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VII Włoszczowskie Targi Runa Leśnego z „Jędrusiami”
i „After Party”
W niedzielę, 24 września 2017 r., w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie odbyły się VII
Włoszczowskie Targi Runa Leśnego połączone z obchodami 10 – lecia Powiatowego Centrum Kulturalno –
Rekreacyjnego we Włoszczowie.

Organizatorem Targów było Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Urząd Gminy Włoszczowa, Powiatowe Centrum
Kulturalno - Rekreacyjne we Włoszczowie i Nadleśnictwo Włoszczowa. Partnerem imprezy był Poseł do Parlamentu
Europejskiego Ziemi Świętokrzyskiej i Małopolskiej Czesław Siekierski, dzięki któremu mogliśmy bawić się z zespołem
„Jędrusie”. Patronat medialny objęło Echo Dnia i TV Włoszczowa.
Targi, jak co roku, były okazją do zaprezentowania wyrobów i przetworów z runa leśnego, a także rękodzieła
artystycznego. Na specjalnie przygotowanych stoiskach prezentowały się koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia,
zespoły ludowe oraz instytucje i firmy z powiatu włoszczowskiego.
Już tradycją targów stał się konkurs na „Najładniejsze stoisko”. Komisja i tym razem miała trudny orzech do zgryzienia
bo poziom wystaw z roku na rok jest coraz wyższy. W tym roku leśne runo obrodziło wyjątkowo obficie, co można było
zauważyć nie tylko w wystroju stoisk, ale i w bogatym asortymencie oferowanych przez gospodynie przetworów.
Nawet największy smakosz mógł znaleźć coś dla siebie. Od pierogów, zup, łazanek, naleśników na przepysznych
ciastach skończywszy. Królowały oczywiście grzyby, których mamy teraz prawdziwy wysyp we włoszczowskich lasach.

W konkursie udział wzięli:
- Koło Gospodyń Wiejskich „Czostkowianki” z Czostkowa,
- Koło Gospodyń Wiejskich Mieczyn,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Cieślaneczki” z Ciesiel,
- Koło Gospodyń Wiejskich Bebelno,
- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania”,
- Koło Gospodyń Wiejskich Motyczno,
- Koło Gospodyń Wiejskich Kurzelów,
- Koło Gospodyń Wiejskich- „Wisienka” z Woli Wiśniowej,
- Koło Gospodyń Wiejskich Występy,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Skorkowianki” ze Skorkowa,
- Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem w Radkowie” z Radkowa
- Stowarzyszenie Nieznanowice.pl
- Stowarzyszenie „Włoszczowa na obcasach”.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. S. Staszica we Włoszczowie
Dodatkowo swoje stoiska zaprezentowali:
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- Nadleśnictwo Włoszczowa,
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie,
- Ochotnicza Straż Pożarna we Włoszczowie,
- Fundacja Jesteśmy Blisko z Włoszczowy wraz z „Dermobusem” gdzie można było przebadać znamiona skórne,
- Agro Ubezpieczenia.
Niedzielną imprezę rozpoczął sygnałem myśliwskim Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich. Następnie
zgromadzoną publiczność powitali organizatorzy Włoszczowskich Targów Runa Leśnego: Starosta Włoszczowski Jerzy
Suliga, Burmistrz Gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek, dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we
Włoszczowie Jolanta Tyjas i Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa Artur Ratusznik.
Następnie prowadzący imprezę Zbigniew Woldański przedstawił Jury konkursu na „Najładniejsze stoisko”. W skład
komisji weszli: Aneta Dziubek, Małgorzata Kotulska, Iwona Boratyn, Dorota Staniek i Artur Ratusznik – przewodniczący
komisji.
Podczas, gdy komisja oceniała stoiska, część artystyczną zainaugurowały energetyczne „Skorkowianki”, po nich
wystąpił siedmioletni perkusista Piotruś Wiśniewski z Secemina. O udanym debiucie małego muzyka świadczy fakt, że
otrzymał nawet propozycję od zespołu „Jędrusie” zastąpienia jednego z nich za 2-3 lata… Potem publiczność poderwał
do tańca wspomniany zespół „Jędrusie” z Jędrzejowa, „Plus Minus” z Włoszczowy i „A Nóż Widelec” z Konieczna
(dawniej Band Konieczno).
