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Powrót koronawirusa. Powiat
w czerwonej strefie. Ludzie chorują

dy miesiąc temu oddawałem
do druku wrześniowy numer
mojej gazety nikt nie spodziewał
się, że koronawirus powróci i uderzy w nasz powiat z siłą tsunami.
Latem Covid, podobnie jak my,
Rafał Banaszek
zrobił sobie wakacje, nawet zapomnieliśmy o tej chorobie, lato nas uśpiło, zniknęły statystyki zachorowalności. Po wiosennej
epidemii zapanowała normalność i rozprężenie.
Jednak w drugiej dekadzie września wszystko
się zmieniło. Zaraza wróciła i rozlała się jak
lawina, stając się nie do zatrzymania. Nosimy
maseczki, utrzymujemy dystans społeczny, myjemy ręce, a mimo to zakażamy się na potęgę.
Jak dalej tak pójdzie, to zamkną nas w domach,
jak było pod koniec marca.

W n u m erz e
POWIAT

Największa inwestycja
powiatu gotowa
s. 3
WŁOSZCZOWA
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Największe ognisko koronawirusa było w szpitalu, gdzie zaraziło się kilkanaście pielęgniarek i salowych z kilku
oddziałów, a w połowie października także sam dyrektor lecznicy Rafał Krupa.

Otwarto uroczyście rynek
na Placu Wolności
s. 6
KLUCZEWSKO

Rafał Banaszek

P

o 20 września gwałtownie wzrosły zachorowania na koronawirusa w naszym powiecie. Miesiąc później przekroczyliśmy 100 przypadków. Powiat włoszczowski objęto
czerwoną strefą. Zmarło sześć osób.
Po 2,5 miesiącach wakacyjnej przerwy koronawirus przypomniał sobie
o powiecie włoszczowskim - chyba
nikt nie spodziewał się tak wielkiego
powrotu. Tak źle nie było od początku
pandemii 8 kwietnia i w jej szczytowym momencie na wiosnę.
Problemy zaczęły się po drugiej
dekadzie września. Z każdym dniem
było coraz gorzej. Około połowy października, podczas tylko jednej doby
stwierdzono aż 15 nowych zakażeń –
to więcej, niż wszystkich przypadków
razem wziętych przez pierwsze pół
roku pandemii.
Najwięcej utrzymywało się w gminach Włoszczowa i Krasocin - te dwie
gminy zdecydowanie przodowały
w powiecie włoszczowskim. Sytuacja
zmieniała się dynamicznie. W szczytowym okresie, około połowy października przekroczyliśmy liczbę 60
przypadków zachorowań, a kilka dni
później - ponad 100.
Największe ognisko choroby było
w szpitalu. Wstrzymano przyjęcia na

oddział wewnętrzny II po tym, jak
potwierdzono tam dodatnie wyniki
testów u kilkunastu pielęgniarek i salowych. Zakażenia wśród personelu
były również na oddziale chirurgii.
Ale nie tylko personel biały zakaził
się. 15 października dyrektor Zespołu
Opieki Zdrowotnej Rafał Krupa poinformował na facebooku szpitala, że on
również ma pozytywny wynik testu.
Dwa dni później do szpitala trafił
wójt Krasocina Ireneusz Gliściński,
u którego też potwierdzono Covid-19.
Później zachorowało też kilkunastu
pracowników Urzędu Gminy w Krasocinie. Instytucja została zamknięta
dla petentów. Zakażenie stwierdzono
też w Urzędzie Gminy Secemin.
Zamknięte były szkoły podstawowe w Chlewicach, Radkowie,
Koniecznie i Dobromierzu po tym,
jak stwierdzono tam zakażenia
u nauczycieli bądź uczniów. Placówki pracowały w trybie zdalnym.
Już od 10 października objęto cały kraj tak zwaną żółtą

strefą – wprowadzono ponownie obowiązek zasłaniania nosa
i ust w przestrzeni publicznej oraz
wprowadzono inne nakazy. Ale to
nie pomogło, bo koronawirus cały
czas przybierał na sile.
Tydzień później, 17 października
powiat włoszczowski, razem ze 150 innymi powiatami w kraju oraz 11 miastami wojewódzkimi, został objęty tak
zwaną czerwoną strefą – z najostrzejszymi restrykcjami dla mieszkańców.
Pomimo ostrego reżimu sanitarnego
liczba zachorowań ciągle rosła i nie
miała zamiaru wyhamować.

Relikwie Jana Pawła II
w kościołach
s. 10
MOSKORZEW

61 przydomowych
oczyszczalni

s. 14

SECEMIN

COVID-19 statystyki
Od początku pandemii do 22 października w naszym powiecie stwierdzono
175 zakażeń Covid-19, 53 mieszkańców pokonało koronawirusa, 7 osób
niestety zmarło. Na kwarantannie
przebywało 1251 osób. Aktualne
komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w naszym powiecie można
znaleźć na stronie internetowej sanepidu oraz Starostwa Powiatowego.

Zbierają zakrętki dla
potrzebujących
s. 18

powiat włoszczowski
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Uczestnicy uroczystego odbioru drogi powiatowej w Skorkowie przed tak zwanym aktywnym przejściem dla pieszych.

Największa inwestycja powiatowa zakończona.
Droga w Skorkowie oddana już do użytku

1

Rafał Banaszek

października odbył się uroczysty odbiór końcowy przebudowanej drogi w Skorkowie. To największa tegoroczna inwestycja powiatu, która pochłonęła ponad 3 miliony złotych.
W symbolicznym odbiorze
uczestniczyli między innymi poseł Bartłomiej Dorywalski, wicestarosta Łukasz Karpiński, wójt
Krasocina Ireneusz Gliściński,
radni powiatu i gminy Krasocin
oraz przedstawiciele firmy Trakt
z Górek Szczukowskich.
W Skorkowie powstało ponad
1,7 kilometra nowej drogi. Inwestycja kosztowała ponad 3,2

miliona złotych, z czego przeszło
1,6 miliona dofinansował budżet
państwa w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych, gmina
Krasocin dołożyła 1,25 miliona,
a powiat pokrył resztę, czyli około 370 tysięcy.
W ramach inwestycji poszerzono nawierzchnię jezdni do 6 metrów, wybudowano jednostronny
chodnik dla pieszych o szeroko-

ści 2 metrów, wykonano zjazdy
z kostki brukowej do posesji, pobocza, wiaty przystankowe oraz
odwodnienie.
Nowością jest tak zwane aktywne przejście dla pieszych –
pierwsze takie rozwiązanie zastosowane na drogach naszego
powiatu. To świecąca się w dzień
i noc „zebra”, zasilana panelem
słonecznym.

„

Przebudowa
drogi powiatowej w Skorkowie była długo
oczekiwana
Łukasz
KARPIŃSKI
przez mieszkańców. Jej zły
stan techniczny
zagrażał bezpieczeństwu użytkowników.

„

© Rafał Banaszek

Tak wygląda najdroższa i największa w tym roku inwestycja powiatu włoszczowskiego.
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Wiadukty w Koziej Wsi i Motycznie
gotowe na 9 miesięcy przed terminem
Rafał Banaszek

5

października, na 9 miesięcy przed ostatecznym terminem, oddano do użytku dwa nowoczesne wiadukty nad
Centralną Magistralą Kolejową w powiecie włoszczowskim.
Mowa o bezkolizyjnych skrzyżowaniach, które wybudowano w Koziej Wsi i Motycznie.

Władze samorządowe powiatu i przedstawiciele wykonawcy podziwiają widoki z nowego wiaduktu w Koziej Wsi.

Ich budowa kosztowała około
47 milionów złotych netto i została sfinansowana z budżetu państwa. Partycypował w niej również powiat włoszczowski, który
wykupił grunty pod inwestycję za
około 350 tysięcy złotych.
Budowa rozpoczęła się w styczniu. 5 października oba wiadukty
oddano już do użytku. W uroczystym otwarciu uczestniczyli między innymi dwaj parlamentarzyści – senator Jarosław Rusiecki
z Ostrowca Świętokrzyskiego
i poseł Bartłomiej Dorywalski,
cały Zarząd Powiatu Włoszczowskiego, wójt Kluczewska oraz
przedstawiciele zarządu PKP
Polskich Linii Kolejowych.
Nowo wybudowane obiekty
inżynieryjne kolei poprawią poziom bezpieczeństwa w ruchu
kolejowym i drogowym w gminach Krasocin i Włoszczowa.
Umożliwią przede wszystkim
bezkolizyjny ruch na skrzyżowaniu linii kolejowej Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie z drogami
powiatowymi.
Skończą się wreszcie długie
korki samochodów stojących
przy zamkniętych przejazdach

Imponujący wiadukt w Motycznie o długości 149 metrów.

kolejowych w Koziej Wsi i Motycznie. Na te inwestycje mieszkańcy naszego powiatu czekali
od wielu lat.
Nowoczesne wiadukty drogowe
składają się z dwóch pasów jezdni o szerokości 3 metrów każdy,
ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 3,5 metra oraz obustronnych, metrowych poboczy.

