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Rafał Banaszek

2 miliony dotacji z Unii 
na koronawirusa s. 3    

Medale z okazji 30-lecia
samorządu                     s. 6

Minister na obchodach 
w Stanowiskach s. 11 

W  numerze

Temat koronawirusa, który 
nie schodził z ust od połowy 

marca, zszedł na plan dalszy - nie 
było go u nas od 12 do 26 czerwca. 
W czerwcu wszyscy żyli... 
"challengami". Co to takiego - do-
wiecie się w tym numerze. Bieżące 
wydanie jest wyjątkowe również ze względu 
na dwie krzyżówki z atrakcyjnymi nagrodami 
- jedną z nich przygotowała dla rolników Pla-
cówka Terenowa KRUS z Włoszczowy. W tym 
numerze znajdziecie również Państwo ważne 
informacje dotyczące utrudnień na drogach 
wojewódzkich w związku z budową obwodnicy 
Włoszczowy oraz przeczytacie o kampaniach 
przed wyborami prezydenckimi, które odbyły 
się w ostatnią niedzielę czerwca.             

Uczcili rocznicę bitwy pod 
Szczekocinami s. 14  

Nowe urządzenia na 
placach zabaw s. 18 

Matura z języka polskiego w Zespole Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica we Włoszczowie.

Historyczna matura 2020.  
Egzamin w maseczkach 

8 czerwca 476 maturzystów z trzech szkół ponadpodstawowych 
we Włoszczowie przystąpiło do obowiązkowego egzaminu doj-

rzałości z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Rafał Banaszek

Nauczyciele z "Sikorskiego" w przyłbicach.

© ZS nr 3 Włoszczowa

Ja pisałam rozprawkę na temat 
elementów fantastycznych w "We-
selu" Wyspiańskiego. Mam nadzieję, 
że dobrze napisałam, choć pytania 
na egzaminie były skomplikowane 
– mówiła 8 czerwca Julita Miśtal, ma-
turzystka z "Sikorskiego".

Za najbardziej „nieprzyjazny” 
arkusz egzaminacyjny uczniowie 
uznali język polski na poziomie pod-
stawowym. Znacznie lepiej pisało się 
zdającym arkusz z polskiego rozsze-
rzonego. Matematykę podstawową, 
język angielski podstawowy i roz-
szerzony uznali za „do napisania” 
- komentowała polonistka Bożena 
Kaczor, dyrektor I Liceum Ogólno-
kształcącego.

WAŻNE 

W I Liceum Ogólnokształcą-
cym imienia generała Włady-
sława Sikorskiego do egzaminu 
dojrzałości przystąpiło 135 abi-
turientów, w Zespole Szkół nu-
mer 2 imienia Hetmana Stefana 
Czarnieckiego - 192, a w Zespo-
le Szkół numer 3 imienia Sta-
nisława Staszica - 146. Matury 
zakończyły się 26 czerwca. Na 
wyniki abiturienci będą mu-
sieli poczekać do 11 sierpnia.© I LO Włoszczowa

POWIAT

WŁOSZCZOWA

KLUCZEWSKO

MOSKORZEW

SECEMIN

Tegoroczna matura z pewnością 
przejdzie do historii. Trwająca pan-
demia koronawirusa w naszym kraju 
sprawiła, że o miesiąc został przesu-
nięty jej początkowy termin, a dodat-
kowo część ustna została całkowicie 
odwołana.

Wszystkie szkoły ponadpod-
stawowe we Włoszczowie zostały 
do matury odpowiednio przygo-
towane i zabezpieczone w środ-
ki bezpieczeństwa. Przestrzega-
no też wytycznych dotyczących 
liczby zdających w salach. Przed 
wejściem uczniowie musieli zde-
zynfekować ręce, w sali siedzieli 
w maseczkach w półtorametro-
wych odstępach od siebie. 

Spełnienie tych wymagań przez 
szkoły było możliwe dzięki otrzyma-
nym przez powiat funduszom z pro-
jektu Działania ukierunkowane na 
walkę, łagodzenie i zwalczanie skut-
ków COVID-19 SARS-CoV-2 na tere-
nie Powiatu Włoszczowskiego.

Niezbędne dozowniki łokciowe 
i mobilne, termometry do mierzenia 
temperatury, maski i rękawiczki jed-
norazowe, przyłbice, osłony z pleksy, 
płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni 
oraz środki czystości przekazały wła-
dze powiatu szkołom już 1 czerwca.

Po wyjściu z pierwszego egzaminu 
opinie maturzystów były podzielone. 
Większość twierdziła, że matura z pol-
skiego nie była w tym roku łatwa. 
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Jest koncepcja nowej 
hali sportowej

Spotkanie odbyło się 
w I Liceum Ogólnokształcącym 
imienia generała Władysła-
wa Sikorskiego, które będzie 
w przyszłości gospodarzem 
obiektu. Przedstawiciel firmy 
Architektonika z Częstochowy 
przedstawił założenia koncep-
cji i propozycje ich rozwiązań.

Rafał Banaszek

Droga w Kurzelowie 
do przebudowy

Rafał Banaszek

Około 800-metrowy 
odcinek w Kurzelowie 

– od skrzyżowania z drogą 
wewnętrzną prowadzącą do 
szkoły do końca terenu zabu-
dowanego w kierunku Jeżo-
wic - zostanie przebudowany.  

Obecnie opracowywana jest 
dokumentacja projektowa. 27 
maja dwaj starostwie włosz-
czowscy i dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych spotkali się 
w Kurzelowie z projektantem 
z firmy Kappa Projekt.

Dokumentacja zakłada prze-
budowę około 800-metrowego 
odcinka, poszerzenie jezdni do 
minimum 5,5 metra, budowę 
chodnika dla pieszych po jednej 
stronie i zjazdów z kostki bru-
kowej do posesji, odwodnienie 
pasa drogowego, przebudowę 
lub remont przepustów pod 
drogą, budowę nowych przepu-
stów pod zjazdami oraz kanału 
technologicznego. 1 czerwca władze powiatu przekazały trzem szko-

łom ponadpodstawowym sprzęt, środki ochro-
ny osobistej oraz środki dezynfekujące na łączną 
kwotę około 37 tysięcy złotych.

Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

Senator Włosowicz pamiętał 
o mieszkańcach naszego powiatu

Podczas spotkania z Zarządem Powiatu w starostwie.

27 maja władze powia-
tu wraz z dyrekcją 

liceum, nauczycielami 
i przedstawicielami rodzi-
ców spotkali się z wyko-
nawcą, który przedstawił 
koncepcję architektonicz-
ną budowy wielofunkcyj-
nej hali sportowej przy 
„Sikorskim”.

© Starostwo Powiatowe

Placówki powiatowe otrzymały 
między innymi dozowniki łokciowe 
i mobilne, termometry do mierze-
nia temperatury, maski i rękawicz-
ki jednorazowe, przyłbice, osłony 
z pleksy, płyny do dezynfekcji rąk 
i powierzchni oraz środki czystości. 

Przeprowadzenie egzaminów 
dojrzałości w dobie koronawirusa 
stanowiło spore wyzwanie. Należało 

We Włoszczowie senator Wło-
sowicz spotkał się też z Zarządem 
Powiatu w starostwie, a w Krasoci-
nie z wójtem gminy. Podczas spo-
tkania rozmawiano między innymi 
o sytuacji epidemicznej powiatu.

© Starostwo Powiatowe

spełnić wiele wytycznych, wprowa-
dzić nowe rozwiązania, zachować 
wszelkie środki ostrożności, aby za-
równo nauczyciele, jak i uczniowie 
byli bezpieczni. To stanowiło do-
datkowe koszty, na które szkoły nie 
były przygotowane. 

Dlatego powiat włoszczow-
ski, chcąc wesprzeć dyrektorów 
w przygotowaniu tegorocznych 

matur, pozyskał środki finansowe 
z  Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020.

Projekt pod nazwą Działania 
ukierunkowane na walkę, ła-
godzenie i zwalczanie skutków 
COVID-19 SARS-CoV-2 na tere-
nie Powiatu Włoszczowskiego 
przewiduje wsparcie 32 jedno-
stek świadczących usługi zdro-
wotne i społeczne na naszym te-
renie. Więcej o tym piszemy na 
stronie 3.

Powiat zabezpieczył szkoły przed 
koronawirusem na czas matur   

28 maja senator Jacek Włosowicz odwiedził 
Włoszczowę i Krasocin, gdzie przekazał 

mieszkańcom płyny, żele dezynfekujące, ręka-
wiczki ochronne i maseczki.

Od lewej: członkowie zarządu Rafał Pacanowski i Małgorzata Gusta oraz starosta Dariusz Czechowski. 

Spotkanie z projektantem w liceum. 
© Starostwo Powiatowe

Dariusz
Czechowski

„
Zarząd Powia-

tu dziękuje panu 
senatorowi za 

pomoc okazaną 
28 maja, jak i pod 
koniec ubiegłego 

roku w postaci 
pozyskania środ-
ków dla szpitala 

na zakup sprzętu 
o wartości 290 

tysięcy złotych.„
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28 maja władze powiatu włoszczowskiego podpisa-
ły w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach umowę 

o wartości przeszło 2 milionów złotych na walkę, łagodze-
nie i zwalczanie skutków Covid-19 na naszym terenie. 

Rafał Banaszek

Pomoc ma polegać na wsparciu 
finansowym podmiotów zaan-
gażowanych w walkę z epidemią 
i prowadzących działania w kie-
runku łagodzenia jej skutków. 
Dotacje przewidziano dla 32 
jednostek świadczących usługi 
zdrowotne i społeczne na naszym 
terenie. 

