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Rafał Banaszek

Kończą się pomału 
inwestycje samorzą-

dowe i imprezy plenerowe, 
których w tym roku nie było 
za wiele. Niebawem uroczy-
stość Wszystkich Świętych, 
która zmusza do zadumy nad ludzkim 
życiem, nad tymi, którzy od nas odeszli. 
Z drugiego roku pandemii wynika gorzka 
refleksja - pożegnaliśmy co najmniej 
trzy razy więcej znanych osób w naszym 
powiecie, niż rok wcześniej. To przykre, 
ale niestety prawdziwe. Pamiętamy 
o tych ludziach i wspominamy ich ostatnią 
drogę na ostatniej stronie czasopisma.    

nagrodzeni nauczyciele ze szkół średnich z zarządem powiatu włoszczowskiego.

Z okazji Dnia edukacji narodowej starosta i bur-
mistrz wręczyli nauczycielom doroczne nagrody 

finansowe w wysokości ponad 3 tysięcy złotych brutto.

władza doceniła nauczycieli. 
kto otrzymał nagrodę?

© Starostwo Powiatowe

Uroczystości odbyły się 14 paź-
dziernika w Starostwie Powiato-
wym i Domu Kultury.

Praca nauczyciela jest misją. 
Państwo najlepiej wiecie, jak 
przekazywać wiedzę, rozwijać 
umiejętności, kształcić i wy-
chowywać. Życzę wam, aby 
wasz głos i wasza praca były 
dostrzegane przez rządzą-
cych państwem. Aby rządzący 
wsłuchiwali się także w głos 
samorządów, bo to samorzą-
dy są najbliżej szkół i ich pro-
blemów - mówił burmistrz Grze-
gorz Dziubek na gali w Domu Kultury. 

Warto wspomnieć, że dzień wcze-
śniej, 13 października w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kielcach, pod-
czas wojewódzkich obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej, nagrodę mini-
stra edukacji i nauki otrzymały dwie 
polonistki z I Liceum Ogólnokształcą-

nagrodzeni nauczyciele

naGroDy ministra eDuka-
cji i nauki: Bożena Kaczor, Magda-
lena Kuterasińska; naGroDy sta-
rosty: Monika Kaczkowska-Pilarska, 
Dorota Malicka, Anna Zając, Marzena 
Saladra, Piotr Suliga, Renata Kaczmar-
ska, Justyna Pędziwilk-Szweda, Marcin 
Drążyk, Michał Piorun, Damian Skiba, 
Jarosław Witczyk, Mariola Koza, Moni-
ka Bartocha, Lucyna Grzesińska, Kamila 
Lenart, Marzena Majchrzak, Maria Za-
wada, Michał Kostecki, Agnieszka Klimi-
nowska; naGroDy Burmistrza: 
Grażyna Betka, Zbigniew Cholerzyński, 
Iwona Ciosek, Jolanta Ciosek, Bożena 
Fidera, Iwona Gieroń, Joanna Hudobska, 
Jadwiga Kaczmarek, Paulina Kościołek, 
Dariusz Krawczyk, Ewa Limbach, Emi-
lia Maciejczyk, Ewelina Martoś-Wyrwał, 
Justyna Pyka, Anna Rutkowska, Ilona 

Skiba, Małgorzata Skoczek, Jacek Stolar-
ski, Małgorzata Stryjewska, Iwona Bator, 
Bożena Bąba, Urszula Cholerzyńska, Zbi-
gniew Hamera, Ewa Jamróz-Molenda, 
Jacek Konarski, Włodzimierz Kosowski, 
Monika Plich, Eulalia Rutkowska, An-
drzej Stawczyk, Małgorzata Synowiec, 
Ewa Adrianowicz, Anna Kancerek, Ewa 
Rydzek, Beata Słoka, Grażyna Suliga, 
Tomasz Szota, Regina Ślęzak, Monika 
Świerczyńska, Maria Bała, Anna Bator-
ska, Izabela Cegieła, Norbert Celebański, 
Izabela Słupińska, Wioletta Stolarska, 
Anna Wyrwał, Zbigniew Hejduk, Lidia 
Kobyłka, Magdalena Michałek, Agniesz-
ka Standerska, Urszula Wiśniewska, 
Patrycja Dudek, Marzena Grudniewska, 
Hanna Nadgłowska, Beata Grzegorczyk, 
Anna Matuszewska, Anna Pytlewska, Ka-
tarzyna Ślusarczyk, Halina Wójcik.      

cego we Włoszczowie: dyrektor Boże-
na Kaczor i nauczycielka Magdalena 
Kuterasińska. Nagrodzonym nauczy-
cielom towarzyszył na gali starosta. 

Na tej samej uroczystości w Kiel-
cach doceniono też trzech nauczycie-
li z Zespołu Placówek Oświatowych 

w Krasocinie. Dyrektor szkoły Krzysz-
tof Jasiowski i nauczycielka Iwona 
Dusza zostali odznaczeni Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, natomiast Brązo-
wym medalem za długoletnią służbę 
uhonorowano nauczycielkę Monikę 
Dąbrowską.

secemin

kluczewsko

włoszczowa

powiat

moskorzew
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powiat włoszczowski

O tej inwestycji poinformował 
jako pierwszy przewodniczący 
rady Zbigniew Matyśkiewicz - było 
to na ostatniej sesji Rady Powiatu 
Włoszczowskiego 23 września. 

rafał Banaszek

rafał Banaszek

przejazd kolejowy w woli kuczkowskiej jest
już strzeżony. poprawi się bezpieczeństwo 

Zakończyła się modernizacja przejazdu kole-
jowego między miejscowościami kluczyce 

i kuczków. przejazd jest już strzeżony. 

wielkim sukcesem zakończyła się akcja 
profilaktyczna zorganizowana 15 paź-

dziernika, w europejskim Dniu walki z ra-
kiem piersi, przez starostwo powiatowe we 
włoszczowie wspólnie ze Świętokrzyskim 
centrum onkologii w kielcach. z darmowych 
badań skorzystało około 130 mieszkańców.

władze samorządowe powiatu i przedstawiciele wykonawcy na remontowanym przejeździe kolejowym.

130 osób skorzystało z bezpłatnych 
badań profilaktycznych w starostwie

Mam nadzieję, że bezpie-
czeństwo na tym odcin-
ku drogi powiatowej ule-
gnie znacznej poprawie                 

– powiedział Zbigniew Matyś-
kiewicz, dziękując Zarządowi 
Powiatu i Wydziałowi Komu-
nikacji Starostwa Powiatowe-
go za pomoc w zorganizowaniu 

objazdów na czas trwających 
remontów.

Jestem zadowolony, że ta in-
westycja, którą zainicjowałem 
już w 2017 roku, dojdzie wresz-
cie do skutku i przejazd kolejo-
wy w Woli Kuczkowskiej będzie 
strzeżony. To bardzo ważna 
informacja dla mieszkańców 
gminy i powiatu – stwierdził 
radny Paweł Strączyński, który 
również zabiegał o tę inwesty-
cje, razem z przewodniczącym 
Rady Gminy Secemin Bogda-
nem Wasikiem. 

Na drodze powiatowej, któ-
rą przecina linia kolejowa Ko-
niecpol-Szczekociny, zostały 
zainstalowane rogatki wraz 
z sygnalizacją świetlną i dźwię-
kową. Inwestycję zrealizowa-
ła kolej w całości. Od 11 do 16 
października odcinek w Woli 
Kuczkowskiej był zamknięty 
dla ruchu. Objazdy wyznaczo-
no drogami Kluczyce-Psary 
i Starzyny-Brzostek-Kuczków.

W ramach trwajacej 6 godzin 
akcji na sali konferencyjnej staro-
stwa można było wykonać bezpłat-

ną analizę składu ciała za pomocą 
profesjonalnego analizatora oraz 
zmierzyć sobie ciśnienie tętnicze - 

z tych badań skorzystało 118 osób. 
Ponadto prowadzone były konsul-
tacje dietetyczne, nauka samoba-
dania piersi na fantomach oraz 
edukacja w zakresie profilaktyki 
raka piersi oraz szyjki macicy.

W tym samym dniu, w cytobusie 
Świętokrzyskiego Centrum Onko-
logii, który stacjonował na parkin-
gu starostwa, były wykonywane 
bezpłatne badania cytologiczne dla 
pań w wieku 25-59 lat, w ramach 
programu profilaktyki raka szyjki 
macicy. Zbadało się 8 kobiet.

Warto wspomnieć, że były to 
drugie takie badania współorga-
nizowane przez włoszczowskie 
starostwo – pierwsze odbyły się 
w czerwcu i skorzystało z nich 
ponad 20 mieszkanek naszego 
powiatu. 

Każda osoba, która wzięła 
udział w akcji profilaktycznej, 
otrzymała sadzonkę drzewka, 
przekazaną przez Nadleśnictwo 
Włoszczowa oraz upominek od 
Starostwa Powiatowego. 

Badania przeprowadzali pra-
cownicy Świętokrzyskiego Cen-
trum Onkologii w Kielcach, człon-
kowie Stowarzyszenia Niebieski 
Motyl i Świętokrzyskiego Klubu 
Amazonki. Włoszczowskie staro-
stwo zapowiada kontynuację ta-
kich akcji prozdrowotnych.