Wiadukt w Koziej Wsi ma 141
metrów długości (razem z nowym
odcinkiem drogi powiatowej ponad 550 metrów), natomiast
w Motycznie - 149 metrów (z drogą dojazdową - 600 metrów).
Cały czas trwają prace wykończeniowe obiektów. Do końca roku
zostaną przebudowane skrzyżowania z drogami powiatowymi

© Starostwo Powiatowe

Starostowie na wiadukcie w Koziej Wsi.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

oraz rozebrane stare przejazdy kolejowo-drogowe. Wykonawcą inwestycji jest firma Nowak-Mosty
z Dąbrowy Górniczej.
Dzięki tej inwestycji, jak informuje spółka PKP PLK, prędkość
pociągów poruszających się po
Centralnej Magistrali Kolejowej
zwiększy się docelowo do 250 kilometrów na godzinę.
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DELIKATESY NA ROGU
Market czynny w każdą niedzielę!
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gmina włoszczowa

Uczestnicy symbolicznego otwarcia włoszczowskiego rynku przed odnowionym pomnikiem świętego Floriana.

© Rafał Banaszek

Włoszczowski rynek oficjalnie otwarty.
Burmistrz odebrał wiele gratulacji
Rafał Banaszek

2

października pod wieczór burmistrz Włoszczowy otworzył uroczyście przebudowany rynek na Placu Wolności.
Uroczystość była skromna, bez przecinania wstęg, z udziałem kilkunastu zaproszonych gości.
W symbolicznym otwarciu inwestycji uczestniczyli między innymi europoseł Adam Jarubas, poseł Bartłomiej
Dorywalski, starosta włoszczowski
Dariusz Czechowski, radni wojewódzcy, powiatowi i gminni. Nie było żad-

nego przecinania wstęg. Uroczystość
była skromna, z udziałem kilkunastu
zaproszonych gości. Pojawili się też
mieszkańcy z całymi rodzinami, aby
podziwiać wieczorem fontannę z efektami świetlnymi.

Przebudowa parku na Placu Wolności – jak mówił burmistrz Grzegorz Dziubek – stanowiła wisienkę na
torcie dużego programu rewitalizacji
miasta, który objął w sumie 12 zadań.
Koszt modernizacji rynku wyniósł

2,2 miliona złotych, z czego około 1,7
miliona (75 procent) dofinansowała
Unia Europejska, a pozostałą kwotę
pokryła gmina Włoszczowa.
Dzięki temu w centrum naszego
miasta powstał jeden z piękniejszych
rynków w regionie. Park zachwyca
mieszkańców w różnym wieku, wszyscy twierdzą, że to bardzo pozytywna
zmiana i piękna wizytówka miasta.
Dodajmy, że to pierwsza otwarta
w tym roku tak duża inwestycja gminy w ramach projektu rewitalizacyjnego. Kolejne już wkrótce.

© Rafał Banaszek

Widok z lotu ptaka na zmodernizowany park na Placu Wolności. Centrum Włoszczowy robi wrażenie.
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Gmina przekazała szpitalowi dwa nowoczesne
urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń
Rafał Banaszek

D

wa nowoczesne dezynfekatory podarowały władze samorządowe gminy Włoszczowa Szpitalowi imienia Jana Pawła II. Urządzenia kosztowały łącznie ponad 30 tysięcy złotych.
Jeden – tak zwany zamgławiacz
wraz ze środkami do dezynfekcji
o wartości ponad 15 tysięcy złotych ufundowała gmina. Drugie
urządzenie zakupiono z pieniędzy
pochodzących ze zbiórki pracowni-

ków oświaty, jednostek podległych
i urzędników, którzy zebrali na ten
cel 9,5 tysiąca. Dodatkowo radni miejscy z diet przekazali ponad
5 tysięcy złotych. Pomysłodawcą
zakupu dezynfektora dla szpitala

był radny Marek Gołda. Sprzęt od
gminy, który miał służyć do profilaktyki, jeszcze w tym samym dniu
został wykorzystany na oddziale
wewnętrznym II, gdzie było największe ognisko koronawirusa.

„

W samorządzie
gminy Włoszczowa narodziła
się społeczno-obywatelska
Grzegorz
inicjatywa
poDZIUBEK
mocy szpitalowi.
Dziękuję radnym
i wszystkim pracownikom samorządowym. To
wszystko dla naszego wspólnego
dobra. Zdrowie
jest przecież najważniejsze.

„

Jak gmina pomaga szpitalowi

© Rafał Banaszek

Od lewej: Marek Gołda, Grzegorz Dudkiewicz, Grzegorz Dziubek, Zbigniew Pasoń, Michał Szafrański, Robert Suliga, Rafał Krupa i Roman Sybis.

Od 2016 roku gmina Włoszczowa
umorzyła Szpitalowi imienia Jana
Pawła II prawie 250 tysięcy złotych podatku od nieruchomości: w 2016 roku – około 9 tysięcy, w 2017 – 18,5 tysiąca, w 2018
– 32,3 tysiąca, w 2019 – 96,5 tysiąca, w 2020 92 tysiące (rok jeszcze
się nie skończył). Szpital powiatowy
we Włoszczowie ma też poważne zadłużenie wobec gminnych spółek,
między innymi Włoszczowskiego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Kwota jest pokaźna. Nie możemy jej ujawnić ze względu na status
umowy handlowej. Spółka WZWiK
podpisała z dyrekcją szpitala porozumienie o rozłożeniu długu na raty.

Na Placu Konstytucji 3 Maja
powstanie Pomnik Wolności
Rafał Banaszek

28

września na sesji Rady Miejskiej burmistrz
Włoszczowy zaproponował radnym powołanie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wolności, który zajmie się pozyskaniem dotacji na monument i wyłoni najlepszy projekt w drodze konkursu.
Symbol wolności, bohaterstwa
i jedności ma stanąć na Placu Konstytucji 3 Maja przed Urzędem
Gminy. Ma być hołdem dla pokoleń
mieszkańców miasta i gminy, które
od czasów rozbiorów, aż po walkę
o krzyże swój los związały z burzliwymi dziejami ojczyzny.

We Włoszczowie jest wiele tablic,
obelisków czy mniejszych budowli
poświęconych postaciom, formacjom zbrojnym czy wydarzeniom,
ale nie ma pomnika z prawdziwego zdarzenia. Dobry jest czas dla
wzniesienia takiego monumentu,
bowiem minął wiek od odzyska-

© Rafał Banaszek

Pomnik Wolności powstanie jeszcze w tej kadencji na Placu Konstytucji 3 Maja.

nia niepodległości, upłynęły cztery dekady od powstania NSZZ
"Solidarność" i trzy dziesięciolecia
istnienia samorządności – mówi
Grzegorz Dziubek i przypomina,
że droga do wolności prowadziła
przez ziemię włoszczowską, która
w sposób szczególny zapisała się

na kartach historii, jak i jej mieszkańcy, którzy walczyli o wolność
i demokrację.
Rada Miejska jednogłośnie zagłosowała za inicjatywą budowy
Pomnika Wolności, który ma powstać jeszcze w tej kadencji, czyli
do końca 2023 roku.
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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

604 443 239

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
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Największy wybór

Harmony Honey - nowa firma we
Włoszczowie oferująca pyszne miody
Rafał Banaszek

R

ozmowa z Patrykiem Kowalczykiem i Aleksandrą Kozieł, właścicielami firmy Harmony
Honey we Włoszczowie.

© Rafał Banaszek

Aleksandra Kozieł i Patryk Kowalczyk - założyciele firmy Harmony Honey.

Jesteście
studentami
warszawskich uczelni –
ty Olu prawa na Uniwersytecie
Warszawskim,
a ty Patryku automatyki
i robotyki na Politechnice Warszawskiej. Macie
około 20 lat, a już postanowiliście założyć własną
firmę. Dlaczego?

Chcemy
rozwijać
pasję
pszczelarską głęboko zakorzenioną w rodzinie. Nasz największy autorytet, zakładając
pasiekę około 40 lat temu, zaszczepił u bliskich miłość do
produktów pszczelich. W naszej rodzinie miód jest uważany za wyjątkowy dar, który
ma zbawienny wpływ na or-

ganizm. Chcemy się po prostu dzielić dobrem i poszerzać
wiedzę na ten temat. Warto
jeść produkty, które „żywią”
w pełnym tego słowa znaczeniu. Po co marnować pieniądze i swoje życie na spożywanie jedzenia, które może mieć
negatywny wpływ na nasze
zdrowie?
Gdzie można nabyć wasze miody i w jakiej cenie?
Nasze miody można nabyć
poprzez stronę internetową
www.harmony-honey.com.
pl lub zadzwonić pod numer
692 013 733 i zamówić. Na tę
chwilę w ofercie mamy: miód
wielokwiatowy w cenie 38 złotych, miód rzepakowy - 36 złotych, miód gryczany – 42 złote
i miód fasolowy – 50 złotych.
Masa netto każdego to 1 kilogram. Bardzo zachęcamy także
do odwiedzenia kawiarni Wolna Kawka przy ulicy 1 Maja we
Włoszczowie. Tam można spróbować pysznej herbaty, kawy
z dodatkiem naszego miodu…
a jak posmakują, to zabrać ze
sobą do domu.