Wśród nich są między inny-
mi Starostwo Powiatowe, Zespół 
Opieki Zdrowotnej, Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej, Komenda Powiatowa 
Policji, Powiatowa Stacja Sani-
tarno-Epidemiologiczna, Powia-

2 miliony złotych z Unii Europejskiej
dla powiatu na walkę z koronawirusem

Od lewej: Andrzej Bętkowski, Artur Konarski, Dariusz Czechowski, Małgorzata Gusta, Łukasz Karpiński, Agnieszka Górska i Renata Janik.
© Urząd Marszałkowski Kielce

Władze samorządowe powiatu rozpoznają 
potrzeby drogowe. Wszystko po to, żeby być 

przygotowanym do naboru wniosków w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych 2020.

Objazdy dróg powiatowych roz-
poczęto 2 czerwca od Moskorze-
wa. W następnych dniach przed-
stawiciele powiatu odwiedzili 
kolejne gminy.

Podczas roboczej wizyty zapo-
znano się ze stanem technicznym 

Rafał Banaszek

Przedstawiciele powiatu wizytują 
swoje drogi we wszystkich gminach 

towe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowe Centrum Kultural-
no-Rekreacyjne, Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna, Świę-
tokrzyska Kolumna Pogotowia 
Ratunkowego oraz trzy szkoły po-
nadpodstawowe we Włoszczowie. 
Środki trafią również do wszyst-
kich urzędów gmin w powiecie, 
które rozdysponują je do swoich 
jednostek.

Wsparcie finansowe obejmo-
wać będzie zaopatrzenie w ma-
teriały ochrony osobistej, między 
innymi maski, kombinezony, 
przyłbice, rękawiczki, zabezpie-

czenie stanowisk pracy, zakup 
sprzętu i środków do dezynfekcji 
oraz wiele innych materiałów, 
których potrzebę zgłosiły zainte-
resowane jednostki. Projekt bę-
dzie realizowany od 1 czerwca do 
31 grudnia. 

Włoszczowskie starostwo otrzy-
mało na ten cel ponad 2,1 miliona 
złotych, z czego 85 procent stano-
wi dofinansowanie unijne (1,8 mi-
liona), resztę sfinansuje powiat. 

Umowę z władzami wojewódz-
twa podpisali: starosta Dariusz 
Czechowski, wicestarosta Łu-
kasz Karpiński, skarbnik powiatu 

Agnieszka Górska, członek Za-
rządu Powiatu Małgorzata Gusta 
oraz radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Artur Konarski.

Dariusz
Czechowski

„
Dziękuję bar-

dzo Zarządowi 
Województwa 

Świętokrzyskie-
go za przyzna-

ne wsparcie. 
Mamy nadzieję, 
że nasze wzmo-
żone działania 

prewencyjne za-
pewnią prawi-
dłową ochronę 
mieszkańców.„

dróg oraz bieżącymi potrzebami 
związanymi z ich utrzymaniem. 

W spotkaniu z przedstawiciela-
mi powiatu uczestniczyli wójtowie 
gmin, radni powiatowi i gminni 
oraz radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Artur Konarski. Pierwsze spotkanie robocze w gminie Moskorzew.

© Starostwo Powiatowe
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REKLAMA

WŁOSZCZOWA,  
UL. KILIŃSKIEGO 23 

USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSKIE

TRADYCJA - ZAUFANIE - PROFESJONALIZM

tel. 604 443 23924h

• Transport krajowy  
i zagraniczny

• kremacje
• kwiaciarnia
• odzież żałobna
• chłodnia
• kaplice pogrzebowe
• nagrobki granitowewww.okregliccy.pl

REKLAMA
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28 maja, dzień po 30. rocznicy pierwszych wybo-
rów samorządowych w Polsce, odbyła się sesja 

Rady Miejskiej we Włoszczowie. 
Nasi samorządowcy uczci-

li okrągły jubileusz wręczeniem 
sobie medali wybitych z okazji 
480-lecie nadania Włoszczowie 

Rafał Banaszek

Medale dla radnych z okazji 30. rocznicy 
pierwszych wyborów samorządowych

Na sesji Rady Miejskiej 28 maja Grzegorz 
Dziubek zaprezentował raport o stanie gminy 

za 2019 rok, a w nim najważniejsze przedsięwzię-
cia zrealizowane przez włoszczowski samorząd.

Rafał Banaszek

Burmistrz wymienił mię-
dzy innymi oddanie do użytku 
przedszkola ze żłobkiem, re-
witalizację miasta, realizację 
projektu odnawialnych źródeł Burmistrz prezentuje raport.

Rada Miejska z burmistrzem prezentuje okolicznościowe medale wybite na 480-lecie nadania Włoszczowie praw miejskich oraz 100-lecie samorządności.
© Rafał Banaszek

praw miejskich oraz 100-lecia 
polskiej samorządności. Okolicz-
nościowe medale przekazali rad-
nym przewodniczący rady Grze-

gorz Dudkiewicz z burmistrzem 
Grzegorzem Dziubkiem.

Dziękuję naszym radnym za 
duże zaangażowanie w sprawo-

waniu mandatu. Życzę dobrego 
zdrowia oraz satysfakcji z wy-
konywanej pracy – powiedział 
przewodniczący Dudkiewicz.  

Medal otrzymał również 
wieloletni pracownik Biu-
ra Rady Miejskiej we Włosz-
czowie Mirosław Witkowicz, 
który planuje niebawem odejść 
na emeryturę.

Burmistrz Włoszczowy przedstawił 
najnowszy raport o stanie gminy

© Rafał Banaszek

energii oraz inwestycje dro-
gowe. Przypomniał również 
strategiczne programy realizo-
wane przez gminę w minionym 
roku. 

Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej 26 czerwca odbyła się de-
bata nad tym dokumentem, po 
której radni udzielili burmi-
strzowi wotum zaufania. 

Raport o stanie gminy to spra-
wozdanie włodarza miasta/
gminy, dotyczące jego działań 
wdrażających lokalne programy 
i uchwały w danym roku. Ten 
dokument został przyjęty po raz 
drugi we Włoszczowie. 
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Pralkosuszarka od przedsiębiorcy 
i burmistrza dla szpitala powiatowego  

Sprzęt przeznaczony dla wal-
czącego z koronawirusem na 
pierwszej linii frontu personelu 

Rafał Banaszek

Od lewej: Marcin Jasiowski, Rafał Krupa i Grzegorz Dziubek.

Burmistrz wręczył dyrektorom 
28 laptopów do zdalnej nauki

Grzegorz Dziubek przekazuje laptopy dyrektorowi Zbigniewowi Hamerze. 

Rafał Banaszek

27 maja Grzegorz Dziubek przekazał 28 zestawów 
komputerowych do nauki na odległość dyrek-

torom pięciu szkół podstawowych w gminie.
W związku z sytuacją epide-

miczną od połowy marca ucznio-
wie mieli obowiązek zdalnej 
nauki. Nauczyciele realizowali 
podstawę programową poprzez 
Internet. 

Zamknięcie placówek oświa-
towych i sytuacja epidemiczna 
wymusiły nowe standardy pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych. 
Uczniowie zamiast w szkolnych 
ławach zasiadają przed monito-
rami komputerów. Niestety nie 
wszyscy mają dostęp do Interne-
tu lub sprzętu, na którym można 
zdobywać wiedzę. Zakupione 
laptopy pozwolą wielu uczniom 
na uczestniczenie w zdalnych 
zajęciach - podkreślał burmistrz 
Grzegorz Dziubek. 

Po zakończeniu edukacji na od-
ległość i powrocie szkół do nor-
malnego trybu nauczania wszyst-
kie laptopy będą wykorzystywane 

© Urząd Gminy Włoszczowa

przez placówki oświatowe w pra-
cowniach informatycznych. 

Na zakup sprzętu komputero-
wego gmina Włoszczowa otrzyma 
grant w wysokości 68,6 tysiąca zło-
tych w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa 2014 - 2020.

Najwięcej, bo 10 laptopów 
pozyskała Szkoła Podstawowa 
numer 2 we Włoszczowie, po 5 
sztuk odebrała „jedynka” i szko-
ła w Czarncy, po 4 komputery 
trafiły do placówek w Koniecznie 
i Kurzelowie.

Będą stypendia 
dla studentów 

28 maja radni miejscy zde-
cydowali o przyznaniu sty-
pendiów dla najzdolniejszych 
żaków w wysokości 2400 zło-
tych rocznie dla jednego stu-
denta. Warunkiem ubieganie 
się o to wsparcie finansowe 
będzie złożenie na specjal-
nym formularzu wniosku, 
który dostępny jest na stronie 
internetowej Urzędu Gminy 
we Włoszczowie. Będzie moż-
na to zrobić w terminie do 20 
października.

Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

28 maja podczas sesji 
Rady Miejskiej Grze-

gorz Dziubek poinformował 
o potrzebie utworzenia 
w najbliższych latach dru-
giego żłobka w mieście.

P omimo trudnej sy-
tuacji gospodarczej 

związanej z pandemią 
i spadku dochodów w bu-
dżecie gminy, samorząd 
Włoszczowy nadal będzie 
nagradzał najzdolniej-
szych studentów.

Będzie drugi żłobek 
we Włoszczowie?

© Rafał Banaszek

medycznego był pierwszym ta-
kim darem dla szpitala w czasie 
pandemii. Sprezentował go Paweł 

Bąk. Dotąd placówka otrzymała 
głównie maseczki i środki dezyn-
fekujące.