© Starostwo Powiatowe

organizatorzy badań profilaktycznych we włoszczowskim starostwie. z badań skorzystał między innymi wicestarosta łukasz karpiński.
© Rafał Banaszek © Rafał Banaszek

film
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powiat włoszczowski

rafał Banaszek

Pierwsze w tym roku odbiory dróg 
powiatowych w januszewicach i cieślach

uczestnicy odbioru drogi w cieślach: (od lewej) łukasz karpiński, małgorzata Gusta, rafał pacanowski, zbigniew 
koniusz, aneta jończyk, ireneusz Gliściński, Dariusz czechowski, Bogusław spurek i leopold kwapisz.

27 września władze samorządowe powiatu wraz 
z wojewodą świętokrzyskim odebrały drogi 

w dwóch gminach, przebudowane dzięki dofinan-
sowaniu z rządowego funduszu rozwoju Dróg. to 
pierwsze takie odcinki w tym roku i nie ostatnie.

„
Cieszę się, że jako 

Zarząd Powiatu 
Włoszczowskiego 
realizujemy zadania 
zwiększające bez-
pieczeństwo użyt-
kowników naszych 
dróg powiatowych. 
Dziękuję panu wo-
jewodzie za pomoc 
w uzyskaniu dofi-
nansowania. „

Dariusz
czechowski

odbierający drogę powiatową w januszewicach.
© Rafał Banaszek

Chodzi o drogi z Januszewic 
do Jakubowic oraz w Cieślach 
(oba o podobnej długości oko-
ło 1,1 kilometra). 

Inwestycja w Cieślach kosz-
towała 1,9 miliona złotych, 
w tym 1,5 miliona pochodziło 
z budżetu państwa, po przeszło 
190 tysięcy dołożyły gmina 
Krasocin i powiat. W ramach 
tej inwestycji powstał nowy 
asfalt na jezdni na odcinku od 
granicy powiatu przez Cieśle 

znacznie tańsza – pochłonę-
ła ponad 785 tysięcy złotych, 
w tym dotacja z budżetu pań-
stwa wyniosła około 630 tysię-
cy, gmina Kluczewsko i powiat 
zapłaciły po 78,5 tysiąca.

W odbiorze końcowym dróg, 
oprócz wojewody Zbigniewa 
Koniusza i Zarządu Powiatu, 
uczestniczyli też przedstawi-
ciele gmin Krasocin i Kluczew-
sko oraz wykonawca inwesty-
cji – firma Dukt z Włoszczowy.

© Rafał Banaszek
Droga w cieślach przed remontem.

© Rafał Banaszek

Droga w januszewicach wcześniej.
© Rafał Banaszek

wraz z chodnikiem oraz zjazdy 
na posesje mieszkańców. 

Powiat rozwiązał też odwieczny 
problem odwodnienia kilku naj-
niżej leżących domostw, które za-
lewała woda po opadach deszczu, 
budując specjalny rów odwadnia-
jący o długości ponad 220 metrów 
oraz zbiornik retencyjny na dział-
ce o powierzchni 11 arów, którą 
wykupił u mieszkańca.

Jeśli chodzi o drogę w Ja-
nuszewicach, inwestycja była 

film
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REKLAMA

REKLAMA
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DELIKATESY NA ROGU
Włoszczowa, ul. Sobieskiego 26a

Market czynny 
w każdą niedzielę

REKLAMA

REKLAMA



6  Moja gazeta lokalna   PAŹDZIERNIK 2021

gmina włoszczowa

rafał Banaszek

Prace związane z rozbudową sie-
ci kanalizacyjnej i wodociągowej 
rozpoczęły się w połowie czerwca 
i w październiku dobiegły końca. 

6 października prezes Włosz-
czowskiego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji Paweł Strączyński 
zaprosił burmistrza Grzegorza 
Dziubka oraz radnych miejskich 
- Dariusza Gieronia i Michała 
Szafrańskiego na odbiór końcowy 
zakończonych inwestycji.

Jeśli chodzi o ulicę Młynarską 
i Tęczową, wybudowano tutaj 
około 350 metrów wodociągu i 15 
przyłączy oraz blisko 200 metrów 
kanalizacji i 9 przyłączy. Inwesty-
cja kosztowała około 280 tysięcy 
złotych. Warto nadmienić, że na 
ulicy Tęczowej gmina Włoszczo-
wa planuje położyć w przyszłym 
roku asfalt. 

W Woli Wiśniowej, gdzie po-
wstaje nowe osiedle mieszka-
niowe i dostarczanie bieżącej 
wody z ujęcia zwiększa szanse 
na rozwój tej miejscowości, wy-
konano blisko 440 metrów sie-
ci wodociągowej i 9 przyłączy. 
Wartość tego zadania wyniosła 
135 tysięcy złotych. 

Wszystkie inwestycje zrealizo-
wał Włoszczowski Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji ze środków 
własnych i dokapitalizowania 
spółki przez gminę. 

nowe wodociągi i kanalizacja we 
włoszczowie i woli wiśniowej

na ulicy młynarskiej: (od lewej) Dariusz Gieroń, Grzegorz Dziubek i paweł strączyński. 

„
Mieszkańcy ulic 

Tęczowej i Młynar-
skiej we Włoszczo-
wie długo czekali na 
wymianę sieci wo-
dociągowej i kana-
lizację. Staramy się 
sukcesywnie nad-
rabiać te zaległości. „

Grzegorz
Dziubek

na ulicy tęczowej wybudowano wodociąg i kanalizację, w przyszłym roku droga zyska nawierzchnię asfaltową.
© Rafał Banaszek

podczas spotkania w woli wiśniowej: (od lewej) michał szafrański, paweł strączyński i Grzegorz Dziubek.
© Rafał Banaszek

Zakończyła się budowa sieci wodociągowej w uli-
cach tęczowej (wraz z kanalizacją), młynarskiej 

oraz w woli wiśniowej. 6 października odbyły się 
odbiory końcowe inwestycji.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

film
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gmina włoszczowa

Będzie bezpieczniej na skrzyżowaniu ulicy 
wiśniowej z obwodnicą włoszczowy?

rafał Banaszek

Migający sygnał ma ostrzegać 
i nakazywać zachowanie ostroż-
ności na tym dużym i ruchliwym 
skrzyżowaniu.  Zostanie również 

podczas spotkania na skrzyżowaniu: (od lewej) Grzegorz Dziubek, jolanta tyjas, marcin liwocha i Dariusz adamek.
© Jolanta Tyjas

na skrzyżowaniu kolizyjnym obwodnicy miasta 
z drogą powiatową włoszczowa-konieczno po-

wstanie sygnalizacja pulsująca i miejsce to będzie 
doświetlone. są też dobre wieści dla rowerzystów.

Hubertus powrócił. wielka impreza 
dla myśliwych we włoszczowie

Wydarzenie rozpoczęła msza 
święta polowa w intencji myśli-
wych, jeźdźców i leśników, któ-
rą odprawił ksiądz kanonik Le-
szek Dziwosz. Oprawę muzyczną 
nabożeństwa zapewnił Zespół 
Francuskiej Muzyki Myśliwskiej 
Trompes de Pologne. 

Następnie odbyły się poka-
zy psów myśliwskich i wapienia 

rafał Banaszek

Grzegorz Dziubek ze zwycięzcą gonitwy patrycją kołpą.

26 września, w miejscu dawnej ba-
żanterii rodu niemojewskich, na 

terenie fundacji folwark podzamcze 
odbył się Vi Hubertus ziemiański.

zwierzyny. Furorę zrobiła między 
innymi łajka rosyjsko-europejska 
o imieniu Tozi, z którą przyjechał 
na Hubertusa burmistrz Włosz-
czowy Grzegorz Dziubek, myśliwy 
z zamiłowania.  

Punktem kulminacyjnym była 
gonitwa świętego Huberta za li-
sem, którą wygrała Patrycja Ko-
łpa. Imprezę zakończył koncert 

© Marek Baran

ograniczona prędkość przy dojeź-
dzie do newralgicznego rozjazdu.

To wnioski, jakie wynikają ze 
spotkania we Włoszczowie, do 

jakiego doszło 12 października 
z udziałem wicedyrektora Świę-
tokrzyskiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich Dariusza Adamka, 

inspektorów nadzoru, burmistrza 
miasta Grzegorza Dziubka i rad-
nej wojewódzkiej Jolanty Tyjas.

Są też dobre wieści dla rowerzy-
stów. - Chcemy, aby dla nich po-
wstała ścieżka rowerowa z miasta 
do Czarncy - informuje radna Tyjas, 
która zainteresowała się sprawą kon-
trowersyjnego skrzyżowania w gmi-
nie Włoszczowa. Wcześniej nagłośnił 
ten temat radny miejski Michał Sza-
frański, sołtys Nieznanowic. Działania 
radnych wspiera Grzegorz Dziubek.

ły nie tylko obyczaje myśliwskie 
i łowieckie, ale też wystawcy i wy-
borna kuchnia. Ta ostatnia była 
domeną kół - łowieckich i gospo-
dyń wiejskich z gminy Włoszczo-
wa. Panie przygotowały pyszności 
z darów lasu. 

Głównym organizatorem Huber-
tusa Ziemiańskiego była Fundacja 
Folwark Podzamcze, a współor-
ganizatorem gmina Włoszczowa. 
Imprezę prowadzili Jolanta Tyjas 
i Zbigniew Woldański.

muzyki myśliwskiej pamięci braci 
Reszków, w którym wystąpili Ze-
spół Pieśni Myśliwskiej Nemrod 
oraz Chór Seniora Niezastąpieni.

