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Matura w czasach pandemii.
400 uczniów pisało egzamin

ajowy numer otwierają tradycyjnie matury
- po 40 tygodniach zdalnej
nauki uczniowie powrócili
do szkół, żeby napisać jeden
z najważniejszych egzaminów Rafał Banaszek
w swoim życiu. Jak im poszło, przekonamy się na początku lipca. Co z drugim
etapem budowy obwodnicy Włoszczowy,
który został zgłoszony w tym miesiącu do
rządowego programu? Czy dostaniemy
dofinansowanie? Byłby to wielki sukces
- pierwszy etap rozpoczęło Polskie Stronnictwo Ludowe, a drugi zakończy Prawo
i Sprawiedliwość?

W n u m erz e
POWIAT

Ulica Wojska Polskiego
do przebudowy
s. 3
WŁOSZCZOWA

W Gościencinie
będzie świetlica
© Rafał Banaszek

Pierwszy dzień matur w I Liceum Ogólnokształcącym imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie.

s. 7

KLUCZEWSKO

Rafał Banaszek

400

absolwentów liceów i techników z trzech
szkół ponadpodstawowych powiatu włoszczowskiego, po 40 tygodniach nauki zdalnej w domach,
powróciło 4 maja do szkół, żeby napisać maturę.
Tuż po świątecznym weekendzie młodzież wróciła do szkół
po 40 tygodniach zdalnej nauki
w domach. Na początek maturzyści zmierzyli się tradycyjnie z językiem polskim. 5 maja pisali z matematyki, a dzień później z języka
angielskiego. Tegoroczne matury,
podobnie jak rok temu, odbywały
się w reżimie sanitarnym.
W I Liceum Ogólnokształcącym
imienia generała Władysława Sikorskiego egzamin z polskiego pisało 119 licealistów. W Zespole Szkół
numer 2 imienia hetmana Stefana
Czarnieckiego do matury przystąpiło 155 abiturientów – 101 w liceum
ogólnokształcącym i 54 w technikum. W Zespole Szkół numer 3
imienia Stanisława Staszica egzamin zdawało 126 absolwentów – 27
w liceum i 99 w technikum. Wyniki
matur poznamy 5 lipca.
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Już ponad 1400 osób
s. 11
zaszczepionych
SECEMIN

„
© ZS nr 2 Włoszczowa

Matura w Zespole Szkół numer 2.

© ZS nr 3 Włoszczowa

Egzamin w Zespole Szkół numer 3.

Bożena
Kaczor
Abiturienci z „Sikorskiego”
cieszą
się, że egzaminy odbyły się w normalnym terminie, bez
przekładania. Obawiamy się jednak,
że 40 tygodni nauki
zdalnej będzie pewnym utrudnieniem
dla
tegorocznych
maturzystów.

„

Droga w Wałkonowach
s. 14
już zrobiona
MOSKORZEW

Promowali sztukę ludową
w Chlewicach
s. 15

powiat włoszczowski

Teresa Chudy została dyrektorem Powiatowego
Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego
Rafał Banaszek

T

eresa Chudy z Dobromierza została powołana
na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego. Od stycznia pełniła obowiązki szefa PCK-R.

© Starostwo Powiatowe

Od lewej: Małgorzata Gusta, Dariusz Czechowski, Teresa Chudy, Rafał Pacanowski i Łukasz Karpiński.

Uchwałę w sprawie powołania dyrektora podjął Zarząd Powiatu 29
kwietnia. Teresa Chudy została powołana z dniem 4 maja na okres 7 lat.
Jej kandydaturę rekomendowała władzom powiatu komisja konkursowa.
Jest osobą otwartą, odpowiedzialną, rzetelną. Posiada doświadczenie
w kierowaniu zespołem. Poprzez
swoje doświadczenie zawodowe
udowodniła, że tradycja, kultura regionalna i współpraca z ludźmi są
dla niej priorytetem. Swoją misję
prowadzenia jednostki PCK-R chce
opierać na współpracy z samorządem oraz organizacjami pozarządowymi – napisano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Teresa Chudy mieszka w Dobromierzu. Z wykształcenia jest magistrem filologii polskiej oraz uzyskała
tytuł licencjata filologii angielskiej.
Ukończyła również studia na kierunku zarządzanie. Zdobyła certyfikat college’u sygnowany przez
Uniwersytet Cambridge. Pracowała
między innymi w szkołach w Warszawie, Amsterdamie, a do roku
2019 była dyrektorem w szkole
w Komornikach.

