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Nasz szpital ma tomograf
komputerowy za 2,5 miliona

owoli wraca normalność
- zaczynają być organizowane imprezy masowe i spotkania w większym gronie oczywiście cały czas w reżimie
Rafał Banaszek
sanitarnym. To cieszy, bo
mieszkańcy powiatu włoszczowskiego bardzo stęsknili się za imprezami. Postępują
też inwestycje w gminach i powiecie - we
Włoszczowie otwarto uroczyście dwie
sztandarowe, to jest strefę aktywności za
basenem i rozbudowany Dom Kultury. Z
kolei szpital powiatowy może się pochwalić
nowoczesnym tomografem. Dla młodzieży
szkolnej zaczęły się wakacje.

W n u m erz e
POWIAT

Starosta odznaczony
przez prezydenta
s. 2
WŁOSZCZOWA

Rewitalizacja Domu
Kultury zakończona s. 7
© Rafał Banaszek

KLUCZEWSKO

25 czerwca wnętrze modułowej pracowni tomografii komputerowej obejrzeli po raz pierwszy: (od lewej) Rafał Krupa, Dariusz Czechowski i Łukasz Karpiński.
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Rafał Banaszek

czerwca przed północą, podczas wielkiej burzy, włoszczowska firma Maxi-Trans dostarczyła pod Szpital Powiatowy imienia Jana Pawła II
modułową pracownię tomografii komputerowej.
To była historyczna chwila.
Informację o przekazaniu tomografu dla Włoszczowy podał wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz
podczas spotkania z załogą szpitala 22 czerwca, dziękując lekarzom
i pielęgniarkom za ich zaangażowanie
w ratowanie życia i zdrowia pacjentów w dobie pandemii koronawirusa.
Warte 2,5 miliona złotych urządzenie zostało przetransportowane
ze szpitala tymczasowego w Targach
Kielce. 16-tonowa modułowa pracownia tomografii komputerowej dotarła
do nas 24 czerwca przed północą.
Szpital powiatowy jeszcze nigdy nie
miał swojego tomografu i to takiej wysokiej klasy. - To wiekopomna chwila. Nasze marzenia się spełniły - powiedział starosta Dariusz Czechowski.
CZERWIEC 2021

Udany piknik rodzinny
s. 10
w Komornikach
SECEMIN

Mercedes do odśnieżania
s. 14
dróg w gminie
MOSKORZEW

© Rafał Banaszek

Po przyjeździe tomografu: (od lewej) Tomasz Cierpica, Rafał Pacanowski,
Andrzej Klos, Dariusz Czechowski, Rafał Krupa i Łukasz Karpiński.

Zawody wędkarskie
na Dzień Dziecka
s. 15

powiat włoszczowski

Starosta odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi przez prezydenta Polski
Rafał Banaszek

S

tarosta włoszczowski Dariusz Czechowski
został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
przez prezydenta Andrzeja Dudę za zasługi
w działalności społecznej i samorządowej.

Uroczystość miała miejsce 31
maja w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, podczas której Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Dariusz Czechowski
z Włoszczowy – jak nam powiedział – nie spodziewał się takiego wyróżnienia.

4 czerwca staroście włoszczowskiemu pogratulowali osobiście
odznaczenia prezesi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we
Włoszczowie - Ryszard Pizior
i jego zastępca Waldemar Gacek.
Dziękuję Zarządowi Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej za miły
gest i pamiątkowy grawerton –
powiedział Dariusz Czechowski.

© Marek Borawski/KP RP

Starosta włoszczowski Dariusz Czechowski z prezydentem Andrzejem Dudą.

Wielki remont w szpitalu. Rozpoczęła
się przebudowa Oddziału Chirurgii
Rafał Banaszek

P

onad 2,8 miliona złotych będzie kosztować przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej włoszczowskiego szpitala.
Prace modernizacyjne rozpoczęły się na
początku czerwca.

© Rafał Banaszek

22 czerwca postęp prac na oddziale sprawdziły władze samorządowe powiatu.
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W związku z planowaną przebudową Oddziału Chirurgii niezbędna była jego migracja do
innej lokalizacji. Do tego celu wykorzystaliśmy pomieszczenia po
byłym oddziale ginekologicznym
na trzecim piętrze – opowiadał
Rafał Krupa, dyrektor Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II.
W ramach inwestycji zaplanowano między innymi budowę nowych
sal z sanitariatami, izolatek, sal
zabiegowych, czy wymianę wszystkich instalacji. Szpital szuka możliwości sfinansowania wyposażenia
dla zmodernizowanego oddziału.
Umowa na przebudowę chirurgii opiewa na kwotę ponad 2,8
miliona złotych, z czego przeszło
2,2 miliona stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostała kwota
ma być sfinansowana z innych
źródeł. 22 czerwca remontowany
oddział odwiedził podczas wizyty
roboczej wojewoda świętokrzyski
Zbigniew Koniusz.
Warto podkreślić, że w ostatnim
czasie włoszczowska chirurgia
znacznie zwiększyła liczbę przyjętych pacjentów oraz przeprowadzonych operacji. To pokazuje,
jak bardzo potrzebna jest to komórka w strukturze szpitala. Ten
dobry wynik to między innymi
efekt wsparcia kilku nowych chirurgów, których pozyskał w ostatnim czasie dyrektor Krupa.

Powiatowa Rada
KGW wybrana
Rafał Banaszek
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czerwca we
włoszczowskim
starostwie odbyło się
pierwsze posiedzenie
Powiatowej Rady Kół
Gospodyń Wiejskich
działającej przy staroście.
Trzynastu
przedstawicielom
kół gospodyń wiejskich z powiatu
włoszczowskiego wręczono uroczyście akty powołania do rady KGW.
Otrzymali je: Beata Bąk z Łachowa, Anna Trybek z Ciesiel, Elżbieta
Lubaś z Bieganowa, Grażyna Jarmuda z Żelisławiczek, Jan Powązka
z Czarncy, Monika Dąbek z Ostrowa,
Bogusława Musiał z Pilczycy, Izabela Turczyn z Brześcia, Anna Piec
z Oleszna, Aneta Kocewa z Bałkowa,
Krystyna Kozłowska ze Skorkowa,
Wiesława Wrona z Czostkowa i Ewa
Frączek z Występ.
Następnie odbyło się głosowanie
jawne, w wyniku którego wybrano
prezydium rady. Przewodniczącą
została Beata Bąk, wiceprzewodniczącym Jan Powązka, a sekretarzem Izabela Turczyn.

© Starostwo Powiatowe

Władze powiatu z szefową Powiatowej Rady KGW Beatą Bąk.
CZERWIEC 2021

powiat włoszczowski

Droga powiatowa w Jeżowicach przed remontem.

© Starostwo Powiatowe

© Starostwo Powiatowe

Droga po przebudowie.

Jeżowice doczekały sie drogi asfaltowej na
końcu wsi. Władze powiatu dotrzymały słowa
Rafał Banaszek

1

czerwca odbył się odbiór końcowy przebudowanego
odcinka drogi powiatowej w Jeżowicach w gminie
Włoszczowa o długości 1,1 kilometra. Władze powiatu
zapowiedziały kontynuację remontu, żeby w niedalekiej
przyszłości połączyć Jeżowice z Łachowem.
Inwestycja drogowa kosztowała ponad 410 tysięcy złotych. Sfinansował ją powiat
włoszczowski. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową o szerokości 4
metrów z mijankami i zjazdy
z kruszywa.

W
odbiorze
końcowym
uczestniczył Zarząd Powiatu,
pracownicy starostwa, radni,
przedstawiciel wykonawcy oraz
mieszkańcy sołectwa, którzy
są bardzo wdzięczni władzom
powiatu za drogę asfaltową, na
którą bardzo długo czekali.

Do tej pory korzystali z drogi
szutrowej i polnej, co było dla nich
bardzo uciążliwe. Po wielu latach
doczekali się wreszcie nawierzchni asfaltowej. Władze powiatu zapowiedziały dalszą przebudowę
tej drogi, żeby połączyć asfaltem
Jeżowice z Łachowem.

Konwent starostów województwa
świętokrzyskiego obradował we Włoszczowie

© Starostwo Powiatowe

Starosta włoszczowski Dariusz Czechowski (z prawej) z przewodniczącym konwentu Jerzym Kolarzem, starostą buskim.
CZERWIEC 2021

„

Dariusz
Czechowski
Cieszę się, że udało
nam się dotrzymać
danego słowa i właściciele domów na
końcu Jeżowic, dzięki nowej drodze, nie
będą się już czuli jak
mieszkańcy drugiej
kategorii.