To strzał w dziesiątkę! Urzą-
dzenie będzie wykorzystywane 
na Szpitalnym Oddziale Ratun-
kowym do szybkiego prania i su-
szenia rzeczy osobistych perso-
nelu. Nosiliśmy się z zamiarem 
zakupu takiego urządzenia. Dla 
nas to jest wielka sprawa - cieszył 
się Rafał Krupa, dyrektor Szpitala 
imienia Jana Pawła II.

Tak więc pralko-suszarka to nie 
tylko trafiony wybór, ale też cen-
ny prezent. Personel ZOZ-u po-
trzebował jej, aby szybko wyprać 
i wysuszyć swoją służbową odzież 
na miejscu. 

Warto podkreślić, że gmina 
i przedsiębiorca Paweł Bąk - wła-
ściciel Max Elektro Europlus 
współpracują nie tylko w walce 
z koronawirusem, ale również 
w ramach rewitalizacji miasta, 
która cały czas trwa.

Grzegorz Dziubek zapowiedział, 
że samorząd przekaże też nieba-
wem kolejny dar dla szpitala, któ-
ry pomoże w utrzymaniu bezpie-
czeństwa sanitarnego.

W tym celu ma być wybudowany 
nowy budynek od podstaw lub za-
adaptowany istniejący lokal. Fun-
dusze na ten cel gmina Włoszczowa 
chce pozyskać z zewnątrz.

Powodem powstania kolejnego 
żłobka w mieście jest ogromne za-
interesowanie, które przekracza już 
granice Włoszczowy. Dzwonią na-
wet osoby spoza gminy.

Do oddanego do użytku rok temu 
żłobka przy Przedszkolu Samorzą-
dowym numer 3 we Włoszczowie 
zapisanych jest obecnie 17 dzieci 
w wieku od 1 roku do 3 lat. 

Kiedy ta placówka powstawała 
nie wiedzieliśmy, że będą tak duże 
potrzeby i zainteresowanie. Na 
razie rozważamy możliwość, aby 
mógł powstać drugi żłobek. Póki co 
nie chciałbym niczego obiecywać, 
dopóki nie będzie konkretnych de-
cyzji - mówi Grzegorz Dziubek, bur-
mistrz Włoszczowy.

25 maja burmistrz Włoszczowy i przedstawi-
ciel firmy Max Elektro Europlus przekazali 

dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej pralkę 
z funkcją suszenia oraz zapasem środków piorą-
cych. Sprzęt kosztował około 2 tysiące złotych.

http://wloszczowa.pl/p,103,stypendia-burmistrza-dla-studentow
http://wloszczowa.pl/p,103,stypendia-burmistrza-dla-studentow
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DELIKATESY NA ROGU
Market czynny w każdą niedzielę!

Włoszczowa
ul. Sobieskiego 26a

Zapraszamy

REKLAMA

REKLAMA
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REKLAMA

www.apartamentywloszczowa.pl 
biuro@apartamentywloszczowa.pl 

OSIEDLE “WIDOK”
BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

Włoszczowa, ul. Wschodnia 40
tel. 600 600 187, 600 600 542

RACHUNEK POWIERNICZY 
ZAPEWNIAMY BEZPIECZNY ZAKUP MIESZKANIA 
W BUDOWIE

ZAREZERWUJ MIESZKANIE 
JUŻ TERAZ
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gmina kluczewsko

16czerwca gmina Kluczewsko włączyła się do akcji cha-
rytatywnej #GaszynChallenge. Wszystko po to, żeby 

pomóc choremu Miłoszkowi z Dobromierza.

Robili pompki i przysiady dla Miłoszka. 
#GaszynChallenge w gminie Kluczewsko

Pracownicy Urzędu Gminy w Kluczewsku włączyli się w akcję pomocy dla Miłoszka z Dobromierza.

Rafał Banaszek

Gmina przekazała kolejne 27 laptopów 
dla potrzebujących uczniów z dwóch szkół

Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

O koło 75 tysięcy złotych dotacji pozyskała gmina 
Kluczewsko na zakup 27 kolejnych laptopów 

z oprogramowaniem do zdalnej nauki, które trafiły do 
najbardziej potrzebujących uczniów z dwóch szkół. 

Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego.

Była to kolejna dotacja na zakup 
laptopów dla młodzieży szkolnej. 
W kwietniu gmina Kluczewsko 
podpisała pierwszą umowę z Cen-
trum Projektów Polska Cyfrowa 
w ramach pierwszej edycji tego 
projektu.

Samorząd pozyskał wówczas bli-
sko 60 tysięcy złotych, za co zaku-
piono 27 sztuk sprzętu kompute-
rowego wraz z oprogramowaniem.

To efekt podpisania w maju 
kolejnej umowy z Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa na 
realizację projektu grantowe-
go pod nazwą Zdalna Szkoła 
+ - wsparcie Ogólnopolskiej 

Strażacy z Rzewuszyc zbierali pieniądze dla Miłoszka oraz Wojtusia z Galewic. #GaszynChallenge dla Miłoszka w sołectwie Ciemiętniki.
© archiwum prywatne © archiwum prywatne

ników na czele z wójtem Rafa-
łem Pałką wykonała 10 pompek 
i przysiadów przed urzędem 
oraz wpłaciła dobrowolne datki. 

W akcję #GaszynChallenge 
i zbiórkę pieniędzy dla chłopczy-
ka zaangażowały się też licznie 
jednostki OSP, kluby sportowe, 
koła gospodyń wiejskich, stowa-
rzyszenia, szkoły, przedsiębior-
cy i sołectwa z terenu gminy.   

można dokonywać w serwisie 
Zrzutka.pl (d0 końca zbiórki zo-
stał około miesiąc). 

Żeby pomóc Miłoszkowi, po-
nad 20-osobowa grupa urzęd-

operację serca w niemieckiej 
klinice, żeby żyć. 

Potrzeba na ten cel 200 tysięcy 
złotych – do 25 czerwca zebra-
no już ponad 170 tysięcy. Wpłat 

W ramach tego wydarzenia 
kluczewscy urzędnicy zbie-
rali pieniądze dla 2-letniego 
Miłoszka z Dobromierza, któ-
ry latem musi przejść trzecią 

https://zrzutka.pl/py2fpv
https://www.youtube.com/watch?v=RahtGr8aNsA
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gmina kluczewsko

21 czerwca w Stanowiskach odbyły się uroczystości patrio-
tyczne pod nazwą Ostatnia zbiórka, upamiętniające roz-

wiązanie 25 czerwca 1940 roku Oddziału Wydzielonego Woj-
ska Polskiego przez Hubala. Mieszkańcy wspomnieli dwóch 
partyzantów zabitych 80 lat temu w Bobrownikach.

Organizatorzy ze szkoły w Dobromierzu z ułanami oraz szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Józefem Kasprzykiem.

Rafał Banaszek

Ostatnia zbiórka w Stanowiskach. 
Minister oddał hołd dwóm partyzantom

Władze gminy Kluczewsko składają kwiaty na grobie Franciszka Głowacza.
© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Apel Poległych przeprowadził 
Robert Dzierzgwa, dyrektor Szkoły 
Podstawowej imienia majora Hen-
ryka Dobrzańskiego pseudonim 
Hubal w Dobromierzu - organiza-
tor wydarzenia. Następnie ułani od-
dali salwę honorową. 

W dalszej kolejności delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów i zapali-
ły znicze. Przybyły między innymi 
władze samorządowe powiatów ko-
neckiego i włoszczowskiego, gmin 
Ruda Maleniecka oraz Kluczewsko. 

© Rafał Banaszek
Harcerze z Dobromierza pełnili wartę honorowa przy mogiłach partyzantów.

© Rafał Banaszek

Uroczystość rozpoczęła msza świę-
ta w kościele parafialnym w Stano-
wiskach w intencji żołnierzy oddziału 
majora Hubala. Po nabożeństwie 
uczestnicy udali się na miejscowy 
cmentarz. Przemarsz prowadził po-
czet sztandarowy 27 Pułku Ułanów 
imienia króla Stefana Batorego. Na-
uczyciele z Dobromierza nieśli wielką 
flagę narodową.

Po dotarciu na cmentarz, przy 
mogiłach plutonowego Franciszka 
Głowacza pseudonim Lis, żołnie-

Minister Kasprzyk w Bobrownikach.
© archiwum prywatne

rza Wydzielonego Oddziału Woj-
ska Polskiego majora Hubala oraz 
spoczywającego obok partyzanta 
Franciszka Biskupskiego, w którego 
domu ukrywał się Lis (obaj zostali 
zabici przez niemieckiego okupanta 
w Bobrownikach), odbyła się część 
oficjalna. 

Na początku odegrano hymn pań-
stwowy. Następnie przemówienie 
wygłosił minister Jan Józef Kasprzyk, 
szef Urzędu do spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych. 

W tym samym dniu zaproszono 
ministra Kasprzyka również do po-
bliskich Bobrownik, do miejsca, gdzie 
ukrywał się Franciszek Głowacz – dziś 
po zabudowaniach nie ma już śladu. 

Następnie przejechano do miej-
scowości Dąbrowy, gdzie w miejsco-
wej stodole w czasie wojny schroni-
ło się ponad 20 Hubalczyków, a 25 
czerwca 1940 roku właśnie w tej 
stodole został rozwiązany oddział 
Hubala (miejsce to, jako pierwszy, 
oznaczył Robert Dzierzgwa z Do-
bromierza).

https://www.youtube.com/watch?v=aCqdceyDPC8
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Kaski ObuwieKurtki Spodnie

RękawiceOchraniacze

Kominiarki Akcesoria

inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
NIP: 6090063070

Sprawdź ofertę na www.e-inSPORTline.pl

BEZPIECZNA DROGA DO DOMU

Kontakt:
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl

„BEZPIECZNIE10”
Kod rabatowy obowiązuje na wszystkie produkty marki W-TEC.