A propos biznesu. Jak
wam idzie? Znaleźliście już
pierwszych klientów i zarobiliście pierwsze pieniądze?
Mamy już wielu zadowolonych klientów i to nas bardzo
cieszy. Osoby, które raz kupiły
od nas miód, wracają z chęcią
powiększenia swoich zapasów
miodowych lub spróbowania
nowych rodzajów. Sprostanie
wymaganiom
konsumentów
to nasz cel. Chcemy dzielić się
z nimi radością i podarować
produkt, który wzmacnia organizm i odporność. Pieniądze,
które zarobimy na sprzedaży
miodów, planujemy inwestować w rozwój firmy. Pragniemy z każdym kolejnym dniem
podnosić jakość naszych produktów.
Jesteście młodymi ludźmi, nie boicie się tak odważnej i odpowiedzialnej decyzji?
Kierujemy się powiedzeniem
„Trudne wybory, łatwe życie.
Łatwe wybory trudne życie”. To
była jedna z najtrudniejszych
decyzji, jaką podjęliśmy. Jednak
tak bardzo o tym marzyliśmy,
że nie wyobrażaliśmy sobie innego wyjścia. Wiedzieliśmy, że
będziemy żałować do końca życia, gdybyśmy nie spróbowali.
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

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
Moja gazeta lokalna
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gmina kluczewsko

Relikwie świętego Jana Pawła II w
kościołach w Kluczewsku i Stanowiskach
Rafał Banaszek

11

października w gminie Kluczewsko odbyły się niecodzienne
uroczystości – wprowadzenie relikwii Papieża Jana Pawła II
do kościołów parafialnych w Kluczewsku i Stanowiskach.
Relikwie pierwszego stopnia
w postaci kropli krwi świętego przekazał do parafii ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Uroczystość w Kluczewsku stała się ważnym punktem
obchodów setnej rocznicy urodzin
Jana Pawła II, Dnia Papieskiego
oraz Dnia Patrona Szkoły.
Mszę świętą koncelebrowali księża
Dariusz Gącik - wikariusz generalny

Diecezji Kieleckiej, Wiesław Chęcina
i Józef Barczyk. Uczestniczyły w niej
władze samorządowe gminy, nauczyciele, uczniowie, harcerze, strażacy
oraz delegacje wspólnot parafialnych.
Uwieńczeniem
uroczystości
było przyjęcie przez uczestników
błogosławieństwa relikwiami oraz
poświęcenie pamiątkowego dębu,
potomka "Bartka".

Drzewko, które otrzymało imię Jan
Paweł II, zostało przekazane delegacji
Szkoły Podstawowej imienia świętego
Jana Pawła II w Kluczewsku. Zostało ono posadzone 22 października w Dzień Patrona Szkoły.
11 października relikwie Papieża
przyjęła też sąsiednia parafia Stanowiska. Uroczystości przewodniczył
wicekanclerz Kurii Metropolitalnej

w Częstochowie, ksiądz Mariusz
Bakalarz. Mszę świętą koncelebrowali księża Piotr Zaborski, Tadeusz
Gacia, Henryk Dziadczyk i Stanisław Stańczyk.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Dobromierza, poczty sztandarowe
i druhowie strażacy, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej imienia majora Henryka Dobrzańskiego
pseudonim "Hubal" w Dobromierzu i licznie zgromadzeni wierni. Po
uroczystej procesji wierni przyjęli
błogosławieństwo relikwiami.

© Ewa Radolińska

Wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie ksiądz Mariusz Bakalarz wprowadza relikwie świętego do kościoła w Stanowiskach.

archiwum
klubu
©©
Tomasz
Dębowski

Mszę świętą w Kluczewsku odprawili Dariusz Gącik (z prawej) i Józef Barczyk.
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© Tomasz Dębowski

Delegacja szkoły w Kluczewsku otrzymała dąb o imieniu Jan Paweł II.

gmina kluczewsko

© archiwum DKK

Uczestniczki obchodów 10-lecia powstania Dyskusyjnego Klubu Książki w Dobromierzu.

Dyskusyjny Klub Książki w Dobromierzu
ma już 10 lat. Obchody były skromne
Rafał Banaszek

D

yskusyjny Klub Książki w Dobromierzu obchodził we
wrześniu 10. rocznicę swojej działalności. Impreza odbyła się w skromnym gronie.
Z uwagi na rozprzestrzenianie się zachorowalności na
Covid-19, nie mogliśmy zorganizować obchodów tej rocznicy
w szerokim gronie i z udziałem
instytucji współdziałających.
Z tego względu obchody odbyły się w skromnym gronie,
z udziałem władz gminnych,
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kluczewsku i w towarzystwie
zespołu ludowego Alebabki
z Komparzowa – opowiadała

Zdzisława Krupa, moderator
Dyskusyjnego Klubu Książki.
Podczas swojego przemówienia
pani Zdzisława podkreśliła, że 10
lat działalności DKK w Dobromierzu to nie tylko czytanie i promowanie czytelnictwa, ale również
organizowanie i propagowanie
działalności kulturalnej wśród
mieszkańców gminy Kluczewsko.
W dalszej części imprezy wręczono pamiątkowe statuetki dla
wszystkich klubowiczek. Nie mo-

gło też zabraknąć słodkości oraz
urodzinowego tortu. W podziękowaniu za upominki członkinie
DKK z Dobromierza odśpiewały swój hymn klubu, specjalnie
przygotowany na tę okazję.
Następnie gościnnie wystąpił
zespół ludowy Alebabki z Komparzowa. Na zakończenie ich
występu, przy akompaniamencie Mariana Szczepanika, rozśpiewali się wszyscy uczestnicy
biesiady. Impreza udała się.

© archiwum DKK

Zdzisława Krupa kroi tort.

Klub Seniora w Kluczewsku brał
udział w Europejskim Tygodniu Sportu
Rafał Banaszek

W

dniach 23-30 września seniorzy z Klubu Seniora w Kluczewsku brali udział w zajęciach
ruchowych, promując szóstą edycję Europejskiego
Tygodnia Sportu pod hasłem #BEACTIVE.
Seniorzy
swoją
przygodę
z ETS kultywują już od paru lat,
wspierając i mobilizując osoby
starsze do aktywnego spędzania

wolnego czasu. Jak mówią, już
szykują formę na koleją edycję,
rządni wysiłku fizycznego i poprawy swojej kondycji.

© archiwum klubu

Seniorzy z gminy Kluczewsko uczestniczyli w Europejskim Tygodniu Sportu.
Moja gazeta lokalna
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PELLET

REKLAMA

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ!

· SOSNOWY
· DĘBOWY
· BRYKIET
tel.

606 330 307

sklep@pelterm.pl
www.pelterm.pl
12
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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
- 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
REKLAMA
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gmina moskorzew

61 przydomowych oczyszczalni ścieków
powstanie wkrótce w gminie Moskorzew
Rafał Banaszek

W

prawie każdej miejscowości gminy Moskorzew
zostaną wybudowane do połowy przyszłego roku
przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Gmina wyłoniła już wykonawcę inwestycji - to firma z Biszczy
(lubelskie). Zadanie zostanie
zrealizowane w systemie zaprojektuj-wybuduj. Przewidywany
termin zakończenia robót to 30
czerwca 2021 roku.
Na budowę 61 oczyszczalni
gmina Moskorzew pozyskała ponad 804 tysiące złotych
(63,63 procent) dofinansowania unijnego z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Cała inwestycja ma pochłonąć
ponad 900 tysięcy złotych.
Przedsięwzięcie to będzie
współfinansowane w ramach
działania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej

Przykładowe przydomowe oczyszczalnie ścieków, które będą budowane w gminie Moskorzew.

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii".

Celem inwestycji, jak podkreśla wójt Andrzej Walasek, jest
polepszenie warunków życia

Turniej strzelecki w Damianach o puchary
wójtów gmin Moskorzew i Radków

© Zbigniew Ćwikła

mieszkańców gminy, zmniejszenie zanieczyszczeń i poprawa
jakości środowiska naturalnego.

Uwaga rolnicy!
Trwa spis rolny

Rafał Banaszek

K

rzysztof Gasiński i Rafał Grochowina wygrali
w dwóch kategoriach zawody strzeleckie w Damianach o puchary wójtów gmin Moskorzew i Radków.

