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Nasi maturzyści ponownie
najlepsi w województwie

ierwszy miesiąc wakacji
upłynął pod znakiem
upałów, a po nich gwałtownych burz, które na szczęście
nie wyrządziły większych
Rafał Banaszek
szkód w naszym powiecie.
W mijającym miesiącu towarzyszyły nam
też wielkie, sportowe emocje - w pierwszej
dekadzie lipca zakończyły się mistrzostwa
EURO 2020, a w drugiej rozpoczęły Igrzyska Olimpijskie. Ciekawostką jest fakt, że
pod koniec sierpnia niepełnosprawny łucznik z Sułkowa będzie reprezentował Polskę
na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio.
Będziemy trzymać kciuki, panie Łukaszu!

W n u m erz e
POWIAT

Będzie więcej linii
autobusowych

s. 3

WŁOSZCZOWA

© Rafał Banaszek

Zdawalność matury w „Sikorskim” wyniosła prawie 96 procent; na zdjęciu
z prawej Zuzanna Ślęzak - najlepsza maturzystka w powiecie włoszczowskim.
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Rafał Banaszek

B

lisko 92 procent - tyle wyniosła zdawalność matury
2021 w szkołach ponadpodstawowych we Włoszczowie i jest dużo wyższa od średniej wojewódzkiej
i krajowej. Również wyniki z najważniejszych przedmiotów maturalnych plasują nasz powiat w czołówce.
5 lipca maturzyści poznali wyniki
egzaminu dojrzałości. Zdawalność
matur w powiecie włoszczowskim wyniosła blisko 92 procent, o niespełna
20% lepiej od średniej wojewódzkiej
i krajowej (74,5%). We włoszczowskich liceach zdało ponad 93 procent
uczniów, a w technikach - 89%.
W I Liceum Ogólnokształcącym
imienia generała Władysława Sikorskiego na 119 uczniów zdało
114, co stanowi 95,8 procent. Pięciu
abiturientom nie udało się, w tym
czworgu z jednego przedmiotu - będzie miało egzamin poprawkowy
w sierpniu, natomiast jedna osoba
będzie mogła ponownie zdawać
maturę dopiero za rak, gdyż nie zaliczyła dwóch przedmiotów.
W Zespole Szkół numer 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego na 155 absolwentów zdało 145,
to jest 93,5 procent uczniów. I tak,
w II Liceum Ogólnokształcącym na
101 uczniów zdało 97, a w Technikum
numer 1 zaliczyło egzamin 48 z 54
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zdających. 10 maturzystów z „Czarnieckiego” będzie pisać poprawkę
w sierpniu.
W Zespole Szkół numer 3 imienia
Stanisława Staszica na 117 abiturientów maturę napisało 106, co daje 90,6
procent zdawalności. W III Liceum
Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi na 27 osób zdało 26 (jeden uczeń będzie mógł poprawić się
w sierpniu). W Technikum numer 2
na 90 absolwentów zdało 80 (10 osób
czeka poprawka w drugim miesiącu
wakacji).
Tegoroczne matury odbyły się
w trudnym roku trwającej pandemii, przy ograniczonym dostępie do
szkół, po 40 tygodniach zdalnej nauki maturzystów w domach. Mimo
to uczniowie z włoszczowskich szkół
ponadpodstawowych spisali się wyśmienicie, uzyskując kolejny rok z rzędu najlepszy wynik w województwie
z przedmiotów obowiązkowych na
poziomie podstawowym i rozszerzonym (język angielski i matematyka)

oraz drugie miejsce z języka polskiego
z podstawy i pierwsze z rozszerzenia.
Technikum numer 1 w "Czarnieckim" zajęło pierwsze miejsce
w województwie wśród szkół tego
typu z najwyższymi średnimi wynikami z przedmiotów obowiązkowych,
natomiast Technikum nr 2 w "Staszicu" - czwarte. Najlepiej wśród liceów
wypadł tradycyjnie "Sikorski", który
zajął siódme miejsce w regionie.
Najlepszą maturzystką w powiecie
okazała się Zuzanna Ślęzak z „Sikorskiego”, która uzyskała wynik 100
procent punktów z matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz 100% z matematyki,
angielskiego i fizyki na poziomie rozszerzonym. Ta uczennica znalazła
się w elitarnym gronie 69 maturzystów w Polsce, których Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
określiła mianem „wybitnych",
a 14 najlepszych w kraju - w tym
Zuzannę - zaprosiła na galę finałową "Matura na 100%".

Kanalizacja w Koniecznie
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powiat włoszczowski

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium
od rady za wykonany budżet 2020
Rafał Banaszek

P

rzy 12 głosach za i 5 wstrzymujących się Rada
Powiatu Włoszczowskiego udzieliła Zarządowi
Powiatu wotum zaufania, a następnie absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Nie
było żadnej dyskusji.
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Za udzielenie absolutorium podziękował radnym starosta włoszczowski Dariusz Czechowski.

30 czerwca, po raz pierwszy
od wielu miesięcy, sesja we
włoszczowskim starostwie odbyła się w trybie stacjonarnym
na sali konferencyjnej.
Najpierw była debata nad
raportem o stanie powiatu za
2020 rok oraz głosowanie nad
udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Wynik – 12
radnych za i 5 wstrzymujących
się od głosu.
Identyczna sytuacja powtórzyła się podczas głosowania
nad udzieleniem zarządowi
absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020
rok – od głosu wstrzymali się
radni opozycyjni.
Przewodniczący rady Zbigniew Matyśkiewicz pogratulował przewodniczącemu zarządu i jednocześnie staroście
Dariuszowi
Czechowskiemu
„solidnie wykonanej pracy”.
Na sukces pana starosty
złożyła się praca całego starostwa, wszystkich pracowników. Powiat się rozwija i tak
trzymać, panie starosto. Proszę, by ten tort, jakim jest budżet powiatu, dzielił pan rozważnie i utrzymał znakomite
2 Moja gazeta lokalna

tempo pozyskiwania środków
finansowych – powiedział
Zbigniew Matyśkiewicz.
Jeśli chodzi o budżet powiatu 2020, zamknął się on nadwyżką w kwocie 6,8 miliona
złotych, choć pierwotnie planowany był deficyt w wysokości 6,3 miliona. Dochody
zrealizowano w przeszło 103
procentach w stosunku do planu, a wydatki w blisko 86 procentach.
Warto podkreślić, że od 2019
roku powiat włoszczowski nie
zaciągnął żadnych kredytów

i pożyczek, a tylko w minionym roku spłacił ponad 1,2 miliona złotych rat kredytów z lat
ubiegłych. Zadłużenie powiatu
na koniec 2020 roku wyniosło
przeszło 4,8 miliona złotych.
Spłaciliśmy ponadto około
7 milionów złotych ujemnego
wyniku finansowego szpitala, ponad 2 miliony złotych
zobowiązań, nie zaciągając
ani złotówki kredytu. To sukces nas wszystkich. Myślę, że
nasz powiat będzie się nadal
rozwijał – powiedział starosta
Dariusz Czechowski.

Tabela przedstawiająca poziom zadłużenia powiatu (oprac. Starostwo Powiatowe).

„

Dariusz
Czechowski
Mimo
trudnych
czasów spowodowanych pandemią
udało się zrealizować i przygotować wiele niezwykle istotnych dla
rozwoju
powiatu
włoszczowskiego
przedsięwzięć. Za to
wszystko serdecznie dziękuję kierownikom wydziałów,
dyrektorom jednostek
organizacyjnych, pracownikom
i wszystkim, którzy
przyczynili się do
sprawnego i efektywnego wykonania ubiegłorocznego budżetu.

