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Uczcili 37. rocznicę
strajku o krzyże s. 3     

odbiór dziewięciu dróg
po remoncie

Dach na zabytkowej
wozowni zrobiony

    w numerze

wójt został prezesem 
związku osp s. 14 

impreza mikołajkowa 
w chlewicach s. 15 

s. 7     

s. 11

rafał Banaszek

Zbiórkę zorganizowało Koło Wo-
lontariatu i Samorząd Uczniowski 
Szkoły Podstawowej imienia Mi-
kołaja Reja w Nagłowicach. 

To szesnaście pudeł z środka-
mi czystości, pościelą, naczy-
niami i sprzętem kuchennym 
- opowiadały Agnieszka Paw-
łowska i Anna Obłąk z Nagłowic. 

Bardzo dziękuję szkole, 
uczniom i rodzicom, którzy 
zrobili poszkodowanym tak 
piękny prezent w dniu świę-
tego Mikołaja. Do tej pory 
to największy dar dla tej ro-
dziny – powiedziała Marta Gra-
biec, dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej we Włoszczowie.

17 listopada rodzina Tomec-
kich z Włoszczowy w ciągu kil-
kunastu minut straciła w poża-

6 grudnia rodzinę, która straciła w listopadowym 
pożarze dwoje dzieci, odwiedzili mieszkańcy 

nagłowic, którzy przywieźli wiele darów. to był 
największy prezent na mikołaja dla pogorzelców.

T0 już ostatni numer mo-
jego czasopisma w tym 

roku, kolejnym trudnym 
roku, w którym po raz drugi 

musieliśmy się zmagać z pande-
mią. Szanowni Państwo, na nad-
chodzące Święta Bożego Narodze-
nia i Nowy Rok 2022 życzę Wam 
zdrowia, które w obecnych czasach 
jest szczególnie ważne, szczęścia 
i miłości, które podnoszą na duchu 
w trudnych chwilach i dają nadzieję 
na lepsze jutro, zgody w rodzinach 
i więcej życzliwości na co dzień. Oby 
Nowy Rok 2022 był dla nas lepszy, 
spokojniejszy i przyniósł oczekiwa-
ne wytchnienie po trudnych cza-
sach zarazy.      

rze cały dorobek życia i dwóch 
synów (pięcio- i sześciolatka). 
Obecnie pogorzelcy potrzebują 
dosłownie wszystkiego. 

Pięcioosobowa rodzina na ra-
zie zamieszkuje w części hotelo-
wej basenu, ale już trwa remont 
mieszkania, do którego Tomeccy 
mają przeprowadzić się na święta. 

W tej tragicznie sytuacji nie 
zabrakło ludzi dobrej woli, 
chętnych do niesienia pomocy. 
Pogorzelcy otrzymali także za-
siłek celowy z gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej apelu-
je,  aby nie organizować zbiórek odzie-
ży, gdyż wszystkie poszkodowane 
w pożarze rodziny są już zaopatrzone 
w ubrania. Pogorzelcy potrzebują naj-
bardziej wyposażenia mieszkań -  łó-
żek, mebli, garnków, naczyń, kołder, 
pościeli i tym podobnych. 

Ale te przydadzą się dopiero wów-
czas, gdy poszkodowani otrzymają 
od gminy mieszkania docelowe. Bur-
mistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek 
chce przygotować dla nich stałe lokale 
jeszcze na Święta Bożego Narodzenia.

© UG Włoszczowa
zebrane w nagłowicach dary przekazano 6 grudnia w Urzędzie Gminy włoszczowa rodzinie iwony i tomasza tomeckich.

jak można pomóc?
osoby, które chciałyby dołączyć 

do pomocy trzem rodzinom, które 
zostały poszkodowane w pożarze 
z 17 listopada, mogą kontaktować się 
z ośrodkiem pomocy społecznej pod 
numerem telefonu 41 39 43 261.

spalony budynek został rozebrany. nie nadawał się do użytkowania.
© Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

powiat

włoszczowa

klUczewsko

secemin

moskorzew

największy dar od nagłowic
dla pogorzelców z włoszczowy
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powiat włoszczowski

rafał Banaszek

29 listopada we włoszczowskim starostwie 
władze samorządowe powiatu przyznały do-

roczne nagrody za szczególne osiągnięcia w dzie-
dzinie kultury fizycznej oraz w zakresie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

laureaci nagród starosty włoszczowskiego w dziedzinie kultury i sportu z władzami powiatu.

Nagrody kulturalne staro-
sty otrzymali: Powiatowa Ka-
pela Włoszczowska, Teresa 
Kącka - szefowa zespołu lu-
dowego Złoty Kłos z Secemi-
na, Koło Gospodyń Wiejskich 

Wręczenie nadanych przez 
prezydenta odznaczeń pań-
stwowych (Krzyża Kawaler-
skiego Orderu Odrodzenia 
Polski, złotych, srebrnych 
i brązowych Krzyży Zasługi, 
Medali Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości oraz za długo-
letnią służbę) odbyło się 23 

rafał Banaszek

starosta włoszczowski został odzna-
czony przez wojewodę świętokrzy-

skiego medalem stulecia odzyskanej 
niepodległości. 

wojewoda zbigniew koniusz odznacza starostę Dariusza czechowskiego.
© UW Kielce

z Występ, Damian Piaszczyń-
ski z Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Krasocina oraz Zdzi-
sław Purchała – utalentowa-
ny artysta ludowy z Kossowa. 
Ostatni z wyróżnionych otrzy-

mał też specjalną statuetkę od 
wójta gminy Radków.     

Nagrody sportowe przyznano: 
Julii Cieślik – zawodniczce piłki 
siatkowej z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Victoria Włoszczowa 

oraz Tomaszowi Dębowskiemu 
– trenerowi piki siatkowej Klu-
bu sportowego Arka Kluczewsko 
i drużyny dziewcząt z miejscowej 
szkoły podstawowej.    

Przypomnijmy, że nagrody 
starosty za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej 
przyznawane są od 2002 roku 
i dotychczas ufundowano 72 
takie nagrody. Natomiast na-
grody za szczególne osiągnię-
cia w dziedzinie sportu wrę-
czane są przez władze powiatu 
od 2004 roku. Ogółem ufundo-
wano ich do tej pory 59, w tym 
47 indywidualnych.

nagrody starosty włoszczowskiego 
w dziedzinie kultury i sportu przyznane

© Starostwo Powiatowe

listopada w Urzędzie Woje-
wódzkim  w Kielcach. Przy-
znano je kilkudziesięciu zasłu-
żonym mieszkańcom naszego 
regionu, reprezentującym róż-
ne grupy zawodowe. Wśród 
wyróżnionych Medalem Stule-
cia Odzyskania Niepodległości 
był Dariusz Czechowski.  

Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości 
dla starosty Dariusza Czechowskiego
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powiat włoszczowski

rafał Banaszek

obchody 37. rocznicy protestu młodzieży 
w obronie krzyży w szkole zawodowej

Minęło 37 lat od głośnego protestu 
włoszczowskiej młodzieży w obronie 
krzyży w Zespole Szkół Zawodowych. 
3 grudnia 1984 roku w tej szkole roz-
począł się strajk okupacyjny w obro-
nie krzyży usuniętych z sal lekcyjnych. 
Protest 700 uczniów, trwający do 16 
grudnia, odbił się szerokim echem 
w kraju i za granicą. 

W rocznicę tych wydarzeń w koście-
le pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny została od-
prawiona uroczysta msza święta, kon-
celebrowana przez proboszcza parafii 
księdza Zygmunta Pawlika, księdza 
Leszka Dziwosza oraz księdza Mar-
ka Łabudę, jednego z organizatorów 
i uczestników strajku w 1984 roku.

We mszy wzięli udział między 
innymi senator Krzysztof Słoń, po-
słowie Krzysztof Lipiec i Bartłomiej 
Dorywalski, przewodniczący Sejmiku 
Województwa Andrzej Pruś, starosta 
kielecki Mirosław Gębski, władze sa-
morządowe powiatu włoszczowskie-
go i uczestnicy strajku sprzed 37 lat. 
Obchody w kościele uświetnił koncert 
Artura Frączka i Zbigniewa Orlikow-
skiego, podczas którego zgromadzeni 
wspólnie odśpiewali pieśni, które to-
warzyszyły strajkującym przed laty. 

Po mszy uczestnicy udali się do Ze-
społu Szkół numer 3 imienia Stanisła-
wa Staszica (dawnego Zespołu Szkół 
Zawodowych) na drugą część uroczy-
stości jubileuszowej. Najpierw złożyli 
kwiaty przed tablicą odsłoniętą z oka-
zji 10. rocznicy wydarzeń z grudnia 
1984 roku, a następnie zgromadzili 
się w symbolicznym miejscu – na ko-
rytarzu szkoły, który 37 lat temu oku-
powała strajkująca młodzież i gdzie 
odprawiane były msze święte.

Podczas uroczystości wręczono 
nagrody laureatom ogólnopolskiego 
konkursu plastycznego „Kartka oko-
licznościowa - 37. rocznica protestu 
o krzyże w Zespole Szkół Zawodo-
wych we Włoszczowie”, którego or-
ganizatorem było Starostwo Powiato-
we. Wygrała Oliwia Mazur ze Szkoły 
Podstawowej imienia Armii Krajowej 
w Olesznie. Drugie miejsce zajął Ra-
dosz Jachym ze „Staszica”, a trzecie 
Seweryn Omasta z Oleszna. 

