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Rafał Banaszek

Największe inwestycje
powiatu 2021 s. 3    

Nowe oblicze osiedli 
we Włoszczowie

Wozowania stanie się
Domem Kultury

    W numerze

T0 pierwszy numer gazety 
w Nowym Roku 2021. 

Otwiera go największa inwe-
stycja ostatnich dziesięcioleci, 
czyli obwodnica Włoszczo-
wy, oddana do użytku tuż 
przed Bożym Narodzeniem - podobnie 
jak rondo na ulicy Sienkiewicza. Ale idzie 
nowe, bowiem, jakby na przekór pandemii, 
samorządy zapowiadają kolejne wielkie 
inwestycje. Nadzieję na powrót do normal-
ności dają szczepienia, które rozpoczęły się 
w naszym szpitalu już na początku roku. 
Oby 2021, który się właśnie rozpoczął, był 
dla nas dużo łaskawszy od minionego. 

Będzie oczyszczalnia 
w Międzylesiu s. 14

Pierwsi zaszczepieni
na Covid-19 s. 15 

Obwodnica otwarta. Włoszczowa 
dostała piękny prezent pod choinkę 

Rafał Banaszek

Tak wyglądało symboliczne otwarcie obwodnicy południowej Włoszczowy w okolicach ronda na Jędrzejowskiej.

W strugach deszczu posłowie, władze wojewódzkie i sa-
morządowe otworzyły 22 grudnia obwodnicę Włosz-

czowy. Spełniło się marzenie, na które to miasto czekała od 
ponad 40 lat. To była najbardziej oczekiwana inwestycja 
ubiegłego roku, historyczna chwila w dziejach miasta.  

© Rafał Banaszek

Uroczystość odbyła się w oko-
licach nowego ronda przy ulicy 
Jędrzejowskiej, gdzie 12 września 
2019 roku wbito szpadle, rozpo-
czynając symbolicznie tę inwesty-
cję. Wtedy był upał. 22 grudnia 
imprezę zepsuł padający deszcz. 

Mimo to w wydarzeniu wzięło 
udział kilku parlamentarzystów 
i kilkunastu samorządowców na 
czele z władzami województwa 
świętokrzyskiego, którzy otwo-
rzyli uroczyście nową drogę woje-
wódzką, zdejmując symbolicznie 
barierki z jezdni. 

Obwodnicę poświęcił dziekan 
dekanatu włoszczowskiego, ksiądz 
prałat Zygmunt Pawlik, który - jak 
sam przyznał - również nie mógł 
się doczekać tej inwestycji. 

W podziękowaniu za nową dro-
gę szybkiego ruchu poseł Bartło-
miej Dorywalski z Włoszczowy 
wręczył marszałkowi wojewódz-
twa Andrzejowi Bętkowskiemu 
medal z herbem miasta, wyraża-
jąc nadzieję, że zostaną spełnione 
obietnice województwa, dotyczą-
ce budowy drugiego etapu.  

Obwodnica południowa Włosz-
czowy ma 7,5 kilometra długości, 
biegnie z dala od centrum miasta, 
przez tereny łąk i lasów, łącząc 
przy okazji drogi wojewódzkie 
786 i 742 oraz drogi powiatowe. 

Dzięki niej z centrum miasta 
został częściowo wyprowadzony 
uciążliwy ruch tranzytowy w kie-
runku Kielc, Częstochowy, Kato-
wic, czy Jędrzejowa. 

Mieszkańcy czekają teraz na 
drugi etap tej inwestycji - obwod-
nicę północną, która ostatecz-
nie wyprowadzi ruch tranzytowy 
z centrum i zamknie cały układ 
obwodnicowy Włoszczowy.

Budowa pierwszego etapu po-
chłonęła 60,9 miliona złotych, 
z czego 34,6 miliona dofinanso-
wała Unia Europejska, 4 miliony 
dołożył budżet państwa, a 22,3 
miliona stanowił wkład własny 
województwa świętokrzyskiego. 

Swój udział finansowy do tej 
strategicznej inwestycji miały rów-
nież powiat i gmina Włoszczowa, 
które sfinansowały po połowie 
opracowanie niezbędnej doku-
mentacji, przeznaczając na ten cel 
ponad 350 tysięcy złotych.

s. 7    

s. 10 

POWIAT

WŁOSZCZOWA

SECEMIN

WŁOSZCZOWA

KLUCZEWSKO

https://www.youtube.com/watch?v=F-I0UNpxn2o
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powiat włoszczowski

29 grudnia Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie 
powierzenia pełnienia obowiązków przez nowego 

dyrektora Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyj-
nego we Włoszczowie. Odchodzącą ze stanowiska Jolantę 
Tyjas zastąpiła Teresa Chudy.

Rafał Banaszek

Teresa Chudy została dyrektorem Powiatowego 
Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego

Rafał Banaszek

16 grudnia władze samorządowe powiatu podpisa-
ły umowę na wykonanie dokumentacji projekto-

wej wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospoda-
rowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym.

Od lewej: Łukasz Michalski, Monika Kaczkowska-Pilarska, Rafał Pacanowski, Bożena Kaczor, Agnieszka Górska, 
Dariusz Czechowski, Łukasz Karpiński, Piotr Bogusiewicz i Robert Maj.  

Za pół roku powstanie projekt hali 
sportowej przy włoszczowskim liceum 

Pożegnanie ustępującej dyrektor (od lewej:) Małgorzata Gusta, Dariusz 
Czechowski, Rafał Pacanowski i Jolanta Tyjas. 

© Rafał Banaszek

Powitanie nowej dyrektor PCK-R: (od lewej) Małgorzata Gusta, Teresa 
Chudy, Dariusz Czechowski i Rafał Pacanowski.

Teresa Chudy ma 43 lata. 
Mieszka w Dobromierzu. Z wy-
kształcenia jest magistrem filo-
logii polskiej oraz uzyskała tytuł 
licencjata filologii angielskiej.

Ukończyła również studia na 
kierunku zarządzania. Zdobyła 
certyfikat college’u sygnowany 
przez Uniwersytet Cambridge.

Pracowała między innymi 
w szkołach w Warszawie, Am-

sterdamie, a do 2019 roku była 
dyrektorem Zespołu Przed-
szkolno-Szkolnego w Komor-
nikach (gmina Kluczewsko).

Teresa Chudy zastąpiła Jolan-
tę Tyjas, która przez 13 lat była 
dyrektorem PCK-R. 25 listopada 
dyrektor Tyjas złożyła wniosek 
o odwołanie jej ze stanowiska, do 
czego Zarząd Powiatu przychylił 
się 2 grudnia.

Jolanta Tyjas była dyrekto-
rem Powiatowego Centrum 
do 31 grudnia. Od 1 stycznia 
przejęła obowiązki dyrekto-
ra podlegającego pod gminę 
Włoszczowa Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, gdzie wygrała kon-
kurs na to stanowisko. 

Na ostatniej sesji Rady Po-
wiatu 29 grudnia radni dzięko-
wali za współpracę odchodzącej 

dyrektor Tyjas. Dzień później 
uczyniły to samo władze samo-
rządowe powiatu na czele ze sta-
rostą Dariuszem Czechowskim, 
które udały się z kwiatami na 
ulicę Koniecpolską.

W spotkaniu z ustępującą dy-
rektor Tyjas uczestniczyła też 
Teresa Chudy, która od 4 stycz-
nia zaczęła pełnić obowiązki dy-
rektora PCK-R. Nowo powołaną 
dyrektor jednostki przedstawił 
załodze starosta Czechowski.

W słowach skierowanych 
do pracowników pani Teresa 
zapewniła, że dołoży wszel-
kich starań, aby PCK-R dzia-
łało równie dobrze, jak do tej 
pory. Wyraziła też nadzieję, że 
współpraca z załogą będzie się 
układać dobrze.

© Starostwo Powiatowe© Starostwo Powiatowe

W wydarzeniu uczestniczyła dy-
rekcja szkoły oraz prezes Fundacji 
I LO. Projekt hali przy „Sikorskim” 
wykona firma Maxpol z Radomia. 
Dokumentacja ma być gotowa do 

połowy lipca tego roku i powstanie 
na podstawie koncepcji architekto-
nicznej, przekazanej przez Staro-
stwo Powiatowe.

Projekt będzie kosztował 99,6 tysią-
ca złotych i zostanie sfinansowany ze 
środków budżetu państwa w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Za koncepcję hali powiat za-
płacił wcześniej 9 tysięcy złotych.

Wykonanie projektu hali przy I LO 
to kolejny, po opracowaniu koncep-
cji architektonicznej, krok w stronę 
budowy tego wyczekiwanego obiektu 
sportowego przez liceum. Ostatnim 
etapem będzie pozyskanie dofinanso-
wania i budowa, która może pochło-
nąć nawet 30 milionów złotych.

Kiedy w lipcu zakończyliśmy prace 
nad koncepcją hali nikt nie przypusz-
czał, że jeszcze w tym samym roku 
uda nam się poczynić kolejny krok 
w stronę realizacji naszego marze-
nia, jakim jest budowa obiektu spor-
towego, służącego uczniom i miesz-
kańcom - podkreślał starosta.

https://www.youtube.com/watch?v=ts0NNwDOZfk
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powiat włoszczowski

Największe inwestycje powiatu 2021. 
Powstanie rekordowo dużo projektów

Rafał Banaszek

Największym przedsięwzięciem 
będzie inwestycja w gminie Sece-
min - chodzi o przebudowę wia-
duktu nad Centralną Magistralą 
Kolejową wraz z dojazdami na od-
cinku Secemin - Bichniów o dłu-
gości około 400 metrów. 