Kod rabatowy do wykorzystania na stronie www.e-insportline.pl
Kod rabatowy jest ważny do 31.07.2020

-10%

REKLAMA
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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

REKLAMA

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

REKLAMA

TOMEX• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE 
OKNA  I  DRZWI

SALON SPRZEDAŻY:  TOMEX Krzysztof  Tomczyk 
1. Włoszczowa  ul. Sienkiewicza 16 (obok Salonu PLAY)

tel. 506 180 713 - 513 416 994      e-mail: tomexokna77@onet.pl
2. Koniecpol, Rynek 38

OKNA  ENERGOOSZCZĘDNE
SOFTLINE 0,6 W/m2K

REKLAMAREKLAMA
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Pamiętali o rocznicy bitwy Tadeusza 
Kościuszki pod Szczekocinami 

6 czerwca obchodziliśmy 226. roczni-
cę bitwy Tadeusza Kościuszki pod 

Szczekocinami. Samorządowcy z gminy 
Moskorzew, pomimo trwającej pande-
mii, nie zapomnieli o tym wydarzeniu.  

gmina moskorzew

5 czerwca wójt gminy An-
drzej Walasek, sekretarz Piotr 
Wawer oraz dyrektor Wiejskie-
go Centrum Kulturalno-Tury-
stycznego Zbigniew Krzysiek 
złożyli kwiaty na Kopcu Ko-
ściuszki w Chebdziu. 

Dzień później, 6 czerwca odby-
ły się dalsze uroczystości (w tym 
roku skromniejsze) w pobliskich 

Wójt Andrzej Walasek, sekretarz gminy Piotr Wawer i dyrektor Zbigniew Krzysiek na Kopcu Kościuszki w Chebdziu. 

Rafał Banaszek

2 tysiące maseczek 
dla mieszkańców 

Rafał Banaszek

Ponad 2 tysiące baweł-
nianych maseczek 

ochronnych zakupiła gmi-
na Moskorzew dla swoich 
obywateli.

© Urząd Gminy Moskorzew

Szczekocinach, gdzie kwiaty pod 
pomnikiem Tadeusza Kościusz-
ki w rynku złożyli ponownie An-

Siłownia otwarta. 
Dyrektor zaprasza 

Od 8 czerwca Wiejskie 
Centrum Kulturalno-

-Turystyczne w Moskorze-
wie otworzyło ponownie 
siłownię i salę do gry 
w tenisa stołowego.

Rafał Banaszek

Dyrekcja placówki prosi 
mieszkańców o wcześniejszą 
rezerwację telefoniczną, gdyż 
zarówno na siłowni, jak i w sali 
do tenisa będą mogły przebywać 
tylko dwie osoby.

Po każdorazowym pobycie, 
zgodnie z wymogami sanitar-
nymi, pomieszczenia będą de-
zynfekowane. Rezerwacja pod 
numerem telefonu 500 422 220 
lub poprzez messengera WCK-T.

© Urząd Gminy Moskorzew

© Urząd Gminy Moskorzew
Uroczyste spotkanie przy pomniku Tadeusza Kościuszki w rynku w Szczekocinach.  

© Urząd Gminy Moskorzew

drzej Walasek ze Zbigniewem 
Krzyśkiem.

W obchodach 226. roczni-
cy bitwy Tadeusza Kościuszki 
wzięły też udział władze samo-
rządowe Szczekocin oraz gmi-
ny Słupia, a także delegacje 
szkół i lokalnych organizacji 
pozarządowych. 

Był też krótki występ arty-
styczny miejscowych dzieci. 
Uroczystość w Szczekocinach 
zorganizowali Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Sportu 
oraz szczekocińskie Towarzy-
stwo Kulturalne imienia Tade-
usza Kościuszki. W tym roku, 
z powodu pandemii, obchody 
były ograniczone.

Mieszkańcom dostarczyli je oso-
biście pracownicy Urzędu Gminy 
na czele z wójtem Andrzejem Wala-
skiem. Akcja rozwożenia maseczek 
rozpoczęła się w kwietniu i zakoń-
czyła w maju.

Wójt Moskorzewa twierdzi, że po-
trzeba zakupu maseczek wynikała 
z trudności związanych z ich pozy-
skaniem przez mieszkańców w po-
czątkowym okresie pandemii. Dla-
tego gmina postanowiła je nabyć. 
Zdaniem wójta, zakupione maseczki 
zabezpieczyły potrzeby społeczeń-
stwa gminy w 99 procentach.
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WYNIKI TURNIEJU

gmina moskorzew

Impreza sportowa odbyła się na 
strzelnicy w Damianach. W strze-
laniu z karabinku do tarczy wygrał 
Kamil Orliński z Radkowa, nato-
miast w strzelaniu z pistoletu do 
figurek (pojedynku strzeleckim) 
najlepszy był Rafał Grochowina 
z Moskorzewa.  

Rafał Banaszek

37  zawodników z dwóch zaprzyjaźnionych klubów strzeleckich 
w Moskorzewie i Radkowie rywalizowało o puchary ufun-

dowane przez wójtów dwóch gmin. Lepsi okazali się goście. 

Zawody strzeleckie w Damianach
o puchar wójtów Moskorzewa i Radkowa 

Uczestnicy turnieju strzeleckiego o puchar wójtów Moskorzewa i Radkowa z organizatorami zawodów na strzelnicy w Damianach. 

Przy miejscowej szkole, pod 
tablicą upamiętniającą beaty-
fikację Jana Pawła II i posa-

Spotkanie delegacji z Włoszczowy z przedstawicielami gminy Moskorzew. 

Rafał Banaszek

Szukali śladów Jana Pawła II w gminie 
Moskorzew. Znaleźli je przy szkole

4 czerwca, w ramach obchodów wydarzenia Rok 
2020 - Rokiem Jana Pawła II delegacja pracow-

ników Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyj-
nego z Włoszczowy odwiedziła gminę Moskorzew.

© Urząd Gminy Moskorzew

Puchary wręczali zwycięz-
com przedstawiciele samorzą-
dów oraz członek zarządu po-
wiatowego Ligii Obrony Kraju 
we Włoszczowie Andrzej Gie-
roń. Wszyscy uczestnicy tur-
nieju mogli na koniec skoszto-
wać kiełbaski z grilla. 

Zarządy klubów z Moskorze-
wa i Radkowa dziękują wójtom 
za honorowy patronat nad tur-
niejem. Zawody zorganizował 
Gminny Ośrodek Kultury w Mo-
skorzewie z siedzibą w Chlewi-
cach oraz koła strzeleckie z Mo-
skorzewa i Radkowa.

Strzelanie do tarcz na punkty 
– karabinek

1. Kamil Orliński z Radkowa 
2. Krystian Przepióra z Radkowa 
3. Dawid Błaut z Radkowa

Strzelanie na czas do figurek 
– pojedynek

1. Rafał Grochowina z Moskorzewa
2. Krystian Przepióra z Radkowa 
3. Krzysztof Ptaszek z Moskorzewa

© Urząd Gminy Moskorzew

dzenie jodły papieskiej w dniu 
29 kwietnia 2011 władze samo-
rządowe gminy złożyły kwiaty. 

W spotkaniu uczestniczyły 
również członkinie Stowarzy-
szenia Wielu Pokoleń Jesteśmy 
Solą Tej Ziemi, dyrektor Wiej-
skiego Centrum Kulturalno-Re-
kreacyjnego Zbigniew Krzysiek 
oraz przedstawiciel szkoły.

© Urząd Gminy Moskorzew
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SPRZEDAŻ  MASZYN 
ROLNICZYCH
I CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Łachów 67a, tel. 501 750 882

F.H.U. BĄK

U NAS ZNAJDZIESZ FACHOWE DORADZTWO 
Z ZAKRESU MASZYN ROLNICZYCH

- Sprzedaż maszyn rolniczych
   i części zamiennych
- folie rolnicze, sznurki
- oryginalne farby do maszyn rolniczych
- iglice do pras
- zakuwanie pasów rolniczych
- usługi budowlane (pokrycia dachowe 
   i obróbki blacharskie)

MIESZALNIA  LAKIERÓW 
SAMOCHODOWYCH

- Lakiery samochodowe 
  i motocyklowe
- Emalie renowacyjne do maszyn 
  oraz ciągników rolniczych
- Nabijanie lakierów 
   w spray

Rabaty dla stałych klientów!

Włoszczowa, ul. Sienkiewicza 19 
tel. 41 39 44 744, 534 207 400 

motolakk@gmail.com

- PIACH BUDOWLANY
- PIACH DO WYLEWEK
- ZIEMIA OGRODOWA
- BETON TOWAROWY

- OGRODZENIA 
   BETONOWE

tel. 725 858 046
604 799 695

PIASKOWNIA 
“WOJCIECHÓW”

MAR-BET Mariusz Chruściel

REKLAMA REKLAMA

REKLAMAREKLAMA
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www.dom-weselny-secemin.com

Wesela, Bankiety, Imprezy, Noclegi

Dom Weselny  
w Seceminie

tel. 516 12 16 85

      665 88 01 78

Plac Wolności 6, 29-145 Secemin

FOTOWOLTAIKA
Zabezpiecz się przed podwyżkami cen energii!