„

Rafał Banaszek
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maja we włoszczowskim Starostwie Powiatowym odbył
się Konwent starostów
województwa świętokrzyskiego. Gospodarzem spotkania był Dariusz Czechowski.
W posiedzeniu uczestniczyli starostowie i ich przedstawiciele z 13 powiatów województwa
świętokrzyskiego,
a także zaproszeni goście.
Spotkanie prowadził przewodniczący konwentu - starosta
buski Jerzy Kolarz.
Podczas konwentu omówiono
wiele ważnych tematów, między innymi dyskutowano nad
reformą szpitalnictwa w Polsce
w związku z planowanymi zmianami w tym zakresie.
3
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DELIKATESY NA ROGU

Włoszczowa, ul. Sobieskiego 26a

Market czynny
w każdą niedzielę
CZERWIEC 2021
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Tak tętniła życiem 1 czerwca strefa aktywności za basenem. Dzieci miały prawdziwy raj.

© Rafał Banaszek

Strefa aktywnego wypoczynku za basenem
oficjalnie otwarta na Dzień Dziecka
Rafał Banaszek

1

czerwca, z okazji Dnia Dziecka, otwarto oficjalnie Strefę aktywnego wypoczynku za basenem
Nemo we Włoszczowie. Po rocznej przerwie rozpoczęto też napełnianie pływalni wodą.
Otwarcie strefy zbiegło się z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. Ponad 300 dzieci z gminnych
przedszkoli obchodziło tutaj swoje
święto. Impreza odbyła się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Maluchy miały prawdziwy raj za basenem, bo mogły pobawić się na wielu
urządzeniach w zbudowanym w ubiegłym roku imponującym obiekcie
gminnym. Do dyspozycji dzieciaków
były trzy sektory - edukacji, zabawy
i sprawności.

Imprezę dla dzieci zorganizował
Ośrodek Sporu i Rekreacji, a jego
partnerami były firma Tymbark oraz
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska.
Gościem specjalnym wydarzenia był
były marszałek województwa świętokrzyskiego trzech kadencji, obecnie
eurodeputowany Adam Jarubas.
Ta strefa jest waszym dziełem, waszym dzieckiem - dziękowała dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji Jolanta
Tyjas europosłowi Jarubasowi i burmistrzowi Grzegorzowi Dziubkowi.

© Rafał Banaszek

Od lewej: Adam Jarubas, Jolanta Tyjas, Grzegorz Dziubek i Włodzimierz Rak.

Warto dodać, że 1 czerwca,
oprócz oficjalnego otwarcia
strefy za basenem dla najmłodszych, miało miejsce jeszcze
jedno ważne wydarzenie – tego

Adam Jarubas pod wrażeniem osiedli
włoszczowskich po rewitalizacji
Rafał Banaszek

E

urodeputowany Adam Jarubas odwiedził 1
czerwca Włoszczowę. Burmistrz Grzegorz
Dziubek zaprosił go na pieszą wycieczkę po zrewitalizowanych osiedlach miejskich.

Jestem pod olbrzymim wrażeniem
tego, co tutaj pan burmistrz Grzegorz
Dziubek ze społecznością wyprawia
– powiedział Adam Jarubas, europoseł i były marszałek województwa.
6 Moja gazeta lokalna

Dzisiaj widzimy efekty współpracy z byłym marszałkiem Adamem
Jarubasem. Gdy podpisywaliśmy
umowę na rewitalizację naszego
miasta mieszkańcy nie wierzyli, że

tyle uda się zrobić – stwierdził burmistrz Grzegorz Dziubek.

dnia rozpoczęło się napełnianie
wodą niecek pływalni. Basen
Nemo po rocznej przerwie został otwarty dla mieszkańców
na wakacje.
Przypomnijmy, że teren rewitalizacji osiedli Brożka, Broniewskiego,
Armii Krajowej i blokowisk przy ulicy Wiśniowej objął obszar około 3
hektarów. Koszt inwestycji wyniósł
1,1 miliona złotych, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowiło 833 tysiące, a wkład własny
gminy 277 tysięcy.

© Rafał Banaszek

Na osiedlu Brożka: Adam Jarubas, Grzegorz Dziubek i Włodzimierz Rak.
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Wielki dzień dla włoszczowskiej kultury.
Rewitalizacja Domu Kultury zakończona
Rafał Banaszek
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czerwca otwarto uroczyście salę taneczną i pomieszczenia towarzyszące w rozbudowanym
Domu Kultury we Włoszczowie. – To wielki dzień dla
kultury włoszczowskiej – mówił burmistrz.

Tak wygląda z góry rozbudowany o salę taneczną i mini amfiteatr włoszczowski Dom Kultury.

Na to wydarzenie długo musieli czekać pracownicy zmodernizowanego,
gminnego obiektu, który był już gotowy pod koniec zeszłego roku.
Pracownicy Domu Kultury doczekali się wreszcie godziwych warunków pracy, ale przede wszystkim
skorzystają na tym mieszkańcy,
użytkownicy, którzy będą mogli z tej
nowej, innowacyjnej sali korzystać mówił na otwarciu burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek.
Ta inwestycja była bardzo potrzeba, nie tylko dla mieszkańców Włoszczowy. Cały powiat i inne ościenne
gminy będą odczuwały jej oddziaływanie - zauważył dyrektor placówki
Sylwester Kowalski.
Dyrektor Kowalski podziękował
osobom, które były najbardziej za-

angażowane w realizację trwającego
sześć lat projektu. Obrazy przedstawiające Włoszczowę autorstwa lokalnych artystów otrzymali w pierwszej
kolejności burmistrz gminy Grzegorz
Dziubek oraz europoseł Adam Jarubas, którego reprezentowała szefowa
jego biura Sylwia Bętkowska.
Następnie statuetkami Przyjaciela
Domu Kultury uhonorowano: przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Dudkiewicza, skarbnika gminy
Dariusza Górskiego, dyrektora Biura
do spraw inwestycji Urzędu Gminy
Sławomira Owczarka, inspektora
nadzoru Włodzimierza Raka, pracownika magistratu Justynę Pawlik,
a także projektanta Przemysława Sokołowskiego oraz wykonawcę inwestycji Krzysztofa Prokopa.

W prezencie od starosty Dariusza
Czechowskiego dyrektor Kowalski
otrzymał kolumnę głośnikową, która będzie wykorzystywana na nowo
otwartej sali tanecznej. W imieniu
marszałka województwa Andrzeja
Bętkowskiego zakończonej inwestycji pogratulował burmistrzowi radny
wojewódzki Artur Konarski.
Na koniec rozbudowany obiekt
kultury poświęcił dziekan dekanatu
włoszczowskiego, ksiądz prałat Zygmunt Pawlik. Pierwszy taniec na nowej sali wykonali Sylwester Roch Kowalski z Sylwią Bętkowską...
W części artystycznej wystąpili:
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Domu
Kultury, zespół Big Band, młodzi artyści z sekcji wokalnej oraz zespół ludowy Włoszczowskie muzykanty.

Nagrodzeni statuetkami Przyjaciela Domu Kultury z gospodarzami imprezy i zaproszonymi gośćmi.
CZERWIEC 2021
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Dom Kultury we Włoszczowie
przechodził wielką metamorfozę od września 2019 roku. Rozbudowa zakończyła się pod koniec zeszłego roku. Zmieniała się
przede wszystkim bryła budynku. Głównym punktem projektu
była budowa sali tanecznej oraz
mini amfiteatru ze sceną i zadaszeniem, spełniającego rolę kina
plenerowego, czy strefy kibica. Na
dachu budynku zamontowano panele fotowoltaiczne. Zmieniło się
otoczenie - przybyło miejsc parkingowych, zieleni.
Włoszczowski Dom Kultury
to obecnie jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek
w regionie. Inwestycja kosztowała około 3,4 miliona złotych,
z czego większość kosztów pokryła Unia Europejska. Zadanie
zrealizowano w ramach dużego
projektu rewitalizacji Włoszczowy, opiewającego na kwotę prawie 23 milionów złotych.

„

Grzegorz
Dziubek
Wierzę
głęboko w to, że pandemia niebawem
już całkiem nas
opuści i w pełni
będziemy mogli
korzystać z tych
dobrodziejstw, za
którymi tak tęsknimy.

„

© Rafał Banaszek
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REKLAMA

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

www.okregliccy.pl

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

530 530 702

REKLAMA

NAGROBKI GRANITOWE
Artur Okręglicki Ceny producenta

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

Włoszczowa, ul. Młynarska 74

tel. 604 537 246

PRZY CMENTARZU
KOMUNALNYM
8
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Największy wybór
CZERWIEC 2021

SKŁAD BUDOWLANY
“RADEK”

REKLAMA

PPHU

NOWO
OTWARTY

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

Włoszczowa, ul. Partyzantów 114, tel.

797 725 915
REKLAMA

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

Bebelno Wieś 25a, 29-100 Włoszczowa

tel.

