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Andrzej Duda prezydentem
Polski na kolejne 5 lat

użo się działo w naszym
powiecie w pierwszym
miesiącu wakacji. Wybraliśmy
przede wszystkim prezydenta
Polski przy rekordowym poparciu
i frekwencji. Włoszczowskie
Rafał Banaszek
samorządy podpisały z województwem dwie bardzo ważne umowy na
inwestycje drogowe, które wpłyną na poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców. Otwarto też kilka
nowo powstałych inwestycji, które zablokował
wcześniej koronawirus oraz ruszyły nowe.
Widać, że życie wraca do normy, a Covid-19 na
razie odpuścił. Opisujemy też sprawę napadu
w biały dzień na sklep we Włoszczowie oraz
spór o drogę w Koniecznie, którego końca nie
widać. Życzę Państwu miłej lektury wakacyjnej.
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Wyniki głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich 12 lipca.

Rafał Banaszek

72

,72 procent - tyle osób poparło obecnie urzędującego
prezydenta w powiecie włoszczowskim w drugiej turze wyborów 12 lipca. Frekwencja również była rekordowa
i wyniosła prawie 67,6%.

Andrzej Duda (Prawo i Sprawiedliwość) wygrał zdecydowanie wybory w naszym powiecie - poparło
go aż 72,72% mieszkańców. Na jego
kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego (Platforma Obywatelska)
zagłosowało 27,28% społeczeństwa.
Największe poparcie obecnie
urzędujący prezydent miał w gminie Kluczewsko - ponad 79%. We
wszystkich gminach, oprócz Włoszczowy, Andrzej Duda uzyskał grubo
ponad 70% głosów.
Frekwencja wyborcza w powiecie
włoszczowskim wyniosła 67,58%
- pod tym względem zajęliśmy
trzecie miejsce w województwie.
We wszystkich gminach naszego
powiatu była wyższa, niż podczas
pierwszej tury 28 czerwca.
Największą frekwencję zanotowano
w Kluczewsku - 70,37% (10 miejsce
w województwie wśród gmin). Naj-
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trzech szkół
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Wyniki głosowanie w pierwszej turze wyborów 28 czerwca.

mniej, z kolei, zagłosowało w gminie
Secemin - 63,65%. We wszystkich
pozostałych gminach do urn poszło
ponad 65% uprawnionych.
Podczas pierwszej tury wyborów
28 czerwca obecnie urzędujący
prezydent zdeklasował dziesięciu

rywali, zdobywając ponad 64%
głosów. Drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski z wynikiem 13,5%.
Obaj panowie zmierzyli się ze sobą
w dogrywce, którą ostatecznie
w skali kraju wygrał Duda stosunkiem głosów 51,03 do 48,97% .

Nowoczesne boisko
w Żelisławicach
s. 18

powiat włoszczowski

Strażacy ze Świdna i Januszewic otrzymali
odzież specjalną za ponad 60 tysięcy złotych
Rafał Banaszek

6

kompletów specjalistycznej odzieży i wyposażenia otrzymały z Funduszu Sprawiedliwości dwie jednostki ochotniczej straży pożarnej z powiatu włoszczowskiego. W symbolicznym przekazaniu uczestniczyli dwaj parlamentarzyści.
Uroczystość odbyła się 7 lipca w Świdnie (gmina Krasocin),
a następnie w Januszewicach
(gmina Kluczewsko). Parlamentarzyści przekazali miejscowym
druhom sześć kompletów strażackich ubrań specjalnych typu

UPS (kombinezonów, butów
i hełmów) o wartości 31 tysięcy
złotych każdy zestaw.
W symbolicznym przekazaniu
uczestniczyli: poseł Mariusz Gosek, senator Jacek Włosowicz,
cały Zarząd Powiatu Włoszczow-

skiego na czele ze starostą Dariuszem Czechowskim, radny
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Artur Konarski, wójtowie Krasocina i Kluczewska
oraz przedstawiciele zarządów
jednostek OSP. Goście otrzymali

Spotkanie z parlamentarzystami i samorządowcami w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnie.

okolicznościowe podziękowania
za okazaną pomoc.
Ostatnim punktem wizyty parlamentarzystów na ziemi włoszczowskiej było spotkanie w Szpitalu imienia Jana Pawła II, gdzie
– dzięki pomocy senatora Włosowicza – pod koniec ubiegłego
roku trafił tutaj sprzęt medyczny
o wartości 290 tysięcy złotych.
Jego zakup również sfinansowano z Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest minister sprawiedliwości i prokurator
generalny Zbigniew Ziobro.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Januszewicach.

© Rafał Banaszek

Parlamentarzyści i samorządowcy prezentują specjalistyczną odzież.

©
© Rafał
Rafał Banaszek
Banaszek

Dzięki Funduszowi Sprawiedliwości do szpitala trafił sprzęt za 290 tysięcy złotych.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że w dniach 10.07.2020–31.07.2020
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 oraz Urzędu Gminy we Włoszczowie przy ul. Partyzantów 14 został wywieszony
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego, przeznaczonej do najmu. Ponadto wykaz został zamieszczony na stronach internetowych urzędu: www.
powiat-wloszczowa.pl i www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl.
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Uczestnicy podpisania umowy na budowę nowego ronda we Włoszczowie spotkali się w Starostwie Powiatowym.

© Rafał Banaszek

Będzie nowe rondo we Włoszczowie
i wiadukt drogowy przed Łachowem
Rafał Banaszek
10 lipca we włoszczowskim starostwie władze samorządowe powiatu i gminy podpisały z marszałkiem
województwa świętokrzyskiego dwie
bardzo ważne umowy.
Pierwsza dotyczyła rozbudowy drogi wojewódzkiej numer 785 poprzez
budowę ronda na skrzyżowaniu ulic
Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego wraz z przebudową istniejącej
infrastruktury technicznej.
W ramach umowy powiat i gmina
przekażą województwu po 680 tysięcy złotych dotacji – województwo
dołoży tyle samo. Przetarg rozstrzygnięto 24 lipca. Wartość inwestycji
wyniesie około 2 miliony złotych.
Nowe skrzyżowanie o ruchu okrężnym o średnicy 32 metrów ma być
gotowe do 15 listopada.
Druga umowa podpisana 10 lipca
w starostwie dotyczyła budowy od
podstaw nowego wiaduktu nad torami Centralnej Magistrali Kolejowej
przed Łachowem wraz z drogami dojazdowymi – będzie to symboliczny
początek budowy drugiego etapu obwodnicy Włoszczowy.
Zakres robót będzie obejmował:
budowę wiaduktu drogowego nad
linią kolejową, odcinka drogi od
nowo wybudowanego ronda przy
skrzyżowaniu drogi powiatowej
i wojewódzkiej, stanowiącej obwodnicę Włoszczowy do wiaduktu, budowę kolejnego odcinka od wiaduktu do połączenia z istniejącą drogą
powiatową, a także rozbiórkę istniejącego wiaduktu przed Łachowem.
Województwo zobowiązało się
udzielić powiatowi dofinansowania
na to zadanie z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę nie niższą niż 50
procent wartości inwestycji. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to około
20 milionów złotych netto.

M

ieszkańcy Włoszczowy będą mieli nowe rondo w mieście. Powstanie też od podstaw nowy wiadukt nad
Centralną Magistralą Kolejową przed Łachowem, który
zapoczątkuje drugi etap budowy obwodnicy Włoszczowy.

© Rafał Banaszek

Spotkanie na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego, gdzie zostanie wybudowane nowe rondo.

