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Powitanie Nowego Roku 2020
we Włoszczowie i Seceminie

to pierwszy w 2020
roku, odświeżony numer
„Mojej gazety lokalnej”.
Mam nadzieję, że przypadnie
Państwu do gustu. Gazeta
jest zdecydowanie większa od
poprzedniczki, ma cieńszy pa- Rafał Banaszek
pier, ale równie biały - wszystko po to, żeby
jakość zastosowanej grafiki nadal była na
wysokim poziomie. Dzięki powiększonemu
formatowi będzie więcej i większych artykułów do przeczytania. Dzięki współpracy
z reklamodawcami będzie też więcej atrakcyjnych ofert i konkursów dla Czytelników
- pierwszy organizuje firma InSPORTline
z Ciemiętnik (szczegóły na stronie 12). Życzę
Państwu miłej lektury mojego czasopisma.

Co w numerze?
POWIAT

Rafał Banaszek

D

wie gminy powiatu włoszczowskiego zorganizowały
dla swoich mieszkańców uroczyste powitanie Nowego
Roku 2020 w plenerze. Sylwestry udały się. Ludzie dopisali.

Dyskusja w starostwie
nad budżetem
s. 3
WŁOSZCZOWA

Tłumy mieszkańców zgromadziły się przy sylwestrowej scenie we Włoszczowie.

We Włoszczowie impreza odbyła się tradycyjnie na Placu
Konstytucji 3 Maja przy Urzędzie
Gminy. Przybyło wielu mieszkańców.
Przed północą życzenia noworoczne złożyli uczestnikom przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Dudkiewicz oraz burmistrz
Grzegorz Dziubek.
Wszelkiego dobra, zdrowia,
szczęścia, pomyślności, życzliwości, dobrych przyjaciół, zaufania wewnętrznego, sąsiedzkiego,
koleżeńskiego – życzył mieszkańcom burmistrz Dziubek.
Nowy Rok 2020 Włoszczowa
powitała efektownym pokazem
sztucznych ogni oraz zabawą taneczną. Gwiazdą imprezy była
grupa DiscoBoys z Warszawy.
O muzykę mechaniczną zadbał
didżej DaPo z Włoszczowy.
Sylwestra pod gwiazdami dla
mieszkańców zorganizowała również gmina Secemin. Zabawa odbyła się w rynku. Tradycyjnie nie
zabrakło wspólnego grillowania.
W centrum Secemina rozpalono
ognisko. Kiełbaskami ufundowanymi przez radnych i sołtysów
częstowali secemińscy strażacy.
Tuż przed północą wójt gminy
Tadeusz Piekarski złożył zebranym życzenia noworoczne. Strzeliły korki od szampana, również
ufundowanego przez samorządowców. Niebo na centrum Secemina rozświetliły fajerwerki.

© Krystian Szczeciński

Budowa obwodnicy
s. 7
idzie pełną parą
KLUCZEWSKO

Będzie chodnik przy
drodze nr 742
s. 11

„

Życzę
wszelkiego
dobra w 2020 roku,
zdrowia, szczęścia,
pomyślności,
życzliwości,
dobrych przyjaciół,
zaufania
wewnętrznego,
sąsiedzkiego,
koleżeńskiego.

SECEMIN

Grzegorz
Dziubek

„

© Krystian Szczeciński

Tak Włoszczowa witała Nowy Rok 2020 przy Urzędzie Gminy.

Będą dalej remontować
ul. Jędrzejowską
s. 14
MOSKORZEW

Rusza termomodernizacja
dwóch szkół
s. 15

powiat włoszczowski

Więcej na:

moja-gazeta.com.pl

Koncert świąteczno-operowy z Moniuszką
w tle. Starosta rozdał doroczne nagrody
© Rafał Banaszek

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego z 17 nagrodzonymi stypendystami z trzech szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat.

Rafał Banaszek
Koncert, który odbywa się co roku
przed Świętami Bożego Narodzenia, zorganizowało Starostwo Powiatowe, gmina Włoszczowa oraz
Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne.
Hala sportowa pękała w szwach.
W imprezie wzięła udział rekordowa liczba ponad pół tysiąca osób,
w tym między innymi poseł Bartłomiej Dorywalski, Karolina Kępczyk, pełnomocnik ministra kultury
i dziedzictwa narodowego do spraw
obchodów Roku Moniuszkowskiego w województwie świętokrzyskim oraz dyrektor Europejskiego
Centrum Bajki w Pacanowie, radni
wojewódzcy, władze samorządowe
powiatu i gminy.
W pierwszej części koncertu Zarząd Powiatu wręczył doroczne
nagrody starosty. Na początku rozdano stypendia młodzieży szkolnej za wysokie wyniki i szczególne
osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020. Otrzymało je 17
uczniów ze szkół ponadpodstawowych z Włoszczowy. Stypendium
wynosi 200 złotych miesięcznie.
Następnie starosta Dariusz Czechowski wręczył nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej
oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Otrzymało je w sumie
pięć osób i trzy organizacje z naszego powiatu. Nagrody wynosiły po
1000 złotych każda. Organizatorzy
podziękowali też 15 sponsorom
i partnerom, którzy przyczynili się
do organizacji tego wydarzenia.
W drugiej części imprezy na
scenie wystąpiła para solistów –
Ewelina Szybilska z Opery Śląskiej
w Bytomiu oraz Łukasz Gaj z Opery
Wrocławskiej – prywatnie małżeństwo, które już gościło we Włoszczowie na koncercie świątecznym
w 2016 roku.
Gwiazdom operowym akompaniowała, jak co roku we Włoszczowie, Orkiestra Kameralna Strauss
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onad 500 osób uczestniczyło w wyjątkowym koncercie
świątecznym, który odbył się w grudniu w Powiatowym
Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym. To było jedno z największych wydarzeń kulturalnych kończących rok
we Włoszczowie.

© Rafał Banaszek

Laureaci nagród sportowych starosty włoszczowskiego za osiągnięcia w działalności sportowej.

© Rafał Banaszek

Zdobywcy nagród starosty w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Ensemble z Kielc pod kierunkiem
Artura Jaronia, która świętowała
w naszym mieście jubileusz 20-lecia swojej działalności muzycznej.
Imprezę prowadziła dyrektor centrum i radna wojewódzka Jolanta
Tyjas z radnym miejskim Zbigniewem Woldańskim, natomiast za
część muzyczną odpowiadał Adam
Czopek. Koncert świąteczny trwał
około trzech godzin i zakończył się
owacją na stojąco dla artystów.

Stypendyści starosty
I Liceum Ogólnokształcące:
Adam Piątek, Andrzej Zając, Dominika Grzybek, Filip Sztuka, Karina Standerska; Zespół Szkół
numer 2: Dominika Śliwińska,
Hubert Sychowicz, Angelika Kowalska, Natalia Szumiał, Nina
Krzysztofik, Przemysław Początek, Paweł Stawowczyk; Zespół
Szkół numer 3: Magdalena Stolarczyk, Monika Michalik, Kamil
Biały, Martyna Gołdyn, Michał
Deja.

Zdobywcy nagród starosty
Sportowe: Uczniowski Klub Sportowy Hetmanki Włoszczowa, Parafialny Uczniowski Klub Sportowy
Deko Włoszczowa, Grzegorz Sitkowski z Oleszna i Marcin Wiekiera
z Moskorzewa;
Artystyczne: Ewa Napora - pisarka z Kluczyc, Piotr Kuśmierczyk
– instrumentalista orkiestry dętej
z Krasocina, Artur Frączek - muzyk
z Włoszczowy, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rączki Pokolenie aktywnych.

powiat włoszczowski

Powiat włoszczowski ma budżet na
2020 rok. Najwięcej pieniędzy na drogi
Rafał Banaszek
Najważniejszymi
inwestycjami
drogowymi powiatu w 2020 roku
będą: przebudowa drogi powiatowej
w Skorkowie na odcinku około 1,7 kilometra (łączne nakłady wyniosą 3,3
miliona złotych przy dofinansowaniu
z budżetu państwa w wysokości 1,6
miliona oraz dotacji z gminy Krasocin
– 1,2 miliona), przebudowa wiaduktu
nad torami Centralnej Magistrali Kolejowej w Bichniowie wraz z dojazdami (łączny koszt - 2,9 miliona, w tym
dotacja z budżetu państwa to 2,2
miliona oraz z gminy Secemin – 250
tysięcy), a także przebudowa drogi
powiatowej Konieczno-Modrzewie
(1,6 kilometra) za około 2 miliony złotych, z czego 940 tysięcy stanowi dotacja z budżetu państwa, a 800 tysięcy
dokłada gmina Włoszczowa (resztę
kosztów pokrywa powiat).
Za ponad 120 tysięcy złotych zostanie wykonana dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę
około 4,6-kilometrowego odcinka
drogi powiatowej Występy-SkorkówLeśnica wraz z niezbędną infrastrukturą. Opracowane zostaną również
projekty na przebudowy dróg: Wola
Kuczkowska-Kuczków, w Kurzelowie,
Olesznie, odcinka Oleszno-Wola Świdzińska oraz na budowę odwodnienia
drogi w Cieślach.
Duże pieniądze zostaną wydane
także na projekty z udziałem funduszy unijnych, to jest scalenie gruntów w Bichniowie (łączne nakłady
to ponad 4 miliony złotych na 2020
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grudnia Rada Powiatu przyjęła budżet na ten rok. Nie
obyło się bez dyskusji. Największym obciążeniem jest
szpital. Gdyby nie konieczność pokrycia za niego kilkumilionowej straty, inwestycji byłoby znacznie więcej.