Łączny koszt tego zadania wynie-
sie około 2,8 miliona złotych, w tym 
2,2 miliona będzie stanowić dotacja 
z Funduszu Dróg Samorządowych, 
149 tysięcy dofinansuje gmina Se-
cemin i 310 tysięcy dołoży powiat 
włoszczowski (inwestycja realizo-
wana w latach 2019-2021). 

Kolejną ważną inwestycją, dofinan-
sowaną z budżetu państwa, będzie 
przebudowa drogi w Cieślach na od-
cinku ponad 1,1 kilometra. Zadanie to 
pochłonie 1,9 miliona złotych, z czego 
1,5 miliona stanowi dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych, 
po 190 tysięcy dołożą gmina Krasocin 
i powiat włoszczowski (realizacja w la-
tach 2020-2021).

Rozbudowana zostanie też droga 
powiatowa w Januszewicach na dłu-
gości ponad 1 kilometra. Na ten cel 
zostanie przeznaczone 785 tysięcy 
złotych, z czego dofinansowanie z bu-
dżetu państwa wyniesie 628 tysięcy, 
dotacja z gminy Kluczewsko – 78 ty-
sięcy i tyle samo wkład własny powia-
tu (realizacja 2020-2021).

© Rafał Banaszek

Największą tegoroczną inwestycją będzie przebudowa wiaduktu drogowego w Bichniowie za 2,8 miliona złotych.

za ponad 1,3 miliona złotych (2021 
rok), przy czym cała inwestycja po-
chłonie 1,5 miliona. Włoszczowskie 
starostwo zainwestuje też w odna-
wialne źródła energii – w tym celu 
zamontuje instalację fotowoltaiczną 
na swoim budynku za kwotę 122 ty-
sięcy złotych.

W Cieślach powstanie ponad 1 kilometr nowego asfaltu.
© Rafał Banaszek

Kolejne 4 miliony złotych pochłoną 
następne inwestycje wieloletnie, dofi-
nansowane tym razem z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po-
wiat przygotuje w tym roku aż 9 do-
kumentacji projektowych, w tym na: 
budowę wielofunkcyjnej hali sporto-
wej wraz z zagospodarowaniem tere-
nu przy I Liceum Ogólnokształcącym 
(koszt – 185 tysięcy złotych), przebu-
dowę drogi Wola Kuczkowska - Kucz-
ków (90,2 tysiąca zł), przebudowę 
drogi w Nowym Dworze (91 tysięcy), 
przebudowę drogi Gościencin - Silpia 
Mała na odcinku 6,3 kilometra (335 
tysięcy), przebudowę drogi Czarnca 
- Kąty od skrzyżowania z drogą wo-
jewódzką 786 do końca zabudowań 
w Kątach (100 tysięcy), przebudowę 
ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie 
na odcinku około 850 metrów, to 
jest od skrzyżowania z ulicą Głowac-
kiego do skrzyżowania z obwodnicą 
Włoszczowy (70,4 tysiąca), rozbudo-
wę i przebudowę ulicy Ogrodowej we 

Włoszczowie na odcinku około 900 
metrów, tj. od skrzyżowania z ulicą 
Głowackiego do granicy administra-
cyjnej miasta (91 tysięcy), przebu-
dowę drogi Ciemiętniki - Pilczyca 
o długości 3,5 kilometra (198 tysię-
cy), przebudowę wiaduktu drogowe-
go wraz z dojazdami na odcinku od 
drogi wojewódzkiej 786 w kierunku 
Ropocic (180 tysięcy). Za pieniądze 
rządowe przebudowana zostanie tak-
że droga w Jeżowicach na długości 1,2 
kilometra (468 tysięcy złotych), a tak-
że Oddział Chirurgii włoszczowskiego 
szpitala (2,2 miliona złotych).

Wśród największych zadań „nie 
drogowych” dofinansowanych 
w ponad 80 procentach z budżetu 
Unii Europejskiej, warto wymienić: 
scalenie gruntów wsi Bichniów - 
ponad 4,2 miliona złotych w 2021 
roku (cały projekt opiewa na kwo-
tę 5,7 miliona), a także projekt e-
Geodezja cyfrowy zasób geode-
zyjny Powiatu Włoszczowskiego 

Budżet w liczbach

Dochody – 64,2 miliona złotych, wy-
datki – 73,1 miliona zł (bieżące – 57,9 
mln, inwestycyjne – 15,2 mln), deficyt 
– 8,8 miliona; najdroższe działy: 
oświata oraz edukacyjna opieka wycho-
wawcza - 27,1 mln zł, transport i łączność 
– 9,7 mln, pomoc społeczna – 6,6 mln. 
Powiat planuje zaciągnąć kredyt w wy-
sokości 1 miliona złotych na spłatę wcze-
śniejszych zobowiązań. Zadłużenie na 
koniec 2020 r. – 4,8 miliona zł.

29 grudnia Rada Powiatu Włoszczowskiego, jako pierw-
szy samorząd w powiecie, przyjęła budżet na 2021 

rok. To budżet maksymalnie nastawiony na inwestycje, na 
które zaplanowano około 25 procent wszystkich wydatków.

„
Mimo trudnego 

czasu epidemii ko-
ronawirusa stara-
liśmy się stworzyć 
budżet bezpieczny, 
ale jednocześnie 
maksymalnie nasta-
wiony na inwestycje 
(stanowią one pra-
wie 25 procent ogółu 
wydatków) i wyko-
rzystujący wszelkie 
dostępne dla powia-
tu zewnętrzne źródła 
wsparcia finansowe-
go. Oprócz istotnych 
zadań na drogach 
powiatowych chciał-
bym też zwrócić 
uwagę na nakłady 
na ochronę zdrowia. 
W budżecie zabezpie-
czyliśmy 1,5 miliona 
złotych na pokrycie 
straty w ZOZ Włosz-
czowa oraz dotację 
w wysokości 2,2 mi-
liona na przebudowę 
Oddziału Chirurgii.„

Dariusz
Czechowski



4  Moja gazeta lokalna

REKLAMA

REKLAMA
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DELIKATESY NA ROGU
Włoszczowa, ul. Sobieskiego 26a

Market czynny 
w każdą niedzielę

REKLAMA

REKLAMA
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gmina włoszczowa

Rafał Banaszek

Włoszczowa ma bezpieczny budżet. 
Będzie bardzo dużo inwestycji rocznych

Przy 13 głosach za i jednym wstrzymującym się Rada 
Miejska we Włoszczowie, w przedostatnim dniu roku, 

na ostatniej sesji 2020 przyjęła budżet gminy na 2021 rok. 
Nie było żadnej dyskusji. Wszystko trwało kilka minut. 

Co będzie robione w najwięk-
szej gminie powiatu włosz-
czowskiego w bieżącym roku?

Najwięcej inwestycji będzie 
realizowanych w zakresie infra-
struktury drogowej. I tak, 550 
tysięcy pochłonie moderniza-
cja drogi w Kotowiu, a kolejne 
130 tysięcy drogi w Knapówce. 
W planach jest też przebudowa 
ulicy Konopnickiej we Włosz-
czowie (150 tysięcy).  

240 tysięcy złotych gmina 
wyda na remont chodnika na 
ulicy Podzamcze, a kolejne 150 
tysięcy na przebudowę chodni-
ka w Woli Wiśniowej w kierun-
ku torów. Za 300 tysięcy gmina 
wybuduje przepust na drodze 
dojazdowej do oczyszczalni 
ścieków we Włoszczowie, a za 
kolejne 100 tysięcy przepust 
drogowy w Silpi. 

Za 150 tysięcy zostanie wy-
remontowana ulica Wojska 
Polskiego w Kurzelowie. 400 
tysięcy pochłonie moderniza-
cja drogi wewnętrznej w Ła-
chowie, a kolejne 300 tysięcy 
drogi wewnętrznej w Rząbcu. 
Za 100 tysięcy zostanie wy-
remontowana ulica Okrężna 

© Rafał Banaszek

Za 300 tysięcy złotych gmina zamierza rozpocząć budowę nowych budynków socjalnych przy ulicy Wąskiej. Stare zostaną docelowo rozebrane.

w Czarncy oraz droga w Nie-
znanowicach.

Przebudowane zostaną też 
drogi przy ulicy Jędrzejow-
skiej (130 tysięcy) i na osiedlu 
Armii Krajowej (150 tysięcy). 
Za 50 tysięcy zostanie przy-
gotowany projekt przebudowy 
i odwodnienia ulicy biskupa 
Jaworskiego i Wyszyńskiego.    

W tym roku gmina Włoszczo-
wa planuje rozpocząć budowę 
nowych budynków socjalnych 
przy ulicy Wąskiej - na ten cel 
przeznaczy 300 tysięcy złotych. 
Stare budynki zostaną docelowo 
rozebrane. Następne 100 tysię-
cy pochłonie modernizacja lo-
kali socjalnych. Rozpocznie się 
też budowa świetlicy wiejskiej 
w Silpi (50 tysięcy złotych).  

Zmodernizowane zostaną 
kolejne kotłownie w szko-
łach w Łachowie, Kurzelowie 
oraz budynku Urzędu Gminy 
Włoszczowa - ich łączny koszt 
wyniesie 550 tysięcy. Ponad 
150 tysięcy pochłonie realiza-
cja planu gospodarki nisko-
emisyjnej w gminie. Zabez-
pieczono również pieniądze 
na dalszą modernizację sieci 

ciepłowniczej w mieście (50 
tysięcy złotych).  

