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Rafał Banaszek

Jest koncepcja hali 
sportowej przy I LO  s. 2    

Kończy się rewitalizacja
naszego miasta s. 7

Wielkie porządki 
w sołectwach s. 11 

W  numerze

Wakacje zakończyły się, 
kończą się też duże 

inwestycje w naszych gminach, 
jak chociażby sztandarowy 
projekt rewitalizacji Włoszczowy. 
Ten numer otwierają jednak 
efektowne ronda widoczne z lotu 
ptaka, wybudowane na trasie obwodnicy 
Włoszczowy, która ma być oddana do użytku 
już jesienią. Prezentujemy też wizualizację hali 
sportowej, która ma powstać przy "Sikor-
skim". A propos szkół średnich - po raz kolejny 
możemy być dumni z ich wyniku maturalnego, 
który zapewnił powiatowi włoszczowskiemu 
pierwsze miejsce w województwie. To miła 
niespodzianka pod koniec wakacji. Podobnie jak 
otwarcie basenu po długiej przerwie... 

Udana akcja pomocy dla 
Mariusza Kulety s. 14

Boisko w Żelisławicach
już zrobione s. 18 

Rondo na ulicy Partyzantów.

Trzy ronda na obwodnicy zrobione. 
Ruszyła budowa ostatniego

Rafał Banaszek

Trwa budowa czwartego ronda na 
ulicy Czarnieckiego (droga 786) we 
Włoszczowie. Potrwa około miesią-
ca. Będzie to ostatnie skrzyżowanie 
o ruchu okrężnym, jakie powstanie 
przy budowanej obwodnicy połu-
dniowej Włoszczowy. 

Od 23 lipca udostępniono kierow-
com krótki odcinek obwodnicy w oko-
licach Beliny, gdzie zaczyna się objazd 
miasta dla jadących od strony Kielc. 
Przy okazji kierowcy mogą przetesto-
wać pierwsze rondo na trasie obwod-
nicy, z którego zjeżdżają pierwszym 
zjazdem w kierunku miasta. 

Od 10 sierpnia przywrócono też 
dwustronny ruch na drodze woje-
wódzkiej 786 (ulicy Partyzantów) 
w okolicach Beliny, który wcześniej 
odbywał się tutaj jednym pasem jezd-
ni, powodując duże utrudnienia w ru-
chu i długie korki aut.

Pod koniec lipca zakończyła się 
budowa drugiego ronda na trasie ob-
wodnicy – na skrzyżowaniu z drogą 
wojewódzką 742 (ulica Jędrzejow-
ska). Efektownie prezentuje się także 
trzecie rondo przed Łachowem na uli-
cy Koniecpolskiej, gdzie jest już ozna-
kowanie poziome na jezdni (to rondo 
powstało pierwsze). 

12 września minie rok od oficjalne-
go rozpoczęcia budowy prawie 7,5-ki-
lometrowego odcinka obwodnicy po-
łudniowej Włoszczowy. Nowa droga 
wojewódzka ma być oddana do użyt-
ku w listopadzie tego roku. 

Warto nadmienić, że wkrótce ma 
rozpocząć się też budowa nowego 
ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkie-
wicza, Młynarskiej i Głowackiego. In-
westycja będzie kosztować około 1,8 
miliona złotych i ma zakończyć się do 
połowy listopada. Wykonawcą będzie 
ta sama firma z Częstochowy, która 
buduje obwodnicę naszego miasta.  

Rondo na ulicy Jędrzejowskiej

Rondo na ulicy Koniecpolskiej.

Budowane od połowy sierpnia rondo na ulicy Czarnieckiego.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

POWIAT

MOSKORZEW

WŁOSZCZOWA

KLUCZEWSKO

SECEMIN

12 sierpnia rozpoczęła się budowa czwartego i ostatnie-
go ronda na trasie budowanej obwodnicy Włoszczo-

wy. Nowe skrzyżowanie na Czarnieckiej Górce ma być go-
towe do końca września.

https://www.youtube.com/watch?v=fTU5Rj8tLDA
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powiat włoszczowski

30 lipca we włoszczowskim starostwie odbyło się spo-
tkanie podsumowujące prace nad koncepcją wie-

lofunkcyjnej hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcą-
cym imienia generała Władysława Sikorskiego. 

Rafał Banaszek

Tak będzie wyglądać wielofunkcyjna 
hala sportowa przy „Sikorskim”

Osoby zaangażowane w opracowanie koncepcji wielofunkcyjnej hali sportowej przy „Sikorskim” prezentują efekt swojej pracy.

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Wysokość świadczenia wynosi 2 
000 złotych miesięcznie. Stypendium będzie przyznawane na okres 9 miesięcy, to jest od 1 października 2020 roku do 30 czerwca 2021 r. Wniosek należy złożyć w terminie do 11 
września. Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej włoszczowskiego starostwa.

Przedstawiciel firmy Ar-
chitektonika przedstawił Za-
rządowi Powiatu, dyrektor 
i nauczycielom wychowania fi-
zycznego liceum, a także działa-
czom sportowym z Włoszczowy 
wizualizację hali, której koncep-
cję wypracowano wspólnie na 
wcześniejszych spotkaniach.

© Starostwo Powiatowe

Wiadomo, że elewacja bu-
dynku ma być wykonana z pa-
neli aluminiowych, a z jednej 
strony będzie całkowicie prze-
szklona, umożliwiając prze-
chodniom zaglądanie do wnę-
trza obiektu. Główne wejście 
do hali będzie się znajdować 
przy ulicy Żeromskiego. 

Projektowana hala sportowa 
z boiskiem wielofunkcyjnym wraz 
z widownią ma pełnić różne role, 
służąc zarówno profesjonalnym 
zawodnikom na czas organizacji 
zawodów różnej rangi, jak również 
amatorom, dorosłym i dzieciom 
oraz do organizacji zajęć wycho-
wania fizycznego dla młodzieży.

Starosta włoszczowski Da-
riusz Czechowski oraz dyrektor 
liceum Bożena Kaczor dzięko-
wali obecnym za udział w pra-
cach, dzięki którym udało się 
wspólnie wypracować koncepcję 
hali, która będzie służyć nie tyl-
ko młodzieży „Sikorskiego”, ale 
także wszystkim mieszkańcom 
naszego powiatu.

Zarząd Powiatu Włoszczow-
skiego czeka obecnie trudne za-
danie – pozyskanie środków 
finansowych na budowę hali. 
Wierzę jednak, że się uda i nasze 
marzenia się spełnią - powiedzia-
ła dyrektor Bożena Kaczor.

23 lipca władze samorządowe powiatu 
podpisały umowę z Zakładem Budow-

lano-Drogowym Dukt z Włoszczowy na prze-
budowę ponad kilometrowego odcinka drogi 
z Januszewic w kierunku Jakubowic. 

Rafał Banaszek

Inwestycja pochłonie 775 tysięcy 
złotych i będzie współfinansowana 
w 80 procentach z budżetu państwa 
w ramach Funduszu Dróg Samorzą-

dowych. Powiat włoszczowski i gmina 
Kluczewsko dołożą po 10 procent.

Remont obejmie: wzmocnienie 
konstrukcja jezdni i poszerzenie na-

wierzchni do 6 metrów, utwardze-
nie poboczy i oczyszczenie rowów, 
wykonanie zjazdów z kruszywa oraz 
zamontowanie oznakowania pio-

nowego. Prace mają potrwać do 30 
czerwca 2021 roku. Będzie to kon-
tynuacja ubiegłorocznego remontu 
tej samej drogi.

Droga powiatowa Januszewice-
Jakubowice będzie remontowana

Władze powiatu podpisują umowę z przedstawicielem firmy Dukt.
© Starostwo Powiatowe

http://www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl/bip_s_wloszczowa/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=66&news_id=4577&layout=1&page=text
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powiat włoszczowski

Rafał Banaszek

Drogę w dwóch odcinkach wy-
remontował włoszczowski zakład 
Dukt na łącznej długości ponad 
1,6 kilometra. Jej stan zagrażał już 
bezpieczeństwu w ruchu. Najgorzej 
było po wiosennych roztopach.

Mieszkańcy Konieczna mogą już 
jeździć nową drogą do Modrzewia

Od lewej: Sławomir Owczarek, Ryszard Karpiński, Grzegorz Dziubek, Zbigniew Koniusz, Rafał Pacanowski, Da-
riusz Czechoski, Zbigniew Hamera, Krzysztof Malinowski i Łukasz Karpiński.

W tym roku ten artysta ludowy 
z gminy Radków obchodzi jubi-
leusz 50-lecia swojej twórczości. 
Przez pół wieku spod dłuta Pur-
chały wyszło około 5 tysięcy rzeźb, 
namalował 700 obrazów i napi-
sał kilka książek. 29 lipca wywiad 
z nim przeprowadziła członek Za-
rządu Powiatu Małgorzata Gusta.

Rafał Banaszek

Zarząd Powiatu złożył 
wnioski do woje-

wody świętokrzyskiego 
i marszałka województwa 
o przyznanie Zdzisławo-
wi Purchale z Kossowa 
odznaczenia i nagrody 
za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury.