rok, przy czym cały projekt wieloletni
opiewa na kwotę 5,7 miliona - w całości sfinansowany z funduszy unijnych
i budżetu państwa), a także projekty:
Bez barier (1,8 miliona), e-Geodezja
(1,5 miliona) i Erasmus+ (ponad 600
tysięcy).
Budżet powiatu włoszczowskiego
na 2020 rok przyjęto większością
głosów pod koniec minionego roku.
Podczas głosowania nad projektem
uchwały 13 radnych było za, jeden się
wstrzymał (były starosta Jerzy Suliga)
i jeden był przeciwny (były wicestarosta, obecnie przewodniczący Komisji
Budżetu Zbigniew Krzysiek).
Radni opozycyjni twierdzili, że budżet opracowany przez Zarząd Powiatu jest niesprawiedliwy, gdyż pominięto w nim inwestycje drogowe
w trzech gminach – Kluczewsku, Moskorzewie i Radkowie. Podkreślali, że
budżet jest skromny i jednocześnie
trudny do wykonania.
Władze powiatu tłumaczyły, że
wszystkie gminy traktowane są jednakowo, jednak w pierwszej kolejności
realizowane są inwestycje drogowe
tam, gdzie jest zapewnione dofinansowanie ze strony samorządów.
Starosta Dariusz Czechowski
podkreślał, że największym ob-
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Najdroższą inwestycją będzie przebudowa drogi powiatowej w Skorkowie.

ciążeniem finansowym dla budżetu powiatu był i jest nadal szpital,
za który powiat musiał zapłacić
w grudniu 2 miliony złotych swoich zaoszczędzonych środków,
żeby pokryć ujemny wynik finansowy ZOZ-u za 2018 rok i kolejne
2,5 miliona musi spłacić do końca
marca 2020 roku.
Gdyby nie spłata zadłużenia za
szpital – jak twierdził starosta –
można by przeznaczyć te pieniądze na remonty dróg i nie prosić
się wówczas gmin o dofinansowanie do inwestycji powiatowych.

Będzie nowe rondo na skrzyżowaniu
dwóch dróg wojewódzkich w mieście
Rafał Banaszek

N

a skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego powstanie w tym roku
rondo – piąte we Włoszczowie. Projekt czeka już
od 2016 roku.

© Starostwo Powiatowe

Władze wojewódzkie, powiatowe i gminne na skrzyżowaniu, gdzie powstanie rondo.

Przed świętami z wizytą roboczą
w powiecie włoszczowskim gościli
członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek oraz dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Damian Urbanowski. Przyjechali na zaproszenie
władz powiatu włoszczowskiego.
Tematem spotkania były plany inwestycyjne na ten rok. Z władzami
samorządowi powiatu i gminy Włoszczowa goście z województwa omówili
kwestię budowy oczekiwanego od lat
ronda przy zbiegu ulic Sienkiewicza,
Młynarskiej i Głowackiego.
Jeśli udałoby się te ulice połączyć
rondem, miejsce to stanie się bezpieczniejsze, a dojazd do centrum
miasta będzie bardziej płynny – podkreślali nasi włodarze.

Budżet powiatu w skrócie
Dochody – 63,7 miliona złotych,
wydatki – 65,5 miliona (bieżące –
54,9 mln, inwestycyjne – 10,6 mln),
deficyt – 1,8 miliona (zostanie pokryty z wolnych i niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku powiatu oraz z zaplanowanego kredytu
w wysokości 1,6 miliona, który zostanie
również przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań); największe wydatki: oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 27,3 mln
zł, transport i łączność - 8,4 mln, administracja publiczna, pomoc społeczna 6 mln; zadłużenie powiatu na koniec
2019 roku - 6 mln zł.

O tym, że ma powstać kolejne rondo we Włoszczowie wiadomo było
od kilku lat. Pod koniec 2015 roku
w Starostwie Powiatowym nasi samorządowcy podpisali umowę na
opracowanie dokumentacji projektowej wspomnianego ronda. Projekt,
w którego przygotowaniu swój udział
miała gmina i powiat, był gotowy już
połowie marca 2016 roku.
Przy okazji wizyty we Włoszczowie goście z województwa zapoznali się także z postępem inwestycji
drogowych realizowanych w naszym powiecie. Byli na budowanej
obwodnicy miasta. Odwiedzili też
przebudowany w ubiegłym roku
odcinek drogi wojewódzkiej 795
Secemin-Psary.
Tutaj, na pilną potrzebę przebudowy skrzyżowania w Psarach
zwrócił uwagę radny wojewódzki
Artur Konarski, który wraz z władzami powiatu zabiega o realizację tej inwestycji.
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gmina włoszczowa

Ta droga połączy dwie gminy powiatu.
Trwa remont odcinka Bebelno-Sulików
Rafał Banaszek
Mowa o remontowanym odcinku 865 metrów drogi gminnej z Bebelna Wsi w kierunku
Sulikowa. Przede wszystkim
nowa droga zostanie poszerzona
do 5,5 metra. Zakres tej inwestycji obejmuje również budowę
przepustów i przyczółków.
Drogowcy wykonają zjazdy
na pola i posesje. Powstaną też
pobocza z kruszywa i destruktu
uzyskanego z frezowania istniejącej nawierzchni. Rowy zostaną
oczyszczone, odmulone i pogłębione. Droga, która była w fatalnym stanie głównie za sprawą
przełomów i spękań, stanie się
bezpieczna dla użytkowników.
Na przebudowę 865 metrów
drogi w Bebelnie Wsi do granicy z gminą Radków włoszczowski samorząd pozyskał rządowe
wsparcie. Całkowita wartość
tego zadania to około 783 tysiące złotych, z czego 470 tysięcy
stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
natomiast pozostałe 313 tysięcy
złotych dokłada gmina Włoszczowa. Wykonawcą zadania jest
firma Dukt. Umowny termin zakończenia robót to 2 lipca tego
roku.

D

o początku lipca potrwa przebudowa drogi gminnej Bebelno Wieś - Sulików. Wyremontowany odcinek połączy
gminy Włoszczowa i Radków i będzie najkrótszą drogą dojazdową z miasta do trasy krajowej 78 w gminie Moskorzew.

© Rafał Banaszek

10 stycznia plac budowy w Bebelnie odwiedzili burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek (z lewej) z dyrektorem
Biura do spraw inwestycji Urzędu Gminy Sławomirem Owczarkiem.

Jest nowa Młodzieżowa Rada Miasta
Włoszczowy. Na czele uczeń „Czarnieckiego”

© Urząd Gminy Włoszczowa

Młodzieżowa Rada Miejska we Włoszczowie nowej kadencji z dyrektorami szkół i władzą samorządową gminy.

Rafał Banaszek

W

e włoszczowskim magistracie odbyła się
inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady
Miejskiej nowej kadencji. Młodzi radni otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie
w obecności władz gminy.
6
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Burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek i przewodniczący
Rady Miejskiej Grzegorz Dudkiewicz gratulowali młodzieży i życzyli młodszym kolegom-samorządowcom sukcesów w pracy na
rzecz małej ojczyzny.

Tu będziecie uczyć się samorządności i dostaniecie kapitał
na przyszłość, tak, abyście mogli
odnajdywać się w życiu i nie mieli
kompleksów, że jesteście z Włoszczowy. Życie w naszej gminie
i w mieście nie musi być gorsze od
tego w wielkich aglomeracjach podkreślał Grzegorz Dziubek.
Młodzi radni i jedna radna wybrali swoje prezydium. Przewodniczącym został Marcin Jamróz,
uczeń Zespołu Szkół numer 2
imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego, a jego zastępcą - Wiktor Musiał z I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała
Władysława Sikorskiego. Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada
Miasta działa we Włoszczowie od
2007 roku.
Skład Młodzieżowej Rady
Eryk Czyżewski ze szkoły w Bebelnie, Adrian Gębka z Czarncy, Kacper Karpiński z Konieczna, Mateusz
Stępień z Kurzelowa, Filip Olczyk
ze Szkoły Podstawowej numer 1 we
Włoszczowie, Matylda Podstawka ze Szkoły Podstawowej numer
2, Wiktor Musiał z „Sikorskiego”,
Marcin Jamróz z „Czarnieckiego,
Jakub Grabka ze „Staszica”.

gmina włoszczowa

Zima niestraszna obwodnicy. Budowa idzie
pełną parą. Droga będzie gotowa do jesieni
– Częstochowa, z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 metra
każdy. Połączy ona dwie drogi
wojewódzkie 786 i 742.
Powstaną nowe skrzyżowania, cztery ronda, drogi technologiczne, zatoki autobusowe

© Rafał Banaszek

Projekt pierwszego etapu obwodnicy południowej miasta; na małym zdjęciu: burmistrz Grzegorz Dziubek z dyrektorem Sławomirem Owczarkiem na placu budowy obwodnicy przed Wolą Wiśniową.