550 tysięcy złotych zostanie 
przeznaczone na dokończenie 
projektu unijnego Komplek-
sowa rewitalizacja centrum 
Włoszczowy – zostały do wy-
konania wiaty śmietnikowe 
na osiedlach oraz monitoring 
miejski. Za 70 tysięcy gmina 
rozbuduje oświetlenie uliczne.

Samorząd planuje również 
dostosowanie budynku Urzę-
du Gminy dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych - na ten 
cel przeznaczy w budżecie 250 
tysięcy złotych. 

Ponad 600 tysięcy gmi-
na Włoszczowa przekaże dla 
25 swoich sołectw w ramach 
funduszu sołeckiego. Ochot-
nicze straże pożarne otrzyma-
ją wsparcie w łącznej kwocie 
około 200 tysięcy złotych.

W tym roku planowane jest 
też dokończenie budowy kana-
lizacji sanitarnej w Kurzelowie 
i Koniecznie, na którą gmina 
pozyskała 2 miliony złotych 
dotacji z budżetu państwa 
(Rządowego Funduszu Inicja-
tyw Lokalnych).

Budżet w liczbach

Dochody – 90,7 miliona złotych, wy-
datki – 98,4 miliona zł (bieżące – 90 mln, 
inwestycyjne – 8,4 mln zł), deficyt – 7,7 
miliona zł; najdroższe działy: oświata 
i wychowanie – 33,8 mln zł (w tym sub-
wencja z budżetu państwa – 15,2 mln), 
pomoc społeczna – 32 mln, administracja 
publiczna – 8,5 mln. Zadłużenie gminy 
na koniec 2020 r. – 23,3 miliona złotych. 
W tym roku gmina Włoszczowa nie za-
mierza zaciągać żadnego kredytu.

„
To budżet zopty-

malizowany, bez-
pieczny z uwagi na 
wiele aspektów, 
między innymi 
niepewność. Rok 
temu, gdy przyjmo-
waliśmy budżet na 
2020 rok nie wie-
dzieliśmy, że wy-
buchnie pandemia, 
która będzie miała 
istotny wpływ na 
dochody naszego 
samorządu. Tak 
samo nie wiemy, co 
będzie w 2021 roku.„

Grzegorz
Dziubek
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Rafał Banaszek

Specjalistyczna 
odzież dla strażaków

11 stycznia Ochotni-
cza Straż Pożarna 

z Kurzelowa odebrała od 
burmistrza Włoszczowy 5 
kompletów ubrań specjal-
nych, hełmów strażackich 
i tyle samo par butów. 

Będą dowozy na 
szczepienia seniorów

Rafał Banaszek

Grzegorz Dziubek gratuluje preze-
sowi OSP Bogdanowi Pakoszowi. 

© UG Włoszczowa

Rozpoczęły się szcze-
pienia na koronawi-

rusa i rejestracje seniorów 
z najstarszej grupy wieko-
wej. Gmina zapewni trans-
port najbardziej potrzebu-
jącym. Powstała specjalna 
infolinia.

Gmina Włoszczowa zapewni 
transport mieszkańcom po-
wyżej 80. i 70. roku życia do 
wyznaczonych punktów szcze-
pień, które właśnie ruszyły. 
Będą mogły z niego skorzystać 
osoby posiadające aktualne 
orzeczenie o niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym, 
a także seniorzy, którzy nie 
mają możliwości samodzielne-
go dojazdu. W gminie Włosz-
czowa koordynacją transportu 
zajmuje się Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Więcej informacji 
można uzyskać pod numera-
mi telefonów: 41 394 32 61 lub 
604 586 830, codziennie w go-
dzinach 7.30-15.30.

Najstarsze włoszczowskie osiedla Brożka, Armii 
Krajowej i przy ulicy Wiśniowej zmieniły się nie 

do poznania. Przed końcem roku mieszkańcy bloków 
zyskali zupełnie inną architekturę przed oknami. 

Rafał Banaszek

Włoszczowskie osiedla po wielkiej 
metamorfozie. Efekt będzie widoczny wiosną

Takiej, na którą czekali, która 
poprawi jakość ich życia i spra-
wi, że mogą być dumni ze swo-
jego miejsca zamieszkania. Po 
kilku miesiącach zaawansowa-
nych zmian mieszkańcy zyskali 
przestrzeń unikalną w skali ca-
łego miasta, a pewnie niejedno 
mogłoby Włoszczowie pozaz-
drościć – napisał Urząd Gminy 
na swojej stronie internetowej.

Przemiana dotyczyła głównie 
zagospodarowania terenów zie-

© Rafał Banaszek

Pod koniec roku burmistrz Grzegorz Dziubek zakończył kolejną wielką inwestycję w ramach projektu rewitalizacji. 

© Rafał Banaszek

Tak wygląda zmodernizowane osiedle Brożka z góry.

lonych oraz ciągów pieszych. Na 
powierzchni około 3 hektarów 
powstały nowe aranżacje, mała 
architektura i tereny zielone. 

Pełen efekt prac rewitali-
zacyjnych będzie widoczny 
już wiosną, gdy wszystko się 
zazieleni. Z okien bloków bę-
dzie można podziwiać mię-
dzy innymi łąki kwietne – jak 
podkreśla burmistrz Grzegorz 
Dziubek - ewenement w skali 
województwa.   

W ramach tej inwestycji gmi-
na zlikwidowała też stare wy-
miennikownie, które straszyły 
wyglądem, a w ich miejsce sta-
nęły nowoczesne, kontenerowe. 

Ale to nie koniec zmian i od-
nowy włoszczowskich osiedli. 
Na wiosnę pojawi się jeszcze 18 
nowoczesnych wiat śmietniko-
wych, dzięki którym zapanuje 
porządek przy blokach.  

To kolejna duża inwestycja 
w mieście po rynku, strefie ak-
tywności, plebanii, czy Domu 
Kultury, która powstała dzięki 
unijnemu projektowi rewitaliza-
cji miasta. Kosztowała ponad 1,1 
miliona złotych i w 85 procen-
tach została sfinansowana dzię-
ki środkom Unii Europejskiej.

Specjalistyczną odzież ochron-
ną zakupiono ze środków Fun-
duszu Sprawiedliwości, którymi 
dysponuje minister sprawiedli-
wości. Wyposażenie dla kurze-
lowskich druhów kosztowało 
22,5 tysiąca złotych, z czego bli-
sko 22 tysiące pochodziły z do-
tacji z budżetu państwa, resztę 
dołożyła gmina Włoszczowa. 

https://www.youtube.com/watch?v=CUc1qLYA3wM
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WŁOSZCZOWA,  
UL. KILIŃSKIEGO 23 

USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSKIE

TRADYCJA - ZAUFANIE - PROFESJONALIZM

tel. 604 443 23924h

• Transport krajowy  
i zagraniczny

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

REKLAMA

NAGROBKI GRANITOWE
Artur Okręglicki

Największy wybórPRZY CMENTARZU  
KOMUNALNYM 

Włoszczowa, ul. Młynarska 74  
tel. 604 537 246

Ceny producenta

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

REKLAMA
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OFERUJEMY

ZAPRASZAMY !

ubezp.wloszczowa10@onet.pl

722 272 224

ul. Kusocińskiego 9
29-100 Włoszczowa

Wszystko w jednym
miejscu 

Obsługujemy również 
PUNKT POCZTOWY

・ KOMUNIKACYJNE
・ MAJĄTKOWE
・ FIRMOWE
・ ROLNE
・ PODRÓŻNE
・ MEDYCZNE
・ ŻYCIOWE
     i wiele innych...

・ KREDYTY DLA KAŻDEGO
・ GOTÓWKOWE
・ KONSOLIDACYJNE
・ LEASINGI
・ POŻYCZKI POZABANKOWE
・ CHWILÓWKI

UBEZPIECZENIA KREDYTY

ubezp.wloszczowa@onet.pl
tel. 669 996 626, 733 669 229

NOWE BIURO 
W STARYM MIEJSCU

Dostosowane do sytuacji epidemicznej w kraju
DLA WIĘKSZEGO BEZPIECZEŃSTWA KLIENTÓW

OFERUJEMY

• zdrowotne
• komunikacyjne

• majątkowe
• firmowe

• rolne
• podróżne
• medyczne
• życiowe

Ubezpieczenia 
• kredyty

dla każdego
• gotówkowe

• konsolidacyjne
• leasingi
• pożyczki 

• pozabankowe
• chwilówki

Kredyty

FILIA
ul. Sienkiewicza 10

BIURO
ul. Kilińskiego 3A

tel. 604-360-410
Bebelno Wieś 25a, 29-100 Włoszczowa

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

tartakbebelno@interia.pl		|			www.tartakbebelno.pl

tartakbebelno

REKLAMA

REKLAMA
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gmina kluczewsko

Kompleksowe wsparcie potencjału gminy 
Kluczewsko – tak nazywa się największa te-

goroczna inwestycja, która pochłonie przeszło 5 
milionów złotych, z czego Unia Europejska do-
finansuje aż 4 miliony. Co ciekawego powstanie 
w gminie wójta Rafała Pałki?