Turniej przeprowadzono 27
września na miejscowej strzelnicy pomiędzy zaprzyjaźnionymi klubami strzeleckimi z obu
gmin. Wzięło w nim udział 24
zawodników w dwóch kategoriach: strzelanie do tarcz na
punkty oraz strzelanie na czas
do figurek (pojedynek).

W pierwszej kategorii wygrał
Krzysztof Gasiński, drugi był Krystian Przepióra, a trzeci Stanisław
Domagała. Z kolei w pojedynku
strzeleckim najlepszy okazał się Rafał Grochowina przed Andrzejem
Gieroniem i Andrzejem Jaworskim.
Puchary wręczył zwycięzcom
członek zarządu powiatowego Li-

Uczestnicy wrześniowego turnieju strzeleckiego w Damianach.
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gii Obrony Kraju we Włoszczowie
Andrzej Gieroń. Na koniec zaproszono wszystkich uczestników na
pieczone kiełbaski z grilla.
Organizatorem turnieju był
Gminny Ośrodek Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach oraz koła strzeleckie z Moskorzewa i Radkowa. Zarządy
klubów dziękują wójtom Andrzejowi Walaskowi i Jarosławowi
Dominikowi za objęcie honorowym patronatem imprezy strzeleckiej w Damianach.

© GOK Chlewice

Informacja gminnego
komisarza spisowego
w Moskorzewie
Do 30 listopada trwa
Powszechny Spis Rolny
2020. Udział w nim jest
obowiązkowy dla wszystkich rolników.
Spisu można dokonać samodzielnie poprzez formularz internetowy – www.
spisrolny.gov.pl bądź telefonicznie dzwoniąc na infolinię pod numer 22 279 99
99. Aktualnie z rolnikami już
kontaktują się telefonicznie
rachmistrzowie spisowi.
Wszelkie informacje na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 można uzyskać
również w Urzędzie Gminy
w Moskorzewie pod numerem
telefonu 34 35 42 003 oraz
znaleźć na stronie internetowej: www.spisrolny.gov.pl.

gmina moskorzew

© Urząd Gminy Moskorzew

Odznaczeni jubilaci z władzami samorządowymi gminy Moskorzew.

Złote gody w Moskorzewie. Świętowało sześć
par, które zawarły związek 50 lat temu
Rafał Banaszek

J

ubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 25
września sześć par w gminie Moskorzew. Władze gminy
odznaczyły jubilatów medalami nadanymi przez prezydenta.

Jubilaci z gminy Moskorzew

Obchody rozpoczęły się mszą
świętą odprawioną w kościele parafialnym w Moskorzewie w intencji par oraz ich rodzin. Część
oficjalna uroczystości miała miejsce w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym.

upominki. Wzniesiono także toast
za zdrowie dostojnych jubilatów.
Uroczystość uświetniła swoim
występem wokalnym Martynka
Walasek ze szkoły w Moskorzewie, a o oprawę muzyczną zadbał
Sławomir Strzeszkowski.

Uroczystość prowadziła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Monika Bryła. Aktu dekoracji
jubilatów, w imieniu prezydenta
Polski, dokonał wójt gminy Andrzej Walasek, który skierował
również słowa uznania i podzię-

kowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny
przykład dla młodego pokolenia.
Oprócz medali, małżonkom
z wieloletnim stażem wręczono
również pamiątkowe dyplomy, listy gratulacyjne i okolicznościowe

Wystawa malarstwa byłej nauczycielki
Szkoły Podstawowej w Moskorzewie
Rafał Banaszek

10

października Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne w Moskorzewie zorganizowało
wystawę prac malarskich Zofii Słuszniak-Fabjańskiej ze Szczekocin.
Słuszniak-Fabjańska to regionalistka od wielu lat współpracująca z Domem Kultury
w Szczekocinach, we Włoszczowie oraz wieloma innymi na

terenie całego kraju. Głównym
motywem jej twórczości jest
przyroda, krajobrazy i kwiaty.
W trakcie wernisażu pani Zofia
miło wspominała pracę nauczy-

cielki, szczególnie kilkanaście lat
spędzonych w szkole w Moskorzewie. Artystka otrzymała mnóstwo kwiatów, gratulacji i życzeń.
Wystawę jej malarstwa umilił
swoim występem zespół ludowy
Moskorzewianie.
Warto dodać, że Wiejskie Centrum
Kulturalno-Turystyczne,
dzięki pomocy finansowej gminy
Moskorzew, wydało okolicznościową broszurkę, poświęconą

Lucja i Edmund Walasek, Elżbieta
i Dionizy Zdrada, Halina i Mieczysław Przebierała, Halina i Władysław
Brych, Zenona i Ryszard Pustuł, Grażyna i Jan Dziopa.

twórczości artystki ze Szczekocin.
Wystawę prac Zofii Słuszniak-Fabjańskiej można było oglądać
do 16 października.

© WCK-T Moskorzew

Zofia Słuszniak-Fabjańska.
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SKŁAD BUDOWLANY
RADEK

REKLAMA

P.P.H.U.

Radków 27
tel. 502 430 825, 507 788 028

zbiorniki na deszczówkę
2000, 3000, 4000 litrów

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

REKLAMA

Montaż wentylacji
Montaż klimatyzacji
Pompy ciepła
Sprzedaż urządzeń
Doradztwo, serwis
Projektowanie rekuperacji

Tomasz Kowalik
Kurzelów

ul. Partyzantów 16

793 704 781 klimatyzacja
530 420 603 wentylacja
16

email: tomek@kovalinstal.pl
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BUDBER

BUDBER

www.budber24.pl

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

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

WYLEWKI MASZYNOWE
mixokretem

PIASKOWNIA
“WOJCIECHÓW”

REKLAMA

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

721 046 197
Firma Handlowo-Usługowa

Gawron Seweryn

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

MAR-BET Mariusz Chruściel
tel.

725 858 046
604 799 695

Moja gazeta lokalna
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gmina secemin

Czerwone serce w rynku. Gmina zbiera
nakrętki, żeby pomóc potrzebującym
Rafał Banaszek

G

mina Secemin, dbając o środowisko naturalne oraz
wychodząc naprzeciw osobom chorym i potrzebującym
pomocy, postanowiła zakupić specjalny pojemnik na nakrętki. Duże, czerwone serce stanęło w secemińskim rynku
i... szybko się zapełnia.

© Urząd Gminy Secemin

Małgorzata Dudek, inspektor do spraw promocji gminy Secemin z wójtem Tadeuszem Piekarskim.

Nowy autobus szkolny w gminie Secemin
zastąpił po 20 latach wysłużonego gimbusa
Rafał Banaszek

O

d 1 września dzieci i młodzież z gminy
Secemin dojeżdżają do szkoły i przedszkola nowo zakupionym autokarem.
25 sierpnia delegacja gminna
w składzie: wójt Tadeusz Piekarski,

przewodniczący Rady Gminy Bogdan Wasik, radni – Grzegorz Za-

las, Edmund Nowak oraz kierowca
Grzegorz Kowalik odebrała oficjalnie używany autobus, zakupiony
w ramach przetargu.
To sześciobiegowy pojazd marki
TEMSA MD 9 z 2012 roku. W autobusie jest 40 miejsc dla pasażerów.

Tak wygląda nowo zakupiony przez gminę autobus szkolny za około 300 tysięcy złotych.

18
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W niespełna tydzień wypełniło się kolorowymi nakrętkami. Do tej pory zebrano już
cztery pełne pojemniki. Akcja
trwa nadal.
Zbieramy wszelkie plastikowe nakrętki. Dzięki temu nie
trafią na składowisko, tylko
z powrotem do obrotu – zostaną przetworzone na regranulat i wrócą w postaci plastikowych wiader, grabi czy
łopat do śniegu – informuje
Urząd Gminy w Seceminie.
Zbiórka nakrętek organizowana jest w szczytnym celu.
Z gminą współpracuje miejscowa parafia, która przekazuje
zebrane nakrętki potrzebującym rodzinom na finansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.
Gmina
Secemin
zachęca
wszystkich mieszkańców, aby
zbierali nakrętki i zapełniali
nimi czerwony pojemnik-serce
– w ten sposób będą mogli pomóc potrzebującym. Dodajmy,
że wzorem Secemina czerwone
serca na nakrętki pojawiły się
też w innych częściach powiatu włoszczowskiego.
Wszystkie wyposażone są w punktowe pasy bezpieczeństwa.
Pojazd kosztował blisko 300 tysięcy złotych. Jego zakup sfinansowano z budżetu gminy Secemin
oraz z dotacji z funduszy sołeckich
w wysokości ponad 140 tysięcy.
Autobus zastąpił wysłużonego
gimbusa, który dowoził dzieci
i młodzież szkolną przez ponad
20 lat. Zwiększył komfort i bezpieczeństwo. Dzieci są bardzo
zadowolone – twierdzi wójt Tadeusz Piekarski.