604-360-410

tartakbebelno@interia.pl | www.tartakbebelno.pl
CZERWIEC 2021
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Długo wyczekiwany rodzinny piknik
integracyjny przy szkole w Komornikach

13

Rafał Banaszek

czerwca przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Komornikach odbył się długo wyczekiwany przez lokalną społeczność piknik rodzinny
pod hasłem Profilaktyka uzależnień.

Dzięki zaangażowaniu dyrekcji placówki, grona pedagogicznego jak również Rady
Rodziców oraz członków Stowarzyszenia
Nad
Czarną,
spotkanie obfitowało w liczne
atrakcje dla uczestników.
Były występy dzieci i młodzieży szkolnej, ale nie tylko.
Niespodziankę
przygotowali też rodzice uczniów, którzy
postanowili wrócić pamięcią
do szkolnych lat i pochwalić
się swoimi umiejętnościami
aktorskimi, z przymrużeniem
oka
przedstawiając
jeden
dzień z klasowego życia niesfornego ucznia i jego nietuzinkowej koleżanki.
Zdecydowanie
najwięcej
emocji wzbudził historyczny
finałowy mecz piłki siatkowej,

w którym po przeciwnych stronach boiska stanęły drużyny
rodziców oraz nauczycieli.
Rozgrywkom sportowym i przeżyciom kulturalnym towarzyszyły
zabawy dla dzieci. Na amatorów
łakoci była słodka kawiarenka,
serwująca specjały domowej roboty. Zwieńczeniem wspólnie
spędzonego popołudnia było
ognisko połączone ze śpiewem
przy akompaniamencie gitary.
Niewątpliwie, po trudach
mijającego – jakże wyjątkowego – roku szkolnego, piknik był okazją do ponownego
spotkania się i dostrzeżenia
wartości czasu spędzanego
z innymi – opowiadała Elżbieta Grzybek, dyrektor Zespołu
Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach.

© ZP-S Komorniki

Wójt Kluczewska Rafał Pałka wręcza nagrodę Jakubowi Barańskiemu.

Przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 w programie artystycznym.

Piłkarze GKS Kluczewsko awansowali do
klasy A. Chcą się utrzymać w tej grupie

Drużyna GKS Kluczewsko z trenerem i zarządem klubu.

© GKS Kluczewsko

Rafał Banaszek

D

rużyna piłki nożnej GKS Kluczewsko
w sezonie 2020/2021 awansowała do
klasy A.

W 16 rozegranych spotkaniach 10
razy schodziła z murawy zwycięsko, 3
razy zremisowała i poniosła 3 porażki.
Z dorobkiem 33 punktów i bilansem
bramkowym 31-14 uplasowała się na
10 Moja gazeta lokalna

drugim miejscu, premiowanym do
wyższej klasy rozgrywkowej.
Wyniki meczów GKS Kluczewsko przedstawiają się następująco:
wygrana ze STRZELCEM Chroberz

3:0 i 1:0, remis 0:0 i wygrana 2:1
z VITALPLEM Solec-Zdrój, remis
1:1 i wygrana 7:1 z DEKO Włoszczowa, wygrana 3:2 i 1:0 z MGTS
Działoszyce, porażka 1:2 i wygrana
2:1 z LZS Czarnocin, porażka 3:2
i 1:0 z PARTYZANTEM Wodzisław, wygrana 2:1 i 2:0 z BUCOVIĄ
II Bukowa, wygrana 4:1 i remis 0:0
z JAWORNIKIEM Gorzków. Na li-

© ZP-S Komorniki

stę strzelców wpisali się: Rafał Borciuch – 6 zdobytych goli, Kamil Kowalczyk – 5, Karol Banaszczyk – 4,
Paweł Dercz – 3, Artur Czechowski
- 2, Damian Chrzanowski - 3, Zbigniew Włódzik - 2, Bartosz Gierbuszewski - 2, Dariusz Kowalczyk – 1,
Damian Trąbski – 1, Wiktor Malinowski - 1, Jakub Matuszczyk - 1.
W skład zespołu wchodzą: Roman
Nowak, Damian Chrzanowski, Dawid
Chruściel, Zbigniew Włódzik, Artur
Czechowski, Damian Barabasz, Kamil Kowalczyk, Rafał Borciuch, Dariusz Kowalczyk, Rafał Tarnik, Karol
Banaszczyk, Emil Nowak, Bartosz
Gierbuszewski, Mateusz Grabiec,
Marcin Nowak, Damian Trąbski, Paweł Dercz, Jakub Matuszczyk, Wiktor
Malinowski, Antoni Nowak, Maciej
Ziętal, Daniel Nowak, Piotr Słomiński, Robert Komisarczyk, Michał Kubicz i Bartłomiej Kowalczyk. Trenerem drużyny jest Dariusz Dąbrowski.
W ramach przygotowań do nowego
sezonu najbliższe mecze sparingowe odbędą się: 1 sierpnia z zespołem
ZAPAŁ Krzętów, 8 sierpnia – z KS
Fałków, 15 sierpnia z LECHIĄ Strawczyn. Podstawowym celem drużyny,
jak mówi prezes Krzysztof Ławiński,
będzie zajęcie miejsca gwarantującego utrzymanie w klasie A oraz ogrywanie młodych zawodników.
CZERWIEC 2021

gmina kluczewsko

Szósty awans na Mistrzostwa Polski
młodych siatkarek Arki Kluczewsko
Rafał Banaszek

R

eprezentacja Szkoły Podstawowej Arka Kluczewsko zdobyła wicemistrzostwo województwa świętokrzyskiego i awans na Mistrzostwa Polski w Minisiatkówce Kinder+Sport, które odbędą
się w dniach 26-29 sierpnia w Arenie Gliwice.
15 czerwca w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się finał
wojewódzki
Ogólnopolskich
Rozgrywek Minisiatkówki Kinder+Sport.
W kategorii „trójki” wystąpiła
reprezentacja Szkoły Podstawowej Arka Kluczewsko, która
spisała się świetnie. Awans na
Mistrzostwa Polski wywalczyły:
Kinga Czaińska, Amelia Jończyk, Natalia Mikołajczyk i Emilia Dobrowolska.
Cieszymy się niezmiernie
z tego sukcesu, o który nie

© SP Arka Kluczewsko

Drużyna z Kluczewska z dyplomami za drugie miejsce w wojewódzkim finale.

Pierwszy Turniej "dzikich drużyn" o puchar
wójta gminy Kluczewsko w Dobromierzu
Rafał Banaszek

D

rużyna Młodych wilków z powiatu
częstochowskiego wygrała I Turniej
„Dzikich Drużyn” w piłce nożnej mężczyzn
o puchar wójta gminy Kluczewsko.
Impreza sportowa odbyła się 20
czerwca na boisku wielofunkcyjnym
przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Dobromierzu. Do rywalizacji
przystąpiło pięć drużyn: trzy z gminy
Kluczewsko (AS Roman, Żuczek Do-

bromierz i Łapczyna Wola) oraz dwie
z ościennych powiatów - radomszczańskiego (OSTR Bugaj) i częstochowskiego (Młode wilki).
Pierwsze miejsce i puchar wójta
gminy Kluczewsko zdobyła druży-

na Młodych wilków, która zagrała
w składzie: Wiktor Łysakowski,
Igor Łysakowski, Norbert Łysakowski, Dariusz Synowiec, Dawid
Lubczyński i Damian Lubczyński.
Drugie miejsce wywalczył zespół
Bugaj, a trzecie gospodarze – Żuczek Dobromierz.
Królem strzelców z dorobkiem
czterech bramek został Norbert Łysakowski reprezentujący drużynę zwycięzców. Najlepszym bramkarzem
wybrano Kamila Nowickiego z OSTR

Uczestnicy i organizatorzy I Turnieju „Dzikich Drużyn” w piłce nożnej mężczyzn w Dobromierzu z wójtem gminy.
CZERWIEC 2021

było łatwo w tym specyficznym roku dla sportu, kiedy
ze względu na pandemię nie
zawsze można było trenować
czy grać. Mamy nadzieję, że
takie czasy się już więcej nie
powtórzą – opowiadał trener
zespołu Tomasz Dębowski.
Drużyna z Kluczewska awansowała na Mistrzostwach Polski
Kinder+Sport po raz szósty z rzędu. Świadczy to o tym, że ciężka
praca nie idzie tutaj na marne,
a sukcesy jeszcze bardziej napędzają zespół i motywują do treningów coraz młodsze siatkarki,
które licznie uczęszczają na zajęcia minisiatkówki.
Po raz kolejny na Mistrzostwach Polski z dumą będziemy
reprezentować naszą szkołę,
gminę, powiat i województwo.
Obiecujemy walkę o jak najlepsze miejsce. Dziękujemy
wszystkim, którzy nas wspierają – mówi trener Dębowski.
Bugaj. Natomiast nagrodę MVP,
czyli najlepszego zawodnika organizatorzy przyznali Bartoszowi
Przytarskiemu, który grał w barwach ekipy z Dobromierza.
Mecze sędziowali Sebastian
Olczyk i Robert Dzierzgwa – nauczyciele wychowania fizycznego
w miejscowej szkole. Na zakończenie rozgrywek wójt Kluczewska Rafał Pałka wręczył uczestnikom dyplomy, medale, statuetki
i puchary.
Organizatorem rozgrywek był
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Start Dobromierz, a fundatorem pucharów gmina Kluczewsko.
Patronat honorowy nad pierwszą
edycją tego turnieju sprawował
Rafał Pałka.