Uczestnicy strajku otrzymali podziękowania od władz: (od lewej) paweł Bielawski, Dariusz czechowski, mariola so-
snowska, krzysztof lipiec, andrzej książek, rafał Żelichowski i zbigniew Żesławski. 

© Rafał Banaszek

laureaci ogólnopolskiego konkursu plastycznego z zaproszonymi gośćmi: (od lewej) wojciech stelmach, radosz 
jachym, mariola sosnowska, Dariusz czechowski, oliwia mazur, krzysztof lipiec i Bartłomiej Dorywalski.  

© Rafał Banaszek

Święta Bożego Narodzenia to czas 
radości i magicznej atmosfery.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć
zdrowia, spokoju oraz ciepła rodzinnego.
A w Nowym 2022 Roku wielu sukcesów 

i zadowolenia z podjętych wyzwań, optymizmu i energii 
do realizowania własnych planów i spełnienia marzeń.   

Przewodniczący                         
Rady Powiatu                           
Zbigniew                                  
Matyśkiewicz

Starosta
Włoszczowski

Dariusz
czechowski                         

Warto dodać, że zwycięską pra-
cę Oliwii Mazur wprowadziła 1 
grudnia do obiegu Poczta Polska, 
jako jubileuszową kartę poczto-
wą. Z okazji 37. rocznicy strajku 
o krzyże powstał również oko-
licznościowy datownik poczto-
wy. Starosta Dariusz Czechowski 
poinformował, że czyni starania, 
aby na 40. rocznicę strajku poczta 
wydała okolicznościowy znaczek. 

Spotkanie w murach szko-
ły było okazją do wspomnień 
i refleksji uczestników tych hi-
storycznych wydarzeń, którzy ze 
wzruszeniem obejrzeli przygo-
towaną przez placówkę wystawę 
archiwalnych fotografii.

3 grudnia mieszkańcy włoszczowy uczcili 37. 
rocznicę słynnego strajku młodzieży w obronie 

krzyży. Uroczystość licznie zgromadziła uczestników 
tamtych wydarzeń.

film
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DELIKATESY NA ROGU
Włoszczowa, ul. Sobieskiego 26a

Market czynny 
w każdą niedzielę

REKLAMA

REKLAMA
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gmina włoszczowa

Ostatnio na Urzędzie Gmi-
ny wybudowano instalację 
fotowoltaiczną o mocy 35 ki-
lowatów. Dzięki tej inwestycji 
gmina chce zaoszczędzić kilka-
naście tysięcy złotych rocznie.   

Ekologiczne instalacje zosta-
ną zamontowane na kilku bu-
dynkach użyteczności publicz-
nej w gminie. Będą to nie tylko 
Urząd Gminy, ale też szkoła 
w Koniecznie, Łachowie oraz 
świetlice w Nieznanowicach 
i Rząbcu. 

Koszt wszystkich inwestycji 
wyniesie ponad 331 tysięcy zło-
tych, z tego ponad 20 tysięcy 
pochodzi z funduszu sołeckiego 

nowy zarząd miejsko-Gminny związku ochotniczych straży pożarnych rp we włoszczowie.

Grzegorz Dziubek został prezesem zarządu
miejsko-Gminnego związku osp na 3 kadencję

rafał Banaszek

Prezesem ponownie został bur-
mistrz Grzegorz Dziubek –strażak 
z Rogienic od przeszło 25 lat. Na 

20 listopada delegaci z jednostek ochotni-
czych straży pożarnych z gminy włosz-

czowa zatwierdzili nowy skład zarządu miej-
sko-Gminnego związku osp rp.  

jego zastępców wybrano: Grzego-
rza Krakowiaka z Czarncy i Sylwe-
stra Słomińskiego z Łachowa. 

Do ścisłego 23-osobowego pre-
zydium weszli ponadto między in-
nymi Norbert Celebański z Kurze-

lowa, Robert Jurek z Konieczna, 
Ewa Rak-Pasoń z Dankowa Ma-
łego, Paweł Kwietniewski i Rafał 
Pacanowski z Włoszczowy. 

Organizowany raz na 5 lat dzie-
wiąty już zjazd oddziału miejsko 
- gminnego odbył się w remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ła-
chowie. W spotkaniu uczestniczyło 
30 z 33 delegatów reprezentujących 
14 gminnych jednostek OSP.

Gośćmi spotkania druhów 
byli: poseł Bartłomiej Dorywal-
ski, starosta Dariusz Czechow-
ski, prezes Oddziału Powia-
towego Związku OSP Wiktor 
Krotla oraz komendant powia-
towy Państwowej Straży Pożar-
nej Andrzej Pacanowski. 

Podczas zjazdu strażacy podzię-
kowali prezes Fundacji Centrum 
Edukacji dla Rozwoju Katarzy-
nie Standerskiej. Fundacja od lat 
nieodpłatnie pomaga naszym jed-
nostkom w pozyskiwaniu fundu-
szy zewnętrznych i prowadzeniu 
dokumentacji. 

Podczas zjazdu Grzegorz Dziu-
bek przekazał informację, że trwa-
ją starania, aby strażacy z Kurze-
lowa otrzymali nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy.

rafał Banaszek

włoszczowa inwestuje w odnawialne źró-
dła energii i eliminowanie smogu. Budu-

je instalacje fotowoltaiczne, solarne, a nawet 
dopłaca mieszkańcom do wymiany pieców. 

© UG Włoszczowa

Nieznanowic i prawie 17 tysięcy 
z sołectwa Rząbiec. 

Wszystkie instalacje mają być 
gotowe jeszcze do końca tego 
roku. Wcześniej fotowoltaikę za-
montowano na szkołach w Czarn-
cy, Kurzelowie, Włoszczowie, 
Domu Kultury i Przedszkolu Sa-
morządowym numer 3 w mieście.

To kolejne działania proekolo-
giczne gminy. Warto dodać, że 
w ostatnich latach powstało 221 
instalacji fotowoltaicznych oraz 
154 solarne u mieszkańców.

Gmina mocno też zaangażowa-
ła się w walkę ze smogiem. Jako 
jedna z dwóch pierwszych gmin 
w województwie świętokrzyskim 

Wesołych Świąt 
i szczęśliwego Nowego Roku   

Niech nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia będą 

czasem spokoju, szczęścia, 
radości przeżywanej w gronie 

najbliższych oraz wytchnienia od 
codziennych obowiązków. 

Niech nowy Rok 2022 przyniesie 
wszelką pomyślność i pozwoli na 
spełnienie najskrytszych marzeń.

Przewodniczący                         
Rady Miejskiej                           
Grzegorz                                  
dudkiewicz

Burmistrz Gminy
Włoszczowa                           

Grzegorz                                  
dziubek

Gmina włoszczowa mocno inwestuje 
w zieloną energię i walkę ze smogiem

zdecydowała się dopłacać miesz-
kańcom po 5 tysięcy złotych do 
wymiany starych pieców central-
nego ogrzewania. Z tej formy po-
mocy skorzystały dotychczas 73 
osoby - gmina wydała na ten cel 
365 tysięcy złotych. Na 2022 rok 
zabezpieczyła już kolejne 400 ty-
sięcy na wymianę "kopciuchów".       

Oprócz względów ekono-
micznych wszystkie te in-
westycje mają bardzo ważny 
aspekt ekologiczny.

Inwestowanie w zieloną 
energię to inwestowanie 
w zdrowie nasze i naszych 
dzieci. Fotowoltaika, sola-
ry, pompy ciepła a nawet 
termomodernizacja - to 
w dzisiejszych czasach ko-
nieczność - podkreśla burmistrz 
Włoszczowy Grzegorz Dziubek.  
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gmina włoszczowa

rafał Banaszek

Burmistrz odebrał 9 wyremontowanych 
dróg w gminie za 2 miliony złotych

13 grudnia władze samorządowe gminy włosz-
czowa uczestniczyły w symbolicznym odbio-

rze aż 9 dróg, wyremontowanych ze środków wła-
snych i dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa.

Łącznie zmodernizowano 9 
odcinków o łącznej długości po-
nad 3,5 kilometra i wartości 2 
milionów złotych, dwa przepu-
sty drogowe za 320 tysięcy oraz 
dwa chodniki za około 90 tysięcy 

odbiór drogi w rząbcu: (od lewej) radny michał szafrański, dyrektor sławomir owczarek, sołtys rząbca Barbara 
sosnowska i burmistrz Grzegorz Dziubek. 

złotych. Dodajmy, że są to jed-
ne z ostatnich dróg, jakie były do 
remontu w gminie Włoszczowa. 
Inwestycje zrealizowano ze środ-
ków własnych gminy oraz dotacji 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. W odbiorze końcowym 
uczestniczyli burmistrz Grzegorz 
Dziubek i dyrektor Biura do spraw 
inwestycji Urzędu Gminy Sławo-
mir Owczarek, którym towarzy-
szyli radni, sołtysi i mieszkańcy.