Po roku przerwy spowodowanej 
pandemią  na Podzamcze wróci-

film
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WŁOSZCZOWA,  
UL. KILIŃSKIEGO 23 

USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSKIE

TRADYCJA - ZAUFANIE - PROFESJONALIZM

tel. 530 530 70224h

• 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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ZATROSZCZ SIĘ O BEZPIECZEŃSTWO 
SWOJEGO DZIECKA!

Bądź przezornym rodzicem. Kup ubezpieczenie 
„Generali, z myślą o NNW” Pakiet dla dziecka, 
które działa całą dobę, w szkole, w domu czy na wakacjach. 
Dzięki niemu otrzymasz wsparcie finansowe w razie 
nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania 
czy nieprzewidzianych zdarzeń. 

WŁOSZCZOWA
ul. Kilińskiego 3A
tel. 669 996 626, 733 669 229
mail: ubezp.wloszczowa@onet.pl 

WŁOSZCZOWA
ul. Kusocińskiego 9
tel. 722 272 224 
mail: ubezp.wloszczowa10@onet.pl

WŁOSZCZOWA
ul. Sienkiewicza 10
tel. 570 907 055
mail: finanse-wloszczowa@wp.pl 

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

piękne przedstawienie przygotowały dla jubilatów dzieci ze szkoły podstawowej w Dobromierzu.
© Rafał Banaszek

26 par małżeńskich z gminy kluczewsko 
obchodziło jubileusz 50. i 60-lecia pożycia

rafał Banaszek

Złote Gody, czyli 50-lecie mał-
żeństwa obchodziło w tym roku 
20 par, natomiast Diamentowe 
Gody (60 lat w związku) świę-
towało 6 kolejnych małżeństw 
z gminy Kluczewsko.

Najpierw jubilaci uczestniczyli 
we mszy świętej w kościele para-
fialnym w Stanowiskach, którą 
koncelebrowali proboszcz parafii 
Stanisław Stańczyk z proboszczem 
Kluczewska Wiesławem Chęciną.

28 września w gminie kluczewsko święto-
wały pary małżeńskie, które przeżyły 

w związku 50 i 60 lat. jubileusz obchodziła 
rekordowa liczba par.

Następnie seniorzy udali się na 
część oficjalną do gospodarstwa 
agroturystycznego w Praczce. 
Tutaj jubilaci obejrzeli piękny 
występ artystyczny w wykonaniu 
uczniów szkoły w Dobromierzu, 
zakończony odśpiewaniem im 
"Sto lat". 

Na koniec złote pary zosta-
ły uhonorowane medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie, 
kwiatami i prezentami, które wrę-

czyły im władze samorządowe 
gminy na czele z wójtem Rafałem 
Pałką. 

Wójt Pałka w swoim wystąpie-
niu podziękował jubilatom za ich 
wkład w rozwój gminy Kluczew-
sko. Podkreślił również, że są 
wzorem do naśladowania dla lu-
dzi młodych, zwłaszcza w dzisiej-
szych czasach, gdzie - jak przyznał 
- słowo rodzina może być tak róż-
nie rozumiane.  

jubilaci 2021
50-lecie małżeństwa: te-

resa i wiesław Barabasz, lucyna 
i czesław Budzowscy, stanisława 
i jan Gągorowscy, maria i edmund 
Grzesińscy, zofia i stefan Grzy-
wińscy, Halina i Henryk Hanyż, 
łucja i czesław jambor, leokadia 
i krzysztof kryczka, alicja i Hen-
ryk ławińscy, jadwiga i mieczy-
sław łączek, irena i Henryk mar-
toś, lucja i jan michalik, irena 
i wiesław mikołajczyk, Genowefa 
i tadeusz mirowscy, zofia i jan mi-
śkowscy, Helena i józef młyńczyk, 
aleksandra i zygmunt słoma, ja-
dwiga i zygmunt smoczek, wikto-
ria i zbigniew szydłowscy, anna 
i ryszard szymczyk; 60-lecie 
małżeństwa: czesława i józef 
Grygiel, janina i kazimierz pikul-
scy, Genowefa i stanisław szałań-
scy, anna i marian strychalscy, ja-
dwiga i władysław włódzik, irena 
i mirosław matysiak.   

złote i diamentowe pary z władzą samorządową gminy kluczewsko w gospodarstwie agroturystycznym zacisze w praczce.
© Rafał Banaszek

film
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gmina kluczewsko

Droga na osiedlu łokietka. Pierwsza 
inwestycja z projektu rewitalizacji gotowa

rafał Banaszek

Powstała nowa nawierzchnia 
asfaltowa, chodnik i zjazdy na 
posesje mieszkańców osiedla. 

28 września odbył się odbiór drogi wewnętrznej na osiedlu łokietka w kluczewsku; na zdjęciu z prawej widok na odnowione osiedle z lotu ptaka. 

Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych obchodzony 
jest 1 marca. Niestety z powodu 
pandemii organizatorzy musieli 
przełożyć zaplanowane wcześniej 
wydarzenie, które ostatecznie od-
było się 10 października. Wzorem 
lat poprzednich nauczyciele i pra-
cownicy dobromierskiej szkoły 
zorganizowali bieg patriotyczny.

W wydarzeniu wzięli udział 
między innymi poseł Bartłomiej 
Dorywalski, który wręczał pucha-

rafał Banaszek

180 osób, między innymi z warszawy, 
krakowa, a nawet wirtualnie z wro-

cławia wzięło udział w 9. edycji Biegu „tropem 
wilczym” pamięci żołnierzy wyklętych, który 
już po raz czwarty zorganizowała szkoła pod-
stawowa imienia majora Henryka Dobrzań-
skiego pseudonim „Hubal” w Dobromierzu.

władze i organizatorzy biegu z najmłodszymi uczestnikami.

Ponad 685 tysięcy złotych kosztowała przebu-
dowa i remont drogi wewnętrznej na osiedlu 

łokietka – to pierwsza zrealizowana inwestycja 
w ramach projektu rewitalizacji kluczewska.

Wykonawcą była włoszczowska 
firma Dukt. Odbiór drogi z udzia-
łem władz samorządowych na 

czele z wójtem Rafałem Pałką od-
był się 28 września. Obecnie koń-
czy się modernizacja ulicy Spół-

dzielczej i rozpoczęły się prace 
remontowe w pobliskiej zabytko-
wej wozowni – to kolejne zada-
nia przewidziane w projekcie pod 
nazwą "Kompleksowe wsparcie 
potencjału Gminy Kluczewsko 
- rewitalizacja". Dodajmy, że to 
największa, tegoroczna inwe-
stycja, która pochłonie ponad 5 
milionów złotych, z czego Unia 
Europejska dofinansuje przeszło 
4 miliony.

ry, a także wójt Kluczewska Ra-
fał Pałka i wizytator Kuratorium 
Oświaty z Włoszczowy Sławomir 
Krzysztofik, którzy startowali 
w konkurencjach (Krzysztofik za-
jął nawet pierwsze miejsce w raj-
dzie rowerowym).  

Uczestnicy biegu rywalizowa-
li w dziewięciu kategoriach. Po raz 
pierwszy zorganizowano rajd rowe-
rowy szlakiem miejsc pamięci w gmi-
nie Kluczewsko. Patronką tegorocz-
nej edycji była Danuta Siedzikówna 

(pseudonim „Inka”), żołnierz Armii 
Krajowej, skazana na karę śmierci 
w wieku niespełna 18 lat. 

Nagrody i puchary dla zwy-
cięzców ufundowali: gmina Klu-
czewsko, Starostwo Powiatowe 

we Włoszczowie oraz Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy Start 
Dobromierz. 

Organizatorzy już dziś zapra-
szają do udziału w marcowej, ju-
bileuszowej 10. edycji biegu.

180 uczestników Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych w Dobromierzu

© Wiesław Domagała

© Rafał Banaszek © Rafał Banaszek
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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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gmina secemin

wójt tadeusz piekarski z radnym pawłem strączyńskim na placu budowy.

rafał Banaszek
Łącznie wymieniono ponad 

240 metrów bieżących ogro-
dzenia, z czego 190 metrów 
wykonano w ramach unijnego 
projektu „Budowa boiska wie-
lofunkcyjnego przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Żeli-
sławicach”.   

Inwestycja pochłonęła 22,7 
tysiąca złotych, z czego dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej wy-
niosło około 15,7 tysiąca, resztę 
kosztów pokryła gmina Secemin.  

Pozostały 50-metrowy odci-
nek płotu o wartości około 7 
tysięcy złotych sfinansowała 
gmina w ramach funduszu so-
łeckiego. Wykonawcą inwestycji 
była firma Ekopłotek z Niegowej 
(województwo śląskie). 

szkoła w żelisławicach ma nowe ogrodzenie. 
w większości pomogła unia europejska

Gmina secemin sfinansowała zakup 
stołu zabiegowego dla ortopedii w szpitalu 

rafał Banaszek

wójtowie tadeusz piekarski i jarosław Dominik z personelem oddziału.

Urządzenie to nie tylko po-
prawi komfort i bezpieczeń-
stwo pacjentów, ale również 
usprawni pracę personelu 
medycznego. Serdecznie dzię-
kujemy wójtom obu gmin oraz 
radnym za pomoc. Wsparcie 
to pozwoli zwiększyć poziom 
jakości i dostępności świad-
czeń zdrowotnych udziela-
nych przez nasz szpital – 
mówi Rafał Krupa, dyrektor 
placówki.