Rafał Banaszek

Powiat chce nagrodzić 
Zdzisława Purchałę

Pralko-suszarki dla 
pogotowia i internatu

13 sierpnia Zarząd Po-
wiatu przekazał dwie 

pralko-suszarki dla stacji 
pogotowia ratunkowego 
i do internatu Zespołu Szkół 
numer 3 we Włoszczowie.

5 sierpnia odbył się uroczysty odbiór techniczny 
drogi Konieczno-Modrzewie, na której przebu-

dowę złożyły się trzy instytucje. W spotkaniu uczest-
niczył wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, 
władze samorządowe powiatu i gminy Włoszczowa.

Powiat włoszczowski zwrócił 
się o pomoc finansową na remont 
zniszczonego odcinka. Ta nade-
szła z budżetu państwa w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych 
(950 tysięcy złotych) oraz z gmi-

ny Włoszczowa, która przezna-
czyła 800 tysięcy złotych. Powiat 
dołożył ponad 140 tysięcy. Cała 
inwestycja pochłonęła prawie 2 
miliony złotych.

Dzięki współpracy włosz-
czowskich samorządów oraz 
pomocy ze strony rządu jezd-
nia drogi w Koniecznie zosta-
ła poszerzona do 5,5 metra, 
wybudowano chodnik dla pie-
szych o szerokości 2 metrów 
oraz zjazdy na posesje z kostki 
betonowej.

© Starostwo Powiatowe
Małgorzata Gusta podczas wywiadu 
ze Zdzisławem Purchałą.

Zarząd Powiatu przekazuje pralko-
-suszarkę do internatu „Staszica”. 

© Starostwo Powiatowe

Dariusz
Czechowski

„
Przebudowa 

tej drogi była 
długo oczekiwa-
na przez miesz-

kańców Koniecz-
na. Cieszę się, 

że dzięki współ-
pracy z samo-

rządem gminy 
Włoszczowa, 

która znacząco 
wsparła naszą 

inwestycję oraz 
dzięki dofinan-
sowaniu z Fun-
duszu Dróg Sa-
morządowych, 

udało się zreali-
zować to ważne 

zadanie. Dzięku-
ję wojewodzie 

i burmistrzowi 
za pomoc finan-

sową.„

© Starostwo Powiatowe

© Rafał Banaszek
Tak wyglądała droga w Koniecznie przed remontem.

A tak prezentuje się w tym samym miejscu obecnie.
© Rafał Banaszek

Sprzęty te posłużą w zapobiega-
niu skutkom epidemii w powie-
cie - ich zakup sfinansowała Unia 
Europejska. W internacie „Sta-
szica” znajdują się pomieszczenia 
przeznaczone na kwarantannę 
dla osób, które nie mogą odbyć jej 
w warunkach domowych, zatem 
pralka jest tam niezbędna. Medy-
cy zaś będą mogli wyprać i szybko 
wysuszyć swoje służbowe ubrania 
bezpośrednio w placówce, nie na-
rażając swoich rodzin.
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REKLAMA

REKLAMA
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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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gmina włoszczowa

„Ilustrowany Kuryer Włoszczowski” 
na stulecie Bitwy warszawskiej

Rafał Banaszek

To gazeta - jednodniówka pod 
nazwą „Ilustrowany Kuryer Włosz-
czowski”, która powstała dzięki 
staraniom Iwony Boratyn – rzecz-
nika prasowego gminy oraz wła-
ściciela drukarni Kontur Michała 
Staniaszka - regionalisty i autora 
publikacji z dziejów miasta.

Postanowili oni przypomnieć 
wkład mieszkańców dawnego po-
wiatu włoszczowskiego i miasta, 
którzy walczyli w obronie ojczy-
zny na przedpolach Warszawy 
w sierpniu 1920 roku. 

Chcieliśmy uczcić stulecie Bitwy 
warszawskiej w sposób wyjątko-
wy, wspierając i utrwalając histo-
ryczną pamięć w postaci okolicz-
nościowej gazety z akcentem na 
wątek włoszczowski. Ustaliliśmy 
175 nazwisk bohaterów wojny 
1920 roku - tych znanych i zapo-
mnianych – opowiadała Iwona Bo-
ratyn z Urzędu Gminy. 

Zależy nam na tym, aby ci bo-
haterowie byli obecni w naszej 
pamięci i przyszłych pokoleń na 
stałe. To nasi przodkowie, sąsie-
dzi, zwyczajni ludzie, a jednak nie-
zwykli, ofiarni, dzielni. Diamenty 
odrodzonego państwa polskiego. 
Zadbamy o to, by przetrwali na 
kartach historii – dodała rzecz-
niczka burmistrza Włoszczowy.

Z okazji obchodzonej 15 sierpnia 100. rocznicy Bitwy war-
szawskiej oraz Święta Wojska Polskiego Urząd Gminy 

we Włoszczowie wspólnie z drukarnią Kontur przygotowały 
okolicznościowe wydawnictwo.

Wykonawca obwodnicy miasta 
wybuduje jeszcze jedno rondo

W gminie Włoszczowa 
od kilku lat organizo-
waliśmy dożynki. W tym 
roku, z uwagi na pande-
mię koronawirusa, od-
stąpiliśmy od organiza-
cji tej uroczystości. 

Niemniej jednak pra-
gnę gorąco podziękować 
rolnikom za ich ciężką 
pracę, za przywiązanie 
do roli, za to, że dzięki 
waszej pracy codziennie 
na polskie stoły trafia 
bochen chleba. 

W tym czasie wypada 
pochylić się nad ciężką 
pracą rolnika, która bo-
ryka się z różnymi trud-
nościami. Rolnicy muszą 
mierzyć się z warunkami 
atmosferycznymi, z aurą, 
na którą nie mają wpły-
wu, z cenami na rynkach 
rolnych, a w tym roku do-
szła jeszcze pandemia ko-
ronawirusa.  

Każdego dnia pamiętaj-
my o tych, którzy produ-
kują żywność, o naszych 
rolnikach. Życzę wszyst-
kim mieszkańcom, aby 
na ich stołach nigdy nie 
zabrakło chleba i tego, co 
najważniejsze w życiu, 
czyli zdrowia.

Życzenia burmistrza 
dla rolników

Rafał Banaszek

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach wyłonił wykonawcę ronda na skrzy-

żowaniu ulic Głowackiego, Sienkiewicza i Młynar-
skiej we Włoszczowie.

17 sierpnia Zarząd Dróg 
Wojewódzkich poinformo-
wał włoszczowskie samorządy 
o rozstrzygniętym postępowa-
niu przetargowym na rozbudo-
wę drogi wojewódzkiej numer 
785 (ulica Sienkiewicza). 

Stało się to niecały miesiąc od 
podpisania umowy w Starostwie 
Powiatowym we Włoszczowie, 
w której powiat i gmina zobo-
wiązały się udzielić wojewódz-
twu na ten cel pomoc finansową 
w kwocie po 680 tysięcy złotych.

© TV Włoszczowa

W przetargu zgłosiły się dwie 
firmy – Drog-Bud z Częstochowy, 
która buduje obwodnicę miasta 
oraz włoszczowski Dukt. Przetarg 
wygrała pierwsza firma, która 
zgodziła się wybudować kolejne 
rondo za ponad 1,8 miliona zło-
tych. Inwestycja ma być zrealizo-
wana do 15 listopada. Prace ruszą 
jeszcze we wrześniu. 

U zbiegu dwóch dróg woje-
wódzkich 742 i 785 oraz drogi 
powiatowej powstanie skrzyżo-
wanie o ruchu okrężnym o śred- Nowe rondo powstanie u zbiegu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego.

© Rafał Banaszek

nicy 32 metrów wraz z przebu-
dową istniejącej infrastruktury 
technicznej. W ramach inwesty-
cji planowana jest przebudowa 
oświetlenia ulicznego, kanaliza-

cji deszczowej i sanitarnej, sieci 
gazowej, teletechnicznej i elek-
trycznej. Włoszczowskie samo-
rządy starały się o budowę tego 
ronda od 2015 roku.
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gmina włoszczowa

Rewitalizacja Włoszczowy w pełni. 
Otwarcie inwestycji jeszcze jesienią 

Burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek podziwia nową nawierzchnię na włoszczowskim rynku.
© Rafał Banaszek

Grzegorz Dziubek przy profesjonalnym placu zabaw za basenem.

Przebudowana stara plebania. 

Dobiegają końca inwestycje 
przewidziane w wielkim progra-
mie rewitalizacji Włoszczowy. Pi-
saliśmy o nich kilkakrotnie. 

Przypomnijmy, że chodzi o mo-
dernizację rynku na Placu Wol-
ności, gdzie między innymi zo-
stanie wymieniona nawierzchnia, 
nasadzone 2 tysiące roślin, zain-
stalowana fontanna z efektami 
świetlnymi, a także rozbudowę 
Domu Kultury o mały amfiteatr 
ze sceną i zadaszeniem oraz salę 
taneczną, budowę na 40-arowej 
działce za basenem strefy ak-
tywności z profesjonalnym pla-
cem zabaw, siłownią zewnętrzną 
i strefą piknikową, rozbudowę 
budynku zabytkowej starej ple-
banii przy kościele, zagospodaro-
wanie przestrzeni publicznej na 
osiedlach Brożka, Armii Krajowej 
i przy ulicy Wiśniowej, przebu-
dowę poprzemysłowego budyn-
ku na skrzyżowaniu ulic Wigury 
i Pocztowej oraz uzupełnienie 
monitoringu w centrum miasta. 

