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omału zaczynamy wracać
do normalności - łagodzone
są częściowo obostrzenia, wróciły galerie handlowe, fryzjerzy
i kosmetyczki, otwierane są
przedszkola, biblioteki. Ludzie
Rafał Banaszek
zaczynają się spotykać w grupach, masowo korzystać z miejsc odpoczynku, zapominając często o obowiązujących
jeszcze restrykcjach (odstępy dwumetrowe
i maseczki na twarzach). Jakby ucichło tak
często powtarzane do niedawna hasło "Zostań w domu!". Koronawirus nie zatrzymał
inwestycji w gminach, które idą pełną parą.
Wychodzimy pomału z marazmu. Czekamy
z niecierpliwością na otwarcie kina, basenu,
a także urzędów gmin i starostwa.

W n u m erz e
POWIAT

Obraz papieża od
władz powiatu
s. 3
WŁOSZCZOWA

© Rafał Banaszek

Od lewej: Rafał Pacanowski, Małgorzata Gusta, ksiądz Zygmunt Pawlik, Dariusz Czechowski i Łukasz Karpiński.

Setna rocznica urodzin Jana
Pawła II przy jego pomniku

KLUCZEWSKO

Rafał Banaszek

O

setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły pamiętały 18
maja władze powiatu i gminy Włoszczowa. Samorządowcy spotkali się pod pomnikiem Papieża na placu kościelnym. Obchody były skromne.

Najpierw Zarząd Powiatu
reprezentowany przez starostę Dariusza Czechowskiego,
a chwilę potem przedstawiciele
Urzędu Gminy z burmistrzem
Grzegorzem Dziubkiem na czele oddali cześć Janowi Pawłowi
II poprzez złożenie wiązanek

Pakiet pomocowy dla
przedsiębiorców
s. 7

kwiatów i zapalenie zniczy przy
pomniku świętego.
Krótką modlitwę w intencji
Jana Pawła II odmówił z samorządowcami proboszcz parafii,
dziekan dekanatu włoszczowskiego, ksiądz prałat Zygmunt
Pawlik.

Ojcu Świętemu oddali też cześć
przedstawiciele
Powiatowego
Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego z dyrektor Jolantą Tyjas na
czele, które przez cały miesiąc maj
organizowało akcję Śladami Jana
Pawła II po powiecie włoszczowskim - szczegóły na stronie 26.

Szkoła w Komornikach
uratowana
s. 10
MOSKORZEW

Nowoczesne oświetlenie
przy krajówce
s. 15
SECEMIN

© Rafał Banaszek

Od lewej: Katarzyna Prokop, Grzegorz Dudkiewicz, Grzegorz Dziubek, Jolanta Tyjas i ksiądz Zygmunt Pawlik.

Ciąg dalszy remontu ulicy
Jędrzejowskiej
s. 18

powiat włoszczowski
Będzie hala sportowa
przy "Sikorskim"

37 laptopów do zdalnej nauki
otrzymały trzy szkoły średnie
Rafał Banaszek

© Starostwo Powiatowe

Zarząd Powiatu podpisuje umowę.

Rafał Banaszek

24

kwietnia Zarząd Powiatu Włoszczowskiego podpisał umowę
na opracowanie koncepcji
architektonicznej budowy wielofunkcyjnej hali
sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu
przy budynku I Liceum
Ogólnokształcącego imienia generała Władysława
Sikorskiego.

Umowę podpisali: starosta
Dariusz Czechowski, wicestarosta Łukasz Karpiński, skarbnik powiatu Agnieszka Górska
w obecności członków zarządu
- Małgorzaty Gusty i Rafała Pacanowskiego.
To pierwszy ważny krok do budowy w przyszłości wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy
włoszczowskim liceum, z którego będą mogli korzystać nie tylko uczniowie, ale również mieszkańcy powiatu.

Starosta oddał cześć
Armii Krajowej
Rafał Banaszek

S

tarosta włoszczowski wziął udział
w uroczystości 30-lecia
powstania Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej i 78. rocznicy przemianowania
Związku Walki Zbrojnej
w Armię Krajową we
Włoszczowie.

Doroczna uroczystość odbywała się w ostatnią niedzielę
kwietnia. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w tym
roku miała skromny charakter.
Po mszy świętej w kościele parafialnym w rynku uczestnicy
zgromadzili się przy pomniku
dowódców Armii Krajowej na
placu kościelnym, gdzie starosta Dariusz Czechowski oraz
przedstawiciele kombatantów
złożyli kwiaty.
2 Moja gazeta lokalna

37

laptopów o wartości 80 tysięcy złotych przekazały 19 maja władze powiatu włoszczowskiego
trzem dyrektorom szkół ponadpodstawowych.
Będą służyły najbardziej potrzebującej młodzieży do zdalnego nauczania. W uroczystym przekazaniu
sprzętu komputerowego uczestniczył poseł Krzysztof Lipiec.
Po 11 komputerów trafiło do I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu
Szkół numer 2, a 15 kolejnych do Zespołu Szkół numer 3 we Włoszczowie.

Umowy przekazania sprzętu
podpisali dyrektorzy poszczególnych placówek ze starostą Dariuszem Czechowskim. Laptopy przekazywali poseł Krzysztof Lipiec
z przewodniczącym Rady Powiatu
Zbigniewem Matyśkiewiczem.
Zakup sprzętu komputerowego sfinansowała w całości Unia

Europejska w ramach programu
Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego.
Laptopy zostaną nieodpłatnie
użyczone najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom do
kształcenia na odległość.
Warto dodać, z tego projektu
unijnego skorzystały wszystkie
gminy ziemi włoszczowskiej, które łącznie z powiatem otrzymały 430 tysięcy złotych na zakup
komputerów.

© Rafał Banaszek

Od lewej: Leszek Huszno, Robert Ślęzak, Rafał Pacanowski, Elżbieta Grzybek, Piotr Dziuba, Piotr Suliga, Bożena
Kaczor, Krzysztof Lipiec, Dariusz Czechowski, Małgorzata Gusta, Zbigniew Matyśkiewicz i Łukasz Karpiński.

Będzie robiona droga z Oleszna do
Woli Świdzińskiej. Powstaje projekt
Rafał Banaszek

P

owiat rozstrzygnął przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ponad 4
kilometrów drogi z Oleszna do Woli Świdzińskiej. To
jeden z ważniejszych odcinków w gminie Krasocin.

© Rafał Banaszek

Łukasz Karpiński z Ireneuszem Gliścińskim na drodze przed Olesznem.

Przygotowanie projektu będzie
kosztować ponad 120 tysięcy złotych, z czego 71 tysięcy pokryje
gmina Krasocin, a pozostałą kwotę sfinansuje powiat.

Droga między Olesznem a Wolą
Świdzińską to ważny odcinek o dużym natężeniu ruchu, zwłaszcza ciężkiego taboru, który kursuje tędy do
pobliskiego tartaku w Świdnie.

Ze względu na ruch, jaki tutaj panuje, istnieje duże niebezpieczeństwo dla mieszkańców,
szczególnie w miejscowości Wola
Świdzińska. Tam naprawdę żyje
się trudno – opowiadał wójt Krasocina Ireneusz Gliściński.
Stan nawierzchni tej drogi oraz
pobocza są w złym stanie technicznym od lat. Ponadto droga
jest zbyt wąska, żeby swobodnie
mogły się nią minąć dwa samochody ciężarowe.
W ramach inwestycji zostanie wykonana nie tylko nowa
nawierzchnia o szerokości 6
metrów na długości ponad 4 kilometrów (od dworu Niemojewskich w Olesznie do końca Woli
Świdzińskiej), ale również odwodnienie oleszyńskiego rynku
oraz chodniki w obszarze zabudowanym.
Na etapie projektowania tego
odcinka przeprowadzimy konsultacje z mieszkańcami, żeby
mogli się wypowiedzieć i zgłosić swoje uwagi. Postaramy się,
aby jeszcze w tej kadencji chociaż część tej drogi została wykonana - zapowiada wicestarosta
Łukasz Karpiński.

powiat włoszczowski

© Rafał Banaszek

W uroczystości poświęcenia obrazu Jana Pawła II wzięli udział wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Poświęcenie obrazu Jana Pawła II
w starostwie na 100. rocznicę urodzin
Rafał Banaszek

5

maja dziekan dekanatu włoszczowskiego, w obecności
wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego we
Włoszczowie, poświęcił obraz Jana Pawła II, który zakupił
z własnych środków Zarząd Powiatu z okazji obchodzonej
18 maja 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły.
Była to wyjątkowa i pierwsza taka uroczystość w historii
powiatu. Odbyła się ona w starostwie, gdzie przygotowano
specjalny kącik pamięci poświęcony Janowi Pawłowi II.
Obraz zakupiony przez Zarząd Powiatu poświęcił prałat

Zygmunt Pawlik, dziekan dekanatu włoszczowskiego, zawierzając jednocześnie wszystkich
mieszkańców
ziemi
włoszczowskiej opiece świętego Jana Pawła II.
Obraz będący darem władz
powiatu dla społeczeństwa bę-

dzie eksponowany na pierwszym piętrze starostwa przez
cały miesiąc maj. W czerwcu
ma zawisnąć w sali numer 319
na drugim piętrze.
Przy okazji tego wydarzenia Zarząd Powiatu ogłosił
też ogólnopolski konkurs pla-

Starosta Włoszczowski

OGŁOSZENIE

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone (licytację) na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność
Skarbu Państwa – Starosty Włoszczowskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym Kurzelów gmina Włoszczowa, wykazanych
w poniższej tabeli:
Oznaczenie
nieruchomości
wg KW oraz
EGiB

Powierzchnia
działki
w [ha]

1

152

0,61

2

328

0,40

Oznaczenie
przetargu

3

446

0,52

Opis
nieruchomości
Działka Nr 152 jest zabudowa budynkiem
gospodarczym o konstrukcji murowano –
drewnianej. Pozostałą część działki stanowi łąka
częściowo zakrzaczona – drzewa i krzewy
samosiejki.
Wartość
przedmiotowej
nieruchomości wynosi 11 600,00 zł.
Działka Nr 328 użytkowana jest na cele rolne pod
uprawy polowe. Teren przedmiotowej działki jest
płaski, porośnięty roślinnością trawiastą. Wartość
przedmiotowej nieruchomości wynosi 8566,00 zł.
Działka Nr 446 użytkowana jest na cele rolne pod
uprawy polowe. Teren działki porośnięty jest
roślinnością trawiastą, natomiast przy granicach
z działkami sąsiednimi znajdują się rowy
odwadniające-melioracyjne.
Wartość
przedmiotowej nieruchomości wynosi 9034,00 zł.