© Urząd Gminy Secemin

wydarzenia

Fundacja z Włoszczowy rozda 720
opakowań leku, który pozyskał poseł

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rafał Banaszek

B

artłomiej Dorywalski pomógł w pozyskaniu 720
opakowań suplementu diety, który wspomaga
stawy i kości. Dystrybucją leku dla mieszkańców zajęła się Fundacja Jesteśmy Blisko z Włoszczowy.
Ten środek spożywczy w saszetkach udało się zdobyć dla mieszkańców przy wsparciu posła.

To pierwsza taka pomoc dla
społeczeństwa od Bartłomieja
Dorywalskiego. Wartość wszyst-

© archiwum prywatne

Bartłomiej Dorywalski przy dwóch paletach z suplementem.

kich opakowań to kwota około 25
tysięcy złotych. 720 osób otrzyma
ten lek za darmo.

Cieszę się, że mogłem wykorzystać swoje kontakty
i wesprzeć mieszkańców powiatu włoszczowskiego. Dystrybucją suplementu zajmie
się Fundacja Jesteśmy Blisko,
która znana jest w regionie
z prowadzenia różnego rodzaju akcji profilaktycznych
i charytatywnych – mówi Dorywalski.

© Fundacja Jesteśmy Blisko

Poseł z Martą Szewczyk-Wypychewicz i Stanisławem Toborkiem z fundacji.

Kolejne dotacje dla ochotniczych straży
pożarnych. Wsparcie otrzymały trzy jednostki
Rafał Banaszek

O

chotnicze straże pożarne z Włoszczowy, Secemina i Skorkowa otrzymały po około 6 tysięcy
złotych dotacji na zakup wyposażenia. Jednostki
wspierał poseł z Włoszczowy.
Pieniądze pochodziły z ogólnopolskiego programu finansowania
służb ratowniczych – w tym roku
była to już druga edycja. Jej podsumowanie odbyło się 28 września
w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
W sumie 61 jednostek OSP z naszego województwa otrzymało dotacje na
łączną kwotę ponad 360 tysięcy złotych, w tym jednostki z Włoszczowy,
Skorkowa (kwota 6,1 tysiąca złotych)
oraz Secemina (5,7 tysiąca).
Dotacje nie wymagały wkładu
własnego. W uroczystym przekazaniu promes uczestniczył poseł
Bartłomiej Dorywalski z Włoszczowy, który po raz kolejny
wsparł nasze jednostki w pozy-

skaniu środków finansowych na
sprzęt i wyposażenie.
Ten rok można uznać za rekordowy,
jeśli chodzi o wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych z naszego powiatu. Pieniądze pozyskano m.in. na
zakup samochodów, termomodernizacje remiz, czy zakup sprzętu.

„

Dziękujemy
panu posłowi za
okazane wsparcie. Za dotację
Jarosław
Drą kiewiczchcemy zakupić
osiem hełmów.
ż

„

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

© archiwum prywatne

Bartłomiej Dorywalski z prezesem OSP Secemin Jarosławem Drążkiewiczem.
Moja gazeta lokalna
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ALFA ROMEO MITO 2014

AUDI A4 B8 2012

Rok: 2014
Przebieg: 91.700 km
Silnik: benzyna 875 cm3
TwinAir 105 koni
Wyposażenie: klimatyzacja,
czujniki cofania, radio z dużym LCD, tempomat, bluetooth, AUX,
MP3, alufelgi, 3 tryby jazdy, Alfa DNA, elektryczne szyby,
wielofunkcyjna kierownica

CITROEN C4 2011

Rok: 2012
Przebieg: 195.300 km
Silnik: benzyna 2.0T 1984 cm3 224 konie
Wyposażenie: skrzynia automatyczna,
klimatyzacja, radio z dużym LCD, tempomat, AUX,
skórzana tapicerka, światła LED, elektrycznie ustawiane
fotele, szyberdach, MP3, alufelgi

CITROEN C4 2012

Rok: 2011
Przebieg: 231.233 km
Silnik: diesel 1560 cm3 HDi 90 koni
Wyposażenie: klimatyzacja automatyczna,
wielofunkcyjna kierownica, ABS, wspomaganie
kierownicy, ASR, bluetooth, komputer pokładowy, MP3,
elektryczne szyby

Rok: 2012
Przebieg: 147.160 km
Silnik: Diesel 1560cm3 HDi 90 koni
Wyposażenie: klimatyzacja automatyczna,
wielofunkcyjna kierownica, ABS,
wspomaganie kierownicy, ASR, bluetooth,
komputer pokładowy, MP3, elektryczne szyby

FIAT PANDA LOUNGE 2012

FORD FIESTA 2011

Rok: 2012
Przebieg: 51.450 km
Silnik: benzyna 1242 cm3 Lounge 69 koni
Wyposażenie: klimatyzacja automatyczna,
wielofunkcyjna kierownica, ABS, wspomaganie
kierownicy, ASR, bluetooth, komputer pokładowy, tryb CITY,
ISOFIX, elektryczne szyby

PEUGEOT PARTNER TEPEE 2009

FORD FOCUS KOMBI 2013

Rok: 2009
Przebieg: 177.464 km
Silnik: diesel 1560 cm3 HDi 90 koni
Wyposażenie: klimatyzacja automatyczna,
wielofunkcyjna kierownica, ABS,
wspomaganie kierownicy, ASR, komputer
pokładowy, tempomat, elektryczne szyby,
przesuwne drzwi

Rok: 2013
Przebieg: 241.966 km
Silnik: diesel 1560 cm3 TDCi 115 koni
Wyposażenie: klimatyzacja
automatyczna, wielofunkcyjna
kierownica, ABS, wspomaganie
kierownicy, hak, ISOFIX, tempomat,
czujniki cofania, elektryczne szyby

RENAULT KANGOO 2012

Rok: 2012
Przebieg: 131.000 km
Silnik: diesel 1461 cm3 dCI 90 koni
Wyposażenie: klimatyzacja, ABS,
wspomaganie kierownicy, ASR, komputer
pokładowy, elektryczne szyby, hak, przesuwne drzwi

SEAT IBIZA KOMBI 2011

Koniecpol

fotele,
alufelgi
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Rok: 2011
Przebieg: 71.260 km
Silnik: diesel 1870 cm3 dCi 130 koni GT-Line
Wyposażenie: klimatyzacja automatyczna,
wielofunkcyjna kierownica, ABS,
wspomaganie kierownicy, ASR, bluetooth,
MP3, komputer pokładowy, czujniki parkowania,
sportowe fotele, nawigacja, LCD, System START-STOP

Rok: 2014
Przebieg: 150.260 km
Silnik: diesel 1598 cm3 Monte Carlo 90 koni
Wyposażenie: Pakiet Monte Carlo, klimatyzacja
automatyczna, wielofunkcyjna kierownica, ABS,
wspomaganie kierownicy, ASR, bluetooth, MP3, komputer
pokładowy, sportowe fotele, światła przeciwmgielne, alufelgi

Włoszczowa

Psary Kolonia 63

Szczekociny

RENAULT MEGANE GT LINE KOMBI 2011

SKODA FABIA MONTE CARLO 2014

Rok: 2011
Przebieg: 118.225 km
Silnik: diesel 1598 cm3 105 koni
Wyposażenie: klimatyzacja automatyczna,
wielofunkcyjna kierownica, ABS,
wspomaganie kierownicy, ASR, bluetooth,
MP3, komputer pokładowy, skórzane
podgrzewane siedzenia, hak, światła przeciwmgielne,

Secemin

Rok: 2011
Przebieg: 133.000 km
Silnik: diesel 1399 cm3 TDCi 68 koni
Wyposażenie: klimatyzacja, wielofunkcyjna
kierownica, ABS, wspomaganie kierownicy,
ASR, bluetooth, komputer pokładowy, czujniki
parkowania, sportowe zegary

784 855 377

SAMOCHODY Z USA, KANADY i EUROPY
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wydarzenia

Powiat włoszczowski pomógł
gminom w walce z koronawirusem
Rafał Banaszek

13

października Zarząd Powiatu podpisał z wójtami i burmistrzem umowy dotyczące nieodpłatnego przekazania środków ochrony osobistej do walki z Covid-19.
Gminy otrzymały między innymi gogle ochronne, kombinezony, maski medyczne jednorazowe i maski ochronne FFP Z KN
95 bez wentyla, osłony na buty,
przyłbice, rękawice ochronne
lateksowe i nitrylowe, środki do
dezynfekcji rąk i powierzchni,
fartuchy chirurgiczne, fartuchy
flizelinowe jednorazowe i ręczniki jednorazowego użytku zgodnie z wcześniej zgłoszonym
zapotrzebowaniem.
Środki te zakupiono w ramach
dużego projektu realizowanego
przez powiat pod nazwą "Działania ukierunkowane na walkę,
łagodzenie i zwalczanie skutków
COVID-19 SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego",
który opiewa na kwotę ponad 2
milionów złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej

© Starostwo Powiatowe

Gmina Włoszczowa otrzymała materiały antycovidowe za kwotę ponad 24 tysięcy.

wyniesie 1,8 miliona, a wkład
własny powiatu ponad 300 tysięcy złotych. Pomoc rzeczową
w postaci materiałów antycovidowych otrzymało też sporo jednostek powiatowych.