„
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powiat włoszczowski

Powiat likwiduje „białe plamy”
komunikacyjne. Będą nowe kursy
Rafał Banaszek

174

tysiące złotych dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
otrzymał od wojewody świętokrzyskiego powiat
włoszczowski. Dzięki temu będą dodatkowe kursy
autobusów w powiecie.
15 lipca władze powiatu podpisały
z wojewodą umowę na dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej trzech kolejnych
linii autobusowych, to jest Włoszczowa – Celiny, Włoszczowa – Rogalów
i Włoszczowa – Boża Wola. Kwota
dotacji z budżetu państwa pokryje 90
procent kosztów deficytu, jaki trzeba
dopłacić do tych kursów.
Dotychczas powiat włoszczowski na
likwidację „białych plam” komunikacyjnych otrzymał od wojewody dofinansowanie w wysokości ponad 268
tysięcy złotych na linie: Włoszczowa
– Tarnawa Góra, Włoszczowa – Skorków i Włoszczowa – Świerków.
Składamy podziękowania na ręce
wójta gminy Radków, który partycypuje w kosztach linii Włoszczowa
– Świerków na równi z powiatem
włoszczowskim. Jednocześnie zapraszamy pozostałych włodarzy
do współpracy w zakresie realizacji
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, tak
bardzo potrzebnych mieszkańcom
regionu zamieszkujących tak zwane
białe plamy. Ich likwidacja stanowi
przejaw troski o tę część społeczeństwa, która jest najbardziej wrażliwa na wykluczenie komunikacyjne,
a w konsekwencji społeczne – mówi
starosta Dariusz Czechowski.
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Z

arząd Powiatu
ogłosił nabór wniosków o przyznanie
stypendium studentom
kształcącym się na kierunku lekarskim oraz
pielęgniarstwa.
Stypendia będą przyznawane na
okres 9 miesięcy, to jest od 1 października bieżącego roku do 30
czerwca 2022 r. Wysokość stypendium dla studentów medycyny wynosi 2 tysiące złotych miesięcznie,
dla studentów pielęgniarstwa – 1
tysiąc. Termin składania wniosków
upływa 20 września. Więcej informacji oraz stosowne dokumenty
dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej starostwa.

Rozmowy o
"Polskim Ładzie"

¯elis³awiczki Miny

Wola Wiœniowa

Czarnca
Konieczno

SECEMIN
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Rogienice

Bebelno

Spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego.
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RADKÓW

Tarnawa
Góra

Rafał Banaszek
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LINIE FUNKCJONUJ¥CE

- Linia W£OSZCZOWA - ROGALÓW

- Linia W£OSZCZOWA - SKORKÓW

- Linia W£OSZCZOWA - BO¯A WOLA

- Linia W£OSZCZOWA - ŒWIERKÓW

- Linia W£OSZCZOWA - CELINY

- Linia W£OSZCZOWA - TARNAWA GÓRA

Mapka z zaznaczonymi liniami autobusowymi w powiecie (oprac. starostwo).
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lipca starosta włoszczowski Dariusz Czechowski spotkał się z przedstawicielami
Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
koło w Chicago i towarzyszącym im publicystą
historycznym Leszkiem Żebrowskim.

LIPIEC 2021

Rafał Banaszek

Skorków

Członkowie Związku Żołnierzy Narodowych
Sił Zbrojnych z Chicago śladami "Żbika"

Goście zza oceanu odwiedzili nasz
powiat, aby zobaczyć miejsca związane z dowódcą oddziału partyzanc-

Stypendia dla
studentów medycyny

kiego Narodowych Sił Zbrojnych na
Kielecczyźnie – Władysławem Kołacińskim pseudonim „Żbik”.

© Starostwo Powiatowe

Podczas spotkania ze starostą.

lipca w Starostwie
Powiatowym we
Włoszczowie odbyło się
spotkanie dotyczące Rządowego Funduszu Polski
Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego: Marcin Piętak, który jest
również prezesem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego i radnym
Sejmiku Województwa oraz Hubert Balicki - specjalista do spraw
projektów rozwojowych w BGK.
Rozmawiano między innymi o zasadach, jakie będą obowiązywać
przy składaniu wniosków.
Rządowy Fundusz Polski Ład
- Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali
inwestycji publicznych poprzez
bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
W ramach tego programu będą
udzielane promesy inwestycyjne
samorządom przez BGK.
3
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REKLAMA

REKLAMA

DELIKATESY NA ROGU

Włoszczowa, ul. Sobieskiego 26a

Market czynny
w każdą niedzielę
LIPIEC 2021

Moja gazeta lokalna

5

gmina włoszczowa
Rusza program
"Czyste Powietrze"
Rafał Banaszek

W

ychodząc naprzeciw oczekiwaniom
właścicieli budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, którzy mogą
skorzystać z dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, Urząd
Gminy we Włoszczowie
będzie udzielał wsparcia
w składaniu wniosków.
Tworzymy stanowisko komputerowe i będziemy pomagać
w wypełnianiu wniosków - udzielać szczegółowych informacji dotyczących programu oraz pomagać
zainteresowanym w wypełnianiu
wniosków o dofinansowanie, a także w rozliczeniu otrzymanej dotacji.
Niebawem, po doposażeniu, taki
punkt konsultacyjny zostanie uruchomiony - wyjaśnia Anna Szczepanik z Urzędu Gminy.

Są pieniądze na
Klub seniora
Rafał Banaszek

B

lisko 41 tysięcy złotych dofinansowania
otrzymała gmina Włoszczowa z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+”.
Dotacja zostanie przeznaczona
na utrzymanie dziennego Klubu
Wsparcia dla seniorów. Z placówki korzysta na stałe ponad
20 osób. To miejsce aktywnego
spędzania czasu dla osób starszych. Mogą nie tylko realizować
swoje pasje czy zainteresowania,
ale również skorzystać z różnych
form rehabilitacji. Klub powstał
pod koniec 2017 roku. Rozpoczął
działalność w styczniu 2018 roku.
Po zakończeniu dwuletniego projektu klub znalazł się w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponad 5 kilometrów kanalizacji
będzie w Koniecznie i Kurzelowie

© Rafał Banaszek

Od lewej: Marek Szpak, Jerzy Wiśniewski, Robert Krakowski, Sławomir Owczarek, Grzegorz Dziubek, Zbigniew
Pasoń, Paweł Strączyński i Włodzimierz Rak.

Rafał Banaszek
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lipca burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek podpisał umowę z rzeszowską firmą Budomont na budowę 3,5-kilometrowego odcinka
kanalizacji sanitarnej w Koniecznie-Modrzewiu
oraz 2 kilometrów sieci przy ulicy Wojska Polskiego i Armii Krajowej w Kurzelowie.
Koszt inwestycji wyniesie ponad 4 miliony złotych, z czego 2,7
miliona będzie pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, resztę dołoży gmina.
Budowa kanalizacji rozpocznie
się we wrześniu i zakończy za rok.
Wykonawca – rzeszowska firma
Budomont - jest dobrze znany
we Włoszczowie. Pięć lat temu ta
sama firma budowała już kanalizację w Koniecznie.
Jak
poinformował
prezes
Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Paweł Strączyński, w Koniecznie z przyłącza
kanalizacyjnego o długości 413,5
metra będzie mogło skorzystać 67
odbiorców. W Kurzelowie, z kolei,
zostanie wybudowane przyłącze
o długości 258 metrów dla 52 odbiorców.

© ŚUW Kielce
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Od wykonania tej
kanalizacji uzależniony jest remont
dróg powiatowych
w Kurzelowie i Koniecznie. Mam nadzieję, że po skanalizowaniu tych
odcinków
drogi
zostaną przebudowane przez powiat.

„

Włoszczowa pomaga i zachęca do
szczepień przeciwko Covid-19
Rafał Banaszek

Od lewej: Dariusz Górski, Grzegorz
Dziubek i Zbigniew Koniusz.

„

Grzegorz
Dziubek

G

mina Włoszczowa propaguje akcję zachęcającą mieszkańców do szczepień
przeciwko koronawirusowi.

© Rafał Banaszek

Grzegorz Dziubek podpisuje umowę
z prezesem Robertem Krakowskim.

Według danych Ministerstwa Zdrowia od ostatniego tygodnia czerwca
do połowy lipca zaszczepiło się dwoma dawkami 37 procent mieszkańców gminy – w tym czasie liczba zaszczepionych wzrosła o 2 tysiące. Do
włoszczowian trafią ulotki i plakaty
zachęcające do szczepień. Gmina oferuje również bezpłatny transport osobom starszym.
LIPIEC 2021
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Jednogłośne absolutorium dla
burmistrza i owacja na stojąco za budżet

29

Rafał Banaszek

czerwca na sesji Rady Miejskiej wszyscy radni
udzielili absolutorium burmistrzowi Grzegorzowi Dziubkowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Nie brakowało pochwał dla włodarza gminy.

strzowi wotum zaufania. Po głosowaniu radni podziękowali na
stojąco oklaskami Grzegorzowi
Dziubkowi.
Trudno się dziwić, skoro ubiegłoroczny budżet gminy Włoszczowa zamknął się nadwyżką
w kwocie ponad 6 milionów złotych, choć pierwotnie planowany
był deficyt na poziomie 8,3 miliona. Zaplanowane dochody wykonano w ponad 103 procentach,
a wydatki – w 89 procentach.
Gmina spłaciła wymagalne raty
kredytów oraz wykupiła obligacje
komunalne na łączną kwotę ponad 2 milionów złotych. Zadłużenie gminy Włoszczowa na koniec
2020 roku wyniosło 23,4 miliona
złotych, co stanowiło ponad 23
procent zrealizowanych dochodów. Gmina nie posiada żadnych
zobowiązań wymagalnych.
Na półmetku swojej drugiej
kadencji burmistrz Dziubek poinformował radnych, że gmina
przygotowuje już nową strategię
inwestycyjną po 2023 roku.

