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Szanowni Państwo.
Oddaję w Wasze ręce
pierwszy numer
mojego czasopisma.
Życzę miłej lektury.
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Nauczyciele strajkowali. Nie
wywalczyli 1000 złotych podwyżki
© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Akcję strajkową w powiecie koordynowała Bożena Jasiowska, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego we Włoszczowie.

Rafał Banaszek
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kwietnia rozpoczął się
strajk pracowników
oświaty w naszym
powiecie i całym kraju. Nie
przyniósł oczekiwanego
rezultatu.

W pierwszym dniu strajku protestowało około 80 procent nauczycieli
w szkołach naszego powiatu, za wyjątkiem gminy Krasocin oraz jednego
przedszkola we Włoszczowie (numer 3).

Podczas strajku pedagodzy gromadzili
się w salach gimnastycznych bądź świetlicach szkolnych. Siedzieli tam tyle godzin,
ile mieli akurat lekcji danego dnia. Nie
prowadzili zajęć. Korytarze szkolne świeciły pustkami. Nie było widać uczniów, a nieliczni, którzy przychodzili do szkół, mieli zapewnioną opiekę. Egzaminy gimnazjalne
oraz ósmoklasisty odbyły się bez zakłóceń.
Z każdym jednak dniem akcja protestacyjna nauczycieli w powiecie włoszczowskim słabła. Zaczęły wycofywać

się z niej kolejne placówki oświatowe.
Do tego stopnia, że już po tygodniu zostały praktycznie tylko trzy szkoły ponadgimnazjalne w mieście (ostatecznie zawiesiły strajk przed świętami).
Zdaniem Bożeny Jasiowskiej, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego we Włoszczowie, wpłynęła na to presja środowiska oraz hejt w
Internecie. W chwili oddawania tego
numeru do druku przed świętami strony nie doszły jeszcze do porozumienia.

POWIAT WŁOSZCZOWSKI

Rafał Krupa został nowym
dyrektorem naszego szpitala
Rafał Banaszek
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0 marca Zarząd
Powiatu Włoszczowskiego powołał Rafała Krupę z
Kroczyc na stanowisko dyrektora Zespołu
Opieki Zdrowotnej.
To szósty szef naszego
szpitala w ciągu pięciu
ostatnich lat.

Wybór Krupy na stanowisko dyrektora ZOZ Włoszczowa poprzedziły rozmowy z
Zarządem Powiatu. Ponadto
kandydat przedstawił swoją
wizję funkcjonowania szpitala
komisji
konkursowej
pod kierownictwem Zbigniewa Matyśkiewicza, która pozytywnie zaopiniowała jego osobę.
Rafał Krupa ma 42 lata. Mieszka
w Kroczycach (powiat zawierciański).
Pochodzi z gminy Irządze koło Szczekocin (były powiat włoszczowski).
Ukończył Akademię Ekonomiczną
w Krakowie na kierunku Zarządzenie
i Marketing w zakresie rachunkowości
oraz studia podyplomowe w zakresie
MBA w placówkach ochrony zdrowia.
W latach 1996-1999 pracował
w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach na stanowisku do spraw
kredytów i oszczędności. Później
był kierownikiem i księgowym zakładu
produkcyjno-handlowego.
W latach 2005-2011 prowadził
własne biuro rachunkowe, które zajmowało się sprzedażą produktów
bankowych, pozyskiwaniem środków
finansowych na realizację inwestycji,
między innymi z udziałem funduszy
unijnych. Firma ta funkcjonuje do
dziś – prowadzi ją żona pana Rafała.
Od 2006 roku Rafał Krupa sprawował mandat radnego Rady Powiatu Zawierciańskiego trzech kadencji, a w kadencji 2010-2014 został
starostą zawierciańskim. Wówczas
realizował plan restrukturyzacyjny
szpitala powiatowego w Zawierciu.
Tutaj warto wspomnieć, że zawierciański szpital w 2009 roku, jak
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opowiada Rafał Krupa, miał 11 milionów złotych strat. Już w 2012 roku,
jak twierdzi, lecznica ta osiągnęła minimalny zysk i do dziś jest „na plusie”.
W latach 2012-2014 Krupa był
członkiem Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Komisja ta
opiniowała projekty ustaw, rozporządzeń oraz zarządzeń służących systemowi ochrony zdrowia.
Poza tym dyrektor Krupa współpracuje ze Związkiem Powiatów
Polskich. Jest również ekspertem w Związku Miast Polskich
(jako jedna z 50 osób w Polsce).
Ciekawostką jest też fakt, że
w latach 2014-2018 Rafał Krupa prowadził wykłady na Uczelni
Łazarskiego w Warszawie na kierunku MBA w ochronie zdrowia.
Dotyczyły one między innymi praktyki zarządzania ochroną zdrowia
z poziomu jednostek samorządu
terytorialnego, planowania i zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia oraz restrukturyzacji
w placówkach ochrony zdrowia.
„Na razie dużo chodzę po szpitalu, diagnozuję sytuację, obserwuję
zachowanie lekarzy i pacjentów”
– opowiada o swoim nowym miejscu pracy dyrektor Rafał Krupa.