© LUKS Start Dobromierz
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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, elektromechaników samochodów ciężarowych
- elektryków
- 0peratorów wózków widłowych
Chętnych prosimy o składanie CV na e-mail: kadry@tartakolczyk.pl lub osobiście w siedzibie firmy
ŚWIDNO 1, 29-105 KRASOCIN, tel. 41/39-17-368 lub 516-574-277
12
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gmina secemin

Gmina Secemin zakupiła
mercedesa do odśnieżania dróg
Rafał Banaszek

G

mina Secemin nabyła za 179 tysięcy złotych
samochód komunalny, który będzie wykorzystywany między innymi do odśnieżania dróg. To
pierwsza taka pługopiaskarka w powiecie włoszczowskim zakupiona przez gminę.

„

Tadeusz
Piekarski

© UG Secemin

Samochód spełnia nasze oczekiwania.
Od
zeszłego roku poszukiwaliśmy pojazdu o takich parametrach i stanie
technicznym. Jestem bardzo zadowolony z tego
zakupu.
Nasza
gmina stara się
sukcesywnie powiększać park maszynowy,
dzięki
czemu większość
prac
gospodarczo-komunalnych
będziemy w stanie
wykonywać sami.

jazd zakupiony przez samorząd
w powiecie włoszczowskim.
Do tej pory gmina Secemin
korzystała z usług firmy zewnętrznej, jeśli chodzi o odśnieżania dróg. Od tego roku
większość obowiązków w tym

zakresie przejmie gminna pługopiaskarka. Wójt Secemina
rozpatruje też możliwość zimowego utrzymania dróg powiatowych na swoim terenie,
co byłoby dużym wsparciem
dla powiatu.

„

Komitet negocjacyjny z Urzędu Gminy Secemin, który doprowadził do zakupu samochodu: (od lewej) Martyna
Grzesik, Edyta Włodarska i Izabela Drążkiewicz.

Auto jest nie byle jakie, bo to
Mercedes Benz o mocy 180 koni
mechanicznych, z napędem na
cztery koła, z blokadą mostów
napędowych, niewielkim przebiegiem 46 tysięcy kilometrów,
wyposażony w skrzynię ładunkową z trzystronnym wywrotem (do
tyłu i na boki), a także piaskarkę
o pojemności czterech metrów
sześciennych z hydraulicznym
napędem taśmy, oświetleniem roboczym i ostrzegawczym. Do odśnieżania będzie służył nowy pług
angielskiej produkcji o szerokości
trzech metrów z hydraulicznym
sterowaniem.
Auto kosztowało 179 tysięcy złotych i sfinansowano go w całości
z budżetu gminy przy wsparciu
funduszu sołeckiego Secemina
w wysokości ponad 72 tysięcy złotych. Pojazd dotarł spod Radomia
do Secemina 15 czerwca i został
bardzo entuzjastycznie przyjęty
przez urzędników gminy – był
szampan oraz konfetti…
Gminny pojazd, jak opowiada
wójt Tadeusz Piekarski, będzie
14 Moja gazeta lokalna

wykorzystywany do zimowego
utrzymania dróg oraz prac gospodarczych na przykład transportu kruszywa na drogi polne.
Będzie obsługiwany przez pracownika gospodarczego Urzędu
Gminy. To pierwszy taki po-

Wójt gminy Tadeusz Piekarski z kierowcą zakupionego samochodu Leszkiem Nowakiem.

© Rafał Banaszek
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gmina moskorzew

Młodzież szkolna z Moskorzewa
odnosi sukcesy w konkursach
Rafał Banaszek

M

imo, że większość roku szkolnego przebiegło
w szkołach w formie nauki zdalnej, uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie odnieśli spore sukcesy w licznych konkursach
– i to nawet rangi wojewódzkiej.
I tak, w marcu Agnieszka
Jadczyk została finalistką XXX
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego imienia Wandy
Łyczkowskiej w Kielcach, który
zorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka.
W kwietniu klasy 1, 4 i 6 wzięły
udział w wojewódzkim konkursie Świętokrzyskie liczy się dla
Polski, promującym Narodowy
Spis Powszechny. Konkurs zorganizował Urząd Statystyczny
w Kielcach. Klasa pierwsza z Moskorzewa zajęła trzecie miejsce
w województwie.
Z kolei klasa czwarta wzięła
udział w wojewódzkim konkursie
Bezpiecznie na wsi, zorganizowanym przez KRUS. Moskorzewską
szkołę reprezentowała Daria Walasek. Z kolei Martyna Walasek
wywalczyła w kwietniu pierwsze
miejsca we Włoszczowie w konkursie powiatowym na najpiękniejszą palmę wielkanocną.
Od 15 kwietnia do 12 maja
w Zespole Szkół numer 2 imienia
Hetmana Stefana Czarnieckiego

we Włoszczowie odbywały się IX
Potyczki Matematyczne. W gronie
laureatów tego turnieju znaleźli
się: Agnieszka Jadczyk, Martyna
Walasek i Daria Walasek.
Warto też wspomnieć o wielkim sukcesie moskorzewskiej
młodzieży w gminnym konkursie
fotograficznym pod nazwą Przyroda gminy Moskorzew w obiek-

tywie zimą, zorganizowanym
przez Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne.
Pierwsze miejsce zajęła w nim
Agnieszka Jadczyk, drugie - Julia Lech, a trzecie - Martyna
Walasek i Maja Bryła. Sukces
odniosła też nauczycielka Magdalena Michałek, która zdobyła
drugie miejsce.

© ZPO Moskorzew
© ZPO Moskorzew

Martyna Walasek ze swoją palmą.

© WCK-T Moskorzew

Agnieszka Jadczyk z dyrektorem WCK-T Zbigniewem Krzyśkiem.

© ZPO Moskorzew

Agnieszka odniosła wiele sukcesów.

Udane zawody wędkarskie w Moskorzewie
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
Rafał Banaszek

30

maja nad zbiornikiem wodnym
Stowarzyszenia Wędkarskiego
Karpik w Moskorzewie odbyły się spławikowe zawody wędkarskie dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy. W imprezie
wzięło udział około 50 osób.
Imprezę wędkarską przeprowadzono w dwóch kategoriach
wiekowych – szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
W młodszej grupie wygrała
Julia Lech, a w starszej – Bartłomiej Pechta.
CZERWIEC 2021

Puchary ufundował wójt Moskorzewa
Andrzej
Walasek
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Puchary i pamiątkowe medale
wręczyli młodym wędkarzom dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-

ry w Chlewicach Andrzej Jaworski z prezesem Stowarzyszenia
Karpik Krzysztofem Ptaszkiem.
Po wędkowaniu zaproszono dzieci i młodzież na kiełbasę
z grilla. Można było też popływać łódką po zbiorniku. Łącznie
w imprezie wzięło odział około 50
osób. Pogoda jak zwykle dopisała.
Zwycięzcy zawodów
Szkoła podstawowa: 1. Julia Lech
(3,11 kilograma złowionych ryb), 2. Bartłomiej Mysior (2,33 kilograma), 3. Ola
Pawlarczyk (1,16 kg); szkoła ponadpodstawowa: 1. Bartłomiej Pechta
(3,46 kg), 2. Piotr Herej (0,44 kg), 3. Konrad Bugaj (0,37 kg).

© GOK Chlewice

Bartłomiej Mysior złowił karpia.
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BUDBER

BUDBER

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

www.budber24.pl
biuro@budber24.pl

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

- WYROBY Z MARMURÓW I GRANITÓW
- KONGLOMERATY
- SPIEKI KWARCOWE

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

Od lewej: Beata Klim, Grażyna Skiba, Robert Suliga, Krzysztof Malinowski, Zbigniew Krzysiek, Andrzej Szejna, Joanna Wójcik-Szczukocka i Robert Jurek.

© Rafał Banaszek

Otwarto Biuro powiatowe Lewicy
i poselskie Andrzeja Szejny w mieście
Rafał Banaszek

31

maja przy ulicy Kilińskiego we Włoszczowie
otwarto Biuro powiatowe Nowej Lewicy oraz
Biuro poselskiego Andrzeja Szejny.
Z tej okazji zorganizowano
briefing prasowy z udziałem
przewodniczącego Nowej Lewicy
w regionie świętokrzyskim, posła
Andrzeja Szejny oraz szefa lewicy
w powiecie włoszczowskim Zbigniewa Krzyśka.
Bardzo się cieszymy, że we
Włoszczowie powstało Biuro

pana posła Andrzeja Szejny ze
względu na jego doświadczenie
w Europarlamencie oraz to, że
z wykształcenia jest prawnikiem,
co będzie niezmiernie przydatne dla mieszkańców naszego
powiatu – powiedział Zbigniew
Krzysiek, przewodniczący Rady
Powiatowej SLD we Włoszczowie.