Gratulacje dla Krzysztofa
Lipca od Zarządu Powiatu
Rafał Banaszek

W

ładze powiatu włoszczowskiego pogratulowały posłowi Krzysztofowi
Lipcowi powołania go do Rady doradców
do spraw politycznych premiera i wręczyły
okolicznościowy grawerton.
Spotkanie odbyło się 23 kwietnia
w Starostwie Powiatowym. Omówiono między innymi zaplanowane na ten rok inwestycje drogowe

oraz możliwości dofinansowania
z programów rządowych. Poruszono również temat budowy drugiego
etapu obwodnicy Włoszczowy.

© Starostwo Powiatowe

Od lewej: Łukasz Karpiński, Marek Gaj, Andrzej Pacanowski, Małgorzata
Gusta, Rafał Pacanowski i Dariusz Czechowski.

40 tysięcy złotych dotacji
dla policji i straży pożarnej
Rafał Banaszek

P

o 20 tysięcy złotych wsparcia finansowego otrzymały od Zarządu Powiatu
Komendy Powiatowe Policji i Państwowej
Straży Pożarnej we Włoszczowie.

© Starostwo Powiatowe

Od lewej: Małgorzata Gusta, Dariusz Czechowski, Krzysztof Lipiec i Łukasz
Karpiński.
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Policjanci dostali dofinansowanie na zakup samochodu,
natomiast strażacy – na zakup
kamery termowizyjnej. Symboliczne vouchery odebrali 29

kwietnia od przedstawicieli zarządu zastępca komendanta
powiatowego policji Marek Gaj
i komendant powiatowy straży
Andrzej Pacanowski.
MAJ 2021

powiat włoszczowski

Podczas spotkania w Kurzelowie: (od lewej) Małgorzata Gusta, Dariusz Czechowski, Krzysztof Lipiec i Adam Stępniewicz.

© Rafał Banaszek

Ulica Wojska Polskiego w Kurzelowie
zostanie przebudowana w tym roku
Rafał Banaszek

P

rawie 1 kilometr ulicy Wojska Polskiego w Kurzelowie w kierunku Jeżowic zostanie przebudowany w tym roku. Powiat włoszczowski otrzymał blisko
1,3 miliona dofinansowania z budżetu państwa.
Dotacja pochodzi z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg. Cała
inwestycja będzie kosztować 1,6
miliona złotych, z czego około 1,3
miliona (80 procent) stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.
Wkład własny powiatu wyniesie
ponad 320 tysięcy. Projekt zakłada przebudowę 900-metrowego

odcinka ulicy Wojska Polskiego
(od skrzyżowania z drogą wewnętrzną prowadzącą do szkoły
do końca terenu zabudowanego
w kierunku Jeżowic), poszerzenie jezdni do minimum 5,5 metra, budowę chodników i zjazdów
z kostki brukowej do posesji,
odwodnienie, przebudowę prze-

pustów oraz budowę kanalizacji
deszczowej.
23 kwietnia na ulicy Wojska
Polskiego odbyła się konferencja
prasowa z udziałem posła na Sejm
Krzysztofa Lipca oraz starosty
włoszczowskiego Dariusza Czechowskiego. Podczas spotkania
starosta podziękował władzom

Cztery windy w szpitalu zostaną wymienione.
ZOZ pozyskał 400 tysięcy złotych dotacji
Rafał Banaszek

O

koło 400 tysięcy złotych wsparcia otrzyma
Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
na wymianę 4 wind. Umowę na dofinansowanie podpisano pod koniec kwietnia.
Dwa stare dźwigi osobowe, które znajdują się przy poradniach
mają ponad 40 lat i są od samego
początku istnienia szpitala. Dwie
MAJ 2021

kolejne – główne windy modernizowane były ponad 10 lat temu.
Należy je wymienić, by były
funkcjonalne, bezpieczne i wy-

godne dla pacjentów i personelu
– podkreśla Rafał Krupa, dyrektor
Szpitala imienia Jana Pawła II.
Dźwigi zostaną zmodernizowane jeszcze w tym roku. Całkowity
koszt ich wymiany ma wynieść
około 800 tysięcy złotych.
27 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyło
się uroczyste podpisanie umowy
z władzami województwa.

rządowym i wojewodzie świętokrzyskiemu za dofinansowanie
inwestycji powiatowej.
6 maja władze samorządowe
powiatu włoszczowskiego podpisały z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem
umowę na dofinansowanie tego
zadania drogowego.
Zarząd Powiatu dziękuje
premierowi Mateuszowi Morawieckiemu,
wojewodzie
świętokrzyskiemu Zbigniewowi Koniuszowi oraz posłowi
Krzysztofowi Lipcowi za pomoc w pozyskaniu dofinansowania - mówi starosta Dariusz
Czechowski.
Nasz szpital reprezentował dyrektor Rafał Krupa i główna księgowa Krystyna Banaczkowska.
Z ramienia powiatu obecna była
członek zarządu Małgorzata Gusta. W wydarzeniu uczestniczył też
radny wojewódzki Artur Konarski.