Łukasz Karpiński
szefem Rady Społecznej
10 osób weszło w skład nowej Rady Społecznej Zespołu
Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
Pierwsze
posiedzenie
nowego organu doradczego dyrektora odbyło się 10 kwietnia.
Przewodniczącym rady został wicestarosta Łukasz Karpiński. Na jego zastępcę
wybrano lekarz Annę Szczukocką - radną
Rady Powiatu. Sekretarzem został Zenon
Kułaga ze starostwa. Wojewodę świętokrzyskiego będzie reprezentował w radzie
Stanisław Nowak, gminę Włoszczowa Jerzy Wiśniewski, gminę Krasocin - Jacek
Sienkiewicz, gminę Kluczewsko – Bożena
Ławińska, gminę Secemin – Henryk Lis,
gminę Radków – Tomasz Szczerba oraz
gminę Moskorzew – Andrzej Walasek.
/RB/

Prawie 800 tysięcy
promesy dla powiatu
Starosta włoszczowski Dariusz Czechowski odebrał z rąk
wicewojewody świętokrzyskiego Bartłomieja Dorywalskiego promesę drogową w wysokości 779 tysięcy złotych. W
akcie przekazania uczestniczył
również poseł Michał Cieślak.
Dotacja z budżetu państwa w wysokości do 80 procent wartości inwestycji zostanie przeznaczona na
usuwanie drogowych skutków klęsk
żywiołowych w naszym powiecie. Chodzi o dofinansowanie remontów dwóch
zniszczonych odcinków drogowych:
Bebelno-Krasów-Radków (około 1,2
kilometra) oraz przepustu na drodze
Krasów-Radków (około 100 metrów).
/RB/

© Starostwo Włoszczowa

Od lewej: poseł Michał Cieślak, starosta
włoszczowski Dariusz Czechowski i wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej
Dorywalski.
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Popękana droga w Koniecznie zostanie
naprawiona w ramach gwarancji
Rafał Banaszek

K

ielecka firma zobowiązała się do
usunięcia ubytków
na drodze powiatowej
w Koniecznie, która ma
zaledwie 1,5 roku. Władze
powiatu włoszczowskiego nie mogły odpuścić tej
sprawy, tym bardziej, że
droga jest na gwarancji do
2020 roku.

Naszym samorządowcom nie podobały się liczne odpryski (pory) i
mikrorysy na drodze, która – przypomnijmy - ma niecałe 1,5 roku (do
użytku została oddana w listopadzie 2017 roku, kosztowała ponad
2 miliony złotych, w tym przeszło

© Rafał Banaszek

Popękana droga powiatowa w Koniecznie zostanie poprawiona przez wykonawcę.
© Rafał Banaszek

1,3 miliona pozyskano z Unii Europejskiej, resztę kosztów pokryły
po połowie powiat z gminą Włoszczowa). Przedstawiciel wykonawcy zapewnił, że firma zdiagnozuje

Ponad sto osób na promocji
książki Tadeusza Stolarskiego

© Rafał Banaszek

Starosta Dariusz Czechowski wręcza kwiaty pisarzowi Tadeuszowi Stolarskiemu.

P

Rafał Banaszek

onad sto osób z kilku
powiatów województwa świętokrzyskiego uczestniczyło w promocji szkiców biograficznych
Tadeusza Stolarskiego,

znanego włoszczowskiego
pisarza.

1 kwietnia w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie autorskie z Tadeuszem Stolarskim, emerytowanym nauczycielem i byłym
dyrektorem włoszczowskiego liceum,

problem i postara się go usunąć w
tym roku. Wykonawca twierdził,
że to normalna sprawa, że drogi z
podobnymi ubytkami wytrzymują
10-15 lat i nic się z nimi nie dzieje.
na którym autor zaprezentował swoją najnowszą książkę „Znani i nieznani ziemi włoszczowskiej II” (pierwsza część ukazała się 16 lat temu).
Starosta włoszczowski Dariusz Czechowski wraz z członkami zarządu pogratulowali autorowi kolejnej jego publikacji i wręczyli bukiet kwiatów. Uczestnicy
spotkania wspólnie odśpiewali panu Tadeuszowi „100 lat”. Pisarz był wyraźnie
wzruszony oprawą, jaką mu zgotowano.
Niespodzienkę artystyczną dla pana
Tadeusza przygotowała też młodzież z
„Sikorskiego”, którego był dyrektrem.
Autor zapowiedział, że skoro sąsiedni powiat jędrzejowski doczekał
się trzech części „Znanych i nieznanych ziemi jędrzejowskiej”, to powiat
włoszczowski nie może być gorszy
i też powinien mieć swoją trylogię.

„

Książka została wydana
z wewnętrznej
potrzeby serca i
umiłowania ziemi
rodzinnej.

„
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GMINA WŁOSZCZOWA

Obwodnica Włoszczowy w lipcu.
Na razie remontują Jędrzejowską
© Rafał Banaszek

Burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek na przebudowywanej ulicy Jędrzejowskiej. Latem ma ruszyć budowa obwodnicy.