Końcówka roku to dobry 
czas, aby w symboliczny spo-
sób odebrać inwestycje dro-
gowe, które realizowaliśmy 
w bieżącym roku. Co praw-
da szata zimowa pokryła 
już nawierzchnie wyremon-
towanych dróg, ale mam 
nadzieję, że usprawnią one 
ruch komunikacyjny i wpły-
ną na poprawę bezpieczeń-
stwa użytkowników - podkre-
ślał Grzegorz Dziubek.

ile kosztowały remonty

Drogi: Kotowie (odcinek ponad 800 
metrów, koszt - przeszło 600 tysięcy zło-
tych), Łachów (około 580 metrów, koszt 
– około 350 tysięcy), Rząbiec (około 600 
metrów, koszt – 230 tysięcy), Nieznano-
wice - „Rybaczka” (620 metrów, koszt – 
około 230 tysięcy), Bebelno Wieś (ponad 
160 metrów, koszt – około 140 tysięcy), 
Knapówka (około 230 metrów, koszt - 125 
tysięcy), ulica Okrężna w Czarncy (310 
metrów, koszt - około 110 tysięcy), osiedle 
Armii Krajowej we Włoszczowie (około 70 
metrów, koszt - 140 tysięcy) droga przy 
ulicy Jędrzejowskiej we Włoszczowie (180 
metrów, koszt - przeszło 85 tysięcy); chod-
niki: ulica Partyzantów w Kurzelowie (po-
nad 95 metrów, koszt – przeszło 47 tysię-
cy), Wola Wiśniowa (ponad 60 metrów, 
koszt - 40 tysięcy); przepusty drogowe:  
Silpia Duża (ponad 180 tysięcy), droga do-
jazdowa do oczyszczalni ścieków we Włosz-
czowie (około 140 tysięcy).

© Rafał Banaszek

Droga nieznanowice "rybaczka". powstało tutaj ponad 600 metrów asfaltu. w knapówce wyremontowano przeszło 200 metrów drogi.

nowy asfalt przy szkole w Bebelnie. w przysiółku kotowie wybudowano ponad 800 metrów nowej nawierzchni - to była najdroższa inwestycja drogowa.

© UG Włoszczowa © UG Włoszczowa

© UG Włoszczowa © Rafał Banaszek

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

Gmina kluczewsko wzorem do 
naśladowania jak dbać o środowisko

rafał Banaszek

Podsumowania dokonała Edyta 
Delczyk-Wasela, prezes Stowarzy-
szenia Rozwoju Gminy Kluczew-
sko Od pomysłu do działania, 
które było koordynatorem projek-
tu „Tu mieszkam, tu sprzątam”. 
W tym roku odbyła się już siódma 
edycja tego przedsięwzięcia.

Od siedmiu lat prowa-
dzimy akcję w naszych so-
łectwach, mającą na celu 
dbanie o czystość terenów 
zielonych gminy Kluczew-
sko. Przy wsparciu naszych 
partnerów, to jest gminy 
Kluczewsko, Komunalnego 
Usługowego Zakładu Go-
spodarczego, Nadleśnictwa 
Przedbórz i Przedborskiego 
Parku Krajobrazowego dba-
my o czystość naszej małej 
ojczyzny. Poprzez działanie, 
informowanie, wspólną pra-
cę edukujemy i integrujemy 
mieszkańców – opowiadała 
Edyta Delczyk-Wasela.

19 listopada w Domu strażaka w Dobromierzu 
odbyło się uroczyste podsumowanie siódmej 

edycji projektu proekologicznego, realizowanego 
przez sołectwa gminy kluczewsko. to jedyne takie 
przedsięwzięcie w powiecie włoszczowskim.

Uczestnicy uroczystego podsumowania projektu „tu mieszkam, tu sprzątam” w remizie strażackiej w Dobromierzu.
© Rafał Banaszek

Przypomnijmy, że ta proekologicz-
na akcja, zapoczątkowana 7 lat temu 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Gmi-
ny Kluczewsko, była oddolną inicja-
tywą lokalnej społeczności, podjętą 
z uwagi na pojawiające się w lasach 
i przydrożnych rowach coraz większe 
ilości śmieci. Dlatego postanowiono 
coś z tym zrobić. W tym roku miesz-
kańcy gminy posprzątali 23 sołectwa 
(na 27 wszystkich). W akcję zaangażo-
wało się 720 osób.

Cieszymy się ogromnie z tego, 
że w każdym sołectwie zebrała się 
większa lub mniejsza grupa osób 
odpowiedzialnych, troszczących się 
o przyrodę, środowisko. Kropla drą-
ży skałę… Myślę, że nasze wspólne 
działania kiedyś przyniosą pożąda-
ny efekt i więcej mieszkańców naszej 
gminy będzie troszczyło się o czystość 
otoczenia – wyraziła nadzieję Edyta 
Delczyk-Wasela.

Zaproszeni goście byli pełni podzi-
wu dla organizatorów tej godnej do 
naśladowania akcji. Poseł Bartłomiej 
Dorywalski stwierdził, że w gminie 
Kluczewsko rzeczywiście widać czy-
stość otoczenia, gratulował mieszkań-
ców pomysłu i skutecznego działania.  

Za sprzątnie lasów podziękował 
też mieszkańcom Witold Sobo-
lewski, kierownik Przedborskie-
go Parku Krajobrazowego. Po 
przemówieniach przedstawiciele 
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy 
Kluczewsko wręczyli podzięko-
wania i drobne upominki zaanga-
żowanym w akcję proekologiczną 
przedstawicielom sołectw oraz 
partnerom projektu.

„
Nasza gmina dużo 

lepiej wygląda, za 
co serdecznie dzię-
kuję Stowarzyszeniu 
Rozwoju Gminy i so-
łectwom. W czasach 
pandemii, gdy ludzie 
izolują się, ta ini-
cjatywa wspólnego 
działania jest bardzo 
cenna i wskazana.„

rafał
pałka

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
życzymy aby radość, szczęście i dostatek 

zagościły w Waszych domach. 
Niech ten piękny, rodzinny czas, 

będzie dla Was chwilą 
wytchnienia i dobrych refleksji 

a nowonarodzony Jezus 
niech Wam błogosławi.

Życzymy Państwu również  
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności  

w nadchodzącym 2022 roku.

Przewodniczący                         
Rady Gminy                           
Mateusz                                  
strychalski

Wójt Gminy
Kluczewsko                           

rafał                                  
pałka
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gmina kluczewsko

Dach na zabytkowej wozowni zrobiony. 
w przyszłym roku przebudowa wnętrza budynku

rafał Banaszek
W ramach inwestycji całkowi-

cie wymieniono pokrycie dachowe 
i częściowo więźbę. Dach został 
pokryty podwójną warstwą impre-
gnowanego gontu świerkowego, 
żeby zachować zabytkowy charak-
ter obiektu wybudowanego w stylu 
romantycznego neogotyku. 

Przebudowę dachu sfinansowała 
w połowie gmina Kluczewsko przy 
wsparciu finansowym Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
- w pozyskaniu dofinansowania po-
mógł poseł Bartłomiej Dorywalski.

Jak informuje wójt Kluczewska 
Rafał Pałka prace remontowe przy 
budynku trwają cały czas. Tym ra-
zem zostanie gruntownie przebu-
dowane wnętrze budynku, w któ-
rym docelowo powstanie Gminny 
Ośrodek Kultury – pierwsza taka 
instytucja w gminie. Cała inwestycja 
będzie kosztować około 1,3 miliona 
złotych, z czego większość kosztów 
pokryją fundusze unijne.

Inwestycja realizowana jest 
w ramach projektu „Kompleksowe 
wsparcie potencjału Gminy Klu-
czewsko - rewitalizacja", który po-
chłonie łącznie ponad 5 milionów 
złotych, z czego przeszło 4 miliony 
dofinansuje Unia Europejska.wójt kluczewska rafała pałka z posłem Bartłomiejem Dorywalskim przed remontowanym budynkiem zabytkowej wozowni. 

Puchar wójta Kluczewska wy-
walczyła drużyna Young Boys 
z Włoszczowy, która w finale 
pokonała Formozę z Żytna po 

rafał Banaszek

zwycięskie drużyny turnieju Halowej piłki nożnej w kluczewsku z organizatorami i sponsorami nagród.

Zakończył się pierwszy etap modernizacji zabyt-
kowego spichlerza-wozowni w kluczewsku, po-

chodzącego z pierwszej połowy XiX wieku. zaby-
tek został przykryty na zimę gontem świerkowym.

© Rafał Banaszek

rzutach karnych. Trzecie miej-
sce zajęła ekipa Team Kurzelów.

Zwycięski zespół zagrał 
w składzie: Kuba Matuszczyk, 

11 drużyn wzięło udział w turnieju Ha-
lowej piłki nożnej kluczewsko cUp 

2021 o puchar wójta Gminy, który roze-
grano 11 grudnia w hali sportowej.  

puchar wójta gminy kluczewsko dla 
piłkarzy young Boys z włoszczowy 

Krzysztof Minor, Łukasz Grzy-
bek, Przemysław Winckowicz, 
Dariusz Gruzło, Artur Wol-
ski, Adrian Kościołek, Mateusz 
Skupin, Bartłomiej Sienkiewicz 
i Grzegorz Skoczek.    

Królem strzelców turnieju zo-
stał Krzysztof Minor - zawod-
nik Young Boys. Najlepszym 
bramkarzem wybrano Michała 
Tyrka (Formoza). Natomiast 

nagrodę MVP, czyli najlepszego 
zawodnika przyznano Jakubowi 
Nowakowi - zawodnikowi Arki 
Kluczewsko.