Rafał Banaszek

D

zięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym wykonawca nie przerywa budowy obwodnicy południowej
Włoszczowy. Nowa droga ma być gotowa do końca października.
Najważniejsze, że pieniądze
na tę oczekiwaną inwestycję są
zabezpieczone w budżecie województwa na ten rok. To 43 miliony złotych.
Wartość całej inwestycji, razem
z wykupem gruntów to 60,9 miliona złotych, z czego 85 procent
(34,6 miliona) kosztów pokryje
Unia Europejska, 22,3 miliona
dokłada samorząd województwa,
a 4 miliony budżet państwa.

Przypomnijmy, że firma Drog-Bud z Częstochowy, generalny
wykonawca inwestycji, przejęła plac budowy w ostatnim dniu
sierpnia ubiegłego roku. Uroczyste wbicie 30 łopat pod tę inwestycję miało miejsce 12 września.
Wcześniej przebudowano ponad
2,5-kilometrowy odcinek ulicy Jędrzejowskiej (droga wojewódzka
742), która była pierwszym etapem
obwodnicy południowej Włoszczowy.

Budowa objazdu idzie obecnie
pełną parą. Wykarczowano las.
Drogowcy wykonują wykopy,
nasypy, odwodnienie, kładą nawierzchnię asfaltową. Intensywne prace trwają praktycznie na
całym odcinku przyszłej obwodnicy.
W ramach tej inwestycji powstanie nowa droga o długości
7,4 kilometra, biegnąca w ciągu
drogi wojewódzkiej 786 Kielce

i perony przystankowe. Zakres
prac obejmuje także budowę
dróg dojazdowych, odwodnienia
drogi, przepustów oraz przebudowę istniejących skrzyżowań
i infrastruktury technicznej (sieć
gazowa, energetyczna, wodociągowa, kanalizacja gazowa i sieć
teletechniczna). Przy obwodnicy
będzie też miejsce do ważenia
pojazdów oraz stacja pogodowa.
Władze samorządowe gminy
Włoszczowa i powiatu czynią starania, aby w niedalekiej przyszłości powstał też drugi etap układu
obwodnicowego Włoszczowy, to
jest od Łachowa w kierunku Międzylesia.
Warto nadmienić, że inwestycja jest wprawdzie wojewódzka, ale to gmina Włoszczowa
i powiat przygotowały dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich koncepcję, decyzję
środowiskową, program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności.

Gmina rozdała 100 żywych
choinek za elektrośmieci
Rafał Banaszek

P

onad 100 choinek otrzymali na święta od gminy mieszkańcy Włoszczowy. Chętni ustawili
się w kolejce już po godzinie 6 rano.
Od 2014 roku gmina Włoszczowa organizuje przed Świętami Bożego Narodzenia akcję
ekologiczną Żywa choinka za
elektrośmieci, podczas której mieszkańcy mogą zdobyć

drzewko. Wystarczy, że przyniosą ze sobą nieużywany sprzęt
RTV i AGD, albo zużyte baterie.
Tak było również podczas tegorocznej edycji, która cieszyła się
ogromną popularnością.

© Rafał Banaszek

Długa kolejka przy Urzędzie Gminy we Włoszczowie po żywą choinkę.
Moja gazeta lokalna
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Włoszczowa
ul. Sobieskiego 26a

DELIKATESY NA ROGU
Market czynny w każdą niedzielę!
REKLAMA

REKLAMA

Finanse Włoszczowa
UBEZPIECZENIA・KREDYTY・PUNKT OPŁAT

KREDYTY

ze wszystkich banków

LESINGI

UBEZPIECZENIA

ze wszystkich Towarzystw
Wszystko w
jednym miejscu

U nas opłacisz
rachunki

41 242 86 45
570 907 055
finanse-wloszczowa@wp.pl
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OFERUJEMY
KREDYTY

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

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

Wszystko w jednym
miejscu

Obsługujemy również
PUNKT POCZTOWY

722 272 224
ubezp.wloszczowa10@onet.pl

ul. Sienkiewicza 10
29-100 Włoszczowa

ul. Kusocińskiego 9
29-100 Włoszczowa

ZAPRASZAMY !

ZAPRASZAMY !

REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSKIE
obki
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TRADYCJA - ZAUFANIE - PROFESJONALIZM
NAGROBKI - GROBOWCE - WAZONY - ŁAWKI - LAMPIONY - ZDJĘCIA - LITERY

WŁOSZCZOWA, UL. KILIŃSKIEGO 23
biuro@okregliccy.pl, www.okregliccy.pl

24h

tel.

604 443 239
REKLAMA

Piramida
PRODUCENT

www.oknapiramida.pl

www.oknapiramida.pl
OKNA
DRZWI FASADY

ROLETY PARAPETY
SALONY SPRZEDAŻY:

WŁOSZCZOWA ul. Wschodnia 40
tel. 607 821 727

ŁOPUSZNO ul. Kwiatowa 5 tel. (41) 39-14-808
PRZEDBÓRZ ul. Radomszczańska 47 tel. (44) 781-28-94

CENY PRODUCENTA

20 LAT DOŚWIADCZENIA
Moja gazeta lokalna
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gmina kluczewsko

© Urząd Gminy Kluczewsko

W wigilii senioralnej w Dobromierzu wzięło udział około 200 osób. Przybyły też władze samorządowe powiatu włoszczowskiego i gminy Kluczewsko.

200 osób na wigilii senioralnej w Dobromierzu.
Władza połamała się opłatkiem z mieszkańcami
Rafał Banaszek

O

koło 200 seniorów z gminy Kluczewsko uczestniczyło
we wspólnej kolacji wigilijnej z władzami samorządowymi gminy i powiatu, którą zorganizowano przed świętami w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Dobromierzu.
Uroczystość otworzyli przedstawiciele gminy w osobach wójta Rafała Pałki i przewodniczącego Rady
Gminy Mateusza Strychalskiego.
Spotkanie rozpoczęła wspólna
modlitwa, odczytanie fragmentu
ewangelii oraz poświęcenie opłatków przez proboszcza Stanowisk,
księdza Stanisława Stańczyka.
Następnie seniorzy wraz z zaproszonymi gośćmi obejrzeli piękne
jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu. Po przedstawieniu uczestnicy
połamali się opłatkiem i złożyli so-

bie życzenia świąteczne, a następnie zasiedli do kolacji wigilijnej.
W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe powiatu włoszczowskiego na czele ze starostą Dariuszem Czechowskim, członkowie
Zarządu Powiatu, przedstawiciele
gminy, radni i sołtysi.
Na świątecznym stole, o który
zadbali sami seniorzy, nie mogło
zabraknąć tradycyjnych pierogów
z kapustą i grzybami, czerwonego
barszczyku z uszkami oraz domowych wypieków.
Uczestników wigilijnego spotkania w świąteczny nastrój wpro-

© Urząd Gminy Kluczewsko

wadziła Schola Flamma Caritatis
z Kluczewska pod kierunkiem
Małgorzaty Kowalczyk, która zaprosiła wszystkich do wspólnego
kolędowania.
Na
zakończenie
spotkania
opłatkowego wszyscy otrzymali
upominki świąteczne z rąk wójta
i przewodniczącego Rady Gminy.

© Urząd Gminy Kluczewsko

Jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów z Dobromierza.

© Urząd Gminy Kluczewsko

Władze gminy Kluczewsko - Mateusz Strychalski (z lewej) i Rafał Pałka; z prawej proboszcz Stanowisk Stanisław Stańczyk z radną gminy Ewą Radolińską.
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gmina kluczewsko

Budżet gminy Kluczewsko. 5 milionów
złotych na termomodernizację szkół
Rafał Banaszek
30 grudnia Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Budżet
Kluczewska na 2020 rok zakłada
deficyt w wysokości 1,5 miliona
złotych. Samorząd planuje zaciągnąć kredyt w wysokości przeszło
1,3 miliona, który w całości zostanie przeznaczony na cele inwestycyjne.
Jeśli chodzi o inwestycje, priorytetowa będzie kompleksowa
termomodernizacja
budynków
trzech szkół podstawowych (Kluczewsko, Dobromierz i Komorniki). Przedsięwzięcie to pochłonie
ponad 5 milionów złotych, z czego
dofinansowanie z funduszy unijnych wyniesie ponad 4,3 miliona
(85 procent). Resztę kosztów pokryje gmina.
Drugą ważną inwestycją tegoroczną w gminie Kluczewsko
będzie budowa chodników przy
drodze wojewódzkiej 742 o łącznej długości ponad 2 kilometrów.
Ciągi piesze powstaną w: Brześciu
(350 metrów), Kluczewsku (485
metrów) i Stanowiskach (1170
metrów). Koszt tego zadania
drogowego wyniesie 1,6 miliona
złotych, z czego gmina przekaże
wojewódzku świętokrzyskiemu
dotację w wysokości 800 tysięcy.
W tym roku gmina planuje także rozbudowę oświetlenia ulicznego za kwotę 70 tysięcy złotych.
Na kluby sportowe zabezpieczono
dotację w wysokości 85 tysięcy.
Gmina Kluczewsko będzie również realizować zadania w ramach
funduszu sołeckiego, na który

T

ermomodernizacja trzech budynków szkolnych oraz
budowa chodników w trzech miejscowościach przy
drodze wojewódzkiej 742 – to największe tegoroczne inwestycje gminy Kluczewsko.

„

Rafał
Pałka

© Rafał Banaszek

Termomodernizacja budynków szkół to największa tegoroczna inwestycja.