Część zadań w ramach progra-
mu rewitalizacji już zrealizowa-
no, jak chociażby budowę dwóch 
boisk sportowych przy szkołach 
podstawowych w mieście, ter-
momodernizację Domu Kultury, 
przebudowę ulicy Wiśniowej, czy 
budowę kanalizacji deszczowej 
na osiedlu Brożka.        

Dzięki tym inwestycjom miasto 
zdecydowanie wypiękniało. Gmi-
na Włoszczowa pozyskała na swój 
największy w historii projekt po-
nad 13,5 miliona złotych dofinan-
sowania z Unii Europejskiej oraz 
około 1,8 miliona dotacji z budże-
tu państwa – wniosek gminy o do-
tację został uznany za jeden z naj-
lepszych w regionie. Całkowita 
wartość przedsięwzięcia wyniosła 
przeszło 22,6 miliona złotych. 

Takiego dofinansowania - 
ponad 15 milionów złotych 
gmina Włoszczowa nigdy 
w historii nie otrzymała. Dzię-
ki temu nasze miasto zmieni 
się nie do poznania, co zapew-
ne przełoży się na jakość życia 
mieszkańców – podkreśla bur-
mistrz Grzegorz Dziubek.

Część inwestycji gmina realizu-
je z partnerami. A są nimi: Dom 
Kultury, Starostwo Powiatowe, 
Stowarzyszenie Na Rzecz Ochro-
ny i Promocji Sztuki Sakralnej 
Ars Sacra z Kielc oraz włoszczow-
ski przedsiębiorca Paweł Bąk. 

Rafał Banaszek

W centrum miasta zostało nasadzone około 2 tysiące roślin.

Burmistrz w roli operatora koparki.
© Rafał Banaszek © Rafał Banaszek© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Rozbudowany Dom Kultury.

Odnowiony budynek plebanii. 

Remonty na osiedlach miejskich.

Nowoczesne centrum miasta, odnowione zabytki, nowe 
ulice i otoczenia osiedli, bogatsza przestrzeń kultury 

i rekreacji – tak będzie wyglądać Włoszczowa już niebawem. 
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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

Juniorzy Parafialnego Klubu Sportowego ARKA 
Kluczewsko zajęli drugie miejsce na Mistrzo-

stwach Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych w Piłce Nożnej Chłopców Piłkarska Ka-
dra Czeka 2020, które odbyły się w dniach 20-22 lip-
ca w Zamościu.

ARKA Kluczewsko wicemistrzem Polski 
zrzeszenia ludowych zespołów sportowych 

ARKA Kluczewsko wywalczyła wicemistrzostwo Polski Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Zamościu.

Rafał Banaszek

Dobromierz w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym przez kolejne 5 lat

Rafał Banaszek

29 lipca w  Urzędzie Gminy Kluczewsko podpisano trójstronne porozu-
mienie w sprawie przedłużenia przynależności do Krajowego Syste-

mu Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej  Straży Pożarnej w Dobromierzu.

Sukces wywalczyli: Krystian Trze-
biński, Franciszek Pawelak, Da-
mian Barczyński, Filip Ciszewski, 
Jakub Prokop, Mikołaj Chojnacki, 
Hubert Kutela, Antoni Mikołajczyk, 
Kacper Czaiński, Kuba Dumin, 
Kacper Pura, Jakub Nowak, Kacper 
Gaj, Jakub Walasek, Mateusz Dziu-
ba i Krzysztof Pawelak. Trenerami 
zespołu są Sebastian Olczyk i Ma-
riusz Ochenduszka.

Dokument podpisali wójt 
gminy Rafał Pałka z komendan-
tem powiatowym Państwowej 
Straży Pożarnej we Włoszczo-
wie Andrzejem Pacanowskim 
oraz prezesem OSP Dobromierz 
Leszkiem Waselą. Porozumienie 
określa sposób finansowania, 
poziom wyszkolenia i wyposa-
żenia jednostki. Zostało zawarte 
na okres 5 lat. 

Warto podkreślić, że Dobro-
mierz to jedna z dwóch jedno-
stek ochotniczej straży pożarnej 
w gminie Kluczewsko, należąca 
do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego (druga to oczy-
wiście Kluczewsko). 

Dodajmy, że na 61 wszystkich 
jednostek strażackich w powiecie 
włoszczowskim w KSR-G jest 13 
najbardziej prestiżowych. Dzięki 
temu straże te mogą pozyskiwać 
dofinansowania między innymi na 
zakup lepszego sprzętu i szkolenia, 
co wpływa na poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców danej gminy.

Porozumienie podpisali: (od lewej) Andrzej Pacanowski, Rafał Pałka i Leszek Wasela.

© archiwum zespołu

© Urząd Gminy Kluczewsko
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gmina kluczewsko

S towarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko Od po-
mysłu do działania wraz z Urzędem Gminy oraz 

Komunalnym Usługowym Zakładem Gospodarczym 
już po raz szósty wspólnie z sołectwami uczestniczą 
w projekcie Tu mieszkam, tu sprzątam.

W akcji sprzątania Dobromierza wzięło udział 30 osób reprezentujących trzy pokolenia mieszkańców na czele z sołtys i radną gminy Ewą Radolińską (z lewej).

Rafał Banaszek

Wielkie porządki w gminie. Dobromierz 
i Jeżowiec pierwsi posprzątali sołectwa  

© Urząd Gminy Kluczewsko

W Dobromierzu zebrano w sumie 18 worków posegregowanych śmieci. Mieszkańcy sołectwa Jeżowiec zgromadzili 10 worków śmieci.
© Urząd Gminy Kluczewsko © Urząd Gminy Kluczewsko

Przedsięwzięcie realizowane jest 
w ramach zadania publicznego Ekolo-
gia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego, którego 
głównym celem jest przeprowadzenie 
akcji sprzątania terenów zielonych 
gminy Kluczewsko, propagowanie za-

sad segregacji odpadów oraz dbania 
o środowisko naturalne. 

Projekt realizują wspomniane 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Kluczewsko w partnerstwie z Urzę-
dem Gminy, Zakładem Gospodar-
czym, Nadleśnictwem Przedbórz, 

Przedborskim Parkiem Krajobrazo-
wym oraz radami sołeckimi.

Tegoroczna edycja rozpoczęła się 
w lipcu i potrwa do października. 
Koordynatorzy projektu przypomi-
nają, że sprzątania należy zgłaszać do 
przedstawicieli stowarzyszenia. 

Swoje miejscowości posprzątały 
już sołectwa Dobromierz, Jeżowiec, 
Mrowina, Januszewice, Jakubowice, 
Komparzów, Ciemiętniki i Rączki.

Jako pierwsi w gminie wielkie 
porządki w swoich sołectwach zro-
bili 12 sierpnia mieszkańcy Dobro-
mierza i Jeżowca. W Dobromierzu 
do akcji społecznej przystąpiło 30 
osób, które zebrały w sumie 18 wor-
ków posegregowanych odpadów. 

W Jeżowcu w sprzątanie miejsco-
wości zaangażowało się 24 miesz-
kańców, którzy zgromadzili 10 wor-
ków śmieci. Na zakończenie odbyło 
się wspólne ognisko integracyjne 
z pieczeniem kiełbasek.
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REKLAMA

REKLAMA
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REKLAMA

TARTAK „OLCZYK” sp. z o.o. zatrudni 
- 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   

LIDER BRANŻY DRZEWNEJ
OGŁOSZENIE
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gmina moskorzew

Mariusz Kuleta z Chlewic jest pod-
opiecznym włoszczowskiej Fundacji 
Jesteśmy Blisko. Już trzeci raz przy-
szło mu prosić obcych ludzi o pomoc 
w powrocie do zdrowia. Dzięki za-
angażowaniu wielu osób o dobrych 
sercach zbiórka pieniędzy na turnus 
Mariusza zakończyła się sukcesem.

Rok i dwa lata temu, dzięki wspar-
ciu wielu osób, Mariusz wyjechał na 
5-tygodniowy turnus rehabilitacyj-

Rafał Banaszek

Akcja pomocy dla strażaka z Chlewic 
Mariusza Kulety zakończona sukcesem 

Mariusz Kuleta z Chlewic nie traci nadziei, widząc efekty ćwiczeń rehabilitacyjnych. 
© Fundacja Jesteśmy Blisko

ny. Ma mocniejsze ręce, łatwiej mu 
się ubrać, chwycić kubek i przesiadać 
się na wózek. Mężczyzna musi jednak 
dalej ćwiczyć i walczyć o sprawność 
– informuje włoszczowska fundacja. 