„

Nie ustępujemy w działaniach, nie zwalniamy tempa - mówił burmistrz Grzegorz Dziubek.

Uchwałę absolutoryjną – jedną
z najważniejszych w roku - poprzedziła debata nad raportem
o stanie gminy Włoszczowa oraz
udzielenie burmistrzowi wotum
zaufania.
Absolutorium to potwierdzenie przez Radę Miejską, że ubiegłoroczny budżet gminy został
wykonany w sposób prawidłowy,
zgodny z prawem i wszelkimi wymaganymi procedurami.
Zarówno wotum zaufania, jak
i absolutorium jest rodzajem
kontroli Rady Miejskiej organu
wykonawczego gminy i wyrazem rocznej oceny działalności
LIPIEC 2021

burmistrza. Jako radni tę działalność oceniamy bardzo dobrze
– powiedział przewodniczący
rady Grzegorz Dudkiewicz.
Działania Grzegorza Dziubka
wychwalili zarówno radni koalicyjni (Zbigniew Woldański), jak
i opozycyjni (Anna Błaszczyk).
Pieniądze wydajemy rozsądnie, nie szastamy na lewo i prawo. Pan burmistrz pochyla się
nad każdą złotówką, którą można pozyskać z zewnątrz. Nasze
miasto pięknie. W rankingu Polskiego Instytutu Ekonomicznego Włoszczowa postrzegana jest
jako miasto przyjazne dla miesz-

© Rafał Banaszek

kańców i zapewniające dobre
warunki życia. Tylko się sprowadzać do Włoszczowy – twierdził
radny Woldański.
Pochwał nie żałowała Grzegorzowie Dziubkowi również Anna
Błaszczyk z Prawa i Sprawiedliwości. – Doceniam pana pracę,
panie burmistrzu – powiedziała.
Radna Błaszczyk zwróciła między
innymi uwagę, aby w przyszłych
planach inwestycyjnych znalazły
się projekty dotyczące północnych osiedli Włoszczowy.
Po debacie nad raportem
o stanie gminy Rada Miejska
jednogłośnie udzieliła burmi-

Grzegorz
Dziubek
Dziękuję radzie za
mądrość. Nie kierują
nami przesłanki polityczne, uwarunkowania osobiste, ale
przede wszystkim liczy się dobro drugiego człowieka. Pomimo trudnego czasu
pandemii rok 2020
pozwolił nam zrealizować wiele inwestycji, które na pewno przyczynią się do
podniesienia jakości
życia naszych mieszkańców. Jeszcze wiele przed nami do zrobienia, dlatego nie
ustępujemy w działaniach, nie zwalniamy tempa.

„
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REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSKIE
• Transport krajowy
i zagraniczny
• kremacje
• kwiaciarnia
• odzież żałobna
• chłodnia
• kaplice pogrzebowe
• nagrobki granitowe

www.okregliccy.pl

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

530 530 702

REKLAMA

NAGROBKI GRANITOWE
Artur Okręglicki Ceny producenta

NAGROBKI - GROBOWCE - WAZONY
ŁAWKI - LAMPIONY - ZDJĘCIA - LITERY

Włoszczowa, ul. Młynarska 74

tel. 604 537 246

PRZY CMENTARZU
KOMUNALNYM
8

Moja gazeta lokalna

Największy wybór
LIPIEC 2021

SKŁAD BUDOWLANY
“RADEK”

REKLAMA

PPHU

NOWO
OTWARTY

Stal żebrowana i kształtowa, rury, cement,
wapno, elementy murowe,
systemy ociepleń, kleje, systemy K-G,
ogrodzenia, piasek, grys, kostka brukowa,
płyty OSB, zbiorniki na deszczówkę
narzędzia, kamień ozdobny,
pellet i ekogroszek,
art. elektryczne

Włoszczowa, ul. Partyzantów 114, tel.

797 725 915
REKLAMA

OFERTA:
• więźba dachowa
• deski
• tarcica
• elementy palet
• drewno opałowe
• pellet
tartakbebelno

Bebelno Wieś 25a, 29-100 Włoszczowa

tel.

604-360-410

tartakbebelno@interia.pl | www.tartakbebelno.pl
LIPIEC 2021
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gmina kluczewsko

© Rafał Banaszek

Wartę honorową przy mogiłach partyzantów pełnili harcerze z Dobromierza.

© Rafał Banaszek

Kwiaty na grobie "Lisa" złożyły Bożena Ławińska i Justyna Bugała-Piotrowska.

W Stanowiskach odbyła się uroczystość
patriotyczna w hołdzie żołnierzom "Hubala"

27

Rafał Banaszek

czerwca w Stanowiskach zorganizowano już po
raz piąty obchody upamiętniające działalność Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego "Hubala".

Uroczystości
patriotyczne określane jako "Ostatnia
zbiórka" nawiązywały do wydarzeń z 25 czerwca 1940 roku
w Dąbrowach - przysiółku
Praczki w gminie Kluczewsko,
gdzie rozwiązano Oddział Wydzielonego Wojska Polskiego.
Wydarzenie rozpoczęła msza
święta w kościele parafialnym
w Stanowiskach w intencji żołnierzy oddziału "Hubala". Po
nabożeństwie uczestnicy udali

się w przemarszu na miejscowy cmentarz. Korowód prowadził poczet sztandarowy 27
Pułku Ułanów imienia króla
Stefana Batorego. Nauczyciele i uczniowie z Dobromierza
nieśli wielką flagę narodową.
Po dotarciu na cmentarz,
przy mogiłach plutonowego
Franciszka Głowacza pseudonim "Lis", żołnierza Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego majora "Hubala" oraz

spoczywającego obok partyzanta Franciszka Biskupskiego, w którego domu ukrywał
się "Lis" (obaj zostali zabici
przez Niemców w Bobrownikach nad Pilicą), odbyła się
część oficjalna wydarzenia.
Na początku odegrano hymn
państwowy. Następnie wygłoszono Apel poległych, po czym
pułk ułanów pod dowództwem
Dionizego Krawczyńskiego oddał salwę honorową. W dalszej

kolejności delegacje złożyły
wiązanki kwiatów i zapaliły
znicze.
W tym roku uroczystość była
skromna - przybyło niewielu mieszkańców. Obecne były
między innymi władze samorządowe powiatu włoszczowskiego na czele z wicestarostą
Łukaszem Karpińskim oraz
gminy Kluczewsko, reprezentowane przez skarbnik Justynę
Bugałę-Piotrowską.
Organizatorem wydarzenia
była Szkoła Podstawowa imienia majora Henryka Dobrzańskiego pseudonim "Hubal"
w Dobromierzu. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowała „Moja gazeta lokalna”.

Ewa Radolińska z Dobromierza wyróżniona
w konkursie Sołtys Roku 2019
Rafał Banaszek

E

wa Radolińska, sołtys Dobromierza
i radna gminy Kluczewsko otrzymała
wyróżnienie w konkursie Sołtys Roku 2019
Województwa Świętokrzyskiego. Finał
konkursu odbył się 8 lipca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
Do konkursu zgłosiła panią Ewę
gmina Kluczewsko. Jej kandydaturę
zaproponowali koledzy sołtysi. Ewa
Radolińska jest sołtysem Dobromierza już drugą kadencję. Znana jest
w środowisku lokalnym nie tylko
jako łącznik mieszkańców z władzami. Działa społecznie w Dyskusyjnym
10 Moja gazeta lokalna

Klubie Książki, promując czytelnictwo
wśród mieszkańców, a także w Kole
Sołtysów w gminie Kluczewsko. Od
2017 jako członek Klubu Seniora jest
koordynatorem 40 osób z terenu Dobromierza i okolicznych miejscowości. To również radna Rady Gminy
Kluczewsko drugą kadencję.