„

Budżet Kluczewska w skrócie

© Rafał Banaszek

Przy drodze wojewódzkiej 742 w Brześciu będzie chodnik o długości 350 metrów.

przeznaczy ponad 450 tysięcy.
Dzięki tym pieniądzom zostaną
zmodernizowane i doposażone

świetlice, place zabaw, wyremontowane drogi lokalne i wybudowane oświetlenie.

Nauczyciele i pracownicy oświaty grali
w siatkówkę w szkole w Dobromierzu
Rafał Banaszek

W Dobromierzu rozegrano przed świętami XVII
Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli i Pracowników
Oświaty Murawy Dobromierskie 2019.
Zwyciężył zespół z Rogowa
(powiat kazimierski). Kolejne
miejsca zajęły zespoły nauczycieli z Gowarczowa (powiat
konecki) i powiatu opoczyńskiego.
Drużyna gospodarzy z Dobromierza zajmując czwarte,
ostatnie miejsce, potwierdziła tylko swoją… gościnność.

Jest to trudny rok dla naszego budżetu.
Związane jest to
przede wszystkim ze znaczącym wzrostem
wydatków bieżących na utrzymanie oświaty.
Mimo to planujemy zrealizować w tym roku
dwie bardzo
ważne inwestycje dla mieszkańców.

Nasz zespół wystąpił w składzie: Małgorzata Ławińska,
Beata Zięba, Anna Dzierzgwa,
Sebastian Olczyk, Marcin Jajko, Jarosław Plaskacz i Adam
Dzierzgwa.
Dzięki spotkaniom na parkiecie nie tylko mamy możliwość wymiany swoich doświadczeń
zawodowych,

zagospodarowania wolnego
czasu, ale również populary-

Dochody – 30 milionów złotych,
wydatki – 31,5 miliona (bieżące –
24,7 mln, majątkowe – 4,4 mln), deficyt – 1,5 miliona (zostanie pokryty
kredytami w wysokości 800 tysięcy oraz
niewykorzystanymi środkami finansowymi z ubiegłego roku z projektu OZE); największe wydatki: pomoc społeczna – 9,5
mln, oświata – 8,6 mln, administracja
publiczna – 2,9 mln; zadłużenie gminy
na koniec 2019 roku – 3,75 mln zł.

zację siatkówki oraz promocję
naszej szkoły i klubu. Dziękujemy za sportową rywalizację
stojącą na wysokim poziomie
siatkarskim – mówił Robert
Dzierzgwa, dyrektor Zespołu
Przedszkolno-Szkolnego
w Dobromierzu.

© ZP-S Dobromierz

Uczestnicy XVII Turnieju Piłki Siatkowej Nauczycieli i Pracowników Oświaty.
Moja gazeta lokalna
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Poradnik - Jak wybrać bieżnię?
1. Czym jest bieżnia?
Bieżnia jest to popularny trenażer symulujący naturalny ruch - zarówno chodzenia jak i biegania. Główną
zaletą posiadania bieżni treningowej jest możliwość ćwiczenia we własnym domu, bez względu na pogodę
oraz porę roku. Trening na bieżniach poprawia kondycję, wzmacnia nasz organizm, zwiększając jego
wydolność oraz wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej.

2. Rodzaje bieżni
Bieżnie treningowe dzielą się na dwa podstawowe rodzaje:
- Magnetyczne (mechaniczne) - nie posiadające silnika, w
których to ćwiczący odpowiedzialny jest za napędzanie
bieżni siłą własnych nóg oraz grawitacji. Ten typ nie jest
zalecany dla osób zaczynających swoją przygodę z
bieganiem.
- Elektryczne - posiadające wbudowany silnik, zasilany
energią elektryczną. Bieganie na tym typie bieżni jest
łatwiejsze, przez co zalecane jest zarówno dla
początkujących, jak i zaawansowanych biegaczy.

3. Parametry bieżni

Wybór rodzaju bieżni nie wystarczy do określenia modelu
bieżni, w jaką powinniśmy się zaopatrzyć.
Na co więc zwracać uwagę?

Kluczowe parametry, na które powinieneś zwrócić uwagę poszukując bieżni dla siebie:
- Silnik - większa moc silnika zapewnia użytkownikowi optymalny trening, ma wpływ na wytrzymałość urządzenia oraz maksymalną
prędkość, z jaką można biegać po bieżni. Dodatkowo, dzięki zastosowanym technologiom większe silniki są też mniej hałaśliwe.
- Amortyzacja - unikalny system amortyzacji zastosowany w bieżniach inSPORTline zapobiega nadmiernemu obciążaniu stawów podczas
ćwiczeń. Im mocniejsza jest amortyzacja, tym bardziej oszczędzasz swoje stawy, a trening staje się bardziej komfortowy.
- Wytrzymałość - aby zadbać o prawidłową eksploatację bieżni, powinniśmy wybrać model o maksymalnej wadze użytkownika wyższej,
niż waga najcięższego z jej użytkowników. Przeciążanie bieżni może prowadzić do szybszego zużycia silnika, pasa biegowego oraz
amortyzacji.
- Wymiary pasa biegowego - należy wybrać bieżnię z odpowiednio długim pasem, ponieważ zbyt krótki lub wąski obszar do biegania nie
zagwarantuje nam komfortowego treningu i nie pozwoli na osiągnięcie maksymalnej prędkości, szczególnie wysokim użytkownikom.
- Dodatkowa funkcjonalność - możliwość składania, elektroniczna regulacja nachylenia, pomiar pulsu, pas piersiowy, głośniki, wentylator
lub podobne akcesoria mogą dodatkowo uprzyjemnić nasz trening na bieżni oraz ułatwić przechowywanie bieżni.
- Serwis - ważną kwestią, często pomijaną przy zakupie, jest dostępność serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego. Kupując bieżnie
marki inSPORTline masz gwarancję dostępu do własnego serwisu oraz części zamiennych, również po upływie okresu gwarancyjnego.

4. Propozycje bieżni
Bieżnia inSPORTline Lavister
#dla początkujących

Waga użytkownika do 120 kg
Możliwość pomiaru pulsu
Niska cena

inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Bieżnia inSPORTline FlatRun
#idealna do mieszkania

Bardzo małe wymiary po złożeniu
Pas piersiowy - bezprzewodowy pomiar
Łatwa w przenoszeniu

Bieżnia inSPORTline Gardian G6
#dla wymagających

Mocny silnik - 4 KM
Duży pas - 150 x 52 cm
Maksymalna waga 140 kg

Specjalnie dla Czytelników “Mojej gazety lokalnej” kupon rabatowy na zakup bieżni:

Kupon rabatowy 200 zł : “TLW2020”
Kupon obowiązuje przy zakupach od 2000 zł i jest ważny do 31.03.2020r.

Kontakt:
biuro@e-insportline.pl, + 48 510 275 999
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Sprawdź wszystkie modele bieżni na www.e-inSPORTline.pl
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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 secemin

Drogi, boisko, kanalizacja. Secemin
ma ambitny budżet na 2020 rok
Rafał Banaszek
Budżet Secemina w skrócie
Dochody – 23,25 miliona złotych,
wydatki – 23,7 miliona (bieżące 19,4 mln, majątkowe – 4,25 mln), deficyt – 450 tysięcy (zostanie pokryty
kredytem w wysokości 1,4 miliona złotych, który zostanie przeznaczony również na spłatę wcześniejszych zobowiązań finansowych); największe wydatki:
oświata i wychowanie – 7,4 mln zł,
Rodzina plus – 6,9 mln, administracja
publiczna – 2,5 mln; zadłużenie gminy na koniec 2019 – 4,15 mln zł.

Priorytetem będzie kanalizacja
w Żelisławiczkach i Międzylesiu, która
pochłonie łącznie 4,2 miliona złotych,
z czego 2 miliony dofinansowania
gmina Secemin pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zadanie to, z uwagi na koszty, zostało
podzielone na 3 lata – zakończenie
planowane jest w 2022 roku.
W ramach tej wieloletniej inwestycji powstaną nie tylko kilometry sieci, ale również oczyszczalnia ścieków
w Międzylesiu, która będzie obsługiwała w przyszłości też pobliskie Żelisławice, gdzie również planowana jest
kanalizacja w kolejnych latach.

B

udowa kanalizacji sanitarnej w Żelisławiczkach i Międzylesiu będzie największą inwestycją wieloletnią
w gminie Secemin. 30 grudnia Rada Gminy jednogłośnie
przyjęła uchwałę budżetową na 2020 rok.

© Rafał Banaszek

1 milion złotych pochłonie przebudowa drogi gminnej – ulicy Jędrzejowskiej w Seceminie, która będzie kontynuacją ubiegłorocznego remontu.

Drugą co do wartości inwestycją
będzie przebudowa gminnej drogi
– ulicy Jędrzejowskiej w Secemi-

© Rafał Banaszek

Gmina Secemin wybuduje za przeszło 700 tysięcy złotych boisko wielofunkcyjne za szkołą w Żelisławicach.