Rafał Banaszek

N

ajprawdopodobniej
w lipcu rozpocznie
się pierwszy etap
budowy obwodnicy Włoszczowy o długości ponad 7
kilometrów. Jej budowa
ma pochłonąć około 60
milionów złotych i zakończyć się pod koniec 2020
roku.
Obecnie trwa intensywny remont ulicy Jędrzejowskiej (droga
wojewódzka 742), na którą drogowcy wrócili po zimowej przerwie.
Jędrzejowska to pierwszy etap budowy obwodnicy, która przetnie tę
ulicę. Prace, jak informuje burmistrz
Włoszczowy
Grzegorz
Dziubek,
mają się tutaj zakończyć w czerwcu.
Następnie rozpoczną się roboty
ziemne związane z pierwszym etapem
obwodnicy miasta – najbardziej oczekiwanej inwestycji we Włoszczowie.
Pierwszy etap projektu zakłada budowę nowej trasy o szerokości
6 Moja gazeta lokalna

7 metrów i długości 7,4 kilometra,
biegnącej w ciągu drogi wojewódzkiej 786, z dwoma pasami ruchu
o szerokości 3,5 metra każdy oraz
poboczami o szerokości 1,5 metra.
Trasa, jak informuje inwestor,
czyli Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, będzie miała charakter
drogi GP, czyli będzie to droga główna ruchu przyspieszonego. Tam, gdzie
będzie tego wymagało bezpieczeństwo
pieszych, powstaną też chodniki. Drogi technologiczne (serwisowe) na terenach rolniczych mają być szutrowe.

„

Obwodnica
Włoszczowy będzie spełniała
wszystkie wymogi
w zakresie parametrów dotyczących dróg wojewódzkich.

„

Budowa obwodnicy rozpocznie
się prawdopodobnie od drogi powiatowej w Łachowie w kierunku
wschodnim i zakończy przed mostem na Czarnej Strudze w okolicach Beliny. Nowa trasa pobiegnie
wschodnimi i północnymi obrzeżami miasta. Planowane rozpoczęcie
prac ziemnych to lipiec tego roku,
a zakończenie – październik 2020.
Na tę inwestycję mieszkańcy
Włoszczowy czekają od blisko 50
lat. Dodajmy, że w minionej kadencji powiat i gmina Włoszczowa
wspólnie sfinansowały przygotowanie studium wykonalności projektu wraz z opracowaniem programu
funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskaniem
decyzji
środowiskowej.
Szacunkowy koszt budowy obwodnicy wyceniany jest na około 60
milionów złotych (w budżecie województwa zabezpieczono na ten cel
55,5 miliona, w tym 34 miliony w
tym roku i 18,5 miliona w przyszłym).
Projekt będzie współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

GMINA WŁOSZCZOWA

Zabytkowa plebania we włoszczowskim
rynku przejdzie wielką metamorfozę
Rafał Banaszek

R

ozpoczęła się rewitalizacja centrum
Włoszczowy od
przebudowy zabytkowej
plebani, gdzie powstanie
nowa kuchnia i stołówka
dla najbiedniejszych, świetlica oraz muzeum sztuki
sakralnej.

Zadanie realizuje parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny wspólnie z kieleckim
Stowarzyszeniem Na Rzecz Ochrony i
Promocji Sztuki Sakralnej Ars Sacra,
które są partnerami społecznymi gminy Włoszczowa w tym przedsięwzięciu.
Parafia otrzymała 75 procent dofinansowania z Unii Europejskiej na remont (jej wkład własny wyniesie oko-

© Parafia WNMP Włoszczowa

Wizualizacja strony frontowej plebani od ulicy Partyzantów.

ło 740 tysięcy złotych, a całe zadanie
będzie kosztować blisko 3 miliony).
To dopiero początek zaplanowanych

Burmistrz wręczył po raz ostatni
stypendia dla gimnazjalistów

© Rafał Banaszek

Władze Włoszczowy z dyrektorami szkół i najzdolniejszymi gimnazjalistami.

Rafał Banaszek
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3 najzdolniejszych
uczniów gimnazjów
w gminie Włoszczowa
otrzymało od burmistrza
i przewodniczącego Rady
Miejskiej stypendium.

Uroczysta gala odbyła się 12
kwietnia we włoszczowskim Domu
Kultury i poprzedzona była uroczystościami upamiętniającymi 79.
rocznicę zbrodni katyńskiej i 10.
rocznicę katastrofy smoleńskiej.
Stypendium w wysokości 150
złotych miesięcznie będą otrzymy-

na dwa lata wielkich prac rewitalizacyjnych w mieście, których realizacja pochłonie ponad 22,6 miliona.
wać do końca roku szkolnego (z
wyrównaniem od lutego): Amelia
Bartos, Ilona Ciesielska, Michał
Hudobski, Kacper Jamróz, Aleksandra Janus, Jakub Jasnos, Dominika
Krawczyk, Mateusz Łaskawski, Izabela Michalska, Zuzanna Oleksy,
Adam Prokop – wszyscy z Zespołu
Placówek Oświatowych numer 1
we Włoszczowie, Jakub Głowacki,
Kinga Kościołek, Anna Koza, Wiktoria Kusa, Wiktoria Proch, Ewelina Zug (Zespół Placówek Oświatowych numer 2), Natalia Dziubek,
Julia Pałgan, Przemysław Struski
(szkoła w Koniecznie), Karolina Dymek, Zuzanna Dziedzic i Klaudia
Nowińska (szkoła w Kurzelowie).
„Obiecujemy, że w trosce o naszą małą ojczyznę będziemy nadal poszerzać swoją wiedzę, aby
w przyszłości móc powrócić do
Włoszczowy i zwrócić dług, który
w dniu dzisiejszym zaciągamy” –
powiedziała wdzięczna młodzież.
Burmistrz Grzegorz Dziubek
obiecał, że samorząd Włoszczowy nie
poprzestanie na fundowaniu stypendiów dla zdolnej młodzieży, mimo, że
tegoroczna edycja była ostatnią dla
uczniów wygaszanych gimnazjów.
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tel. 665 250 540