Ile otrzymały gminy
Gmina Włoszczowa – 24,2 tysiąca złotych, gmina Krasocin – 22,7 tysiąca,
gmina Kluczewsko – 15,2 tysiąca, gmina Secemin – 13,2 tysiąca, gmina Moskorzew – 9,3 tysiąca, gmina Radków
– 23,6 tysiąca.

Uroczysty odbiór trzech dróg powiatu.
Ludzie czekali na remont ponad 20 lat
Rafał Banaszek

W

połowie października władze powiatu
włoszczowskiego odebrały uroczyście
trzy odcinki swoich dróg, które wyremontowano w gminach Krasocin i Secemin.
13 października oddano mieszkańcom do użytku ponad 1,2-kilometrowy odcinek wyremontowanej drogi Ostrów – Wyszyce.
Nareszcie mamy XXI wiek –
cieszyli się ludzie. W odbiorze

końcowym uczestniczył między innymi Zarząd Powiatu,
wójt Krasocina, radni powiatowi i gminni.
Drogę powiatową wykonano
tak zwaną metodą podwójnego

powierzchniowego
utrwalenia.
Remont kosztował ponad 230
tysięcy złotych, z czego około
180 tysięcy przeznaczył powiat,
a resztę dołożyła gmina Krasocin.
Wykonawcą zadania była firma
Domax z Boronowa.
Na drugi dzień, 14 października odbył się z kolei odbiór końcowy dwóch
znacznie krótszych odcinków powiatowych w Kuczkowie i Czaryżu. Starostwu pomogła tym razem gmina Secemin oraz Nadleśnictwo Koniecpol.

Odbiór ponad 1,2-kilometrowego odcinka drogi w Wyszycach, w gminie Krasocin.

„

Cieszę się, że
dzięki realizowanemu przez
powiat włoszczowski projekDariusz towi mogliśmy
Czechowski
zakupić środki
ochrony osobistej dla urzędów
gmin i wskazanych przez nie
jednostek i instytucji. Z pewnością przyczynią się one do
poprawy bezpieczeństwa pracowników i osób
korzystających
z ich pomocy.

„

W uroczystym odbiorze wzięli
udział przedstawiciele Zarządu Powiatu, przewodniczący Rady Powiatu i jego zastępca, przedstawiciele
nadleśnictwa oraz wójt Secemina.
W Kuczkowie odebrano odcinek
o długości 450 metrów, a w Czaryżu
– o 30 metrów dłuższy.
Pierwsze zadanie kosztowało
około 136 tysięcy, w tym dotacja z gminy Secemin wyniosła 25
tysięcy, a 27 tysięcy dołożyło koniecpolskie nadleśnictwo. Droga w Czaryżu pochłonęła ponad
186 tysięcy, z czego nadleśnictwo
przekazało 37 tysięcy, a gmina
Secemin – 25 tysięcy. Resztę pokrył powiat włoszczowski. Obie
drogi wyremontował zakład Dukt
z Włoszczowy.

© Rafał Banaszek
Moja gazeta lokalna

21

wydarzenia

Uroczystość patriotyczna na Pękowcu.
To było historyczne wydarzenie

Uczestnicy uroczystości patriotycznej w lesie na Pękowcu, w miejscu dawnego obozu i bunkrów partyzanckich.

© Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

W

ostatnią niedzielę września, na obrzeżach powiatu włoszczowskiego i województwa świętokrzyskiego, w miejscu
dawnego obozu i bunkrów partyzantów Armii Krajowej batalionu
"Las" w Pękowcu odbyła się duża uroczystość patriotyczna.
To było pierwsze od ćwierćwiecza tak podniosłe wydarzenie
obchodzone w tym miejscu, które zbiegło się z 81. rocznicą powstania Podziemnego Państwa
Polskiego. Spotkanie w lesie rozpoczęła msza święta polowa, którą sprawował dziekan dekanatu
włoszczowskiego, ksiądz prałat
Zygmunt Pawlik.
Na
uroczystość
przybyli parlamentarzyści, władze

województwa
świętokrzyskiego w osobach marszałka
i wojewody, starostowie powiatów włoszczowskiego, jędrzejowskiego i koneckiego,
burmistrzowie
Włoszczowy
i Koniecpola, wójtowie, leśnicy, harcerze, kombatanci
oraz mieszkańcy. Przy pomniku na Pękowcu zgromadziło się kilkanaście pocztów
sztandarowych. Nie mogło też

Odznaczeni medalem Pro Patria z władzami województwa świętokrzyskiego.
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zabraknąć pułkownika Zbigniewa Zielińskiego, byłego
ministra, Honorowego Obywatela Włoszczowy, uczestnika
walk na tych terenach.
Po mszy świętej odsłonięto
i poświęcono krzyż i emblemat
okolicznościowy Lasów Państwowych, wniesiony przez
leśników Nadleśnictwa Włoszczowa w hołdzie bohaterom
wojny
polsko-bolszewickiej

© Rafał Banaszek

1920 roku. Po Apelu poległych
poszczególne delegacje złożyły
kwiaty pod pomnikiem.
Następnie władze województwa
odznaczyły osiem osób medalem
Pro Patria. Otrzymali go: Krystyna Woldańska, Dariusz Czechowski, Cezary Michalski, Rafał
Pacanowski, Jan Skoczek, Helena
Szklarz, Sławomir Szklarz i Rafał
Żelichowski. W ostatniej części artystycznej wystąpił włoszczowski muzyk Artur Frączek.
Imprezę patriotyczną na Pękowcu zorganizowali: starosta Dariusz
Czechowski, prezes włoszczowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Teresa Monka oraz nadleśniczy Nadleśnictwa
Włoszczowa Artur Ratusznik.

© Rafał Banaszek

Pułkownik Zbigniew Zieliński.

NAGROBKI

REKLAMA

PRODUKCJA i MONTAŻ

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

ATRAKCYJNE CENY

MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH
DO KAŻDEGO NAGROBKA WAZON LUB ŁAWKA GRATIS

Decor Granite

ul. Wschodnia 2, 29-100 Włoszczowa

www.decorgranite.pl tel.

785 722 981
Moja gazeta lokalna
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OKNA I DRZWI

REKLAMA

REKLAMA

• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE TOMEX

SOFTLINE 0,6 W/m2K

OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

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

tel. 506 180 713 - 513 416 994 e-mail: tomexokna77@onet.pl

2. Koniecpol, Rynek 38
REKLAMA

kom. 604 289 855

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

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

wydarzenia

11-letni Krzysztof Brymerski z Krasocina
odwiedził ponad 360 miejsc pamięci
Rafał Banaszek

P

onad 360 miejsc związanych z potyczkami i bitwami partyzantów Armii Krajowej odwiedził 11-letni Krzysztof Brymerski z Krasocina. Wygrał on ogólnopolski konkurs „Klub
Odkrywców Miejsc Pamięci”.
Gala finałowa odbyła się 7 października w siedzibie Radia Kiel-

ce. Główną nagrodę - wyjazd na
uroczystości na Monte Casino,

ufundowaną przez Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjono-

© Wiktor Taszłow/Radio Kielce

Krzysztof Brymerski z Janem Józefem Kasprzykiem - szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Fundacja Jesteśmy Blisko i firma
Dachpoll pomogły w odbudowie dachu

wanych, zdobył 11-letni mieszkaniec naszego powiatu.
W konkursie wzięło udział łącznie 837 osób z całego kraju. Trwał
on od 15 czerwca do 27 września.
Zadaniem uczestników było odwiedzenie punktów - miejsc upamiętniających męstwo żołnierzy Armii
Krajowej, które zamieszczono na
portalu mapapamieci.net. Wszystkie 363 punkty odkryła tylko jedna
osoba – 11-letni Krzysztof Brymerski ze swoim tatą Dominikiem, który służył jako kierowca.
Warto dodać, że to nie był jedyny włoszczowski akcent podczas
gali. Piąte miejsce zajęła inna
mieszkanka gminy Krasocin Emilia Borowska, dyrektor Biura
Poselskiego Bartłomieja Dorywalskiego we Włoszczowie, która zdobyła nagrodę ufundowaną
przez starostę włoszczowskiego.
W jego imieniu nagrody wręczył Dionizy Krawczyński, prezes
Stowarzyszenia
Rekonstrukcji
Historycznych Jodła z siedzibą
w Występach, kolejny mieszkaniec gminy Krasocin.

Platynowy jubileusz
„Sikorskiego”

Rafał Banaszek

F

undacja Jesteśmy Blisko oraz firma Dachpoll Michała Słowika pomogły Robertowi Machnikowi,
mieszkańcowi Włoszczowy w kosztach zakupu materiałów na wymianę pokrycia dachowego.