To dla mnie zaszczyt, że
mogę otworzyć we Włoszczowie zarówno biuro lewicy, jak
i poselskie. Zawsze byłem tu
obecny, to biuro będzie służyło
mieszkańcom miasta i powiatu. Jako prawnik będę dbał
o to, żeby każdy mógł otrzymać tutaj wsparcie prawne

Prawo i Sprawiedliwość promowało
"Polski ład" w rynku Włoszczowy

© Rafał Banaszek

Od lewej: Łukasz Karpiński, Dariusz Czechowski, Mariusz Gosek, Krzysztof Lipiec, Bartłomiej Dorywalski, Anna
Błaszczyk, Ireneusz Gliściński i Damian Moroń.
CZERWIEC 2021

ode mnie i moich współpracowników – mówił poseł Andrzej Szejna.
Oficjalnie biuro parlamentarne Andrzeja Szajny i siedziba
SLD we Włoszczowie zacznie
funkcjonować od lipca. Będzie
czynne dwa razy w miesiącu
(w pierwszy i trzeci czwartek
każdego miesiąca w godzinach
16-17). Swoje dyżury będą w nim
pełnić radni powiatowi i miejscy, między innymi Zbigniew
Krzysiek, Krzysztof Malinowski,
Robert Suliga, czy były radny
Robert Jurek.
Rafał Banaszek

25

maja we włoszczowskim rynku
na Placu Wolności odbyła
się kampania promująca
program rządowy "Polski
ład". Reklamowali go trzej
parlamentarzyści i wójt.

Spotkanie odbyło się przed pomnikiem świętego Floriana, gdzie przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości
zorganizowali konferencję prasową.
Oprócz posła Krzysztofa Lipca o zaletach "Polskiego ładu" opowiadali również posłowie Mariusz Gosek i Bartłomiej Dorywalski. Głos w dyskusji
zabierał także wójt gminy Krasocin
Ireneusz Gliściński. Starosta Dariusz
Czechowski dziękował z kolei premierowi i wojewodzie za wsparcie finansowe dla powiatu.
17
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wydarzenia
Nowa radna gminy
Włoszczowa
Rafał Banaszek

D

Majowa zbiórka krwi. Zebrano 30
litrów. Kolejna akcja we wrześniu

orota Hupa-Rutkowska z Czarncy
zastąpiła zmarłego
w lutym sołtysa Kątów
Mirosława Małeckiego
w Radzie Miejskiej we
Włoszczowie.
Hupa-Rutkowska była jedyną
kandydatką, która startowała
w wyborach uzupełniających
w okręgu numer 13 (nie należy
do żadnej partii, założyła swój
własny komitet wyborczy). W takiej sytuacji ordynacja wyborcza
przewiduje jedynie obsadzenie
mandatu przez Państwową Komisję Wyborczą.
Pani Dorota ma 32 lata, z zawodu jest pedagogiem, pracuje
jako dróżnik przejazdowy w PKP
PLK w Jędrzejowie. Zamężna,
dwoje dzieci. Jest członkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Czarncy. 29 czerwca na sesji Rady Miejskiej odebrała zaświadczenie o wyborze i złożyła
ślubowanie radnego.

© archiwum prywatne

Nowa radna Dorota Hupa-Rutkowska.

Nowa infolinia
w szpitalu
Rafał Banaszek

Z

espół Opieki Zdrowotnej uruchomił numer infolinii
459 595 987, który
ułatwi kontaktowanie się z oddziałami,
poradniami, punktem
szczepień i administracją szpitala.

Dodajmy, że podobny numer infolinii 459 595 986
posiada Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko Covid-19, który znajduje się
w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym przy
ulicy Koniecpolskiej.
18 Moja gazeta lokalna

Uczestnicy majowej akcji honorowego oddawania krwi w PCK-R wraz z organizatorami.

© Starostwo Powiatowe

Rafał Banaszek

O

koło 30 litrów krwi udało się zebrać podczas
kolejnej w tym roku akcji honorowego oddawania krwi, zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne.
powiatu chcą pomagać i korzystają z każdej ku temu okazji –
powiedziała członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta.
Zbiórkę krwi zorganizowali: Powiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne we współpracy z Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz Starostwem
Powiatowym we Włoszczowie.
Przedsięwzięcie
wsparły:
Świętokrzyska
Wojewódzka

Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach, Ośrodek
Szkolenia i Wychowania z Jędrzejowa, Młodzieżowe Centrum Kariery z Włoszczowy,
Fundacja Jesteśmy Blisko oraz
cukiernia Migoń.
Kolejne akcje oddawania krwi
w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym zaplanowano na jesień – pierwsza 16 września, a kolejna w listopadzie.

Mieszkańcy Włoszczowy montują
nowe piece dzięki gminnej dotacji

dła ciepła, najczęściej wybierają
ogrzewanie na gaz lub pellet. Na
rozliczenie mieszkańcy mają czas
do końca października.
Zachęcamy do szybkiej wymiany kotłów, żeby zdążyć
przed zimą - mówi koordynatorka projektu Anna Szczepanik. - Im szybciej nastąpi wymiana, tym szybciej nastąpi
wypłata dotacji - dodaje.

Zbiórka krwi to sztandarowa
akcja PCK-R, organizowana cyklicznie już od kilku lat. 27 maja
odbyła się kolejna w tym roku edycja. Zgłosiło się 79 osób chętnych,
z czego krew oddało 66 (prawie
1/3 zrobiła to po raz pierwszy), co
dało łączną ilość niemal 30 litrów.
Patrząc na kolejkę chętnych,
która wypełniła główny korytarz PCK-R, nie sposób było nie
odnieść wrażenia, że mieszkańcy

Rafał Banaszek

W

gminie Włoszczowa ruszyło
w czerwcu podpisywanie umów
z mieszkańcami, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania wsparcia finansowego na wymianę kotła centralnego
ogrzewania. Dzięki gminnej dotacji już
instalowane są nowe piece.
Proekologiczny program gminny idzie jak z płatka - cieszy się
magistrat. Napłynęło łącznie 100
wniosków na wymianę starych,
zatruwających powietrze pieców
na paliwo stałe (węgiel, drewno,
miał) na nowe, proekologiczne.
Wiosną tego roku gmina zabezpieczyła najpierw 300 tysięcy złotych, w maju radni
zdecydowali o zwiększeniu bu-

dżetu o 100 tysięcy, żeby starczyło dla 80 chętnych.
Ponieważ zainteresowanie jest
bardzo duże burmistrz Włoszczowy
Grzegorz Dziubek postanowił o kolejnym zwiększeniu puli środków o 70
tysięcy złotych, aby każdy z wnioskodawców mógł skorzystać z dofinansowanie w wysokości 5 tysięcy.
Ci, którzy zdecydowali się na
wymianę dotychczasowego źró-

© UG Włoszczowa

Mieszkańcy już montują nowe piece.
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SPRZEDAŻ MASZYN
ROLNICZYCH
I CZĘŚCI ZAMIENNYCH

F.H.U.

BĄK

- Sprzedaż maszyn rolniczych
i części zamiennych
- folie rolnicze, sznurki
- oryginalne farby do maszyn rolniczych
- iglice do pras
- zakuwanie pasów rolniczych
- usługi budowlane (pokrycia dachowe
i obróbki blacharskie)
U NAS ZNAJDZIESZ FACHOWE DORADZTWO
Z ZAKRESU MASZYN ROLNICZYCH

Łachów 67a, tel. 501 750 882
CZERWIEC 2021
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NAGROBKI

REKLAMA

PRODUKCJA i MONTAŻ

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

ATRAKCYJNE CENY

MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH
DO KAŻDEGO NAGROBKA WAZON LUB ŁAWKA GRATIS

Decor Granite

ul. Wschodnia 2, 29-100 Włoszczowa

www.decorgranite.pl tel.
20
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Budują wodociąg i kanalizację przy
ulicy Tęczowej we Włoszczowie
Rafał Banaszek

14

czerwca ciężki sprzęt i ekipy budowlane
pojawiły się na ulicy Tęczowej we Włoszczowie. Mieszkańcy ulic Młynarskiej i Tęczowej wreszcie będą mieli upragniony wodociąg
i kanalizację.