Roczna stawka
czynszu
dzierżawnego
[zł]

Wadium [w zł]

1000,00

100,00

1000,00

100,00

1000,00

100,00

1. I przetargi ustne nieograniczone (licytacja) na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych zostaną przeprowadzony w dniu
19.06.2020r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, sala Nr 319 (II piętro) według kolejności
podanej w ogłoszeniu.
2. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie w Wydziale GKKiGN
pok. 204, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 730-1730, wtorek- czwartek 730-1530, piątek 730-1330 lub pod
nr tel. 504 753 236.

Starosta Włoszczowski
/-/ Dariusz Czechowski

styczny pod hasłem Święty
Jan Paweł II - w oczach i sercach Polaków.
Jest on adresowany do
uczniów szkół podstawowych,
ponadpodstawowych i osób
dorosłych. Prace można nadsyłać do 29 maja - zainteresowanie jest bardzo duże. Ogłoszenie wyników odbędzie się
15 czerwca.
Wszystkie nadesłane prace
mają być następnie zaprezentowane w czerwcu na sali konferencyjnej starostwa. Marzeniem
organizatorów jest zgromadzenie minimum 100 prac na stulecie urodzin Karola Wojtyły.

Wszystkie imprezy
powiatowe odwołane
Rafał Banaszek

Z

arząd Powiatu,
w związku z trudną
sytuacją epidemiczną,
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców,
podjął decyzję o odwołaniu
wszelkich wydarzeń i imprez o charakterze kulturalnym, artystycznym,
sportowym czy rozrywkowym, które zaplanowane
były w tym roku.
Chodzi między innymi o dożynki powiatowe, które miały
się odbyć w Radkowie, a także familiadę, targi runa leśnego, czy koncert świąteczny w grudniu.
3
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USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSKIE

www.okregliccy.pl

• Transport krajowy
i zagraniczny
• kremacje
• kwiaciarnia
• odzież żałobna
• chłodnia
• kaplice pogrzebowe
• nagrobki granitowe

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

604 443 239
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gmina włoszczowa

Tylko dwa przedszkola i żłobek otwarte od
25 maja. Do szkół uczniowie wracać nie chcą
Rafał Banaszek

P

o konsultacjach z dyrekcją, rodzicami dzieci oraz służbami
sanitarnymi władze samorządowe gminy Włoszczowa zdecydowały, że od 25 maja miejski żłobek oraz przedszkola zostaną
otwarte dla dzieci. Jednak nie ma dużego zainteresowania.
Od 6 maja rząd pozwolił na powrót dzieci do przedszkoli i żłobków.
Jednak o otwarciu tych placówek
miały zdecydować bezpośrednio samorządy, które sprawują pieczę nad
tymi placówkami. Władze samorządowe Włoszczowy zdecydowały,

że do 24 maja przedszkola i żłobek
będą dalej zamknięte. Gmina chciała poczekać i nie działać pochopnie,
dopóki nie będzie pewności, że nie
ma zagrożenia epidemicznego.
25 maja zdecydowano się na otwarcie przedszkoli. Jednak tylko dwie

placówki zdecydowały się na ten krok
- to przedszkole numer 3 we Włoszczowie oraz Konieczno. W pozostałych nie ma chętnych do powrotu. Podobnie jak w przypadku klas 1-3 szkół
podstawowych, gdzie również nie ma
zainteresowania.

© Rafał Banaszek

„

To na nas ciąży
odpowiedzialność za zdrowie
dzieci i ich opieGrzegorz
DZIUBEK kunów w przedszkolach i dlatego
nie ulegniemy
żadnej presji,
nie będziemy
działać w pośpiechu, a decyzje
o otwarciu będziemy podejmować rozważnie,
po wnikliwej
analizie stanu
zagrożenia epidemicznego, wskazaniach służb
sanitarnymi,
dobrze przygotowani.

„

Włoszczowski żłobek i Przedszkole Samorządowe numer 3 zostały otwarte 25 maja po 2,5-miesięcznej przerwie.

Koniec z dziurami i przełomami. Droga
gminna Bebelno-Sulików już zrobiona
Rafał Banaszek

D

roga gminna z Bebelna Wsi w kierunku Radkowa
jest już gotowa. Remont miał potrwać do początku
lipca, a tymczasem zakończył się w kwietniu.
Powstało 865 metrów nowego dywanika asfaltowego. Po
dziurach i przełomach nie ma
śladu. Droga gminna, która była

w fatalnym stanie technicznym,
stała się teraz bezpieczniejsza
dla użytkowników. Mieszkańcy
Bebelna są bardzo zadowoleni.

Jezdnia została poszerzona do 5,5 metra. Wybudowano
przy niej przepusty, przyczółki
i zjazdy na posesje. Odmulono i pogłębiono rowy. Pobocza
zrobiono z kruszywa i destruktu
uzyskanego z frezowania starej
nawierzchni. Wykonawcą była
włoszczowska firma Dukt.

Na przebudowę 865 metrów
drogi w Bebelnie Wsi do granicy z gminą Radków gmina
Włoszczowa przeznaczyła około 783 tysiące złotych, z czego
470 tysięcy stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych,
natomiast
pozostałe 313 tysięcy wynosił
wkład własny gminy.
W ten sposób odnowiony odcinek drogowy połączył gminy
Włoszczowa i Radków. Warto
dodać, że jest to najkrótsza
droga dojazdowa z miasta do
trasy krajowej 78 w gminie
Moskorzew.

© Rafał Banaszek

Tak wyglądała droga w kierunku Bebelna przed remontem.

6

Moja gazeta lokalna

© Rafał Banaszek

A tak prezentuje się obecnie - nic, tylko jeździć...

gmina włoszczowa

Pierwszy włoszczowski pakiet
pomocowy dla przedsiębiorców
Rafał Banaszek

24

kwietnia włoszczowscy radni przyjęli pakiet uchwał,
które mają wesprzeć najbardziej poszkodowanych
przedsiębiorców – chodzi o ulgi w podatku od nieruchomości.
To pierwszy samorząd w powiecie, który podał rękę firmom.
Na kwietniowej sesji nadzwyczajnej Rada Miejska jednogłośnie
przegłosowała trzy uchwały: prolongacyjną, w sprawie przedłużenia
terminu płatności do trzech miesięcy oraz dotyczącą zwolnień podatku
od nieruchomości.
Gmina przygotowała pakiet pomocowy, aby powstrzymać skutki
sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli
się przedsiębiorcy. Pomoc w szczególności kierowana jest do firm, które
zostały zmuszone do czasowego zawieszenia działalności lub w sposób
znaczący ją ograniczyły. Magistrat
zapowiada, że każdy wniosek będzie
traktowany indywidualnie.
Musimy wyjść naprzeciw i wspomóc naszych przedsiębiorców. Jakby
nie patrzeć przedsiębiorcy przez lata
nas wspierali i dzięki temu mogliśmy
się rozwijać. Oni pomagali nam, płacąc podatki do budżetu gminy, teraz
my chcemy pomóc tym, którzy na
czas epidemii musieli zamknąć lub
zawiesić działalność - mówił burmistrz Grzegorz Dziubek.

© Rafał Banaszek

Musimy wyjść naprzeciw i wspomóc naszych przedsiębiorców – mówił burmistrz.

Pakiet przygotowany przez gminę
Włoszczowa jest skierowany przede
wszystkim do branży usługowej,
handlowej i gastronomicznej. Gmina szacuje, że ulgi podatkowe z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości mogą wynieść łącznie
około 100 tysięcy złotych (od końca
kwietnia do 20 maja z wnioskiem
o zwolnienie z tej daniny wystąpiło
7 firm - przedsiębiorcy mają czas do
30 czerwca).

Ten pakiet ma przede wszystkim
na celu zagwarantowanie ochrony
miejsc pracy i firm, bo na tym nam
najbardziej zależy – podkreślał
Grzegorz Dziubek.
Radny Zbigniew Woldański dopytywał, dlaczego pomocą nie objęto też
właścicieli małych sklepów w mieście,
którzy też ponieśli straty. W odpowiedzi od Barbary Strączyńskiej, zastępcy
naczelnika Wydziału Finansowego
usłyszał, że pomoc skierowana do

Najładniejszy plac zabaw w gminie
Włoszczowa powstał w Kurzelowie

konkretnych branż wynika z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów.
Naczelnik Strączyńska wyjaśniła,
że mali przedsiębiorcy, w tym handlowcy, których nie objęły rządowe
restrykcje, mogą składać wnioski
indywidualnie o ulgi w opłacaniu
podatków na podstawie Ordynacji
podatkowej, wykazując pogorszenie
sytuacji finansowej.
Warto podkreślić, że podejmując uchwałę o zwolnieniach gmina
musiała wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową oraz budżet, który
ucierpiał w wyniku Covid-19 (ubytek w udziałach w podatku dochodowym PIT wyniósł 700 tysięcy złotych za miesiąc marzec i kwiecień).
Podczas kwietniowej sesji burmistrz poinformował, że w czasie pandemii gmina Włoszczowa nie otrzymała żadnej pomocy od państwa, ani
w formie finansowej, ani rzeczowej. –
Radzimy sobie sami – przyznał. - Samorządy spodziewają się znacznego
spadku dochodów w związku z epidemią, co przełoży się na inwestycje
- dodał burmistrz.
Więcej informacji dotyczących stosowanych ulg można uzyskać w Wydziale
Finansowym Urzędu Gminy pod numerem telefonu 41 39 42 669 wewnętrzny 113, 103, 129. Druki do pobrania
i oświadczenia znajdują się na stronie
internetowej: www.wloszczowa.pl.

Trzy ulice w mieście
do przebudowy
Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

180

tysięcy złotych kosztował nowoczesny
plac zabaw, który wybudowano przy
kurzelowskim przedszkolu. To najładniejszy
przedszkolny plac zabaw w gminie. Jednak dzieci
nie mogą z niego na razie korzystać.

© Urząd Gminy Włoszczowa

Plac podziwiają radny Jerzy Wiśniewski z burmistrzem Grzegorzem Dziubkiem.

Bezpieczne maty, piaskownice,
karuzele, huśtawki, zjeżdżalnia,
koniki… - wszystko to musi poczekać na przetestowanie przez
najmłodszych, gdyż nie można
jeszcze korzystać z placów zabaw
z uwagi na panującą epidemię.
Powierzchnia obiektu została wyłożona wykładziną poliuretanową.
Nawet gdy dojdzie do upadku, nie
będzie on groźny w skutkach. Teren
ozdobią krzewy i rabatki. Koszt inwestycji wyniósł ponad 180 tysięcy
złotych. Część tej kwoty pochodziło
z funduszu sołeckiego.
Wykonawcą zadania była firma
Royal Play z Małkini. Ale to nie
koniec strefy aktywności obok
przedszkola. Kurzelowianie już
planują w sąsiedztwie budowę siłowni napowietrznej.