Ponad 5 milionów złotych na rewitalizację Kluczewska. W wozowni powstanie 
Dom Kultury. Będzie kanalizacja w Bobrowskiej Woli i chodnik w Stanowiskach

Rafał Banaszek

W ramach wspomnianej rewitaliza-
cji w XIX-wiecznej wozowni – najbar-
dziej rozpoznawalnym zabytku Klu-
czewska – powstanie Dom Kultury. 

Przebudowana zostanie też sąsied-
nia ulica Spółdzielcza (od drogi woje-
wódzkiej 742 do skrzyżowania z drogą 
powiatową w kierunku Rudki), przy 
której mieści się między innymi Urząd 
Gminy, a także zagospodarowany po-
bliski teren wokół Ośrodka Zdrowia 
oraz przy remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Przebudowana zostanie też 
droga na osiedlu Łokietka. 

W miejscach publicznych poja-
wi się monitoring, powstaną wiaty 
handlowe. Zagospodarowany zo-
stanie też o małą architekturę te-
ren wokół największego w gminie 
zbiornika rekreacyjnego w Pilczycy.

Kolejną wielką inwestycją, po rewi-
talizacji Kluczewska, będzie budowa 
kanalizacji sanitarnej w Bobrow-
skiej Woli, Kolonii Bobrowskiej Woli 
i Miedzianej Górze. Zadanie to, które 
gmina planuje wprowadzić do budże-
tu w pierwszym kwartale tego roku, 
pochłonie około 1,8 miliona złotych, 
z czego 1 milion będzie pochodzić 
z Rządowego Programu Inicjatyw 
Lokalnych, a pozostałe 800 tysięcy 
sfinansuje gmina Kluczewsko.

712 tysięcy złotych samorząd za-
mierza przeznaczyć na drugi etap roz-

W tej XIX-wiecznej zabytkowej wozowni w parku podworskim w Kluczewsku powstanie Dom Kultury.

Budżet w liczbach

Dochody – 30,6 miliona złotych, wy-
datki – ok. 31,3 miliona zł (bieżące – 24,5 
mln, inwestycyjne – 6,8 mln), deficyt – 
ok. 682 tysiące złotych; najdroższe dzia-
ły: pomoc społeczna (w tym rodzina) – 9,2 
mln zł, oświata i wychowanie – 7,7 mln, ad-
ministracja publiczna – 3 mln. W tym roku 
gmina planuje zaciągnąć kredyt w wyso-
kości 680 tysięcy złotych na spłatę wcze-
śniejszych zobowiązań. Zadłużenie gmi-
ny na koniec 2020 r. – ok. 4,5 miliona zł.   

© Rafał Banaszek

woju infrastruktury sportowej oraz 
wyposażenie pracowni matematycz-
no-przyrodniczych w szkołach. Na 
szkoły i przedszkola w Kluczewsku 
i Dobromierzu gmina zabezpieczyła 
w budżecie 6,6 miliona złotych.

Jeśli chodzi o szkołę w Komorni-
kach, gmina przekaże Stowarzysze-
niu Wiejskiemu Wsi Komorniki Nad 
Czarną 800 tysięcy złotych dotacji na 
bieżące prowadzenie tej placówki. 

85 tysięcy złotych dotacji celo-
wych zostanie przeznaczone na 
realizację zadań z zakresu kultury 
fizycznej dla stowarzyszeń wybra-
nych w drodze konkursu.

Kolejną ważną inwestycją w gmi-
nie będzie kontynuacja budowy 
chodnika przy drodze wojewódzkiej 
742 – tym razem ciąg pieszy o dłu-

gości około 1,2 kilometra powstanie 
w Stanowiskach (w ubiegłym roku 
wybudowano łącznie 835 metrów 
chodnika w Brześciu i Kluczewsku).

Gmina Kluczewsko dołoży też 
powiatowi włoszczowskiemu 78,5 
tysiąca złotych na przebudowę po-
nad 1 kilometra drogi powiatowej 
w Januszewicach. Kolejne 88,5 
tysiąca gmina przeznaczy na mo-
dernizację swoich dróg w Jakubo-
wicach i Kolonii Pilczycy. 

Następne 80 tysięcy pójdzie na roz-
budowę oświetlenia ulicznego, a około 
55 tysięcy na modernizację sieci wo-
dociągowej. 20 tysięcy będzie koszto-
wać rewitalizacja zbiornika wodnego 
w Stanowiskach. Na fundusz sołecki 
gmina Kluczewsko zarezerwowała 
w tym roku 425 tysięcy złotych.

W Bobrowskiej Woli rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej.
© Rafał Banaszek

„
Rok 2021 to kolej-

ny rok o szerokim 
zakresie inwesty-
cyjnym, którego 
myślą przewod-
nią jest poprawa 
warunków ży-
cia mieszkańców 
i zrównoważony 
rozwój gminy Klu-
czewsko.  „

Rafał
Pałka
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gmina kluczewsko

Ponad 5 milionów złotych na rewitalizację Kluczewska. W wozowni powstanie 
Dom Kultury. Będzie kanalizacja w Bobrowskiej Woli i chodnik w Stanowiskach

W tym roku zostanie przebudowana ulica Spółdzielcza, przy której mieści się między innymi Urząd Gminy.
© Rafał Banaszek

Zagospodarowany zostanie teren wokół zbiornika wodnego w Pilczycy.

Przy remizie strażackiej w Kluczewsku zostanie zagospodarowany plac. Droga w Januszewicach do remontu.
© Rafał Banaszek © Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek© UG Kluczewsko
Przy drodze wojewódzkiej w Stanowiskach powstanie ponad 1 kilometr chodnika.
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REKLAMA

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   

LIDER BRANŻY DRZEWNEJ
OGŁOSZENIE
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Usługowy Zakład Stolarski Józef Cichoń 
w Dobieszowicach

zatrudni stolarza 
z doświadczeniem w produkcji 
schodów i drzwi drewnianych 

• praca w województwie opolskim 
• możliwość zakwaterowania 

tel. 603 193 631 

REKLAMA

OGŁOSZENIEREKLAMA
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gmina secemin

W tym miejscu w Międzylesiu, które pokazuje wójt Secemina Tadeusz Piekarski, zostanie wybudowana oczyszczalnia ścieków.

Rafał Banaszek

Największą inwestycją kanalizacja 
w Żelisławiczkach i Międzylesiu

Najdroższą inwestycją będzie 
przeniesiona z ubiegłego roku 
budowa kanalizacji sanitarnej 
w Żelisławiczkach i Międzylesiu 
wraz z oczyszczalnią ścieków. Zada-
nie to ma kosztować 1,2 miliona zło-
tych, w tym 625 tysięcy dofinansuje 
Unia Europejska w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
a 580 tysięcy dołoży gmina Secemin 
z własnych środków.

Drugą co do wartości inwestycją 
w tym roku będzie remont drogi 
gminnej Secemin-Zwlecza-Klu-
czyce na odcinku 460 metrów. 
Koszt zadania wyniesie 463 tysią-
ce złotych, z czego 370 tysięcy po-
kryje budżet państwa w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych, 
a resztę sfinansuje gmina.    

Gmina Secemin zabezpieczyła 
też w budżecie 300 tysięcy na 
zakup średniego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Żeli-

30 grudnia Rada Gminy Secemin uchwaliła jednogło-
śnie budżet na 2021 rok. Co będzie w tym roku ro-

bione w gminie wójta Tadeusza Piekarskiego?

© Rafał Banaszek

Budżet w liczbach
Dochody – 23,5 miliona złotych, wy-

datki – 23,2 miliona zł (bieżące – 20,5 mln, 
inwestycyjne – 2,7 mln), nadwyżka bu-
dżetowa – 246 tysięcy złotych; najdroższe 
działy: rodzina – 7,2 miliona zł, oświata – 
6,8 miliona, administracja publiczna – 2,7 
mln. Zadłużenie na koniec 2020 r. – 3,9 
mln zł. Gmina nie zamierza zaciągać kredytu.

wanie dokumentacji projektowej 
rozbudowy drogi wojewódzkiej 
795 przez Psary. Za 65 tysięcy 
gmina chce zakończyć też budo-
wę ostatnich wodociągów w Se-
ceminie i Międzylesiu.

Gmina wyremontuje też 460 metrów drogi Secemin-Zwlecza-Kluczyce.

sławicach, który ma trafić do 
jednostki pod koniec stycznia. 

Kolejne 380 tysięcy złotych 
dotacji na wóz dla żelisławickich 
druhów pochodzi z ogólnopol-
skiego programu finansowania 
służb ratowniczych, 20 tysięcy 
dofinansuje Urząd Marszałkow-
ski. Gmina przekaże też 50 tysięcy 
na zakup samochodu pożarnicze-
go dla OSP Psary. Za kolejne 180 

tysięcy secemiński samorząd chce 
zakupić w tym roku samochód do 
zimowego utrzymania dróg. 

124,5 tysiąca dotacji gmina Se-
cemin przekaże powiatowi włosz-
czowskiemu na przebudowę wia-
duktu drogowego nad Centralną 
Magistralą Kolejową w Bichnio-
wie. Kolejne 90 tysięcy samorząd 
przekaże Zarządowi Dróg Woje-
wódzkich w Kielcach na opraco-

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

„
Projekt budżetu 

gminy na 2021 rok 
staraliśmy się do-
stosować do obecnej 
sytuacji. W naszym 
przekonaniu jest re-
alny do wykonania.„

Tadeusz
Piekarski
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Pożegnanie geodety 
powiatowego

Kowalczyk pracował 
w Wydziale Geodezji, Karto-
grafii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami od począt-
ku powstania włoszczowskiego 
starostwa, to jest od 1 stycznia 
1999 roku. Geodetą powiato-
wym i kierownikiem wydziału 
został w lipcu 2011 roku.