Podczas Targów Runa Leśnego trwała Akcja Honorowego Oddawania Krwi oraz zbierano datki na Hospicjum Caritas im.
św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. Jako wolontariusz pracował sympatyczny Rico - pies terapeuta.
Po godzinie 18.00 ogłoszono wyniki konkursu na „Najładniejsze stoisko.
I miejsce zdobyło KGW Występy, II miejsce KGW Motyczno, III miejsce KGW Skorków. Dodatkowo Jury
postanowiło przyznać nagrodę dodatkową dla Stowarzyszenia Nieznanowice.pl za niekonwencjonalne podejście do
wystawy i tematyki Targów (na stoisku odbywały się warsztaty dla dzieci polegające na tworzeniu postaci i
przedmiotów z kasztanów, żołędzi itp.). Zwycięzcy i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.
Organizatorzy i zgromadzeni goście nie zapomnieli również o jubileuszu 10 – lecia Powiatowego Centrum Kulturalno –
Rekreacyjnego we Włoszczowie. Starosta Włoszczowski Jerzy Suliga oraz Burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek
serdecznie podziękowali dyrekcji i pracownikom za ich wkład i dziesięcioletnią już pracę na rzecz kultury i sportu. Na
ręce Pani dyrektor Jolanty Tyjas popłynęły również serdeczne życzenia i podziękowania ze strony zespołu „Złoty Kłos”
z Secemina, Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem w Radkowie”, a pozostali zgromadzeni zaintonowali gromkie „Sto lat”!
Wyraźnie wzruszona pani dyrektor podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania instytucji PCK-R, a
zwłaszcza staroście Ryszardowi Maciejczykowi, który kiedyś, wraz z ówczesnym Zarządem Powiatu, podjął decyzję o
budowie kompleksu sportowo – rekreacyjnego i powołał do życia tę jednostkę. Podziękowania skierowała również do
byłego starosty Zbigniewa Matyśkiewicza i obecnego Jerzego Suligi za przychylność i dobrą wzajemną współpracę.
Dziś z całą pewnością możemy powiedzieć, że 10 lat temu podjęto słuszną decyzję o powołaniu Powiatowego
Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie.
Podsumowaniem całego wydarzenia był koncert gwiazdy wieczoru – Zespołu After Party. „Tylko ona jedyna”, „Bujaj
się bujaj”, „Ona lubi pomarańcze” to hity formacji, których mieliśmy okazję posłuchać. Ich koncert to niezwykle
energetyczne show, które bawiło licznie zgromadzoną publiczność. Doskonałej zabawy nie zepsuła nawet kapryśna
aura.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację imprezy, wystawcom i
sponsorom. Podczas Targów starosta Jerzy Suliga wraz z burmistrzem Grzegorzem Dziubkiem i dyrektor PCK-R Jolantą
Tyjas osobiście podziękowali wystawcom podczas odwiedzin stoisk.
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Sponsorzy Włoszczowskich Targów Runa Leśnego:
- Starostwo Powiatowe we Włoszczowie,
- Urząd Gminy Włoszczowa,
- Nadleśnictwo Włoszczowa,
- Bank Spółdzielczy we Włoszczowie ,
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Włoszczowy,
- Kancelaria Finansowo - Ubezpieczeniowa PRESTIGE Elżbieta Wrona z siedzibą we Włoszczowie i Małogoszczu,
- Bożena i Łukasz Michalscy,
- DATO S.C. Daniel Kocełuch, Tomasz Skiba z Włoszczowy.
Partnerzy:
- Czesław Siekierski - Poseł do Parlamentu Europejskiego Ziemi Świętokrzyskiej i Małopolskiej,
- Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie,
- Fundacja Jesteśmy Blisko z Włoszczowy,
- Ochotnicza Straż Pożarna we Włoszczowie.
Relację z imprezy można zobaczyć w TV Włoszczowa: http://www.tvwloszczowa.pl/strona/index.php
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