© Rafał Banaszek

Na tym skrzyżowaniu w mieście będzie rondo.

© Rafał Banaszek

Nad CMK przed Łachowem powstanie nowy wiadukt.
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USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSKIE

www.okregliccy.pl

• Transport krajowy
i zagraniczny
• kremacje
• kwiaciarnia
• odzież żałobna
• chłodnia
• kaplice pogrzebowe
• nagrobki granitowe

TRADYCJA - ZAUFANIE - PROFESJONALIZM
24h
WŁOSZCZOWA,
tel.
UL. KILIŃSKIEGO 23

604 443 239
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© Rafał Banaszek

Tak wygląda ujęcie wody w Gościencinie na które mieszkańcy czekali od lat; na małym zdjęciu zadowolony z inwestycji prezes WZWiK Paweł Strączyński.

Wodociąg w Gościencinie i Silpiach
został uroczyście oddany do użytku
Rafał Banaszek
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lipca, po czterech miesiącach od wybudowania wodociągu w Gościencinie i obu Silpiach, oddano oficjalnie do użytku tę inwestycję, w której otwarciu na wiosnę przeszkodził koronawirus.

© Rafał Banaszek

Goście gratulowali władzom gminy i spółki WZWiK inwestycji wodociągowej zrealizowanej w Gościencinie.

Z ujęcia w Gościencinie, gdzie
w lipcu odbyło się symboliczne
otwarcie inwestycji, popłynęła
woda już na początku marca do
trzech wsi - Gościencina, Silpi
Małej i Silpi Dużej. Inwestycja ta
miała być oficjalnie oddana do
6 Moja gazeta lokalna

użytku już 18 marca, jednak plany
pokrzyżowała wówczas epidemia
koronawirusa.
Kielecka firma Ekwod wybudowała w Gościencinie 7,2 kilometra sieci wodociągowej wraz z 125
przyłączami do granic posesji oraz

monitorowane, w pełni zautomatyzowane ujęcie wody z dwoma
studniami o wydajności 88 metrów
sześciennych na godzinę. Koszt tej
inwestycji wyniósł około 2,5 miliona złotych, z czego blisko 1 milion
dofinansowała Unia Europejska.

Dwa kolejne wodociągi o długości 4,5 kilometra wraz z 85
przyłączami w Silpi Małej i Dużej wybudował Włoszczowski
Zakład Wodociągów i Kanalizacji z funduszy własnych (dokapitalizowania spółki przez
gminę) oraz za pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie to pochłonęło blisko 700 tysięcy złotych.
Można powiedzieć, że to historyczna chwila dla tego rejonu
naszej gminy – mówił burmistrz
Włoszczowy Grzegorz Dziubek.
Prezes WZWiK Paweł Strączyński informował, że z nowo wybudowanego ujęcia w Gościencinie
do gospodarstw może popłynąć
880 metrów sześciennych wody
dobrej jakości na dobę. To więcej,
niż potrzebują odbiorcy.
Były radny miejski Wacław Oblas dziękował za wsparcie byłemu
marszałkowi województwa świętokrzyskiego Adamowi Jarubasowi i zmarłemu blisko dwa lata
temu prezesowi WZWiK Ryszardowi Maciejczykowi, który rozpoczynał budowę sieci wodociągowej w tych miejscowościach.
Mieszkańcy podziękowali za wodę
władzom samorządowym gminy,
ale też nie kryli, że teraz przydałaby się u nich kanalizacja. Burmistrz
Włoszczowy Grzegorz Dziubek
stwierdził, że obecnie priorytetem
dla gminy jest dokończenie brakujących wodociągów. A tych nie mają
jeszcze między innymi sołectwa
Rząbiec, Wymysłów, czy Michałów.
Obecnie trwa budowa wodociągów
w Motycznie i Międzylesiu.

gmina włoszczowa

W Kurzelowie otwarto najładniejszy
przedszkolny plac zabaw w gminie Włoszczowa
Rafał Banaszek
Obiekt na miarę XXI wieku
powstał już w maju, jednak
z powodu panującej pandemii
kurzelowskie
przedszkolaki
nie mogły z niego korzystać.
Najpierw czekały z utęsknieniem na plac zabaw, a potem
plac zabaw czekał na dzieci...
Aż do 3 lipca, kiedy uroczyście
został otwarty przez przedszkolaków, w obecności władz samorządowych gminy Włoszczowa. Obiekt poświęcił proboszcz
Kurzelowa, ksiądz Jacek Bonio.
Na znak radości dzieci wypuściły w niebo balony.
Plac zabaw w Kurzelowie ma
350 metrów kwadratowych
powierzchni i wyłożony jest
bezpieczną wykładziną poliuretanową. Kosztował ponad
180 tysięcy złotych. Część tej
kwoty pochodziło z funduszu
sołeckiego. Obiekt wybudowała firma Royal Play z Małkini.
Ale to nie koniec strefy rekreacji
obok
przedszkola.
Mieszkańcy już planują w sąsiedztwie budowę siłowni napowietrznej.

180

tysięcy złotych kosztował nowoczesny plac zabaw,
który wybudowano przy kurzelowskim przedszkolu. To najładniejszy przedszkolny plac zabaw w gminie.
Otwarto go uroczyście w pierwszy piątek wakacji.

© Rafał Banaszek

Burmistrz Grzegorz Dziubek zapowiedział, że z Kolorowej krainy będą mogły korzystać nie tylko kurzelowskie dzieci.

© Rafał Banaszek

Tak wygląda najpiękniejszy w gminie Włoszczowa przedszkolny plac zabaw o powierzchni aż 350 metrów kwadratowych.

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium
od radnych miejskich dla burmistrza
Rafał Banaszek

26

czerwca radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie
budżetu gminy 2019. Wychwaliła go nawet opozycja.

Radni pochwalili Grzegorza
Dziubka za – jak podkreślano
– jego „pracowitość, zaangażo-

wanie, operatywność i inwencję
twórczą”. Głos w dyskusji zabierali: Dariusz Gieroń, Anna Błasz-

czyk, Roman Sybis, Michał Szafrański i Jerzy Wiśniewski.
Nawet trudno mi znaleźć właściwe
określenia, żeby w pełni oddać pracę pana burmistrza na rzecz miasta
i gminy. Jestem pełen podziwu, że
tyle zadań zrealizował on ze swoim
zespołem – mówił radny Sybis.

„

To sukces nas
wszystkich. Zawsze powtarzam
i będę powtaGrzegorz rzał, że życie we
DZIUBEK
Włoszczowie
wcale nie musi
być gorsze od życia w Warszawie.

„

Moja gazeta lokalna

7

REKLAMA

y
m
a
z
s
a
Zapr
Włoszczowa
ul. Sobieskiego 26a

DELIKATESY NA ROGU
Market czynny w każdą niedzielę!
REKLAMA
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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

www.apartamentywloszczowa.pl
biuro@apartamentywloszczowa.pl
Moja gazeta lokalna
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Termomodernizacja szkół w gminie Kluczewsko rozpoczęła się od Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach.

© Rafał Banaszek

Trzy szkoły w gminie Kluczewsko
zostaną zmodernizowane i docieplone
Rafał Banaszek

17

lipca wójt Kluczewska podpisał umowę na termomodernizację placówek oświatowych w Kluczewsku i Dobromierzu. Trzecia szkoła w Komornikach jest już praktycznie na ukończeniu.