© UG Kluczewsko

Ewa Radolińska z dyplomem i pucharem za wyróżnienie w konkursie.

LIPIEC 2021

gmina kluczewsko

Rewitalizacja Kluczewska rozpoczęta.
Na początek droga na osiedlu Łokietka
Rafał Banaszek

O

koło 5,1 miliona złotych będzie kosztować rewitalizacja gminy Kluczewsko, która właśnie się rozpoczęła. Ponad 4 miliony dołoży Unia Europejska.

© Rafał Banaszek

Prace budowlane na osiedlu Łokietka w Kluczewsku.

Rozstrzygnięto już przetargi na
przebudowę dróg w Kluczewsku. Intensywne prace budowlane trwają na
osiedlu Łokietka. Następna w kolejności będzie ulica Spółdzielcza.
W połowie lipca otwarto oferty na
przebudowę zabytkowej XIX-wiecznej wozowni - najniższą cenę zaoferowało konsorcjum firm z Włoszczowy
i Oleszna, którego liderem jest firma
Red House Grzegorza Buczyńskiego.
Przypomnijmy, że w miejscu zabytkowego spichlerza ma powstać Gminny
Ośrodek Kultury.
Co się jeszcze zmieni dzięki projektowi rewitalizacji Kluczewska? Przede
wszystkim zagospodarowany zostanie teren wokół zbiornika rekreacyjnego, a także odnowiony teren wokół
Ośrodka Zdrowia oraz przy remizie
strażackiej w Kluczewsku. W miejscach publicznych pojawi się monitoring, powstaną wiaty handlowe.
Projekt pod nazwą "Kompleksowe
wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko - rewitalizacja" to największa, tegoroczna inwestycja, która pochłonie
ponad 5 milionów złotych, z czego
Unia Europejska dofinansuje przeszło
4 miliony.

Mniej azbestu w gminie. Kluczewsko
odbiera eternit od mieszkańców
Rafał Banaszek

G

mina Kluczewsko sukcesywnie wywiązuje się z założeń programu usuwania
azbestu. Tylko w tym roku samorząd wydał
na ten cel ponad 69 tysięcy złotych.

Mieszkanki sołectwa uplotły wianki, które puszczono na wodę.

© Tomasz Suliga

Udany piknik w Ciemiętnikach.
Panny puszczały wianki na wodę
Rafał Banaszek

19

czerwca w sołectwie Ciemiętniki odbył
się piknik rodzinny, którego głównym
punktem wieczoru był wspólny przemarsz
nad rzekę Czarną Włoszczowską i puszczanie wianków na wodę.

W miłej atmosferze odbywały się
gry, konkursy i zabawy przy miejscowej remizie strażackiej, a dla
fanów futbolu przygotowano strefę
LIPIEC 2021

kibica na mecz EURO 2020 Polska
-Hiszpania. Głównym organizatorem pikniku był sołtys i miejscowy
radny gminny Damian Bakalarz.

Na początku czerwca odbył
się odbiór eternitu od mieszkańców, którzy złożyli do Urzędu Gminy wnioski na usuwanie
wyrobów zawierających azbest.
Gmina zapewniła transport
i utylizację odpadów.
Łącznie odebrano od 76 mieszkańców 13 540 metrów kwadrato-

wych płyt azbestowo-cementowych,
które zostały usunięte i unieszkodliwione na składowisku odpadów.
Urząd Gminy Kluczewsko przypomina, że wnioski na odbiór
azbestu przyjmowane są bez przerwy. Wniosek można pobrać i złożyć w biurze obsługi mieszkańca
bądź w pokoju numer 25.

© Rafał Banaszek

W Kluczewsku kilku mieszkańców oczekiwało na odbiór eternitu.
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REKLAMA

OGŁOSZENIE

LI D ER B R A NŻ Y DRZ EWN EJ

TARTAK „OLCZYK” sp. z o.o. zatrudni
- pracowników do obróbki maszynowej drewna
- mechaników, elektromechaników samochodów ciężarowych
- 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
12
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gmina secemin

© Rafał Banaszek

Miasteczko rowerowe stanowi ciekawe uzupełnienie placu Przedszkola Samorządowego w Seceminie.

Miasteczko rowerowe w Seceminie już
gotowe. Dzieci będą uczyć się zasad ruchu
Rafał Banaszek

P

rzy Przedszkolu Samorządowym w Seceminie
wybudowano profesjonalne miasteczko ruchu
drogowego dla najmłodszych mieszkańców gminy.
Głównym inwestorem była Lokalna Grupa Działania Region Włoszczowski.

Budowa trwała od początku marca i zakończyła się
w ostatnich dniach czerwca.
Była to wspólna inwestycja gminy Secemin oraz Lokalnej Grupy
Działania Region Włoszczowski
pod nazwą „Strefa odpoczynku
i relaksu”, zrealizowana w ramach
projektu współpracy „Strefy Aktywności”.
Budowa kosztowała 45 tysięcy
złotych. Zadanie sfinansowano
ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Gmina Secemin bezpłatnie
użyczyła teren pod inwestycję
oraz wykonała mapę do celów
projektowych.
Secemińskie miasteczko ma wymiary 15 na 11 metrów, posiada
oznakowanie poziome i pionowe,
sygnalizację świetlną oraz rondo.
Przeznaczone jest do nauki zasad
14 Moja gazeta lokalna

„

L
Cieszę
się, że
u
nas
powstała
taka
inwestycja,
która
przyczyni się do
edukacji
drogowej najmłodszych
mieszkańców,
kształtowania nawyków właściwego zachowania się
na drogach publicznych i chodnikach.

© Rafał Banaszek

„

Wójt Tadeusz Piekarski dziękuje dyrektorowi włoszczowskiej
LGD Cezaremu Huciowi za wzorową współpracę, której efektem
było powstanie w Seceminie nie
tylko tej inwestycji, ale również

wielu innych, między innymi
pozyskanie dofinansowania na
remont pobliskiego pomnika ze
skwerem przy Urzędzie Gminy, który ma być przebudowany
w przyszłym roku.

Wójt Tadeusz Piekarski z przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Wasikiem.

ruchu drogowego dla przedszkolaków i dzieci ze szkoły podstawowej
oraz bezpiecznego szkolenia małoletnich kandydatów na posiadaczy
karty rowerowej. Zajęcia będą odbywać się tutaj od września.

„

Tadeusz
Piekarski

LIPIEC 2021

gmina moskorzew

Dwutygodniowe wakacje w Wiejskim
Centrum Kulturalno-Turystycznym
Rafał Banaszek

W

dniach 5-16 lipca w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie odbyły się ciekawe zajęcia i warsztaty tematyczne dla
dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.
Wśród licznych atrakcji, jakich miejscowe dzieci jeszcze
nie doświadczyły, warto wymienić między innymi warsztaty plastyczne z Zofią Słuszniak
-Fabjańską, kulinarne z Ireną
Rusin i Wandą Lizoń ze Stowarzyszenia Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi, czy muzycz-

ne z Leszek Wawrzyłą i Elżbietą
Treścińską.
Zorganizowano też spotkanie
z policjantami z Włoszczowy,
strażami z Moskorzewa, pracownikami Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego,
a nawet leśniczym i łowczym
z Koła Łowieckiego Słonka. Od-

Uczestnicy wycieczki rowerowej nad stawem w Moskorzewie.

Wycieczka rowerowa na Kopiec Kościuszki w Chebdziu.

© WCK-T Moskorzew

© WCK-T Moskorzew

Jedną z ciekawszych atrakcji była przejażdżka końmi po lesie.
LIPIEC 2021

była się też wycieczka rowerowa
po gminie, gry terenowe, zabawy i konkursy, zajęcia ruchowo
-rekreacyjne oraz turniej tenisa
stołowego.
Na koniec aktywnych wakacji
w WCK-T zaproszono dzieci do
kina Muza i na basen Nemo we
Włoszczowie.

„

Andrzej
Walasek
Kieruję słowa wielkiego uznania do
osób, które zaangażowały się w organizację ciekawych
zajęć i warsztatów tematycznych
w Wiejskim Centrum
Kulturalno-Turystycznym. Mam nadzieję, że tego typu
przedsięwzięcia wpiszą się w kalendarz
wydarzeń i będą organizowane co roku.
Dzięki tej inicjatywie dzieci i młodzież
szkolna przekonały
się, że można w sposób aktywny spędzić
czas wolny, a jednocześnie się czegoś nauczyć.