Kiedyś jako strażak pomagałem 
ludziom. Od sześciu lat, z powodu 
nieszczęśliwego wypadku, sam po-
trzebuję wsparcia - przyznaje 30-la-
tek. - Niewiele pamiętam z tamtego 
zdarzenia. Wchodziłem na ściankę 

treningową przed zawodami dru-
żyn ochotniczych straży pożarnych. 
Mógłbym to robić niemal z zamknię-
tymi oczami, bo znałem tę ściankę 
doskonale. Tym razem jednak coś 
poszło nie tak… Ścianka się zachwia-
ła, straciłem równowagę i dosłow-
nie poleciałem na łeb, na szyję. Efekt 
- uszkodzenie kręgosłupa i wózek 
inwalidzki – opisuje swój wypadek 
młody strażak.

„
W tym jednym 

momencie moje 
życie zostało wy-
wrócone do góry 

nogami. Plany 
na przyszłość 

rozsypały się jak 
domek z kart. 

Straciłem fajną 
pracę. Straciłem 

samodzielność 
i możliwość decy-

dowania o so-
bie. Teraz karty 

rozdaje moje 
uszkodzone ciało, 
z którym przy po-

mocy intensyw-
nej rehabilitacji 

próbuję dojść do 
ładu. Moje nogi 
są, ale jakby ich 

nie było. Do tego 
dochodzi częścio-

we porażenie gór-
nych kończyn. 

Widzę efekty ćwi-
czeń, ale postęp 

idzie, a właściwie 
człapie bardzo 

powoli. Potrzebu-
ję wsparcia przy 

najprostszych 
czynnościach. 

Ubranie, toaleta, 
jedzenie. Mam 

30 lat na złama-
nym karku, a we 

wszystkim tym 
musi mi pomagać 

mama... Co mi 
pozostaje? Inten-

sywna rehabilita-
cja. To w tej chwi-

li jedyna droga 
do uzyskania 

choćby odrobinę 
większej spraw-

ności.„

Mariusz 
KULETA

Ponad 17 tysięcy złotych udało się zgromadzić na specjali-
styczny turnus rehabilitacyjny dla Mariusza Kulety z gminy 

Moskorzew, który podczas ćwiczeń strażackich uszkodził krę-
gosłup i porusza się teraz na wózku inwalidzkim. 
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gmina moskorzew

14 młodych adeptów wędkarstwa z gminy Moskorzew 
rywalizowało w zawodach spławikowych dla dzieci 

i młodzieży. Najlepsze okazały się dziewczyny.

Uczestnicy wakacyjnych zawodów wędkarskich w Moskorzewie z opiekunami i organizatorami.

Rafał Banaszek

Wakacyjne zawody wędkarskie dla dzieci w 
Moskorzewie. Ryba najlepiej brała dziewczynom 

© Urząd Gminy Moskorzew

Impreza plenerowa odbyła 
się 26 lipca nad zbiornikiem 
wodnym Stowarzyszenia Węd-
karskiego Karpik w Mosko-
rzewie. Pogoda, jak zwykle, 
dopisała organizatorom. Za-
wodnicy rywalizowali w dwóch 
kategoriach – szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych. 

W młodszej grupie wiekowej 
wygrała Amelia Rajca z wyni-

kiem 4,2 kilograma złowio-
nych ryb. Drugi był Kacper Pa-
rzybut (0,7 kg), a trzeci Adam 
Koprowski, który był najmłod-
szym uczestnikiem.

W starszej kategorii zwycię-
żyła Wiktoria Bryła z wagą 2,1 
kilograma ryb. Drugie miejsce 
zdobyła Sandra Licznerska 
(0,9 kg), a trzecie Konrad Bu-
gaj (0,1 kg).

Zwycięzcy otrzymali pucha-
ry i medale, które ufundował 
wójt gminy Moskorzew An-
drzej Walasek oraz Gminna 
Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Wrę-
czył je dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Chlewicach 
Andrzej Jaworski. Na koniec 
zaproszono dzielnych wędka-
rzy na kiełbaskę z grilla.

© Urząd Gminy Moskorzew

Wiktoria Bryła wygrała w starszej 
kategorii wiekowej.

W gronie 11 kapel, solistów 
i zespołów śpiewaczych wy-
stąpił - jako jedyny z powiatu 
włoszczowskiego - zespół lu-
dowy Moskorzewianie. 

Grupa zaprezentowała 
dwa utwory ludowe w wersji 
a cappella. Naszym artystom 
towarzyszył w Jędrzejowie 
Zbigniew Krzysiek, dyrektor 
Wiejskiego Centrum Kultural-
no-Turystycznego w Mosko-
rzewie.

Rafał Banaszek

26 lipca w Centrum 
Kultury w Jędrzejo-

wie odbyły się eliminacje 
rejonowe do XLIV Buskich 
Spotkań z Folklorem. 

Zespół ludowy Moskorzewianie na 
Pikniku z folklorem w Jędrzejowie

Moskorzewianie wzięli udział w eliminacjach rejonowych do XLIV Buskich Spotkań z Folklorem.
© WCK-T Moskorzew



16  Moja gazeta lokalna

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

RADEK

SKŁAD BUDOWLANY

Radków 27
tel. 502 430 825

507 788 028

- ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  - ROBOTY DROGOWE
- ROBOTY ZIEMNE  - USŁUGI BRUKARSKIE  - SKŁAD OPAŁU

P.P.H.U. 

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA
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- 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

tel. 723 333 811 
e-mail: ekotechinstalacje@gmail.com

OFERUJEMY

Łukasz Maik

REKLAMA

OFERUJEMY RÓWNIEŻ:
- NAWOZY WAPNIOWE

- MAGNEZOWE
- TLENKOWE

- KREDĘ PASTEWNĄ

Producent   Nawozów  
WapniowychExport-Import

NAWÓZ WAPNIOWY KREDA GRANULOWANA

Odmiana 05    
CaO min. 50 %
CaCO3 - min. 90%

WYSOKOREAKTYWNY 
NAWÓZ  GRANULOWANY

AGRO GRAN 
MIX®

Producent   Nawozów 
Wapniowych

500 kg
www.rafpol.eu

DOFINANSOWANIE 

DO WAPNOWANIA!

Pomagamy w uzyskaniu!

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

AGRO GRAN MIX®

REKLAMA

1. I przetargi ustne nieograniczone (licytacja) na wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowych zostaną przeprowadzone w dniu 14.09.2020r. 
o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 
sala nr 110 (parter) według kolejności podanej w ogłoszeniu.
2. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie 
Powiatowym we Włoszczowie w Wydziale GKKiGN pok. 204, w godzinach 
pracy urzędu, tj. poniedziałek 7:30-17:30, wtorek - czwartek 7:30-15:30, 
piątek 7:30-13:30 lub pod nr tel. 504 753 236.                                                                                                      

             Starosta Włoszczowski 
/-/ Dariusz Czechowski

S t a r o s t a  W ł o s z c z o w s k i 
ogłasza I przetargi ustne nieograniczone (licytację) na wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa – Starosty 
Włoszczowskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym Kurzelów gmina 
Włoszczowa, wykazanych w poniższej tabeli:
Oznaczenie 
przetargu

Oznaczenie 
nieruchomości 

wg KW 
oraz EGiB

Powierzchnia 
działki
 w [ha]

Opis
 nieruchomości

Roczna 
stawka 
czynszu 

dzierżawnego 
[zł]

Wadium 
[w zł]

1 152 0,61 Działka Nr 152 jest zabudowa budyn-
kiem gospodarczym o konstrukcji mu-
rowano – drewnianej. Pozostałą część 
działki stanowi łąka częściowo zakrza-
czona – drzewa i krzewy samosiejki. 
Wartość przedmiotowej nieruchomości 
wynosi 11 600,00 zł. Przedmiotowa 
nieruchomość gruntowa powinna być 
wykorzystana zgodnie z jej dotychcza-
sowym przeznaczeniem.

1000,00 200,00

2 328 0,40 Działka Nr 328 użytkowana jest na 
cele rolne pod uprawy polowe.  Teren 
przedmiotowej działki jest płaski, 
porośnięty roślinnością trawiastą.  
Wartość przedmiotowej nieruchomości 
wynosi 8566,00 zł. Przedmiotowa 
nieruchomość gruntowa powinna 
być wykorzystana zgodnie z jej 
dotychczasowym przeznaczeniem.

1000,00 200,00

3 446 0,52 Działka Nr 446 użytkowana jest na 
cele rolne pod uprawy polowe. Teren 
działki porośnięty jest roślinnością 
trawiastą, natomiast przy granicach 
z działkami sąsiednimi znajdują się 
rowy odwadniające-melioracyjne. 
Wartość przedmiotowej nieruchomości 
wynosi 9034,00 zł. Przedmiotowa 
nieruchomość gruntowa powinna 
być wykorzystana zgodnie z jej 
dotychczasowym przeznaczeniem.

1000,00 200,00

OGŁOSZENIE
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gmina secemin

Boisko wielofunkcyjne w Żelisławicach 
na finiszu. Otwarcie 1 września

Pod koniec sierpnia zakończyła się budowa boiska wie-
lofunkcyjnego przy szkole w Żelisławicach. To drugi 

taki obiekt sportowy w gminie Secemin – obecnie najno-
wocześniejszy w powiecie włoszczowskim.

Budowa rozpoczęła się 25 czerw-
ca przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym. W dwa miesiące powstał 
nowoczesny kompleks sportowy 
składający się z pełnowymiarowe-
go boiska do piłki ręcznej, dwóch 
plansz do gry w koszykówkę i siat-
kówkę oraz do tenisa ziemnego. 