Moskorzew 70

SKLEP MOTORYZACYJNY:
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•

Oleje i filtry do samochodów osobowych,
dostawczych i ciężarowych
(przy zakupie olei i filtrów u nas wymiana gratis)

•

części i akcesoria samochodowe

•

akumulatory
(darmowy test akumulatora i alternatora)

•

opony do samochodów osobowych
i dostawczych

REKLAMA

REKLAMA
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GMINA KRASOCIN

Gmina Krasocin liderem powiatu
w konkursach przedmiotowych

Z

Rafał Banaszek

namy tegorocznych
laureatów prestiżowych konkursów
przedmiotowych w gimnazjach województwa świętokrzyskiego.

4 kwietnia w Wojewódzkim
Domu Kultury w Kielcach odbyło
się uroczyste podsumowanie. Nasz
powiat może się pochwalić pięcioma tytułami laureata, w tym troje
uczniów pochodzi z gminy Krasocin.
Są to: Leonard Pełka z Krasocina
(zdobywca drugiego miejsca w województwie z biologii), Kamil Kaliszewski z tej samej szkoły (laureat z informatyki) oraz Marta Jasnos z Oleszna
(chemia). Piąty tytuł (podwójny)
zdobył Michał Hudobski z Włoszczowy (geografia i matematyka).

© Ireneusz Gliściński

Uczniowie z gminy Krasocin po raz kolejny odnieśli wielki sukces w województwie, zdobywając najwięcej w powiecie tytułów lauretów konkursów.

W Krasocinie powstanie drugi w
powiecie żłobek dla najmłodszych

© Rafał Banaszek

Wójt Ireneusz Gliściński w miejscu powstania żłobka dla najmłodszych.

2

Rafał Banaszek

kwietnia wójt Krasocina Ireneusz Gliściński podpisał umowę
na opracowanie projektu
żłobka samorządowego. To
druga taka placówka dla
10
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najmłodszych, która powstanie w powiecie włoszczowskim.

Nowy obiekt oświatowy zostanie wybudowany za blokiem
mieszkalnym w Krasocinie. Gmina, jak opowiada wójt Ireneusz

Gliściński, musiała najpierw
przejąć grunty od spółdzielni i
osoby prywatnej, co trwało około 1,5 roku. Dysponentem terenu
została w lutym tego roku. Żłobek ma być wybudowany w przyszłym roku w ramach rządowego
programu „Maluch plus”. Opiekę znajdzie w nim od 40 do 45
dzieci w wieku do 3 roku życia.
Warto dodać, że w ramach tej
inwestycji powstanie też ekologiczna kotłownia, która zapewni ciepło również sąsiedniemu
blokowi oraz ośrodkowi zdrowia.
„Po inwestycjach w obszarze
opiekuńczo-oświatowym,
to jest przebudowie, remontach
wszystkich placówek oświatowych, wybudowaniu boisk
wielofunkcyjnych i placów zabaw przy wszystkich szkołach
oraz brakującego przedszkola
w Olesznie – przyszedł czas na
zaspokojenie potrzeb najmłodszych mieszkańców naszej gminy, czyli na budowę gminnego
żłobka. Funkcjonowanie żłobka pomoże młodym rodzicom w
szybszym powrocie do pracy” –
mówi wójt Ireneusz Gliściński.

GMINA KRASOCIN
Pierwsza mobilna sterylizacja psów i kotów

24 marca przeprowadzono pierwszą w gminie Krasocin akcję sterylizacji psów
i kotów w ramach realizacji
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności.
Akcja odbyła się przy starej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej.
Przeprowadzenie jej było możliwe
dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Obrona Zwierząt, które realizuje na ternie całego kraju projekt pod
nazwą „Nadjeżdża sterylkobus - mobilna sterylizacja psów i kotów”. Zoperowano w sumie 31 zwierząt, zachipowano 22 zwierzęta domowe. W
akcji uczestniczyli przedstawiciele
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt,
Magdalena Stojek ze Schroniska dla
bezdomnych zwierząt Psy Pani Magdy w Rytlowie. Społecznie zaangażowała się Dorota Janik – pracownik krasocińskiego Urzędu Gminy.

Piąte dyktando o pióro
wójta gminy Krasocin

© Biblioteka Krasocin

Nagrodę odbiera Zdzisława Mąkosa.

Zdzisława Mąkosa, dyrektor Szkoły Podstawowej w
Czostkowie oraz Bartłomiej
Bębacz ze szkoły w Bukowie
zostali
zwycięzcami
piątego
Dyktanda o Pióro Wójta Gminy Krasocin pod nazwą „Pogromcy byków w bibliotece”.
Dyktando dla dorosłych mieszkańców gminy oddzielnie oraz
uczniów klas siódmych, ósmych i
gimnazjum pisało łącznie 22 uczestników. 22 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasocinie odbyła
się uroczystość wręczenia nagród
laureatom. Zdobywcy pierwszych
miejsc otrzymali wieczne pióra
oraz nagrody książkowe i rzeczowe.