12

maja burmistrz
Włoszczowy podpisał z wojewodą świętokrzyskim umowę na
remont ulic Południowej, Spokojnej i Polnej
w mieście.

Koszt inwestycji wyniesie
ponad 1 milion złotych. Z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych gmina Włoszczowa
otrzyma 616 tysięcy. Wkład własny gminy będzie stanowił ponad 410 tysięcy.
W ramach tego zadania zostaną wyremontowane nawierzchnie oraz wykonane prace towarzyszące, które mają poprawić
bezpieczeństwo w ruchu pieszym i kołowym.
7
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Zapr
Włoszczowa
ul. Sobieskiego 26a

DELIKATESY NA ROGU
Market czynny w każdą niedzielę!
REKLAMA

FIRMA HANDLOWA MAL-MET
Sylwester Kowalczyk

ul. Partyzantów 190, 29-100 Włoszczowa

tel. 500 181 330 • 668 009 525, tel. 41 39 44 908

www.mal-met.pl e-mail: malmet24@gmail.com

Ocieplanie natryskowe pianą pur
zamknięto i otwarto komórkową

OCIEPLAMY:

- poddasza
- stropy
- hale
- ściany

- wiaty
- magazyny
- elewacje
- fundamenty

· WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI, ELEKTRONARZĘDZI i MASZYN BUDOWLANYCH
· SPRZEDAŻ i MONTAŻ OGRODZEŃ · PIASKOWANIE
· PRODUKCJA SIATKI OGRODZENIOWEJ · HURTOWNIA BUDOWLANA
8
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REKLAMA

Zapraszamy do nowo otwartego

Serwisu Samochodowego!
Lokalizacja
tymczasowa
ul. Ogrodowa 33A

Lokalizacja
docelowa

SOSNOWSCY

Włoszczowa

tel. 667 602 683

ul. Podzamcze 25
Włoszczowa

e-mail: biuro@auto-serwissosnowscy.pl

Oferujemy kompleksową obsługę samochodów osobowych i dostawczych
o różnym stopniu zaawansowania technologicznego.
Oferujemy usługi zarówno Klientom indywidualnym, jak i biznesowym. Oferta obejmuje:

Mechanika ogólna
•
•
•
•
•
•
•

wymiany rozrządów
układy chłodzenia
skrzynie biegów
sprzęgła
wymiana oleju i filtrów
naprawy bieżące i obsługa zawieszeń
układy hamulcowe

Diagnostyka
komputerowa aut
Wulkanizacja

• opony niskoprofilowe, opony typy RUNFLAT

Czyszczenie układów
paliwowo-wtryskowych

Geometria zawieszenia

• ustawianie geometrii zawieszenia za
pomocą najnowocześniejszej technologii 3D

Dynamiczna wymiana oleju
w automatycznych
skrzyniach biegów

Serwis Klimatyzacji

Sprzedaż części

• naprawy i obsługa klimatyzacji
• ozonowanie wnętrz pojazdów, odgrzybianie
układów klimatyzacji

erują
ani specjaliści zaof
Nasi wykwalifikow
arcie, obejmujące
profesjonalne wsp
terek,
prawę wszelkich us
na
az
or
kę
sty
no
diag
marek.
autach rozmaitych
występujących w

Pracujemy na najlepszych markach:
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gmina kluczewsko

Decyzja ta
była podyktowana tylko
i wyłącznie
Monika
WYRWAŁ dobrem dzieci, jak również
oczekiwaniami
naszych mieszkańców, którzy
wiele razy podkreślali, że to
właśnie rodzime
stowarzyszenie
powinno nie
dopuścić do zlikwidowania lub
zmiany stopnia organizacji
szkoły w Komornikach.

„

© archiwum prywatne

Szkołę podstawową w Komornikach, której groziło obniżenie stopnia organizacyjnego do filii, przejęło miejscowe stowarzyszenie Nad Czarną.

Szkołę w Komornikach będzie prowadzić
miejscowe stowarzyszenie Nad Czarną
Rafał Banaszek

S

towarzyszenie Wiejskie Wsi Komorniki Nad Czarną przejęło
od gminy Kluczewsko szkołę w Komornikach, której groziło
przekształcenie w filię lub przejęcie przez fundację spoza powiatu.
30 stycznia na posiedzeniu stałych
komisji Rady Gminy Kluczewsko
komornickie stowarzyszenie zgodziło
się poprowadzić Zespół Przedszkolno-Szkolny na dotychczasowych zasadach, czyli Publicznego Przedszkola
oraz Publicznej Szkoły Podstawowej
w ramach klas 1-8.
Początkowo nasze stowarzyszenie
nie brało pod uwagę zamiaru prowadzenia szkoły w Komornikach.
Jednak w miarę rozwoju sytuacji
i z obawy przed zmianą stopnia organizacyjnego placówki, czyli zamknięcia szkoły w Komornikach
i utworzenia filii szkoły w Kluczewsku z klasami 1-3, członkowie stowarzyszenia postanowili podjąć ten
trud i przejąć prowadzenie szkoły
– opowiada Monika Wyrwał, prezes
stowarzyszenia Nad Czarną.
Od 1 września Zespołem Przedszkolno-Szkolnym w Komornikach
będzie zarządzać nowy dyrektor. Naukę w szkole będą prowadzić nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni na
10 Moja gazeta lokalna

podstawie przepisów Kodeksu Pracy,
a nie Karty Nauczyciela. Placówka
nadal będzie działała jako szkoła publiczna i podlegała świętokrzyskiemu
kuratorowi oświaty w Kielcach.
Dla ucznia i rodzica nie zmieni się
nic. Ten sam budynek, ten sam program nauczania, ten sam komfort
nauki. Zmieni się jednak wiele dla nauczycieli. Jak mówi Monika Wyrwał,
nie wszyscy dotychczasowi pedagodzy wyrazili chęć przejścia do szkoły
prowadzonej przez stowarzyszenie.
Niejednokrotnie są to nauczyciele
pracujący w tej placówce od wielu lat.
Po decyzjach odmownych niektórych nauczycieli zarząd stowarzyszenia ogłosił wakaty na wolne
stanowiska pracy. Okazuje się,
że w naszej okolicy jest wielu nauczycieli, którzy poszukują pracy
bądź chcą zmienić dotychczasową.
Ich kwalifikacje będą dokładnie
sprawdzane przez Kuratorium
Oświaty, co jest szczególnie praktykowane w przypadku szkół pro-

wadzonych przez stowarzyszenia.
Dzięki temu rodzice mogą być spokojni, że ich dzieci będą kształcone
przez osoby o wysokich kompetencjach – twierdzi Monika Wyrwał.
Komornickie stowarzyszenie Nad
Czarną jest znane nie tylko w gminie
Kluczewsko, ale również w całym powiecie włoszczowskim. Swoją działalność prowadzi od 2011 roku. Zrealizowało z powodzeniem kilka projektów
dofinansowanych ze środków Unii
Europejskiej, między innymi Gotowanie zdrowe i bezpieczne, na który
to projekt otrzymało ponad 46 tysięcy
złotych dofinansowania.
Od 2014 roku stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe w ramach
projektu Lokalnej Grupy Rybackiej
Między Nidą a Pilicą we Włoszczowie pod nazwą Bonus Między Nidą
a Pilicą, które przeznacza na realizację swoich działań statutowych. Spora
część funduszy pozyskanych z Urzędu
Gminy Kluczewsko oraz Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w ramach

projektu Odnowa Wsi została wykorzystana na remonty oraz doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Komornikach. Dzięki temu budynek ten
zmienił się nie do poznania.
Nasza działalność opiera się również na integracji mieszkańców,
zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych oraz promocji naszego obszaru
– dodaje pani Monika, która jest również sołtysem Komornik.
Zarząd stowarzyszenia Nad Czarną zwraca się z prośbą do wszystkich
mieszkańców Komornik, a w szczególności rodziców uczniów, o wyrozumiałość i współpracę w tym trudnym
zadaniu, jakim jest prowadzenie szkoły podstawowej i przedszkola, które
pod nowymi rządami rozpoczną działalność od 1 września.
Nasze stowarzyszenie bierze na siebie dużą odpowiedzialność i ogromny wysiłek mający na celu zapewnienie ogólnodostępnego i bezpłatnego
procesu nauczania oraz wychowania dzieci. Podejmując tę bardzo
trudną decyzję nie przewidujemy
jakichkolwiek zysków z tego tytułu,
co mogłoby zdarzyć się w przypadku
przejęcia szkoły przez stowarzyszenie lub fundację zewnętrzną – podkreśla Monika Wyrwał.

gmina kluczewsko

Co będzie robione we wszystkich sołectwach
gminy Kluczewsko w bieżącym roku?
Rafał Banaszek

458

tysięcy złotych pochłonie fundusz w 26 sołectwach gminy Kluczewsko. Dzięki tym pieniądzom zmieni się oblicze wielu miejscowości. Niektóre inwestycje już zrealizowano, inne są w trakcie.
Niektóre zadania już udało się
wykonać. W Bożej Woli zakupiona została brama oraz pozostałe
elementy ogrodzenia placu re-

kreacyjnego. Świetlicę w Bobrowskiej Woli wyposażono w nowe
meble do kuchni. Do sołectwa Komorniki i Rzewuszyce wykonano

SOŁECTWO
Bobrowniki
Bobrowska Wola
Boża Wola
Brzeście

mapy do celów projektowych pod
planowane rozbudowy oświetlenia ulicznego. Dodatkowo dla Komornik zakupiono nagłośnienie,

które będzie stanowić wyposażenie świetlicy wiejskiej. W Pilczycy metamorfozę przeszło kolejne
pomieszczenie przeznaczone na
świetlicę wiejską, wyrównano
ściany, położono płytki oraz wymieniono drzwi i okno. Niektóre
przedsięwzięcia – głównie imprezy plenerowe - z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, zostaną
przesunięte w czasie lub nie będą
zrealizowane.

PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Remont pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę wiejską
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego, doposażenie kuchni w budynku świetlicy wiejskiej
Zagospodarowanie oraz doposażenie działki rekreacyjnej
Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej

Ciemiętniki

Remont dachu nad garażem strażnicy oraz pomieszczeń świetlicy wiejskiej, obchody Nocy Świętojańskiej

Dobromierz

Wymiana ogrodzenia, zadaszenia i ogrodzenia nad schodami przy Ośrodku Zdrowia, zakup agregatu trójfazowego do bramy wjazdowej strażnicy, doposażenie placu zabaw

Jakubowice

Doposażenie placu zabaw

Januszewice

Utwardzenie polnych dróg tłuczniem, dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej, zakup tablic kierunkowych z numerami domów

Jeżowiec

Zagospodarowanie gminnej działki rekreacyjnej, dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Dobromierzu, zakup tablicy informacyjnej

Kluczewsko

Zakup namiotu, doposażenie Klubu Seniora, montaż lamp ulicznych od kościoła w stronę cmentarza, zakup kamienia na drogi
wiejskie, zakup tabliczek z oznaczeniem numerów domów, zakup mundurków dla harcerzy, organizacja obchodów Dnia Rodziny,
zagospodarowanie terenu obok kościoła w stronę cmentarza

Kolonia Bobrowska Wola

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego, zakup znaków kierunkowych z numerami domów

Kolonia Mrowina

Zakup materiałów budowlanych, impreza integracyjna

Kolonia Pilczyca

Projekt z rozbudową oświetlenia ulicznego i wymianą lamp, zakup sprzętu nagłaśniającego, stołów i ław, utwardzenie drogi kamieniem

Komorniki

Zakup halogenów wraz z okablowaniem oraz rejestratora (kamery), nagłośnienia z osprzętem do świetlicy wiejskiej, uzupełnienie
oświetlenia ulicznego, utwardzenie polnych dróg kamieniem

Komparzów

Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej, zakup kruszywa, zagospodarowanie skweru wokół świetlicy, bramki piłkarskie, spotkanie
integracyjno-promocyjne dla mieszkańców

Łapczyna Wola

Zakup kosiarki spalinowej, stołów i krzeseł, miksera do głośników, doposażenie placu zabaw

Miedziana Góra

Zagospodarowanie placu, spotkanie integracyjne

Mrowina

Zagospodarowanie działki gminnej na plac rekreacyjny

Nowiny

Asfaltowanie drogi

Pilczyca

Modernizacja świetlicy wiejskiej, spotkanie integracyjne

Praczka

Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi, spotkanie integracyjne

Rączki

Projekt rozbudowy wodociągu Dwór - Gradek

Rzewuszyce

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego, tablica informacyjna - Rudka, wykonanie zadaszenia przed wejściem do budynku świetlicy oraz
doposażenie świetlicy, wykonanie wiaty przystankowej

Stanowiska

Siłownia zewnętrzna przy placu zabaw, festyn rodzinny, turniej piłki nożnej o puchar wójta gminy Kluczewsko, zakup kosiarki i nagłośnienia

Zalesie

Położenie nawierzchni asfaltowej

Zmarłe

Montaż znaku - lustro uliczne, modernizacja oświetlenia ulicznego

Tabela przedstawiająca inwestycje do zrealizowania w tym roku przez poszczególne sołectwa gminy Kluczewsko.

Apel do mieszkańców gminy
o oszczędzanie wody w czasie suszy
Rafał Banaszek

8

maja dyrektor Komunalnego Usługowego
Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku wystosował apel do mieszkańców gminy o oszczędne
gospodarowanie wodą.

Powodem, jak podkreśla dyrektor zakładu Krzysztof Ławiński, jest
obecna sytuacja meteorologiczna,
spadek poziomu wód gruntowych
oraz niepokojące prognozy dotyczące pojawienia się opadów na terenie
gminy. Dlatego zakład komunalny
w Kluczewsku prosi mieszkańców,
aby woda pobierana z sieci wodociągowej oraz z własnych ujęć w pierwszej kolejności była wykorzystywana
na cele spożywcze i socjalno-bytowe.

Apelujemy o ograniczenie wykorzystania wody do podlewania
ogródków, trawników, mycia aut
i nawierzchni brukowych. Nieracjonalne oraz nieoszczędne gospodarowanie wodą mogłoby spowodować
znaczne obniżenie poziomu lustra
wody na ujęciach, wynikiem czego
może być znaczne obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej, a nawet
częściowe przerwy w dostawie
wody – ostrzega Krzysztof Ławiński.
11
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REKLAMA

DOMOWA
SIŁOWNIA?
ĆWICZ KIEDY
TYLKO CHCESZ!

Bieżnie treningowe

Orbitreki

Ławki treningowe

Rowery
stacjonarne

inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19
29-120 Kluczewsko
NIP: 6090063070
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Atlasy do ćwiczeń

Rowery
spinningowe

Kontakt:
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl

Steppery

Powietrzne
rowery AirBike

Przy zakupach powyżej 2000 zł

Ergometry wioślarskie

RABAT 200 zł

„abr2y8y”

Rowery
poziome

Sprawdź całą ofertę na:
www.e-inSPORTline.pl

REKLAMA

OKNA I DRZWI

REKLAMA

• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE TOMEX

SOFTLINE 0,6 W/m2K

OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

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
REKLAMA

REKLAMA

Finanse Włoszczowa
UBEZPIECZENIA・KREDYTY・PUNKT OPŁAT

KREDYTY

ze wszystkich banków

LESINGI

UBEZPIECZENIA

ze wszystkich Towarzystw
Wszystko w
jednym miejscu

U nas opłacisz
rachunki

41 242 86 45
570 907 055
finanse-wloszczowa@wp.pl

OFERUJEMY
KREDYTY

UBEZPIECZENIA
・KOMUNIKACYJNE
・MAJĄTKOWE
・FIRMOWE
・ROLNE
・PODRÓŻNE
・MEDYCZNE
・ŻYCIOWE
i wiele innych...

・KREDYTY DLA KAŻDEGO
・GOTÓWKOWE
・KONSOLIDACYJNE
・LEASINGI
・POŻYCZKI POZABANKOWE
・CHWILÓWKI

Wszystko w jednym
miejscu

Obsługujemy również
PUNKT POCZTOWY

722 272 224
ubezp.wloszczowa10@onet.pl

ul. Sienkiewicza 10
29-100 Włoszczowa

ul. Kusocińskiego 9
29-100 Włoszczowa

ZAPRASZAMY !

ZAPRASZAMY !
Moja gazeta lokalna

13

gmina moskorzew

© Urząd Gminy Moskorzew

© Urząd Gminy Moskorzew

Z lewej: wójt gminy Andrzej Walasek z dyrektorem szkoły w Moskorzewie Maciejem Młynarczykiem; z prawej Andrzej Walasek z przewodniczącym Rady
Gminy Sebastianem Kosowskim przekazują laptopy dyrektor szkoły w Chlewicach Jolancie Michalczyk.

Laptopy dla potrzebujących uczniów
ze szkół w Moskorzewie i Chlewicach
Rafał Banaszek

19

kolejnych laptopów za ponad 45 tysięcy złotych zakupiła gmina Moskorzew dla dwóch swoich szkół.
Skorzystają na tym uczniowie z rodzin wielodzietnych
oraz dzieci najbardziej potrzebujące.
5 maja wójt gminy Andrzej Walasek przekazał sprzęt komputerowy dyrektorom zespołów placówek oświatowych w Moskorzewie
i Chlewicach. Laptopy użyczono
najbardziej potrzebującym uczniom
z rodzin wielodzietnych, które mają
ograniczony dostęp do sprzętu
umożliwiającego zdalne nauczanie.

Sprzęt komputerowy zakupiono
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Zdalna
Szkoła Plus, z którego gmina Moskorzew pozyskała łącznie 90 tysięcy złotych dofinansowania. To
pozwoliło na zakup 38 laptopów.
Dzięki temu, jak podkreślają władze gminy, będzie

możliwe
zminimalizowanie
liczby uczniów wykluczonych
cyfrowo, a także wyrównanie
szans edukacyjnych dzieci.
Po zakończeniu zdalnej nauki
sprzęt komputerowy ma trafić
do pracowni informatycznych
w szkołach w Moskorzewie
i Chlewicach.

Z

uwagi na panującą epidemię nie będzie w tym
roku tradycyjnego zlotu dzieci i młodzieży na
szlaku kosynierów okolic Szczekocin. Jednym ze
współorganizatorów miała być gmina Moskorzew.
Rafał Banaszek

226. rocznica bitwy Tadeusza Kościuszki
pod Szczekocinami nie odbędzie się
© Rafał Banaszek

Kopiec Kościuszki na wzgórzu w Chebdziu widoczny z lotu ptaka.

14

Moja gazeta lokalna

„

Dzięki pozyskanym funduszom staramy się
wyjść naprzeciw
Andrzej
oczekiwaniom
WALASEK
nauczycieli, rodziców i uczniów,
aby ułatwić im
zdalne nauczanie
w tym trudnym
czasie.

„

Wydarzenie to co roku organizowane było 6 czerwca na terenie gmin
Szczekociny, Moskorzew i Słupia.
Data ta nawiązuje do bitwy w tych
stronach Tadeusza Kościuszki stoczonej w dniu 6 czerwca 1794 roku.
Było to jedno z największych starć
zbrojnych insurekcji, do którego doszło na polach położonych na pograniczu gmin Moskorzew i Słupia, a które przeszło do historii jako bitwa pod
Szczekocinami.
Naczelnik Kościuszko miał dowodzić tutaj polskimi oddziałami z najwyższego w okolicy, ponad 300-metrowego wzniesienia zwanego Złotą
Górą, leżącego między wsiami Chebdzie i Wywła. Wojsko polskie poniosło klęskę w starciu z blisko dwukrotnie większą armią rosyjsko-pruską.
To wydarzenie upamiętnia między innymi jeden z trzech kopców
w okolicy - dwumetrowy kurhan
z metalowym krzyżem na szczycie
we wsi Chebdzie, własność gminy,
wpisana do rejestru zabytków.

gmina moskorzew

Energooszczędne lampy przy drodze krajowej.
Gmina zaoszczędzi na oświetleniu ulic
Rafał Banaszek

P

ierwsze lampy ledowe pojawiły się na słupach przy drodze krajowej 78 w Moskorzewie. Zastąpiły one stare
żarówki sodowe. Wkrótce będą kolejne.

Stare lampy
sodowe

Nowe lampy
ledowe

Projekt wymiany oświetlenia
ulicznego w gminie Moskorzew
zaplanowano na 3 najbliższe lata.
Inwestycja ma kosztować ponad
100 tysięcy złotych i zostanie sfinansowana w całości przez gminę.
Zdaniem władz samorządowych, dzięki nowoczesnemu
oświetleniu ledowemu na chodnikach i drogach będzie jaśniej
w nocy, a gmina zaoszczędzi docelowo na oświetleniu ulic do 50
procent kosztów.

Pierwsze lampy energooszczędne zamontowano przy drodze krajowej w Moskorzewie.