Muszę przyznać, że 
byłem podbudowany 
postawą personelu od-
działu ortopedii, który 
z entuzjazmem podszedł 
do zakupionego stołu za-
biegowego, ciesząc się ze 
sprzętu, który w znacz-
nym stopniu ułatwi pracę 
załogi szpitala i poprawi 

„
L „

tadeusz
piekarski

„
W miarę na-

szych możliwości 
finansowych bę-
dziemy wspierać 
szpital powia-
towy i dofinan-
sowywać zakup 
urządzeń, które 
przyczyniają się 
do poprawy zdro-
wia pacjentów.„

komfort przyjmowanych 
pacjentów – opowiadał wójt 
Tadeusz Piekarski. 

Dzięki dotacjom przekazanym przez gminy se-
cemin i radków oddział chirurgii urazowo

-ortopedycznej włoszczowskiego szpitala został 
wyposażony w nowoczesny, mobilny stół zabiego-
wy z elektryczną regulacją wysokości. 

© ZOZ Włoszczowa

Wykonanie nowego 
ogrodzenia przyczyni-
ło się do poprawy wy-
glądu i estetyki terenów, 
a także obiektów Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Żelisławicach. Po ter-
momodernizacji i budowie 
boiska wielofunkcyjnego 
jest to kolejny krok popra-
wy standardów obiektów 
oświatowych w gminie 
Secemin – podkreśla wójt Ta-
deusz Piekarski.

Warto dodać, że o przebu-
dowę ogrodzenia przy szkole 
w Żelisławicach wnioskowali 
między innymi radny powia-
towy Paweł Strączyński (ab-
solwent tej szkoły) oraz radni 
gminy Secemin: Dariusz Grze-
sik i Janusz Bartyzel. Rada 
Gminy Secemin przychyliła się 
do tych wniosków.

© UG Secemin

Przy zespole szkolno-przedszkolnym 
w żelisławicach wymieniono ogrodze-

nie. stare przęsła i siatkę zastąpiono no-
woczesnymi panelami siatkowymi.
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gmina moskorzew

rafał Banaszek

lesiunia – tak ochrzczono średni samo-
chód ratowniczo-gaśniczy ochotniczej 

straży pożarnej w moskorzewie, który 26 
września został poświęcony i uroczyście 
przekazany jednostce.

Wóz bojowy dotarł do Moskorze-
wa już 20 sierpnia, jednak jego ofi-
cjalne przekazanie strażakom miało 
miejsce 26 września. Uroczystość 
odbyła się na boisku obok remizy. 
Kluczyki do nowego Volvo wręczył 

pamiątkowe zdjęcie tegorocznych jubilatów z władzami samorządowymi gminy moskorzew.

"Lesiunia" oficjalnie poświęcony 
i przekazany strażakom z Moskorzewa

złote Gody w gminie moskorzew.
siedem par świętowało 50-lecie pożycia

rafał Banaszek

ojciec chrzestny wozu strażackiego - leszek walasek. 

Uroczystość odbyła się 24 wrze-
śnia w Wiejskim Centrum Kultu-
ralno-Turystycznym, gdzie przy-
byli jubilaci ze mszy świętej w ich 
intencji, odprawionej w miejsco-
wym kościele parafialnym. 

Spotkanie prowadziła Beata Ja-
kus z Urzędu Stanu Cywilnego. 

siedem par z gminy moskorzew obchodziło jubileusz 
złotych Godów. jubilaci otrzymali medale, kwiaty 

i listy gratulacyjne od władz samorządowych gminy.

Życzenia złożyli jubilatom: wójt 
gminy Andrzej Walasek, prze-
wodniczący Rady Gminy Seba-
stian Kosowski oraz gospodarz 
imprezy, dyrektor WCK-T Zbi-
gniew Krzysiek.

Następnie odbyła się ceremo-
nia dekorowania medalami za 

długoletnie pożycie małżeńskie, 
której dokonały władze samo-
rządowe gminy. 

O jubilatach pamiętały też 
miejscowe przedszkolaki pod 
opieką Anny Walasek oraz 
uczniowie szkoły w Moskorze-
wie, którzy przygotowali część 

artystyczną. O oprawę muzycz-
ną imprezy zadbał Sławomir 
Strzeszkowski.

Na koniec zaśpiewano ju-
bilatom gromkie „Sto lat”, 
wzniesiono wspólny toast i za-
proszono złote pary na słodki 
poczęstunek.

© Rafał Banaszek

jubilaci 2021

jadwiga i Henryk Błaut, anna 
i jan Doniec, Grażyna i wiesław 
Grajdek, maria i zygmunt kwie-
cień, elżbieta i jan młynarczyk, 
elżbieta i marian szczerba, anna 
i stefan wieczorek.

© Rafał Banaszek

wiceprezesowi jednostki Sławomi-
rowi Krzyśkowi poseł Bartłomiej 
Dorywalski. Samochód został po-
święcony i ochrzczony. Nadano mu 
imię „Lesiunia” – na cześć naczelni-
ka jednostki Leszka Walaska.

Z okazji imprezy strażackiej wrę-
czono też odznaczenia zasłużonym 
druhom, między innymi Brązowym 
medalem za zasługi dla pożarnictwa 
odznaczono wójta gminy Andrze-
ja Walaska. Najbardziej zaangażo-

wanych w pozyskanie samochodu 
uhonorowano symbolicznymi statu-
etkami. Nie zabrakło też występów 
artystycznych i zabawy na wolnym 
powietrzu. Podczas imprezy w Mo-
skorzewie można było się zaszczepić.

film

film
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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

REKLAMAREKLAMAREKLAMA
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wydarzenia

na gali w rzeszowie: (od lewej) marta i robert Ślęzak, Dariusz czechowski, zuzanna Ślęzak i Bożena kaczor.

rafał Banaszek

Stypendia starosty wynoszą po 
2 tysiące złotych i zostaną wypła-
cone laureatom w dwóch ratach 

© Starostwo Powiatowe

18 października 19 najzdolniejszych uczniów ze szkół 
ponadpodstawowych otrzymało stypendia staro-

sty za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce.

Taką decyzję podjął Zarząd Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na 
swoim posiedzenia w dniu 20 paź-
dziernika. Maksymalna wysokość 
nagrody to 3,8 tysiąca złotych.

W tym roku zdecydowano 
o przyznaniu 14 nagród dla wybit-
nie uzdolnionych uczniów oraz 3 
stypendiów dla wyróżniających się 
studentów z naszego regionu. Uro-
czysta gala Talenty Świętokrzyskie 
odbędzie się 19 listopada w Woje-
wódzkim Domu Kultury imienia 
Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

Będzie to kolejne wyróżnienie 
dla zdolnej absolwentki "Sikorskie-
go". Przypomnijmy, że 24 wrze-

rafał Banaszek

Zuzanna Ślęzak, absolwentka i liceum 
ogólnokształcącego we włoszczowie, 

jedna z 26 najlepszych tegorocznych matu-
rzystów w kraju, otrzyma nagrodę talent 
Świętokrzyski od władz województwa.

Zuzanna Ślęzak Talentem Świętokrzyskim. 
Otrzyma nagrodę od władz województwa

śnia w Filharmonii Podkarpackiej 
w Rzeszowie odbyło się uroczyste 
podsumowanie ósmej edycji ogól-
nopolskiego projektu „Matura na 
100 procent”. Na uroczystość za-
proszono najlepszych maturzystów 
w kraju - w sumie 26 absolwentów 
szkół średnich z 273 419 zdających 
w tym roku egzamin dojrzałości 
oraz spośród 62 finalistów. 

Wśród nich była Zuzanna Ślę-
zak, absolwentka I Liceum Ogól-
nokształcącego imienia generała 
Władysława Sikorskiego, jedyna 
reprezentantka województwa świę-
tokrzyskiego i - co warto podkreślić 
- trzecia laureatka z naszego woje-
wództwa od początku funkcjono-
wania projektu "Matura na 100 
procent", czyli od 2014 roku. 

Uzdolnionej maturzystce towa-
rzyszyli rodzice - Marta i Robert, 
starosta włoszczowski Dariusz Cze-
chowski oraz dyrektor liceum Bo-
żena Kaczor. Gratulacje i upominki 
w imieniu marszałka województwa 
świętokrzyskiego przekazała Rena-
ta Bilska, zastępca dyrektora De-
partamentu Edukacji, Sportu, Tu-
rystyki i Spraw Zagranicznych.

po 1 tysiąc złotych w ciągu roku 
szkolnego. Warto wspomnieć, że 
nagrody te przyznawane są od 

2001 roku. Dotychczas otrzyma-
ło je ponad 180 uczniów z włosz-
czowskich szkół średnich.

stypendyści starosty

Gracjan pawłowski, paulina Gra-
bowska, kacper Ślusarczyk, adrian 
suliga, magdalena szczepanik, fi-
lip żmigrodzki, zuzanna oleksy, 
alicja napora, ewelina zug, Dawid 
palimąka, Dominik nowak, Domi-
nik sornat, kacper turczyn, julia 
nowak, piotr wójcik, krystian pią-
tek, angelika Borkowska, kamil 
najman i aleksandra treścińska.  

stypendyści starosty z trzech szkół ponadpodstawowych z dyrektorami, zarządem powiatu i przedstawicielem kuratorium oświaty.
© Starostwo Powiatowe

2 tysiące złotych stypendium dla 
najzdolniejszych uczniów szkół średnich
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wydarzenia

wiceminister rozwoju i technologii piotr 
uściński spotkał się z samorządowcami 

rafał Banaszek
Spotkanie odbyło się w Villi 

Aromat. Przybyli na nie wszyscy 
przedstawiciele gmin naszego po-
wiatu oraz ościennych (Małogosz-
cza i Słupi Jędrzejowskiej).