Dwie największe szkoły w gminie zmodernizuje firma SGBUD
z Kielc. Wygrała ona przetarg na
kwotę 5,2 miliona złotych. Gmina
Kluczewsko długo czekała na wyłonienie wykonawcy. Powodem,

jak mówi wójt Rafał Pałka, były
wysokie oferty w przetargach,
które przekraczały możliwości finansowe samorządu.
W ramach projektu tak zwanej
głębokiej termomodernizacji wy-

Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Kluczewsku.

10
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© Rafał Banaszek

mieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, przeprowadzona
termoizolacja budynków, prace
wewnątrz związane z instalacją
urządzeń odzysku ciepła, zmodernizowana zostanie instalacja cen-

tralnego ogrzewania wraz z kotłami,
zamontowane oświetlenie ledowe
oraz panele fotowoltaiczne.
Inwestycja pochłonie 5,2 miliona złotych, z czego około 4,4
miliona sfinansuje Unia Europejska. Wszystkie szkoły w gminie mają być zrobione jeszcze
w tym roku – Komorniki są już
na ukończeniu. Termomodernizacja zmniejszy docelowo koszty utrzymania trzech placówek
oświatowych, które ponosi samorząd Kluczewska.

© Rafał Banaszek

Szkoła Podstawowa imienia majora Henryka Dobrzańskiego w Dobromierzu.

gmina kluczewsko

Piłkarska kadra czeka na Arkę Kluczewsko.
Nasi młodzi piłkarze na Mistrzostwach Polski
Rafał Banaszek
Impreza sportowa odbyła się
w Rytwianach. Arka Kluczewsko pokonała tam miejscowy
klub sportowy Baszta wynikiem 7:3. Dzięki temu reprezentowała województwo świętokrzyskie w Mistrzostwach
Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych,
które odbyły się w dniach 2023 lipca w Zamościu.
W zwycięskiej drużynie zagrali: Krystian Trzebiński, Jakub
Walasek, Damian Barczyński,
Filip Ciszewski, Jakub Prokop,
Mikołaj Chojnacki, Hubert Kutela, Antoni Mikołajczyk, Kacper Czaiński, Kuba Dumin,
Mateusz Dziuba, Jakub Nowak
i Kacper Gaj. Chłopców trenują Sebastian Olczyk i Mariusz
Ochenduszka.

1

lipca drużyna Parafialnego Klubu Sportowego Arka Kluczewsko
wywalczyła pierwsze miejsce w finale Wojewódzkiego Turnieju
w Piłce Nożnej Chłopców Piłkarska kadra czeka 2020.

© archiwum zespołu

Zespół Arka Kluczewsko został mistrzem Wojewódzkiego Turnieju w Piłce Nożnej Chłopców Piłkarska kadra czeka.

Siatkarki ze szkoły w Kluczewsku jadą
na Mistrzostwa Polski w Minisiatkówce

Udany debiut
duetu siatkarek
Rafał Banaszek

D

wie siatkarki ze Szkoły
Podstawowej imienia
Jana Pawła II w Kluczewsku
– Amelia Mazur i Wiktoria
Łęcka wywalczyły brązowe
medale Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego
w Siatkówce Plażowej w kategorii młodziczki.

© SP Kluczewsko

Młode siatkarki ze szkoły w Kluczewsku osiągają kolejne sukcesy ze swoim trenerem Tomaszem Dębowskim.

Rafał Banaszek

D

rużyna siatkarska Szkoły Podstawowej Arka
I Kluczewsko zajęła pierwsze miejsce w finale
wojewódzkim Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce o Puchar Kinder+Sport’2020. Tym samym zapewniła sobie awans na Mistrzostwa Polski.

Impreza sportowa odbyła się
30 czerwca w Ostrowcu Świętokrzyskim. W turnieju zagrały
zawodniczki w trzech kategoriach wiekowych. W najmłodszej (dwójki) wystąpiły dwa
zespoły z Kluczewska.
Mistrzostwo
województwa
w tej kategorii wywalczyła drużyna Szkoły Podstawowej Arka
I Kluczewsko. Bardzo dzielnie

walczył też drugi nasz zespół,
który przy odrobinie szczęścia
mógł się pokusić nawet o podium. Brakło niewiele.
Siatkarki SP I Arka Kluczewsko zdobywając mistrzostwo
województwa świętokrzyskiego zapewniły sobie awans na
Mistrzostwa Polski, które odbędą się pod koniec sierpnia.
Będzie to piąty z rzędu udział

naszych siatkarek na tej prestiżowej imprezie.
Cieszy niezmiernie to, że te
młode zawodniczki kontynuują
sukcesy swoich starszych koleżanek, które w poprzednich
trzech latach także zdobywały mistrzostwo województwa
w różnych kategoriach wiekowych – mówi trener dziewczyn
Tomasz Dębowski.
SP Arka Kluczewsko zagrała w składzie: Kinga Czaińska,
Amelia Jończyk, Natalia Mikołajczyk (pierwszy zespół) oraz
Emilia Dobrowolska, Amelia
Pura i Basia Szymczyk (drugi
zespół). Trenerem obu grup jest
Tomasz Dębowski.

Był to ich absolutny debiut
w siatkówce plażowej. W związku z tym medal „smakuje” wyjątkowo! – podkreślał trener
dziewcząt Tomasz Dębowski.
Mistrzostwa odbyły się 20
czerwca we Włoszczowie w strugach deszczu. Dziewczyny awansowały do półfinałów Mistrzostw
Polski w Siatkówce Plażowej.

© SP Kluczewsko

Amelia Mazur i Natalia Łęcka ze swoim trenerem Tomaszem Dębowskim.
Moja gazeta lokalna
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Export-Import

Producent Nawozów
Wapniowych

AGRO GRAN MIX

®

NAWÓZ WAPNIOWY KREDA GRANULOWANA
Odmiana 05
CaO min. 50 %
CaCO3 - min. 90%

WANIE
DOFINANSOWANIA!
DO WAPNO
niu!
Pomagamy w

Producent Nawozów
Wapniowych

AGRO GRAN
MIX®
500 kg

www.rafpol.eu

WYSOKOREAKTYWNY
NAWÓZ GRANULOWANY

uzyska

OFERUJEMY RÓWNIEŻ:
- NAWOZY WAPNIOWE
- MAGNEZOWE
- TLENKOWE
- KREDĘ PASTEWNĄ

RAFAŁ CHRUŚCIEL Huta Stara 2, 29-105 Krasocin
tel. 692 457 097, tel. 604 104 763 www.raf-pol.eu, rafpol1974@tlen.pl
REKLAMA
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gmina moskorzew

Stowarzyszenie Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą
Tej Ziemi ma swoją kronikę na 13-lecie powstania
Rafał Banaszek

S

towarzyszenie Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi
wraz z sekcją zespołu ludowego Moskorzewianie wydało
kronikę z okazji 13-lecia swojego powstania.