Nagrody i puchary wręczał 
zwycięzcom wójt Kluczewska 
Rafał Pałka. Spotkania sędzio-
wali: Paweł Pura, Robert Kute-
la, Remigiusz Mikołajczyk i Do-
minik Olczyk. Opiekę medyczną 
zapewnił Michał Gacek.

Organizatorem rozgrywek 
i fundatorem nagród była gmi-
na Kluczewsko wsparta przez 
sponsorów indywidualnych. 
Patronat honorowy nad tur-
niejem sprawował wójt Rafał 
Pałka.

© Sebastian Olczyk
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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



Moja gazeta lokalna  13  GRUDZIEŃ 2021

REKLAMA

REKLAMA



14  Moja gazeta lokalna   GRUDZIEŃ 2021

gmina secemin

wybrano władze strażackie w gminie 
secemin. wójt nowym prezesem

rafał Banaszek

od lewej: Bogdan wasik, tadeusz piekarski, włodzimierz sztuka, stanisław Dziewięcki, zbigniew starzyk, zbigniew matyśkiewicz i Bartłomiej robak.  

Zjazd strażacki odbył się 27 li-
stopada w remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Seceminie. 
Uczestniczyli w nim delegaci z jed-
nostek OSP z terenu gminy oraz 
zaproszeni goście, między inny-
mi władze samorządowe powiatu 
włoszczowskiego i gminy Secemin 
oraz przedstawiciele Państwowej 
Straży Pożarnej z Włoszczowy.

Celem spotkania było podsumo-
wanie pięcioletniej działalności 
oddziału gminnego, wybranie no-

wójt tadeusz piekarski został nowym preze-
sem oddziału Gminnego związku ochotni-

czych straży pożarnych rp w seceminie. 

wego zarządu oraz przedstawienie 
planów na najbliższą kadencję. 

Jednym z ważniejszych punk-
tów porządku obrad było udziele-
nie ustępującemu zarządowi ab-
solutorium, które przegłosowano 
jednogłośnie. 

Następnie przystąpiono do wy-
brania nowego zarządu. Nowym 
prezesem został na pierwszą ka-
dencję wójt Secemina Tadeusz 
Piekarski, a jego zastępcami – 
Henryk Lech i Robert Pilarski. 

Komendantem gminnym wybra-
no ponownie Jarosława Drążkie-
wicza, sekretarzem - Magdalenę 
Marcinkowską, a skarbnikiem – 
Ryszarda Śliwińskiego.

W imieniu nowo wybranego za-
rządu prezes Tadeusz Piekarski 
podziękował za zaufanie i wybór 
oraz zobowiązał się do kontynu-
acji działań służących poprawie 
bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego na terenie gminy. Szcze-
gólnie podziękował strażakom 

ochotnikom za zaangażowanie 
i codzienną gotowość do niesienia 
pomocy potrzebującym.

Podczas zjazdu podziękowano 
ustępującemu prezesowi Stanisła-
wowi Dziewięckiemu za dotych-
czasową ponad 35-letnią pracę na 
rzecz ochrony przeciwpożarowej. 
Wyrazy wdzięczności skierowano 
również do długoletnich prezesów 
jednostek - Włodzimierza Sztuki 
(OSP Brzozowa) i Mieczysława 
Gila (OSP Psary).

Spotkanie strażackie było też oka-
zją do podziękowań i wyróżnień dla 
zasłużonych druhów. Najwyższe 
odznaczenie strażackie - Złoty Znak 
Związku OSP otrzymał Władysław 
Milewski – kronikarz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Żelisławicach.

władysław milewski (z lewej) został odznaczony złotym znakiem związku osp. 

© UG Secemin

© UG Secemin

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego 

Narodzenia życzymy, 
aby wszystkie chwile 

spędzone 
w rodzinnym gronie 

były radosne i spokojne, 
a każdy dzień 

Nowego Roku 2022 
był pełen szczęścia 

i nadziei.   
Przewodniczący                         
Rady Gminy                           
Bogdan                                 
wasik

Wójt Gminy                  
Secemin                           
Tadeusz                                 

piekarski
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gmina moskorzew

Uczestnicy imprezy mikołajkowej w chlewicach; na pierwszym planie zespół ludowy moskorzewianie.

mikołajki na ludowo w chlewicach. Były 
występy i kiermasz stroików świątecznych

rafał Banaszek

W dobre humory wprawia-
ły uczestników kapela CHDK 
Benc z Chlewic oraz zespół 
Sex-Treme  z Ogrodzieńca. 
Wystąpił także zespół ludowy 
Moskorzewianie. Dzieci i mło-
dzież ze Szkoły Podstawowej 
w Chlewicach wprowadziły  
świąteczny klimat spotkania.

W ramach imprezy mikołaj-
kowej miejscowa szkoła przy-
gotowała kiermasz bożonaro-
dzeniowy. Można było nabyć 
ozdoby choinkowe i stroiki 
świąteczne wykonane własno-
ręcznie przez dzieci i młodzież 
z tej szkoły. Nikt nie był też 
głodny, gdyż na łasuchów cze-
kało stoisko, gdzie serwowano 
napoje, słodycze, owoce czy 
chrupki.

Ogłoszono też konkurs pla-
styczny pod nazwą „Trzeźwe Mi-
kołajki - Stop Nałogom" dla dzie-
ci i młodzieży, w którym wzięło 
udział 14 uczestników. Zastępca 
świętego Mikołaja nie zawiódł 
oczekujących dzieci i pojawił 

mikołajkową zabawę pełną atrakcji zorganizo-
wał 4 grudnia dla dzieci, młodzieży i doro-

słych Gminny ośrodek kultury w chlewicach.

kiermasz ozdób i stroików.

Szanowni Państwo! 
Boże Narodzenie zawsze budzi w człowieku nadzieję, która 

niesie ze sobą wiele dobra, ciepła i życzliwości. W obecnej, trudnej 
sytuacji szczególnie potrzebujemy wytchnienia od codziennych 
zmartwień i trosk. 
Dlatego też pragniemy życzyć Państwu, by ten wyjątkowy czas 

był pełen spokoju, radości i bliskości drugiego człowieka. Niech 
atmosfera Świąt wyzwoli w nas to, co najpiękniejsze i da energię 
do podejmowania wyzwań w Nowym Roku. Niech zrozumienie 
oraz współpraca buduje, a nasza Gmina staje się coraz lepszym 
miejscem do życia.
Tradycyjnie życzymy Państwu również dużo zdrowia i wszelkiej 

pomyślności w nadchodzącym 2022 roku. Dużo optymizmu i wiary 
w pogodne jutro, wszystkiego najlepszego!
W tym szczególnym okresie przekazujemy także specjalne 

podziękowania dla pracowników służby zdrowia, służb 
ratowniczych oraz wolontariuszy.

Przewodniczący 
Rady Gminy                       
Sebastian                                  
kosowski

Wójt Gminy 
Moskorzew                           

Andrzej
walasek

© GOK Chlewice

się z workiem pełnym słodkich 
niespodzianek, którymi obda-

rowano wszystkie pociechy oraz 
uczestników spotkania.

Impreza mikołajkowa to jed-
no z tych spotkań, które zna-
komicie wpisuje się w rado-
sną atmosferę oczekiwania na 
Święta Bożego Narodzenia. Jej 
głównym celem była aktywiza-
cja mieszkańców gminy Mosko-
rzew. I to się udało - podsumo-
wał wójt Andrzej Walasek.

© GOK Chlewice
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Rejestracja, sprawozdawczość, rozliczenia, ewidencja odpadów 

Rejestracja, sprawozdawczość,
opłaty za emisję.

BHP Szkolenia, ocena ryzyka zawodowego,
przygotowanie dokumentacji,
postępowanie powypadkowe. 

Bezpłatna ocena stanu
BHP i OŚ w Twojej Firmie

cordimeble@gmail.com cordimeble

WŁOSZCZOWA ul. Ogrodowa 43a

Przy zakupie sprzętu AGD 
wraz z kuchnią

5 lat gwarancji

- 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

REKLAMAREKLAMA
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lewica zebrała kilkanaście worków 
ubrań dla migrantów na granicy 

wydarzenia

rafał Banaszek

7 grudnia w siedzibie nowej lewicy we włoszczowie spakowano dary dla migrantów. 

Chciałabym podziękować 
tym mieszkańcom Włosz-
czowy i powiatu włoszczow-
skiego, którzy podzielili się 
z ludźmi potrzebującymi 

© Rafał Banaszek

ciepłymi ubraniami i żywno-
ścią. Najbardziej wzruszyła 
mnie zabawka. Mały, nowy 
samochodzik, który darczyń-
cy umieścili wśród słodyczy. 

Na pewno jakieś dziecko 
bardzo się z niego ucieszy. 
Wszystkie rzeczy były czyste 
i pachnące. Widać, że dar-
czyńcy z sercem przygoto-

wywali oferowane rzeczy 
– opowiadała koordynatorka akcji 
Małgorzata Zdrada, wiceprzewod-
nicząca Nowej Lewicy w święto-
krzyskiem z frakcji Wiosna. 