© Rafał Banaszek

Władze Krasocina: Jacek Sienkiewicz, Ireneusz Gliściński i Bogdan Bukowski.

Ludynia pamiętała o
powstańcach styczniowych

P

Rafał Banaszek

onad 100 osób wzięło
udział w uroczystościach upamiętniających 155. rocznicą potyczki
powstańczej z 1864 roku
na tych terenach.

Spotkanie rozpoczęło się od mszy
świętej w miejscowej kaplicy w intencji
poległych powstańców styczniowych.
Odprawił ją ksiądz prefekt Ireneusz
Tuora z parafii Kozłów. Uczestniczyli w niej między innymi przedstawiciele Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego, wojewody, władze
samorządowepowiatuwłoszczowskiego
i gminy Krasocin, wojskowi, leśnicy.
Po mszy uczestnicy udali się w
uroczystym przemarszu w stronę leśnego cmentarza wojennego Pod figurą. Tutaj, przy kamieniu upamiętniającym powstańców
styczniowych poległych w potyczce z moskalami 8 kwietnia 1864
roku odbyła się część oficjalna.
Przy obelisku odmówiono modlitwę za poległych, odczytano apel
poległych, delegacje złożyły kwiaty
i zapaliły znicze. Klub Historyczny
Małogoskiego Oddziału Powstańczego z 1863 roku oddał salwę honorową. Na koniec trębacz odegrał utwór
„Śpij kolego w ciemnym grobie”.

Po części oficjalnej impreza przeniosła się do pobliskiego dworu, gdzie
zaprosił wszystkich uczestników właściciel posiadłości Stanisław Gieżyński.
W scenerii dworskiej można było obejrzeć okolicznościowe wystawy malarstwa i fotografii
o powstaniu styczniowym, a także
skosztować przysmaków kuchni polskiej. Z atrakcji ludyńskiego dworu skorzystało około 100 osób.
Wydarzenie zorganizowali: Urząd
Gminy, krasociński oddział Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego, Ostoja Dworska w Leśnicy oraz
Klub Historyczny z Małogoszcza.

‚‚

Pamięć jest tym,
czego się nigdy
nie da się zabić.
Cieszę się, że po
raz kolejny mogliśmy kultywować
tę piękną tradycję
patriotycznych
czynów naszych
przodków.

‚‚

Moja gazeta lokalna

11

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA

12

Moja gazeta lokalna

REKLAMA

Moja gazeta lokalna

13

GMINA KLUCZEWSKO

Największa inwestycja ostatnich
lat w Kluczewsku zrealizowana

© Urząd Gminy Kluczewsko

Oczyszczalnia ścieków w Kluczewsku po przebudowie z rozbudową wygląda teraz bardzo efektownie.

Rafał Banaszek

B

lisko 4 miliony
złotych kosztowała przebudowa z
rozbudową oczyszczalni
ścieków w Kluczewsku.
To była największa inwestycja ostatnich lat w tej
gminie.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się
wiosną ubiegłego roku, a zakończyło w ostatnim czasie. Wykonawcą
ibyła firma Metabex z Morawicy.
Wójt gminy Rafał Pałka jest zadowolony z realizacji. Jak mówi, inwestycja ta zabezpieczy potrzeby
połowy terenu gminy Kluczewsko.
Tę pierwszą w gminie oczyszczalnię ścieków oddano do użytku w 1997 roku. Po wielu latach
eksploatacji wymagała przebudowy z rozbudową, gdyż nie była wystarczająco wydajna. Dodajmy, że
druga oczyszczalnia funkcjonuje
od wielu lat w Dobromierzu (mo-

dernizowana była w 2015 roku).
Jeśli chodzi o oczyszczalnię w Kluczewsku, to zmodernizowano w niej
reaktor biologiczny wraz z wyposażeniem go w nowoczesne urządzenia,
rozbudowano zbiorniki do magazynowania osadu nadmiernego, przebudowano budynek techniczny, budynek stacji dmuchaw, wybudowano
tłocznię ścieków surowych, studnię
pomiarową ścieków oczyszczonych,
budynek do prasy taśmowej, do obróbki osadu nadmiernego, zagospodarowano również plac wokół oraz
utwardzono go kostką brukową.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 3,95 miliona złotych, w
tym gmina Kluczewsko pozyskała z
Unii Europejskiej (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) ponad 1,2
miliona dofinansowania, resztę kosztów pokryła ze środków własnych.
Inwestycja ta, jak podkreśla władza
gminy, przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości

Nowe godziny pracy Urzędu Gminy w Kluczewsku

© Rafał Banaszek

Rafał Pałka, wójt gminy Kluczewsko.
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Od poniedziałku, 1 kwietnia zmieniły się godziny pracy Urzędu Gminy w Kluczewsku. Wszystko po to, żeby
ułatwić obsługę mieszkańców.
W poniedziałki magistrat będzie czynny dłużej – od godziny
7 do 16, natomiast w piątki będzie pracował do 14. W pozostałe
dni tygodnia urząd będzie otwar-

wód i gleby, a także zwiększy sprawność i niezawodność oczyszczalni
oraz poprawi komfort eksploatacji.

„

To była największa inwestycja ostatniego
dziesięciolecia
i konieczna do
przeprowadzenia
w naszej gminie.
Zwiększyła się
przepustowość i
jakość odprowadzanych ścieków
- jak przystało na
oczyszczalnie XXI
wieku.