„

© WCK-T Moskorzew

© WCK-T Moskorzew

Warsztaty kulinarne pod hasłem „Zdrowa żywność” z Wandą Lizoń.

© WCK-T Moskorzew

Strażacy z Moskorzewa zaprezentowali dzieciom swój sprzęt.
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15

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

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

Łukasz Ciszek z Sułkowa reprezentantem
Polski na Igrzyskach Paraolimpijskich

© Rafał Banaszek

Łukasz Ciszek z Sułkowa to aktualny mistrz Polski w łucznictwie klasycznym osób z niepełnosprawnością.

Rafał Banaszek

Ł

ukasz Ciszek z Sułkowa, utalentowany parałucznik, aktualny mistrz Polski w łucznictwie
osób z niepełnosprawnością, jako jedna z dwóch
osób w kraju będzie reprezentował Polskę na
Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio w dniach 27
sierpnia – 4 września.
Pan Łukasz ma 41 lat i mieszka
w Sułkowie koło Krasocina. Jest
żonaty, ma dwie córki. Od czterech lat jest zawodnikiem Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji Start
Kielce, a od dwóch lat członkiem
Kady Narodowej.
Łucznictwem olimpijskim zajmuje się od 2017 roku, kiedy to
uległ poważnemu wypadkowi
w pracy, doznając urazu obu nóg
– na prawej nosi obecnie protezę,
a na lewej ortezę.
Pomimo tak strasznego wypadku, nie załamał się, a ukojenie
w cierpieniu przyniosło mu wyczynowe strzelanie z łuku. Szybko
okazało się, że ma talent do tej
dyscypliny olimpijskiej.
Już w 2019 roku zajął 6 miejsce w Pucharze Świata w Dubaju, zdobył dwukrotnie Mistrzostwo Polski i raz wicemistrzostwo
w łucznictwie klasycznym osób
z niepełnosprawnością. AktualLIPIEC 2021

nie Łukasz Cieszek z niewielkiego
Sułkowa ma tytuł mistrza Polski.
Staram się codziennie postrzelać z łuku do tarczy, którą
mam na podwórku. Strzelam
z odległości 70 metrów. Ćwiczę
też w klubie Stella Kielce – opowiada utalentowany parałucznik z Sułkowa.
Już niebawem będzie mógł powalczyć w Tokio z najlepszymi
łucznikami na świecie. Będzie
tam jedynym zawodnikiem z województwa świętokrzyskiego i jednym z dwóch reprezentantów naszego kraju w tej dyscyplinie.
Pomimo tak dużego wyróżnienia i zaszczytu pan Łukasz nie
liczy na większy sukces. Powód
jest banalny.
Na Igrzyska Paraolimpijskie pojadę tylko z jednym łukiem, co jest,
niestety, ewenementem na skalę
światową, gdyż standardem jest, iż
zawodnicy kadr narodowych po-

siadają dwa łuki na wypadek jakieś
awarii. Start z jednym łukiem jest
bardzo ryzykowany, gdyż nawet
drobna usterka może wykluczyć zawodnika z rywalizacji, dlatego zawsze musi być łuk zapasowy. Dobrze
chociaż, że będę miał zapas sześciu
dodatkowych strzał, bo w Dubaju,
gdzie zająłem szóste miejsce na świecie, miałem do dyspozycji tylko sześć
strzał na sześć oddanych strzałów –
opowiada Łukasz Ciszek.
Dlatego nie liczę na większy sukces. Trzeba powiedzieć, że jesteśmy
w tyle, jeśli chodzi o światowe łucznictwo, z powodu braków sprzętowych i niedofinansowania. To
przykre, ale niestety prawdziwe –
dodaje z zażenowaniem mistrz Polski z Sułkowa.
Pomimo swojego wielkiego talentu i spektakularnych sukcesów pan
Łukasz nie otrzymał nawet stypendium sportowego, które pomogłoby
mu finansowo w rozwijaniu pasji

i osiąganiu kolejnych sukcesów rangi ogólnopolskiej i światowej. Dużą
część kosztów musi pokrywać z własnej kieszeni.
Ale kwestie finansowe to nie jedyny problem. Łukasz Ciszek cały
czas zmaga się z bólem amputowanych kończyn. Jak mówi, od półtora roku ma skierowanie i czeka
na operację nóg, która ciągle jest
odraczana z powodu pandemii
Covid-19. Co trzy lata musi też wymieniać protezę prawej nogi, której koszt (około 60 tysięcy złotych)
przekracza wielokrotnie możliwości finansowe naszego mistrza
z Sułkowa.

© Rafał Banaszek

Pan Łukasz strzela w sam środek tarczy.
Moja gazeta lokalna
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wydarzenia
Rafał Pacanowski
dyrektorem szkoły

Ewakuowano obóz harcerski
w Gościencinie z powodu burzy

© archiwum prywatne

Rafał Banaszek

R

afał Pacanowski,
kierownik internatu
w Zespole Szkół numer
2 imienia Hetmana
Stefana Czarnieckiego
we Włoszczowie 9 lipca
wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu
Placówek Oświatowych
w Olesznie.
Akt powołania otrzyma 1 września
na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022. Rafał Pacanowski jest z wykształcenia magistrem
historii i pedagogiki, ma też ukończone kilkanaście studiów podyplomowych. To były nauczyciel historii w „Czarnieckim” (obecnie uczy
w ZDZ Włoszczowa). Jest nieetatowym członkiem Zarządu Powiatu.

Ewelina Małecka
sołtysem Kątów
Rafał Banaszek

27

czerwca Ewelina
Małecka została
nowym sołtysem Kątów
podczas wyborów uzupełniających.
Jest córką zmarłego 8 lutego Mirosława Małeckiego, radnego Rady
Miejskiej i wieloletniego sołtysa
Kątów. Nowa sołtys ma 29 lat. Jest
prawnikiem. Pracuje we włoszczowskim biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

18

© archiwum prywatne
Moja gazeta lokalna

Strażacy z Kurzelowa pomagają w ewakuacji obozu harcerskiego w lesie w okolicach Gościencina.

© OSP Kurzelów

Rafał Banaszek

9

lipca, z powodu gwałtownej burzy w powiecie
włoszczowskim, trzeba było ewakuować obóz
harcerski w Gościencinie na terenie leśnictwa Pękowiec w gminie Włoszczowa. Dwie nastoletnie
uczestniczki i ich opiekunka z województwa mazowieckiego trafiły do naszego szpitala.
Pozostała grupa 16 dziewczynek
wraz z trójką opiekunek znalazła
schronienie w szkole w Kurzelowie.
Wszyscy otrzymali ciepłe posiłki i spędzili dwie noce w szkole. 11 lipca obozowicze rozjechali się do domów.
Udostępniliśmy dla nich salę
gimnastyczną, toalety i prysznice.
Harcerki mogły również korzystać
z biblioteki szkolnej, zaplecza sportowego i rekreacyjnego. Przygotowaliśmy na ten czas pomieszczenie
stołówki – opowiadał dyrektor kurzelowskiej szkoły Norbert Celebański.
Harcerze przyjechali na obóz 5 lipca z Warszawy i Legionowa. Rozbili
go w okolicach rzeki Pilicy, około pół
kilometra od drogi wojewódzkiej numer 785. Miejsce wypoczynku ustaliły
z Nadleśnictwem Włoszczowa kuratoria oświaty - mazowieckie i świętokrzyskie. Obóz miał potrwać do 16 lipca, jednak niespodziewanie zakończył
się tydzień wcześniej. Nie obyło się
bez przykrych incydentów.
W czasie przygotowania do ewakuacji jedna z uczestniczek skręciła
kolano, druga pod wpływem emocji
związanych z zaistniałą sytuacją,
doznała ataku paniki. Te dwie obozowiczki i jedna opiekunka zostały
przewiezione karetką pogotowia do
szpitala. 16 pozostałych obozowiczek
i 3 opiekunki przewieziono do szkoły
w Kurzelowie wozami strażackimi,
radiowozem policji i pojazdem leśni-

czego. Obozowiczkom zapewniono
ciepłe posiłki i gorące napoje – relacjonował Paweł Mazur, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej we
Włoszczowie.
W działaniach ratowniczych
brało udział pięć zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej - w sumie 13 ratowników.
Działania trwały 4,5 godziny.
Organizatorem obozu był Hufiec
Warszawski Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego.
To pierwsza taka akcja ratownicza w tym roku – podobna ewakuacja miała miejsce w lipcu 2019 roku
w stanicy harcerskiej w Białym Brzegu (gmina Kluczewsko) w związku
z ostrzeżeniami o burzy - wówczas
harcerzy ewakuowano do szkoły
w Dobromierzu.
Kierujemy apel do wypoczywających na terenie gminy i powiatu,
zwłaszcza w lasach - monitorujcie
alerty pogodowe. W razie niebezpieczeństwa czy zagrożenia kierujcie się
na trakty, gdzie będziecie widoczni
dla służb – apeluje Urząd Gminy we
Włoszczowie.
Warto dodać, że 9 lipca włoszczowscy strażacy odnotowali w sumie 19
zgłoszeń w związku z burzą. Były to
zdarzenia związane z usuwaniem wiatrołomów (połamanych drzew), które
zagrażały bezpieczeństwu na drogach.