© Rafał Banaszek

Windy w szpitalu widziała osobiście
wicemarszałek Renata Janik.
Moja gazeta lokalna
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DELIKATESY NA ROGU

Włoszczowa, ul. Sobieskiego 26a

Market czynny
w każdą niedzielę
MAJ 2021
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gmina włoszczowa

„

Grzegorz
Dziubek
Chcemy zachęcić
mieszkańców, aby
segregowali odpady oraz żeby były
umieszczane
we
właściwych miejscach. Co to da?
Przede wszystkim
będzie estetycznie
i ekologicznie. Myślę, że dzięki temu
zmieni się wizerunek naszego miasta.

„

Burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek przy nowo wybudowanych wiatach śmietnikowych na osiedlu Brożka.

© Rafał Banaszek

18 wiat śmietnikowych będzie we Włoszczowie.
Nareszcie zapanuje porządek przy blokach
Rafał Banaszek

N

a osiedlach Brożka, Broniewskiego i Armii
Krajowej we Włoszczowie powstanie 18 nowoczesnych wiat na śmietnikowe kontenery. To
część projektu rewitalizacji miasta. Obiekty te
pozwolą utrzymać porządek na osiedlach.
Przypomnijmy, że jesienią
ubiegłego roku zakończyła się
rewitalizacja najstarszych włoszczowskich osiedli, budowa małej
architektury i parkingów. Koszt
rewitalizacji tej części miasta wyniósł ponad 1,1 miliona złotych,
w tym dofinansowanie unijne sta-

nowiło 833 tysiące (75 procent),
a wkład własny gminy Włoszczowa 277 tysięcy.
Jednym z założeń rewitalizacji
była budowa 18 nowoczesnych,
zadaszonych i zabudowanych wiat
śmietnikowych, w których zostaną umieszczone docelowo kosze

© Rafał Banaszek

Grzegorz Dziubek jest bardzo zadowolony z efektu rewitalizacji na osiedlach.
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na śmieci. Dzięki temu, jak mówi
burmistrz Grzegorz Dziubek,
poprawi się estetyka miejskich
osiedli. Śmietnik z prawdziwego
zdarzenia, jak informuje Urząd
Gminy, pozwoli utrzymać porządek w punkcie zbiórki odpadów,
ale mieszkańcy liczą też na to, że

skończy się wreszcie podrzucanie
śmieci do miejskich pojemników
i koszy - dotychczas to był dość
częsty problem.
Warto wspomnieć, że wraz z nastaniem wiosny zrewitalizowane
osiedla zazieleniły się. Jest dokładnie tak, jak mówił pod koniec
zeszłego roku burmistrz Grzegorz
Dziubek, że prawdziwy efekt prac
rewitalizacyjnych będzie widoczny na wiosnę 2021, kiedy wszystko rozkwitnie. I tak rzeczywiście
jest. Strefy zieleni, które powstały
w ramach rewitalizacji blokowisk,
budzą się do życia. Zaczęły kwitnąć
drzewa i kwiaty, pojawia się trawa
na skwerach i łączkach. Teraz aż
miło pospacerować wśród bloków.

© Rafał Banaszek

Te kosze na śmieci będą docelowo schowane w zabudowanych wiatach.

MAJ 2021
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Tu na razie jest ściernisko...
W Gościencinie powstanie świetlica
Rafał Banaszek

F

irma Monopi Studio z Klonowa wykona projekt
świetlicy wiejskiej w Gościencinie, która ma powstać
w przyszłym roku na obrzeżach gminy Włoszczowa.

śniej takie obiekty powstały
w Rząbcu, Nieznanowicach, czy
w Kuzkach. Niebawem kontenerową świetlicę z funduszu sołeckiego będzie miało Dąbie.

„

© Rafał Banaszek

Tu na razie jest ściernisko, ale będzie… świetlica – zapowiada burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek.