„

ty dla mieszkańców do godziny 15.
Jednocześnie wójt Rafał Pałka
przypomina, że Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów nie tylko w dniach
pracy, ale również w niedziele, święta i dni wolne w terminach uzgodnionych wcześniej z zainteresowanymi.
Warto też przypomnieć, że w sprawach skarg i wniosków wójt Kluczewska przyjmuje interesantów w każdy
poniedziałek w godzinach od 10 do 16.
/RB/

GMINA KLUCZEWSKO

Medal Pro Patria dla szkoły w
Dobromierzu za patriotyzm

© Szkoła Podstawowa w Dobromierzu

W Dobromierzu odbyło się I Forum Oświatowe „Murawy Dobromierskie”.

N

Rafał Banaszek

a wniosek ministra Jana Józefa
Kasprzyka, szefa

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, sztandar Szkoły

Podstawowej imienia
majora Henryka Dobrzańskiego pseudonim „Hubal”
w Dobromierzu został
odznaczony Medalem Pro
Patria.

Odznaczenia dokonał osobiście minister Kasprzyk podczas
I Forum Oświatowego „Murawy
Dobromierskie”, które odbyło się
w miejscowej szkole 15 marca.
„To kolejne i najwyższe odznaczenie, jakie otrzymała szkoła. Cieszymy się, że nasza wspólna, wieloletnia praca w kierunku szerzenia
patriotyzmu
i
wychowywania
kolejnych pokoleń w świadomości tożsamości narodowej została
dostrzeżona przez władze rządowe. To dla nas ogromny zaszczyt,
potwierdzenie właściwie wybranej drogi edukacyjno-wychowawczej, ale także zobowiązanie do
dalszej pracy” - podkreśla Robert
Dzierzgwa, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia majora Henryka
Dobrzańskiego w Dobromierzu.

Dwa województwa rywalizowały w
halowej lidze piłkarskiej w Kluczewsku

D

Rafał Banaszek

rużyna Rejonu
Przedbórz została
mistrzem Gminnej
Ligi Halowej Piłki Nożnej
w Kluczewsku w sezonie
2018/2019, zdobywając aż
dwa puchary.

91 spotkań ligowych, 15 pucharowych, 14 drużyn, ponad 200 zawodników z dwóch województw i
3 miesiące sportowej rywalizacji
– tak wyglądała szósta edycja tej
imprezy sportowej w Kluczewsku.
O popularności tego wydarzenia sportowego niech świadczy
fakt, że wzięły w nim udział zespoły z terenu dwóch województw
(świętokrzyskiego
i
łódzkiego).
Ostatecznie mistrzem gminy Kluczewsko został zespół z Przedborza,
który wywalczył też puchar ligi. Drugie miejsce zajęła kolejna drużyna z
powiatu radomszczańskiego – Formozy z Żytna, natomiast trzecie wy-

© Tomasz Dębowski

Drużyna Rejonu Przedbórz z organizatorami Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej.

walczyli debiutanci – zespół firmy
Raf-Pol Rafała Chruściela z Mieczyna.
Królem strzelców z dorobkiem 34
bramek został Damian Bugno z Mieczyna. Najlepszym zawodnikiem ligi
wybrano Mateusza Małka z Żytna, najlepszym bramkarzem - Konrada Jarugę z Przedborza, a najlepszym typerem

– Konrada Kucharskiego. Nagrodzono również najwszechstronniejszych
zawodników z poszczególnych drużyn.
Organizatorem rozgrywek i fundatorem nagród była gmina Kluczewsko, przy wsparciu finansowym
powiatu
włoszczowskiego
i
sponsorów
indywidualnych.
15
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Poseł świętokrzyski, który pamięta o Ziemi Włoszczowskiej

M

ichał Cieślak,
poseł na Sejm
Rzeczypospolitej
Polskiej, pomimo tego, że
pochodzi z powiatu buskiego, nie zapomina też o
Ziemi Włoszczowskiej.

To on zorganizował w styczniu
tego roku spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie na
prośbę władz samorządowych powiatu włoszczowskiego, na którym
padły deklaracje z ust wiceministra Pawła Miłkowskiego o pomocy Zespołowi Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie.
W marcu w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Poseł Cieślak
uczestniczył w przekazaniu promesy z budżetu państwa dla powiatu
włoszczowskiego w wysokości 779
tysięcy złotych, z przeznaczeniem
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach. Dzięki tym
środkom przebudowane zostaną
dwa bardzo zniszczone odcinki
na pograniczu gmin Włoszczowa

Dzięki jego zabiegom Ochotnicza Straż Pożarna z Żelisławic w
gminie Secemin otrzymała 10 tysięcy złotych na dosprzętowienie.
Poseł pomógł też w pozyskaniu
dofinansowania na budowę boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkół w Seceminie.
13 kwietnia, jako pierwszy Poseł
RP w historii odwiedził mieszkańców Mieczyna, w gminie Krasocin.
Został tutaj zaproszony na spotkanie wielkanocne. Przy okazji obiecał pomoc w budowie brakującego
chodnika przy drodze wojewódzkiej 786 w Mieczynie oraz interwencję w sprawie remontu drogi
powiatowej w Lipiej Górze.
i Radków o łącznej długości około
1,3 kilometra.
Michał Cieślak - świętokrzyski
Poseł z Klubu Parlamentarnego
Prawo i Sprawiedliwość oraz lider
partii Porozumienie Jarosława
Gowina w regionie pomaga mieszkańcom też innych gmin powiatu
włoszczowskiego.
REKLAMA
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GMINA SECEMIN

Secemin będzie miał przychodnię
zdrowia z prawdziwego zdarzenia
© Rafał Banaszek

Wójt Tadeusz Piekarski przed odnawianym budynkiem Ośrodka Zdrowia, który wygląda bardzo okazale.