Jest kilka miejsc, które są białymi
plamami, w których nie ma sieci kanalizacyjnej, a mieszkańcy tych ulic
korzystają z przydomowych szamb.
Chcemy to zmieniać - mówi burmistrz
Włoszczowy Grzegorz Dziubek.
Kanalizacja w pierwszej kolejności powinna się pojawić w tych
miejscach, które są w stu procentach
zabudowane i zamieszkałe, a dopiero później na terenach, na których
domy się dopiero budują – dodaje
burmistrz. Tak właśnie jest w przypadku Woli Wiśniowej.
Budowa infrastruktury wodno
-kanalizacyjnej zdecydowanie poprawi atrakcyjność tych terenów.
Na razie woda z komunalnej sieci
popłynie do powstającego osiedla
domków jednorodzinnych - tłumaczy Paweł Strączyński, prezes

© UG Włoszczowa

Od lewej: Dariusz Gieroń, Marcin Świderski, Paweł Strączyński, Sławomir Owczarek i Grzegorz Dziubek.

Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Jeśli chodzi o ulicę Tęczową i Młynarską, powstanie tutaj około 350
metrów sieci wodociągowej i ponad
200 metrów kanalizacji sanitarnej.

Polonez na zakończenie nauki
w "Sikorskim" we Włoszczowie

Poloneza zatańczyły z maturzystami znane osoby w mieście.

© Starostwo Powiatowe

Rafał Banaszek

T

uż po egzaminach maturalnych 119 abiturientów I Liceum Ogólnokształcącego
odebrało świadectwa ukończenia szkoły i...
zatańczyło poloneza z zaproszonymi gośćmi.
Uczniowie, nauczyciele i goście (między innymi Małgorzata Gusta, Sławomir Krzysztofik
i Dariusz Górski) utworzyli
pary i zatańczyli figury poloCZERWIEC 2021

neza, czym dopełnili niespełnioną w tym roku tradycję
studniówkową. Taneczny korowód przeszedł po szkolnej
murawie, na której w nieda-

Z kolei w Woli Wiśniowej zostanie
wybudowane ponad 450 metrów
wodociągu.
Obydwie inwestycje mają być zrealizowane w ciągu pięciu miesięcy.
Będą kosztowały przeszło 415 tysięcy.
lekiej przyszłości ma powstać
hala sportowa.
Ciekawym elementem uroczystości były życzenia i pamiątkowe fotoksiążki przygotowane dla
absolwentów przez Samorząd
Uczniowski. Fotoksiążkę otrzymał każdy ze 119 abiturientów.
Będzie miłym zapisem chwil
spędzonych w „Sikorskim”.
Warto podkreślić, 67 licealistów „Sikorskiego” otrzymało
świadectwa z paskiem za średnią
ocen powyżej 4,75, co stanowi
56,3% trzecioklasistów. Nagrodzeni zostali również uczniowie
za wolontariat, zaangażowanie
w konkursy i wewnętrzne życie
szkoły oraz za osiągnięcia sportowe. W sumie wręczono 113 nagród książkowych ufundowanych
przez Radę Rodziców liceum.
Tradycją „Sikorskiego” jest
przyznawanie tytułu Prymusa
Absolwentów na zakończenie
szkoły. W tym roku uchwałą
Rady Pedagogicznej tytuł ten
zdobyła Zuzanna Ślęzak, stypendystka ministra edukacji
narodowej oraz prezesa Rady
Ministrów, laureatka dwóch
olimpiad o diamentowy indeks
AGH (z matematyki i fizyki).

Strażacy z OSP
wspominają Kasię
Rafał Banaszek

T

ragicznie zakończył
się finał poszukiwań 18-latki spod
Włoszczowy, która
wyszła z domu 10 maja
i ślad po niej zaginął. 14
czerwca znaleziono jej
ciało w pobliskim lesie.
Nastolatkę bardzo ciepło wspominają strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej we Włoszczowie, do której
należała. - Kasia chętnie udzielała
się, jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Była grzeczna
i taktowna. Lubiła pomagać innym
i dobrze współpracowała w zespole
- opowiada Rafał Pacanowski, były
prezes OSP Włoszczowa.
Przy okazji „Moja gazeta lokalna” pragnie przeprosić rodzinę
zmarłej 18-latki za niefortunne
i niestosowne - w zaistniałej sytuacji - pytanie, dotyczące jej osoby,
które znalazło się w krzyżówce
w majowym numerze czasopisma.
Intencją redakcji nie było urażenie
uczuć kogokolwiek, a jedynie przypomnienie informacji o zaginionej
dziewczynie. Jeżeli zostało to odebrane inaczej, przepraszamy.

Zmarł Kazimierz
Ostrowski
Rafał Banaszek

20

czerwca w wieku
74 lat odszedł
Kazimierz Ostrowski,
związany z włoszczowskim sportem, samorządem i edukacją.

Jego pogrzeb odbył się 23 czerwca. Był radnym Rady Powiatu pierwszej kadencji (1998-2002) i trzeciej
kadencji (2006-2010), dyrektorem
Ośrodka Sportu i Rekreacji w latach
1972-1974 i 2007-2009, nauczycielem przedmiotów zawodowych
w Zespole Szkół Zawodowych w latach 1984-1998, wicedyrektorem tej
szkoły w latach 1990-1998. Jako nauczyciel stanął po stronie protestującej młodzieży w słynnym strajku
o krzyże w 1984 roku. Działacz sportowy klubu Hetman Włoszczowa.

© KS Hetman Włoszczowa
Moja gazeta lokalna
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Koło Gospodyń Wiejskich z Występ na podium
konkursu o nagrodę małżonki prezydenta Polski

Koło Gospodyń Wiejskich z Występ zostało laureatem finału krajowego konkursu dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Rafał Banaszek

K

oło Gospodyń Wiejskich z Występ zostało laureatem finału krajowego Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta
RP, który odbył się 19 czerwca w Otrębusach.
Występianki
znalazły
się
w gronie trzech najlepszych kół
gospodyń wiejskich w kraju, któ-

re zaproszono na Dożynki Prezydenckie we wrześniu do Pałacu
Prezydenckiego.

Finał ogólnopolskiego konkursu o nagrodę małżonki prezydenta
RP odbył się 19 czerwca w siedzi-

Rodzeństwo Bulskich z Włoszczowy odnosi
duże sukcesy w ogólnopolskich konkursach
Rafał Banaszek

T

rójka rodzeństwa Bulskich z Włoszczowy została laureatami ogólnopolskich
konkursów plastycznych. Ignaś i Marcelinka zajęli pierwsze miejsca w kraju.

Od lewej: 17-letnia Emilka, 6-letnia Marcelinka i 4-letni Ignaś.

4-letni Ignacy zdobył ostatnio
pierwsze miejsce w III Ogólnopolskim
22 Moja gazeta lokalna

© Rafał Banaszek

Konkursie Na początku była miłość
– moja rodzina. W turnieju wzięło

udział około 4,5 tysiąca przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Konkurs zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia
Człowieka. Wyniki ogłoszono online
na Dzień Dziecka, 1 czerwca.
To kolejny ogólnopolski sukces
rodzeństwa Bulskich z Włoszczowy.
W lutym pisaliśmy o tym, że starsze
siostry Ignasia - Marcelina i Emilia
- jako jedyne z województwa świętokrzyskiego zostały laureatkami
XV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Magiczne Okienko pod
hasłem Podróże nie tylko w naturze, na który napłynęło około 600
prac z całej Polski.
Sześcioletnia Marcelina zajęła
pierwsze miejsce w kraju w najmłodszej grupie wiekowej, natomiast jej 17-letnia siostra Emilia
była trzecia w grupie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

© archiwum KGW Występy

bie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze
imienia Tadeusza Sygietyńskiego
w Otrębusach w województwie
mazowieckim.
Zmagania szesnastu kół - zwycięzców etapu wojewódzkiego
- obserwowała Agata Kornhauser-Duda. Tematem przewodnim
finału konkursu były regionalne
zwyczaje oraz obrzędy ślubne
i weselne.

Nominacja dla
doktor Ewy Pater
Rafał Banaszek

D

oktor nauk medycznych Ewa
Pater - kierownik
Oddziału Reumatologicznego we włoszczowskim szpitalu
została powołana
przez wojewodę świętokrzyskiego na funkcję konsultanta wojewódzkiego do spraw
reumatologii. Będzie
ją sprawować 5 lat.

© Starostwo Powiatowe

Doktor Ewie Pater pogratulowały
nominacji władze powiatu.
CZERWIEC 2021
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+ POMIAR + W
YCENA
+ TRANSPORT
GRATIS
PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH

DACHPOLL

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

OKNA I DRZWI

REKLAMA

• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE TOMEX

kom. 604 289 855

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

SOFTLINE 0,6 W/m2K

OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

Kompleksowo pomagamy i doradzamy

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

SALON SPRZEDAŻY: TOMEX Krzysztof Tomczyk

1. Włoszczowa ul. Sienkiewicza 16 (obok Salonu PLAY)
tel. 506 180 713 - 513 416 994 e-mail: tomexokna77@onet.pl
2. Koniecpol, Rynek 38
Moja gazeta lokalna
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W galerii Nowa Włoszczowa otwarto biuro
podróży wakacje.pl. Tutaj zaczyna się urlop...
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rafał Banaszek

12

czerwca w galerii Nowa Włoszczowa otwarto uroczyście jedyne w powiecie włoszczowskim biuro podróży sieci wakacje.pl, którego właścicielem jest Wojciech Pudło.