Wiceminister Uściński przepro-
wadził konsultacje z samorządow-
cami na temat bieżących spraw 
legislacyjnych, związanych między 
innymi z programem rządowym 
„Mieszkanie plus”, czyli możliwo-
ści budowy domu jednorodzinnego 
o powierzchni do 70 metrów kwa-
dratowych bez posiadania niektó-
rych formalności, na przykład po-
zwolenia na budowę.

Nasi samorządowcy uwrażliwili 
pana ministra na różnego rodzaju 
rozwiązania prawne, które w ich 
odczuciu wymagają pilnych zmian. 
Owocna dyskusja koncentrowała 
się wokół zagospodarowania prze-
strzennego gmin, prowadzonych 
inwestycji infrastrukturalnych, 
poruszono też kwestie kredytów, 
które będą udzielane na zakup 
mieszkania – opowiadał organiza-
tor spotkania Bartłomiej Dorywal-
ski, który na co dzień współpracuje 
z Piotrem Uścińskim.uczestnicy spotkania z wiceministrem piotrem uścińskim i posłem Bartłomiejem Dorywalskim w Villi aromat.

rafał Banaszek

11 października powiat włoszczowski 
odwiedził piotr wawrzyk - sekretarz 

stanu do spraw prawnych, prawno-trak-
tatowych, narodów zjednoczonych oraz 
konsularnych i parlamentarnych w msz.

spotkanie wiceministra spraw zagranicznych z władzą powiatu i młodzieżą ze szkół średnich we włoszczowskim starostwie.

wiceminister spraw zagranicznych piotr 
wawrzyk na spotkaniu z młodzieżą

27 września na zaproszenie posła Bartłomieja 
Dorywalskiego włoszczowę odwiedził sekre-

tarz stanu w ministerstwie rozwoju i technologii 
piotr uściński, który nadzoruje między innymi bu-
downictwo i geodezję.

© Marek Baran

© Starostwo Powiatowe

Najpierw wiceminister spraw 
zagranicznych spotkał się w Sta-

rostwie Powiatowym z młodzie-
żą z trzech szkół średnich. 

Rozmawiał z młodzieżą na róż-
ne tematy, dotyczące bieżącej 
sytuacji naszego kraju, w tym 
na temat kryzysu migracyjne-
go i ciężkiej sytuacji na granicy 
z Białorusią. Uczniowie mieli do 
ministra wiele pytań, na które 
chętnie odpowiadał – informo-
wało włoszczowskie starostwo. 

Kolejnym punktem wizyty 
Wawrzyka w naszym powiecie 

było spotkanie z pracownikami 
filii Wojewódzkiej Biblioteki Pe-
dagogicznej. Wiceminister prze-
kazał włoszczowskiej placówce 
kilkanaście książek.

Po spotkaniu w bibliotece Piotr 
Wawrzyk wraz z Zarządem Po-
wiatu udał się do Szpitala Powia-
towego imienia Jana Pawła II, 
gdzie obejrzał przekazany przez 
wojewodę świętokrzyskiego to-
mograf komputerowy i remonto-
wany Oddział Chirurgii.

O bieżących działaniach, pla-
nach na przyszłość i problemach, 
z jakimi boryka się ZOZ, opowie-
dział ministrowi dyrektor lecznicy 
Rafał Krupa.

film
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ksiądz marek łabuda otrzymał medal 
stulecia odzyskania niepodległości

rafał Banaszek

Wyróżnienie odebrał 19 paź-
dziernika w Belwederze z oka-
zji Narodowego Dnia Pamięci 
Duchownych Niezłomnych. 
Dodajmy, że na tej samej uro-
czystości były biskup kielecki 
Kazimierz Ryczan otrzymał 
pośmiertnie Krzyż Komandor-
ski Orderu Odrodzenia Polski. 

Prezydent Andrzej Duda do-
cenił duchownych za wybit-
ne zasługi dla niepodległości 
Polski, za działalność na rzecz 
przemian demokratycznych 
w kraju oraz niesienie posługi 
duszpasterskiej. 

To nie pierwsze wyróżnienie 
prezydenckie dla księdza Ła-

62-letni ksiądz marek łabuda, współorgani-
zator głośnego strajku szkolnego o pozosta-

wienie krzyży we włoszczowie, został odznaczony 
medalem stulecia odzyskanej niepodległości.     

księdzu gratuluje szefowa kancelarii prezydenta Grażyna ignaczak-Bandych. 
© KPRP

budy. 8 maja 2017 roku, jako 
działacz opozycji antykomuni-
stycznej w PRL, został odzna-
czony Krzyżem Wolności i So-
lidarności podczas uroczystości 
w Centrum Edukacyjnym IPN 
Przystanek Historia w Kielcach.

Krzyż ten przyznał mu prezy-
dent Duda na wniosek prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej, 
za działalność na rzecz odzy-
skania przez Polskę niepodle-
głości i suwerenności lub re-
spektowanie praw człowieka 
w PRL.

8 lat wcześniej, w 2009 roku, 
z okazji 25 rocznicy strajku 
o krzyże, Marek Łabuda zo-

stał uhonorowany przez pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego 

Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne 
zasługi w działalności na rzecz 
przemian demokratycznych 
w Polsce.

Ksiądz Łabuda, jak pamiętamy, 
był jednym z głównych bohate-
rów słynnego strajku w obronie 
krzyży w dawnym Zespole Szkół 
Zawodowych we Włoszczowie 
w grudniu 1984 roku. 
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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  
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rafał Banaszek

z asfaltowej ścieżki rowerowej w gminie 
moskorzew wyrastają…. chwasty

radny powiatowy zbigniew krzysiek pokazał na sesji zdjęcia asfaltowej ścieżki rowerowej z chwastami.

Na ten problem zwrócił już 
po raz kolejny uwagę radny po-

Doktor Szczukocka alarmo-
wała, że w zanieczyszczonym 
powietrzu znajdują się pyły 
rakotwórcze, przez które rok 
rocznie umiera wiele osób. In-
formowała o nowych wytycz-
nych Światowej Organizacji 
Zdrowia w tym zakresie.

Musimy coś z tym zro-
bić. W gminie Włoszczo-
wa nie ma profesjonal-
nego czujnika powietrza. 

rafał Banaszek

anna szczukocka, radna powiatowa, prze-
wodnicząca komisji zdrowia, z zawodu 

specjalista chorób wewnętrznych zaapelowa-
ła na ostatniej sesji w starostwie o zwrócenie 
uwagi na pogarszającą się jakość powietrza. 
zwróciła się z apelem o zakup specjalistycz-
nego czujnika we włoszczowie. radna anna sczukocka bije na alarm, jeśli chodzi o jakość powietrza.

© Rafał Banaszek

wiatowy, były starosta włosz-
czowski Zbigniew Krzysiek 

z Moskorzewa, który mieszka 
przy tym felernym chodniku. 

Ścieżka uległa degradacji, wyra-
stają z niej chwasty. Otrzymałem 
zapewnienie od Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad, że 
w czerwcu będzie to zrobione. Nic 
takiego się nie stało – informował 
23 września na sesji radny Krzysiek, 
prosząc władze powiatu o interwen-
cję w tej sprawie.

Każda inwestycja ma 
swojego inspektora nadzo-
ru. Gdyby została zrobiona 
dobrze, nie byłoby dzisiaj 
takich problemów. Mimo 
to podejmiemy stosowne 
działania – zapewnił radnego 
przewodniczący Rady Powiatu 
Zbigniew Matyśkiewicz.  

Przypomnijmy, że ponad 13 ki-
lometrów ciągu pieszo-rowerowe-
go wybudowano w 2018 roku przy 
drodze krajowej 78 na terenie ca-
łej gminy Moskorzew. Inwestycja 
pochłonęła ponad 13 milionów 
złotych. Zrealizował ją kielecki 
oddział Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w ramach 
rządowego Programu Likwidacji 
Miejsc Niebezpiecznych na lata 
2014-2023.

na budowanej trzy lata temu ścieżce pieszo-ro-
werowej przy drodze krajowej 78 w gminie 

moskorzew wyrosły… chwasty.

© Rafał Banaszek

gorsze powietrze w Unii 
Europejskiej. Pomyślmy, 
co możemy zrobić, gdyż 
zbliża się sezon grzewczy 
– mówiła Anna Szczukocka.

Radna zwróciła uwagę na zbyt 
wolne tempo podłączania się go 
gazu przez mieszkańców Włosz-
czowy oraz przypominała o wymia-
nie „kopciuchów” we Włoszczo-
wie. Jak stwierdził radny Zbigniew 
Chamera, chętnych do przejścia na 
gaz jest wielu w mieście, ale nieste-

Takie urządzenie kosztu-
je około 14 tysięcy złotych 
z oprogramowaniem. 
Dobrze byłoby, żeby taki 
czujnik był, ponieważ 
Włoszczowa znajduje się 
w niecce. Dla mnie spra-
wa zdrowia jest wielką 
rzeczą. Ochrona środo-
wiska leży w naszym 
kraju. Polska ma naj-

ty procedury trwają długo, dlatego 
ludzie zniechęcają się.