Rafał Banaszek

T

rwa termomodernizacja Ośrodka
Zdrowia w Seceminie – ostatniego budynku
użyteczności publicznej.
Zakończenie planowane
jest na przełomie czerwca
i lipca.

W ramach zadania wymieniono ponad 70 okien, drzwi wejściowe, ocieplono stropy i ściany.
Budynek jest już docieplony w całości styropianem, wykonano też
izolację termiczną fundamentów.
Niebawem
będzie
wymieniana
instalacja
centralnego
ogrzewania i oświetleniowa, zamontowane panele fotowoltaiczne,
nowe rynny i rury spustowe.
Jak informuje przedstawiciel wykonawcy - firmy Częstobud, jeżeli
tylko nie staną na przeszkodzie warunki pogodowe lub inne (na przykład
brak materiałów) inwestycja powinna być gotowa na początku wakacji.
Dodatkowo gmina Secemin musiała ogłosić przetarg na malowanie dachu przychodni, którego projekt termomodernizacji nie obejmował. Dach
18 Moja gazeta lokalna

ośrodka ma być w kolorze grafitowym.
Wykonane zostaną też nowe schody
wejściowe do budynku oraz parking
na około 20 stanowisk postojowych.
Wartość prac termomodernizacyjnych przekroczy 1 milion złotych. Do
tego dojdą roboty dodatkowe na kwotę około 200 tysięcy. Pomimo tak dużego zakresu robót Ośrodek Zdrowia,
jak informuje wójt Tadeusz Piekarski,
funkcjonuje normalnie, pacjenci mogą
korzystać z przychodni, gdyż prace
prowadzone są głównie na zewnątrz.
Warto podkreślić, że jest to ostatni
etap dużego projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej
w gminie Secemin, na który samorząd
pozyskał z Unii Europejskiej ponad 2
miliony złotych dofinansowania (cały
projekt pochłonął ponad 4 miliony).
Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku przeprowadzono termomodernizację Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Seceminie i Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w
Żelisławicach.
Obecnie
realizowana jest przychodnia publiczna.
Dzięki tym inwestycjom – jak wynika z audytu energetycznego - gmina Secemin powinna zaoszczędzić na
zużyciu energii cieplnej i elektrycznej

ponad 100 tysięcy złotych rocznie. Poprawi się też zdecydowanie komfort
pracy w zmodernizowanych obiektach.

„

Dla mnie osobiście termomodernizacja naszego
Ośrodka Zdrowia ma szczególny charakter ze
względu na fakt,
że pod koniec lat
80. ubiegłego wieku należałem do
społecznego komitetu rozbudowy tego ośrodka i
udało mi się wesprzeć wiele działań związanych
z budową nowej
części tego obiektu.

„

GMINA MOSKORZEW

Ponad 1 milion złotych dotacji rządowej
na drogi zniszczone przez deszcze
kilometra nowych dróg gminnych.
Gmina Moskorzew otrzymała z
MSWiA największą w powiecie włoszczowskim dotację w wysokości około 1,2 miliona złotych (80 procent
wartości inwestycji). Resztę kosztów
pokryje z własnego budżetu – środki już zarezerwowano na ten cel. Remont dróg, jak zapewnia wójt gminy Andrzej Walasek, rozpocznie się
w kwietniu i zakończy w czerwcu.

„

© Urząd Gminy Moskorzew

W Chlewskiej Woli zostaną wyremontowane dwie drogi.

Rafał Banaszek

G

mina Moskorzew
otrzymała kolejną
imponującą promesę z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
na drogach. Mamy dobre

wieści dla mieszkańców
czterech miejscowości.

W Chlewskiej Woli powstaną dwa
odcinki o łącznej długości ponad 1,5
kilometra, przebudowany zostanie
2-kilometrowy odcinek Mękarzów
- Tarnawa Góra, a także kilometr
drogi w Lubachowach. Łącznie zostanie wyremontowane ponad 4,5

Zbigniew Krzysiek dyrektorem
Wiejskiego Centrum w Moskorzewie
Rafał Banaszek

Z

nany włoszczowski samorządowiec
Zbigniew Krzysiek z
Moskorzewa został powołany na stanowisko dyrektora Wiejskiego Centrum
Kulturalno-Turystycznego. Był jedynym kandydatem, który startował w
konkursie.