Dach na domu pana Roberta
zniszczyła 8 sierpnia nawałnica, która zerwała część pokrycia.
Oderwane płyty eternitu uszko-

dziły też dwa sąsiednie budynki
na ulicy Kraszewskiego.
Ponieważ mieszkającego samotnie właściciela domu nie było stać na

wymianę w całości dachu, zwrócił się
o pomoc do włoszczowskiej Fundacji
Jesteśmy Blisko, która zainteresowała
się sprawą i ostatecznie pokryła koszt
wymiany pokrycia. Nowy dach postawiono pod koniec września.
Dziękuję fundacji oraz firmie
Dachpoll za pozytywne rozpatrzenie
naszej prośby i pomoc okazaną mojemu kuzynowi – mówiła Anna Oleśkiewicz, która mieszka po sąsiedzku.

© I LO Włoszczowa

Przemawia dyrektor Bożena Kaczor.

Rafał Banaszek

8

października I Liceum
Ogólnokształcące imienia generała Władysława
Sikorskiego we Włoszczowie obchodziło po raz 37.
Święto Patrona. W tym
roku uroczystość zbiegła
się z obchodami 75. rocznicy powstania szkoły.

Dzięki pomocy fundacji i firmy Dachpoll wymieniono dach na budynku-bliźniaku (po lewej stronie).

© Rafał Banaszek

Te podwójne obchody przyszło
"Sikorskiemu" przeżywać w sposób szczególny – podczas zmagania się z pandemią. Uroczystość
w Domu Kultury była skromna.
25
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Pierwsza studentka medycyny, która
otrzyma od powiatu stypendium
Rafał Banaszek

P

aulina Klarczyńska – studentka szóstego roku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kształcąca się na Wydziale Nauk Medycznych na kierunku lekarskim - to pierwsza
osoba, która otrzyma stypendium ufundowane przez powiat.
Umowę ze studentką podpisały 12 października władze

samorządowe powiatu. Powiat
włoszczowski będzie wypłacał

Paulinie Klarczyńskiej stypendium w wysokości 2 tysięcy zło-

© Starostwo Powiatowe

Małgorzata Gusta, Rafał Pacanowski, Paulina Klarczyńska, Dariusz Czechowski, Łukasz Karpiński i Agnieszka Górska.

Starosta włoszczowski wręczył stypendia
sportowe. Otrzymało je sześć uczennic
Rafał Banaszek

S

ześć uczennic i absolwentek szkół ponadpodstawowych prowadzonych rzez powiat włoszczowski otrzymało stypendium starosty za szczególne osiągnięcia sportowe.

Wręczenie aktów nadania stypendiów przez Zarząd Powiatu w obecności dyrektorów szkół odbyło się
24 września w starostwie.
Tegorocznymi laureatami stypendium w wysokości 800 złotych, wy-

Władze powiatu włoszczowskiego z laureatami stypendium sportowego starosty i dyrektorami szkół.
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tych brutto miesięcznie w roku
akademickim 2020/2021, to
jest od 1 października tego roku
do 30 czerwca 2021 roku.
Zgodnie z umową studentka zobowiązała się, że po zakończeniu
studiów odbędzie staż i podejmie
pracę przez okres co najmniej 12
miesięcy w Szpitalu imienia Jana
Pawła II we Włoszczowie.
Pomysł ufundowania stypendiów dla studentów medycyny
narodził się jeszcze w ubiegłej
kadencji Rady Powiatu – z propozycją takiego wsparcia finansowego wyszli wówczas radni z Prawa
i Sprawiedliwości, którzy obecnie
rządzą powiatem.
Chcieli w ten sposób zachęcić
i ściągnąć młodych lekarzy do naszego szpitala, żeby tutaj podjęli
pracę i zostali na stałe. Stypendium ustanowiono w 2018 roku.
Od tamtego czasu z nikim nie
udało się podpisać umowy, aż do
12 października.
płacanym po 200 złotych miesięcznie
(od 1 września do 31 grudnia) są: Julia
Andzel, Wiktoria Czekała, Julia Gusta (Uczniowski Klub Sportowy Hetmanki Włoszczowa), Martyna Dudek
(Uczniowski Klub Sportowy Victoria
Włoszczowa), Magdalena Maroń
i Kamila Śliwińska (Uczniowski Klub
Sportowy Sztubak przy I LO).
Stypendia starosty za szczególne
osiągnięcia sportowe są przyznawane od 2006 roku. Dotychczas otrzymało je 30 zawodników.

© Starostwo Powiatowe
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Powiat przekazał ponad 40 laptopów
do zdalnej nauki dzieciom z pieczy zastępczej
Rafał Banaszek

W

ramach realizowanego przez powiat projektu dla dzieci
z rodzin zastępczych zakupiono 44 laptopy z oprogramowaniem, 3 tablety oraz specjalistyczne programy dla dzieci
z niepełnosprawnością.
Przekazanie sprzętu odbyło
się 19 października w Starostwie
Powiatowym we Włoszczowie.
Wręczyły go opiekunom zastępczym członek Zarządu Powiatu
Małgorzata Gusta oraz dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie Ilona Nowak.
Dodatkowo
opiekunowie
i dzieci przebywające w rodzinach zastępczych otrzymali od
powiatu środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji).
Sprzęt komputerowy zakupiono w ramach projektu „Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii
COVID-19” w ramach Programu

Sprzęt komputerowy przekazały opiekunom zastępczym Małgorzata Gusta i Ilona Nowak.

Operacyjnego Wiedza, Edukacja,
Rozwój na lata 2014 – 2020.
Głównym celem projektu
było zapobieganie i ograni-

czenie negatywnych skutków
epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie
rodzin zastępczych, rodzin-

© Starostwo Powiatowe

nych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, żeby mogły bezpiecznie
realizować swoje zadania.
REKLAMA
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Dzień szpilek we Włoszczowie. Panie
pomogły dzieciom chorym na raka
Rafał Banaszek

25

września odbyła się druga edycja ogólnopolskiej akcji
społecznej pod nazwą Dzień Szpilek. Można było pomóc dzieciom chorym na nowotwory. Wystarczyło niewiele.
Zasady społecznej kampanii
były bardzo proste. Wystarczyło tego dnia włożyć szpilki, zrobić sobie w nich zdjęcie
i opublikować je na facebooku
z hashtagiem #dzienszpilek.

Za każdy taki wpis organizator deklarował, że przekaże 2
złote na rzez Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową Przylądek Nadziei.
Inicjatorem akcji była Klinika

© Starostwo Powiatowe

Panie z włoszczowskiego starosta zainicjowały akcję w powiecie.

Onkologiczna Przylądek Nadziei, a organizatorem sieć
sklepów Moliera2.
W kampanię społeczną włączyły się ochoczo panie ze
Starostwa Powiatowego we

Włoszczowie,
Powiatowego
Centrum
Kulturalno-Rekreacyjnego, a także stowarzyszenia, szkoły, lokalne firmy oraz
indywidualne osoby.
Akcja sieci sklepów Moliera2 zakończyła się sukcesem
- zebrano ponad 223 tysiące
złotych. Pieniądze trafiły na
początku października na konto fundacji Przylądek Nadziei.
Hashtag #dzienszpilek został
użyty prawie 600 tysięcy razy.

© Rafał Banaszek

Skoro szpilki, to nie mogło też zabraknąć Stowarzyszenia Włoszczowa na obcasach.

Szymon Pawłowski w Młodzieżowej Radzie
Ekologicznej przy ministrze środowiska
Rafał Banaszek

S

zymon Pawłowski, strażak Ochotniczej Straży
Pożarnej w Krasocinie został wiceprzewodniczącym nowo powołanej przez ministra środowiska Młodzieżowej Rady Ekologicznej.
Organ składa się z 34 młodych i kreatywnych ludzi z całej
Polski. To oni będą współtworzyć przyszłą proekologiczną
politykę naszego kraju. Rada
ma pełnić funkcję organu doradczego przy Ministerstwie
Środowiska w proekologicznych decyzjach administracji
rządowej.
Szymon Pawłowski ma 21 lat,
jest absolwentem Technikum
Leśnego w Zagnańsku, aktualnie studiuje leśnictwo. Odbywa

staż w Nadleśnictwie Daleszyce.
Oprócz tego jest członkiem OSP
Krasocin, aktywnie biorącym
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Muzyk Młodzieżowej
Orkiestry Dętej. Członek Zespołu Sygnalistów Myśliwskich
przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
Koordynator oraz uczestnik
projektów z programów "Równać szanse", "Mania działania", Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

© archiwum
© Rafał prywatne
Banaszek

Szymonowi Pawłowskiemu gratuluje minister środowiska Michał Woś.
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wydarzenia

Rozpoczęła się budowa nowego ronda.
Będzie gotowe do połowy listopada
Rafał Banaszek

F

irma Drog-Bud z Częstochowy rozpoczęła budowę ronda u zbiegu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego. Od 21 października obowiązuje nowa tymczasowa organizacja ruchu w tej części Włoszczowy.
Zamknięto wjazd na ulicę Głowackiego. Na Sienkiewicza i Młynarskiej
wprowadzono ruch wahadłowy, którym steruje sygnalizacja świetlna.