Biuro turystyczne zostało przeniesione z Placu Wolności 32 do
nowoczesnego pawilonu handlowego przy ulicy Partyzantów 9, na
wprost Urzędu Gminy.
Biuro podroży Wojciecha
Pudło posiada oferty od ponad
100 organizatorów turystyki. Oferuje wczasy, wycieczki,
obozy i kolonie na całym świecie. Można tutaj zrealizować
bon turystyczny, co docenią na
pewno rodziny z dziećmi.
Biuro wakacje.pl we Włoszczowie czynne jest codziennie
w dni robocze od godziny 9 do
18 oraz w soboty w godzinach
9-15.

Więcej informacji
tel. 603 881 109, 601 051 208
e-mail: wloszczowa@wakacje.pl
facebook: wakacje.pl wloszczowa
Od lewej: Wojciech Pudło, Magdalena Ćwiklińska i Małgorzata Szwarc.

© Rafał Banaszek

REKLAMA
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Cytobus przy starostwie. Udana akcja
profilaktyczna dla mieszkanek powiatu
Rafał Banaszek

P

onad 20 mieszkanek powiatu włoszczowskiego
skorzystało z darmowych badań cytologicznych,
które po raz pierwszy odbyły się przy Starostwie Powiatowym we Włoszczowie w specjalnym cytobusie.
Inicjatorką akcji profilaktycznej była członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta, która chce
kontynuować tę akcję, aby – jak
mówi - każdy ostatni tydzień
czerwca był tygodniem badań
w powiecie włoszczowskim.
Badania cytologiczne zorganizowało włoszczowskie starostwo
wspólnie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Darmowe badania skierowane były
do kobiet w wieku od 25 do 59 lat.
Warto dodać, że 18 czerwca
we włoszczowskim starostwie
odbyły się również warsztaty
profilaktyczne dla dziewcząt ze
szkół ponadpodstawowych, które przeprowadziło małżeństwo
lekarzy ginekologów z Kielc –
Leszek i Anna Smorąg.

© Starostwo Powiatowe

Akcję profilaktyczną promują: (od lewej) Renata Dziedzic, Aneta Dziubek,
Anna Smorąg, Małgorzata Gusta i Teresa Chudy.

Wicepremier Jarosław Gowin w Kielcach.
Będą rekompensaty dla samorządów?
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rafał Banaszek

7

czerwca, z inicjatywy wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renaty Janik, w Kielcach odbyło się spotkanie samorządowców województwa świętokrzyskiego
z wicepremierem i ministrem rozwoju,
pracy i technologii Jarosławem Gowinem.
Spotkanie rozpoczęło cykl
szerokich konsultacji z przedstawicielami samorządów, dotyczących rządowego programu
"Polski Ład" oraz Krajowego
Planu Odbudowy.
Reprezentanci
środowiska
samorządowego
przedstawili
premierowi Gowinowi kluczowe zagadnienia z obszaru swojej działalności, które należałoby uwzględnić przy tworzeniu
szczegółowych rozwiązań programowych, w tym między innymi zasad przyznawania subwencji oświatowych, finansowania
lokalnych inwestycji drogowych
CZERWIEC 2021

i budowlanych, zasad odrolnienia gruntów przeznaczonych
pod cele inwestycyjne, regulacji
płacy minimalnej oraz nakładów na służbę zdrowia, a także
kwestii niskich wynagrodzeń
w sektorze samorządowym, co
ma istotny wpływ na jakość kadr
w administracji oraz osób gotowych do podjęcia pracy w urzędach.
Wśród propozycji ze strony samorządowców, mających
zrównoważyć
zmniejszone
przychody w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku, pojawił się pomysł, aby

samorządy otrzymywały udział
procentowy z odprowadzane-

„

Małgorzata
Gusta
Organizując działania profilaktyczne skierowane do
kobiet zawsze przyświeca mi jeden cel,
że mogę przyczynić
się do uratowania
komuś życia. Wiem,
że każda kobieta robiąc regularnie badania dba o siebie,
ale również o całą
rodzinę. Bardzo zależy mi, aby mieszkanki naszego powiatu
miały ułatwiony dostęp do profilaktyki.

„

go podatku PIT. Jarosław Gowin dał jasno do zrozumienia,
że jako prezes Porozumienia
może zapewnić, iż jego ugrupowanie zrobi wszystko, aby
samorządy otrzymały subwencję rozwojową w ramach rekompensaty za zmniejszenie
dochodów samorządu.

© archiwum prywatne

Wicepremier Jarosław Gowin z członkiem Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Małgorzatą Gustą i wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renatą Janik.
Moja gazeta lokalna
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Michał Szafrański piąty na Mistrzostwach Europy
w rzucie oszczepem. To najlepszy jego wynik
Rafał Banaszek

N

iepełnosprawni zawodnicy klubu Sprawniejsi.
pl Nieznanowice udanie rozpoczęli sezon startowy. Michał Szafrański zajął 5 miejsce w rzucie
oszczepem na Mistrzostwach Europy – najwyższe
w swojej karierze na imprezie tej rangi.
Maj rozpoczął się od udanego startu
naszych zawodników w I Rundzie Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski w Słubicach. Wysokie lokaty zajął
tam prezes Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl, sołtys Nieznanowic i radny
gminy Włoszczowa Michał Szafrański, który wywalczył 3 miejsce w konkursie pchnięcia kulą oraz 4 w rzucie
oszczepem. Jego klubowy kolega Łukasz Łaskawski w konkursach rzutu
dyskiem i pchnięcia kulą zbliżył się do
swoich rekordów życiowych.
W dniach od 14 do 16 maja na
obiektach Bydgoskiego Zawiszy
odbywały się 49. Paralekkatle-

tyczne Mistrzostwa Polski, na których również wystąpili nasi niepełnosprawni lekkoatleci. Michał
Szafrański wywalczył dwa brązowe medale (w konkursach rzutu
oszczepem i pchnięcia kulą). Tuż za
podium znalazł się Damian Copiak
w rzucie oszczepem, który ostatecznie zajął 4 miejsce – najlepsze w karierze. O swoje życiówki otarł się
także Łukasz Łaskawski.
Po Mistrzostwach Polski ogłoszono kadrę na Mistrzostwa Europy, które w tym roku odbyły
się w dniach 1-6 czerwca w Bydgoszczy. Wśród reprezentantów

Polski na Paralekkoatletyczny
Championat zakwalifikował się
Michał Szafrański, który podczas
Mistrzostw Europy wywalczył wysokie 5 miejsce w konkursie rzutu
oszczepem. To najwyższe miejsce
naszego zawodnika w karierze na
imprezie tej rangi.
Obecnie
regenerujemy
siły
i przygotowujemy się do kolejnych startów. W czerwcu czeka
nas rywalizacja w eliminacjach
Mistrzostw Polski Bocci, natomiast
we wrześniu miting w Sieradzu –
opowiada Michał Szafrański, prezes
Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl.

Debata z przedsiębiorcami o refundacji
wynagrodzeń młodocianych pracowników
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

© Rafał Banaszek

Podczas spotkania w Villi Aromat: (od lewej) Miłosz Pamuła, Aleksandra Marcinkowska, Zbigniew Michnicki, Wioletta Hupa, Renata Dziedzic, Renata Janik, Małgorzata Gusta, Magdalena Fogiel-Litwinek i Ilona Szostak.

Rafał Banaszek

15

czerwca w Villi Aromat odbyło się
spotkanie informacyjne z przedstawicielami firm, dotyczące projektu refundacji
wynagrodzeń młodocianych pracowników.
To pierwszy w kraju, pilotażowy
projekt, który ma pomóc przedsiębiorcom w ograniczeniu kosztów zatrudnienia pracowników.
Realizuje go Świętokrzyska Wo26 Moja gazeta lokalna

jewódzka Komenda Ochotniczych
Hufców Pracy wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.
Spotkanie w Villi Aromat prowadziła szefowa Wojewódzkiej

Komendy OHP Magdalena Fogiel-Litwinek. Wśród zaproszonych gości obecni byli między
innymi wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Aleksandra
Marcinkowska, wiceprezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Starachowicach Miłosz Pamuła oraz członek Zarządu Powiatu
Małgorzata Gusta.

© Adrian Stykowski

Michał Szafrański rzuca oszczepem.