Rafał Banaszek

30 grudnia władze 
samorządowe 

powiatu podziękowały za 
długoletnią pracę odcho-
dzącemu z końcem roku 
do Starostwa Powiatowego 
w Kielcach kierownikowi 
Wydziału Geodezji, Kar-
tografii, Katastru i Gospo-
darki Nieruchomościami 
Pawłowi Kowalczykowi. 

Zmarł Stanisław 
Klapa z Włoszczowy

Rafał Banaszek

Jego pogrzeb odbył się 23 grud-
nia w kaplicy pod wezwaniem 
błogosławionego księdza Józefa 
Pawłowskiego. Został pochowany 
na cmentarzu parafialnym.

Stanisław Klapa był pracowni-
kiem Urzędu Gminy we Włoszczo-
wie, prezesem Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, zastępcą burmistrza 
(2003- 2006), dyrektorem Po-
wiatowego Zespołu Ekonomicz-
no-Administracyjnego Szkół, skąd 
odszedł na emeryturę. 

Przez wiele lat pełnił też funkcję 
przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator. 
To także były radny Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.

Starosta żegna geodetę powiatu.

Tuż przed świętami, 
w wieku 72 lat zmarł 

Stanisław Klapa z Włosz-
czowy, zastępca burmi-
strza Józefa Grabalskiego 
w latach 2003-2006.  

© Starostwo Powiatowe

Po Nowym Roku rozpoczęły się 
szczepienia na koronawirusa

Rafał Banaszek

Pierwsza tura 75 dawek 
szczepionki Pfizera dotarła do 
Włoszczowy 4 stycznia rano, 
kolejna w takiej samej ilości 
w południe - to była historycz-
na chwila. Szczepienia w ra-
mach Narodowego Programu 
Szczepień przeciwko Covid-19 
przeprowadzano w specjalnie 
wyznaczonym punkcie, znaj-
dującym się w Podstawowej 
Opiece Zdrowotnej.  

Pierwsze we Włoszczowie 
szczepionki przeciwko koro-
nawirusowi otrzymali: kierow-
nik Oddziału Wewnętrznego 
II, doktor Zbigniew Cichoń 
oraz Justyna Studzińska, pie-
lęgniarka i położna, pierwszy 
koordynator do spraw wyma-
zów Covid-19.

Akcja szczepień w szpitalu trwa-
ła kilka dni. Oprócz pracowników 
służby zdrowia zaszczepiony zo-
stał również personel niemedycz-
ny, w tym wolontariusze i żołnie-
rze Wojsk Obrony Terytorialnej, 
pomagający w ZOZ Włoszczowa. Pielęgniarka Anna Łukaszewicz prezentuje szczepionkę Pfizera.

© Rafał Banaszek

Dwie pierwsze zaszczepione w szpitalu osoby: doktor Zbigniew Cichoń i pielęgniarka Justyna Studzińska. 
© Rafał Krupa

4 stycznia w Szpitalu imienia Jana Pawła II we Włosz-
czowie rozpoczęły się szczepienia pracowników służby 

zdrowia. Szczepionkę otrzymało tutaj około 150 osób z gru-
py "zero" na 300 wszystkich pracowników.

wydarzenia
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- WYROBY Z MARMURÓW I GRANITÓW
- KONGLOMERATY
- SPIEKI KWARCOWE

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

www.budber24.pl
biuro@budber24.pl

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 16:00

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

BUDBER

REKLAMA

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

- OGRODZENIA 
   BETONOWE

tel. 725 858 046
604 799 695

PIASKOWNIA 
“WOJCIECHÓW”

MAR-BET Mariusz Chruściel

REKLAMA REKLAMA
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wydarzenia

Kolejny prezent drogowy pod choinkę 
dla Włoszczowy. Oto najnowsze rondo

Tuż przed świętami oddano do użytku nowe rondo u zbiegu ulic 
Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie. To 

był kolejny po obwodnicy prezent pod choinkę dla miasta.

Rafał Banaszek

Tak wyglądało stare skrzyżowanie jeszcze pod koniec października ubiegłego roku, gdy rozpoczynała się budowa.
© Rafał Banaszek

A tak prezentowało się po dwóch miesiącach prac – już bezkolizyjne, o ruchu okrężnym. 

Po dwóch miesiącach prac, 
pod koniec ubiegłego roku za-
kończyła się budowa najnow-
szego ronda w mieście – po raz 
pierwszy ruch puszczono bez-

kolizyjnym skrzyżowaniem już 
20 grudnia. 

Nowe skrzyżowanie o ruchu 
okrężnym ma 32 metry średni-
cy zewnętrznej, jest oświetlo-

ne, posiada kanalizację desz-
czową. Nowe skrzyżowanie 
usprawni przejazd tysiącom 
kierowców wjeżdżających do 
miasta od strony Przedborza 

i Radomska, jak i wyjeżdżają-
cym z Włoszczowy. 

Inwestycja kosztowała ponad 2 
miliony złotych. Złożyły się na nią 
po równo samorządy wojewódz-
twa, powiatu i gminy Włoszczo-
wa - po 680 tysięcy złotych każdy. 
Dlatego burmistrz miasta Grze-
gorz Dziubek proponuje, aby na-
zwać je Rondem Współpracy Sa-
morządowej. Dodajmy, że projekt 
ronda był już gotowy w 2015 roku.  

© Rafał Banaszek



18  Moja gazeta lokalna

W Mieczynie wybudowano brakujący 
chodnik przy drodze wojewódzkiej 786

Rafał Banaszek

Podczas spotkania w Mieczynie: (od lewej) Łukasz Karpiński, Eugeniusz Rak, Sławomir Podstawka i Artur Konarski.

12-latek z gminy Secemin Mateusz Osiak został doceniony przez władze powiatu i służby mundurowe.

wydarzenia

O dokończenie budowy chodni-
ka przy drodze wojewódzkiej 786 
mieszkańcy Mieczyna prosili wła-
dze od wielu lat. Jak opowiadał 
sołtys wsi Sławomir Podstawka, 
przełom w sprawie nastąpił do-
piero w 2020 roku, dzięki pomo-
cy wicestarosty włoszczowskiego 
Łukasza Karpińskiego, zabiegom 
radnego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Artura Konar-
skiego i wsparciu wójta Krasocina. 
Inwestycja wojewódzka kosztowa-
ła 130 tysięcy złotych. 

© Rafał Banaszek

Pod koniec roku przy drodze wojewódzkiej 786 w Mieczynie 
wybudowano około 240 metrów brakującego chodnika, 

który zwiększył bezpieczeństwo mieszkańców gminy Krasocin 
przy tej bardzo ruchliwej trasie.

© Rafał Banaszek

Młody bohater z gminy Secemin Mateusz 
Osiak doceniony przez władze powiatu

Rafał Banaszek

12-letni Mateusz Osiak z Min, uczeń siódmej klasy 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach, 

odznaczony medalem Młody bohater przez ministra 
spraw wewnętrznych i administracji, został doceniony 
też przez władze powiatu włoszczowskiego oraz komen-
dantów policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Wraz z rodzicami oraz dyrek-
torką żelisławickiej szkoły Gra-
żyną Kowalik został zaproszony 
18 stycznia do Starostwa Powia-

towego we Włoszczowie. Tutaj, 
w uznaniu zasług za swoją po-
stawę otrzymał okolicznościowy 
grawerton od przewodniczącego 

Rady Powiatu Zbigniewa Ma-
tyśkiewicza oraz wicestarosty 
Łukasza Karpińskiego, który za-
interesował się historią chłopca. 
Zastępca komendanta powiato-
wego policji Marek Gaj uhonoro-
wał go statuetką patrona policji 
- świętego Michała Archanioła. 
12-latka docenił też komendant 
powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej Andrzej Pacanowski.

Mateusz Osiak został okrzyk-
nięty bohaterem po tym, jak 31 
maja 2019 roku, po powrocie 

ze szkoły uratował życie swo-
jej 73-letniej babci potrzebują-
cej pomocy, dzwoniąc na numer 
alarmowy. Odwagi, jaką wykazał 
się ten 11-letni chłopiec, pogra-
tulował mu podczas zakończenia 
roku szkolnego wójt gminy Se-
cemin Tadeusz Piekarski. Boha-
terska postawa Mateusza została 
doceniona również przez ministra 
spraw wewnętrznych i admini-
stracji Mariusza Kamińskiego, 
który – na wniosek szkoły w Żeli-
sławicach - przyznał chłopcu me-
dal Młody bohater w uznaniu 
bohaterskiej postawy w obliczu 
niebezpiecznej sytuacji. To pierw-
sze takie odznaczenie przyznane 
dziecku w powiecie włoszczow-
skim. Inicjatorem jego nadania 
było włoszczowskie starostwo.

https://www.youtube.com/watch?v=VprTVzedT6A
https://www.youtube.com/watch?v=dSULNe2pdnM
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RADEK
SKŁAD BUDOWLANY

Radków 27
tel. 502 430 825, 507 788 028

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

P.P.H.U. 

zbiorniki na deszczówkę 
2000, 3000, 4000 litrów

REKLAMA

REKLAMA
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NAGROBKI
PRODUKCJA i MONTAŻ

SPRZEDAŻ HURTOWA i DETALICZNA

Decor Granite
ul. Wschodnia 2, 29-100 Włoszczowa

www.decorgranite.pl  tel.  785 722 981

NA PLACU FIRMY DUŻY WYBÓR 
GOTOWYCH NAGROBKÓW 

DOSTĘPNYCH OD RĘKI

ATRAKCYJNE CENY
MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH  

DO KAŻDEGO NAGROBKA  WAZON LUB ŁAWKA GRATIS

REKLAMAREKLAMA
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"Sikorski" zebrał ponad 12 tysięcy złotych 
dla Domu dla Dziecka w Nagłowicach      

Rafał Banaszek
To niewątpliwie najwyższa 

kwota od 20 lat, to jest od po-
czątku zbiórek organizowa-
nych przez naszą nauczycielkę 
matematyki Jadwigę Suligę, 
przy pomocy Olgi Dąbrowskiej 
i wychowawców klas. Takiej 
kwoty nikt się nie spodziewał 
w czasie pandemii koronawi-
rusa - mówiła Bożena Kaczor, 
dyrektor "Sikorskiego".