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ
i zyskaj darmową energię dla twojego domu

tel. 727 929 499, 727 969 969

@MaggioEkoSilesia

Odbierz 

5000 zł 

z dotacji 

MÓJ PRĄD

Obniż swoje rachunki 
za energię elektryczną do minimum

REKLAMA

REKLAMA
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gmina secemin

Ponad 300 złotych od gminy Secemin 
w ramach akcji #GaszynChallenge

10 czerwca gmina Secemin przyłączyła się do ogólno-
polskiej akcji charytatywnej #GaszynChallenge, 

która miała na celu pomoc ciężko choremu chłopczykowi 
z województwa łódzkiego. 

Secemiński urząd nominowali 
do wyzwania druhowie z Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Czaryża. 10 
czerwca ponad 20-osobowa grupa 
urzędników (w większości pań) 
na czele z wójtem Tadeuszem Pie-
karskim wykonała w ramach akcji 
15 przysiadów. Sekretarz gminy 
Dominik Stawiarz, jako jedyny, 
zrobił 15 pompek. 

Wszystko po to, aby pomóc cho-
remu na rdzeniowy zanik mieści 
18-miesięcznemu Wojtusiowi 
z Galewic (łódzkie). W wyniku tej 
akcji pracownicy Urzędu Gminy 
w Seceminie przekazali na konto 
chłopczyka 240 złotych. Radni 
Secemina, którzy również zostali  
wytypowani do zadania, dołożyli 
kolejne 70 złotych.

Po wykonanym ćwiczenia 
wójt Tadeusz Piekarski nomi-
nował do kolejnego zadania 
Urząd Gminy we Włoszczowie, 
Włoszczowski Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji oraz Publiczne 
Przedszkole w Seceminie.

Rafał Banaszek

W akcji #GaszynChallenge przy Urzędzie Gminy Secemin wzięło udział ponad 20 pracowników – w większości pań.
© Urząd Gminy Secemin

Ostatnio zamontowano cztery 
nowe urządzenia siłowni zewnętrznej 

Rafał Banaszek

Nowe urządzenia do ćwiczeń na placach 
zabaw i siłowniach napowietrznych

Plac zabaw przy szkole w Żelisławicach wzbogacił się w maju o nowe urządzenia do ćwiczeń.

Gmina Secemin wyposaża w nowe urządzenia do 
ćwiczeń swoje place zabaw i siłownie napowietrzne 

w Żelisławicach, Woli Czaryskiej, Psarach i Kluczycach.

© Urząd Gminy Secemin

wości: Żelisławic, Żelisławiczek i Mię-
dzylesia. Urządzenia zamontowało 
trzech mieszkańców w  ramach czynu 
społecznego.

Dodajmy, że o trzy nowe zestawy 
(huśtawkę bocianie gniazdo, bujak 
i ławkę) wzbogacił się ostatnio plac 
zabaw w Psarach, natomiast drabinka 
krzyżakowa ze ścianką wspinaczkową 
trafiła do Kluczyc. 

W najbliższym czasie, jak informu-
je wójt Secemina, pojawią się kolej-
ne urządzenia na istniejącym placu 
w Woli Czaryskiej oraz w Żelisławicz-
kach, który ma być wybudowany.

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Żelisławicach. Orbitrek, wioślarz, 

odwodziciel oraz prasa nożna znaczą-
co wzbogaciły istniejącą tam strefę re-
kreacyjno-sportową.

Wartość zakupionych urządzeń 
w Żelisławicach wyniosła ponad 8 
tysięcy złotych i została sfinansowana 
z funduszu sołeckiego trzech miejsco-

Tadeusz
PIEKARSKI

„
Siłownie ze-

wnętrzne cieszą 
się dużą popu-

larnością wśród 
użytkowników 

w każdej grupie 
wiekowej z uwa-

gi na swą ogól-
nodostępność 

i darmowość, ale 
przede wszystkim 

ze względu na 
korzystny wpływ 

na zdrowie.„

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AcAf1glBwno&feature=emb_logo
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To było najwyższe dofinanso-
wanie z budżetu państwa, przy-
znane dla jednostek ochotniczej 
straży pożarnej z województwa 
świętokrzyskiego. 

Przekazanie promes odbyło 
się 8 czerwca w siedzibie Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach.

Uczestniczył w nim między in-
nymi poseł Bartłomiej Dorywalski 
z Włoszczowy, który wspierał żeli-
sławickich druhów w pozyskaniu 
funduszy na zakup samochodu. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

C i e s z ę 
się, że mo-
głem wes-

przeć działaniami 
strażaków z powia-
tu włoszczowskiego. 
Wierzę, że ten samo-
chód będzie służył jak 
najdłużej „Bogu na 
chwałę, ludziom na 
pożytek”.

Bartłomiej 
Dorywalski380 tysięcy złotych dotacji z Ogólnopolskiego pro-

gramu finansowania służb ratowniczych otrzy-
mała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Żelisławic na 
zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.  

Od lewej: komendant wojewódzki PSP Krzysztof Ciosek, prezes OSP Żelisławice Henryk Lech i poseł Bartłomiej Dorywalski.
© archiwum prywatne

14 lipca 2019 roku, podczas ju-
bileuszu 80-lecia tej jednostki, 
Bartłomiej Dorywalski, jako wice-
wojewoda świętokrzyski publicz-
nie zadeklarował wsparcie dla tego 
przedsięwzięcia. Podobnie jak 
wójt Secemina Tadeusz Piekarski.  

Średni samochód ratowniczo-
gaśniczy ma trafić do Żelisławic 
jeszcze w tym roku – niebawem 
ma być ogłoszony przetarg na jego 
zakup. 

Będzie to fabrycznie nowy, spe-
cjalistyczny pojazd na miarę XXI 
wieku – z napędem 4x4, wyposa-

żony w wyciągarkę wyciągarką, 
maszt oświetleniowy oraz moto-
pompą o wysokiej wydajności.

O pozostałe wyposażenie OSP Że-
lisławice nie musi się martwić, gdyż 
sukcesywnie, co roku jednostka 
pozyskiwała nowy sprzęt, finanso-
wany z różnych źródeł, który czeka 
teraz na przybycie nowego wozu.

Pojazd będzie kosztował oko-
ło 800 tysięcy złotych. Złożą się 
na niego: gmina Secemin – 300 
tysięcy, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej – 340 tysięcy, Woje-

wódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska – 40 tysięcy oraz Krajowy 
System Ratowniczo-Gaśniczy – 
80 tysięcy.

Spełniło się wielopokoleniowe marzenie druhów OSP Żelisławice. Obecnie użytkowany 
pojazd przekroczył już 40 lat i wymaga ciągłych remontów i napraw. W imieniu całego 
zarządu serdecznie dziękuję panu posłowi Bartłomiejowi Dorywalskiemu, komendanto-
wi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej Krzysztofowi Cioskowi, wójtowi gminy 
Secemin Tadeuszowi Piekarskiemu, radnym powiatu włoszczowskiego i gminy Secemin. 
Deklaruję, że ten pojazd będzie użytkowany i konserwowany zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta. Będzie służył mieszkańcom gminy, powiatu i województwa. Damian 

Krzemiński

Strażacy z Żelisławic dostali najwyższą 
dotację w województwie na samochód
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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

Nowoczesne ogrodzenia
wycinane laserowo

wzory, kształty, materiały do ustalenia

• cynkowane
• malowane proszkowo
• stal nierdzewna

tel. 607 973 105, 503 473 740

SECEMIN, ul. Czarnieckiego 73

www.wydrych.eu biuro@wydrych.eu

REKLAMA

Nowoczesne ogrodzenia
wycinane laserowo

wzory, kształty, materiały do wyboru

• cynkowane
• malowane proszkowo
• stal nierdzewna

tel. 607 973 105, 503 473 740

SECEMIN, ul. Czarnieckiego 73

www.wydrych.eu biuro@wydrych.eu
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REKLAMA
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Robią pompki i przysiady i przy 
okazji pomagają chorym dzieciom 

Inicjatorem tej nietypowej ak-
cji charytatywnej była Ochotnicza 
Straż Pożarna z Gaszyna (woje-
wództwo łódzkie). Wymyślili ją 
tamtejsi strażacy, którzy chcieli 
w ten sposób pomóc 1,5-rocznemu 
Wojtusiowi Howisowi z Galewic, 
choremu na rdzeniowy zanik mię-
śni. Akcja ta szybko stała się tak 
popularna, że przekroczyła grani-
ce łódzkiego i ogarnęła cały kraj.  

Jako pierwsi w powiecie włosz-
czowskim temat podjęli strażacy 
z Kurzelowa – było to 31 maja. 
Pierwszym samorządem, który za-
początkował akcję #GaszynChal-
lenge w naszym powiecie, było 
Starostwo Powiatowe – było to 9 
czerwca. 

Wówczas 9 pracowników staro-
stwa na czele z wicestarostą Łuka-
szem Karpińskim zrobiło pierwsze 
10 pompek przed budynkiem sta-
rostwa. Przy okazji zebrano pierw-
sze 325 złotych dla Wojtusia.

Potem do akcji charytatywnej 
włączyły się kolejne samorzą-
dy w naszym powiecie, zarówno 
urzędy gmin, jak i rady, a także 
inne instytucje, organizacje spo-
łeczne, sołectwa, firmy i prywatne 
osoby. Ludzi ogarnęła prawdziwa 
challengomania! Dziesiątki, jeśli 
nie setki filmików z robienia pom-
pek trafiały do Internatu. Wszyscy 
chcieli się pochwalić i pokazać.  

Wszystko po to, aby zebrać 
pieniądze dla 1,5-rocznego Woj-
tusia z województwa łódzkiego, 
który potrzebował aż 9 milionów 
złotych na leczenie. Efekt był zdu-
miewający - ta prosta w założeniu 
akcja tak się rozrosła, że już w po-
łowie czerwca zebrano potrzebną 
kwotę - ponad 10 milionów.