Obiekt w Żelisławicach posiada 
piłkochwyty o wysokości od 4 do 
6 metrów oraz trybuny dla 65 wi-
dzów. Jest oświetlony czterema 
10-metrowymi masztami z opra-
wami ledowymi. Boisko wyło-
żone jest sztuczną nawierzch-

Rafał Banaszek

Od lewej: wójt Tadeusz Piekarski, radny gminny Janusz Bartyzel, dyrektor szkoły Grażyna Kowalik, radny powiatowy Paweł Strączyński i radny gminny Dariusz Grzesik.    
© Rafał Banaszek

nią z poliuretanu, którą otacza 
chodnik z kostki brukowej. Cały 
obiekt sportowy ma powierzch-
nię ponad 1,5 tysiąca metrów 
kwadratowych. Jego wykonawcą 
była firma Grumix z Preczowa 
(województwo śląskie).

Inwestycja kosztowała około 
600 tysięcy złotych, z czego 70 
procent dofinansowała Unia Eu-
ropejska. Wkład własny gminy Se-
cemin wyniósł około 200 tysięcy. 
Dodajmy, że w ramach projektu, 
za około 40 tysięcy złotych za-
kupione zostaną też pomoce dy-

daktyczno-naukowe do pracowni 
informatyczno-matematycznych 
w Żelisławicach i Seceminie. 

To bez wątpienia piękny pre-
zent dla uczniów Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego rozpoczynają-
cych 1 września nowy rok szkolny 
2020/2021. Władze gminy Sece-
min podkreślają, że nowoczesne bo-
isko w Żelisławicach będzie służyć 
nie tylko do prowadzenia zajęć lek-
cyjnych z wychowania fizycznego, 
ale również będzie mogła z niego 
korzystać po południu oraz wieczo-
rami starsza młodzież i dorośli.

„
Po przepro-

wadzeniu ter-
momodernizacji 

budynku szkolne-
go, doposażeniu 
placu zabaw i si-
łowni zewnętrz-

nej, wyposażeniu 
szkoły w nowo-
czesne pracow-

nie, budowa 
boiska dopełnia 
cykl inwestycyj-

no-modernizacyj-
ny szkoły w Żeli-

sławicach.„

Tadeusz
PIEKARSKI

Boisko w Żelisławicach na finiszu robót. Tak wyglądał 20 sierpnia nowy obiekt sportowy w Żelisławicach z lotu ptaka.  
© Rafał Banaszek © Rafał Banaszek
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8 sierpnia odbył się II Rajd Rowerowy Szlakiem Bryga-
dy Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Włosz-

czowscy rowerzyści pokonali w trudnych warunkach 45 
kilometrów, żeby spotkać się w Lasocinie z grupą kielecką. 

Pamiątkowe zdjęcie włoszczowskiej grupy uczestników rajdu przed Starostwem Powiatowym.
© Rafał Banaszek

wydarzenia

Rafał Banaszek

Pojechali na rowerach szlakiem 
Brygady Świętokrzyskiej NSZ

© Rafał Banaszek© Rafał Banaszek
Spotkanie z właścicielem dworu w Ludyni Stanisławem Gieżyńskim.  Uczestnicy rajdu w Lasocinie z posłem Krzysztofem Lipcem.

Celem imprezy było upamięt-
nienie powołania Brygady Święto-
krzyskiej Narodowych Sił Zbroj-
nych – jednej z największych 
formacji partyzanckich działają-
cych na ziemiach polskich. 

Dwie grupy rowerzystów wyru-
szyły w tym samym czasie z po-
wiatów kieleckiego i włoszczow-

skiego, żeby ostatecznie spotkać 
się w Lasocinie (gmina Łopuszno). 

Grupa włoszczowska liczyła 
około 30 rowerzystów, grupa 
kielecka - 45. Nasi rowerzy-
ści pokonali w upale i w więk-
szości trudnym, leśnym te-
renie 45 kilometrów, drudzy 
- o około 10 km więcej. 

Trasę rajdu zabezpieczała 
włoszczowska policja. Po dro-
dze nasi rowerzyści zatrzymy-
wali się w lesie obok Rząbca na 
pogadance, byli też w zabytko-
wym dworze w Ludyni. Ciepły 
poczęstunek mieli zapewniony 
w remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Chotowie.  

Meta rajdu była przy pomniku 
dowódców i żołnierzy NSZ w La-
socinie, gdzie spotkały się obie 
grupy. Tutaj władze samorzą-
dowe obu powiatów złożyły wią-
zanki kwiatów. Na zakończenie 
imprezy odbył się piknik integra-
cyjny. Przybył na niego między 
innymi poseł Krzysztof Lipiec.

Organizatorem wydarzenia było 
Starostwo Powiatowe w Kielcach, 
a współorganizatorem Staro-
stwo Powiatowe we Włoszczowie. 
Włoszczowa po raz pierwszy brała 
udział w tym rajdzie. W przyszłym 
roku mają też dołączyć powiaty 
jędrzejowski i konecki.

https://www.youtube.com/watch?v=lEiNDGxjJ8w
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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

• cynkowane
• malowane proszkowo
• stal nierdzewna

tel. 607 973 105, 503 473 740

SECEMIN ul. Czarnieckiego 73

www.wydrych.eu biuro@wydrych.eu

Ponad 500 wzorów do wyboru! Własne projekty
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wydarzenia

Święto Policji bez udziału publiczności. 
Komendant powiatowy awansował  

24 lipca włoszczowska policja obchodziła swoje święto. 
Z uwagi na sytuację epidemiczną uroczystość przed 

komendą była skromna - bez udziału publiczności. 

Rafał Banaszek

Komendant policji Mariusz Przyborowski wręcza funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. 
© KPP Włoszczowa

W ubiegłym roku obchodzili-
śmy setną rocznicę powstania 
Policji Państwowej. Nie wiedzie-
liśmy, że za kilka miesięcy znaj-
dziemy się w innej rzeczywistości 
i czekają nas nowe zadania – 
podkreślał komendant powiatowy 
Mariusz Przyborowski.

Uroczystość rozpoczęła się od 
uroczystego apelu na placu komen-
dy, gdzie wręczono zasłużonym 
policjantom nominacje na wyż-
sze stopnie służbowe. W tym roku 
awansowało 28 funkcjonariuszy, 
w tym szef włoszczowskich stróżów 
prawa Mariusz Przyborowski na 
stopień inspektora policji.

Medalem za długoletnią służbę 
prezydent Polski odznaczył Edytę 
Kołdon-Prokopowicz, natomiast 
Brązową odznakę Zasłużony poli-
cjant otrzymali od ministra spraw 
wewnętrznych i administracji  Mar-
cin Suchacki i Piotr Sobczyk.

Po apelu na placu komendy 
funkcjonariusze udali się na 
mszę świętą w ich intencji do 
sanktuarium błogosławionego 
księdza Józefa Pawłowskiego. 
Przybyły też władze samorządo-
we powiatu i gmin. Mszę spra-
wowali kapelan włoszczowskich 
policjantów ksiądz kanonik Le-
szek Dziwosz oraz ksiądz prałat 
Zygmunt Pawlik.

26 lipca minęło dokładnie 76 
lat od zwycięskiej bitwy, stoczo-
nej przez oddziały Narodowych 
Sił Zbrojnych majora Władysła-
wa Kołacińskiego Żbika i Armii 
Krajowej majora Mieczysława 
Tarchalskiego Marcina z nie-
miecką ekspedycją karną. 

Przed łaskami słynącym ob-
razem Matki Bożej Oleszyńskiej 
hołd bohaterom oddały poczty 
sztandarowe Związku Żołnie-
rzy Narodowych Sił Zbrojnych 
imienia Brygady Świętokrzyskiej 
w Olesznie, Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej w Olesz-

Rafał Banaszek

W związku z pandemią koronawirusa 
skromne, niż zazwyczaj, ale równie god-

ne i podniosłe były lipcowe obchody 76. roczni-
cy zwycięskiej bitwy pod Olesznem.

Skromne obchody 76. rocznicy zwycięskiej 
bitwy partyzanckiej pod Olesznem

nie, Włoszczowie i Łopusznie oraz 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Oleszna i Chotowa. Stawiły się 
również władze samorządowe po-
wiatu włoszczowskiego i gminy 
Krasocin.

Nie zabrakło licznie przyby-
łych mieszkańców parafii oraz 
gości z różnych zakątków Pol-
ski, w tym ostatniego żyjącego 
żołnierza Brygady Świętokrzy-
skiej z Kompanii Bema - Boh-
dana Eubicha.  

Uroczystą liturgię mszy świę-
tej w intencji poległych i żyją-
cych żołnierzy Narodowych 

Sił Zbrojnych i Armii Krajo-
wej sprawowali proboszcz pa-
rafii ksiądz Jacek Szymański 
oraz pochodzący z Oleszna 
misjonarz ksiądz Jacek Orzeł. 
Oprawę muzyczną uroczysto-

Kombatanci przed pomnikiem przy ulicy Przedborskiej w Olesznie.
© Ryszard Kowalczyk

ści zapewnił miejscowy zespół 
ludowy Melodia.  