Radny Sławomir Owczarek po-
twierdził, że w gminie Włoszczowa-
można skorzystać z dofinansowania 
na wymianę starego kotła central-
nego ogrzewania – gmina dopła-
ca mieszkańcom 5 tysięcy złotych 
i drugie tyle można otrzymać z rzą-
dowego programu „Czyste powie-
trze”. Dodał też, że we Włoszczowie 
jest kilka czujników jakości powie-
trza (można je śledzić na przykład 
na stronie: www.tlw24.pl).

Doktor Anna Szczukocka alarmuje o złej 
jakości powietrza i prosi o zakup czujnika

http://www.tlw24.pl
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Bezpłatna fizjoterapia w nieznanowicach 
dla osób niepełnosprawnych i seniorów

rafał Banaszek

Pierwszy z nich pod nazwą "Bę-
dziemy coraz sprawniejsi" skierowa-
ny jest do osób z niepełnosprawno-
ściami z powiatów włoszczowskiego 
i koneckiego. Projekt został dofi-
nansowany ze środków Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego 
w ramach PFRON.  

Drugi projekt "Będziemy 
sprawniejsi z Fundacją PZU 2.0" 
jest adresowany do mieszkańców 
naszego powiatu, zarówno do 
osób niepełnosprawnych, jak i ich 
opiekunów i seniorów. Projekt 
finansowany jest z Fundacji PZU 
oraz środków własnych Stowarzy-
szenia Sprawniejsi.pl.

© archiwum stowarzyszenia
zabiegi fizjoterapeutyczne prowadzone są w świetlicy w nieznanowicach.

stowarzyszenie sprawniejsi.pl z nieznanowic 
zaprasza do udziału w bezpłatnych zabiegach 

fizjoterapeutycznych w ramach dwóch projektów.

ważne

Dwutygodniowe zabiegi, połączone 
z aktywną rehabilitacją (zajęcia rucho-
we boccia), odbywają się w świetlicy 
w nieznanowicach. liczba miejsc jest 
ograniczona. zapisy i więcej informa-
cji pod numerem telefonu: 514 350 310 
oraz na stronie: www.sprawniejsi.pl. 

rafał Banaszek

powiat odbuduje gniazdo 
bocianie za 15 tysięcy złotych

Powiat odbuduje gniazdo bocianie, 
które jego służby usunęły razem 

z drzewem zagrażającym bezpieczeń-
stwu przy drodze powiatowej w koziej 
wsi. wyda na ten cel 15 tysięcy złotych.

Poinformował o tym 23 wrze-
śnia wicestarosta włoszczow-
ski Łukasz Karpiński podczas 
sesji Rady Powiatu. 

Mamy gotowy projekt na 
odtworzenie tego gniazda. 
W pobliżu zostanie wstawio-
ny słup betonowy ze specjalną 
metalową platformą – opo-
wiadał wicestarosta Karpiński.

Zniszczonym gniazdem bo-
cianim w gminie Krasocin 
interesowało się w ostatnim 
czasie sporo osób. Pracowni-
cy Zarządu Dróg Powiatowych 
usunęli je podczas wycinki 
drzewa - zgodnie z decyzją Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. 

Drzewo to usychało z powo-
du uderzenia w nie samocho-
du w ubiegłym roku i zagrażało 
bezpieczeństwu użytkowników 
drogi w Koziej Wsi, dlatego pod-
jęto decyzję o jego usunięciu. usunięte drzewo z gniazdem bocianim.

© Starostwo Powiatowe

remont wieży kościoła we włoszczowie już się zakończył i kosztował parafię 750 
tysięcy złotych, z czego m.in. 370 tysięcy dofinansowało ministerstwo kultury.

© Rafał Banaszek

rafał Banaszek

45 tysięcy złotych dotacji od 
powiatu dla trzech parafii

Po 15 tysięcy złotych dofinansowania 
na prace konserwatorskie i remon-

towe w zabytkowych kościołach otrzy-
mają od powiatu trzy parafie.

Dofinansowanie przyznano 
parafii pod wezwaniem Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny 
we Włoszczowie na remont sygna-
turki i pokrycia dachowego wieży 

kościelnej oraz parafiom w Olesz-
nie i Kuczkowie na prace konser-
watorskie w świątyniach. Zgodzili 
się na to wszyscy radni obecni na 
wrześniowej sesji Rady Powiatu.

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

e-mail: prestige@biznespoczta.pl

kom. 604 289 855

W naszej ofercie
ubezpieczenia:

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

Kompleksowo pomagamy i doradzamy

REKLAMA
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rafał Banaszek

kacper kabała z łachowa, jako jedyny w powie-
cie włoszczowskim, jest mobilnym trenerem 

ems. to innowacyjna metoda treningowa, najlep-
sza i najnowocześniejsza droga do osiągnięcia ide-
alnej sylwetki, przy jednoczesnej redukcji cellulitu 
i zwiększeniu masy mięśniowej.

porównanie ems z tradycyjnym treningiem.

czym jest ems?
Podczas tradycyjnego treningu 

ośrodkowy układ nerwowy wysyła 
impulsy do mięśni, pobudzając je 
do pracy w trakcie wykonywania 
ćwiczeń. 

Aby zwiększyć efektywność trenin-
gu możliwe jest stymulowanie mięśni 
impulsami elektrycznymi pochodzą-
cymi z zewnątrz, ponieważ komórki 
mięśnia nie różnicują impulsów na 
te pochodzące z mózgu i te z innego 
źródła.

ems (ang. Electrical Muscle Sti-
mulation) polega na kontrolo-
wanej elektrostymulacji partii 
mięśniowych ćwiczącego za po-
mocą impulsów dostarczanych 
poprzez elektrody umieszczone 
w stroju. 

Ponadto trening EMS pozwala na 
pracę nad wieloma partiami mięśnio-
wymi jednocześnie. Dzięki dodatko-
wej stymulacji możliwe jest skrócenie 
czasu treningu do minimum, przy 
jednoczesnym zwiększeniu efektyw-
ności o nawet 45% w porównaniu do 
tradycyjnego wysiłku fizycznego.

wydatek energetyczny 
jednej sesji aż 1200 kcal
W zależności od czasu trwania 

i intensywności przeprowadzonego 
treningu EMS, wydatek energetycz-
ny jednej sesji treningowej, trwającej 
jedynie 30 minut, waha się pomiędzy 
500 a 1200 kcal. 

to najlepsza i najnowocze-
śniejsza droga do osiągnięcia 
idealnej sylwetki, przy jed-
noczesnej redukcji cellulitu 
i zwiększeniu masy mięśniowej.

Brak obciążenia 
stawów i kręgosłupa

EMS w porównaniu do klasycz-
nego treningu na siłowni nie ob-
ciąża stawów i kręgosłupa. sta-
nowi idealne rozwiązanie 
dla osób w trakcie fizjotera-
pii, które chcą zwiększyć swoją 
sprawność, jednocześnie budując 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

masę mięśniową oraz dla osób bo-
rykających się z kontuzjami. 
poprawa jędrności skóry 

i redukcja cellulitu
Dzięki regularnej stymulacji nastę-

puje poprawa krążenia krwi i płynów 
tkankowych, co prowadzi do zwięk-
szenia napięcia tkanki łącznej i reduk-
cji cellulitu. Zwiększenie cyrkulacji 
i dotlenienia krwi w trakcie elektro-
stymulacji wpływa korzystnie na spa-
lanie tłuszczu i ujędrnianie skóry. 

zalety ems
Metoda EMS od lat z powodzeniem 

stosowana jest w sporcie, medycynie 
i fizjoterapii. Przez ten czas stała się 
nieodłącznym elementem treningów 
zawodowych sportowców, chcących 
poprawić swoją wydolność. 

rozwiązania sprawdzone 
przez profesjonalistów są teraz 
dostępne na wyciągnięcie ręki. 
ems gwarantuje spektakular-
ne efekty w najszybszym możli-
wym czasie. 

Bez względu na to, czy celem jest re-
dukcja cellulitu i obwodów ciała, bu-

dowa masy mięśniowej, czy uśmierze-
nie bólu i powrót do formy - trening 
ems jest aktualnie najlepszym 
dostępnym rozwiązaniem.

widoczne efekty
Dzięki bardzo wysokiej intensyw-

ności treningu efekty widoczne w bu-
dowie sylwetki pojawiają się zaskaku-
jąco szybko. 

klienci, jako pierwsze zauwa-
żalne efekty, podają poprawę 
wydolności ogólnej organizmu, 
lepsze samopoczucie i większą 
ilość energii na co dzień.

BODY SHOCK EMS

DojazD 

Do klienta

w Dowolne

miejsce!

efekty
budowa masy mięśniowej

redukcja tkanki tłuszczowej

zmniejszenie obwodów ciała

zwiększenie zakresów ruchu
oraz sprawności ogólnej

poprawa wytrzymałości

lepsza koordynacja ruchowa

doskonałe samopoczucie 
i energia na co dzień

kontakt

kacper 
kabała
Łachów 119a

660 942 119
kacper@bodyshokems.com

elektrody na idealną sylwetkę. 
innowacyjna metoda ems w łachowie  

wydarzenia

podczas treningu ems.