Opracowania kroniki podjął
się Zbigniew Krzysiek, dyrektor
Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie,
który od początku założenia stowarzyszenia jest jego członkiem.
Moskorzewskie stowarzyszenie
rozpoczęło działalność w listopadzie 2007 roku, a więc prawie 13
lat temu. W związku z tym członkowie uznali, że trzeba zostawić
po sobie jakiś ślad dla potom-

nych. I tak narodził się pomysł
stworzenia kroniki.
Aktywni członkowie szybko
zabrali się do szperania we własnych archiwach. Zgromadziliśmy bardzo dużo materiałów:
wycinków z gazet, zdjęć, dyplomów, wyróżnień i podziękowań
– opowiada Maria Wesoła, prezes
Stowarzyszenia Wielu Pokoleń.
Opracowana przez Zbigniewa Krzyśka kronika zawiera cały

przekrój działalności stowarzyszenia, gdzie można między innymi zobaczyć zdjęcia członków zespołu w świętokrzyskich strojach
ludowych, zmieniających się na
przestrzeni lat.
Kronika zawiera również historię
corocznych
dożynek
gminnych, powiatowych oraz
wojewódzkich, w których moskorzewianie
uczestniczyli.
Wyeksponowano w niej także

różne wydarzenia, między innymi konkursy kulinarne, gdzie
w 2008 roku miejscowa nalewka
miętowa Kamcia zdobyła certyfikat produktu regionalnego.
Cieszymy się, że nasza historia została przełożona na kartki kroniki. Przy okazji chcemy podziękować wszystkim
członkom, którzy zachowali
w swych archiwach tak wiele
cennych wydarzeń. Dziękujemy
Zbigniewowi Krzyśkowi oraz
Kindze Woźniak za cierpliwość
i poświęcony czas przy opracowywaniu naszej bogatej historii – mówi prezes stowarzyszenia Maria Wesoła.

© Urząd Gminy Moskorzew

Stowarzyszenie Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi w Moskorzewie doczekało się własnej kroniki po 13 latach swojej działalności artystycznej.

Zawody wędkarskie o puchar wójta gminy
Moskorzew. Złowiono prawie 30 kilo ryb
Rafał Banaszek

B

lisko 30 kilogramów ryb złowili wędkarze ze
stowarzyszenia Karpik podczas spławikowych
zawodów wędkarskich o puchar wójta gminy Moskorzew Andrzeja Walaska.
Impreza plenerowa odbyła się 5 lipca nad zbiornikiem
wodnym
w
Moskorzewie.
W zawodach wzięło udział 19
zawodników - członków stowarzyszenia. Dopisała pogoda,
były brania ryb i emocje.
14 Moja gazeta lokalna

Pierwsze miejsce z wynikiem 5,8
kilograma złowionych ryb zdobył
Krzysztof Gasiński. Drugi był Andrzej Licznerski (4,6 kg), trzeci Łukasz Koprowski (4,3 kg). Łącznie
wszyscy zawodnicy złowili podczas
zawodów 28,4 kilograma ryb.

Był też puchar za największą
rybę zawodów – zdobył go Łukasz
Koprowski za 69-centymetrowego
amura. Puchar za złowienie najwięcej różnorodnych gatunków
ryb otrzymał Sławomir Krzysiek.
Puchary wręczał wójt gminy Moskorzew Andrzej Walasek z prezesem Stowarzyszenia wędkarskiego
Karpik Krzysztofem Ptaszkiem. Na
zakończenie imprezy zaproszono
wszystkich uczestników na pieczoną kiełbaskę z grilla.

© Urząd Gminy Moskorzew

Zawody wygrał Krzysztof Gasiński.

gmina moskorzew

© Rafał Banaszek

W Zespole Placówek Oświatowych w Moskorzewie zostanie wymienione pokrycie dachowe i wszystkie okna w budynku.

Ruszyła oczekiwana termomodernizacja
szkół w Moskorzewie i Chlewicach
Rafał Banaszek

R

ozpoczęła się długo oczekiwana termomodernizacja
dwóch szkół w gminie Moskorzew. Projekt będzie realizowany przez dwa lata i pochłonie 3,5 miliona złotych większość kosztów pokryje Unia Europejska.

W Moskorzewie trwa obecnie
wymiana porycia dachowego.
Wymienione zostaną też wszystkie okna w budynku szkoły. Po
wykonaniu tych prac wykonawca - secemińska firma Ger-Bud
- przejdzie do drugiej placówki
w Chlewicach, gdzie również wymieni okna w całym budynku.
Pierwszy etap prac ma zakończyć
się do połowy sierpnia.
W przyszłym roku w Moskorzewie zostanie zamontowany
nowy piec centralnego ogrzewania na pellet, budynek zostanie
docieplony styropianem i wykonana fasada (podobnie będzie
w Chlewicach). Wymieniona zostanie też instalacja elektryczna
w moskorzewskiej szkole.
Projekt zakończy się ostatecznie w 2021 roku. Cała inwestycja pochłonie 3,5 miliona

złotych, z czego Unia Europejska dofinansuje 2 miliony (68
procent). 1,5 miliona pokryje
gmina Moskorzew ze środków
własnych. Dzięki projektowi

termomodernizacji gmina zaoszczędzi na kosztach ogrzewania swoich budynków szkolnych oraz zużycia przez nie
energii elektrycznej.

© Urząd Gminy Moskorzew

Przekazanie placu budowy w Moskorzewie wykonawcy z Secemina.

„

Termomodernizacja szkół nie
tylko przyczyni
się do poprawy
efektywności
energetycznej
Andrzej
WALASEK
budynków, ale
przede wszystkim
warunków nauki dla uczniów
i pracy nauczycieli. Mam nadzieję, że w przyszłości, dzięki
mniejszym kosztom utrzymania
tych budynków,
zaoszczędzone
pieniądze będzie
można przeznaczyć na przykład
na doposażenie
pracowni.

„

Moja gazeta lokalna
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MIESZALNIA LAKIERÓW
SAMOCHODOWYCH
Włoszczowa, ul. Sienkiewicza 19

tel. 41 39 44 744, 534 207 400
motolakk@gmail.com

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

Rabaty dla stałych klientów!
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SKŁAD BUDOWLANY

REKLAMA

P.P.H.U.

RADEK

Radków 27
tel. 502 430 825
507 788 028

- ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - ROBOTY DROGOWE
- ROBOTY ZIEMNE - USŁUGI BRUKARSKIE - SKŁAD OPAŁU
REKLAMA
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gmina secemin

W Żelisławicach powstaje boisko
wielofunkcyjne za pół miliona złotych

© Rafał Banaszek

Wójt Secemina Tadeusz Piekarski odwiedził 16 lipca plac budowy w Żelisławicach. Jest zadowolony z postępu prac i firmy, która realizuje inwestycję.

Rafał Banaszek

P

onad pół miliona złotych będzie kosztować boisko
wielofunkcyjne, które powstaje w Żelisławicach.
To drugi taki obiekt sportowy w gminie Secemin. Będzie gotowy do końca wakacji.

Drugie w gminie boisko wielofunkcyjne po Seceminie powstaje przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach. Nowoczesny kompleks
sportowy będzie się składał z pełnowymiarowego boiska do piłki ręcznej,
dwóch plansz do gry w koszykówkę
i siatkówkę oraz do tenisa ziemnego.
Boisko będzie wyłożone sztuczną
nawierzchnią z poliuretanu. Będzie
posiadało piłkochwyty oraz trybuny
dla 65 widzów. Obiekt będzie oświetlony czterema masztami z oprawami
ledowymi. Powstanie też chodnik wokół o długości 80 metrów. Cały obiekt
sportowy przy szkole będzie miał powierzchnię ponad 1,5 tysiąca metrów
kwadratowych.
Inwestycja pochłonie ponad 500
tysięcy złotych, z czego około 70
procent dofinansuje Unia Europejska. W ramach projektu, za 30 tysięcy złotych zakupione zostaną też
18 Moja gazeta lokalna

pomoce dydaktyczno-naukowe do
pracowni informatyczno-matematycznej w miejscowej szkole.
Inwestycja ma być zrealizowana do końca sierpnia – będzie to
bez wątpienia piękny prezent dla

uczniów rozpoczynających 1 września nowy rok szkolny. Wykonawcą
zadania jest firma Grumix z Preczowa (województwo śląskie).
Nowoczesne boisko w Żelisławicach
będzie służyć nie tylko do prowadze-

© Urząd Gminy Secemin

Wójt Tadeusz Piekarski (pośrodku) z miejscowym radnym powiatowym
Pawłem Strączyńskim (z prawej) i wykonawcą boiska Przemysławem Grudą.

nia zajęć z wychowania fizycznego, ale
również będzie mogła z niego korzystać po południu, a nawet wieczorami
starsza młodzież i dorośli.