Była to jubileuszowa 20. edy-
cja charytatywnej akcji świą-
tecznej, zorganizowana po raz 
pierwszy w formie online dla 
podopiecznych Domu Dziecka 
w Nagłowicach. Włoszczow-
skie liceum wraz z działają-
cą przy nim fundacją od lat 
w okresie Świąt Bożego Na-
rodzenia pamiętają o swoich 
przyjaciołach z Nagłowic.

Na licytację wystawiono 
w minionym roku 34 ozdoby 
świąteczne – najdroższa cho-
inka została sprzedana za 1150 
złotych. Dochód z aukcji, któ-
ra odbyła się 16 grudnia, zo-
stał przekazany do Nagłowic 
22 grudnia.Organizatorki świątecznej akcji dla podopiecznych Domu Dziecka w Nagłowicach.

Władze powiatu pogratulowały mleczarni 
zdobycia złotego medalu za ser włoszczowski

Rafał Banaszek

Władze powiatu doceniły naszą mleczarnię: (od lewej) Małgorzata Gusta, Dariusz Czechowski i Ryszard Pizior.

Kapituła konkursu oceniła 
w sumie 165 produktów w kraju. 
Pod uwagę brano między innymi 
atrakcyjność cenową wyrobu, opa-
kowanie, atrakcyjność wizualną/
funkcjonalność, jakość/ocenę or-
ganoleptyczną. Złotym medalem 
nagrodzono ser włoszczowski.

21 grudnia starosta Dariusz 
Czechowski wraz z członkiem Za-
rządu Powiatu Małgorzatą Gustą 
spotkali się w starostwie z preze-
sem Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej Ryszardem Piziorem.

Władze samorządowe pogratulo-
wały doktorowi Piziorowi sukcesu, 
podziękowały również za promocję 
naszego powiatu w kraju i za granicą, 
gdzie marka OSM Włoszczowa jest 
rozpoznawana i ceniona.

© Starostwo Powiatowe

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczo-
wie zdobyła Złoty Medal na Międzynarodowych 

Targach w Rzeszowie za swój ser. Doceniły to władze 
samorządowe powiatu. 

© I LO Włoszczowa

Ponad 12 tysięcy dochodu przyniosła wielka internetowa aukcja 
świąteczna, zorganizowana przez I Liceum Ogólnokształcące 

imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie.
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Rafał Banaszek

Nagrody starosty włoszczowskiego za 
osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu

Nagrody za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kul-
tury przyznawane są od 2002 
roku. W 2020 roku otrzymali 
je: Marek Klapa i Jarosław Dra-
gan za wyprodukowany film 
dokumentalny „Hetman Włosz-
czowa – historia filmowa”, Sto-
warzyszenie Koło Gospodyń 
Wiejskich w Olesznie za pro-
mocję lokalnej tradycji i kultu-
ry, Adam Szałowski z Borowca 
- działacz antykomunistyczny, 
społecznik, regionalista i hi-
storyk, autor książek i publika-

Laureaci nagrody starosty z władzami samorządowymi powiatu włoszczowskiego.

30 grudnia władze samorządowe powiatu wręczyły uroczyście 
nagrody starosty za osiągnięcia w dziedzinie kultury i kul-

tury fizycznej. Otrzymało je siedem osób i dwa stowarzyszenia.  

Zdzisław Purchała otrzymał Złoty 
Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis

Odznaczony Zdzisław Purchała przed Urzędem Wojewódzkim w Kielcach.

Rafał Banaszek

Znany artysta ludowy z gminy Radków Zdzisław 
Purchała został odznaczony Złotym Medalem 

Zasłużony Kulturze Gloria Artis, nadanym przez mi-
nistra kultury i dziedzictwa narodowego. Wniosko-
dawcą było Starostwo Powiatowe we Włoszczowie.

Odznaczenie odebrał w Sylwestra, 
31 grudnia w Urzędzie Wojewódz-
kim w Kielcach z rąk wojewody 
świętokrzyskiego Zbigniewa Koniu-
sza. Purchałę doceniono za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. 

Znanemu rzeźbiarzowi, malarzo-
wi i poecie z powiatu włoszczow-

© Starostwo Powiatowe

© Dariusz Czechowski            

cji, Łukasz Kopera - nauczyciel 
przedmiotów humanistycznych 
(historii, etyki, elementów ar-
chiwistyki) we włoszczowskich 
szkołach ponadpodstawowych, 
członek Włoszczowskiego To-
warzystwa Historycznego oraz 
ksiądz prałat Zygmunt Pawlik, 
dziekan dekanatu włoszczow-
skiego i proboszcz parafii pod 
wezwaniem Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, w której 
rozwinął szeroką działalność 
duszpasterską i społeczną. 

Laureatami drugich nagród 
starosty włoszczowskiego - za 

szczególne osiągnięcia w dzie-
dzinie kultury fizycznej (przy-
znawane są do 2004 roku) zo-
stali w minionym roku: Michał 
Jamrozik - prezes Gminnego 
Klubu Sportowego Bucovia 
Bukowa, Zdzisław Szymański 
- długoletni nauczyciel geo-
grafii i wychowania fizyczne-
go z Secemina, radny gminy, 
odnoszący sukcesy ze swoją 
młodzieżą w lekkiej atletyce 
oraz Parafialny Klub Sportowy 
ARKA Kluczewsko. Wszyscy 
otrzymali po 1000 złotych na-
grody starosty.

skiego towarzyszył w Kielcach sta-
rosta Dariusz Czechowski, który był 
inicjatorem nadania Zdzisławowi 
Purchale tego odznaczenia. 

Warto wspomnieć, że w 2020 
roku Purchała obchodził 50-lecie 
swojej pracy artystycznej. Przez pół 
wieku spod jego dłuta wyszło około 
5 tysięcy rzeźb, namalował 700 ob-
razów i napisał kilka książek.

Nagrodzony ksiądz Zygmunt Pawlik.
© Starostwo Powiatowe
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REKLAMA

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

e-mail: prestige@biznespoczta.pl

kom. 604 289 855

W naszej ofercie
ubezpieczenia:

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

Kompleksowo pomagamy i doradzamy

TOMEX• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE 
OKNA  I  DRZWI

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

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

OKNA  ENERGOOSZCZĘDNE
SOFTLINE 0,6 W/m2K

DACHPOLL
Włoszczowa, ul. Kolejowa 5

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

PRODUCENT  POKRYĆ  DACHOWYCH

BLACHODACHÓWKI

BLACHY TRAPEZOWE

AKCESORIA DACHOWE

+ POMIAR    + WYCENA+ TRANSPORT GRATIS

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA
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Radny wojewódzki Artur Konarski 
podsumowuje półmetek kadencji

Rafał Banaszek

22 listopada 2018 roku Artur Ko-
narski został zaprzysiężony na rad-
nego szóstej kadencji sejmiku. Został 
jednocześnie przewodniczącym Ko-
misji Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska, członkiem Komisji Rewizyjnej 
oraz Skarg, Wniosków i Petycji.

Co udało mu się zrealizować 
w ciągu pierwszego półmetka ka-
dencji? Jak mówi, przede wszystkim 
zabiegał skutecznie o wprowadzenie 
do budżetu województwa dodatko-
wych ponad 50 milionów złotych na 
budowę pierwszego etapu obwodnicy 
Włoszczowy, którą oddano uroczyście 
do użytku 22 grudnia ubiegłego roku.

Radny Konarski starał się także 
o przebudowę drogi wojewódzkiej 
795 Secemin-Psary na odcinku po-
nad 2 kilometrów za kwotę około 4 
milionów złotych, którą zrealizowano 
w 2019 roku. Fundusze na ten cel, jak 
mówi, zostały przesunięte z inwestycji 
drogowej w Wiślicy. 

W tym roku, dzięki zabiegom 
radnego Konarskiego, dojdzie do 
kontynuacji przebudowy tej samej 
drogi 795 na odcinku 2 kilometrów 
od Psar do granicy województwa 
świętokrzyskiego (w budżecie wo-
jewództwa zabezpieczono na ten 
cel 3,8 miliona złotych).

Między innymi dzięki staraniom 
Artura Konarskiego przed Święta-
mi Bożego Narodzenia oddano też 
do użytku nowe rondo we Włosz-

czowie na skrzyżowaniu ulic Sien-
kiewicza, Młynarskiej i Głowac-
kiego, które kosztowało ponad 2 
miliony złotych i złożyły się na nie 
po równo trzy samorządy. 