Jednak na tym nie koniec. #Ga-
szynChallenge trwa nadal - teraz 
pieniądze zbierane są na rzecz 
kolejnych dzieci chorych na SMA 
(rdzeniowy zanik mięśni), a także 
innych dzieci z naszego terenu, 
które potrzebują pomocy. 

Zasady nie zmieniły się - no-
minowani wykonują 10 pompek 
oraz wpłacają minimum 5 złotych 
na szczytny cel na portalu Siepo-
maga.pl. Każdy, kto ukończy wy-
zwanie, nominuje kolejne przy-
najmniej 3 osoby lub instytucje, 
a te mają 48 godzin na wykonanie 
zadania. 

Filmiki z uczestnikami tej niety-
powej akcji charytatywnej można 
znaleźć na facebooku akcji #Ga-
szynChallenge.

„Pompowanie” przy Urzędzie Gminy Włoszczowa w szczytnym celu - magistrat przekazał dla Wojtusia 370 złotych.

Powiat włoszczowski ogarnęła... challengomania. Wszyscy ro-
bią pompki i przysiady i jednocześnie zbierają pieniądze na le-

czenie chorych dzieci. Akcja #GaszynChallenge podbija cały kraj. 

Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Akcję #GaszynChallenge wśród samorządów zapoczątkowało Starostwo Powiatowe, które zebrało 325 złotych.
© Rafał Banaszek

Trzy włoszczowskie rady (młodzieżowa, miejska i seniorów) przyjęły wyzwanie burmistrza. Zebrano 700 złotych.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge
https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge
https://www.facebook.com/hashtag/gaszynchallenge?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__tn__=*NK-R
https://www.youtube.com/watch?v=gRnaQN_fHJ0
https://www.youtube.com/watch?v=WRFcNA26EQs
https://www.youtube.com/watch?v=q5bnlikeUjY
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NAGROBKI
PRODUKCJA i MONTAŻ

SPRZEDAŻ HURTOWA i DETALICZNA

Decor Granite
ul. Wschodnia 2, 29-100 Włoszczowa

www.decorgranite.pl  tel.  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
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DACHPOLL
Włoszczowa, ul. Kolejowa 5

tel. 41 394 36 88, www.dachpoll.pl

PRODUCENT  POKRYĆ  DACHOWYCH

BLACHODACHÓWKI

BLACHY TRAPEZOWE

AKCESORIA DACHOWE

+ POMIAR    + WYCENA+ TRANSPORT GRATIS

29-100 Włoszczowa, ul. Żwirki 38
www.ubezpieczeniadlakazdego.pl

e-mail: prestige@biznespoczta.pl

kom. 604 289 855

W naszej ofercie
ubezpieczenia:

- samochodów 
  OC, AC, NNW
- domów, mieszkań
- firm, OC działalności
- gospodarstw rolnych
- ubezpieczenia podróży
- na życie

Kompleksowo pomagamy i doradzamy

REKLAMA REKLAMA

WYLEWKI MASZYNOWE
mixokretem

721 046 197
Firma Handlowo-Usługowa

Gawron Seweryn
Ostrów 82, 29-105 Krasocin

email: wylewki.maszynowe@o2.pl

- KOMUNIKACYJNE
- FIRMY   - DOMU

- OSOBOWE   - NA ŻYCIE 
- TURYSTYCZNE   - ROLNE

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

PUNKT w Kozłowie / gmina Małogoszcz (obok sklepu Groszek)  

tel. 517 496 425

UBEZPIECZENIA

REKLAMAREKLAMA
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Duże utrudnienia na drogach w związku 
z budową obwodnicy Włoszczowy

W tym miejscu na ulicy Jędrzejowskiej, którą przetnie obwodnica, budowane jest obecnie rondo.

Rafał Banaszek

W  czerwcu zamknięto częściowo dwa odcinki najbardziej 
ruchliwych dróg wojewódzkich we Włoszczowie. Chodzi 

o ulicę Partyzantów i Jędrzejowską, gdzie trwa budowa ronda 
i zjazdów w związku z powstającą obwodnicą miasta.

© Rafał Banaszek

Pierwsze utrudnienia pojawiły 
się już 3 czerwca na Jędrzejowskiej 
w okolicach przejazdu kolejowego. 
Jezdnia została zawężona do jed-
nego pasa ruchu. Wprowadzono 
tam ruch wahadłowy i sygnalizację 
świetlną. Powodem jest budowa 
ronda na trasie obwodnicy.

Kolejne utrudnienia drogowe 
wystąpiły dwa tygodnie później, 17 
czerwca na ulicy Partyzantów, któ-

rej jeden pas ruchu został zamknię-
ty na odcinku około 1 kilometra 
(od skrzyżowania z ulicą Sosnową 
do rzeki Czarnej Strugi). Trwa tam 
budowa zjazdów z drogi  786 na ob-
wodnicę. 

Ruch także odbywa się jednym pa-
sem przy wykorzystaniu sygnalizacji 
świetlnej. Na wyjeździe z miasta oraz 
wjeździe od strony Kielc tworzą się 
długie korki samochodów. 

Jak się dowiedzieliśmy w Świę-
tokrzyskim Zarządzie Dróg Woje-
wódzkich, utrudnienia mogą potrwać 
jeszcze około miesiąca. Z chwilą wy-
konania włączenia z drogi 786 w bu-
dowaną obwodnicę, ruch na Włosz-
czowę zostanie puszczony nowym 
rondem, a zamknięty obecnie odci-
nek trasy 786 stanie się "ślepą drogą" 
i będzie służył jedynie kilku mieszkań-
com jako dojazd do posesji. 

O OBWODNICY

Przy ulicy Partyzantów trwa budowa połączeń przyszłej obwodnicy z drogą wojewódzką 786.
© Rafał Banaszek

Od września ubiegłego roku 
trwa budowa pierwszego etapu 
układu obwodnicowego Włosz-
czowy – od Beliny do Łachowa. 
To jedno z 13 najważniejszych 
zadań, jakie realizuje Święto-
krzyski Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Kielcach w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego.

Inwestycję rozpoczął 2 lata temu 
remont ulicy Jędrzejowskiej (dro-
ga wojewódzka 742), który był 
pierwszym etapem budowy ob-
wodnicy Włoszczowy. Dokładnie 
rok później, 12 września 2019 roku 
oficjalnie ruszyła budowa prawie 
7,5-kilometrowego odcinka trasy. 
Wykonawcą jest częstochowska 
firma Drog-Bud.

W ramach inwestycji powsta-
nie nowa trasa o charakterze 
drogi wojewódzkiej o długości 
7,4 kilometra, biegnąca w ciągu 
drogi 786 Kielce – Częstochowa, 
z dwoma pasami ruchu o szero-
kości 3,5 metra każdy. Połączy 
ona dwie drogi wojewódzkie 786 
i 742 po południowej stronie 
miasta.

Powstaną nowe skrzyżowania, 
w tym 4 ronda, drogi serwisowe, 
ciągi pieszo-rowerowe, chodni-
ki, zatoki autobusowe (6 na ulicy 
Jędrzejowskiej) i perony przy-
stankowe.

Zakończenie inwestycji planowa-
ne jest na 31 października. Do 30 
listopada ma być wydane pozwo-
lenie na użytkowanie. Nowa trasa 
nie tylko usprawni ruch, w tym 
tranzytowy, ale spowoduje jego 
wyprowadzenie z centrum nasze-
go miasta. Na tę inwestycję miesz-
kańcy Włoszczowy czekają od po-
nad 40 lat.

Koszt budowy obwodnicy Włosz-
czowy wyniesie 60,9 miliona zło-
tych, z czego 85 procent (34,6 mi-
liona) pokryje Unia Europejska, 
22,3 miliona dołoży województwo 
świętokrzyskie, a ponad 4 miliony 
dofinansowania będzie pochodzić 
z budżetu państwa.

Warto nadmienić, że inwesty-
cja ta jest wprawdzie wojewódz-
ka, ale to gmina Włoszczowa 
i powiat przygotowały dla Świę-
tokrzyskiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich koncepcję, decyzję 
środowiskową, program funk-
cjonalno-użytkowy i studium 
wykonalności.

Władze samorządowe gminy 
i powiatu czynią starania, aby 
w niedalekiej przyszłości po-
wstał też drugi etap układu ob-
wodnicowego Włoszczowy, to 
jest od Łachowa w kierunku Mię-
dzylesia.

https://www.youtube.com/watch?v=suxOpikGjws
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Władysław Kosiniak-Kamysz chce 
dokończyć z burmistrzem obwodnicę

Od lewej: europoseł Adam Jarubas, poseł Władysław Kosiniak-Kamysz i burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek.

Rafał Banaszek

5 czerwca szef Polskiego Stronnictwa Ludowego i kan-
dydat na prezydenta kraju przyjechał do Włoszczowy. 

Odwiedził budowaną obwodnicę miasta oraz spotkał się 
z mieszkańcami na Klekocie.

Kosiniak-Kamysz dotrzy-
mał tym samym słowa dane-
go włoszczowianom 2 marca, 
gdy nie mógł dotrzeć do na-
szego miasta z powodu debaty 
nad koronawirusem w sejmie. 
Wówczas obiecał, że przed wy-
borami prezydenckimi na pew-
no pojawi się we Włoszczowie.

Pierwszym jego przystankiem 
była budowana obwodnica, 
którą zapoczątkowały w po-
przedniej kadencji władze wo-
jewódzkie Polskiego Stronnic-
twa Ludowego. Nie mogło tutaj 
zabraknąć ojca chrzestnego tej 
inwestycji, byłego marszałka 
województwa, obecnie europo-
sła Adama Jarubasa. Przy nowo 
powstałym rondzie przed Ła-
chowem odbył się briefing pra-
sowy. Padły mocne deklaracje 
z ust Kosiniaka-Kamysza.