Na szczęście nikt nie ucierpiał, nie odnotowano też zniszczeń w budynkach
mieszkalnych i gospodarczych.

„

Paweł
Mazur
Ostrzegaliśmy
rano ten obóz, że
może
wystąpić
gwałtowna
burza
po południu, jednak
kierownictwo
nie
zdecydowało się na
wcześniejszą ewakuację. Obóz był też
wcześniej wizytowany przez strażaków,
którzy przeprowadzili stosowne szkolenie dla uczestników. Otrzymali od
nas nawet radiotelefon
przenośny
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

„
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REKLAMA

SPRZEDAŻ MASZYN
ROLNICZYCH
I CZĘŚCI ZAMIENNYCH

F.H.U.

BĄK

- 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)
U NAS ZNAJDZIESZ FACHOWE DORADZTWO
Z ZAKRESU MASZYN ROLNICZYCH

Łachów 67a, tel. 501 750 882
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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.
20
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Skromne powiatowe obchody
Święta Policji we Włoszczowie

22 lipca odbyły się powiatowe obchody Święta Policji we Włoszczowie.

22

lipca na placu Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie odbył się uroczysty apel
z okazji powiatowych obchodów Święta Policji.
Z powodu pandemii uroczystość po raz kolejny
miała skromny charakter.
złożył policjantom burmistrz
Grzegorz Dziubek. Na powiatowych obchodach Święta Policji obecny był również starosta Dariusz Czechowski oraz
dyrektor Biura Poselskiego
Bartłomieja
Dorywalskiego
Emilia Borowska.

Rafał Banaszek

W

związku ze zdarzeniem, które
miało miejsce na terenie jednego z powiatów województwa
łódzkiego, Państwowa Straż Pożarna we
Włoszczowie informuje, że strażacy nie prowadzą kontroli w domach i mieszkaniach
prywatnych.

© Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

Podczas apelu komendant powiatowy Mariusz Przyborowski wręczył
20 policjantom akty mianowania
na wyższe stopnie służbowe. Podziękował też swoim pracownikom
za ich codzienną służbę.
W imieniu samorządowców
ziemi włoszczowskiej życzenia

Strażacy ostrzegają
przed oszustami

Po części oficjalnej funkcjonariusze udali się na mszę
świętą w ich intencji, którą
odprawił powiatowy kapelan
służb mundurowych Leszek
Dziwosz w sanktuarium pod
wezwaniem błogosławionego
księdza Józefa Pawłowskiego.

W lipcu doszło do nietypowego zdarzenia, podczas którego osoby przebrane w mundur
strażacki próbowały dostać się
do mieszkania chorego mężczyzny, informując go, że przyszły
na kontrolę przeciwpożarową.
Przestępcy działając tak zwaną metodą „na wnuczka”, „na
policjanta” a teraz również „na
strażaka” oszukują głównie osoby starsze. Wyłudzają pieniądze
i kosztowności, które często stanowią dorobek całego życia ostrzegają włoszczowscy strażacy
i przypominają, że nie prowadzą
kontroli prywatnych mieszkań.

Finał EURO 2020
we Włoszczowie

Udany debiut amatorskiej grupy kolarskiej
z Włoszczowy w wyścigu Bitwa Warszawska
© Rafał Banaszek

Kierownik Kina Grzegorz Krzywonos kibicował Włochom.

Rafał Banaszek

D

ziałająca od tego roku w ramach Domin Sport amatorska grupa kolarska
z Włoszczowy ma za sobą pierwszy udany
start w profesjonalnym wyścigu Bitwa Warszawska Tour, który odbył się 4 lipca.

© galeria FB wyścigu

Włoszczowscy kolarze amatorzy debiutowali podczas warszawskiego wyścigu.
LIPIEC 2021

W imprezie wzięło udział 5
zawodników z Włoszczowy,
którzy pokonali dystans 75 kilometrów. Bartek Kowalczyk
zajął 26 miejsce, Arek Sosnowski – 42, Daniel Michałek – 59,
Sylwester Kowalski – 81 i Piotr
Sikora – 103.
Domin Sport Team to nie
tylko kolarstwo zawodowe to także forma popularyzacji
tego sportu poprzez wspólne
treningi i starty amatorów we
wszystkich kategoriach wiekowych - podkreślają nasi kolarze.
Warto
przypomnieć,
że
wspólne treningi kolarzy amatorów odbywają się w piątki
(godzina 17) oraz niedziele
(godzina 9). Więcej informacji
można znaleźć na facebooku
grupy - Włoszczowa na dwóch
kółkach.

Rafał Banaszek

11

lipca w sali widowiskowo-kinowej
włoszczowskiego Domu
Kultury odbyła się
transmisja meczu finałowego Włochy-Anglia
w ramach Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej
EURO 2020.
Z powodu burzy i padającego
deszczu zrezygnowano z oglądania
finału EURO w plenerze w nowo
powstałej Strefie kibica. Mimo to
emocji nie brakowało. Na sali kinowej zgromadziło się kilkudziesięciu fanów piłki nożnej – głównie młodych ludzi.
21
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Zdrowe i aktywne życie po 60-tce – rusza
nowy projekt dla seniorów we Włoszczowie
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rafał Banaszek

S

towarzyszenie Rozwoju Wsi Rączki Pokolenie Aktywnych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego
i Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne
we Włoszczowie zapraszają seniorów z powiatu
włoszczowskiego do udziału w projekcie pod nazwą "Zdrowe i aktywne życie 60+".

W programie między innymi spotkania rehabilitacyjne,
warsztaty z lekarzem o tematyce
stosowania suplementów oraz
zdrowego odżywiania się przy
schorzeniach, spotkanie integracyjne (ognisko).
Zapisy na zajęcia przyjmowane
są od 15 do 29 lipca pod numerami
telefonów: 41 394 35 90, 795 190
370 lub bezpośrednio w siedzibie
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego przy ulicy Koniecpolskiej 42.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.
Zajęcia będą organizowane w Powiatowym Centrum Kulturalno
-Rekreacyjnym.
Dodatkowych
informacji na temat projektu
udziela Renata Dziedzic pod numerem telefonu 667 118 159.

©Małgorzata Gusta

© archiwum Stowarzyszenia

Do udziału w projekcie zapraszają członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rączki Pokolenie aktywnych.

Koło Gospodyń Wiejskich z Występ
z wizytą u marszałka województwa
Rafał Banaszek

K

oło Gospodyń Wiejskich z Występ, które zostało laureatem Konkursu dla Kół
Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki
Prezydenta RP, zaprosił do siebie marszałek województwa świętokrzyskiego.

1 lipca w Urzędzie Marszałkowskim
w Kielcach marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca spotkali się z przedstawicielami koła z gminy Krasocin,
żeby mu pogratulować sukcesu.
Przypomnijmy. Finał ogólnopolskiego Konkursu dla Kół
Gospodyń Wiejskich o Nagrodę
Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbył się 19
22 Moja gazeta lokalna

czerwca w siedzibie Państwowego
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze imienia Tadeusza
Sygietyńskiego w Otrębusach.
Tematem przewodnim konkursu
były „Regionalne zwyczaje i obrzędy ślubne i weselne”.
Koło Gospodyń Wiejskich
z Występ przygotowało aranżację stołu weselnego sprzed
100 lat u bogatego rolnika lub

sołtysa, a także potrawy, które jadano na weselu w tym
okresie i inscenizację słowno
-muzyczno-ruchową, zaczerpniętą z książki Feliksa Raka
„Krasockie wesele”. Prezenta-

Od lewej: Małgorzata Gusta, Renata
Dziedzic i Teresa Chudy.

cja zachwyciła jury konkursu
i KGW Występy zostało jednym z trzech laureatów w konkursie o Nagrodę Małżonki
Prezydenta RP.
Oficjalne ogłoszenie wyników
konkursu oraz wręczenie nagród
nastąpi w dniach 18 - 19 września
podczas Dożynek Prezydenckich
w Warszawie. Wówczas zwycięskie koła dowiedzą się o kolejności miejsc, które wywalczyły
w Otrębusach.