Grudniowy boom inwestycyjny.
Władze odebrały kilka inwestycji
Rafał Banaszek

G

rudzień 2019 roku zakończył się w gminie
Secemin realizacją i odbiorem wielu zadań
inwestycyjnych z różnych dziedzin.
16 grudnia władze gminy odebrały
nowe pokrycie dachowe na budynku
remizo-świetlicy w Kuczkowie. Zadanie to kosztowało 42,6 tysiąca złotych.
Trzy dni później, 19 grudnia dokonano odbioru technicznego 162-metrowego odcinka sieci wodociągowej
w miejscowości Kluczyce-Gródek.
14 Moja gazeta lokalna

Budowa tego wodociągu była reakcją
samorządu gminy na wnioski mieszkańców borykających się z problemami zaopatrzenia w wodę. Inwestycja
zamknęła się kwotą 46,7 tysiąca zł.
20 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wójt gminy Tadeusz
Piekarski wraz ze skarbnikiem Edytą

nie na odcinku ponad 700 metrów.
Koszt tego zadania to 1 milion złotych, w tym 850 tysięcy kosztów sfinansuje budżet państwa (Fundusz
Dróg Samorządowych). Będzie to
kontynuacja ubiegłorocznego remontu tej ulicy, na której położono
do tej pory około 280 metrów nowej nakładki asfaltowej.
Trzecią ważną inwestycją roczną
będzie budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Żelisławicach. Na
tę inwestycję zaplanowano w budżecie 724 tysiące złotych, z czego
500 tysięcy kosztów pokryje Unia
Europejska (Regionalny Program
Operacyjny). W ramach tego samego projektu zostaną również doposażone gminne szkoły.
Wójcik podpisali z wojewodą umowę
na dofinansowanie przebudowy ulicy
Ogrodowej w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych.
Prace na tej drodze zostały wykonane już w listopadzie i poza jezdnią
i chodnikiem objęty również przebudowę starych parkingów. Inwestycja
pochłonęła około 155 tysięcy złotych,
a dofinansowanie z budżetu państwa
stanowiło 87 tysięcy.
23 grudnia w miejscowościach
Krzepin, Psary i Wola Czaryska odebrano drogi gminne wybudowane
przy współfinansowaniu z programu
usuwania skutków klęsk żywiołowych. Łączne dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło przeszło 230
tysięcy.

Kolejne pół miliona złotych gmina Secemin zamierza wydać z własnych środków na budowę wodociągu w Pniakach i Dąbiu-Cegielni.
Z własnych pieniędzy planuje zakupić również autobus szkolny za
350 tysięcy, który wspomoże dwa
wyeksploatowane pojazdy będące
na stanie gminy.
Oprócz własnych inwestycji,
gmina Secemin pomoże też powiatowi włoszczowskiemu w przebudowie wiaduktu kolejowego
w Bichniowie wraz z dojazdami.
Na ten cel przeznaczy w tym roku
125 tysięcy złotych i tyle samo
w roku kolejnym.
W tym roku zakończy się również
dwuletni projekt związany z montażem odnawialnych źródeł energii
na posesjach mieszkańców. Do zrobienia, jak informują władze gminy,
zostało 15 instalacji solarnych (fotowoltaika jest już zakończona).

„

Budżet na
2020 rok
uwzględnia
Tadeusz
Piekarski
najpilniejsze
potrzeby społeczne oraz
możliwości finansowe naszej
gminy.

„

Również w sferze energetycznej
sporo się działo. Mowa o „zielonej
energii” na posesjach mieszkańców,
czy montażu nowoczesnego ekologicznego pieca na pellet w Ośrodku
Zdrowia w Seceminie (koszt - 74 tysiące). Odbiór techniczny odbył się
30 grudnia.
W celu poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców gminy i użytkowników dróg zakupiono i zamontowano też trzy lampy fotowoltaiczne
przy drodze Secemin-Kluczyce na
skrzyżowaniu obok SKR, w miejscowości Gródek obok wiaty przystankowej oraz na skrzyżowaniu
drogi powiatowej z gminną w Międzylesiu. Wartość zadania wyniosła
25,5 tysiąca złotych.

gmina moskorzew

Termomodernizacja dwóch szkół
największą inwestycją w Moskorzewie
„

Rafał Banaszek

S

Budżet na
2020 rok jest
trudny w realiAndrzej zacji, ale jest to
Walasek
przemyślany
budżet, gdyż
mierzymy siły
na zamiary.
Będę wdzięczny,
jeśli uda nam
się go wspólnie zrealizować
w całości.

zkoły w Moskorzewie i Chlewicach wreszcie
doczekają się termomodernizacji. Wójt podpisał przed Świętami Bożego Narodzenia umowę
na duże dofinansowanie unijne. Ale nie tylko te
inwestycje będą realizowane w tym roku przez
samorząd.

„

© Rafał Banaszek

Zespół Placówek Oświatowych w Moskorzewie nareszcie doczeka się termomodernizacji. Wójt podpisał przed świętami umowę na dofinansowanie unijne.

20 grudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach wójt
Moskorzewa Andrzej Walasek podpisał umowę na dofinansowanie termomodernizacji dwóch gminnych
szkół w wysokości 2,1 miliona złotych
ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego. Cały dwuletni projekt
opiewa na kwotę 3,8 miliona (pozostałe koszty sfinansuje gmina).
Prace zakładają między innymi
docieplenie ścian, wymianę okien
i drzwi, wykonanie nowej instalacji odgromowej i modernizację
oświetlenia. W szkołach wstawione
zostaną też nowe ekologiczne piece
na pellet. Zmniejszą się rachunki za
prąd i ogrzewanie. Na realizację tej

inwestycji moskorzewskie placówki
oświatowe czekają od 2018 roku.
Kolejną ważną sprawą będzie
przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę nowego ujęcia
wody w Chebdziu wraz z rozbudową wodociągu w Chebdziu, Przybyszowie i Lubachowach. Łączne
nakłady finansowe na to zadanie
wyniosą 1,5 miliona złotych w latach 2020-2022, z czego Unia Europejska przekaże około 1 milion.
W tym roku rozpocznie się też budowa 61 przydomowych oczyszczalni
ścieków dla mieszkańców gminy, na
co gmina otrzymała ponad 800 tysięcy złotych dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wieczór wigilijny w Chlewicach
w scenerii starej wiejskiej chaty

© ZPO Chlewice

Jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów szkoły w Chlewicach.

Następną istotną inwestycją
będzie przebudowa dwóch gminnych dróg – w Moskorzewie (1
kilometr) oraz w Damianach (600
metrów). Zadania te pochłoną
667 tysięcy złotych, z czego 534
tysiące gmina pozyskała z bu-

dżetu państwa (Funduszu Dróg
Samorządowych – umowę z wojewodą wójt Moskorzewa również
podpisał 20 grudnia). Drogi mają
być gotowe do końca maja (przetargi już rozstrzygnięto).
Zostając cały czas przy drogach,
za kolejne 210 tysięcy złotych zostaną wyremontowane dwa następne
odcinki gminne w Moskorzewie
o łącznej długości około 1 kilometra.
Na ten cel gmina również pozyskała
dotację z budżetu państwa (programu usuwania skutków klęsk żywiołowych) w kwocie 172 tysięcy.
W tym roku zakończy się także
trzyletni projekt montażu odnawialnych źródeł energii na posesjach mieszkańców, który pochłonął
w całej gminie 567 tysięcy złotych.
Budżet Moskorzewa w skrócie

© Rafał Banaszek

Na tej drodze tłuczniowej w Moskorzewie zostanie wylany dywanik asfaltowy.

Rafał Banaszek
019 rok Szkoła Podstawowa w Chlewicach
pożegnała wyjątkowym
wieczorem wigilijnym.

2

Tradycyjnie
uczniowie
przedstawili jasełka bożonarodzeniowe. Nie zabrakło
też nowszych pastorałek oraz
świątecznych piosenek śpiewanych po angielsku.
Wigilia odbyła się w klimatycznym nastroju starej wiej-

Dochody – 12,7 miliona złotych,
wydatki – 13,3 miliona (bieżące –
10,6 mln, majątkowe – 2,6 mln), deficyt - 580 tysięcy złotych zostanie
pokryty z wolnych środków (kredyt nie
jest planowany); największe wydatki:
oświata i wychowanie – 3,6 mln, opieka społeczna (w tym program Rodzina
plus) – 3,6 mln, administracja publiczna – 1,8 mln; zadłużenie gminy na
koniec 2019 – ok. 1,8 mln zł.

skiej chaty. Do scenografii
wykorzystano starodawne autentyczne rekwizyty z dawnych
lat oraz żywą choinkę. Klimat
świąt podkreśliły też biblijne
stroje małych aktorów.
Imprezę świąteczną zorganizowali: dyrektor szkoły Jolanta
Michalczyk, nauczyciele - Janina Krzysztofik, Emilia Struzik,
Leszek Wawrzyła, Magdalena
Machalska i Justyna Wojdała
oraz pracownicy obsługi szkoły Edyta Siemińska, Anna Huptyś
i Ryszard Bożkiewicz.
15
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BUDBER