Dokończymy budowę ob-
wodnicy. Włoszczowa będzie 
mieć pełną obwodnicę - tak, 
jak rozpoczął to Adam Ja-
rubas, jako marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego. 
Teraz wspólnie z burmistrzem 
Grzegorzem Dziubkiem do-

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

W spotkaniu na Klekocie z kandydatem PSL uczestniczyło około 150 osób.

Radni za otwarciem 
kąpieliska Klekot

Zbiornik, podobnie jak w ubie-
głym roku, ma być otwarty dla 
plażowiczów przez miesiąc, to jest 
od 7 lipca do 8 sierpnia. O tym, czy 
tak się stanie, zdecyduje ostatecz-
nie sytuacja epidemiczna.

Rafał Banaszek

Na majowej sesji radni 
Rady Miejskiej we 

Włoszczowie jednogłośnie 
zdecydowali za okazjonal-
nym udostępnieniem do 
kąpieli w sezonie letnim 
zalewu Klekot.

Wrócił pełen handel 
na targowisku

Rafał Banaszek

Od 29 maja włoszczow-
skie targowisko zo-

stało otwarte nie tylko dla 
branży rolno-spożywczej, 
ale dla wszystkich handlu-
jących. Gmina pozwoliła 
na pełny zakres handlu.

Pełen handel wrócił od 29 maja.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

kończymy obwodnicę ze mną, 
jako prezydentem Rzeczpo-
spolitej na czele - deklarował 
Kosiniak-Kamysz.   

Spod ronda udano się na 
pobliski zalew Klekot, gdzie 
Władysław Kosiniak-Kamysz 
spotkał się w altanie z samo-
rządowcami, mieszkańcami, 
członkami oraz sympatykami 
partii. Na spotkanie z kandy-
datem na prezydenta przyby-
ło około 150 osób z powiatu 
włoszczowskiego i ościennych. 

Kosiniak-Kamysz przedsta-
wił swój program wyborczy. 
Później odbyła się dyskusja 
z udziałem mieszkańców.

Gospodarz spotkania, bur-
mistrz Włoszczowy Grzegorz 
Dziubek zachęcał zebranych do 
oddania głosu na szefa ludow-
ców podczas wyborów prezy-
denckich 28 czerwca. Na koniec 
zaprosił wszystkich uczestników 
na kiełbaskę z grilla, zapewnia-
jąc, że to nie jest żadna „kiełba-
sa wyborcza”.

Oznacza to, że mieszkańcy 
znów mogą kupić nie tylko 
warzywa i owoce, ale także 
meble czy odzież. Kupcy mu-
szą jednak spełnić szereg wa-
runków dotyczących handlu. 
Zobowiązani są do zachowa-
nia zasad higieny oraz re-
strykcyjnego przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa towa-
rów, zwłaszcza żywności czy 
odzieży.

https://www.youtube.com/watch?v=8QnH9jPtAhk
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    Wydzierżawimy działki  
     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 

   

Micigózd 

Kielce 

 
90% taniej za rachunki za PRĄD!  

Kontakt tel.  666 400 180 

Dofinansowanie 5 000 zł do mikroinstalacji 

                 

Zapraszamy do kontaktu również osoby 
zainteresowane własną mikroinstalacją 
fotowoltaiczną na dachu lub na gruncie w programie ,,Mój Prąd”  

*LICZBA DOFINANSOWAŃ JEST 
OGRANICZONA, LICZY SIĘ 
KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 

REKLAMA

REKLAMA
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wydarzenia

Rafał Banaszek

Anna Krupka zachęcała do 
głosowania na Andrzeja Dudę

Od lewej: Rafał Pacanowski, Dariusz Czechowski, Damian Moroń, Krzysztof Słoń, Anna Krupka i Łukasz Karpiński.

Pieniądze pochodzą z rządo-
wego programu KLUB 2020, 
w ramach którego Ministerstwo 
Sportu przeznaczyło 55 milionów 
złotych dla klubów z całej Polski. 

Jak poinformowała wicemini-
ster sportu Anna Krupka, dofinan-
sowanie w województwie święto-
krzyskim otrzymało 128 klubów 
sportowych (w tym 7 z powiatu 
włoszczowskiego).

Są to: Hetman Włoszczowa, Pa-
rafialny Klub Sportowy Arka Klu-
czewsko, Stowarzyszenie Społecz-
no-Kulturalne Razem, Parafialny 
Uczniowski Klub Sportowy Deko 
Włoszczowa, Uczniowski Klub 
Sportowy Hetmanki Włoszczowa, 
Uczniowski Klub Sportowy Victo-
ria Włoszczowa oraz Gminny Klub 
Sportowy Bucovia Bukowa. 

Dofinansowanie wynosi od 10 
do 15 tysięcy złotych. Pieniądze 
można przeznaczyć między inny-
mi na zakup sprzętu sportowego, 
organizację obozu, czy wynagro-
dzenia dla kadry szkoleniowej.

Rafał Banaszek

85 tysięcy złotych 
dotacji z budżetu 

państwa pozyskało 7 klu-
bów z naszego powiatu na 
upowszechnianie sportu 
wśród dzieci i młodzieży. 

Rafał Banaszek

85 tysięcy dotacji 
dla klubów

Zamknięta droga 
w Skorkowie

Termin zamknięcia – jak infor-
muje Starostwo Powiatowe - może 
ulec zmianie. Mieszkańcy mają 
możliwość dojazdu do swoich po-
sesji. Objazd dla ruchu zewnętrz-
nego – tranzytowego wyznaczono 
przez Małogoszcz, Leśnicę, Mie-
czyn i Występy.

Od 1 czerwca zamknię-
to na ponad pół roku 

niespełna dwukilometro-
wy odcinek drogi powia-
towej w Skorkowie, który 
jest w przebudowie.

Droga powiatowa w Skorkowie.

Apeluję, abyśmy rozstrzygnęli te wybory w pierwszej tu-
rze – powtarzała kilkakrotnie poseł Anna Krupa podczas 

otwartego spotkania z mieszkańcami Włoszczowy, zorganizo-
wanego w ramach kampanii wyborczej PiS Łączy nas Polska.

powiatu, członkowie i sympaty-
cy Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł Krupka przyjechała do 
Włoszczowy, aby zmobilizo-
wać elektorat PiS i przekonać 
mieszkańców do głosowania 
na Andrzeja Dudę podczas 

wyborów prezydenckich 28 
czerwca. Wiceminister sportu 
mówiła między innymi o bu-
dowie obwodnicy Włoszczowy, 
o której też wspominał gosz-
czący 7 lutego we Włoszczowie 
Andrzej Duda.

Na spotkanie do restauracji Kameralna przybyło około 50 członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. 
© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Spotkanie odbyło się 14 czerw-
ca w restauracji Kameralna we 
Włoszczowie. Wzięło w nim 
udział około 50 osób, w tym 
wspomniana wiceminister spor-
tu Anna Krupka, senator Krzysz-
tof Słoń, władze samorządowe 

https://www.youtube.com/watch?v=jemMoEwmF6M
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wydarzenia

Od lewej: Ireneusz Wolski, Jarosław Wolski, Leszek Łukasik, Mateusz Machnik i Jan Kowalczyk. 
© Rafał Banaszek

Konkurs plastyczny o Janie 
Pawle II rozstrzygnięty  

Komisja wyłoniła laureatów ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego Święty Jan Paweł II – o w oczach i sercach 

Polaków. Napłynęła rekordowa ilość 146 prac z całej Polski.

Rafał Banaszek

Od lewej: Milena Kowalczyk, Justyna Pośpiech, Aneta Dziubek, Janusz Salwierak, Olga Golańska, Małgorzata Gusta 
i Rafał Pacanowski. 

© Starostwo Powiatowe

9 czerwca ośmioosobowa ko-
misja konkursowa pod prze-
wodnictwem inicjatorki tego 
przedsięwzięcia – Małgorzaty 
Gusty wyłoniła laureatów i wy-
różnionych.

Pani Marzena
ma niedowład 

By móc choć częściowo wró-
cić do stanu sprzed operacji 
konieczna jest intensywna reha-
bilitacja. Koszt miesięcznego po-
bytu w specjalistycznym ośrod-
ku to blisko 20 tysięcy złotych. 
Pani Marzena bez pomocy lu-
dzi dobrego serca sama nie jest 
w stanie zgromadzić takich środ-
ków. Dlatego fundacja apeluje 
o wsparcie swojej podopiecznej.

Rafał Banaszek

49-letnia Marzena Gó-
ral z Nieznanowic, 

podopieczna włoszczow-
skiej Fundacji Jesteśmy 
Blisko potrzebuje wsparcia. 
Po operacji tętniaka mózgu 
wystąpił u niej niedowład 
prawostronny. Wymaga 
kosztownej rehabilitacji. 

Marzena Góral z Nieznanowic.
© archiwum prywatne

Bartek z Secemina 
walczy o wzrok

Rafał Banaszek

Fundacja Jesteśmy Blisko 
we Włoszczowie ape-

luje również o pomoc dla 
23-letniego Bartka Gwiaz-
dy z Secemina, który po 
wypadku samochodowym 
praktycznie stracił wzrok. 
Żeby mógł widzieć, potrzeba 
150 tysięcy złotych.