© Rafał Banaszek

Szkoła w Moskorzewie otrzymała grant
na projekt o Tadeuszu Kościuszce
Rafał Banaszek

Z

espół Placówek Oświatowych w Moskorzewie
otrzymał 3 tysiące złotych dotacji z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na projekt pod nazwą
Tadeusz Kościuszko – nasz bohater narodowy.
Dofinansowanie
otrzymała grupa nieformalna złożona
z pracowników moskorzewskiej szkoły (Katarzyna Walasek,
Agnieszka
Srokosz,
Jadwiga Moś) wraz ze Stowarzyszeniem Wielu Pokoleń Je-

steśmy Solą Tej Ziemi, które
jest partnerem projektu. To
była najwyższa możliwa kwota dotacji w ramach naboru
wniosków.
Założeniem projektu jest
przeprowadzenie
warszta-

tów historyczno-teatralnych
przygotowujących
uczniów
do przedstawienia inscenizacji historycznej dotyczącej
postaci i wydarzeń związanych z Tadeuszem Kościuszko
- opowiadają autorzy projektu.
W tym celu zostaną zakupione stroje historyczne, odbędą się
wspomniane warsztaty, a na koniec uroczysta akademia i przemarsz pod Kopiec Kościuszki
w Chebdziu. Oczywiście wszystko to będzie możliwe dopiero po
ustaniu pandemii.

© Wikipedia

Generał Tadeusz Kościuszko.
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W OFERCIE:

EWAR

EURO-AGRO SERWIS

•
•
•
•
•

EWAR

części do maszyn rolniczych
części do samochodów osobowych,
ciężarowych i przyczep
zakuwanie węży i pasów
sprzęt ogrodniczy
Nowo
środki ochrony roślin, nawozy
rty

otwa
SKLEP

SERWIS
EURO-AGRO

Łachów 69D, tel. 668 601 441
ewaragroserwis@o2.pl

Zapraszamy

poniedziałek - piątek 7.00-18.00

sobota 7.00-16.00

REKLAMA

REKLAMA

MIESZALNIA LAKIERÓW
SAMOCHODOWYCH
Włoszczowa, ul. Sienkiewicza 19

tel. 41 39 44 744, 534 207 400
motolakk@gmail.com

- Lakiery samochodowe
i motocyklowe
- Emalie renowacyjne do maszyn
oraz ciągników rolniczych
- Nabijanie lakierów
w spray

Rabaty dla stałych klientów!
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Rusza druga edycja Świętokrzyskiej
Szkoły Liderów. Będą ciekawe zajęcia

N

iebawem rozpocznie działalność Świętokrzyska Szkoła Liderów.
Uczestnicy nauczą się między innymi zarządzania zespołem, przemówień publicznych oraz sposobów kontaktowania się z mediami.

Świętokrzyska Szkoła Liderów to
projekt, którego celem jest zwiększenie aktywności obywateli angażujących się w lokalne inicjatywy
oraz podniesienie kompetencji lokalnych liderów i działaczy organizacji pozarządowych.
Podczas zajęć nie zabraknie spotkań z doświadczonymi działaczami
organizacji pozarządowych i przedstawicielami życia publicznego. Gośćmi specjalnymi drugiej edycji będą
między innymi wiceminister sportu
Anna Krupka oraz poseł Bartłomiej
Dorywalski – mówi Paweł Kwietniewski-Futerski, prezes Kieleckiego
Forum Rozwoju – Kielce Plus.
Podczas pierwszego zjazdu dotyczącego zarządzania zespołem i czasem pracy zajęcia poprowadzą doświadczeni wykładowcy - Grzegorz
Orawiec i Adrianna Pawlik.
Warto przypomnieć, że w poprzedniej edycji projektu wzięło udział 50
uczestników. Wykłady prowadzili
między innymi dziennikarz sporto-

Paweł
Kwietniewski

Uczestnicy pierwszej edycji Świętokrzyskiej Szkoły Liderów.

wy Roman Kołton, spiker reprezentacji Polski Piotr Szefer oraz reżyser
Leszek Kumański.
Projekt Świętokrzyska Szkoła Liderów sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na
lata 2014 – 2020.

Więcej informacji
na stronie
W obu edycjach projektu wzięło dotychczas udział
120 osób. Więcej informacji
o działaniach stowarzyszenia można znaleźć na stronie
internetowej:
www.kielceplus.org.pl.

Starostwo Powiatowe i urzędy gmin
od 2,5 miesiąca zamknięte dla petentów

Uczestnicy będą
m i e l i
możliwość podniesienia swoich kompetencji z zarządzenia
zespołem,
przemówień
publicznych oraz sposobów budowania
kontaktów z mediami. Nie zabraknie
ciekawych spotkań
z doświadczonymi
działaczami.
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Punkt pobrań
wymazów przy ZOZ
Rafał Banaszek

P

rzy szpitalu we Włoszczowie powstał siódmy
w województwie bezpłatny
punkt pobrań wymazów do
badań na obecność koronawirusa. Będą z niego mogły
korzystać osoby przebywające
na kwarantannie domowej.

Drzwi starostwa są zamknięte, trzeba dzwonić. Urna na korespondencję jest przed wejściem.

© Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

W

szystkie wydziały Starostwa Powiatowego
oraz jednostki powiatowe w budynku starostwa są niedostępne dla osób z zewnątrz. Od 2,5
miesiąca na klucz zamknięte są też wszystkie urzędy gmin. Mieszkańcom zostaje telefon bądź mail.
Jeśli chodzi o włoszczowskie
starostwo, to podstawową zasadą obsługi klienta pozostają
w dalszym ciągu środki komunikowania się na odległość, to

jest kontakt telefoniczny, elektroniczny (poprzez platformę
ePUAP lub skrzynki e-mail),
a także przesyłki pocztowe lub
kurierskie.

Korespondencja tradycyjna (papierowa) może być składana do
urny umieszczonej przed wejściem
do budynku. Płatności najlepiej
realizować w formie przelewów.
18 maja starosta włoszczowski
Dariusz Czechowski wydał zarządzenie mówiące o tym, że bezpośrednia obsługa petentów jest
możliwa w starostwie, jednak musi
być ograniczona do jednej osoby na jedno stanowisko obsługi,
mieszczące się w holu na parterze.

Do punktu pobrań mogą się
zgłaszać – po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym - osoby wyłącznie w dwunastym dniu
kwarantanny. Jeśli zgłoszą się
wcześniej lub później, nie wykonają testu - nawet odpłatnie.
Osoba, która będzie chciała
mieć bezpłatnie pobrany wymaz
do badań, musi przyjechać własnym samochodem. Nie wysiadając z auta zostanie pobrany od
niej materiał z nosogardzieli.
Punkt pobrań przy szpitalu we
Włoszczowie czynny jest codziennie w dni robocze w godzinach
9-11. Chętni, którzy chcieliby z niego skorzystać muszą się wcześniej
zarejestrować – w tym celu należy
w 11 dniu kwarantanny, w godzinach 12-14 zadzwonić pod numer
telefonu 41 388 37 46.
17
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gmina secemin

Będzie kontynuowana przebudowa
ulicy Jędrzejowskiej w Seceminie
Rafał Banaszek
23 kwietnia wójt gminy podpisał umowę z firmą Dukt
z Włoszczowy, która wygrała
przetarg na kwotę około 800
tysięcy złotych. Cała inwestycja
pochłonie ponad 1 milion i w 70
procentach będzie dofinansowana przez Fundusz Dróg Samorządowych.
W ramach tego zadania zostanie przebudowany odcinek 796
metrów - od skrzyżowania z ulicą
Partyzantów do drogi powiatowej
w kierunku Bichniowa. Oprócz
nowej nawierzchni asfaltowej powstanie też chodnik i zjazdy na
posesje. Prace będą realizowane
w miesiącach czerwiec – lipiec.
Warto nadmienić, że w poprzedniej kadencji przebudowano w Seceminie ulicę Kolejową (wspólnie z powiatem),
Kościelną oraz trzy odcinki dróg
wewnętrznych (za SKR, a tak-

B

lisko 800 metrów ulicy Jędrzejowskiej zostanie przebudowane w Secemine. Inwestycję sfinansuje w 70
procentach budżet państwa.

„

© Urząd Gminy Secemin

Przebudowa
drugiego etapu
ulicy Jędrzejowskiej zamknie
Tadeusz
listę dróg, któPIEKARSKI
re wymagały
remontu lub
przebudowy na
terenie Secemina. Dzięki temu
wszystkie ulice
będą miały dobre
nawierzchnie.

„

Ulica Jędrzejowska zostanie przebudowana na odcinku około 800 metrów.

że dwie przy ulicy Kolejowej).
W obecnej kadencji wyremon-

towano kolejne ulice: Struga,
Ogrodową, Partyzantów oraz

wykonano pierwszy etap ulicy
Jędrzejowskiej.

Gmina Secemin wybudowała blisko 900
metrów wodociągu Dąbie-Cegielnia

łości została sfinansowana przez
gminę. Wykonawcą zadania była
firma Export-Import Ryszarda
Bujaka z Włoszczowy. 24 kwietnia
dokonano odbioru technicznego
wodociągu.

Rafał Banaszek

P

od koniec kwietnia w gminie Secemin zrealizowano kolejną inwestycję z zakresu gospodarki
wodnej. Chodzi o budowę ponad 877-metrowego odcinka wodociągu w miejscowości Dąbie- Cegielnia.

Wodociąg ten wykonano metodą tak zwanego przewiertu sterowanego, dzięki czemu nie trzeba
było ingerować w asfalt na drodze.
Inwestycja kosztowała łącznie
ponad 128 tysięcy złotych i w ca-

„

Realizacja tej
inwestycji wpisuje się w działania gminy
wychodzące naprzeciw wnioTadeusz
PIEKARSKI
skom mieszkańców małych
miejscowości,
borykających
się z problemami zaopatrzenia
w wodę w latach panującej
suszy.

„

© Urząd Gminy Secemin

Spotkanie wójta Tadeusza Piekarskiego z Ryszardem Bujakiem, głównym wykonawcą wodociągu.
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© Urząd Gminy Secemin

Pierwszy hydrant w Dąbiu-Cegielni.

REKLAMA
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REKLAMA

SECEMIN, ul. Czarnieckiego 73

Nowoczesne
Nowoczesne ogrodzenia
ogrodzenia
wycinane
wycinane laserowo
laserowo
• cynkowane
• malowane proszkowo
• stal nierdzewna

ustalenia
wzory, kształty, materiały do wyboru

tel. 607 973 105, 503 473 740
www.wydrych.eu

biuro@wydrych.eu
REKLAMA

Wesela, Bankiety, Imprezy, Noclegi

Dom Weselny
w Seceminie

Plac Wolności 6, 29-145 Secemin

tel. 516 12 16 85
665 88 01 78

www.dom-weselny-secemin.com
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wydarzenia

Koronawirus w szpitalu. Zarażone
były dwie lekarki i dwie pielęgniarki

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rafał Banaszek

K

oronawirus nie ominął publicznej służby zdrowia we
Włoszczowie. Dwie lekarki ze Śląska oraz dwie pielęgniarki, które pracowały w szpitalu, zarażone były Covid-19. Lekarki
są już zdrowe i wróciły do pracy. Pielęgniarki też zdrowieją.

Dyrektor szpitala Rafał Krupa uspokajał, że sytuacja jest pod kontrolą.