W tym roku, dzięki zabiegom rad-
nego Konarskiego, zostanie przebu-
dowany około 800-metrowy odcinek 
ulicy Sienkiewicza (droga wojewódz-
ka 785) oraz wybudowany chodnik 
jednostronny od wspomnianego 
ronda do wiaduktu kolejowego w kie-
runku Dankowa Dużego. Samorząd 
województwa zabezpieczył na ten cel 
1,2 miliona złotych.

Na wniosek radnego Konarskiego 
Urząd Marszałkowski w Kielcach pod 
koniec zeszłego roku złożył też fisz-
kę do tak zwanego Funduszu Prze-
ciwdziałania Covid-19 dla jednostek 
samorządu terytorialnego o zabez-
pieczenie pieniędzy na drugi etap ob-
wodnicy Włoszczowy. Chodzi o kwo-
tę około 40 milionów złotych. Artur 
Konarski obiecuje, że zrobi wszystko, 
żeby ta inwestycja znalazła się w bu-
dżecie województwa.

Dzięki jego staraniom, w styczniu 
bieżącego roku w Mieczynie zakoń-
czyła się budowa 240 metrów chod-
nika przy drodze wojewódzkiej 786. 
Konarski, jak mówi, wspierał rów-
nież remont drogi wojewódzkiej 742 
Włoszczowa - Kluczewsko oraz budo-
wę w ubiegłym roku chodnika przy tej 
trasie w gminie Kluczewsko. 

Artur Konarski przypomina, że 
pomógł też władzom samorządo-
wym gminy Krasocin w pozyska-
niu dofinansowania na remont 
oświetlenia ulicznego w całej gmi-
nie, a także na budowę żłobka sa-
morządowego, która zakończyła 
się w styczniu tego roku. 

Jak mówi, zabiegał też o po-
prawę dróg dojazdowych do pół 
w gminach Moskorzew, Kluczew-
sko i Radków. Konarski wystarał 
się też o fundusze na dosprzęto-
wienie i poprawę bazy lokalowej 
ochotniczych straży pożarnych 
w gminach Radków, Moskorzew 
(samochód pożarniczy w Luba-
chowach), Kluczewsko i Krasocin. 

Radny zabiegał też o pulsoksy-
metry dla kół gospodyń wiejskich 
i domów seniora, które rozwiózł 
osobiście w połowie stycznia.

W tym roku zostanie przebudowany 2-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej 795 od granicy województwa do Psar.

Powstanie też 800 metrów nowego asfaltu na ulicy Sienkiewicza i chodnik.

Artur Konarski z Jadwigowa, radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego podsumowuje dwa lata swojej działal-

ności samorządowej w regionie. Zapowiada też ważne inwe-
stycje w tym roku w powiecie włoszczowskim. 

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

wydarzenia

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

„
Pomimo swoich 

wielu obowiąz-
ków zawodowych 
i społecznych sta-
ram się rzetel-
nie wykonywać 
funkcję radnego. 
Rzadko opusz-
czam sesje i ko-
misje, chyba, że 
zmuszą mnie do 
tego sytuacje ży-
ciowe. Swoją pra-
cę traktuję jako 
służbę dla spo-
łeczeństwa. Da-
lej będę pomagał 
środowisku rolni-
czemu, z którego 
się wywodzę oraz 
działał na rzecz 
mieszkańców po-
wiatu włoszczow-
skiego. Dlatego 
głosowałem za 
ubiegłorocznym 
i tegorocznym 
budżetem, w któ-
rym znalazły się 
ważne inwestycje 
na naszym tere-
nie, w przeciwień-
stwie do innych 
radnych. „

Artur
Konarski



Moja gazeta lokalna  25

wydarzenia

Rafał Banaszek

Laureaci konkursu powiatowego na 
ozdobę choinkową z dawnych lat

Od lewej: Olga Golańska, Małgorzata Gusta i Aneta Dziubek.

21 grudnia czteroosobowa komisja konkursowa 
pod przewodnictwem Małgorzaty Gusty wyło-

niła laureatów i wyróżnionych w konkursie plastycz-
nym „Ozdoba choinkowa z dawnych lat”.  

© Starostwo Powiatowe

Drukarka od powiatu dla Koła 
Gospodyń Wiejskich w Występach

Władze powiatu włoszczowskiego z wójtem Krasocina i Kołem Gospodyń Wiejskich z Występ. 

Rafał Banaszek

Pod koniec roku władze 
powiatu włoszczowskiego 

zaprosiły do starostwa gospo-
dynie z Występ, żeby osobiście 
pogratulować im zdobycia 
pierwszego miejsca w wo-
jewództwie świętokrzyskim 
i drugiego w kraju w ogólno-
polskim konkursie filmowym 
„Koło ARiMR w sercu wsi”, 
zorganizowanym przez Agen-
cję Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa.

Zarząd podziękował Wystę-
piankom za reprezentowanie 
i promowanie naszego powiatu, 
pogratulował sukcesu i życzył 
kolejnych osiągnięć. W prezen-
cie koło otrzymało od starostwa 
drukarkę.

© Starostwo Powiatowe

Laureaci konkursu

Praca indywidualna dziecka: 1. 
Amelia Kossakowska z Włoszczowy, 2. 
Maria Krzyżanowska z Wałkonów Dol-
nych, 3. Klaudia Robak z Koziej Wsi; 
praca rodzinna: 1. Eliza Strychalska 
z Rączek (z pomocą Kazimiery Strychal-
skiej), 2. Marcel Marcinkowski z Lipia 
(z pomocą Artura Marcinkowskiego), 3. 
Olga Bodzioch z Wojciechowa (z pomocą 
Anity Bodzioch).

Małgorzata Gusta z najmłodszymi laureatami konkursu.
© Starostwo Powiatowe

Wpłynęło łącznie 61 prac 
w dwóch kategoriach: pra-
ca indywidualna dziecka (35 
prac) i praca rodzinna (26). 

Komisja konkursowa brała 
pod uwagę zgodność z tema-
tyką konkursu, pomysłowość, 
jakość i estetykę wykonania, 

poziom trudności i nawiązanie 
do tradycji.

Wszystkie zgłoszone do kon-
kursu prace zdobią choinkę oraz 

scenę w sali konferencyjnej Sta-
rostwa Powiatowego, które było 
organizatorem konkursu.

https://www.youtube.com/watch?v=RMfA7-2bebg
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Powiat włoszczowski wsparł w minionym roku 43 instytucje w walce 
z koronawirusem. Wydano na ten cel ponad 2 miliony złotych

Rafał Banaszek

Głównym celem przedsięwzięcia 
był zakup i dostarczenie podmio-
tom działającym na terenie powia-
tu materiałów ochrony osobistej 
oraz wyposażenia stanowisk pracy 
w sprzęt niezbędny do zapobiega-
nia rozprzestrzenianiu się i walki 

Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego we Włoszczowie otrzymało od władz Powiatu pralkosuszarkę.  
© Starostwo Powiatowe

Powiat włoszczowski zakończył realizację projektu unij-
nego pod nazwą „Działania ukierunkowane na 

walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 
SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego”. 

Wartość projektu

Projekt był współfinasowany przez Unię 
Europejską ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020, Europej-
ski Fundusz Społeczny. Oś Priorytetowa 9 
Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem 
Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wyso-
kiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 
Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości 
usług zdrowotnych. Wartość wydatków kwa-
lifikowanych - 2 204 961,37 zł, w tym dofi-
nansowanie z UE - 1 874 216,98 zł, wkład 
własny powiatu - 330 744,39 zł.

Beneficjenci projektu

Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy 
Włoszczowa, Urząd Gminy Moskorzew, 
Urząd Gminy Radków, Urząd Gminy Sece-
min, Urząd Gminy Krasocin, Urząd Gminy 
Kluczewsko, Zespół Opieki Zdrowotnej we 
Włoszczowie - Szpital imienia Jana Pawła 
II (jeden z większych beneficjentów pomo-
cy), Świętokrzyskie Centrum Ratownic-
twa Medycznego i Transportu Sanitarnego 
w Kielcach - oddział we Włoszczowie, Gmin-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie 
(Ośrodek Zdrowia w Krasocinie, Olesznie 
i Bukowie), Gminny Ośrodek Zdrowia w Klu-
czewsku, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół 
Szkół numer 2 i numer 3 we Włoszczowie, 
Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekre-
acyjne, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna, Powiatowe Centrum Oświaty, 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd 
Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy, 
Komenda Powiatowa Policji, Komenda Po-
wiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powia-
towa Rada Kombatantów, Ośrodek Pomocy 
Społecznej we Włoszczowie, Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Radkowie, Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klu-
czewsku, Ochotnicza Straż Pożarna w Świd-
nie, Ochotnicza Straż Pożarna w Olesznie, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wiśnio-
wej, Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzelowie, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Czarncy, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Kossowie, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Radkowie, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Seceminie, Ochotnicza Straż Po-
żarna w Psarach, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Żelisławicach, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Moskorzewie, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Chlewicach, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kluczewsku, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dobromierzu.

z epidemią COVID-19. W ramach 
projektu wsparto aż 43 podmioty.