BUDBER

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

REKLAMA

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

Wesela, Bankiety, Imprezy, Noclegi

Dom Weselny
w Seceminie

Plac Wolności 6, 29-145 Secemin

tel. 516 12 16 85
665 88 01 78

www.dom-weselny-secemin.com
16
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała rekordowo w powiecie
Rafał Banaszek
12 stycznia na terenie całego
kraju odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – największa akcja charytatywna w naszym kraju, która
na początku każdego roku łączy
tysiące ludzi w szczytnym celu
– chodzi o zbiórkę pieniędzy na
zakup sprzętu medycznego, ratującego życie dzieciom. Nasz
powiat, jak zwykle, nie pozostał
obojętny na ten apel.
Główny i największy sztab
WOŚP w powiecie włoszczowskim mieścił się tradycyjnie
w Domu Kultury. Kwestowało dla niego 109 wolontariuszy
w mieście oraz w 8 miejscowościach na terenie czterech gmin
(Moskorzewie,
Chlewicach,
Olesznie, Kurzelowie, Dobromierzu, Koniecznie, Bebelnie
i Czarncy).
Włoszczowa z połączonymi siłami zebrała łącznie 70,3 tysiąca
złotych, ustanawiając nowy rekord. W skład tej kwoty weszła
kwesta wolontariuszy, licytacja
przedmiotów i loteria (w tym
roku nie było czeku od Grupy
Koronea).
Imponujący wynik osiągnął
także sztab w szkole w Bukowie,
który rok temu nie organizował
imprezy orkiestrowej u siebie.
Dla Bukowy zbierało pieniądze
20 wolontariuszy oraz tradycyjnie pomagały szkoły w Cieślach,
Czostkowie i Mieczynie. Te cztery
placówki oświatowe zebrały łącznie ponad 32,5 tysiąca złotych.
Rekordową kwotę 13 tysięcy złotych zgromadził też sztab
WOŚP działający w krasocińskiej szkole. Również swój
rekord
ustanowiła
szkoła
w Seceminie, gromadząc na
rzecz WOŚP 9,2 tysiąca. Sztab
w Radkowie, który w ubiegłym
roku nie organizował u siebie
imprezy orkiestrowej, także zebrał imponującą sumę ponad
9,5 tysiąca złotych.
Łącznie pięć sztabów w naszym powiecie uzbierało podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ponad
134 tysiące złotych, ustanawiając nowy rekord (rok temu było
przeszło 100 tysięcy, a dwa lata
temu – 113 tysięcy). Te pieniądze zostaną przekazane Fundacji WOŚP na zakup sprzętu
medycznego ratującego życie
dzieci.
18 Moja gazeta lokalna

134,6

tysiąca złotych zebrało pięć sztabów Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w powiecie włoszczowskim podczas 28 finału. Wszystkie sztaby pobiły swoje rekordy. Wiatr powiał w żagle hojności - napisano na portalu gminy
Włoszczowa.

Więcej na:

moja-gazeta.com.pl

© Rafał Banaszek

Te cztery wolontariuszki z gminy Moskorzew zebrały jednego dnia prawie 7 tysięcy złotych; (od lewej) Kinga Borowiecka, Ewa Rams, Marta Kunecka i Sandra Licznerska.

© Rafał Banaszek

Jolanta Tyjas ze złotym serduszkiem.

© ZPO Krasocin

Wolontariusze WOŚP z szefową krasocińskiego sztabu Moniką Dąbrowską.

© archiwum prywatne

Włoszczowskie morsy w sposób szczególny obchodziły WOŚP na Klekocie.

Ile zebrały sztaby

© Rafał Banaszek

Grzegorz Dziubek z wiertarką za 360 zł.

© SP Secemin

Występy w szkole w Seceminie.

1. Włoszczowa z Moskorzewem,
Chlewicami, Olesznem, Kurzelowem, Dobromierzem, Koniecznem,
Bebelnem i Czarncą – 70 352,30
zł (w 2019 roku - 64 468,37)
2. Bukowa z Cieślami, Czostkowem i Mieczynem – 32 531,06 zł
(rok temu - 18 947,14 zł)
3. Krasocin – 13 020,65 zł (rok
temu - 9 142,87 zł)
4. Radków – 9550,38 zł (rok
temu nie wziął udziału w orkiestrze)
5. Secemin – 9200 zł (rok temu
- 8 133,87 zł)
Razem – 134 654,39 zł (rok
temu – 100 692,25 zł)

© ZPO Bukowa

Licytacja gadżetów w Bukowie.

Najlepsi wolontariusze
Kinga Borowiecka
z Moskorzewa

2051,37 zł
Ewa Rams
z Chlewic

1930,50 zł
Justyna Wojecka
z Włoszczowy

1664,65 zł

REKLAMA

REKLAMA

WYLEWKI MASZYNOWE
mixokretem

721 046 197
Firma Handlowo-Usługowa

Gawron Seweryn

Ostrów 82, 29-105 Krasocin
email: wylewki.maszynowe@o2.pl
REKLAMA
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KARCZMA CZARCI
29-130 Moskorzew 33

REKLAMA

MAX

tel. 609 344 022
Koryto małe

golonko
4 szt.
żeberka
6 szt.
dramstiki
8 szt.
pieczeń
8 szt.
kotlet de’volaille
3 szt.
schab góralski
3 szt.
GRATIS: ziemniaki, kapusta
zasmażana

23513 zł
Koryto średnie
6 szt.
golonko
8 szt.
żeberka
10 szt.
dramstiki
10 szt.
pieczeń
4 szt.
le
olail
de’v
t
kotle
4 szt.
lski
góra
b
scha
GRATIS: ziemniaki, kapusta
zasmażana

31513 zł

www.czarcimax.pl
Karczmaczarcimax

:
ORGANIZUJEMY

CHRZCINY
KOMUNIE
WESELA, STYPY

IMPREZY FIRMOWE
Koryto duże
golonko
8 szt.
żeberka
10 szt.
dramstiki
12 szt.
pieczeń
12 szt.
kotlet de’volaille
5 szt.
schab góralski
5 szt.
GRATIS: ziemniaki, kapusta
zasmażana

39013 zł

Koryta prosimy zamawiać z trzydniowym wyprzedzeniem
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Trzej królowie na... koniach.
Rekordowy orszak we Włoszczowie
Rafał Banaszek
Już po raz piąty w uroczystość
Objawienia Pańskiego w parafii
pod wezwaniem błogosławionego księdza Józefa Pawłowskiego
z Grona 108 Męczenników zorganizowano uroczysty Orszak
Trzech Króli. W tym roku cieszył
się on rekordową frekwencją.
W rolę mędrców wcieli się tym
razem przedstawiciele Fundacji
Folwark Podzamcze z Włoszczowy, którzy przyjechali w królewskich szatach na… koniach,
wzbudzając wielkie zainteresowanie nie tylko najmłodszych
uczestników.
Królewski pochód, na czele
z dziećmi w papierowych koronach, przy asyście Rycerzy
Kolumba przeszedł spod Domu
Kultury ulicą Wiśniowa, Kusocińskiego i biskupa Mieczysława Jaworskiego aż do kaplicy
błogosławionego księdza Józefa
Pawłowskiego.
Podczas przemarszu uczestnicy śpiewali kolędy. Na akordeonie przygrywał tradycyjnie
Mieczysław Król. Pochód tłumu
ludzi ulicami Włoszczowy zabezpieczała policja.
Po dotarciu do betlejemskiej
szopki w kaplicy parafialnej
trzej królowie oddali pokłon
dzieciątku Jezus i złożyli mu

T

łumy włoszczowian uczestniczyły w uroczystym Orszaku Trzech Króli, który 6 stycznia w południe przeszedł
ulicami miasta. W tym roku miał wyjątkową oprawę.

Więcej na:

moja-gazeta.com.pl

przyniesione dary: złoto, kadzidło i mirrę. Uroczystość zakończyła msza święta.
Inicjatorem zorganizowania
Orszaku Trzech Króli w parafii błogosławionego Józefa
Pawłowskiego 5 lat temu był
jej proboszcz, ksiądz kanonik
Leszek Dziwosz. Dotychczas
w rolę monarchów wcielali się
Rycerze Kolumba, działający
przy parafii.

© Rafał Banaszek

Trzej królowie z Fundacji Folwark Podzamcze we Włoszczowie na koniach.

Włoszczowski szpital rozwija poradnię
dziecięcą. Będzie czynna 4 dni w tygodniu
Rafał Banaszek
Poradnia dla dzieci będzie
funkcjonować w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Lekarze pediatrzy przyjmują małych pacjentów cztery
dni w tygodniu: w poniedziałki
(godzina 15.30-17.30), wtorki
(8-10), środy (9-15) oraz piątki (8-11). Dotychczas poradnia
pediatryczna czynna była tylko
w poniedziałki i wtorki.
Zabezpieczyliśmy trzech lekarzy pediatrów do obsługi
poradni dla dzieci. Będą oni
przyjmować cztery dni w tygodniu – potwierdza Rafał Krupa,
dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
Chorymi dziećmi będą zajmować się doktorzy: Wanda
Herczyńska, Marcin Grduszak
i Magdalena Odelska.

N

ie dwa, a cztery dni w tygodniu otwarta będzie poradnia pediatryczna w Zespole Opieki
Zdrowotnej we Włoszczowie. Nasz szpital otwiera
się na małych pacjentów.

© Rafał Banaszek

W piątki, w godzinach 8-11 zaprasza doktor Magdalena Odelska.

Terytorialsi
złożyli przysięgę
Rafał Banaszek
elewów, w tym 20
kobiet z 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło na włoszczowskim stadionie przysięgę na
sztandar 2. Pułku Piechoty
Legionów Armii Krajowej.