© Rafał Banaszek

Lekarka ze Śląska, która pracowała
na pediatrii, miała wykonać sobie test
przypadkowo. Wynik okazał się pozytywny. Nie miała żadnych objawów.
Był to drugi stwierdzony przypadek
Covid-19 we włoszczowskim szpitalu
u personelu medycznego. Przed świętami wielkanocnymi wykryto koronawirusa u kolejnej lekarki ze Ślaska
– tym razem na Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym. Obie doktorki są już
zdrowe i wróciły do pracy.
8 maja wykryto z kolei koronawirusa u dwóch pielęgniarek z gmin
Włoszczowa i Moskorzew, które
pracowały na oddziale intensywnej
opieki medycznej i nie miały żadnych
objawów. Obie panie czują się dobrze.
Wyniki ich testów wyszły ujemne.
Do 22 maja w powiecie włoszczowskim było pięć potwierdzonych
przypadków Covid-19 - w gminach
Włoszczowa, Kluczewsko, Moskorzew i Krasocin. Jedna osoba (80-latek z Włoszczowy) zmarła 20 maja to była pierwsza ofiara koronawirusa.
Trzy osoby z gmin Krasocin i Moskorzew pokonały Covid-19.

Władze powiatu stanęły w obronie
personelu zarażonego koronawirusem
Rafał Banaszek

Z

arząd Powiatu stanowczo sprzeciwia się
wszelkim przejawom negatywnego traktowania i dyskryminowania personelu medycznego, zarówno w miejscach publicznych, jak
i przestrzeni prywatnej – napisano w wydanym
15 maja oświadczeniu.
Była to reakcja na nagonkę
pod adresem personelu medycznego
włoszczowskiego
szpitala, który zaraził się koronawirusem.
Zarząd Powiatu wyraził swoje
pełne poparcie dla pracowników ochrony zdrowia: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników, pozostałych służb medycznych oraz
wdzięczność za ich codzienną,
obarczoną znacznym ryzykiem
pracę.
Dzisiaj, kiedy koronawirus zdominował codzienność
oraz zagraża naszemu życiu
i zdrowiu, pracownicy jednostek ochrony zdrowia z wielką
determinacją i odwagą walczą z epidemią. Jak wszyscy

inni, również i oni, obawiają się o zdrowie swoje i swoich bliskich – stwierdzono
w wydanym oświadczeniu.
Władze powiatu włoszczowskiego zaapelowały do wszystkich mieszkańców, żeby reagowali na ewentualne ataki wobec
środowiska medycznego.
Z okazji obchodzonego 12
maja Międzynarodowego Dnia
Pielęgniarki i Położnej Zarząd
Powiatu zamówił też mszę świętą w intencji pielęgniarek, położnych i całej służby zdrowia.
Została ona odprawiona 17
maja w kościele parafialnym
pod wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny we
Włoszczowie.
Moja gazeta lokalna
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2 tysiące maseczek
od Krasocina

Poseł Krzysztof Lipiec na wizytacji
budowanych wiaduktów w powiecie

© archiwum prywatne

Przekazanie maseczek policji.

Rafał Banaszek

W

ramach akcji zorganizowanej przez
Radę Sołecką Krasocina
uszyto blisko 2000 sztuk
maseczek wielokrotnego
użytku. Można je jeszcze
odbierać u sołtysa.
Maseczki krasocińskie przekazano między innymi Starostwu
Powiatowemu, Komendzie Powiatowej Policji we Włoszczowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie, Gminnemu
Ośrodkowi Zdrowia oraz mieszkańcom sołectwa.
W społeczną akcję szycia włączyły się: Jolanta Kaliszewska, Anna
Kowalczyk, Anna Chajczyk, Maria Robak, Elżbieta Bała, Justyna
Burdzyńska, Jadwiga Czaj, Barbara Kowalczyk, Barbara Skrobisz,
Justyna Michałek, Urszula Skoczek, Anna Skoczek, Anna Kozera,
Dorota Malicka, Anna Skrobisz,
Anna Turek i Celina Włodarczyk.

Pulsoksymetry od
oldbojów Hetmana
Rafał Banaszek

T

rzy pulsoksymetry do
pomiaru tętna oraz
stopnia nasycenia krwi
tlenem (saturacji) podarowali włoszczowskiemu
szpitalowi oldboje klubu
sportowego Hetman.

© Rafał Banaszek

Spotkanie samorządowców i parlamentarzystów przy wiadukcie w Motycznie: (od lewej) Dariusz Czechowski, Krzysztof Lipiec, Małgorzata Gusta, Zbigniew Matyśkiewicz, Rafał Pacanowski i Łukasz Karpiński.

Rafał Banaszek

D

wa powstające wiadukty drogowe nad
Centralną Magistralą Kolejową w powiecie włoszczowskim odwiedził 19 maja poseł
Krzysztof Lipiec. Goście i gospodarze byli
pod wrażeniem postępu prac.
Wiadukty w Motycznie i Koziej
Wsi buduje od stycznia firma Nowak-Mosty z Dąbrowy Górniczej.
Obecnie stoją już podpory żelbetowe oraz kładziona jest na nich stalowa konstrukcja nośna. W bardziej
zaawansowanym stanie jest budowla w Motycznie.
Oba obiekty inżynieryjne budowane nad Centralną Magistralą Kolejową będą mieć po 140-150 metrów długości, a łącznie ze zjazdami
drogowymi ich długość wyniesie
około 600 metrów.

Wiadukty będą się składać
z dwóch pasów jezdni o szerokości
3 metrów każdy oraz ciągów pieszo-rowerowych o długości od 300 do
400 metrów i szerokości 3,5 metra.
W ramach tej inwestycji powstaną
też nasypy, drogi dojazdowe oraz
system odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej.
Zdaniem władz powiatu inwestycje te zdecydowanie poprawią
bezpieczeństwo oraz usprawnią
ruch drogowy w gminach Włoszczowa i Krasocin.

Umożliwią przede wszystkim
bezkolizyjny ruch na skrzyżowaniu
linii kolejowej Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie z drogami powiatowymi. Skończą się wreszcie długie
korki samochodów stojących przy
zamkniętych szlabanach.
Dzięki tej inwestycji, jak informuje spółka PKP PLK, prędkość
pociągów poruszających się po Centralnej Magistrali zwiększy się do
ponad 200 kilometrów na godzinę.
Termin zakończenia prac to wrzesień 2021. Wykonawca chce jednak
oddać wiadukty do użytku jeszcze
w październiku tego roku. Inwestycja
w Koziej Wsi pochłonie 25,4 miliona złotych netto, a w Motycznie 21,4
miliona. Inwestorem głównym jest
spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.
Powiat włoszczowski sfinansował zakup części gruntów pod wiadukty.

Pomysłodawcą zakupu podstawowego sprzętu medycznego do badania i monitorowania parametrów życiowych
pacjenta był Marek Gołda.
W imieniu oldbojów Hetmana przekazał on dary razem
z dwoma kolegami klubowymi – Dariuszem Dąbrowskim
i Cezarym Ciupą.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Dar od oldbojów Hetmana dla szpitala.
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Władze powiatu z posłem Krzysztofem Lipcem przy budowanym wiadukcie w Koziej Wsi.

NAGROBKI

REKLAMA

PRODUKCJA i MONTAŻ

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

ATRAKCYJNE CENY

MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH
DO KAŻDEGO NAGROBKA WAZON LUB ŁAWKA GRATIS

Decor Granite

ul. Wschodnia 2, 29-100 Włoszczowa

www.decorgranite.pl tel.

785 722 981
Moja gazeta lokalna
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kom. 604 289 855
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W naszej ofercie
ubezpieczenia:
- samochodów
OC, AC, NNW
- domów, mieszkań
- firm, OC działalności
- gospodarstw rolnych
- ubezpieczenia podróży
- na życie

+ POMIAR + W
YCENA
+ TRANSPORT
GRATIS

Kompleksowo pomagamy i doradzamy

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

Multiagencja Oleszno

PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH

DACHPOLL

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

REKLAMA

ul. Spółdzielcza 2a (obok sklepu Groszek)

PUNKT w Kozłowie / gmina Małogoszcz (obok sklepu Groszek)

REKLAMA

WYLEWKI MASZYNOWE
mixokretem

UBEZPIECZENIA
- KOMUNIKACYJNE
- FIRMY - DOMU
- OSOBOWE - NA ŻYCIE
- TURYSTYCZNE - ROLNE

721 046 197
Firma Handlowo-Usługowa

Gawron Seweryn
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Ostrów 82, 29-105 Krasocin
email: wylewki.maszynowe@o2.pl

wydarzenia

Włoszczowskie samorządy przekażą
po 680 tysięcy złotych na nowe rondo
Rafał Banaszek

680

tysięcy złotych dofinansowania udzielą gmina Włoszczowa i powiat województwu na budowę ronda przy
skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego.

Stosowną uchwałę podjęli radni
miejscy na sesji 24 kwietnia. Podobną przegłosowali w starostwie
radni powiatowi 29 kwietnia.

Koszt inwestycji, jak już informowaliśmy miesiąc temu, wyniesie ponad
2 miliony złotych. Będzie ona współfinansowana przez trzy samorządy

- wojewódzki, powiatowy i gminny.
Każdy z nich wyłoży po 680 tysięcy.
Inwestycja wojewódzka ma być zrealizowana jeszcze w tym roku.

„

Mam nadzieję, że samorząd
województwa
znajdzie pieniądze na poGrzegorz
krycie jednej
DZIUBEK
trzeciej kosztów
tej inwestycji.
Przypomnę,
że w ubiegłej
kadencji samorządy gminy i powiatu
sfinansowały
dokumentację techniczną,
mieliśmy też
zezwolenie na
realizację inwestycji drogowej.
Ubolewam, że
do realizacji tej
inwestycji wtedy nie doszło.

„

© Rafał Banaszek

Na tym ruchliwym skrzyżowaniu dróg wojewódzkich, widocznych z lotu ptaka, powstanie w tym roku rondo.

Skromne powiatowe obchody Dnia
Strażaka. Jest nowy zastępca komendanta

© KP PSP Włoszczowa

4 maja świętowali włoszczowscy strażacy. Uroczystość była skromna z uwagi na pandemię.

Rafał Banaszek

4

maja, z okazji Dnia
Strażaka we włoszczowskiej komendzie Państwowej Straży Pożarnej
odbyły się powiatowe obchody tego święta. Z uwagi
na epidemię uroczystość
była skromna, bez udziału
zaproszonych gości.