Nowe rondo będzie miało 32 metry
średnicy. W ramach inwestycji zostanie także przebudowane oświetlenie
uliczne, kanalizacja deszczowa i sa-

nitarna, sieć gazowa, teletechniczna
i elektryczna. Inwestycja ma być gotowa do połowy listopada i kosztować
około 2 miliony złotych.

Prace ziemne rozpoczęły się 21 października. Rondo ma być gotowe do połowy listopada.

© Rafał Banaszek

Nowa organizacja ruchu
Prace będą realizowane w trzech etapach. W każdym z nich przewiduje się
zamknięcie dla ruchu wlotu do ulicy
Głowackiego oraz skierowanie ruchu na
sieć ulic sąsiadujących, zapewniając dostęp do ulicy Sienkiewicza i Młynarskiej.
Etapy budowy
Etap I – budowa części ronda
z zajęciem połowy jezdni ulicy Sienkiewicza – Południowej i zamkniętym wlotem ulicy Głowackiego.
Etap II – budowa części ronda z zajęciem północno-zachodniej części ulicy
Sienkiewicza i zachodniej strony ulicy
Młynarskiej oraz zamkniętym wlotem
ulicy Głowackiego. Ruch skierowany
będzie między innymi na część wybudowanego w pierwszym etapie ronda.
Etap III – budowa części ronda
z
zajęciem
północno-wschodniej
części ulicy Sienkiewicza i wschodniej strony ulicy Młynarskiej oraz
zamkniętym wlotem ulicy Głowackiego. Ruch skierowany będzie między innymi na część wybudowanego
w pierwszym i drugim etapie ronda.
We wszystkich etapach robót ruchem
będzie sterować sygnalizacja świetlna.
Wykonawca zapewni dojazd do posesji
ich użytkownikom na odcinkach wyłączonych z ruchu. Utrudnienia mają
potrwać do 31 marca przyszłego roku.

Wielki sukces włoszczowskich „Hetmanek”. Zdobyły
Puchar Polski Kobiet 2020 w województwie świętokrzyskim
Rafał Banaszek

P

uchar Polski Kobiet 2020 na szczeblu
Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej
wywalczył zespół Uczniowskiego Klubu Sportowego Hetmanki Włoszczowa.

W meczu finałowym podopieczne
trenera
Mariusza
Ochenduszki po golach Iwony Starczyk i Wiktorii Czekały
wygrały 2:0 z KSZO Ostrowiec
Świętokrzyski. Finał rozegrano 14 października w Kielcach.
Pamiątkowy puchar oraz czeki
na kwotę 5000 złotych i 1500 zł
wręczyli zwyciężczyniom wiceprezesi Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej - Tomasz Domaradzki i Marcin Gawron.
Dzięki zwycięstwu na szczeblu
województwa nasze „Hetmanki” zagrają w kolejnej rundzie
Pucharu Polski, która będzie
miała już charakter międzywojewódzki. Mecz 1/32 Pucharu
Polski odbędzie się 4 listopada
na stadionie imienia Mariana
Górskiego we Włoszczowie. Rywalem włoszczowianek będzie
zespół UNIFREZZE Górzna.
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© archiwum zespołu

Włoszczowskie „Hetmanki” z czekami i pucharem Polski Kobiet 2020 na szczeblu ŚZPN.

NOWY MŁYN WŁOSZCZOWA

REKLAMA

www.nowymlynwloszczowa.pl

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ TRWA
Funkcjonalne, słoneczne mieszkania z balkonami i tarasami,
parking podziemny, plac rekreacyjny, nowoczesne lokale
usługowe, sklepy, gabinety...
To wszystko blisko Rynku we Włoszczowie
przy ulicy Młynarskiej .
Ceny mieszkań już od 3800 zł za m2 !
Nowy Młyn to nowy styl mieszkania.

Iwona Wielgus

Lwy Inwestycje Deweloper

+ 48 693 000 150
Moja gazeta lokalna
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rozmaitości
Krzyżówka nr 18

Odeszli...
Pytania

1
2
3
4
5
6
7
8

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. Oddział szpitalny, który rozpoczął działalność w październiku 2017 roku?
2. Jaki przydomek nosi patron Szkoły Podstawowej w Dobromierzu?
3. Jaką największą inwestycję 2010
roku otwarto 16 października we
Włoszczowie?
4. Najnowszy spektakl Zbigniewa
Woldańskiego, który swoją premierę
miał 2 października?
5. Jak nazywa się zespół hip-hopowy, który w październiku nagrał we
Włoszczowie utwór dedykowany
Bartkowi Gwieździe z Secemina?
6. Ozdobna ławeczka z zadaszeniem
i kratownicą po bokach, służącą do
podtrzymywania roślin pnących
– kilkanaście takich pergoli zdobi
obecnie rynek Włoszczowy.
7. Miejscowość pod Włoszczową o…
zwierzęcej nazwie.
8. Jaką część garderoby założyły panie 25 września, żeby pomóc dzieciom chorym na raka?

Ogłoszenia

Zwycięzca krzyżówki nr 17

06.11

POWIAT

Konkurs fotograficzny
„Niepodległa w kadrze”

© Rafał Banaszek

Magdalena Grzesińska z Zalesia (na zdjęciu z roczną córką Mają) odgadła prawidłowo hasło krzyżówki we wrześniowym numerze, które brzmiało: balladyna. Została
wylosowana spośród dziewięciu czytelników, którzy nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Bogdan Stachurski, Joanna Ciopińska, Marta Kozieł, Anna Kraszewska, Agnieszka Rajca, Wiktoria Bryła, Dominik Kusa i Rafał Banaszczyk. Dziękujemy.

Dwóch
pijaczków
siedzi
w knajpie.
Piją ostro.
Około
północy: - Wiesz
stary, muszę już iść. A daleko
mieszkasz? - Nie, Na Miodowej,
tu zaraz obok. - Tak? Ja też
na Miodowej. Siedem. - Co ty?
To jesteśmy sąsiadami. Ja pod
dwójką na parterze. - Zaraz...
To ja mieszkam pod dwójką! Chwila... Adaś? - Tata?
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Składniki:
1 opakowanie twarogu na sernik
OSM Włoszczowa, 1 szklanka cukru, 7
jajek, 1/2 kostki masła włoszczowskiego
extra, 1 budyń śmietankowy, aromat
cytrynowy.
Formę wyłożyć herbatnikami lub
kruchym ciastem.

Czesław
MALINOWSKI
Pedagog,
długoletni dyrektor Domu
Kultury, prezes
Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia
Kultury i oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zmarł
18 lipca w wieku 83 lat. Jego pogrzeb odbył się 22 lipca. Został
pochowany na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie.

Irena
SUPLITT
Znana włoszczowska ginekolog i położnik, dziesiątki
lat
związana ze szpitalem powiatowym
i poradnią dla kobiet. Zmarła 12
września w wieku 82 lat. Jej pogrzeb odbył się 19 września we
Włoszczowie. Została pochowana na cmentarzu komunalnym
w Szczekocinach.

Sernik po włoszczowsku
Przepis Okręgowej
Spółdzielni
Mleczarskiej

Wykonanie:
Żółtka oddzielić od białek, dodać cukier
i ubijać do puszystości. Następnie
dodać masło i ucierając dodawać masę
twarogową, budyń i aromat. Na koniec
ubić białka jajek i delikatnie wymieszać
z utartą masą. Wyłożyć na blachę i piec
60 minut w temperaturze 180-200
stopni C.
Więcej kulinarnych inspiracji
na: www.facebook.com/
pOSMakujWloszczowy
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
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Ceniony
regionalista, historyk
i
wieloletni
pracownik samorządowy (naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich Urzędu
Gminy we Włoszczowie), autor
wielu książek. Zmarł 29 lutego
w wieku 77 lat. Jego pogrzeb odbył się 3 marca. Został pochowany na cmentarzu parafialnym we
Włoszczowie.

Kącik kulinarny

Dowcipy Czesława Syrka
Adaś? Tata?

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz zaprasza do udziału
w konkursie fotograficznym „Niepodległa w kadrze”. Nadesłane fotografie powinny dotyczyć tematyki
patriotyczno-historycznej, związanej z województwem świętokrzyskim. Mogą utrwalać miejsca pamięci, święta narodowe, pomniki,
miejsca wydarzeń historycznych,
znane postaci. Zwycięskie prace
znajdą się na kalendarzu na 2021
rok, wydanym przez wojewodę. Na
zgłoszenia organizatorzy czekają do
6 listopada. Regulamin konkursu
można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: www.kielce.uw.gov.pl.

Stanisław
JANACZEK
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