© archiwum prywatne

film
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wydarzenia

rafał Banaszek

10 października na obiektach sportowych po-
wiatowego centrum kulturalno-rekreacyj-

nego, po rocznej przerwie, odbyły się X włosz-
czowskie targi runa leśnego. imprezę promującą 
lasy odwiedziły setki osób. Dopisała słoneczna po-
goda i rekordowa liczba wystawców.

Była to bez wątpienia jedna z naj-
lepszych imprez jesiennych, zorgani-
zowana przez powiat włoszczowski. 
Mimo, że w tym roku nie zaproszono 
żadnej gwiazdy muzycznej, to i tak 
wydarzenie cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem - tym bardziej, że 
była to jedna z nielicznych imprez ma-
sowych w tym roku. Rekordowa była 
też liczba stoisk wystawowych kół go-
spodyń wiejskich i stowarzyszeń – 22. 

W konkursie powiatowym na 
najładniejsze stoisko wygrało sołec-
two Ogarka, drugie miejsce przypa-
dło Klubowi Złoty Kłos z Secemina, 
a trzecie Kołu Gospodyń Wiejskich 
z Łachowa. Najsmaczniejszą potrawę 
z grzybów przygotowało debiutujące 
na targach Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Marchocice, drugie 
miejsce zajęło SGW Konieczno, a trze-
cie KGW Czostków.

Na scenie zaprezentowały się: Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta z Krasocina 
ze swoimi mażoretkami, Skorkowian-
ki, Powiatowa Kapela Włoszczowska, 
Włoszczowskie Muzykanty, a swój 

najsmaczniejszą potrawę z grzybów przygotowało stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi marchocice.

„
Cieszę się, że po 

przerwie spowodo-
wanej pandemią, 
wydarzenie, jakim 
są Włoszczowskie 
Targi Runa Leśnego, 
wróciło do kalenda-
rza imprez w powie-
cie włoszczowskim. 
Zainteresowanie, 
jakim cieszyła się 
ich tegoroczna, ju-
bileuszowa edycja 
pokazuje, jak bardzo 
na nie wszyscy cze-
kaliśmy. Dziękuję 
wystawcom, kołom 
gospodyń, stowa-
rzyszeniom i arty-
stom występującym 
na scenie, sponso-
rom oraz wszystkim, 
którzy przyczynili 
się do organizacji tej 
imprezy. „

Dariusz
czechowski

debiut sceniczny mieli uczniowie ze 
szkoły w Cieślach oraz Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Tarnawej Góry. Pu-
bliczność nie mogła się oprzeć muzyce 
ludowej i chętnie ruszyła do tańca na 
świeżym powietrzu. 

Gościem specjalnym targów była 
Irena Kuśmierska-Kocyłak - filmowa 
Jadźka Pawlakowa z kultowej pol-
skiej komedii „Sami swoi”, notabene 
mieszkanka powiatu włoszczowskie-
go, która podzieliła się z publicznością 

wspomnieniami z planu „Samych 
swoich”, a na koniec przeczytała frag-
ment z "Pana Tadeusza" pod tytułem 
"Grzybobranie”.

Targi Runa Leśnego zorganizowali: 
Starostwo Powiatowe, Nadleśnictwo 
Włoszczowa i Powiatowe Centrum 
Kulturalno-Rekreacyjne. Patronem 
medialnym wydarzenia była „Moja 
gazeta lokalna”. Warto nadmienić, że 
podczas targów można było się też za-
szczepić przeciw Covid-19. 

konkurs na najładniejsze stoisko wygrało sołectwo ogarka.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

jubileuszowe targi runa leśnego we 
włoszczowie z rekordową liczbą wystawców

film
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wydarzenia

rafał Banaszek

2 października, na obrzeżach powiatu włosz-
czowskiego i województwa świętokrzyskiego, 

w miejscu dawnego obozu i bunkrów partyzantów 
armii krajowej batalionu „las” na pękowcu, od-
była się wielka uroczystość patriotyczna. 

zaproszeni goście z organizatorami przed pomnikiem poległych w latach 1943-45 żołnierzy armii krajowej batalionu „las” mieczysława tarchalskiego.

na pękowcu oddano hołd partyzantom armii 
krajowej. wręczono wysokie odznaczenia 

Rozpoczęła ją msza święta konce-
lebrowana, którą odprawiło czterech 
księży. Po mszy zgromadzeni wysłu-
chali krótkiego koncertu pieśni pa-
triotycznych w wykonaniu wokalisty 
Artura Frączka z Włoszczowy.

Następnie przeprowadzono Apel 
poległych, a po nim delegacje złoży-

ły wiązanki kwiatów przy pomniku 
poległych w latach 1943-45 żołnierzy 
Armii Krajowej batalionu „Las” Mie-
czysława Tarchalskiego. 

Wśród przybyłych gości byli między 
innymi wojewoda świętokrzyski Zbi-
gniew Koniusz, pułkownik Zbigniew 
Zieliński, były minister Urzędu do 

spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych, Honorowy Obywatel 
Włoszczowy, władze samorządowe 
powiatu włoszczowskiego, służby 
mundurowe, kombatanci, harcerze. 

W dalszej części wojewoda od-
znaczył krzyżami zasługi i medala-
mi „Pro Patria” kilkanaście osób.

W wydarzeniu patriotycznym wzię-
ło udział 14 pocztów sztandarowych. 
Organizatorami drugiej takiej uroczy-
stości na Pękowcu były: Starostwo Po-
wiatowe, koło Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej oraz Nadle-
śnictwo Włoszczowa.

© Rafał Banaszek

odznaczeni

złoty krzyż zasłuGi – stani-
sław Gieżyński, sreBrny krzyż za-
słuGi: piotr suliga, cezary Świetlicki, 
artur szczukocki, Brązowy krzyż 
zasłuGi – cecylia skoczek; meDal 
„pro patria”: stanisław Gieżyński, 
łukasz kopera, mieczysław lichosik, 
ksiądz zygmunt pawlik, eugeniusz pu-
dło, adam szałowski, artur szczukoc-
ki, cezary Świetlicki, artur frączek, 
andrzej pacanowski, jerzy koruba, 
zenon kułaga, tadeusz Barczyński.    

rafał Banaszek

Imprezę rozpoczął bieg rodzinny 
sztafetowy na dystansie 100 metrów, 
w którym wzięło udział 48 drużyn. 
Każdy uczestnik biegu otrzymał jubi-
leuszowy medal oraz został zaproszo-
ny na tort i ciepły napój.

Na parkingu przed basenem 
Nemo czekała na gości strefa za-
baw, animacji, konkursów, quiz 
wiedzy o basenie oraz zabawa cha-
rytatywna. Można było posmako-
wać słodkości urodzinowych oraz 
produktów Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej. 

Pełne obłożenie w tym dniu 
było na strefie basenowej. Z oka-
zji jubileuszu każdy mógł wejść 
do środka za symboliczną złotów-
kę, korzystając w pełni z atrakcji 
basenu, saun i jacuzzi. Dużą po-
pularnością cieszyły się gry i za-
bawy w wodzie, które prowadzili 
instruktorzy pływania.

Partnerami wydarzenia byli: gmi-
na Włoszczowa, Stowarzyszenie 
Sprawniejsi.pl, Fundacja Jesteśmy 
Blisko i pOSMakuj Włoszczowy. 
Patronat honorowy sprawował bur-
mistrz Grzegorz Dziubek.

Warto podkreślić, że wart blisko 18 
milionów złotych kryty basen, marze-
nie włoszczowian od 30 lat, otwarto 

uroczyście 16 października 2010 roku, 
gdy burmistrzem był obecny poseł 
Bartłomiej Dorywalski. 

Zatem faktycznie 10. urodziny tego 
obiektu wypadły w 2020 roku. Jed-
nak obchody były rok temu niemoż-
liwe z powodu pandemii i objęcia 
powiatu włoszczowskiego czerwoną 
strefą dla mieszkańców.

Burmistrz z byłym i obecnym kierownictwem ośrodka sportu i rekreacji: (od lewej) zbigniew szwajkowski, Grze-
gorz Dziubek, jolanta tyjas, katarzyna poprawa i andrzej kiedrzynek. 

© OSiR Włoszczowa

17 października basen nemo we włosz-
czowie świętował 10 lat, a właściwie 11. 

jubileusz zgromadził na obiektach ośrodka 
sportu i rekreacji wielu miłośników aktyw-
nego spędzenia wolnego czasu.

10. urodziny basenu Nemo świętowano 
na sportowo. Nie brakowało atrakcji

film
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

firma furmax z psar zorganizowała 
wielką imprezę motoryzacyjną

wydarzenia

rafał Banaszek

na zlot amerykańskiej motoryzacji zjechało do olsztyna ponad 300 właścicieli samochodów zza oceanu.  

Ponad 300 właścicieli amerykańskich 
samochodów zjechało z całej polski do 

olsztyna koło częstochowy na pierwszy 
zlot amerykańskiej motoryzacji, zorgani-
zowany przez firmę furmax pod hasłem 
„szlakiem orlich gniazd”. impreza przy-
ciągnęła setki, jeśli nie tysiące widzów. 

nie odnalezienie charakterystycz-
nych miejsc na mapie. Następnie 
wybrano najciekawsze auto zlotu 
(Chevrolet Caprice z 1974 roku), 
najmocniejsze (Challenger Hell-
cat - 850 koni mechanicznych), 
najniższe (Dodge Viper - 109 cen-
tymetrów wysokości) i najwyższe 
(Dodge RAM 1500 pod modyfika-

cji zawieszenia - 235 cm). Nie za-
brakło też konkursu dla dzieci na 
najładniejszy rysunek wymarzo-
nego auta. 