„

Na bazie
doświadczeń
z podobnym
boiskiem, jakie
mamy od trzech
Tadeusz
PIEKARSKIlat w Seceminie,
można powiedzieć, że obiekt
ten bez wątpienia będzie służył
integracji społecznej, miłemu
i zdrowemu
spędzaniu wolnego czasu przez
mieszkańców
Żelisławic i sąsiednich miejscowości.

„

Poseł pomógł kilku strażom pożarnym.
Krasocińska orkiestra otrzymała autobus

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

© Rafał Banaszek

21 lipca Bartłomiej Dorywalski wraz z Krzysztofem Cioskiem przekazali używany autobus jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej z Krasocina.

D

zięki wsparciu posła Bartłomieja Dorywalskiego cztery
jednostki ochotniczej straży pożarnej z powiatu włoszczowskiego otrzymały pomoc finansową w postaci przyznanych dotacji na modernizację remiz, a jedna wzbogaciła się
nawet o... autobus.

21 lipca Ochotnicza Straż Pożarna z Krasocina otrzymała
w prezencie używany autokar,
który będzie wykorzystywany
między innymi do transportu
orkiestry dętej. To jedyny autobus będący w posiadaniu ochotniczej straży pożarnej w województwie świętokrzyskim.
Akt przekazania samochodu
wręczył prezesowi krasocińskiej
straży Bartłomiejowi Robakowi poseł Bartłomiej Dorywalski.
Kluczyki przekazał kapelmistrzowi orkiestry Leopoldowi Kwapiszowi świętokrzyski komendant
wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej Krzysztof Ciosek.

Ciekawostką jest fakt, że jest
to jedyny autobus będący na stanie ochotniczej straży pożarnej
w naszym województwie – drugi
posiada Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Krasocińska straż pożarna zabiegała o taki pojazd od trzech lat.
To kolejny samochód, który
jednostka OSP Krasocin dostała
dzięki wsparciu Bartłomieja Dorywalskiego. W kwietniu ubiegłego roku, będąc wicewojewodą świętokrzyskim, Dorywalski
przekazał strażakom kluczyki do
używanego busa.
To nie jedyna pomoc, jaką
zaoferował druhom z powia-

tu włoszczowskiego poseł Dorywalski w ostatnim czasie. 6
lipca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach przedstawiciele
jednostek ochotniczej straży
pożarnej z Ciemiętnik, Łapczynej Woli, Sułkowa i Żelisławic
otrzymali dotacje z budżetu
państwa.
Jednostki z gmin Kluczewsko i Krasocin dostały po 22,5
tysiąca złotych dofinansowania, natomiast Secemin – 4,8
tysiąca. Pieniądze te zostaną
przeznaczone na termomodernizację budynków strażnic.

© Rafał Banaszek

Poseł wręcza akt przekazania pojazdu Bartłomiejowi Robakowi.

„

Za każdym razem to, co pan
poseł Dorywalski nam obieca,
czy
to jest spraIreneusz
Gliściński
wa związana
z kanalizacją,
drogami, wiatrakiem, czy teraz tym autobusem, wszystko
staje się faktem.

„

© archiwum prywatne

© archiwum prywatne

Na zdjęciu z lewej: Bartłomiej Dorywalski z Tomaszem Wolskim z OSP Sułków; z prawej z przedstawicielami jednostek OSP Łapczyna Wola, Ciemiętniki i Żelisławice.

„

Cieszę się, że
pan poseł po raz
kolejny wsparł
swoimi działaniami naszą
Rafał
gminę. Dzięki
PAŁKA
temu wypięknieją remizy, a tym
samym gmina
Kluczewsko.

„

Moja gazeta lokalna
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SECEMIN, ul. Czarnieckiego 73
SECEMIN ul. Czarnieckiego 73

Nowoczesneogrodzenia
ogrodzenia
Nowoczesne
wycinanelaserowo
laserowo
wycinane

• cynkowane
cynkowane
malowaneproszkowo
proszkowo
• malowane
• stal
stal nierdzewna
nierdzewna
wzory,
kształty,
do ustalenia
Ponad 500
wzorówmateriały
do wyboru! Własne
projekty

tel. 607 973 105, 503 473 740
www.wydrych.eu

biuro@wydrych.eu
REKLAMA

BUDBER

BUDBER

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

www.budber24.pl
biuro@budber24.pl

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

- WYROBY Z MARMURÓW I GRANITÓW
- KONGLOMERATY
- SPIEKI KWARCOWE
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parapety, schody, blaty kuchenne i łazienkowe
obudowy do kominków, lady sklepowe
Moja gazeta lokalna
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wydarzenia

Spór o drogę w Koniecznie. Wykonawca
dalej zwleka z naprawą nawierzchni
Rafał Banaszek

P
Łukasz Karpiński zmierzył nawet asfalt.

owiat włoszczowski nie może dojść do porozumienia
z kielecką firmą Fart, która 3 lata temu wykonywała
drogę Konieczno Pułanki, która popękała w wielu miejscach. Spór trwa od roku i końca nie widać. Teraz wykonawca wpadł na nowy pomysł. Chce jeszcze poczekać rok,
żeby poobserwować drogę…

14 lipca we włoszczowskim starostwie odbyło się kolejne spotkanie
władz powiatu z przedstawicielami
firmy Fart z Kielc (ostatnie miało
miejsce w lutym).
Tematem była oczywiście droga
Konieczno Pułanki, która budowana
była pod koniec 2017 roku. Jej stan
budzi od pewnego czasu niepokój
władz powiatu. Droga ta nie ma jeszcze trzech lat, a w wielu miejscach widoczne są mikropęknięcia i odpryski.
Powiat chce naprawienia drogi w ramach gwarancji, która kończy się za
dwa lata. Wykonawca zwleka i przedstawia nowe argumenty.
Podczas wtorkowego spotkania wiceprezes firmy miał zastrzeżenia do
dokumentacji technicznej tej drogi.
Twierdził, że ma ona wady i że nawierzchnia drogi nie spełnia warunków mrozoodporności. Zasugerował

powiatowi, żeby poczekać z naprawą
do maja przyszłego roku, a przez zimę
prowadzić obserwację nawierzchni,
czy coś się z nią dzieje niedobrego. Ten
pomysł poparła obecna na spotkaniu
przedstawicielka Świętokrzyskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich z Kielc.
Czy okres trzyletniej eksploatacji
nie wystarczy, żeby powiedzieć, że
droga jest wykonana właściwie?
Sprawa zgłaszana jest państwu od
dwóch lat, a firma nie chce wykonać
nawierzchni w ramach gwarancji.
Jeśli coś zostało wykonane w sposób
niewłaściwy, powinno zostać naprawione. Szanująca się firma tak właśnie powinna postąpić – stawiał sprawę jasno radny powiatowy Krzysztof
Malinowski, który mieszka przy kontrowersyjnej drodze w Koniecznie.
Będę walczył o to, żeby wam udowodnić, że źle zrobiliście drogę! –