Na placu wewnętrznym komendy
przeprowadzono tylko krótki apel,
podczas którego odczytano rozkazy
personalne o awansach na wyższe
stopnie i stanowiska służbowe.
Na najwyższy i póki co jedyny taki
stopień oficerski w komendzie – brygadiera awansował naczelnik Wydziału
Operacyjno-Szkoleniowego
i jednocześnie oficer prasowy Tomasz
Szymański. Komendant powiatowy
Andrzej Pacanowski został z kolei
starszym kapitanem. Z dniem 1 maja
na stanowisko zastępcy komendanta
został powołany młodszy brygadier
Zbigniew Starzyk.
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wydarzenia
Biblioteka w mieście
wznowiła działalność
Rafał Banaszek

O

Śladami świętego Jana Pawła II
po powiecie włoszczowskim

d 6 maja, po blisko
dwumiesięcznej przerwie, otworzyła drzwi dla
czytelników włoszczowska
Biblioteka Publiczna.

Zamknięta została 12 marca
razem z filiami w Czarncy, Koniecznie i Kurzelowie. 6 maja
została otwarta. Jednak wprowadzono nowe zasady dla czytelników i reżim sanitarny.
Biblioteka to pierwsza jednostka organizacyjna gminy
Włoszczowa, która zaczęła funkcjonować po długim okresie społecznej kwarantanny.
Cały czas zamknięte są Dom
Kultury z kinem oraz Ośrodek
Sportu i Rekreacji z basenem,
które również czekają na wznowienie działalności.

Najlepsza w Polsce
w konkursie o Katyniu

© archiwum prywatne

Poseł Bartłomiej Dorywalski docenił
Zuzanną Pijewską z gminy Przedbórz.

Rafał Banaszek

Z

uzanna Pijewska, uczennica pierwszej klasy
I Liceum Ogólnokształcącego
imienia generała Władysława
Sikorskiego we Włoszczowie zajęła pierwsze miejsce
w ogólnopolskim konkursie
dla młodzieży „Polskie Serce
pękło – Katyń 1940”.

Konkurs
zorganizowała
Kancelaria Sejmu. Uczennica
włoszczowskiego liceum Zuzanna Pijewska została laureatką
w kategorii praca plastyczna.
Sukces przyniosła jej oryginalna pocztówka katyńską, którą
zaprezentowała w materiale filmowym marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Pocztówkę uczennicy można zakupić obecnie na
Poczcie Polskiej.
26 Moja gazeta lokalna

© PCK-R Włoszczowa

Spotkanie z mieszkańcami przed pomnikiem Jana Pawła II w Kurzelowie.

Rafał Banaszek

W

ramach obchodów wydarzenia „Rok 2020 – Rokiem
Jana Pawła II” Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne zaprasza na wirtualny spacer z Ojcem Świętym pod
hasłem Śladami Jana Pawła II w powiecie włoszczowskim.
Chcemy promować historię
i miejsca upamiętniające największego Polaka naszych czasów, które znajdują się właśnie
w powiecie włoszczowskim,
między innymi Włoszczowę,
Kurzelów, Kluczewsko, Bukowę, Czostków, Secemin, Czarncę, Żelisławiczki, Krasocin –
mówią organizatorzy akcji.
Dotychczas pracownicy PCK-R odwiedzili: Szpital imienia
Jana Pawła II we Włoszczowie
(11 maja), pomnik Jana Pawła
II w Kurzelowie wraz ze społecznością lokalną (16 maja),
pomnik papieski na placu kościelnym we Włoszczowie oraz
wystawy okolicznościowe w Starostwie Powiatowym i Hospicjum stacjonarnym w szpitalu
(18 maja). Podczas niektórych
spotkań rozdawano nawet kremówki autorstwa włoszczowskich cukierników.
W następnej kolejności przedstawiciele Powiatowego Centrum
Kulturalno-Rekreacyjnego chcą odwiedzić miejsca
związane z Janem Pawłem II
w gminach Kluczewsko, Secemin i Krasocin. Akcja ma potrwać do końca maja.
Przy okazji organizatorzy
zwracają się do mieszkańców
z prośbą o wskazanie innych
miejsc papieskich w naszym
powiecie. Można w tej sprawie
dzwonić na numer telefonu: 795

190 370, pisać na facebookumessengerze PCKR Włoszczowa, ewentualnie na maila: biuro@pckr-wloszczowa.pl.
Na zakończenie ma być zorganizowana wystawa tematyczna

o Janie Pawle II w Internecie,
a potem także wyeksponowana
w budynku Powiatowego Centrum. Aktualne informacje na
temat akcji można znaleźć na
fanpage’u PCK-R.

© PCK-R Włoszczowa

Podczas spotkania z władzą gminy Włoszczowa przy pomniku na placu kościoła.

© PCK-R Włoszczowa

Przy wystawie okolicznościowej w Starostwie Powiatowym.

REKLAMA

Kompleksowe Budowy Domów
Remonty

VESTGRUPPEN

tel. 609 762 906
biuro@vestgruppen.pl, www.vestgruppen.pl
Oferujemy również:

- Roboty instalacyjne

· elektryka, hydraulika, klimatyzacja, wentylacja

- Roboty ziemne - Tynki, wylewki
- Inne prace budowlane

REKLAMA

Wydzierżawimy działki

Micigózd

pod farmy fotowoltaiczne
na terenie gminy!!!
Zarabiaj na swoim gruncie!!!
Czynsz dzierżawy
od 8

000 zł/ha/rok + waloryzacja

Minimalna powierzchnia działki to 1 ha

Kontakt tel. 698 008 480

Kielce

Zapraszamy do kontaktu również osoby
Dofinansowanie 5
zainteresowane własną mikroinstalacją
fotowoltaiczną na dachu lub na gruncie

90% taniej za rachunki za PRĄD!
Kontakt tel.

666 400 180

000 zł do mikroinstalacji

w programie ,,Mój Prąd”
*LICZBA DOFINANSOWAŃ JEST
OGRANICZONA, LICZY SIĘ
KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
Moja gazeta lokalna
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wydarzenia

Ponad 1000 maseczek od
gospodyń z Bebelna i Kurzelowa
Rafał Banaszek

W

ramach akcji społecznej gminy Włoszczowa i Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej Bierzcie na zdrowie mieszkanki Bebelna i Kurzelowa uszyły ponad 1000
maseczek ochronnych i rozdały potrzebującym.

Reżim sanitarny na
targowisku miejskim
Rafał Banaszek

U

rząd Gminy Włoszczowa
przypomina mieszkańcom
korzystającym z targowiska
miejskiego w poniedziałki
i piątki o obowiązku noszenia
maseczek oraz zachowaniu
odpowiedniej odległości.
Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi stoiska rozstawione zostały
w większych, niż zwykle odległościach. Sprzedawcy i kupujący nie
tylko muszą nosić maseczki i rękawiczki, ale przed wejściem na plac
każdy musi zdezynfekować ręce.
Pracownicy urzędu pilnują, aby
na targowisku znajdowała się odpowiednia ilość osób. Targowisko
miejskie otwarto 24 kwietnia po
6-tygoniowej przerwie. Ale tylko
dla sprzedawców artykułów rolno-spożywczych. Nadal obowiązuje zakaz handlu wyrobami tekstylnymi,
odzieżowymi, skórzanymi, meblowymi, oświetleniowymi, RTV i AGD,
piśmienniczymi czy księgowymi.

© Urząd Gminy Włoszczowa

Maseczki przekazują dyrektorowi szpitala Rafałowi Krupie Małgorzta Giec, Robert Suliga i Dominik Michalecki.

Bawełniane maseczki z Bebelna
trafiły do mieszkańców, policjantów i strażaków, a także do szpitala powiatowego we Włoszczowie,
dla którego bebelanki przygotowały 150 maseczek.
Dziękuję bardzo. Dla nas to
niezbędna pomoc. Jesteście super! Podziękujcie wszystkim,
którzy zaangażowali się w taką
szczytną akcję. Prosimy o jeszcze
- dziękował Rafał Krupa, dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Żadna z nas nie oczekuje
oklasków, czy słów uznania
z tego tytułu. Wystarczy nam
świadomość, że pomogłyśmy
– mówiła Małgorzata Giec,

przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bebelnie.
W podobnym czasie 1000 kolejnych maseczek uszyły mieszkanki
Kurzelowa. Krawcowe wsparli:
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wiśniewski, dyrektor
miejscowej szkoły Norbert Celebański oraz dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego Jolanta Tyjas, która
przekazała materiał.
Warto przypomnieć, ze od końca
marca gmina Włoszczowa wspólnie z Włoszczowskim Stowarzyszeniem Opieki Paliatywnej prowadzi
społeczną akcję szycia maseczek
pod nazwą Bierzcie na zdrowie.

28 maja druga wiosenna akcja
oddawania krwi we Włoszczowie
Rafał Banaszek

28

maja w godzinach 9-13 Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie zaprasza na drugą w tym miesiącu edycję
Wiosennej Akcji Honorowego Oddawania Krwi.

Pierwsza odbyła się 7 maja. Zgłosiło się około 100 osób, z czego zarejestrowano 71, a krew oddało łącznie 42
dawców. W sumie zebrano 18,9 litra.
Była to druga w województwie świętokrzyskim wyjazdowa akcja honoro-

wego oddawania krwi zorganizowana
w czasie pandemii. Dodajmy, że od
początku roku Powiatowe Centrum
zebrało w sumie 42,2 litra krwi.
Nawet w tym trudnym czasie
pokazaliśmy, że umiemy się dzielić

Do tej pory uszyliśmy tysiące maseczek sprawnymi rękami
i dzięki pomysłom kilkudziesięciu
krawcowych nie tylko z Kurzelowa i Bebelna, ale też z Czarncy,
Łachowa, Jeżowic, Motyczna,
Nieznanowic, Rząbca, Woli Wiśniowej i Włoszczowy – opowiadali organizatorzy akcji.
Środki ochronne otrzymały służby, szpital powiatowy,
a przede wszystkich mieszkańcy.
Pomogli wolontariusze, darczyńcy, instytucje, stowarzyszenia, firmy i sklepy. Organizatorzy akcji
podkreślają, że maseczki są jeszcze na maszynach i jeśli zajdzie
taka potrzeba, to będą szyć dalej.
i nie jesteśmy obojętni. Policjanci, kibice Hetmana, młodzież oraz
osoby prywatne po raz kolejny pokazały, że umieją pomagać innym,
oddając krew dla dwóch chorych
mieszkańców gminy Włoszczowa
– opowiadali organizatorzy.
Podczas zbiorki zachowano wszystkie procedury bezpieczeństwa, to jest
zorganizowano dużą, przestronną
salę sportową, było badanie wstępne (pomiar temperatury), dezynfekcja rąk, maseczki, odległość między
krwiodawcami. Na koniec każdy
dawca otrzymał od PCK-R w prezencie bawełnianą maseczkę ochronną
wielokrotnego użytku. Tak samo będzie również 28 maja.

© Urząd Gminy Włoszczowa

Piątek, 15 maja na targowisku.