Z
zaproszenia
organizatorów skorzystało kilkunastu mikro i małych przedsiębiorców
z powiatu włoszczowskiego, którzy zatrudniają młodocianych
pracowników w celu przyuczenia
zawodowego. Podczas spotkania
przedstawiciele firm mogli poznać szczegółowe informacje dotyczące refundacji wynagrodzeń
młodych ludzi, których zdecydują
się zatrudnić. Przypomnijmy, że
wnioski o refundację można składać od 1 stycznia do 15 listopada
każdego roku do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach.
Małgorzata Gusta, członek
Zarządu Powiatu twierdziła, że
Włoszczowa rozwija się, a młodzi
ludzie coraz chętniej zakładają
swoje biznesy (w 2020 roku powstało około 50 jednoosobowych
działalności gospodarczych). Dodała, że Powiatowy Urząd Pracy
wypłacił w roku pandemii ponad
13 milionów złotych dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach tarcz antykryzysowych.
Małgorzata Gusta podkreślała, że głos przedsiębiorców jest
bardzo ważny dla władz powiatu,
którzy są otwarci na dialog. Przy
okazji zaprosiła na rozmowy do
starostwa oraz prężnie działającego Młodzieżowego Centrum Kariery, które mieści się w budynku
Zakładu Doskonalenia Zawodowego we Włoszczowie.
CZERWIEC 2021
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Strażacy z Moskorzewa będą mieli nowy
samochód ratowniczo-gaśniczy
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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395

tysięcy złotych dofinansowania otrzymała
najstarsza w powiecie włoszczowskim Ochotnicza Straż Pożarna z Moskorzewa na zakup nowego
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W pozyskaniu dotacji pomógł poseł Bartłomiej Dorywalski.

© Bartłomiej Dorywalski

Od lewej: komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Krzysztof Ciosek, naczelnik Ochotniczej Straży
Pożarnej w Moskorzewie Sławomir Krzysiek i poseł Bartłomiej Dorywalski.

Licząca już 126 lat jednostka
strażacka z Moskorzewa pozyskała 340 tysięcy złotych z Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
a pozostałe 55 tysięcy od zakładów
ubezpieczeń. Przekazanie dotacji
miało miejsce 17 czerwca przed
Urzędem Wojewódzkim w Kielcach. Promesę na zakup samochodu odebrał naczelnik jednostki Sławomir Krzysiek.
Jesteśmy bardzo zadowoleni
i dziękujemy panu posłowi za zaangażowanie w pozyskanie środków dla naszej jednostki - powiedział naczelnik Krzysiek.
Do zakupu samochodu dołoży też
swoim strażakom gmina Moskorzew, która zaciągnie 300 tysięcy
złotych pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na ten cel.
Nowy wóz bojowy dla OSP Moskorzew zastąpi wysłużonego,
35-letniego jelcza i zapewni większe
bezpieczeństwo dla mieszkańców
powiatu włoszczowskiego, zwłaszcza w gminie Moskorzew, gdzie dochodzi do wielu wypadków i kolizji
na drodze krajowej numer 78.

W Nieznanowicach zostanie rozbudowa
świetlica. Pomógł poseł z Włoszczowy
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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250

tysięcy złotych dotacji z budżetu państwa otrzymała
gmina Włoszczowa na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach.
Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mogły ubiegać się o nie gminy,
w których funkcjonowały niegdyś
państwowe gospodarstwa rolne. Wyniki naboru ogłoszono 11 czerwca.
Dotacja dla Nieznanowic zostanie
przeznaczona na rozbudowę powstałej w 2018 roku świetlicy. Powstaną
tutaj dwa nowe pomieszczenia oraz
korytarz z przeznaczeniem na integracje oraz zajęcia terapeutyczne dla osób
z niepełnosprawnościami i seniorów.
Dodatkowo zostanie zagospodarowany i utwardzony kostką brukową
teren wokół świetlicy oraz zainstalowana instalacja fotowoltaiczna.
O dotację dla Nieznanowic zabiegał
szczególnie poseł Bartłomiej Dorywalski. Bardzo zaangażował się rówCZERWIEC 2021
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Sołtys i radny miejski Michał Szafrański z posłem Bartłomiejem Dorywalskim.

nież sołtys wsi Michał Szafrański.
Gmina Włoszczowa złożyła wniosek
na 290 tysięcy złotych, otrzymała 250

tysięcy dofinansowania. 22 czerwca
burmistrz Grzegorz Dziubek odebrał
promesę od wojewody.

„

Michał
Szafrański
Dziękujemy
pięknie
panu
posłowi
Bartłomiejowi
Dorywalskiemu
za
wsparcie
przy
pozyskaniu środków na rozbudowę naszej świetlicy oraz gminie
Włoszczowa
za
merytoryczne
przygotowanie
wniosku.
Dzięki tej inwestycji
będziemy mogli
pomagać jeszcze
większej
liczbie
osób potrzebujących.

„
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rozmaitości
Krzyżówka nr 26

Imprezy
Pytania

1
2
3
4
5
6
7

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

1. Jak nazywał się zjazd starostów województwa świętokrzyskiego, który pod
koniec maja odbył się we włoszczowskim starostwie?
2. Co jest oblegane w upalne dni w zrewitalizowanym parku na Placu Wolności we Włoszczowie?
3. Jaką sztandarową inwestycję gminną otwarto 31 maja w Krasocinie?
4. Jaką nazwę nosi zbiornik wodny w Chotowie, miejscowości popegeerowskiej?
5. Jak nazywa się Hubalczyk, plutonowy z oddziału wydzielonego wojska polskiego majora Henryka Dobrzańskiego,
którego mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym w Stanowiskach?
6. Jaki parlamentarzysta otworzył 31
maja biuro poselskie we Włoszczowie?
7. Jak nazywają się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, które rozpoczęły się
11 czerwca w Rzymie i zakończą 11 lipca
w Londynie?

Rusza sezon
kąpielowy na Klekocie

Zwycięzca krzyżówki nr 25

© Rafał Banaszek

Klekot to największy akwen w powiecie.

Rafał Banaszek

K

ąpielisko nad
zalewem Klekot
w gminie Włoszczowa
będzie w tym sezonie
letnim udostępnione
dla wypoczywających.

© Rafał Banaszek

Wanessa Gajecka z Chlewic odgadła prawidłowo hasło krzyżówki w majowym numerze, które brzmiało: MAJÓWKA. Została wylosowana spośród siedmiu czytelników,
którzy nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Bogdan Stachurski, Zbigniew Kozieł, Ewa Napora, Piotr Bulski, Adam Cygan i Mariusz Duda. Dziękujemy.

Dwie
zaprzyjaźnione rodziny
przypadkowo dostały
na wczasach
mieszkania
w tej samej
klatce nowego bloku. Serdecznościom nie było
końca: - Ale mamy szczęście! Będziemy
się często odwiedzać - mówią ci z parteru. - Będziemy chodzić od nas do was,
od nas do was. - A my do was kiedy?
- pytają ci z drugiego piętra. - A po co?
Przecież i tak będziemy się widzieć.
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Składniki:
1 kg selera,1 marchewka, 6 jajek, 6
ząbków czosnku, 2 duże cebule, 1
szklanka bułki tartej, 1 łyżeczka żelatyny, sól i pieprz.
Wykonanie:
Seler i marchewkę ugotować. Po
wystygnięciu skręcić i dodać 6 jajek.
Czosnek i cebulę zetrzeć na tarce. Na
koniec dodać pozostałe składniki,
wymieszać i uformować w foremce.
Piec w piekarniku około 1 godzinę
w temperaturze 170 stopni.

7 sierpnia odbędzie się III
Rajd Rowerowy Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Wezmą w nim udział rowerzyści
z czterech powiatów: włoszczowskiego, kieleckiego, jędrzejowskiego i koneckiego. W tym
roku głównym organizatorem
wydarzenia jest nasz powiat,
którego jednostka organizacyjna
– Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne pozyskała dofinansowanie na tę imprezę.

22.08 WŁOSZCZOWA

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

Pasztet
z selera

Przepis
Grażyny Skiby
ze Stowarzyszenia
Koło Gospodyń
Wiejskich w Motycznie

UWAGA! Na upalne dni pani Grażyna poleca do picia sok z pokrzywy.
Składniki: 60 czubków pokrzywy (zerwanych w maju przed kwitnieniem),
3 cytryny, 1 kg cukru. Wykonanie: Pokrzywę umyć i zalać 3 litrami wody.
Dodać 3 cytryny pokrojone w plastry ze skórką. Odstawić na 24 godziny.
Następnie odcedzić i sok zagotować z cukrem, po czym przelać do słoiczków.

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

Trzeci rajd rowerowy
szlakiem NSZ

Kącik Kulinarny

Pan Czesław przedstawia
Sąsiedzi na wczasach

Sezon kąpielowy rozpoczyna się 3
lipca i potrwa do 31 sierpnia. Warto
dodać, że jeszcze tego lata ma być
wymienione stare molo.
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