77

Uroczystość poprzedziła msza
święta w sanktuarium błogosławionego księdza Józefa Pawłowskiego. Oprawę liturgiczną
nabożeństwa przygotował chór
kościoła garnizonowego z Kielc.
Wydarzenie uświetniła asysta
honorowa oraz orkiestra wojskowa z Radomia. Terytorialsom towarzyszyły w tym dniu
ich rodziny, przedstawiciele
służb mundurowych, parlamentarzyści. Poseł Krzysztof Lipiec
przeczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego.
21
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Barłomiej Dorywalski z Beatą Szydło
otworzyli wspólne biuro poselskie
Rafał Banaszek
Uroczystość odbyła się tuż
przed świętami 21 grudnia. Na
otwarcie biura Dorywalskiego
przybyli czołowi parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, w tym między innymi
wspomniana europoseł Beta
Szydło, wiceminister sportu Anna Krupka, poseł Agata
Wojtyszek, senator Krzysztof
Słoń, była poseł Maria Zuba.
Przybyło również kilku starostów z naszego województwa oraz władze samorządowe
gmin i powiatu włoszczowskiego w komplecie. Nowe biuro
na Placu Wolności poświęcił
dziekan dekanatu włoszczowskiego, ksiądz prałat Zygmunt
Pawlik. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie opłatkowe
w restauracji Kameralna.
Biuro poselskie Bartłomieja
Dorywalskiego czynne będzie
w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 10-17.
Jego dyrektorem została Emi-

P

oseł na Sejm Bartłomiej Dorywalski wraz z poseł do
Parlamentu Europejskiego Beatą Szydło otworzyli swoje biuro poselskie w centrum Włoszczowy.

Więcej na:

moja-gazeta.com.pl
© Rafał Banaszek

Wstęgę przecięli europoseł Beata Szydło z posłem Bartłomiejem Dorywalskim.

lia Borowska z Krasocina, która
była sekretarką Dorywalskie-

go w Urzędzie Wojewódzkim
w Kielcach. W prowadzeniu

biura będzie jej pomagał Paweł
Kwietniewski z Włoszczowy.

Rekordowe złote gody w gminie
Krasocin. Świętowało 27 par

Więcej na:

moja-gazeta.com.pl

Rafał Banaszek

27

par małżeńskich z gminy Krasocin obchodziło pod koniec roku jubileusz 50-lecia
wspólnego pożycia. To rekord w tej gminie.

© Rafał Banaszek

Funkcjonariusze komendy przy dwóch nowych oznakowanych radiowozach.

Policja otrzymała trzy kolejne
radiowozy przed świętami
Rafał Banaszek

T

rzy nowe radiowozy sfinansowane z budżetu
państwa oraz przez samorządy powiatu włoszczowskiego dostała przed świętami Komenda
Powiatowa Policji.

Kluczyki do nowych aut marki hyundai i30 o mocy 150 koni
mechanicznych każdy przekazali
funkcjonariuszom poseł Bartłomiej
Dorywalski, starosta Dariusz Czechowski, burmistrz Włoszczowy
Grzegorz Dziubek oraz wójt Secemina Tadeusz Piekarski. Pojazdy
poświęcił kapelan służb mundu22 Moja gazeta lokalna

rowych powiatu włoszczowskiego,
ksiądz kanonik Leszek Dziwosz.
To kolejne samochody służbowe
dla naszych mundurowych. Jeden
oznakowany został sfinansowany
w całości przez budżet państwa, a dwa
kolejne, w tym pojazd nieoznakowany
współfinansowały po połowie budżet
państwa oraz lokalne samorządy.

Uroczystość odbyła się w Domu
weselnym Pelikan w Bukowie.
Wcześniej małżonkowie uczestniczyli we mszy świętej w ich intencji, którą odprawił proboszcz
Bukowy, ksiądz Tadeusz Siciarski.
Po mszy jubilaci udali się do
Pelikana. Tutaj zespół śpiewaczy
Optymiści zaprosił jubilatów na
muzyczną podróż do lat ich młodości.
Kolejnym punktem uroczystości
było dekorowanie medalami za
długoletnie pożycie małżeńskie,

nadanymi przez prezydenta Polski. Wręczali je wójt Ireneusz Gliściński z przewodniczącym Rady
Gminy Bogdanem Bukowskim.
Po raz pierwszy w imieniu wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa
Koniusza podziękowania na ręce
małżonków złożył wicestarosta
włoszczowski Łukasz Karpiński.
Oprócz medali i podziękowań
jubilaci z 50-letnim stażem małżeńskim otrzymali także w prezencie od gminy po róży oraz ciepłym kocu na zimowe wieczory.

Więcej na:

moja-gazeta.com.pl
© Rafał Banaszek

Małżonkowie wznoszą toast w Domu weselnym Pelikan w Bukowie.

REKLAMA

FIRMA HANDLOWA MAL-MET
Sylwester Kowalczyk

ul. Partyzantów 190, 29-100 Włoszczowa

tel. 500 181 330 • 668 009 525, tel. 41 39 44 908

www.mal-met.pl e-mail: malmet24@gmail.com

WYPOŻYCZALNIA
- NARZĘDZI
- ELEKTRONARZĘDZI
- MASZYN
BUDOWLANYCH

· OCIEPLANIE NATRYSKOWE PODDASZY PIANĄ PUR
· SPRZEDAŻ i MONTAŻ OGRODZEŃ · PIASKOWANIE
· PRODUKCJA SIATKI OGRODZENIOWEJ
· HURTOWNIA BUDOWLANA
REKLAMA

Wydzierżawimy działki

Micigózd

pod farmy fotowoltaiczne
na terenie gminy!!!
Zarabiaj na swoim gruncie!!!
Czynsz dzierżawy
od 8

000 zł/ha/rok + waloryzacja

Minimalna powierzchnia działki to 1 ha

Kontakt tel. 698 008 480

Kielce

Zapraszamy do kontaktu również osoby
Dofinansowanie 5
zainteresowane własną mikroinstalacją
fotowoltaiczną na dachu lub na gruncie

90% taniej za rachunki za PRĄD!
Kontakt tel.

666 400 180

000 zł do mikroinstalacji

w programie ,,Mój Prąd”
*LICZBA DOFINANSOWAŃ JEST
OGRANICZONA, LICZY SIĘ
KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Moja gazeta lokalna
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REKLAMA

REKLAMA

CENTRUM
PODRÓŻY

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

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

MyTravelWloszczowa

WCZASY KOLONIE
OBOZY WYCIECZKI
BILETY: SAMOLOTOWE i AUTOKAROWE

REKLAMA

OKNA I DRZWI

REKLAMA

• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE TOMEX

SOFTLINE 0,6 W/m2K

OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

SALON SPRZEDAŻY: TOMEX Krzysztof Tomczyk
Włoszczowa ul. Sienkiewicza 16 (obok Salonu PLAY)
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tel. 506 180 713 - 513 416 994 e-mail: tomexokna77@onet.pl
Moja gazeta lokalna

rozmaitości

Nowe świadczenie „500 +”
dla osób niesamodzielnych

Ponad 30 tysięcy
widzów w kinie
Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

P

lacówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włoszczowie zachęca osoby niezdolne do samodzielnego życia lub ich opiekunów do składania wniosków
o świadczenie uzupełniające. Można otrzymać nawet 500 złotych brutto dodatkowego wsparcia na miesiąc.

Wszystko dzięki temu, że od 1
października ubiegłego roku weszła
w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji.
Wsparcie to może wynieść maksymalnie 500 złotych brutto na miesiąc,
przy czym łączna kwota tego świadczenia razem z otrzymywaną rentą
lub emeryturą nie może przekroczyć
1600 złotych brutto miesięcznie (do
tej kwoty nie wlicza się dodatku pielęgnacyjnego).
Świadczenie przysługuje osobom
powyżej 18 lat, które są niezdolne do
samodzielnego życia na podstawie
orzeczenia wydanego przez lekarza.
Stosowny wniosek można pobrać
w placówce KRUS we Włoszczowie
bądź na stronie internetowej kasy:
www.krus.gov.pl. Dodajmy, że od 1
października do chwili obecnej złożono w naszym mieście 520 wniosków.
Zachęcam wszystkie osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

© Rafał Banaszek

bądź ich opiekunów z terenu powiatu
włoszczowskiego do składania wnio-

sków – mówi Damian Moroń, kierownik Placówki Terenowej KRUS.

1 stycznia odbył się po raz 25 Noworoczny Mecz Żonaci kontra Kawalerowie we Włoszczowie.

© OSiR Włoszczowa

Rafał Banaszek

stycznia na boisku sportowym Orlik przy Zespole
Szkół numer 3 we Włoszczowie odbył się po raz 25
Noworoczny Mecz Żonaci kontra Kawalerowie.
Rozgrywki zakończyły się zwycięstwem kawalerów, którzy rozgromili
żonatych wynikiem 13:2. Pierwszą
bramkę w 2020 roku zdobył zawodnik drużyny żonatych - Paweł Cegieła.

To wzrost o 13,31 procenta
w stosunku do roku 2018 i jednocześnie o ponad 124 procent
do roku 2011. Miniony rok udowodnił po raz kolejny, jak duży
potencjał drzemie w naszych
widzach, o których tak mocno
walczymy i staramy się dla nich
dobierać repertuar – mówi Grzegorz Krzywonos, kierownik kina.
Włoszczowska Muza oferuje
dzisiaj widzom w każdym wieku
szeroką ofertę wartościowych filmów polskich, europejskich i kinematografii światowej. Zaczyna
być w czołówce kin studyjnych
i lokalnych, które w ubiegłym
roku miały we Włoszczowie swoją
konferencję. To na tym spotkaniu
Grzegorz Krzywonos otrzymał tytuł Kiniarza Roku 2019.

Damian Moroń z KRUS we Włoszczowie zachęca do składania wniosków.