Na jedno oko nie widzi 
wcale, na drugie bardzo sła-
bo. Ma problemy z pamięcią 
i koncentracją. Jedyną szan-
są na zatrzymanie procesu 
utraty wzroku jest leczenie 
komórkami macierzystymi. 
Niestety zabieg jest bardzo 
kosztowny – potrzeba aż 150 
tysięcy złotych.

Bartek Gwiazda z Secemina.

Oficjalne wyniki Starostwo Po-
wiatowe we Włoszczowie podało 
15 czerwca. Wręczenie nagród 
laureatom odbędzie się 1 lipca - 
wszystkich przedstawimy w lipco-
wym wydaniu gazety.

Zwycięskie prace zostaną wyekspo-
nowane na specjalnej wystawie w sali 
konferencyjnej starostwa. Wyróżnio-
ne prace mają też trafić do Szpitala 
imienia Jana Pawła II, gdzie będą 
zdobić korytarze i sale chorych.

Rafał Banaszek

P  onad stuletnią kapliczkę w Ostrowie odrestau-
rowali mieszkańcy, przywracając jej dawną 

świetność. Remont sfinansowali sami.  

Mieszkańcy Ostrowa odnowili 
zabytkową figurę z 1917 roku

Dlatego postanowiliśmy ją 
odnowić, oczywiście za zgodą 
wojewódzkiego konserwatora 
zabytków – opowiadał sołtys 
Ostrowa Ireneusz Wolski.

Kapliczka przydrożna zosta-
ła odrestaurowana z inicjatywy 
Barbary i Jana Kowalczyków – 
krewnych Józefa Świebody. 

Sołtysowi pomogło kilku 
mieszkańców: Bożena Sornat, 
Jarosław Wolski, Leszek Łuka-
sik, Mateusz Machnik, Czesław 
Łaskawski, Bogdan Machnik, 
Kamil Świeboda i Jan Kowal-
czyk. Radny gminny Mariusz 
Chruściel ufundował beton na 
cokół.

To jednak nie koniec prac 
remontowych. Mieszkańcy 
Ostrowa chcą jeszcze obłożyć 
cokół figurki płytkami, po-
łożyć wokół kostkę brukową 
i wykonać ogrodzenie.

Warto nadmienić, że kilka-
set metrów dalej znajduje się 
podobna, ponad 100-letnia fi-
gurka, która również wymaga 
remontu.

© archiwum prywatne © Rafał Banaszek

Figura znajdowała się przy 
skrzyżowaniu dróg powiato-
wych w kierunku Krasocina 
i Czerwonki. Ufundował ją 
w 1917 roku mieszkaniec Jó-
zef Świeboda. Ostatni remont 
przeszła w 1983 roku.

Była pomalowana wapnem 
i nie wyglądała najlepiej. 

https://www.youtube.com/watch?v=pvze2Lu3wmA
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1. Co robią uczestnicy popularnej 
w kraju akcji #GaszynChallenge, która 
dotarła również do naszego powiatu?
2. Jak nazywał się zmarły 31 maja 
wieloletni dyrektora i współtwórca 
włoszczowskiego Zespołu Szkół Za-
wodowych?
3. Co Ewa Napora z Kluczyc opisuje 
w swojej najnowszej książce dla dzieci?
4. Jak nazwę nosi Stowarzyszenie Spo-
łeczno-Kulturalne z Bukowy?
5. Jak nazywał się jeden z najważniej-
szych budynków Włoszczowy, który 
spłonął w 1955 roku?
6. Jakiego typu jest odrestaurowany 
wiatrak w Krasocinie?
7. Jak się nazywa pochodzący z Włosz-
czowy komendant wojewódzki Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kielcach?
8. Jaka atrakcja dla mieszkańców po-
wstaje w rynku na Placu Wolności we 
Włoszczowie?
9. Jaką nazwę nosi Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy z Dobromierza? 

Litery w żółtej kolumnie utworzą hasło. Nagrodę otrzyma losowo wybrana osoba, 
która wyśle zdjęcie prawidłowo rozwiązanej krzyżówki na adres mailowy: redak-
cja@moja-gazeta.com.pl. Przypominamy, że przystąpienie do konkursu jest rów-
noznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publika-
cję wizerunku do celów promocyjnych na łamach czasopisma.

Ogłoszenia

Poezja Pana Czesława

Mamusiu, 
a jak bym nie 
miał maseczki 
na buzi, to co? 
Ten, co jej nosić 
nie miał ochoty, 
zapłacił mandat 
aż 500 złotych. A stówkę panna 
z piękną urodą, co maseczkę miała, 
ale pod brodą.

rozmaitości

Pytania

Zwycięzca krzyżówki nr 13
„Jakbym nie miał maseczki"

„Stary się żalił"

Stary koronawirus spłynął
ze łzami z oka, napotkał młodego 
i żali się szlochając: - Już mi sił 
brakuje, mogę robić cuda, przez
te głupie maseczki już nic mi się 
nie uda. 

Konkurs KRUS „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz”
Pytania

Marta Łaskawska z Kozłowa odgadła prawi-
dłowo hasło krzyżówki w majowym numerze, któ-
re brzmiało: Jan Paweł II. Została wylosowana 
spośród 6 czytelników, którzy nadesłali właściwe 
odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Bogdan Stachurski, 
Dominika Kołton, Katarzyna Bulska, Monika Ciaś 
i Kamil Bielawski. Dziękujemy. 

© Rafał Banaszek

1. Skrót Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego.    
2. Jak nazywa się choroba zawodowa 
występująca w rolnictwie spowodowa-
na przez kleszcze? 
3. Jak nazywa się bela sprasowanej sia-
na lub słomy.
4. Święto Plonów, podczas którego 
dziękuje się za udane żniwa i wszystkie 
plony, które udało się zebrać z pola. 
5. Konstrukcja ułatwiająca wchodzenie 
na niewielkie wysokości, zazwyczaj do 
kilku metrów. 
6. Narzędzie rolnicze do ręcznego młó-
cenia zboża.   
7. Jaki kolor osłony, obudowy maszyn 
lub urządzenia rolniczego symbolizuje 
ostrzeżenie?         
8. Nagłe zdarzenie wywołane przyczy-
ną zewnętrzną i związane z praca w go-
spodarstwie rolnym. 
9. Kto jest wybierany przez zebranie 
wiejskie

Imię i nazwisko:
………………..……………………………............
Telefon: ……………...................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych oraz wizerunkowych 
przez administratora - Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, na podsta-
wie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 
2 lit. a i lit. h ogólnego rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE oraz oświadczam, 
że zapoznałam/zapoznałem się z załącz-
nikiem nr 1 do regulaminu konkursu.

...............................................................
(miejscowość, data, czytelny podpis)            

Litery w jasnych polach utworzą hasło. Nagrody otrzymają trzy losowo wybrane oso-
by, które do 15.07.2020 r. wyślą pocztą prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę wraz z me-
tryczką na adres: KRUS PT we Włoszczowie, ul. Kusocińskiego 4a, 29-100 Włoszczo-
wa, ewentualnie mailem na adres: wloszczowa@krus.gov.pl lub dostarczą osobiście 
do siedziby KRUS we Włoszczowie w kopercie zatytułowanej „Konkurs dla rolników”.

Kącik kulinarny

SKŁADNIKI:
ok. 500 g. brokuł
1 opakowanie  sera feta
1 puszka kukurydzy
ok. 100 g. łuskanego 
słonecznika
sól,  2 szczypty 
cukru

na sos:
4 łyżki majonezu
1 duży jogurt grecki
2 ząbki czosnku
dekoracja:
pomidorki koktajlowe
ogórek
marchewka
2 goździki
wykałaczki

WYKONANIE:
1. Brokuł dzielimy na różyczki i gotujemy 
w osolonej wodzie z 2 szczyptami cukru, 
aż zmięknie, ale będzie lekko twardawy. 
Gotowy przelewamy zimną wodą i dokładnie 
odsączamy.
2. Ser kroimy w kostkę, kukurydzę 
odsączamy.
3. Słonecznik podprażamy na suchej patelni, 
aż się lekko zezłoci.
4. Do miski wlewamy jogurt, majonez, 
dodajemy zmiażdżony czosnek i dokładnie 
mieszamy.
5. Układamy warstwowo następujące 
składniki: różyczki brokułu, ser feta, 
polewamy połową sosu, następnie 
kukurydzę, pozostały sos, całość posypujemy 
słonecznikiem. Sałatkę wkładamy do lodówki 
na co najmniej pół godziny. Z połowy ogórka 
robimy szyję pawia, z reszty skrzydła. Goździki 
wkładamy jako oczy, natomiast z marchewki 
robimy dziób oraz grzebień. Stroimy według 
uznania.

Koronawirus - raport 
pod koniec czerwca

9 osób z powiatu włoszczowskie-
go wyzdrowiało z koronawirusa 
– od 12 do 26 czerwca w naszym 
powiecie nie było żadnego przy-
padku zakażenia (nowy wykryto 
dopiero 27 czerwca).   

Covid-19 pokonali mieszkańcy 
gmin: Krasocin, Moskorzew, Włosz-
czowa, Kluczewsko i Radków. Jedna 
osoba - 80-letni mieszkaniec Włosz-
czowy - zmarła 20 maja w staracho-
wickim szpitalu. 

Na kwarantannie domowej prze-
bywa około 30 mieszkańców nasze-
go powiatu. Są to osoby powracające 
z zagranicy oraz te, które miały kon-
takt z zarażonymi. Ci mieszkańcy, 
jak informuje włoszczowskie sta-
rostwo, nie mają objawów choroby 
Covid-19.

Sałatka z brokułami i serem 
feta w kształcie pawia

Izabeli Pedryc 
z KGW Skorkowianki

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