Urząd Skarbowy
otwarty przez dwa dni
Rafał Banaszek

O

d 8 maja możliwa jest wizyta w Urzędzie Skarbowym we Włoszczowie, jednak
w wyznaczonych dniach
i godzinach, w wyjątkowych
sytuacjach, gdy nie można załatwić sprawy przez Internet.
Włoszczowskiego fiskusa można odwiedzić w środy w godzinach 9-15 oraz w piątki od 9 do
13. Urząd prosi jednak petentów
o zachowanie wszelkich środków
ostrożności (maseczki, rękawiczki,
dezynfekcja rąk) oraz stosowanie
się do poleceń pracowników.

© Rafał Banaszek

Od 8 maja fiskus poluzował restrykcje.
Moja gazeta lokalna
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wydarzenia
Paweł Ameryk
napisał książkę
Rafał Banaszek

D

rukarnia Kontur wydała
25 maja pierwszą książkę pierwszego burmistrza
Włoszczowy. To „Opowieść
o dawnej Włoszczowie”
Pawła Ameryka.
Książka ta jest wyjątkowa,
bo łączy elementy właściwe historii mówionej, staropolskiej
gawędy oraz traktatów o lokalnych nazwach i genealogii.
„Opowieść o dawnej Włoszczowie” z pewnością zachwyci włoszczowian i miłośników
lokalnej historii, bo jest to pasjonująca historia o miejscach
i ludziach - mówi Michał Staniaszek, wydawca publikacji. Praca
nad książką zajęła burmistrzowi
Amerykowi kilka lat. Najnowsze
wydawnictwo regionalne jest do
nabycia w drukarni Kontur.

Skromne obchody Święta
Konstytucji 3 Maja w mieście
Rafał Banaszek

T

ylko trzy poczty sztandarowe i około 30 mieszkańców
wzięło udział w skromnej uroczystości 229. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja we Włoszczowie.

© Drukarnia Kontur

Wielkie koleiny na
ulicy Partyzantów
Rafał Banaszek

N

a ulicy Partyzantów,
tuż przy sygnalizacji
świetlnej i skrzyżowaniu
z ulicą 1 Maja powstały
głębokie koleiny. W niektórych miejscach asfalt
zapadł się nawet 5 centymetrów!
Dowód przesłał nam jeden
z czytelników. Położył na
jezdni poziomicę, aby w ten
obrazowy sposób pokazać
różnicę w poziomie asfaltu.
Ulica Partyzantów to droga
wojewódzka 786, która była
przebudowywana we Włoszczowie w 2013 roku.

© Rafał Banaszek

Harcerze z Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego pełnili wartę honorową przy pomniku niepodległości w mieście.

Po raz pierwszy od wielu lat
ulicami miasta nie przeszedł
uroczysty pochód z orkiestrą
dętą, nie było też okolicznościowego przemówienia burmistrza na Placu Konstytucji 3
Maja.
W południe w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny odprawiona została
msza święta w intencji ojczyzny, którą sprawował dziekan dekanatu, ksiądz prałat

Zygmunt Pawlik. Ze względu
na obowiązujące obostrzenia,
nabożeństwo transmitowane
było też w Internecie.
Po
wspólnej
modlitwie
pochód z trzema pocztami
sztandarowymi i około 30
mieszkańcami przeszedł ulicą
Partyzantów na Plac Konstytucji 3 Maja. Tutaj, przy pomniku niepodległości wartę
honorową pełnili tradycyjnie
harcerze z Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego.

Następnie 13 delegacji złożyło wieńce przy obelisku. Wśród
uczestników byli między innymi
poseł Bartłomiej Dorywalski,
starosta włoszczowski Dariusz
Czechowski oraz burmistrz gminy Grzegorz Dziubek z przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Dudkiewiczem.
Przy pomniku nie było w tym
roku tradycyjnego przemówienia burmistrza Włoszczowy – to
Grzegorz Dziubek wygłosił w Internecie.

© Rafał Banaszek

© archiwum prywatne

Różnica poziomu wynosi 5 cm.
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Władze powiatu z przedstawicielami środowisk kombatanckich i wojskowych przy pomniku.
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rozmaitości
Krzyżówka nr 13

Ogłoszenia
Pytania

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Litery w żółtej kolumnie utworzą hasło. Nagrodę otrzyma losowo wybrana osoba,
która wyśle zdjęcie prawidłowo rozwiązanej krzyżówki na adres mailowy: redakcja@moja-gazeta.com.pl. Przypominamy, że przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku do celów promocyjnych na łamach czasopisma.

Zwycięzca krzyżówki nr 12

1. Jaką nazwę nosi Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych z Występ,
którego prezesem jest Dionizy Krawczyński?
2. Na jaki najwyższy i jedyny taki stopień
oficerski w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie
awansował 4 maja Tomasz Szymański?
3. Znany przewodnik turystyczny i pasjonat fotografii z Włoszczowy.
4. Co znajduje się na wzgórzu w Chebdziu, gdzie generał Tadeusz Kościuszko
miał dowodzić w bitwie pod Szczekocinami 6 czerwca 1794 roku?
5. Jak wabi się pies, którego uratowali
w marcu strażacy na Klekocie?
6. Kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Krasocina i radny Rady Powiatu.
7. Kto jest autorem najnowszej książki
„Opowieść o dawnej Włoszczowie”?
8. Osiedle Nowy… , które powstaje przy
ulicy Młynarskiej we Włoszczowie.
9. Jaki przydomek nosił porucznik
Bolesław Ciesielski, uczestnik walk
partyzanckich pod Chotowem, który zmarł 10 czerwca ubiegłego roku
w wieku 93 lat?

Konkurs urodzinowy
Dominika Kołton z Moskorzewa
wygrała konkurs "Mojej gazety lokalnej"
ogłoszony z okazji 1. rocznicy powstania
czasopisma. Prawidłowo odgadła, że najwięcej wyświetleń w ostatnim roku miał
artykuł o budowie bloku we Włoszczowie
przez Bartłomieja Sienkiewicza (ponad
19 tysięcy), natomiast najpopularniejszy
film dotyczył trąby powietrznej w Dąbiu
(około 4,5 tysiąca odsłon). Gratulujemy.

© Rafał Banaszek

Bogdan Stachurski z Włoszczowy odgadł prawidłowo hasło krzyżówki w kwietniowym numerze, które brzmiało: kwarantanna. Został wylosowany spośród 10
czytelników, którzy nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Dominik Kusa,
Dominika Kołton, Magdalena Dróżdż, Blanka Celebańska, Ewa Napora, Zbigniew Kozieł, Łukasz Kotulski, Przemysław Zasada i Rafał Banaszczyk. Dziękujemy.

Kącik kulinarny

Dowcipy Pana Czesława
„Nieostrożny Roman"

Nieostrożny
Roman skradł Joli
całusa i przy tej
okazji koronawirusa. Już nie
ma Romana. Nie
doczekał rana. Jola w to
nie wierzy. Roman sztywny leży.
„Sąsiad chętnie poradzi"

Młoda kobieta pyta sąsiada, który
chętnie poradzi w każdej sprawie: - Jak najskuteczniej obronić
się przed koronawirusem? Na to
sąsiad: - Możesz mieć na wierzchu
cyc***, możesz gołą mieć cip***, lecz
na rękach rękawiczki i na buzi miej
maseczkę.
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Mortadelowe zawijańce
Składniki:

Ewy Napory z Kluczyc

25 dag mortadeli, 25 dag wędzonego boczku, 2 łyżki
musztardy, 1 czerwona papryka, 1 zielona papryka, 2 jajka,
10 łyżek bułki tartej, 3 łyżki chrzanu, 7 łyżek śmietany, cukier,
sól, olej, ząbek czosnku, 6 plastrów żółtego sera gouda, 2 łyżki
orzechów włoskich, 3 jabłka, 2 łyżeczki papryki słodkiej.

Burmistrz Włoszczowy wspólnie
z dyrektorem Domu Kultury zdecydowali, że w tym roku nie odbędą się
Dni Włoszczowy, które planowano
na 20-21 czerwca. Grzegorz Dziubek przekazał tę informację po raz
pierwszy 24 kwietnia podczas sesji
Rady Miejskiej.
Powodem jest panująca epidemia i oczywiście koszty, które gmina
musi ciąć w obecnej, kryzysowej sytuacji. Odwołane zostały też dożynki
gminne, które miały się odbyć 23
sierpnia w Łachowie.
Zbliża się do nas druga plaga
– susza, która nie napawa optymizmem do tego, żeby cieszyć się
świętem plonów, a do tego dochodzi jeszcze ta pandemia, która nas
dotknęła – mówił burmistrz Grzegorz Dziubek na sesji Rady Miejskiej
w kwietniu.

Wiosna filmów w kinie
Muza od 29 maja
Stowarzyszenie Kin Studyjnych
i Lokalnych uruchomiło 21 maja
specjalną platformę w Internecie
- MOJEeKINO.PL - to największa
na świecie platforma wirtualnego kina, zrzeszająca prawie 50 kin
z całej Polski, w tym również włoszczowską Muzę. Dzięki tej platformie
widzowie we własnych domach
będą mogli poczuć namiastkę prawdziwego kina.
Na platformie MOJEeKINO.
PL będzie można śledzić pierwszy
w Polsce, w całości zrealizowany
w sieci 26. festiwal filmów fabularnych Wiosna filmów. Startuje on 29
maja i potrwa do 7 czerwca jednocześnie w 47 kinach w kraju, w tym
również w naszej Muzie.
Przez 10 dni widzowie zobaczą
ponad 30 filmów z całego świata,
nagrodzonych i wyróżnionych na
najważniejszych festiwalach. Filmem otwarcia będzie dramat "Zło
nie istnieje", zdobywca tegorocznego Złotego Niedźwiedzia w Berlinie.
Bilety będą w cenie 15 złotych.

Wykonanie:
Mortadelę i boczek pokroić w plastry, nałożyć plastry
mortadeli na plastry boczku. Śmietanę, sól, cukier i paprykę
słodką wymieszać razem i posmarować mortadelę, położyć
paprykę czerwoną i zieloną pokrojoną w kostkę, pokrojony
czosnek, jabłko i plaster żółtego sera. Chrzan i musztardę
wymieszać i posmarować plastry żółtego sera, wszystko razem
zwinąć. Zawijańce panierować w roztrzepanych jajkach,
obtoczyć w bułce tartej i smażyć w gorącym oleju w głębokim
garnku na złocisty kolor. Podawać z pieczywem lub do obiadu.

© Rafał Banaszek
Zachęcamy do dzielenia się swoimi autorskimi przepisami kulinarnymi. Najciekawsze potrawy i ich twórców będziemy prezentować cyklicznie co miesiąc na łamach czasopisma. Będą też nagrody niespodzianki dla kucharzy.
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