Kawalerowie wygrali z żonatymi
noworoczny mecz we Włoszczowie

1

P

onad 30 tysięcy osób
skorzystało z kina
Muza we Włoszczowie
w 2019 roku. To rekord.

W ogólnej klasyfikacji noworocznego turnieju prowadzą
jednak żonaci z wynikiem 13
zwycięstw. Kawalerom udało się
zdobyć podium 12 razy.

Tradycyjnie organizatorem
spotkania był Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie przy współpracy z radnym
Rady Miejskiej Markiem Gołdą. Po zakończeniu rozgrywek
na stadionie sportowym OSiR
zorganizowano
poczęstunek
dla zawodników.

Strona internetowa
o smogu w mieście
Rafał Banaszek
arosław Dragan z Włoszczowy założył pierwszy czujnik
smogowy w mieście. Dokładne
informacje o jakości powietrza
można znaleźć na jego stronie
internetowej: tlw24.pl.

J

Znajdują się tam aktualne dane
o stężeniu szkodliwych pyłów w danym dniu, na razie na jednym z włoszczowskich osiedli - Reja. Wkrótce
będą montowane czujniki w innych
częściach Włoszczowy.
Twórca strony zaprasza mieszkańców do korzystania z publikowanych
na bieżąco informacji na temat stanu
powietrza, jakim oddychają w mieście. To idealne źródło informacji dla
biegaczy, czy spacerowiczów.
Projekt Smog we Włoszczowie powstał jako społeczna inicjatywa mieszkańców w celu podniesienia świadomości o jakości powietrza w naszym
mieście i ochrony przed negatywnymi
skutkami jego zanieczyszczenia.
25
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OGŁOSZENIE

WŁOSZCZOWA
ul. Różana 12

(przy Szkole Podstawowej nr 2
i Przedszkolu Samorządowym nr 3)

Wynajmę lub sprzedam
ogrodzoną działkę o pow. 2100 m2

z dwoma halami murowanymi o łącznej pow. 333 m2
(w jednej część biurowa, sanitarna, socjalna)

Tel. 505 186 686
Hale nadające się na działalność usługową • wyposażone w media (woda, prąd, kanalizacja) • gotowe
do użytkowania od zaraz • teren monitorowany (alarm antywłamaniowy i przeciwpożarowy)
OGŁOSZENIE

REKLAMA

Multiagencja Oleszno
ul. Spółdzielcza 2a (obok sklepu Groszek)

PUNKT w Kozłowie / gmina Małogoszcz (obok sklepu Groszek)

UBEZPIECZENIA
Zatrudnimy

diagnostę

do obsługi
Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów
w Krasocinie

- KOMUNIKACYJNE
- FIRMY - DOMU
- OSOBOWE - NA ŻYCIE
- TURYSTYCZNE - ROLNE

Szczegóły pod nr tel.

501 676 300
email:

biuro@wiatrak-krasocin.pl
26

Moja gazeta lokalna

tel. 517 496 425

NAGROBKI

REKLAMA

PRODUKCJA i MONTAŻ

SPRZEDAŻ HURTOWA i DETALICZNA
NA PLACU FIRMY DUŻY WYBÓR
GOTOWYCH NAGROBKÓW
DOSTĘPNYCH OD RĘKI

ATRAKCYJNE CENY

MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH
DO KAŻDEGO NAGROBKA WAZON LUB ŁAWKA GRATIS

Decor Granite

ul. Wschodnia 2, 29-100 Włoszczowa

www.decorgranite.pl tel. kom.

785 722 981
Moja gazeta lokalna
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rozmaitości
Krzyżówka nr 9

Imprezy
Pytania

1. Włoszczowski wokalista, który rok temu zajął pierwsze miejsce
w kategorii solistów podczas 26.
Finału Świętokrzyskiego Konkursu
Kolęd i Pastorałek.

1
2

2. Jak nazywa się owczarek belgijski, nowy pies do zadań specjalnych
będący w posiadaniu Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie?

3
4

3. Jaką nazwę nosi kabaret z Motyczna?

5

4. Były długoletni prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, który
w 2018 roku, po 46 latach pracy,
przeszedł na emeryturę.

6

5. Jak się nazywał Uczniowski
Klub Sportowy działający przy Zespole Placówek Oświatowych imienia Jana Pawła II w Bukowie, który
został rozwiązany 19 grudnia zeszłego roku?

7
8

6. Wieś pachnąca
w gminie Radków.

9
Litery w żółtej kolumnie utworzą hasło. Nagrodę otrzyma losowo wybrana osoba
(zmieniamy zasady), która wyśle zdjęcie prawidłowo rozwiązanej krzyżówki na adres
mailowy: redakcja@moja-gazeta.com.pl. Przypominamy, że przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz publikację wizerunku do celów promocyjnych na łamach czasopisma.

Zwycięzca krzyżówki nr 8

świerkami

7. Jaki tytuł nosiła bajka, którą
włoszczowskie kino Muza wyświetliło 1 czerwca 2012 roku po raz pierwszy w technologii cyfrowej 3D?
8. Zespół ludowy z Psar.
9. Jeden z rezerwatów przyrody
na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu w gminie Włoszczowa.

Konkurs zakupowy

Nagrody za paragony

Monika Kozieł, pracownik Urzędu Gminy we Włoszczowie pierwsza w powiecie
odgadła prawidłowo hasło krzyżówki w grudniowym numerze, które brzmiało: Boża
Wola. Gratulujemy. Prawidłowe odpowiedzi przysłali również: Marta Suliga, Jolanta
Stawowczyk, Lucyna Jamróz, Justyna Kołton, Edyta Włodarska, Ewa Napora, Urszula
Książek, Dominik Tkacz i Krystyna Słupińska. Dziękujemy.

Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem Nagrody
za paragony, postanowiliśmy
kontynuować go również w Nowym Roku. Zasady są proste:
wystarczy skorzystać z usług
jednej z firm reklamujących się
w moim czasopiśmie, powołać
się na ten konkurs i przedstawić
do wglądu paragon bądź fakturę
za zakupy/usługi o wartości minimum 200 złotych. Pierwsza
osoba, która w terminie 24-30
stycznia poinformuje telefonicznie o dokonanej transakcji,
otrzyma w prezencie atrakcyjne
gadżety redakcyjne.

Zwycięzca konkursu świątecznego

Pan Tadeusz przedstawia

© Rafał Banaszek

Na sali chorych leży
starszy pan. Na salę
wchodzi urocza pielęgniarka i pyta pacjenta:
- Ile pan liczy sobie lat? - 85 - odpowiada pacjent. Na to pielęgniarka: - Nie dałabym panu. Staruszek
odpowiada zmieszany: - Nawet nie
śmiałbym prosić, proszę pani...
„Szczęściarz”

Anna Śliwińska z Dzierzgowa (na zdjęciu z synem Mateuszem i siostrzeńcem Mikołajem) wygrała grudniowy konkurs świąteczny Nagrody za paragony, robiąc zakupy
w sklepie Krzysztofa Błauta w Radkowie. Laureatami konkursu zostali również: Adam
Kręgiel z Chyczy (zakupy również u Krzysztofa Błauta) oraz Zbigniew Żesławski z Krzepina (zakupy w Hurtowni Hydraulicznej Inst-Bud Marka Nowaka we Włoszczowie).
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Spotykają się dwie mężatki. Jedna
mówi do drugiej: - Mój mąż to ma takie
szczęście, że wszyscy mu zazdroszczą.
- A czego? - pyta się koleżanka. - Przedwczoraj ubezpieczył się od nieszczęśliwych wypadków, a dzisiaj rano wpadł
pod tramwaj.

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
Moja gazeta lokalna

NAGŁOWICE

Rozpoczęły się bale
studniówkowe szkół

W sobotę, 25 stycznia swoją
studniówkę organizuje Zespół
Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica z Włoszczowy.
Maturzyści ze „Staszica”, jako
pierwsi w powiecie, będą się
bawić w nowym lokalu Impresja w Nagłowicach. Początek imprezy o godzinie 19. Sezon studniówkowy w powiecie
włoszczowskim zakończy bal
maturalny Zespołu Szkół numer 2 imienia Hetmana Stefana
Czarnieckiego. Odbędzie się on 1
lutego o godzinie 17 w sali bankietowej Camelia w Lubachowach. Tam 18 stycznia odbyła się
pierwsza w tym roku studniówka włoszczowskich maturzystów
– bal zainaugurowało I Liceum
Ogólnokształcące imienia generała Władysława Sikorskiego.

26.01

WŁOSZCZOWA

Finał 27. Konkursu
Kolęd i Pastorałek

W niedzielę, 26 stycznia o godzinie 14 w Domu Kultury we
Włoszczowie odbędzie się finał XXVII Świętokrzyskiego
Konkursu Kolęd i Pastorałek.
Weźmie w nim udział około 20
wykonawców z całego województwa.

Ogłoszenia
Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w Dobromierzu

„Nie dałabym panu...”

© Rafał Banaszek

25.01

Już po raz trzeci Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu
zaprasza 1 marca biegaczy oraz
sympatyków tej dyscypliny sportu
do udziału w największym w Polsce
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Tropem Wilczym. W ubiegłorocznej edycji tej imprezy wzięło udział
ponad 300 osób. Organizatorzy
przygotowali nowe trasy, a rywalizacja będzie odbywać się na kilku
dystansach. Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie internetowej
organizatora: www.zpsdobromierz.
pl oraz profilu na facebooku.
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