Był także pokaz akcji ratowniczej 
i rozcinania samochodu po wypadku 
w wykonaniu strażaków ze Szczeko-
cin. Imprezę prowadził Mikołaj Wój-
cik (didżej Mikołaj) z Żelisławic. 

Głównym organizatorem pierwsze-
go zlotu amerykańskiej motoryzacji 
była firma Furmax z Psar, która za-
mierza kontynuować to wydarzenie. 

© Rafał Banaszek

Wydarzenie odbyło się 26 wrze-
śnia w malowniczym plenerze 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
przy ruinach XIII-wiecznego zam-
ku w Olsztynie (województwo ślą-
skie). Było co oglądać. Dopisała 
pogoda i frekwencja. 

Imprezę rozpoczął rajd, podczas 
którego uczestnicy mieli za zada-

szeryf imprezy - radosław furmańczyk przy chevrolecie corvette.

© Rafał Banaszek

najciekawsze auto zlotu - chevrolet caprice z 1974 roku i jego właściciel. nie tylko auta przykuwały uwagę...
© Rafał Banaszek © Rafał Banaszek

Śledź nas w social media  

https://www.facebook.com/FurmaxPL 

https://www.instagram.com/furmax.tv 

https://youtube.com/c/furmaxtv

„
Frekwencja prze-

rosła nasze naj-
śmielsze oczekiwa-
nia. Dziękujemy 
wszystkim miło-
śnikom amerykań-
skiej motoryzacji, 
którzy pojawili się 
na naszym zlocie! 
Dla nas było to 
naprawdę coś nie-
samowitego spo-
tkać takich ludzi, 
taką serdeczność, 
tak wielką pasję. 
W przyszłym roku 
druga edycja, oczy-
wiście dwudnio-
wa. Szykujemy 
mega niespodzian-
kę, gwarantujemy 
że nie będziecie się 
nudzić!   „

radosław
furmańczyk

film

https://www.facebook.com/FurmaxPL
https://www.instagram.com/furmax.tv/
https://youtube.com/c/furmaxtv
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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

kącik kulinarny

zwycięzca krzyżówki nr 29

Paulina stryjewska z rogienic odgadła prawidłowo hasło krzyżówki 
we wrześniowym numerze, które brzmiało: BEATYFIKACJA. Została wylosowana spo-
śród sześciu czytelników, którzy nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: 
Bogdan Stachurski, Zbigniew Kozieł, Ewa Napora, Urszula Margas i Monika Gąsior. 
Dziękujemy i gratulujemy. 

1. Jak nazwano wóz bojowy, który 
otrzymała 26 września Ochotnicza 
Straż Pożarna w Moskorzewie?

2. Jakie popularne ciasto z Wadowic 
sprzedawali ostatnio Rycerze Kolum-
ba z Włoszczowy?

3. Imię jakiego króla Polski nosi 
osiedle w Kluczewsku?

4. Kto został odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi na ostatniej uroczy-
stości patriotycznej na Pękowcu?

5. Jaką nazwę nosi stowarzyszenie 
motocyklowe z Januszewic, które zor-
ganizowało w Krasocinie Puchar Połu-
dniowej Polski Cross Country?

6. Jak nazywał się pochodzący z Krze-
pina major w stanie spoczynku, pracow-
nik Biura Kadr i Szkolenia Komendy 
Głównej Policji, którego pogrzeb odbył 
się w październiku w Bebelnie.

7. Jaka ważna inwestycja w ciągu 
drogi wojewódzkiej 786 ma powstać 
w Mieczynie?

8. Jaka grupa teatralna z Włoszczo-
wy obchodziła w październiku jubile-
usz 10-lecia powstania?

9. Jak wabi się pies burmistrza 
Włoszczowy, którego Grzegorz Dziu-
bek zaprezentował podczas pokazu na 
Hubertusie?

kłótnia 
Borowika 
z Dzikiem

składniki: 
30 g mąki + 30 g masła, 300 ml wywaru jasnego, 
50 ml czerwonego wytrawnego wina, 15 g suszonych 
grzybów, 50 g szynki lub wędzonki, 1 korniszon, 1 
cebula, 2 łyżki koncentratu pomidorowego, 1 łyżecz-
ka oleju, mielona papryka, po kilka jagód jałowca 
i ziaren ziela angielskiego, liść laurowy, majeranek, 
tymianek, sól, pieprz.

przygotowanie:
Grzyby zalewamy niewielką ilością zimnej wody 
i po namoczeniu gotujemy. Odcedzamy i kroimy 
w paseczki. Wywar grzybowy studzimy. Ogórka oraz 
szynkę kroimy w drobną kostkę. Cebulę obieramy, 
siekamy i podsmażamy aż do zeszklenia na łyżecz-
ce oleju, mieszamy z koncentratem pomidorowym. 
Z mąki i masła robimy białą zasmażkę, dodajemy 
wywar, połączony z 50 ml wywaru grzybowego 
i intensywnie mieszając podgrzewamy, aż do zgęst-
nienia przez ok. 20 minut. W połowie gotowania 
dodajemy cebulę z koncentratem, ogórka, szynkę, 
pokrojone grzyby, a także przyprawy (pieprz i jało-
wiec grubo mielimy lub rozgniatamy). Mieszamy 
i gotujemy jeszcze 10 minut. Taki sos smakuje najle-
piej na drugi dzień. Podajemy głównie do dziczyzny.
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odeszli...
stanisław klapa
Były wiceburmistrz Włoszczowy 

(zastępca burmistrza Józefa Gra-
balskiego w latach 2003-2006). Zmarł 
21 grudnia w wieku 72 lat. Jego pogrzeb 
odbył się 23 grudnia ubiegłego roku we 
Włoszczowie, gdzie został pochowany.

ks. krzysztof pawłowski
Długoletni proboszcz (24 lata) Pa-

rafii Nawiedzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Koniecznie. Zmarł 21 stycz-
nia w wieku 67 lat. Jego pogrzeb odbył 
się 27 stycznia w rodzinnym Chmielni-
ku, gdzie został pochowany.

mirosław małecki
Radny Rady Miejskiej we Włosz-

czowie przez ponad 10 lat, sołtys 
Kątów (20 lat). Zmarł 8 lutego w wieku 
61 lat. Jego pogrzeb odbył się 11 lutego 
w Czarncy, gdzie został pochowany. 

zdzisław tokarski
Komendant gminny Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Moskorzewie, pracownik Urzę-
du Gminy. Odszedł na wieczną wartę 
w Wielkanoc, 4 kwietnia w wieku 59 lat. 
Jego pogrzeb odbył się 9 kwietnia w Mo-
skorzewie, gdzie został pochowany. 

władysław malicki
Były radny Rady Powiatu trzech 

kadencji, założyciel i prezes Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Sułkowie, dy-
rektor oddziału Banku Spółdzielczego 
w Krasocinie. Zmarł 14 kwietnia w wieku 
73 lat. Jego pogrzeb odbył się 23 kwiet-
nia w Krasocinie, gdzie spoczął.  

stefan lesiak
Najstarszy stażem radny Rady 

Miejskiej we Włoszczowie - w sa-
morządzie gminnym działał przez sześć 
kadencji (24 lata) aż do 2018 roku. Tyle 
samo lat był też prezesem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bebelnie. Zmarł 18 
kwietnia w wieku 76 lat. Jego pogrzeb 
odbył się 24 kwietnia w Bebelnie, gdzie 
został pochowany.  

kazimierz ostrowski
Znany działacz sportowy i nauczy-

ciel. Były radny Rady Powiatu oraz 
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Zmarł 20 czerwca w wieku 74 lat. Jego 
pogrzeb odbył się 23 czerwca we Włosz-
czowie, gdzie został pochowany.

konrad michalski
Jeden z najstarszych żołnierzy 

Armii Krajowej we Włoszczowie. 
Odszedł na wieczną wartę 1 lipca, dzień 
przed swoimi 92. urodzinami. Jego po-
grzeb odbył się 4 lipca, spoczął na cmen-
tarzu we Włoszczowie.

stefan witczyk
Długoletni, emerytowany dyrek-

tor Powiatowego Urzędu Pracy we 
Włoszczowie. Zmarł 8 lipca w wieku 78 
lat. Jego pogrzeb odbył się 12 lipca we 
Włoszczowie, gdzie został pochowany.

ryszard kowalski 
Znany włoszczowski fotograf i do-

kumentalista dziejów miasta. Zmarł 
5 października w wieku 73 lat. Jego po-
grzeb odbył się 9 października we Włosz-
czowie, gdzie został pochowany.

eweliny Białej
Przepis 

ze stowarzyszenia 
rozwoju wsi marchocice

ewa napora, 
znana artystka 
ludowa i dzia-
łaczka spo-
łeczna z gminy 
secemin po-
szukuje dar-
czyńców, któ-
rzy pomogą 
jej w zbiórce 
słodyczy na mikołaja dla dzieci 
z ośrodka rewalidacyjno-wy-
chowawczego w psarach.

Będzie to już trzecia akcja mi-
kołajkowa, którą organizuje pani 
Ewa dla niepełnosprawnych 
dzieci z Psar. Zbiórka słodyczy 
trwa do końca listopada.

© Rafał Banaszek
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