Jednak nie obyło się bez nie-
przyjemnych incydentów podczas 
zbiórki. Przed budynkiem biura 
Nowej Lewicy przy ulicy Kilińskie-
go we Włoszczowie zgromadzili się 
2 grudnia narodowcy. Krzyczeli: 
Precz z komuną! Strzelali z petard. 
Okoliczni sklepikarze, jak nam opo-
wiadali, byli wystraszeni i nie wie-
dzieli, co się dzieje. Sześciu naro-
dowców weszło do biura z workiem 
wypełnionym kamieniami i lewym 
kaloszem. Obecna w biurze Małgo-
rzata Zdrada zadzwoniła na policję, 
która szybko zainterweniowała i po-
prosiła grupę o rozejście się.

Protest grupy niezadowolonych 
osób nie przeszkodził w zbiórce 
odzieży dla uchodźców. W sumie 
udało się zgromadzić kilkanaście 
worków z ubraniami, które szef 
Nowej Lewicy we Włoszczowie Zbi-
gniew Krzysiek dostarczył 8 grud-
nia osobiście swoim samochodem 
do sortowni Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Lublinie. Reszta rzeczy, 
które zostały (między innymi po-
ściel, ręczniki i koszule nocne) zo-
stała przekazana do Hospicjum sta-
cjonarnego w szpitalu.

ewa napora i dyrektor ośrodka ernest lipiec ze świętym mikołajem.

rafał Banaszek

aż 84 paczki na mikołaja wręczyła nie-
pełnosprawnym dzieciom (po trzy dla 

każdego) z ośrodka rewalidacyjno-wy-
chowawczego w psarach znana działaczka 
społeczna z gminy secemin ewa napora. 
prezenty były w tym roku bogate. 

© OREW Psary

Panią Ewę, która również była 
jednym ze sponsorów mikołajek, 
wsparło w tym roku 26 darczyń-
ców z powiatu włoszczowskiego, 
zarówno osób prywatnych, jak 
i firm oraz stowarzyszeń. 

Byli to: Fundacja Jesteśmy 
Blisko, Zarząd Powiatu Włosz-
czowskiego, firma Domeko 
z Włoszczowy, Raf-Trans z Psar, 
Koło Gospodyń Wiejskich ze 
Skorkowa, Występ, Przepió-

reczka z Żelisławic, sołectwo 
Marchocice, sklepy Lewiatan 
i Wafelek z Secemina, sklep 
Agata Małgorzaty Dominik, Le-
opold Kwapisz, Jarosław Kli-
mek, Adam Iwańczuk, Jolanta 
Biś, Monika Gosek, Justyna Ku-
charek, Anna Kraszewska, Ane-
ta Koszyka, Wioletta Rola, Irena 
Oracz, Anna Kamińska, Justyna 
Czok, Bożena Zarębińska, Pauli-
na Gołuch i Anna Matyja.

Ewa Napora przekazała paczki na święta 
niepełnosprawnym dzieciom w Psarach

kilkanaście worków z ubraniami oraz artykuły 
spożywcze zgromadzili przedstawiciele nowej 

lewicy we włoszczowie. 8 grudnia dary dla mi-
grantów dostarczono do siedziby polskiego czer-
wonego krzyża w lublinie.
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powiat podpisał pierwszą umowę na 
stypendium ze studentką pielęgniarstwa 

rafał Banaszek

Powiat zobowiązał się do wypła-
ty studentce stypendium w wyso-
kości 1 tysiąca złotych brutto mie-
sięcznie w roku akademickim 
2021/2022, to jest od 1 październi-
ka do 30 czerwca przyszłego roku. 

władze powiatu ze studentką pielęgniarstwa: (od lewej) Dariusz czechowski, martyna saladra, robert suchanek, 
agnieszka Górska, rafał pacanowski, małgorzata Gusta i łukasz karpiński. 

© Starostwo Powiatowe

10 listopada władze powiatu włoszczowskiego pod-
pisały umowę o przyznanie stypendium z mar-

tyną saladrą – studentką trzeciego roku pierwszego 
stopnia na kierunku pielęgniarstwo w wyższej szkole 
ekonomii, prawa i nauk medycznych w kielcach. 

W związku z przyznanym 
stypendium Martyna Saladra 
zadeklarowała, że po studiach 
podejmie pracę w Szpitalu Po-
wiatowym imienia Jana Pawła 
II we Włoszczowie.

Przypomnijmy, że powiat 
włoszczowski, wychodząc naprze-
ciw zapotrzebowaniu kadrowemu 
na personel medyczny w Zespole 
Opieki Zdrowotnej, w 2018 roku 
ustanowił stypendia dla studen-

tów kierunku lekarskiego oraz 
pielęgniarstwa.

To druga studentka kierunku me-
dycznego, z którą powiat podpisał 
umowę. 12 października 2020 roku 
pierwsze stypendium w wysokości 2 
tysięcy złotych brutto  otrzymała Pau-
lina Klarczyńska – studentka szóstego 
roku Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach, kształcąca 
się na Wydziale Nauk Medycznych na 
kierunku lekarskim. Obecnie odbywa 
staż w naszym szpitalu.  

Wyrażam zadowolenie, 
że podjęte działania przy-
noszą pozytywny skutek, 
czego dowodem jest przy-
znane stypendium dla stu-
dentki pielęgniarstwa, 
która w niedalekiej przy-
szłości wspomoże kadrę 
szpitala. Gorąco zachęcam 
wszystkich studentów kie-
runku lekarskiego oraz 
pielęgniarstwa do składa-
nia wniosków o przyznanie 
stypendium. Ogłoszenie ko-
lejnego naboru planowane 
jest w styczniu 2022 roku 
- powiedział Dariusz Czechowski.

od lewej: Dariusz czechowski, łukasz karpiński, jolanta pękala, małgorza-
ta sztuka, ilona nowak i małgorzata Gusta.

W paczkach znajdowały się 
podstawowe produkty spożyw-
cze, środki czystości i ochrony 
osobistej. Pomoc miała na celu 
zniwelowanie niekorzystnych 
skutków wywołanych sytuacją 
pandemiczną w kraju. 

Akcję zrealizowano w ramach pro-
gramu Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych 
„Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu 
lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi”.

rafał Banaszek

221 osób z niepełnosprawnościami 
z powiatu włoszczowskiego otrzy-

mało paczki na święta od powiatowego 
centrum pomocy rodzinie. wartość po-
mocy wyniosła 100 tysięcy złotych.

Pomocą objęto w sumie 221 
osób posiadających orzeczenie 
o znacznym, umiarkowanym lub 
lekkim stopniu niepełnosprawno-
ści lub orzeczenie równoważne, 
a także dzieci i młodzież niepeł-
nosprawną.  

Jak podkreśla starosta włosz-
czowski Dariusz Czechowski po-
wiat stara się wspierać wszystkich 
mieszkańców, a także pozyskiwać 
fundusze zewnętrzne na realiza-
cję zadań, które przyczynią się do 
poprawy jakości ich życia.

Paczki na święta dla 221 niepełnosprawnych 
osób z powiatu włoszczowskiego 

© Starostwo Powiatowe
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503 967 617 
bartek.d093@gmail.com

Posiadamy WŁASNY TRANSPORT 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ!

Zakupię 
ciągniki sprawne oraz do remontu 
kombajny ziemniaczane Anna, Bolko, 
Karlik, Hassia, kopaczki do ziemniaków
rozrzutniki, ładowacz Troll, cyklop
przyczepy
prasy rolujące oraz kostkujące Sipma, 
Claas, Welger, Famarol, Krone, John Deere 
sortowniki i sadzarki do ziemniaków
pługi, agregaty
ciągniki Ursus, Zetor, Massey Ferguson, 
Fendt, John Deere, Deutz Fahr

REKLAMA

REKLAMA OGŁOSZENIE
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Warsztat Emocji 
Gabinet Psychologiczny 

Elżbieta Wrona

warsztatemocji@gmail.com
www.warsztatemocji.pl
www.facebook.com/warsztatemocji

502 165 776

Pomoc psychologiczną
Konsultacje kryzysowe
Badanie odporności psychicznej
Szkolenia i warsztaty 
dla młodzieży i dorosłych

OFERUJEMY

DACHPOLL
Włoszczowa, ul. Kolejowa 5

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

PRODUCENT  POKRYĆ  DACHOWYCH

BLACHODACHÓWKI

BLACHY TRAPEZOWE

AKCESORIA DACHOWE

+ POMIAR    + WYCENA+ TRANSPORT GRATIS

REKLAMA

TOMEX• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE 
OKNA  I  DRZWI

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

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

OKNA  ENERGOOSZCZĘDNE
SOFTLINE 0,6 W/m2K

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA
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rafał Banaszek

wikariusz ksiądz łukasz prusek odmawia modlitwę przy zbiorowej mogile pomordowanych mieszkańców. 

Obchody rozpoczęła msza świę-
ta w kościele parafialnym, któ-
rą odprawił wikariusz parafii, 
ksiądz Łukasz Prusek. Następ-
nie uczestnicy udali się na mały 
cmentarzyk, gdzie delegacje zło-
żyły kwiaty przy zbiorowej mogile 
pomordowanych, zapalono znicze 
oraz odczytano apel poległych. 

Ostatnim punktem uroczystości 
była akademia w Domu Kultury 

Czujniki czadu 
dla mieszkańców

rafał Banaszek

fundacja imienia 
stefana artwińskie-

go w kielcach wspólnie 
z komendą powiatową 
państwowej straży po-
żarnej we włoszczowie 
zorganizowali w grud-
niu akcję, której celem 
było bezpłatne prze-
kazanie 56 czujników 
czadu mieszkańcom 
gminy włoszczowa.