Zaplanowane zadania obej-
mowały m.in. zakup materiałów 
ochrony osobistej takich jak: rę-
kawice jednorazowe, maseczki, 
fartuchy ochronne, kombinezo-

ny, ochraniacze, przyłbice, gogle, 
środki do dezynfekcji, dozowniki, 
urządzenia do sterylizacji i de-
zynfekcji pomieszczeń, pojazdów 
i terenu, osłony przeciwwirusowe 
stanowisk pracy, drobny sprzęt 
i wyposażenie medyczne.  

14 jednostek straży pożarnej ze wszystkich gmin powiatu włoszczowskiego otrzymało opryskiwacze spalinowe.
© Starostwo Powiatowe

Włoszczowska policja pozyskała od Powiatu ozonator.
© Starostwo Powiatowe

Ozonator dla "Czarnieckiego".
© Starostwo Powiatowe
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Szkoły ponadpodstawowe we Włoszczowie pozyskały sprzęt do zdalnej nauki w postaci kamer i statywów.  
© Starostwo Powiatowe

Przekazanie środków ochrony osobistej do włoszczowskiego szpitala, który był największym beneficjentem pomocy.
© Starostwo Powiatowe

© Starostwo Powiatowe © Starostwo Powiatowe

Szorowarka do podłóg dla szpitala.Władze Powiatu przekazują maty do dezynfekcji dla Zespołu Szkół numer 3.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

„
Takie szerokie dzia-

łania skierowane do 
personelu medycz-
nego, służb mundu-
rowych, szkół, ad-
ministracji i wielu 
innych podmiotów 
świadczących usługi 
społeczne na pewno 
przyczyniły się do 
zmniejszenia trans-
misji SARS-CoV-2 
i ograniczenia wy-
stępowania ognisk 
e p i d e m i c z n y c h 
COVID-19. Mamy 
nadzieję, że dzię-
ki prawidłowemu 
i szybkiemu zabez-
pieczeniu wspiera-
nych podmiotów 
poprawiła się znacz-
nie ich zdolność do 
zapobiegania i zwal-
czania COVID-19, co 
przyczyniło się do 
złagodzenia skutków 
epidemii w naszym 
powiecie.  Poprawi-
ły się  świadczenia 
i usługi zdrowotne, 
a poprzez to bezpie-
czeństwo naszych 
mieszkańców. Odpo-
wiednie zabezpiecze-
nie i wdrożenie pro-
cedur w miejscach 
publicznych pozwo-
liło uniknąć parali-
żu organizacyjnego 
związanego z absen-
cją chorobową pra-
cowników. „

Małgorzata
Gusta
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Litery w żółtej kolumnie utworzą hasło. Nagrodę otrzyma losowo wybrana osoba, któ-
ra wyśle zdjęcie prawidłowo rozwiązanej krzyżówki na adres mailowy: redakcja@
moja-gazeta.com.pl. Przypominamy, że przystąpienie do konkursu jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację 
wizerunku do celów promocyjnych na łamach czasopisma.

rozmaitości

Pytania

Pan Czesław przedstawia

Dwóch starusz-
ków siedzi na ławce 
w parku. Spoglądają 
melancholijnie na 
otoczenie. W pewnej chwili 
odzywa się jeden z nich: - Janku, 
mam 75 lat. Wszystko mnie boli, 
dokucza reumatyzm, a pamięć, 
wzrok i słuch to strach się bać! Ty 
jesteś moim rówieśnikiem, powiedz 
prawdę, jak ty się czujesz? - Jak 
nowo narodzony - odpowiada 
kompan. - Naprawdę? Jak nowo 
narodzony? - Tak. Nie mam wło-
sów, nie mam zębów i chyba przed 
chwilą się... zmoczyłem.

Jak nowo narodzony

Kącik Kulinarny

Przepis 
Małgorzaty Giec 
przewodniczącej 

KGW Bebelno 

Zwycięzca krzyżówki nr 20

Arkadiusz Kamiński z Dąbia odgadł prawidłowo hasło krzyżówki w grudniowym nu-
merze, które brzmiało: CICHA NOC. Został wylosowany spośród 10 czytelników, którzy 
nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Bogdan Stachurski, Tomasz Szym-
czyk, Przemysław Kulawiak, Mirosław Wodniok, Przemysław Wodniok, Magdalena 
Pietrzykowska, Katarzyna Kisiel, Wiktoria Bryła i Agnieszka Rajca. Dziękujemy. 

Składniki:
400g sera żółtego, 4 duże jaja, pół szklanki majonezu, 400g piersi 
z kurczaka, 2 cebule, 400g pieczarek, sól, pieprz, słodka i ostra pa-
pryka, tymianek.  

Wykonanie:
Pierś z kurczaka dzielimy na mniejsze części, rozbijając cienko, jak 
na kotlety. Posypujemy z każdej strony solą, pieprzem, ostrą i słodką 
papryką oraz tymiankiem. Cebulę obieramy, kroimy w kostkę. Pie-
czarki obieramy i kroimy w pół plasterki. Na patelni rozgrzewamy 
olej, podsmażamy cebulę do zeszklenia, dodajemy pieczarki i smaży-
my, aż zmiękną i odparuje z nich woda. Doprawiamy. Następnie ser 
żółty ścieramy na tarce o dużych oczkach. W misce roztrzepujemy 
jajka, dodajemy majonez i starty wcześniej ser. Mieszamy. Następnie 
prostokątną blaszkę z piekarnika wykładamy papierem do pieczenia. 
Masę serową przelewamy na blaszkę, wyrównujemy. Wstawiamy do 
piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i pieczemy około 20 
minut. Jeszcze ciepłą roladę przekładamy na blat stołu papierem do 
góry. Delikatnie zdejmujemy papier do pieczenia. Na wierzchu ukła-
damy piersi z kurczaka, posypujemy pieczarkami i zwijamy ściśle 
w roladę, zaczynając od krótszego boku. Roladę układamy na blasz-
ce i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Pieczemy 
przez 20 minut. Po upieczeniu rolady odstawiamy ją na kilka minut, 
a następnie kroimy w plasterki. Jeżeli chcemy podać ją na zimno 
w formie przekąski to kroimy ją, gdy całkowicie wystygnie.

Imprezy

1. Kto przewodniczył pasterce 
2020 w sanktuarium błogosła-
wionego księdza Józefa Paw-
łowskiego we Włoszczowie?

2. W jakiej miejscowości gmi-
ny Włoszczowa rozebrano kon-
trowersyjny, komunistyczny 
pomnik partyzantów polskich 
i radzieckich?

3. Jak nazywa się nowa dy-
rektorka Powiatowego Cen-
trum Kulturalno-Rekreacyjne-
go we Włoszczowie?

4. Urządzenie do samodziel-
nego zwrotu książek, które po-
jawiło się na początku stycznia 
przy Bibliotece Publicznej we 
Włoszczowie?

5. W jakim dworze w Olesz-
nie spędził ostatnią wigilię pod 
okupacją niemiecką komen-

© Rafał Banaszek

dant główny Armii Krajowej, 
generał Leopold Okulicki?

6. Sołectwo w gminie Sece-
min, które otrzymało pod cho-
inkę wodociąg.

7. Jak nazywał się ostatni 
sprzęt zakupiony przez po-
wiat w ramach projektu co-
vidowego, który trafił do 14 
jednostek strażackich?

8. Jaką nazwę nosi Stowa-
rzyszenie Rekonstrukcji Hi-
storycznych z siedzibą w Wy-
stępach, któremu prezesuje 
Dionizy Krawczyński?

9. Jaki znany major z Włosz-
czowy odszedł na wieczną war-
tę w Sylwestra 2016 roku?

10. Zmarły tuż przed Święta-
mi Bożego Narodzenia były wi-
ceburmistrz Włoszczowy.

11. Jak nazywał się dyrektor 
włoszczowskiego szpitala, od-
wołany przez Zarząd Powiatu 3 
stycznia 2018 roku?

Włoszczowski sztab WOŚP.
© UG Włoszczowa

Rolada serowa 
z pieczarkami 
i kurczakiem 

© Rafał Banaszek

31.01 WŁOSZCZOWA

Konkurs kolęd 
i pastorałek odwołany

19 stycznia Wojewódzki Dom Kul-
tury w Kielcach odwołał finał XXVIII 
Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd 
i Pastorałek, który miał się odbyć 
tradycyjnie w ostatnią niedzielę 
stycznia we włoszczowskim Domu 
Kultury. Powodem, jak podano, jest 
przedłużenie narodowej kwarantan-
ny do 31 stycznia. 

31.01 WŁOSZCZOWA 
WOŚP zagra online. 
Licytacje w Internecie

29. finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, któ-
ry zaplanowano na 31 stycznia, 
będzie inny, niż wszystkie. Nie bę-
dzie tradycyjnej imprezy orkiestro-
wej we włoszczowskim Domu Kul-
tury. Licytacje zostały przeniesione 
do Internetu (odbywają się na por-
talu allegro i facebooku). Akcję moż-
na też wesprzeć, wpłacając dowol-
ną kwotę do jednej ze sztabowych 
skarbonek: stacjonarnej (w Domu 
Kultury) oraz wirtualnej. Cały czas 
Dom Kultury przyjmuje fanty na 
licytację. Na ulicach pojawią się 31 
stycznia wolontariusze z puszkami. 
W tym roku orkiestra zbiera pienią-
dze na zakup najnowocześniejszego 
sprzętu dla dziecięcej laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy.
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https://www.pressprint.pl
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https://www.facebook.com/events/891902161619881
https://eskarbonka.wosp.org.pl/kd74cn