„Miałem propozycje pracy z
Kielc i Jędrzejowa, ale wybrałem
tę, która mi najbardziej odpowiada, ze względu na sentyment do
działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej” – mówi Krzysiek.
Jak twierdzi, dodatkowym ar-

© Rafał Banaszek

Zbigniew Krzysiek został dyrektorem.

gumentem przemawiającym za tą
ofertą był również fakt, że pracę
ma na miejscu, niecały kilometr od
domu i nie musi nigdzie dojeżdżać.
1 kwietnia Zbigniew Krzysiek
został powołany przez wójta gminy Andrzeja Walaska na dyrektora
Wiejskiego Centrum na okres 5 lat.
Nowy dyrektor zapowiada, że

Udowodniliśmy
mieszkańcom, że
bez zaciągania
kredytów też można prowadzić duże
inwestycje, pomimo niewielkiego
budżetu na poziomie ponad 13 milionów.

„

będzie chciał zwiększyć ofertę tej
jednostki gminnej poprzez organizację imprez, konkursów, wystaw, szkoleń i warsztatów. Chce
również wzmocnić współpracę z
lokalnymi stowarzyszeniami oraz
ościennymi
ośrodkami
kultury.
Zbigniew Krzysiek to radny powiatu
włoszczowskiego
wszystkich kadencji (od 1999 roku), były
starosta włoszczowski jednej kadencji i dwukrotnie wicestarosta.
Wcześniej, w latach 90. przez ponad 7 lat był dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewicach.
Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne otwarto w sierpniu 2007
roku. Obecnie znajduje się w nim
kafejka internetowa, siłownia, pokój
do gry w tenisa stołowego, pomieszczenie dla prób zespołu, swoją siedzibę mają tutaj Stowarzyszenie Wielu
Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi
oraz zespół ludowy Moskorzewianie.
19
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ROZMAITOŚCI

Specjały wielkanocne z Mieczyna.
Panie Basie zdradzają swoje przepisy
Przepisy kulinarne

Imprezy

28.04

WŁOSZCZOWA

Święto Armii Krajowej w
ostatnią niedzielę kwietnia
W niedzielę, 28 kwietnia o godzinie 12 odbędzie się we Włoszczowie doroczna uroczystość poświęcona działalności Armii Krajowej
na ziemi włoszczowskiej w czasie
II wojny światowej. Początek o godzinie 12 w miejscowym kościele.

01.05

WŁOSZCZOWA

Majówka Europejska
w rynku z Jędrusiami

© Rafał Banaszek

Na dużym zdjęciu - Barbara Rak, na małym - Barbara Dwojakowska.

Rafał Banaszek

P

anie z Koła Gospodyń Wiejskich w
Mieczynie to świetne
kucharki. Mogliśmy się o
tym przekonać osobiście na
spotkaniu wielkanocnym w
remizie. Nawet jeden z posłów był pod wrażeniem...

Potrawa, bez której chyba nikt
nie wyobraża sobie Świąt Wielkanocnych to gotowane jajka na twardo. Jednak nie chodzi tutaj o zwykłe jajka, tylko kolorowe arcydzieła,

które wychodzą z rąk przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich –
Barbary Rak. Jak je przygotowuje?
„Najpierw oczywiście gotujemy
jajka na twardo, następnie obieramy
je, kroimy na pół, wyjmujemy żółtko,
natomiast białko gotujemy w barwniku spożywczym, aż nabierze koloru. Jeśli chodzi o grzybki z jajek, to
postępujemy podobnie, z tym, że białka gotujemy około 5 minut w mocnej
herbacie, aż nabiorą brązowego koloru. Jajka takie podajemy na przykład z farszem z awokado, groszkiem
zielonym, pieczarkami, czy łososiem”.

Pan Tadeusz przedstawia...

Z przymróżeniem oka...

Wędkarz stoi nad
strumykiem i
wędkuje. Nadjeżdża baca. - Baco,
są tu ryby? - pyta
wędkarz. - A gdzie
by się podziały? - odpowiada baca. Więc
wędkarz wędkuje
dalej. Baca pojechał w pole, wraca po kilku
godzinach. Wędkarz pyta go znowu. - Baco,
mówiliście, że gdzie by się podziały ryby, a ja
nie miałem nawet jednego brania. - He, he, a
skąd by się tu wziny...” - odpowiada baca.
Wydawca: RAF-MEDIA Rafał Banaszek
Czostków 83A, 29-105 Krasocin
NIP: 6561836762
tel. 579-017-637
redakcja@moja-gazeta.com.pl
www.moja-gazeta.com.pl
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W środę, 1 maja o godzinie 13
w rynku na Placu Wolności odbędzie się piknik Majówka Europejska. Jedną z atrakcji będzie rodzinny rajd rowerowy w ramach akcji
„Rower pomaga” (zbiórka na Placu
Wolności o godzinie 10). Gwiazdą wieczoru będzie zespół ludowy
Jędrusie. Wystąpią także Jędrzej,
Włoszczowskie Muzykany oraz Powiatowa Kapela Włoszczowska.

11.05

MOSKORZEW

Jubileuszowe 10. Święto
Pieroga z motocyklistami
W sobotę, 11 maja o godzinie 15
na boisku sportowym przy remizie
w Moskorzewie odbędzie się doroczne Święto Pieroga. Panie przygotują
kilka tysiecy pierogów do degustacji. Będzie kilka nowości, między
innymi wizyta motocyklistów. Imprezę zakończy zabawa taneczna.

Chyba jeszcze nie widzieliście Państwo takiego
sposobu łatania dziur na
drogach... Kto pierwszy z
Czytelników odgadnie, gdzie
znalazłem taką „łatę”, otrzyma niespodziankę
od redakcji.
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