Po mszy świętej poczty sztan-
darowe, delegacje władz oraz 
pozostali goście udali się pod 
pomnik wspólnego zwycięstwa 
NSZ i AK nad Niemcami. Tam, 
przy ulicy Przedborskiej odbył 
się uroczysty apel poległych. 
Obchody 76. rocznicy bitwy 
pod Olesznem zakończyła ce-
remonia złożenia wiązanek 
kwiatów i zapalenia zniczy.
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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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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

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

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

REKLAMAREKLAMA

REKLAMAREKLAMAREKLAMA
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25 dzieci rywalizowało w spławikowych zawodach, 
które zorganizowało dla nich na Klekocie Włosz-

czowskie Towarzystwo Wędkarstwa Sportowego Big Fish. 
Atrakcji nie brakowało, nie tylko wędkarskich.

Uczestnicy zawodów wędkarskich na Klekocie z organizatorami i zaproszonymi gośćmi.

Rafał Banaszek

Bezpieczne wakacje z wędką na 
Klekocie. Atrakcji nie brakowało 

© Rafał Banaszek

Impreza odbyła się 19 lipca. Do-
pisała frekwencja, pogoda i oczywi-
ście brania – dzieci złowiły w sumie 
około 50 kilogramów ryb. Zawody 
sędziował Władysław Dziuba.      

Młodzi adepci wędkarstwa rywali-
zowali w czterech kategoriach. W gru-
pie dziewcząt pierwsze miejsce zdo-
była Karolina Chruściel, łowiąc ponad 
5,3 kilograma ryb. Drugie miejsce za-

jęła Agata Skoczek (3,4 kilo), a trzecie 
Roksana Tanasiewicz (3,2 kg).  

Wśród chłopców w wieku 5-9 lat 
zawody wygrał Stanisław Chruściel, 
który złapał prawie 5 kilogramów 
ryb. Drugi był Tomasz Pasoń (2,8 kg), 
a trzeci Filip Zbierański (2,2 kg).

W grupie 10-14 lat zwyciężył Bar-
tosz Pasoń z wynikiem prawie 5 kilo 
złowionych ryb. Drugie miejsce zajął 

Hubert Grzegorczyk (około 3 kg), 
a trzecie Szymon Toborek (2,8 kg). 
W kategorii chłopców 15-18 lat naj-
lepszy był Szymon Grot (5,3 kilogra-
ma ryb) przed Kubą Bombą (2,5 kg) 
i Pawłem Jaśkowskim (około 2,5 kg).

Zwycięzcy otrzymali puchary, me-
dale, dyplomy i cenne nagrody rze-
czowe, które wręczali członek zarządu 
Big Fisha Kamil Tanasiewicz oraz 

Najlepsze dziewczyny na zawodach. Zwycięzcy w najmłodszej kategorii chłopców 5-9 lat.

Najlepsi w grupie wiekowej 10-14 lat. Laureaci w najstarszej kategorii chłopców 15-18 lat.

© Rafał Banaszek© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek © Rafał Banaszek

główny sponsor nagród Jacek So-
snowski. Imprezę prowadził profesjo-
nalnie Przemysław Martoś.

Po emocjach nad wodą dzieci i ich 
opiekunowie zostali zaproszeni do 
altany na kiełbaskę z grilla oraz zim-
ne i ciepłe napoje. O atrakcje dla naj-
młodszych zadbali też włoszczowscy 
strażacy, pracownicy Powiatowego 
Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego 
oraz grupa pasjonatów quadów.  

Zawody dla dzieci z cyklu Bezpiecz-
ne wakacje z wędką od lat organizo-
wane były na Klekocie na rozpoczęcie 
i zakończenie wakacji, jednak w tym 
roku, z powodu panującej epidemii, 
organizatorzy zdecydowali o zorgani-
zowaniu tylko jednej edycji imprezy.

https://www.youtube.com/watch?v=6JUxynuTlSI


26  Moja gazeta lokalna

wydarzenia

Antoni Macierewicz po raz drugi 
na spływie kajakowym Pilicą 

Antoni Macierewicz podziwia uroki gminy Kluczewsko i pozdrawia mieszkańców.   

Rafał Banaszek

9 sierpnia, na granicy województwa łódzkiego 
i świętokrzyskiego odbył się spływ kajakowy 

zorganizowany przez Forum Młodych PiS okręgu 
piotrkowskiego, w którym wziął udział były mini-
ster obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Wspólnie z młodzieżą pokonał 
on kajakiem trasę około 16 ki-
lometrów na odcinku Maluszyn 
- Bobrowniki. Macierewiczo-
wi towarzyszyli również poseł 

© PCK-R Włoszczowa

Adam Szałowski 
odznaczony medalem

Uroczystość wręczenia Krzy-
ży Zasługi oraz Medali Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości odby-
ła się 31 lipca w Urzędzie Woje-
wódzkim w Kielcach. 

Odznaczenia przyznane przez 
prezydenta Polski wręczył wo-
jewoda świętokrzyski Zbigniew 
Koniusz. W uroczystości wziął też 
udział starosta włoszczowski Da-
riusz Czechowski.

Adam Szałowski to były soł-
tys Borowca w gminie Krasocin, 
działacz opozycji antykomuni-
stycznej, pasjonat historii, autor 
kilku książek, działacz społeczny.

Rafał Banaszek

Adam Szałowski z gminy 
Krasocin został od-

znaczony przez wojewodę 
Złotym Krzyżem Zasługi 
za pielęgnowanie pamięci 
o najnowszej historii Polski.

Pożegnano Czesława 
Malinowskiego

Rafał Banaszek

18 lipca w wieku 
83 lat zmarł 

Czesław Malinowski, 
pedagog, długoletni 
dyrektor Domu Kul-
tury, prezes Włosz-
czowskiego Towa-
rzystwa Krzewienia 
Kultury i oddziału 
Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego.

Jego pogrzeb odbył się 22 lipca. 
Został pochowany na cmentarzu 
parafialnym we Włoszczowie. Cze-
sław Malinowski zmarł cztery dni 
wcześniej w hospicjum stacjonar-
nym w szpitalu, gdzie zmagał się 
ciężką chorobą nowotworową.   

W imieniu Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego zmarłego pożegna-
ła w kościele wiceprezes Zarządu 
Okręgu Świętokrzyskiego ZNP 
Bożena Jasiowska.

Na rowerze i kajakiem 
zwiedzali gminę Kluczewsko 

Rafał Banaszek

W ostatni weekend lipca Powiatowe Centrum 
Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie zor-

ganizowało dwa ciekawe wydarzenia turystyczne.

Uczestnicy spływu kajakowego rzeką Pilicą w gminie Kluczewsko.

25 lipca grupa 33 rowerzystów 
zwiedziła gminę Kluczewsko w ra-
mach imprezy Rowerem po kultu-
rę… po powiecie włoszczowskim. 

Adam Szałowski z wojewodą Zbi-
gniewem Koniuszem.

© Urząd Wojewódzki

przyrodniczo zakątkach, o któ-
rych opowiadał przewodnik tury-
styczny Michał Piorun.

Na drugi dzień, 26 lipca gru-
pa 27 osób przepłynęła z kolei 
kajakami około 12-kilometrowy 
odcinek rzeki Pilicy w ramach 
imprezy Kajakiem po powiecie 
włoszczowskim. 

Nad bezpieczeństwem uczest-
ników podczas spływu czuwali 
ratownicy wodni - Małgorzata 
Świeboda i Ireneusz Stawowczyk. 
Kajaki udostępniła i poczęstunek 
dla uczestników zorganizowała 
firma kajakiemOK.

Nasi rowerzyści przejechali tra-
sę o długości ponad 50 kilome-
trów, zatrzymując się przy inte-
resujących zabytkach i ciekawych 

© archiwum prywatne

świętokrzyski Mariusz Gosek, 
członek zarządu województwa 
Tomasz Jamka oraz wicemar-
szałek województwa łódzkiego 
Zbigniew Ziemba.

Po zakończonym spływie rzeką 
Pilicą, ponad 40-osobowa grupa 
została zaproszona na ognisko do 
gospodarstwa agroturystycznego 
Zacisze Lucjana i Danuty Moroń 
w Praczce (gmina Kluczewsko), 
które wypożyczyło wcześniej kajaki.

 Warto podkreślić, że Antoni Ma-
cierewicz już drugi raz brał udział 
w spływie kajakowym Pilicą na tere-
nie województwa świętokrzyskiego. 
Nasi goście byli zachwyceni – opo-
wiadał Damian Moroń.
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Tomasz Kowalik
Kurzelów

ul. Partyzantów 16

793 704 781 klimatyzacja

530 420 603 wentylacja
email: tomek@kovalinstal.pl

Montaż wentylacji
Montaż klimatyzacji

Sprzedaż urządzeń
Doradztwo

Serwis
Projektowanie rekuperacji

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)

- 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

WYLEWKI MASZYNOWE
mixokretem

721 046 197
Firma Handlowo-Usługowa

Gawron Seweryn
Ostrów 82, 29-105 Krasocin

email: wylewki.maszynowe@o2.pl
REKLAMA REKLAMA
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Ośrodek Hipoterapii Podlesie w Dąbiu 
zaprasza dzieci na jazdę konną 

Ośrodek Podlesie w Dąbiu, leżący 
na pograniczu powiatów włoszczow-
skiego i jędrzejowskiego słynie przede 
wszystkim z zajęć hipoterapeutycz-
nych dla dzieci. To pierwszy i jedyny 
taki ośrodek w naszym powiecie. 