Koordynatorem akcji był dyrektor 
biura fundacji Paweł Kwietniewski. 
Przyłączyli się do niej też lokalni 
przedsiębiorcy z Włoszczowy. Urzą-
dzenia rozeszły się błyskawicznie.  

Mam nadzieję, że kolejne firmy 
i instytucje włączą się w akcję 
zakupu czujników czadu. Tlenek 
węgla jest gazem bezwonnym, 
bezbarwnym i pozbawionym 
smaku, tylko czujnik może nas 
uchronić przed tragedią - mówił 
Paweł Kwietniewski.

rafał Banaszek

Blisko 11,5 tysiąca 
złotych zebrało 

i liceum ogólno-
kształcące imienia 
generała władysła-
wa sikorskiego we 
włoszczowie podczas 
35 internetowej licy-
tacji ozdób świątecz-
nych dla nagłowickie-
go Domu Dziecka.  

Bożonarodzeniowa 
aukcja "Sikorskiego"  

Szkoła i fundacja liceum w okre-
sie Bożego Narodzenia pamiętali 
o dzieciach z Nagłowic. Koordyna-
torką akcji była nauczycielka ma-
tematyki w „Sikorskim” - Jadwiga 
Suliga. Tegoroczna aukcja odbyła się 
we włoszczowskim Domu Kultury. 
Podopieczni Domu Dziecka z Nagło-
wic przygotowali ozdoby na licytację 
oraz przedstawili piękne jasełka.

© Rafał Banaszek

26 listopada w kurzelowie odbyły się skromne 
uroczystości upamiętniające 78. rocznicę 

tragedii w tej wsi, dokonanej przez niemców na 
miejscowej ludności.

Uczestnicy akademii okolicznościowej w Domu kultury w kurzelowie.
© Rafał Banaszek

w wykonaniu kurzelowskiej mło-
dzieży pod kierunkiem nauczy-
cieli: Marii Lechowicz, Joanny 
Michalik, Anny Wyrwał i Piotra 
Mikuły. Uczniowie otrzymali na 
koniec po róży od posła Bartło-
mieja Dorywalskiego i burmistrza 
Grzegorza Dziubka. 

W uroczystości uczestniczyli też 
wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Jerzy Wiśniewski, członek 

Zarządu Powiatu Rafał Pacanow-
ski, kombatanci, strażacy oraz 
rodziny pomordowanych 78 lat 
temu mieszkańców Kurzelowa. 

27 listopada 1943 roku roz-
strzelano 20 mieszkańców wsi, 
a cztery zostały wywiezione do 
obozów koncentracyjnych. Przy-
czyną pacyfikacji Kurzelowa była 
między innymi pomoc okolicz-
nym partyzantom.

mieszkańcy uczcili 78. rocznicę 
wielkiej tragedii kurzelowskiej

© UG Włoszczowa
organizatorzy akcji.

film
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przybywa pacjentów na oddziałach 
covidowych. zajęte niemal wszystkie łóżka

rafał Banaszek

oddział pediatryczny przekształcono w całości dla osób z covid-19.
© Rafał Krupa

Konkurs dla kół gospodyń wiej-
skich i stowarzyszeń zorganizowało 
Starostwo Powiatowe we Włoszczo-
wie. Zadaniem uczestników było 
wykonanie wypieku domowego, 
świątecznego ciasta piernikowego, 
ozdobionego motywem bożonaro-
dzeniowym. Zgłoszono 21 ciast. 22 
listopada sześcioosobowa komisja 
konkursowa złożona z samych pań 
pod przewodnictwem członek Za-
rządu Powiatu Małgorzaty Gusty 
wyłoniła laureatów konkursu.

Pierwsze miejsce przyznano wypie-
kowi Koła Gospodyń Wiejskich z Cie-
siel, drugie miejsce zajął piernik od 

rafał Banaszek

najlepszy piernik bożonarodzeniowy.
skosztują go polscy żołnierze

jeden z pierników kosztują członkinie komisji - Beata Bąk i aneta Dziubek.
© Rafał Banaszek

Przypomnijmy. 23 listopada 
wojewoda świętokrzyski Zbi-
gniew Koniusz polecił dyrekto-
rowi włoszczowskiego szpitala, 
aby przygotował na oddziale we-
wnętrznym II 22 łóżka, 4 dodat-
kowe na oddziale intensywnej 
opieki medycznej z kardiomoni-
torem, możliwością prowadzenia 
tlenoterapii i wentylacji mecha-
nicznej oraz 3 tak zwane łóżka 
buforowe dla pacjentów z podej-
rzeniem zakażenia.

7 grudnia, z uwagi na ciągły wzrost 
zakażeń na Covid-19 w regionie, 
wojewoda wydał nową decyzję w tej 
sprawie. Nasz szpital musiał zapew-
nić od 8 grudnia do odwołania 22 
łóżka covidowe na oddziale we-
wnętrznym II, 20 kolejnych łóżek 
na oddziale pediatrycznym oraz 4 
łóżka na oddziale anestezjologii i in-
tensywnej terapii. W połowie grud-

nia zajęte były 44 łóżka covidowe na 
46 wszystkich.

Mamy sporo ciężkich przy-
padków, głównie wśród osób, 
które się nie zaszczepiły. Nie-
stety, niektórzy przegrywają 
walkę z Covid-19. Pacjenci, któ-
rych stan zdrowia się popra-
wił, na bieżąco są wypisywani 
do domów - opowiadał dyrektor 
placówki Rafał Krupa. 

W szpitalu działają wszystkie od-
działy, oprócz pediatrycznego, który 
w całości przeznaczony jest dla pa-
cjentów zakażonych koronawiru-
sem. Wykonywane są operacje i za-
biegi oraz leczeni pacjenci z innymi 
schorzeniami niż Covid-19. 

W podstawowej opiece zdro-
wotnej cały czas trwają szczepie-
nia - chętnych jest bardzo dużo. 
Warto też dodać, że przy szpitalu 
można wykonać test na koronawi-

Koła Gospodyń Wiejskich z Bobrow-
nik, natomiast trzecie zdobyło Koło 
Gospodyń Wiejskich Tarnawa Góra. 
Komisja wyróżniła też dwa ciasta - 
z Łachowa i Ludyni. 

Laureat pierwszego miejsca otrzy-
ma nagrodę pieniężną ufundowaną 
przez cukiernię Migoń. Za drugie 
i trzecie miejsca będzie nagroda rze-
czowa od starostwa. Nagrody dla wy-
różnionych zasponsorują Małgorzata 
Gusta i Beata Bąk, przewodnicząca 
Powiatowej Rady KGW.

Warto dodać, że ciasto pierniko-
we, które zajęło pierwsze miejsce 
w powiecie, zostało upieczone przez 
cukiernię Migoń wedle podanego 
przepisu Cieślaneczek i można go 
kupić aż do wigilii, 24 grudnia. 

Zwycięski piernik wykorzystano 
też do promocji akcji #muremzapol-
skimmundurem, którą zainicjowało 
starostwo 6 grudnia. Zakupione w cu-
kierni Migoń i dostarczone do staro-
stwa pierniki mają być przekazane na 
polską granicę, gdzie podczas wigilii 
zagoszczą na stołach naszych żołnie-
rzy. Będą też nagrody dla osób, które 
kupiły pierniki. Spośród wszystkich 
darczyńców po Nowym Roku zosta-
nie rozlosowanych 10 zestawów ga-
dżetów ufundowanych przez powiat.

ciasto przygotowane przez koło Gospodyń 
wiejskich z ciesiel zajęło pierwsze miejsce 

w konkursie powiatowym na najlepszy piernik 
bożonarodzeniowy. zwycięski wypiek można 
kupić do świąt w cukierni migoń.

rusa - działa tutaj punkt pobrań. 
13 grudnia pojawił się przy tym 
punkcie specjalistyczny namiot 
dla oczekujących na wymaz. 

Ale to nie jedyna pomoc dla na-
szego szpitala w walce z korona-
wirusem. 16 grudnia ZOZ Włosz-

czowa otrzymał od wojewody 8 
specjalistycznych aparatów do 
tlenoterapii o wartości ponad 135 
tysięcy złotych. Jak twierdzi dy-
rekcja to duże wsparcie, które po-
zwoli na szybszy powrót do zdro-
wia pacjentów covidowych.

od 25 listopada do odwołania szpital powiatowy 
imienia jana pawła ii we włoszczowie znów za-

czął leczyć zakażonych na koronawirusa. na potrze-
by pacjentów covidowych zajęto około 50 łóżek.

film



Moja gazeta lokalna  23  GRUDZIEŃ 2021

wydarzenia

rafał Banaszek

od lewej: łukasz karpiński, małgorzata Gusta, mariola michałek i Dariusz czechowski.

Spotkanie otworzył główny organi-
zator Paweł Kwietniewski – dyrektor 
biura Fundacji imienia Stefana Ar-
twińskiego w Kielcach. Współgospo-
darzem wigilii był poseł Bartłomiej 
Dorywalski. W spotkaniu wzięli też 
udział dwaj proboszczowie włosz-
czowskich parafii – księża Zygmunt 
Pawlik i Leszek Dziwosz. 