ostrzegał wykonawcę wicestarosta
Łukasz Karpiński. To on, jak pamiętamy, rok temu wyjął osobiście gołymi rękami słynny kawałek asfaltu
z dziury drogowej, żeby udowodnić,
że warstwa wiążąca jest dużo cieńsza,
niż przewidywał to projekt – asfalt
miał około 2,5 centymetra grubości,
a powinien mieć 5 centymetrów.
Obecny na spotkaniu 14 lipca
sołtys Konieczna Ryszard Karpiński potwierdził, że jezdnia wygląda
obecnie jak pajęczyna, a po ostatnich opadach deszczu woda stoi
w wielu miejscach z uwagi – jak
przyznał – na brak spadków i właściwego odwodnienia.
Przedstawiciele wykonawcy nie
zaprzeczali, że dali cieńszą ostatnią
warstwę asfaltu, niż przewidywał to
projekt. Twierdzili, że mogą sfrezować
i położyć od nowa warstwę ścieralną,

ale dopiero po zimie. I chcą to zrobić
odcinakami na całej szerokości jezdni.
Władze powiatu domagają się, żeby
wymieniono nawierzchnię na całej
długości 2,5 kilometra, a nie „łatać”
drogi odcinkami.
Dariusz Czechowski chce jeszcze
skonsultować propozycję Fartu z Zarządem Powiatu i dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych i wtedy podejmie decyzję, czy poczekać z remontem
nawierzchni do maja przyszłego roku.
Władze powiatu zapowiedziały,
że nie odpuszczą tej sprawy. Droga
w Koniecznie jest na gwarancji do
października 2022 toku. Do użytku
została oddana w listopadzie 2017
roku. Kosztowała ponad 2 miliony
złotych, w tym przeszło 1,3 miliona
pozyskano z Unii Europejskiej, resztę
kosztów sfinansowały po połowie powiat z gminą Włoszczowa.

© Rafał Banaszek

Władze powiatu walczą o naprawę drogi: (od lewej) Krzysztof Malinowski, Łukasz Karpiński, Małgorzata Gusta, Dariusz Czechowski i Norbert Gąsieniec.

© Rafał Banaszek

Asfalt na drodze w Koniecznie można było wyciągnąć... rękami.
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© Rafał Banaszek

Warstwa ścieralna asfaltu była o połowę cieńsza, niż przewidywał projekt.

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.

785 722 981
Moja gazeta lokalna
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REKLAMA

REKLAMA

• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE TOMEX
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AKCESO

SOFTLINE 0,6 W/m2K

OKNA ENERGOOSZCZĘDNE + POMIAR + WYCEN
A
+ TRANSPORT

GRATIS

PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH

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
REKLAMA
REKLAMA

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

29-100 Włoszczowa, ul. Żwirki 38
www.ubezpieczeniadlakazdego.pl
e-mail: prestige@biznespoczta.pl
24
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DACHPOLL

Włoszczowa, ul. Kolejowa 5
tel. 41 394 36 88, www.dachpoll.pl
REKLAMA

wydarzenia

© Rafał Banaszek

Starosta Dariusz Czechowski informuje o kwotach dofinansowania.

© Rafał Banaszek

Wójtowie z czekami: Rafał Pałka, Andrzej Walasek i Jarosław Dominik.

9 milionów od rządu dla samorządów. Starosta
rozdał symboliczne czeki przed wyborami
Rafał Banaszek

O

koło 8,7 miliona złotych dofinansowania z budżetu
państwa mają otrzymać wszystkie samorządy w naszym powiecie w ramach Tarczy dla samorządów.

Pieniądze mają być przeznaczone na wkład własny do inwestycji samorządowych. Symboliczne czeki przekazano tuż
przed pierwszą turą wyborów
prezydenckich, podczas wiecu

wyborczego Prawa i Sprawiedliwości we Włoszczowie.
Spotkanie
zorganizowane
przez władze powiatu odbyło
się 25 czerwca w parku na Placu Konstytucji 3 Maja. Uczest-

niczyli w nim głównie członkowie i sympatycy PiS. Przybył też
szef Prawa i Sprawiedliwości
w regionie poseł Krzysztof Lipiec. Z zaproszenia skorzystało
również trzech wójtów.

Symboliczne bony odebrali osobiście od starosty Dariusza Czechowskiego wójtowie Kluczewska, Moskorzewa i Radkowa.
Ile otrzymały samorządy
Powiat włoszczowski – 2 060 083 zł
Gmina Włoszczowa – 2 087 109 zł
Gmina Krasocin – 2 074 770 zł
Gmina Kluczewsko – 900 238 zł
Gmina Secemin – 553 795 zł
Gmina Moskorzew – 500 000 zł
Gmina Radków – 500 000 zł
REKLAMA

Moja gazeta lokalna
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wydarzenia
Zakaz dokarmiania
gołębi w rynku
Rafał Banaszek

W

związku z licznymi zgłoszeniami
mieszkańców Włoszczowy
w sprawie zalegających
resztek pożywienia w miejscach ogólnodostępnych
oraz uciążliwych zanieczyszczeń pozostawianych
przez ptaki, magistrat prosi o niedokarmianie gołębi
w okresie letnim.
Dopóki mieszkańcy będą dokarmiać gołębie na przykład
na rynku, dopóty będą one tam
mieszkać. Tego rodzaju pozorna pomoc może przynieść ptakom więcej szkody, aniżeli pożytku – podkreśla Urząd Gminy
we Włoszczowie.
Ptasie odchody pozostawiane
na balkonach, ławkach, w piaskownicach, placach stanowią
zagrożenie bakteriologiczne dla
zdrowia i życia ludzi. Niszczą też
sprzęty, chodniki, miejsca wypoczynku, choćby ławki. O uciążliwościach z ptasimi odchodami
wie najlepiej firma Fubit, która
przebudowuje obecnie włoszczowski rynek...

Autobusem z miasta
do Tarnawej Góry

1

Napad z nożem na sklep w mieście.
Sprawca sam zgłosił się na policję
Rafał Banaszek

S

prawca napadu na sklep w centrum Włoszczowy został aresztowany na dwa miesiące. Grozi mu do 12 lat
pozbawienia wolności.
10 lipca po południu do jednego
z włoszczowskich sklepów tekstylnych wszedł zamaskowany młody
mężczyzna. Miał na sobie jasną
bluzę, zasłaniał twarz okularami
i czapką z daszkiem.
Wyciągnął przedmiot przypominający nóż i zażądał od ekspedientki pieniędzy. Kiedy kobieta
mu je wydała, uciekł. Podejrzewanego uchwyciła na ulicy kamera monitoringu – opowiadała
Monika Jałocha, oficer prasowy
włoszczowskiej policji.
Za zgodą prokuratora śledczy
szybko opublikowali wizerunek
podejrzewanego w Internecie. Policja zaapelowała do mieszkańców
o pomoc w identyfikacji tej osoby.
Nagranie z monitoringu zamieszczono na stronach internetowych lokalnych mediów, gminy
Włoszczowa, na portalach społecznościowych, udostępniło je

wiele osób na facebooku. Mieszkańcy powiatu mocno włączyli się
w poszukiwania sprawcy.
Poskutkowało. Na drugi dzień
rano, 11 lipca podejrzany sam oddał się w ręce policji i przyznał do
dokonania rozboju.

© Rafał Banaszek

© archiwum policji

To zdjęcie z kamery miejskiego monitoringu opublikowano w Internecie. Pomogło.