Hipoterapia to gimnastyka leczni-
cza dzieci niepełnosprawnych rucho-
wo oraz z innymi schorzeniami. Me-
toda wykorzystuje w procesie leczenia 
konia (najczęściej rasy huculskiej), na 
którym jeździ mały pacjent pod okiem 
wykwalifikowanego terapeuty. Ośro-
dek w Dąbiu posiada trzy takie konie.  

Oprócz zajęć fizjoterapeutycznych 
i jazdy konnej ośrodek w Dąbiu roz-
winął w ostatnim czasie też agrotu-
rystykę. Do dyspozycji gości są tutaj 
dwa drewniane domki pięcioosobo-
we z aneksem kuchennym, łazienką 

Rafał Banaszek

i dwoma pokojami. Jest telewizja i In-
ternet. Domki usytuowane w lesie są 
do wynajęcia przez cały rok.

Gospodarstwo agroturystyczne 
Pod lasem udostępnia ponadto 
swój teren na organizowanie im-

prez okolicznościowych, urodzin, 
wieczorów kawalerskich i panień-
skich, spotkań przy ognisku, wycie-
czek i innych.

Od pięciu lat w okresie wakacyj-
nym gospodarstwo Anety Lis orga-
nizuje także półkolonie dla dzieci. 
Uczestnicy mają do dyspozycji mię-
dzy innymi boisko do siatkówki pla-
żowej, plac zabaw, czy tyrolkę.

Ale to nie wszystko. Właścicielka 
ośrodka zdradza kolejne pomysły na 
rozwój swojej działalności agrotury-
stycznej. W najbliższym czasie poja-
wi się tutaj staw, gdzie będzie można 
powędkować, mało tego - będzie wę-
dzarnia ryb, a w późniejszym okresie 
nawet smażalnia. Zostaną też wybu-
dowane kolejne domki dla turystów.

Aneta Lis, która jest wykwalifikowa-
nym hipoterapeutą, w swoim ośrodku 
zamierza również uruchomić nieba-
wem tak zwaną alpakoterapię, czyli 
metodę leczenia wykorzystującą… 
alpaki - to zwierzęta południowoame-
rykańskie z rodziny wielbłądowatych. 
To będzie dopiero atrakcja dla dzieci…

Jazdy na koniach rasy huculskiej cieszą się dużą popularnością w Dąbiu.

Więcej informacji udziela Aneta Lis, tel. 720 999 648, 668 400 
200, email: anetalis1@vp.pl, www.agrotouliss.pl.

11 sierpnia Centralna Komisja 
Egzaminacyjna podała wyniki 
egzaminu maturalnego przepro-
wadzonego w tym roku po raz 
pierwszy w czerwcu. 

Do matury w powiecie włosz-
czowskim przystąpiło łącznie 
463 uczniów z trzech szkół po-
nadpodstawowych w mieście. 

Rafał Banaszek

94,8% w „Sikorskim”, 89,8% w „Czar-
nieckim”, 84% w „Staszicu” - tak 

wygląda zdawalność matury 2020 w trzech szko-
łach ponadpodstawowych we Włoszczowie. Choć 
wskaźniki te są gorsze, niż ubiegłoroczne, to i tak 
plasują nasz powiat na czele województwa. 

Maturzyści z powiatu włoszczowskiego 
ponownie najlepsi w województwie

Zadowoleni maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie, gdzie zdało blisko 95 procent uczniów.
© archiwum I LO

wydarzenia

Egzamin zdało 415 uczniów, 
nie zdało 48. 

W I Liceum Ogólnokształcą-
cym imienia generała Władysła-
wa Sikorskiego maturę pisało 135 
uczniów, z czego zdało 128, a 7 
abiturientów nie zaliczyło jednego 
przedmiotu (zdawalność wyniosła 
94,8%, rok temu było 95,5%).  

W Zespole Szkół numer 2 imie-
nia hetmana Stefana Czarnieckie-
go do egzaminu przystąpiło 196 
uczniów, z czego zdało 176, nie 
zdało 20 (zdawalność wyniosła 
89,8%, rok temu – 91,5%). 

W Zespole Szkół numer 3 imienia 
Stanisława Staszica maturę pisa-
ło 132 tegorocznych absolwentów. 
Egzamin zaliczyło 111, nie zdało 21 
osób, co daje zdawalność na pozio-
mie 84,09% (rok temu – 93,8%). 

Ogółem uczniowie ze szkół pro-
wadzonych przez powiat włosz-
czowski uzyskali zdawalność na 
poziomie 89,63% (w ubiegłym 
roku – 93,2%). To był najlepszy 
wynik w świętokrzyskiem. Dla 
porównania - w naszym woje-
wództwie średnia zdawalność 
wyniosła 73,4%. 

Ponownie jak w poprzednim roku 
włoszczowscy maturzyści osiągnęli 
najlepszy wynik w województwie, 
zarówno pod względem zdawal-
ności, jak i jakościowym (uzyskali 
61,38% z trzech obowiązkowych 
przedmiotów zdawanych na pozio-
mie podstawowym).

Prowadzony od 8 lat przez Anetę Lis Ośrodek Hipoterapii 
Podlesie w Dąbiu rozwija swoją działalność. Oprócz walo-

rów zdrowotnych, można tutaj spędzić nawet wczasy. Wkrótce 
będzie znacznie więcej atrakcji dla gości.
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OGŁOSZENIE               Włoszczowa, 2020-07-20

OGŁOSZENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO 
w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Bichniów

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) informuję wszystkie osoby 
korzystające z gruntów położonych na terenie wsi Bichniów gm. Secemin, obejmujące działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 430, 
515, 538,  stanowiące Wspólnotę Gruntową wsi Bichniów o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie 
gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

Wnioski mogą składać osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, którymi są:
1. Osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31grudnia 2015r. 

faktyczne korzystały ze wspólnoty gruntowej albo
2. osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej 

miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 
stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2015r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.

Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w wyżej wymienionym okresie nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską żywiołową, 
wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami.

Wniosek winien zawierać:
1) imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej,
2) nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej,
3) wskazanie adresu do doręczeń.

We wniosku należy wskazać dowody, które świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.
Wnioski należy składać do Starosty Włoszczowskiego na adres Starostwa Powiatowego we Włoszczowie  ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa. 

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2021r.

Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione Starosta Włoszczowski wyda decyzję o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej 
oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. Jeżeli wyżej wymienione 
warunki nie zostaną spełnione, Starosta Włoszczowski wyda decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie. Decyzja doręczona 
będzie w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej miejscowości oraz wywieszona na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń gminy i starostwa oraz zamieszczona 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Secemin i Starostwa Powiatowego.

W przypadku wydania decyzji o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej za okres 2006 – 2015 roku, gmina uzyska 
prawo nabycia na własność, nieodpłatnie, nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa. W sprawie tej orzeka 
Wojewoda Świętokrzyski. Jeżeli gmina nie skorzysta z przysługującego jej prawa lub nie spełnia warunków przejęcia nieruchomości, to wtedy własność 
wspólnoty gruntowej przejdzie na Skarb Państwa.

Niniejszą informację wywiesza się na okres 14 dni w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie oraz w Urzędzie Gminy Secemin i na tablicy ogłoszeń 
w miejscowości Bichniów, a także zamieszcza  w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie i Urzędu Gminy Secemin, na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Secemin oraz w prasie lokalnej „Moja gazeta lokalna”.

Starosta Włoszczowski
/-/ Dariusz Czechowski

              Włoszczowa, 2020-07-20

OGŁOSZENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO 
w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Celiny

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) informuję wszystkie 
osoby korzystające z gruntów położonych na terenie wsi Celiny gm. Secemin, obejmujące działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 
75, 77, 23, 43, 86, 99, 103, 568, 571, 573, 574, 599, 600,  stanowiące Wspólnotę Gruntową wsi Celiny o możliwości składania wniosków o ustalenie 
wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących 
im udziałów we wspólnocie gruntowej.

Wnioski mogą składać osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, którymi są:
1. Osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31grudnia 2015r. 

faktyczne korzystały ze wspólnoty gruntowej albo
2. osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej 

miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 
stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2015r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.

Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w wyżej wymienionym okresie nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęska żywiołową, 
wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami.

Wniosek winien zawierać:
1) imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej,
2) nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej,
3) wskazanie adresu do doręczeń.

We wniosku należy wskazać dowody, które świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej. Wnioski 
należy składać do Starosty Włoszczowskiego na adres Starostwa Powiatowego we Włoszczowie  ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa. 

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2021r.
Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione Starosta Włoszczowski wyda decyzję o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej 

oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. Jeżeli wyżej wymienione 
warunki nie zostaną spełnione, Starosta Włoszczowski wyda decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie. Decyzja doręczona 
będzie w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej miejscowości oraz wywieszona na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń gminy i starostwa oraz zamieszczona 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Secemin i Starostwa Powiatowego.