W obawie o zdrowie uczestników 
nie było tradycyjnego łamania się 
opłatkiem, tylko uczczono tę trady-
cję symbolicznym gestem. Na za-
kończenie sympatycy Radia Maryja 
otrzymali od organizatorów kalen-
darze policyjne i drobne upominki 
na święta.

rafał Banaszek

Testy pochodzą z Regionalne-
go Centrum Naukowo-Technolo-
gicznego w Podzamczu. Pozyska-
no je w ramach projektu „Stop 
wirusowi! Zapobieganie rozprze-
strzeniania się COVID-19 w woje-
wództwie świętokrzyskim” .

10 grudnia zarząd powiatu przekazał do 
zespołu opieki zdrowotnej we włosz-

czowie 100 darmowych testów na obecność 
wirusa covid-19.

11 grudnia w re-
stauracji ka-

meralna odbyło się 
spotkanie opłatko-
we dla włoszczow-
skiego koła przyja-
ciół radia maryja.

opłatkiem z sympatykami radia maryja połamano się w symboliczny sposób.

© Starostwo Powiatowe

spotkanie opłatkowe dla sympatyków
radia maryja w kameralnej we włoszczowie

© Rafał Banaszek

szpital otrzymał od powiatu 100 darmowych 
testów na obecność koronawirusa
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rafał Banaszek

Jak mówi, pomimo tego, że 
bieżący rok upłynął ponownie 
w warunkach pandemicznych, 
nie zabrakło spotkań, integracji 
z samorządowcami, strażakami, 
organizacjami pozarządowymi, 
które zaowocowały podjęciem 
szeregu wspólnych inicjatyw.

W kolejnym roku mojego 
urzędowania jeszcze bar-
dziej zintensyfikowałem 
swoje działania, skupiając 
się na naszej małej ojczyź-
nie. W ten oto sposób wiele 
zadań inwestycyjnych zdo-
było odpowiednie wsparcie 
finansowe i mogło być zre-
alizowane - podkreśla Bartło-
miej Dorywalski.       

A jest się czym chwalić. Prak-
tycznie wszystkie gminy naszego 
powiatu, dzięki pomocy posła, 
otrzymały pokaźne wsparcie fi-
nansowe, dzięki któremu można 
było zrealizować szereg zadań wo-
dociągowo-kanalizacyjnych, dro-
gowych, kubaturowych i innych. 

wydarzenia

© archiwum prywatne

Bartłomiej Dorywalski podczas wystąpienia w sejmie.

minął kolejny rok urzędowania, a zarazem 
półmetek kadencji naszego posła z ziemi 

włoszczowskiej. Bartłomiej Dorywalski podsu-
mowuje swoją działalność.

Nie zabrakło również pomocy fi-
nansowej dla naszych parafii oraz 
szeregu działań podjętych na rzecz 
ochotniczych straży pożarnych. 
Szerokim strumieniem popłynęły 
środki MSWiA, WFOŚiGW oraz in-
nych instytucji na zakup samocho-
du, czy doposażenia jednostek OSP.

Cieszy mnie bardzo dobra współ-
praca z włodarzami gmin powiatu 
włoszczowskiego. Udało nam się 
stworzyć bardzo dobry klimat, 
dotyczący między innymi spraw 
budownictwa, co było widoczne 
podczas zorganizowanego przeze 
mnie spotkania z ministrem Pio-
trem Uścińskim - opowiada poseł.  

Na tym nie koniec mo-
ich działań, ponieważ pod 
koniec bieżącego roku 
przyznano kolejne środki 
finansowe dla samorzą-
dów w ramach "Polskiego 
Ładu". Tak więc kolejny rok 
również zapowiada się pod 
znakiem inwestycji - infor-
muje Bartłomiej Dorywalski.   

w marcu poseł przekazał szpitalowi czek na tomograf w kwocie 1,7 mln zł.
© Starostwo Powiatowe

© Rafał Banaszek

Dotacje z "polskiego ładu", jakie otrzymały w październiku nasze samorządy.
© archiwum prywatne

w kwietniu gmina krasocin dostała 2,5 miliona złotych na kanalizację w ostrowie. Gmina secemin pozyskała 200 tysięcy na kanalizację i wodociąg w Żelisławiczkach.
© Rafał Banaszek

poseł Bartłomiej Dorywalski podsumowuje półmetek kadencji. Dzięki jego 
staraniom zrealizowano wiele przedsięwzięć na ziemi włoszczowskiej
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wydarzenia

we wrześniu poseł zorganizował udane spotkanie z wiceministrem rozwoju i technologii piotrem Uścińskim. 

© Rafał Banaszek

w czerwcu świetlica w nieznanowicach 
dostała 250 tysięcy zł dotacji na remont.

we wrześniu osp moskorzew dostała samochód o wartości około 800 tysięcy zł.
© Rafał Banaszek

w lipcu 6 jednostek osp otrzymało po 10 tysięcy zł dotacji na zakup sprzętu. 

Bartłomiej Dorywalski pomógł gminie włoszczowa w pozyskaniu 2,7 mln zł dotacji na kanalizację w koniecznie i kurzelowie.
© Rafał Banaszek

poseł wsparł pozyskanie 370 tysięcy 
zł na remont wieży kościelnej.

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, 
a w Nowym Roku 2022 zdrowia i spełnienia wszelkich marzeń

życzy

bartłomiej dorywalski
poseł na sejm rp

© archiwum prywatne

kościół w czarncy otrzymał około 40 
tysięcy zł dotacji na wymianę elektryki.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

© archiwum prywatne

poseł Bartłomiej Dorywalski podsumowuje półmetek kadencji. Dzięki jego 
staraniom zrealizowano wiele przedsięwzięć na ziemi włoszczowskiej
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wydarzenia

rafał Banaszek
Dotacja pochodzi z Narodowe-

go Programu Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0 na lata 2021-2025, który 
nadzoruje Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Całko-
wity koszt projektu wyniesie 2,65 
miliona złotych (400 tysięcy dołoży 
gmina Radków).

W Dzierzgowie, w budynku po 
byłej szkole, powstanie filia bi-
blioteki w Radkowie. Leciwy bu-
dynek o powierzchni 450 metrów 
kwadratowych zostanie gruntow-
nie przebudowany.

Wzbogaci się o nowy dach, podda-
sze użytkowe, przejdzie kompleksową 
termomodernizację, pojawi się foto-
woltaika. Jeszcze w tym roku ma być 
ogłoszony przetarg na tę inwestycję, 
która potrwa w sumie 3 lata.

Dziękuję panu posłowi 
Bartłomiejowi Dorywalskie-
mu za pomoc w pozyskaniu 
tych środków. To bardzo 
duże wsparcie dla naszej ma-
łej gminy, wspaniały prezent 
na Mikołaja – cieszył się wójt 
Radkowa Jarosław Dominik.wójt radkowa jarosław Dominik dziękuje posłowi Bartłomiejowi Dorywalskiemu za pomoc.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

poseł pomógł w pozyskaniu ponad 2 milionów 
złotych na bibliotekę w Dzierzgowie

rafał Banaszek

na mikołaja Bartłomiej Dorywalski zaprosił młodzież z "sikorskiego" do sejmu. to była pierwsza taka wycieczka zorganizowana przez posła.

2,25 miliona złotych dofinansowania 
z budżetu państwa otrzyma Gmin-

ne centrum kultury i Biblioteki publicznej 
w radkowie na utworzenie nowej filii placów-
ki w Dierzgowie. 

mikołajkowy prezent od Bartłomieja 
Dorywalskiego dla młodzieży z "sikorskiego" 

6 grudnia, na zaproszenie posła Bartło-
mieja Dorywalskiego sejm rp odwiedzi-

ła 53-osobowa grupa uczniów i nauczycieli 
i liceum ogólnokształcącego imienia gene-
rała władysława sikorskiego z włoszczowy.

© Rafał Banaszek

© Bartłomiej Dorywalski

przez pana posła. Mogli zo-
baczyć miejsce pracy parla-
mentarzystów, porozmawiać 
w świątecznej atmosferze 
z naszym posłem, z bliska zo-
baczyć salę obrad, znaną do-
tychczas z mediów. Równie 
atrakcyjnym okazało się wę-
drowanie szlakiem bohaterów 
"Lalki" po świątecznie udeko-
rowanej Warszawie - opowia-
dała Bożena Kaczor.

W podziękowaniu za miko-
łajkowe spotkanie w Sejmie 
młodzież podarowała posłowi 
Dorywalskiemu pamiątkowego 
skrzata oraz kartkę z podzięko-
waniami. 

Cieszę się, że uczniowie 
"Sikorskiego" przyjęli 
moje zaproszenie do Sej-
mu w tym szczególnym 
dniu świętego Mikołaja. 
Dla mnie ten dzień też był 
wyjątkowy, gdyż była to 
pierwsza wycieczka, jaką 
zorganizowałem - opowia-
dał Bartłomiej Dorywalski.

Młodzieży towarzyszyli dyrektor 
Bożena Kaczor i nauczyciele - Mag-
dalena Kuterasińska i Łukasz Kopera. 

Nasi uczniowie są wdzięczni 
za zorganizowanie i sfinan-
sowanie wycieczki do Sejmu 
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podczas odbioru drogi w ojsławicach: (od lewej) zbigniew matyśkiewicz, mieczysław cieśla, jarosław Dominik, norbert Gąsieniec, Dariusz czechowski, 
łukasz karpiński i paweł macherski.