© Urząd Marszałkowski

Zarząd KGW Występy z władzami województwa świętokrzyskiego.
LIPIEC 2021
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+ POMIAR + W
YCENA
+ TRANSPORT
GRATIS
PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH

DACHPOLL

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

OKNA I DRZWI

REKLAMA

• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE TOMEX

kom. 604 289 855

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

SOFTLINE 0,6 W/m2K

OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

Kompleksowo pomagamy i doradzamy

29-100 Włoszczowa, ul. Żwirki 38
www.ubezpieczeniadlakazdego.pl
e-mail: prestige@biznespoczta.pl
LIPIEC 2021

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
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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
iu!
Pomagamy w

Producent Nawozów
Wapniowych

AGRO GRAN
MIX®
500 kg

www.rafpol.eu

WYSOKOREAKTYWNY
NAWÓZ GRANULOWANY

uzyskan

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
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Apel matki niepełnosprawnej
dziewczynki do władz powiatu

Konrad Michalski
na wiecznej warcie

© Starostwo Powiatowe

1

Rafał Banaszek

lipca, dzień przed
swoimi 92. urodzinami odszedł na wieczną
wartę Konrad Michalski
– jeden z najstarszych
żołnierzy Armii Krajowej we Włoszczowie.

© Rafał Banaszek

Na ostatniej sesji Rady Powiatu głos zabrała Joanna Cieślak-Bulska, której towarzyszyła córka Emilia.

Rafał Banaszek

J

oanna Cieślak-Bulska, matka 16-letniej Emilii,
która cierpi na stwardnienie guzowate, zwróciła się z apelem do władz powiatu włoszczowskiego o przystąpienie przez samorząd do rządowego
programu opieki wytchnieniowej dla rodziców
i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością.

Zwracam się w imieniu wielu
osób z całego powiatu włoszczowskiego do pana starosty Dariusza
Czachowskiego i Zarządu Powiatu,
którzy reprezentują nas, obywateli
oraz partię rządzącą - Prawo i Sprawiedliwość. Partię, która wreszcie
zauważyła problemy osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz realnie
zaczęła im pomagać – zaczęła swoje
wystąpienie na ostatniej przed wakacjami sesji Rady Powiatu Joanna Cieślak-Bulska, której towarzyszyła córka
Emilia.
16-letnia Emilka Bulska uczęszcza
do szkoły specjalnej w Bogumiłku
koło Lelowa. Cierpi na ciężki zespół
chorobowy o nazwie stwardnienie
guzowate, któremu towarzyszy też
autyzm atypowy i padaczka.
Matka niepełnosprawnej dziewczynki zwróciła uwagę na rządowy
program realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego, dotyczący
opieki wytchnieniowej dla członków
rodzin lub opiekunów rodzin osób
z niepełnosprawnością. Jak informowała pani Joanna, jest to program
pomocy skierowany do gmin i powiaLIPIEC 2021

tów, w 100 procentach refundowany
z budżetu państwa. Do końca 2020
roku samorządy mogły składać wnioski do wojewody o dofinansowanie
w ramach tego programu.
Z tego, co wiem, w listopadzie
i grudniu ubiegłego roku nie było informacji o możliwości skorzystania
z programu opieki wytchnieniowej
na stronach internetowych gminy
Włoszczowa ani powiatu. W czasie
pandemii był bardzo utrudniony
kontakt bezpośredni z urzędami. Ponieważ nasze samorządy nie złożyły
takich wniosków, rodzice nie mogą
starać się o tego rodzaju pomoc –
twierdziła pani Joanna.
Na pewno takich osób jest
dużo więcej w powiecie włoszczowskim, które chętnie by z tej
państwowej, darmowej pomocy
skorzystało. Ponieważ problem
jest duży, prosimy o poinformowanie nas, w jaki sposób możemy uzyskać pomoc, którą nam
zagwarantowało nasze państwo. Bardzo proszę, żeby na
przyszłość powiat włoszczowski
występował do wojewody o do-

finansowanie - apelowała matka
niepełnosprawnego dziecka.
W odpowiedzi od Ilony Nowak,
dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie pani Joanna usłyszała, że powiat włoszczowski rzeczywiście nie przystąpił do rządowego programu dotyczącego opieki
wytchnieniowej, gdyż nie było takiego zapotrzebowania w ubiegłym
roku ze strony mieszkańców.
Jeżeli nie mamy żadnych sygnałów od zainteresowanych osób, to
trudno jest zrekrutować chętnych,
tym bardziej, że na złożenie wniosku
jest niewiele czasu – około miesiąca.
Apeluję więc do wszystkich chętnych
osób, żeby sygnalizowały takie zapotrzebowanie w kolejnym naborze
wniosków. Dodam, że wniosek do
wojewody musi złożyć gmina. Opieka wytchnieniowa jest świadczona
przez gminę przy współpracy z powiatem. Jako Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie będziemy apelować do Ośrodków Pomocy Społecznej, żeby realizowały program opieki
wytchnieniowej – zapewniała dyrektor Ilona Nowak.

Był członkiem koła Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej
we Włoszczowie (w latach 20012004 prezesem) - jednym z dwóch
najstarszych kombatantów w tej
organizacji w mieście. Z zawodu był
szewcem. Niezwykle aktywnym
obywatelem Włoszczowy. Wielki
patriota - nie było uroczystości patriotycznych we Włoszczowie bez
jego udziału. Pogrzeb znanego kombatanta odbył się 4 lipca. Konrad
Michalski spoczął na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie.

Zmarł Stefan Witczyk
eksdyrektor PUP
Rafał Banaszek

8

lipca w wieku 78
lat zmarł Stefan
Witczyk, emerytowany
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we
Włoszczowie. Został
pochowany 12 lipca.
Stefan Witczyk kierował Biurem
Pracy we Włoszczowie, a następnie
Rejonowym Urzędem Pracy (przez
około 20 lat). Był przewodniczącym
Koła Przyjaciół Radia Maryja w mieście. Jego pogrzeb odbył się 12 lipca
w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Witczyk został pochowany na cmentarzu parafialnym.

© archiwum prywatne
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Apel zakładów wodociągowych
o racjonalne korzystanie z wody w upały
Rafał Banaszek

W

związku z okresem letnim i utrzymującymi
się upałami, a co za tym idzie ze zwiększonym poborem wody w tym czasie, zwracamy się
z prośbą o racjonalne korzystanie z wody - apeluje Paweł Strączyński, prezes Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

© Rafał Banaszek

Wodociągi apelują o racjonalne gospodarowanie wodą z sieci podczas letnich upałów w naszym powiecie.

Jak tłumaczy, w okresie utrzymujących się upałów, na skutek dużego,
jednoczesnego poboru wody, mogą
pojawić się spadki ciśnienia w sieci.

Sytuacja na razie jest pod kontrolą, ale zawsze może być lepiej.
Dbamy o to, aby mimo upalnych
dni woda trafiała do odbiorców

pod właściwym ciśnieniem i była
dobrej jakości. Największy rozbiór wody obserwowany jest
w godzinach późno popołudnio-

28 litrów krwi zebrano w Ośrodku
Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

1

Rafał Banaszek

lipca w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji we
Włoszczowie odbyła się wakacyjna akcja
zbiórki krwi. Udało się zebrać 28 litrów krwi.