Ulice Polna, Spokojna
i Południowa w remoncie

Rafał Banaszek

Gmina promuje się
przy drogach
Rafał Banaszek

G

lipca uruchomiono
nową linię komunikacyjną Włoszczowa - Tarnawa Góra. Nasz powiat
pozyskał na ten cel ponad
90 tysięcy złotych dotacji.

Zgodę na utworzenie nowego połączenia autobusowego wyrazili radni Rady Powiatu jeszcze pod koniec
2019 roku. 22 czerwca tego roku
wojewoda świętokrzyski podpisał
umowę z władzami naszego powiatu
w ramach Funduszu autobusowego.
1 lipca powiat podpisał z kolei umowę z przewoźnikiem na
świadczenie usługi w zakresie
przewozu o charakterze użyteczności publicznej na trasie Włoszczowa - Tarnawa Góra.
Ma to umożliwić mieszkańcom
gminy Moskorzew dojazd do urzędów, sklepów, czy lekarza. Godziny
przyjazdów i odjazdów zostały tak
zaplanowane, aby rano można było
przyjechać do Włoszczowy, a w godzinach popołudniowych wrócić bez
problemu do domu.
26 Moja gazeta lokalna

13 lipca, na wniosek prokuratury, sąd zastosował środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania 33-latka na okres 2 miesięcy. To było
pierwsze takie zdarzenie w powiecie włoszczowskim.

mina Włoszczowa wstawiła przy drogach wjazdowych trzy nowe witacze, które
witają i żegnają turystów.

rzedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar z Pawłowa w powiecie starachowickim przebuduje trzy
uliczki we Włoszczowie. 15 lipca burmistrz podpisał
umowę z wykonawcą.

Pierwsza konstrukcja graficzna stanęła przy nowo wyremontowanej drodze Bebelno - Radków już 30 czerwca. Kolejne
pojawiły się przy trasach w Gościencinie i Międzylesiu.
Witacz jest elementem promocji gminy i informacji o danej
miejscowości, w której się znajduje. Do tej pory granice gminy
Włoszczowa, jak informuje magistrat, nie były akcentowane takimi elementami rozpoznawczymi.
Konstrukcje mają po 4,5 metra wysokości, 1,5 metra szerokości, są barwy biało-brązowo-czerwonej i mają kształt elipsy.

Koszt inwestycji wyniesie ponad
1 milion złotych i będzie współfinansowana z budżetu państwa.
Gmina Włoszczowa pozyskała na
ten cel 616 tysięcy złotych z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny samorządu

Pierwszy witacz przed Bebelnem.

© Rafał Banaszek

Od lewej: Grzegorz Dziubek, Barbara Strączyńska i Sebastian Mazur.

Rafał Banaszek

P

wyniesie ponad 410 tysięcy. Drogi
gminne zyskają nową nawierzchnię, powstaną chodniki i zjazdy
na posesje mieszkańców. To jedne
z ostatnich miejskich uliczek, które zostaną wyasfaltowane. Remont
ma potrwać do końca września.

© Rafał Banaszek

REKLAMA

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

WYLEWKI MASZYNOWE
mixokretem

REKLAMA

PIASKOWNIA
“WOJCIECHÓW”

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

721 046 197
Firma Handlowo-Usługowa

Gawron Seweryn

Ostrów 82, 29-105 Krasocin
email: wylewki.maszynowe@o2.pl

MAR-BET Mariusz Chruściel
tel.

725 858 046
604 799 695

OGŁOSZENIE

REKLAMA

Rodzina Świętej Pamięci
Naszej Ukochanej Mamy i Babci

DANUTY KOWALSKIEJ

Łukasz Maik

OFERUJEMY
- sprzedaż i montaż
pomp ciepła
- sprzedaż i montaż
kotłów na pellet
- sprzedaż i montaż
instalacji
fotowoltaicznych
- wypełniamy
i składamy wnioski
do programu
CZYSTE POWIETRZE
oraz MÓJ PRĄD
dla naszych klientów

723 333 811
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tel.
e-mail: ekotechinstalacje@gmail.com
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serdecznie dziękuje
Wszystkim Uczestnikom Jej ostatniej drogi
w poniedziałek, 6 lipca 2020 roku.
Szczególne wyrazy wdzięczności składamy
Właścicielom i Pracownikom

Centrum Pogrzebowego „OKRĘGLICCY”
z Włoszczowy
za wszelką okazaną nam pomoc i serce
oraz w pełni profesjonalną organizację
pożegnalnej ceremonii pogrzebowej.

Marzena Kądziela
Jarosław Kowalski
i Michał Kowalski
z rodzinami

wydarzenia

Nagrodzeni laureaci ogólnopolskiego
konkursu plastycznego o Janie Pawle II

Laureaci ogólnopolskiego konkursu z organizatorami we włoszczowskim starostwie, gdzie 1 lipca miało miejsce rozdanie nagród.

Rafał Banaszek

P

oznajcie laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego Święty Jan Paweł II – o w oczach i sercach Polaków.
Włoszczowskie starostwo nagrodziło ich 1 lipca.
9 czerwca ośmioosobowa komisja konkursowa pod przewodnictwem inicjatorki tego
przedsięwzięcia – Małgorzaty Gusty wyłoniła laureatów
i wyróżnionych w trzech kategoriach. Napłynęła rekordowa
ilość 146 prac z całej Polski.
Oficjalne wyniki włoszczowskie starostwo podało 15 czerwca.
Wręczenie nagród odbyło się 1

lipca. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, między
innymi rower, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe i inne.
Dyplomy i nagrody wręczały
członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta z wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Anetą Jończyk.
Wcześniej Małgorzata Gusta
przeprowadziła quiz na temat
wiedzy o Janie Pawle II.

Zgromadzeni obejrzeli również prezentację multimedialną
o naszym papieżu, którą przygotował Wydział Promocji i Rozwoju starostwa.
Zwycięskie prace są obecnie
eksponowane na wystawie w sali
konferencyjnej starostwa. Część
trafiła do Szpitala imienia Jana
Pawła II, gdzie zdobi korytarze
i sale chorych.

Laureaci konkursu
Dzieci i młodzież w wieku 5-10 lat
1.Klaudia Rajca z Bieganowa
2.Oliwia Kossakowska z Włoszczowy
3. Maja Mierzwa z Ciesiel
Wyróżnienia:
Magdalena Całka z Dankowa Małego
Zuzanna Sobieraj z Chyczy
Oliwia Szczepańska z Ciesiel
Julia Lubaś z Bieganowa
Marcela Zawada z Rączek
Patryk Stępień z Mieczyna

Dawid Baryła z Ciesiel
Dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat
1.Gabriela Rak z Min
2. Kalina Toborek z Włoszczowy
3. Marcelina Kraszewska z Secemina
Wyróżnienia:
Izabella Ciulęba z Ciesiel
Klaudia Stępień z Mieczyna
Adam Banaszek z Czostkowa
Nicola Gusta z Januszewic
Milena Lisek z Kwiliny

Szymon Bartos z Przygradowa
Julia Włodarczyk z Dąbrówki
Młodzież szkół ponadpodstawowych
1. Zuzanna Dorożyńska z Włoszczowy
2. Nikola Groszek z Maluszyna
3. Agnieszka Drużyńska z Przełaja
Dorośli
1. Olga Jankowska z Konieczna
2. Angelika Siwek z Bebelna Kolonii
3. Sylwia Walczyk z Kossowa

© Rafał Banaszek

„

Naszym cichym marzeniem
było, aby prac
wpłynęło 100 - na
stulecie urodzin
Jana Pawła II.
I to marzenia się
Małgorzata
spełniło, ponieGusta
waż otrzymaliśmy w sumie
146 prac. Dziękuję wszystkim
uczestnikom, że
tak licznie wzięli
udział w naszym
konkursie. Jan
Paweł II to nasza
perełka, o której
należy pamiętać
zawsze.