W przypadku wydania decyzji o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej za okres 2006 – 2015 roku, gmina uzyska 
prawo nabycia na własność, nieodpłatnie, nieruchomości oznaczonych w ewidencji jako wspólnota gruntowa. W sprawie tej orzeka Wojewoda Świętokrzyski. 
Jeżeli gmina nie skorzysta z przysługującego jej prawa lub nie spełnia warunków przejęcia nieruchomości, to wtedy własność wspólnoty gruntowej przejdzie 
na Skarb Państwa.

Niniejszą informację wywiesza się na okres 14 dni w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie oraz w Urzędzie Gminy Secemin i na tablicy ogłoszeń 
w miejscowości Celiny, a także zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie i Urzędu Gminy Secemin, stronie 
internetowej Urzędu Gminy Secemin oraz w prasie lokalnej „Moja gazeta lokalna”.

Starosta Włoszczowski
/-/ Dariusz Czechowski

OGŁOSZENIE
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REKLAMA

PRZEDSPRZEDAŻ
MIESZKAŃ RUSZYŁA

ROZPOCZĘCIE

BUDOWY

+ 48 693 000 150

Marzenia
do spełnienia !
Marzenia
do spełnienia !

Marzysz o nowym, wygodnym mieszkaniu dla siebie i swojej rodziny ? 

Marzysz o nowoczesnym lokalu, w którym Twoja rma rozwinie 

skrzydła ? 

 za m2 ! Naprawdę ważne marzenia warto i można spełniać.

 Twoje marzenia są do spełnienia ! Właśnie teraz!

Czym są dla Ciebie marzenia ? Czy to tylko myśli, które wypełniają 

Twoją głowę, czy są dla Ciebie motywacją do działania ? 

We Włoszczowie przy ulicy Młynarskiej powstanie wyjątkowy 

budynek wielorodzinny z wygodnymi mieszkaniami i lokalami 

usługowo - handlowymi. Ceny mieszkań zaczynają się już od 3800 zł

Lwy Inwestycje Deweloper

Iwona Wielgus



32  Moja gazeta lokalna

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

Redaktor naczelny: Rafał Banaszek
Opracowanie i skład: Rafał Banaszek

Nakład: 3000 egz.
Druk: Pressprint.pl Włoszczowa

ISSN: 2657-6953 (egzemplarz bezpłatny)
Kopiowanie art. bez zgody wydawcy zabronione

K r z y ż ó w k a  n r  1 6

     1

2

 3

4  

 5

6

7

8

9

10

1. Artysta ludowy z gminy Radków, który ob-
chodzi w tym roku 50-lecie swojej twórczości.
2. W jakiej miejscowości spotkali się uczest-
nicy rajdu rowerowego szlakiem Brygady 
Świętokrzyskiej NSZ?
3. Jak nazywa się częstochowska firma, 
która zaprojektowała halę sportowa przy 
włoszczowskim liceum?
4. Mieszkaniec gminy Krasocin, który zo-
stał ostatnio odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi za pielęgnowanie pamięci o najnow-
szej historii Polski?
5. Konstrukcie promocyjne, które gmina 
Włoszczowa postawiła latem przy drogach 
wlotowych do miasta?
6. Jaki przydomek nosił Edmund Welke – po-
wstaniec warszawski pochodzący z Secemina?
7. Jak nazywa się skwitowanie od rady 
gminy/powiatu dla włodarza za wykonanie 
ubiegłorocznego budżetu?
8. Jaki włoszczowski kombatant obchodził 
pod koniec lipca swoje 95. urodziny?
9. Co znajduje się w lesie w Białym Brzegu nad 
rzeką Pilicą, na granicy powiatu włoszczow-
skiego i województwa świętokrzyskiego?
10. W sierpniu przechodzą przez powiat 
włoszczowski, kierując się na Częstochowę.   

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

rozmaitości

Pytania

Dowcipy Czesława Syrka

- Mamusiu, 
a co to są 
stringi? - pyta 
mały chłop-
czyk. - Tatuś 
coś mówił do 
kolegi, że to super wyna-
lazek, chociaż go praktycznie nie 
widać. - Tak syneczku - rzekła 
mama. - To taki polityczny wyna-
lazek. Oddziela prawicę od lewicy, 
skutecznie zabezpiecza centrum 
i skupia uwagę w jednym punkcie. 
Ale ty na politykę masz jeszcze 
czas, jak dorośniesz - odpowie-
działa chłopcu. 

Satyra w krótkich 
majteczkach

Kącik kulinarny
Zapiekanka musaka

Przepis Małgorzaty Kotulskiej z Czarncy

Zwycięzca krzyżówki nr 15

© Rafał Banaszek

Rafał Banaszczyk z Łapczynej Woli odgadł prawidłowo hasło krzyżówki w lipco-
wym numerze, które brzmiało: wakacje. Został wylosowany spośród ośmiu czytel-
ników, którzy nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Bogdan Stachurski, 
Renata Dziedzic, Dariusz Curyło, Dominika Kołton, Marcin Jamróz, Marlena Simlat 
i Ewa Napora. Dziękujemy. 

Składniki:
4 ziemniaki, 2 młode cukinie, 1 kg mięsa mielonego, 2 puszki pomidorów, 1 cebula duża, 1 mozarella, 
2 ząbki czosnku, 150 g. żółtego sera startego, sól, pieprz, oliwa z oliwek; do przygotowania sosu 
beszamelowego: 50 g. masła, 1/4 szklanki mąki pszennej, 0,5 l. mleka, 1 jajko, 1 łyżeczka gałki 
muszkatołowej, sól, pieprz.  
Wykonanie:
1. Ziemniaki obrać, pokroić w plasterki. Cukinie umyć i pokroić w plastry. Obsmażyć je na patelni 
z obu stron.
2. Mięso smażymy z cebulą i czosnkiem. Następnie dodajemy pomidory z puszki i smażymy, 
aż do odparowania wody. Doprawiamy solą i pieprzem.
3. W naczyniu żaroodpornym układamy warstwami: ziemniaki i część cukinii, solimy 
i pieprzymy, następnie mięso, kolejną warstwę cukinii, którą doprawiamy, potem mozarellę 
pokrojoną w plasterki i na końcu starty żółty ser.
4. Przygotowujemy sos beszamelowy: topimy masło, dodajemy mąkę, energicznie mieszamy 
i podgrzewamy, aż się zezłoci; następnie wlewamy mleko, ciągle mieszając, aż do uzyskania 
jednolitej masy; dodajemy roztrzepane jajko, doprawiamy solą, pieprzem i gałką muszkatołową. 
Sosem polewamy wierzch zapiekanki.
5. Całość wstawiamy do piekarnika na ok. 35 minut w temp. 200 stopni C. Podajmy lekko przestudzone.

21.08 WŁOSZCZOWA

Włoszczowski basen 
znów otwarty

Kryta pływalnia Nemo, po długiej 
przerwie spowodowanej pandemią 
koronawirusa, od 21 sierpnia została 
ponownie otwarta. Wielu nie mogło 
się już doczekać tego dnia. Nic dziw-
nego, bo basen cieszy się wielkim 
zainteresowaniem wśród mieszkań-
ców powiatu i nie tylko. Po wejściu 
na teren obiektu trzeba będzie prze-
strzegać zasad sanitarnych – szcze-
góły znajdziecie na stronie interne-
towej: www.basen-wloszczowa.pl.

06.09 PĘKOWIEC

Impreza patriotyczna 
na „Pękowcu”

30 lipca w Starostwie Powiato-
wym we Włoszczowie odbyło się 
spotkanie w sprawie omówienia 
organizacji uroczystości patriotycz-
nych w miejscu obozu partyzanckie-
go na „Pękowcu”, które zaplanowa-
no na 6 września.

14.09 WŁOSZCZOWA

Konkurs fundacji.
Można wygrać 5 tysięcy

17 sierpnia ruszył konkurs gran-
towy Fundacji Jesteśmy Blisko Weź 
kasę i zrób, który jest skierowany do 
wszystkich mieszkańców powiatu 
włoszczowskiego. Można zdobyć 
pieniądze na realizację projektów 
społecznych. Maksymalna wyso-
kość grantu wynosi 5 tysięcy złotych. 
Na zgłoszenia fundacja czeka do 7 
września, a lista zwycięskich projek-
tów zostanie ogłoszona 14 września. 
Więcej szczegółów można znaleźć na 
stronie internetowej fundacji: www.
jestesmyblisko.pl lub dzwoniąc pod 
numer telefonu: 41 388 14 75.

UWAGA! 
Jeśli ktoś 
z Państwa 
w terminie 
od 1 do 15 
w r z e ś n i a 
s k o r z y s t a 
z usług jed-
nej z firm re-
klamujących 
się w moim 
czasopiśmie 
i przedstawi 
do wglądu 
paragon bądź 
fakturę za za-
kupy/usługi 
o wartości minimum 200 złotych, 
otrzyma prezent w postaci atrakcyj-
nych gadżetów redakcyjnych. Wy-
gra pierwsza osoba, która zadzwoni 
na numer 579 017 637 i poinfor-
muje o dokonanej transakcji.     

Konkurs Zakupowy

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek
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