Droga w ojsławicach czekała na remont… 36 
lat. nowe asfalty na odcinkach powiatowych

rafał Banaszek

13 grudnia władze samorządowe powiatu uczestni-
czyły w odbiorze dwóch dróg. odcinek w ojsławi-

cach doczekał się remontu dopiero po… 36 latach.  

Skrzyżowanie ulicy Partyzantów i 1 Maja 
we Włoszczowie będzie przebudowane

475 tysięcy złotych będzie kosztowała 
przebudowa skrzyżowania ulicy    

partyzantów i 1 maja w mieście. 14 grudnia 
gmina włoszczowa podpisała umowę z firmą 
Dukt na wykonanie robót. 200 tysięcy dofinan-
suje budżet państwa. 

To jedyne w mieście skrzyżowanie 
z sygnalizacją świetlną wymaga mo-
dernizacji ze względu na bezpieczeń-
stwo. Powstało w ramach przebudowy 
drogi wojewódzkiej 786 w 2013 roku. 
Na ulicy Partyzantów, tuż przy skrzy-
żowaniu z 1 Maja są głębokie koleiny. 
Chodzi o poprawę konstrukcji jezdni, 
powstanie bezpiecznego przejścia dla 
pieszych i azylu - wyspy,  wymianę 
oznakowania, naprawę nawierzchni, 
nowe oświetlenie. Prace remontowe 
zaplanowano na przyszły rok.

wydarzenia

W Ojsławicach, w gminie 
Radków przebudowano drogę 
o długości ponad 1,5 kilome-

Burmistrz Grzegorz Dziubek podpisał umowę z markiem wąsalą na przebudowę skrzyżowania (na małym zdjęciu).

tra. Remont kosztował około 
487 tysięcy złotych i większość 
kosztów pokrył powiat, gmina 

Radków dołożyła 60 tysięcy. 
Drogę wykonała włoszczowska 
firma Dukt.

W tym samym dniu przedsta-
wiciele powiatu i gminy Kraso-
cin uczestniczyli też w odbiorze 
końcowym ulicy Zarzecze w Kra-
socinie. Remont około 300 me-
trów tej drogi powiatowej kosz-
tował ponad 150 tysięcy, z czego 
78 tysięcy dołożyła gmina. Ulicę 
w Krasocinie również wykonał 
zakład Dukt.

© Starostwo Powiatowe

© UG Włoszczowa
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k r z y ż ó w k a  n r  3 2

Litery w żółtej kolumnie utworzą hasło. Nagrodę otrzyma losowo wybrana oso-
ba, 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.

rozmaitości

pytania

kącik kulinarny

zwycięzca krzyżówki nr 31

katarzyna florczyk z Żelisławic odgadła prawidłowo hasło krzyżówki 
w listopadowym numerze, które brzmiało: OJCZYZNA. Została wylosowana spośród 
siedmiu czytelników, którzy nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Bog-
dan Stachurski, Ewa Napora, Adam Cygan, Gabriela Sobczyk, Aneta Strychalska i Mar-
cin Jamróz. Dziękujemy i gratulujemy. 

1. Co otwarto we włoszczowskim 
szpitalu 14 grudnia 2017 roku?

2. Zakład w Bukowie, którego pra-
cownicy (tzw. „biali górnicy”) obcho-
dzili Barbórkę pod koniec listopada?

3. Jak się nazywa najnowszy wa-
riant koronawirusa, wykryty pod ko-
niec listopada?

4. Jaką japońską metodą wykony-
wano bombki podczas warsztatów 
bożonarodzeniowych w grudniu, 
prowadzonych przez Małgorzatę Ko-
tulską z Czarncy?

5. Jak nazywała się Rolnicza Spół-
dzielnia Produkcyjna, która istniała 
w czasach PRL w Nieznanowicach?

6. Co dotarło do włoszczowskiego 
szpitala 30 listopada 2016 roku?

7. Jaki popularny we Włoszczowie 
supermarket otwarto w listopadzie 
2012 roku na obrzeżach miasta?

składniki: 
Oczyszczony karp, sól, mąka, oliwa z oliwek.

przygotowanie:
Kawałki pokrojonego karpia posypujemy solą 
i mąką, po czym kładziemy na dobrze roz-
grzanej patelni z oliwą. Smażymy na rumiany 
kolor z obu stron, często przekładając. Usma-
żonego karpia podajemy z pieczywem.
Jeśli chodzi o smak mięsa karpia, duże zna-
czenie ma jego naturalne karmienie (pszeni-
ca, kukurydza, czerstwe pieczywo bez kon-
serwantów) oraz to, gdzie go przyrządzamy 
– najlepiej smakuje na wolnym powietrzu, 
przygotowany na odpowiedniej patelni i polo-
wej kuchni opalanej drewnem.         
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                       2

          3               
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    5                     
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         7

rymowanki pana czesława 

Dzisiaj wam składam 
świąteczne życzenia, 
chociaż świąt jeszcze nie 
widać za rogiem. A tym, 
najskrytszym życzę ich spełnienia 
podczas spotkania z narodzonym 
Bogiem. Jak przed laty Bóg się rodzi, 
nie w stajence, ale w nas. W komunii 
do nas przychodzi, nie przemija tak 
jak czas. Nieustannie życzę zdro-
wia, odporności przed covidem. Idą 
święta, Bóg pamięta, przetrwamy 
najgorszą bidę. Jeszcze słowo, hop - 
chwileczkę, ściskam mocno i całuję, 
lecz - rzecz jasna - przez maseczkę, bo 
rygory zachowuję.  

Życzenia świąteczne

ogłoszenia

leopolda kwapisza
sposób 

radnego rady powiatu 
z Bukowy

leokadia karkocha i Bożena łazarska.

kącik kulinarny

składniki: 
1kg mąki, 1,5 szklanki cukru, 250g masła, 500g 
miodu, 80g przyprawy do piernika, 125g mle-
ka, 1/2 łyżeczki soli, 3 łyżeczki sody oczyszczo-
nej, polewa czekoladowa, nadzienie marmola-
dą o dowolnym smaku.

piernik staropolski 
babci antosi 

przepis
 

z koła Gospodyń 
wiejskich cieślaneczki 

w cieślach

leokadii karkochy 
i Barbary łazarskiej 

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

przygotowanie:
Miód, masło i cukier podgrzewamy, aby roz-
puścić składniki. Po wystygnięciu dodajemy 
mąkę, jajka i przyprawę do piernika, pół łyżecz-
ki soli, do mleka wsypujemy 3 łyżeczki sody 
oczyszczonej, łączymy składniki. Zagniatamy 
ciasto tak długo, aby było bardzo gładkie i szkli-
ste. Tak przygotowane ciasto odstawiamy na 14 
dni do leżakowania w chłodnym miejscu, wkła-
damy je do makutry lub glinianego naczynia, 
przykrywamy lnianą ściereczką. Po 14 dniach 
przystępujemy do pieczenia piernika o dowol-
nym kształcie (okrągły, prostokątny, w kształ-
cie serca, czy choinki). Pieczemy w tempera-
turze 180 stopni Celsjusza przez 45-50 minut. 
Po wystygnięciu przystępujemy do robienia na-
dzienia, najlepiej marmoladą połączoną z masą 
czekoladową, z której robimy polewę.

karp smażony 
w plenerze

z własnego stawu

© Rafał Banaszek

Urzędy nieczynne 
w wigilię

W piątek, 24 grudnia Staro-
stwo Powiatowe we Włoszczo-
wie oraz wszystkie urzędy gmin 
w powiecie będą nieczynne. 
Urzędnicy mają wolne w zamian 
za pierwszy dzień Świąt Bożego 
Narodzenia, przypadający w so-
botę, 25 grudnia.

sylwestry pod 
gwiazdami odwołane
31 grudnia nie odbędzie się Syl-

wester pod gwiazdami przy Urzę-
dzie Gminy we Włoszczowie. Im-
preza została odwołana z powodu 
sytuacji epidemicznej w kraju 
i obawy o zdrowie uczestników. 
Uroczystego powitania Nowe-
go Roku w rynku nie organizuje 
również gmina Secemin.   

Świętokrzyski konkurs 
kolęd i pastorałek

Wojewódzki Dom Kultury 
w Kielcach zaprasza na XXVIII 
Świętokrzyski Konkurs Kolęd 
i Pastorałek. Finał tegorocz-
nego konkursu zaplanowano 
na 23 stycznia 2022 roku o go-
dzinie 14 w sali widowiskowej 
Domu Kultury we Włoszczowie. 
Wcześniej odbędą się przeglądy 
rejonowe w Skarżysku-Kamien-
nej oraz Jędrzejowie. 9 stycznia 
o godzinie 10 zaplanowano prze-
gląd w Miejskim Centrum Kul-
tury w Skarżysku, natomiast 16 
stycznia o godzinie 9 w Centrum 
Kultury w Jędrzejowie (tutaj 
mogą zgłaszać sie artyści z po-
wiatu włoszczowskiego). Celem 
imprezy jest kontynuowanie 
tradycji Świąt Bożego Narodze-
nia, związanych ze wspólnym 
śpiewaniem kolęd i pastorałek 
oraz zachęcenie wykonawców do 
poszukiwań staropolskich, zapo-
mnianych utworów w dawnych 
śpiewnikach. Szczegółowych in-
formacji udzielają pracownicy 
Działu Dziedzictwa Kulturowego 
Wojewódzkiego Domu Kultury 
pod numerami telefonów: 41 365 
51 34 oraz 41 365 51 36.
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