„

Moja gazeta lokalna
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OGŁOSZENIE

LI D ER B R A NŻ Y DRZ EWN EJ

TARTAK „OLCZYK” sp. z o.o. poszukuje
pracowników do obróbki maszynowej drewna
mechaników
elektryków
0peratorów wózków widłowych
Chętnych prosimy o składanie CV na e-mail: kadry@tartakolczyk.pl lub osobiście w siedzibie firmy
ŚWIDNO 1, 29-105 KRASOCIN, tel. 41/39-17-368 lub 516-574-277
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)
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PRZEDSPRZEDAŻ
MIESZKAŃ RUSZYŁA

Moja gazeta lokalna

31

rozmaitości
Krzyżówka nr 15

Imprezy
Pytania

1

1. Co otwarto 27 lipca 2017 roku przy
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
we Włoszczowie?

2

2. Jak się nazywa kielecka firma budowlana, z którą powiat włoszczowski toczy spór o naprawę drogi w Koniecznie?

3

3. Jaki znany artysta disco polo był
gwiazdą Dni Włoszczowy 2019?

4

4. Starachowicka firma drogowa, która remontuje trzy ulice we
Włoszczowie – Południową, Spokojną i Polną.

5
6

5. Który z ministrów gościł w gminie
Krasocin 7 lipca na uroczystym odbiorze drogi Ludynia-Ostrów?

7
Litery w żółtej kolumnie utworzą hasło. Nagrodę otrzyma losowo wybrana osoba,
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 14

6. Popularny środek transportu rzeką Pilicą w sezonie letnim.
7. Jaki klub sportowy z Włoszczowy od nowego sezonu 2020/2021
będzie występował w drugiej lidze
siatkarzy?

Konkurs Zakupowy

© Rafał Banaszek

Monika Ciaś z Kielc odgadła prawidłowo hasło krzyżówki w czerwcowym numerze, które brzmiało: prezydent. Została wylosowany spośród 11 czytelników, którzy
nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Ewa Napora, Bogdan Stachurski,
Rafał Jamróz, Przemysław Zasada, Marta Kozieł, Katarzyna Bulska, Dariusz Curyło,
Zbigniew Kozieł, Rafał Banaszczyk i Emilia Wilczkowska. Dziękujemy.

U W A G A!
Jeśli
ktoś
z
Państwa
w terminie od
1 do 15 sierpnia skorzysta
z usług jednej z firm reklamujących
się w moim
czasopiśmie
i
przedstawi do wglądu paragon
bądź fakturę za zakupy/usługi o wartości
minimum 200 złotych, otrzyma
prezent w postaci atrakcyjnych
gadżetów redakcyjnych. Wygra
pierwsza osoba, która zadzwoni
na numer 579 017 637 i poinformuje o dokonanej transakcji.

Kącik kulinarny

Pieczone pierogi z grzybami, kapustą i mięsem
Ireny RUSIN z zespołu ludowego Moskorzewianie

Składniki:
500g kapusty kiszonej, 300g mięsa mielonego, 300g grzybów suszonych, 400g mąki
pszennej, 1 margaryna, 50g drożdży, 3 łyżki stołowe śmietany kwaśnej, 1 całe jajko oraz 2
żółtka, sól, pieprz prawdziwy i ziołowy, 2 duże cebule, 2 łyżki przyprawy do grilla, kminek.
Wykonanie:
Mąkę przesiewany na stolnicę i dodajemy margarynę, odrobinę soli i jajka. Drożdże
rozrabiamy ze śmietaną i wyrabiamy ciasto, które dobrze wałkujemy (ciasto powinno mieć
grubość 3-4 mm, gdyby było zbyt twarde – dodajemy trochę śmietany). Kiszoną kapustę
gotujemy do miękkości, odciskamy i skręcamy w maszynce (sitko musi mieć duże oczka).
Grzyby wcześniej namoczone i ugotowane oraz mięso mielimy w maszynce o drobnych
oczkach. Całość doprawiamy solą i pieprzem. Pokrojoną cebulę zasmażamy na złoty kolor
i dodajemy do farszu. Następnie farsz do pierogów przesmażamy z tłuszczem i schładzamy
go. Z rozwałkowanego ciasta grubości 3-4 mm wycinamy koła o średnicy 8-10 cm,
nakładamy farsz i dokładnie zlepiamy tworząc tzw. „warkoczyk”. Pierogi smarujemy żółtkiem
roztrzepanym z wodą, posypujemy przyprawą z grilla i delikatnie kminkiem. Pieczemy
w piekarniku nagrzanym do temperatury 175 stopni przez 20 minut. Pierogi muszą osiągnąć
złoty kolor. Można spożywać je na zimno i ciepło, popijając czerwonym barszczem.

© Rafał Banaszek
Zachęcamy do dzielenia się swoimi autorskimi przepisami kulinarnymi. Najciekawsze potrawy i ich twórców będziemy prezentować co miesiąc na łamach czasopisma. Będą nagrody niespodzianki.
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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
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LASOCIN

Rajd rowerowy na
cześć partyzantów NSZ
8 sierpnia odbędzie się II
Rajd Rowerowy Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Meta
będzie w Lasocinie (gmina
Łopuszno). Wstęp wolny.
Dwie grupy rowerzystów wyruszą z powiatów kieleckiego
i włoszczowskiego, żeby ostatecznie spotkać się w Lasocinie. Grupa
włoszczowska wyjedzie o godzinie
9 z miasta w kierunku Rząbca.
Będzie to pierwsze otwarte
wydarzenie plenerowe, zorganizowane przez dwa starostwa
(kieleckie i włoszczowskie) od
czasu ogłoszenia epidemii koronawirusa w naszym kraju.
Patronat medialny nad nim
objęła „Moja gazeta lokalna”.
Celem imprezy jest upamiętnienie powołania Brygady
Świętokrzyskiej NSZ – jednej
z największych formacji partyzanckich, działających na ziemiach polskich.
Dowcipy Czesława Syrka
„Jowisz pyta Ziemię..."
Jowisz pyta
Ziemię: - Co się
z tobą dzieje?
Posmutniałaś,
straciłaś swój
blask. Bardzo
źle wyglądasz.
Jesteś w ostatnich latach naprawdę
bardzo zaniedbana.
- Wiesz, mój drogi - odpowiada
Ziemia - złapałam wirusa, który
coraz bardziej mnie niszczy. Boję się
o swoją przyszłość. - A czy już znasz
diagnozę? - pyta Jowisz. - Tak mówi Ziemia. - To homo sapiens.

Wiersz Marii Wesołej
Zapraszają
Moskorzewianie
na pyszne, starodawne danie.
Dziś serwujemy
mix pierogów,
które jemy.
Trzeba mąki,
jajek, wody i ciasto
gotowe, które wałek wyroluje, cienkie
ciasto przygotuje.
Fasola, przyprawy i okrasa - tak
robiła babka nasza, żeby chłopa wnet
nakarmić, jego serce se zaskarbić.
No i grzyby wysuszone, były dobrze
przyprawione i cebula, pieprz, kapusta
rozpływała się wprost w ustach.
Wszystkie takie specjały na hrabiowski stół trafiały.
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