© OSiR Włoszczowa

Młodzi ludzie chętnie wsparli wakacyjną akcję zbiórki krwi w OSiR.
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Krwiodawcy dopisali tego dnia.
Zarejestrowało się w sumie 79
dawców (12 pierwszorazowych),
z czego 64 oddało krew.
To dzięki Waszemu wsparciu
liczba pobranej krwi w tym najtrudniejszym okresie, jakim są
wakacje, pozwoli nam zabezpieczyć krew dla chorych ze szpitali
z naszego województwa - podziękował dawcom Ośrodek Sportu
i Rekreacji na swoim facebooku.
Wspólnie z OSiR zbiórkę zorganizowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Do akcji
przyłączyła się też miejscowa
cukiernia Carmago.

wych i wieczornych, a związany
jest między innymi z równoczesnym, masowym podlewaniem
ogródków, trawników, upraw
działkowych, napełnianiem basenów ogrodowych, czy nawet
z myciem samochodów - opowiada prezes Strączyński.
Jeśli już chcemy podlewać
trawniki czy ogródki warzywne
– jak sugeruje Paweł Strączyński
- to róbmy to z głową, ekologicznie i ekonomicznie. Gromadźmy
w miarę możliwości deszczówkę
w specjalnych zbiornikach, „łapmy” wodę podczas mycia naczyń
i wykorzystujmy ją później na
przykład do nawadniania gleby.
Podobny apel o oszczędne gospodarowanie wodą wystosował
Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku do swoich mieszkańców.
Woda pobierana z sieci wodociągowej jak i z własnych ujęć
powinna być wykorzystana
w pierwszej kolejności na cele
spożywcze i socjalno-bytowe.
Nieracjonalne oraz nieoszczędne
gospodarowanie wodą mogłoby
spowodować znaczne obniżenie
poziomu lustra wody, wynikiem
czego może być znaczne obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej, a w najgorszym przypadku
częściowe przerwy w dostawie
wody – ostrzega Krzysztof Ławiński, dyrektor zakładu komunalnego w Kluczewsku.

Ogłoszenie starosty
włoszczowskiego
Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 35
ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r.
o gospodarce nieruchomościami
informuje, że w dniach 13.07.2021–
03.08.2021 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 urzędów: www.powiat-wloszczowa.pl i www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Dariusz Czechowski
LIPIEC 2021
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DEVELOPER Z DOŚWIADCZENIEM

ANTRANS Invest sp. z o.o. to jeden z najbardziej dynamicznie
rozwijających się deweloperów w Polsce.
W swoim portfolio posiada wiele projektów mieszkaniowych
głównie na terenie Śląska i Małopolski
Nasze realizacje na: www.antransinvest.pl

ZAINTERESOWANYCH ZAKUPEM MIESZKANIA
PROSIMY O KONTAKT
tel.

532 793 553

Włoszczowa, ul. ks. bpa Jaworskiego
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rozmaitości
Krzyżówka nr 27

Imprezy
Pytania
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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.

1. Co jest obecnie remontowane na budynku kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie?
2. Jak nazywał się plutonowy z Oddziału
Wydzielonego Wojska Polskiego "Hubala",
którego mogiła znajduje się na cmentarzu
w Stanowiskach?
3. Firma z Nieznanowic, która została wyróżniona podczas gali AgroLigi 2020 w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.
4. Jaka miejscowość w gminie Krasocin
świętowała w ostatnią niedzielę lipca 77.
rocznicę zwycięskiej bitwy z niemieckim
okupantem?
5. Co funduje powiat włoszczowski dla studentów kierunków medycznych?
6. Jak się nazywał długoletni prezes Ligi
Obrony Kraju we Włoszczowie, pamięci
którego odbył się 24 lipca memoriał strzelecki w Pilczycy?
7. Długoletni pracownik Biura Rady Miejskiej we Włoszczowie, który odjechał na emeryturę… rowerem w prezencie od radnych.
8. Sołtyska Dobromierza, która jako jedyna
z powiatu włoszczowskiego została wyróżniona w konkursie Sołtys Roku 2019?

Ogłoszenie

Zwycięzca krzyżówki nr 26

"Profilaktyka 40 plus" badania dla 40-latków

© Rafał Banaszek

Mariusz Duda z Konieczna odgadł prawidłowo hasło krzyżówki w czerwcowym numerze, które brzmiało: WAKACJE. Został wylosowany spośród 10 czytelników, którzy
nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Bogdan Stachurski, Ewa Napora,
Adam Cygan, Justyna Kozioł, Anna Nagaba, Paweł Kaczmarek, Albert Redziak, Bogusław Dziedzic i Urszula Margas. Dziękujemy.

Klątwa małżeńska
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7 sierpnia odbędzie się III Rajd
Rowerowy Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Po raz pierwszy
zorganizują go wspólnie aż cztery
powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski i konecki. Meta będzie
w Lasocinie. Trasa dla grupy z powiatu włoszczowskiego będzie wiodła przez Włoszczowę, Kurzelów,
Kluczewsko (z postojem na posiłek),
Rudkę i Oleszno. Wyjazd będzie
o godzinie 9 z placu przy Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym. Zapisy i dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie
PCK-R lub pod numerem telefonu
795 190 370. Organizatorzy zapewniają możliwość powrotu autobusem wraz z transportem roweru oraz
opiekę medyczną.

22.08 WŁOSZCZOWA

Zlot zabytkowych aut
i motocykli przy basenie
22 sierpnia przed basenem Nemo
odbędzie się Świętokrzyski Zlot
Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych imienia Ryszarda Mikurdy.
Udział w wydarzeniu zapowiedziało
kilkudziesięciu właścicieli leciwych
aut i motocykli. We Włoszczowie
pojawią się między innymi motoryzacyjne perły PRL-u: Syrenki,
Polonezy, Fiaty, Warszawy, Nyski
i Żuki, SHL, Junaki oraz WSK. Będzie można także obejrzeć marki takie jak: Harley-Davidson, Mercedes,
Saab, Ford oraz pojazdy terenowe.
Zabytkowe motocykle wezmą udział
w konkursach sprawnościowych.
Zlot zakończy parada pojazdów retro drogami w gminie Włoszczowa.

Młoda kapusta
nadziewana
Przepis
Beaty Bąk
przewodniczącej
Powiatowej Rady KGW
we Włoszczowie

© archiwum prywatne

Składniki:
1 młoda kapusta, 300g mięsa mielonego (wieprzowo-wołowego), 4 pomidory malinowe średniej wielkości, 2 średnie
cebule, 1 zielona papryka, ketchup, sól, wegeta, papryka
mielona słodka, pieprz mielony, olej, czosnek.
Wykonanie:
Kapustę parzymy w całości (jak na gołąbki), następnie
kroimy na pół i studzimy. Z połówek główki kapusty wyciągamy po kilka warstw liści środkowych, pozostawiając
gniazdo na nadzienie. N ad zien ie: dusimy pokrojone
w kostkę 2 pomidory i 1 cebulę, dodajemy wegetę, pieprz,
słodką paprykę i paprykę zieloną pokrojoną w kostkę. Gdy
warzywa się uduszą dodajemy surowe mięso mielone i mieszamy. Następnie napełniamy środki kapusty, smarujemy
jej boki olejem i wstawiamy do piekarnika w naczyniu żaroodpornym. Zapiekamy około 50 minut w temperaturze 180
stopni Celsjusza. W międzyczasie sporządzamy sos pomidorowy z dwóch pomidorów i cebuli, dusząc je z dodatkiem
wegety, papryki sypkiej i czosnku, gdy zmiękną dodajemy
na koniec niewielką ilość ketchupu, aby zagęścić sos. Upieczoną kapustę polewamy przygotowanym sosem.

Wydawca: RAF-MEDIA Rafał Banaszek
Czostków 83A, 29-105 Krasocin
NIP: 656 183 67 62
tel. 579 017 637
redakcja@moja-gazeta.com.pl
www.moja-gazeta.com.pl
Moja gazeta lokalna

Szlakiem Brygady
Świętokrzyskiej NSZ

Kącik Kulinarny

Pan Czesław z Humorem

Do
zakonnika
egzorcysty,
który słynął
z nadprzyrodzonych
zdolności
przychodzi
staruszek
i prosi o zdjęcie klątwy, która wisi
nad nim już 50 lat. Na to zakonnik: - Żebym mógł pomóc, muszę
znać dokładną treść tej klątwy.
Zamyślił się staruszek: - Jak ona
brzmiała? Jakoś tak:"I czynię was
mężem i żoną...".

Od 1 lipca ruszył ogólnopolski
program zdrowotny „Profilaktyka 40 plus”. Każda osoba, która
w tym roku kończy 40 lat i więcej
może skorzystać z darmowych
badań diagnostycznych.
Po wypełnieniu specjalnej ankiety w Internetowym
Koncie Pacjenta osoby po
czterdziestce otrzymają eskierowanie na pakiet od 6 do
12 rodzajów badań.
Osoby, które nie korzystają
z Internetu, nie mają profilu
zaufanego i nie logują się do
IKP mogą uzyskać e-skierowanie za pośrednictwem infolinii
Domowej Opieki Medycznej
(DOM) pod numerem telefonu: 22 735 39 53.
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