6 maja władze samorządowe
gminy Włoszczowa podpisały
umowę z wykonawcą na opracowanie koncepcji projektowej.
Pochłonie ona blisko 16 tysięcy
złotych. Projekt ma być gotowy
w połowie grudnia tego roku.
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to budowa świetlicy
rozpocznie się w przyszłym roku.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wyniesie od 350 do 400 tysięcy złotych, jednak wydatki
poznamy dopiero wtedy, gdy będzie projekt - mówi skarbnik gminy Dariusz Górski.

Przypomnijmy, że w 2011 roku
została zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Silpi. Od tego czasu aż
do ubiegłego roku budynek był wykorzystywany na potrzeby społeczne - zebrania wiejskie, świetlicę dla
dzieci, mieściła się w nim też izba
regionalna prowadzona przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.
W tym roku radni gminy
Włoszczowa, po decyzji zebrania
wiejskiego, zdecydowali o sprzedaży dawnej szkoły, ponieważ
wymagała kosztownych remontów i modernizacji. Budynek nabył za 202 tysiące złotych przed-

siębiorca z gminy Kluczewsko.
Nowy właściciel już przystąpił do
remontów, a gmina do planów
budowy nowoczesnej świetlicy
dla mieszkańców wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej.
Budynek stanie prawdopodobnie w przyszłym roku na komunalnej działce, w malowniczej okolicy
wśród pól i lasów, w pobliżu rzeki
Pilicy. Będzie służył mieszkańcom
Gościencina, Silpi Dużej i Małej.
Gmina chce pozyskać na budowę
fundusze zewnętrzne.
Będzie to już kolejna świetlica
w gminie Włoszczowa. Wcze-

Grzegorz
Dziubek
Będzie to świetlica na wzór tej
w Nieznanowicach.
Takie obiekty są potrzebne dla lokalnej
społeczności,
służą
rozwojowi
kultury, podtrzymywania
więzi
społecznych. W Gościencinie świetlica
jest szczególnie potrzebna, gdyż miejscowa społeczność
jest bardzo aktywna. Mam nadzieję,
że jeszcze w tej kadencji inwestycja
ta zostanie zrealizowana i oddana
mieszkańców Gościencina i Silpi do
użytkowania.

„

2,5 miliona złotych na drogi w gminie
Włoszczowa. Niebawem ruszają remonty
Rafał Banaszek

O

koło 2,5 miliona złotych pochłonie
modernizacja 10 odcinków drogowych w gminie Włoszczowa. To będą jedne
z ostatnich dróg gminnych do zrobienia.

Grzegorz Dziubek pokazuje jedną z dróg do remontu w przysiółku Kotowie.

Nowe nawierzchnie asfaltowe powstaną w: Kotowiu, Łachowie, Rząbcu, Knapówce,
Nieznanowicach – „Rybaczka”, Bebelnie Wsi oraz na ulicy
Okrężnej w Czarncy.

powstanie projekt i odwodnienie
ulicy Konopnickiej po uregulowaniu jej stanu prawnego, a w przyszłym roku ulica ta zostanie przebudowana.
Zmodernizowane
zostaną także dwa przepusty dro-

MAJ 2021

Jeśli chodzi o miasto, to we
Włoszczowie
zmodernizowane
zostaną droga wewnętrzna przy
ulicy Jędrzejowskiej, wybudowana zostanie droga wyjazdowa
przy osiedlu Armii Krajowej oraz

© Rafał Banaszek

gowe – na odcinku prowadzącym
do oczyszczalni ścieków w mieście
oraz w Silpi.
Tak naprawdę w naszej gminie
zostanie już niewiele dróg do modernizacji - twierdzi burmistrz.
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USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSKIE
• Transport krajowy
i zagraniczny
• kremacje
• kwiaciarnia
• odzież żałobna
• chłodnia
• kaplice pogrzebowe
• nagrobki granitowe

www.okregliccy.pl

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

530 530 702

REKLAMA

NAGROBKI GRANITOWE
Artur Okręglicki Ceny producenta

NAGROBKI - GROBOWCE - WAZONY
ŁAWKI - LAMPIONY - ZDJĘCIA - LITERY

Włoszczowa, ul. Młynarska 74

tel. 604 537 246

PRZY CMENTARZU
KOMUNALNYM
8
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Największy wybór
MAJ 2021

SKŁAD BUDOWLANY
“RADEK”

REKLAMA

PPHU

NOWO
OTWARTY

Stal żebrowana i kształtowa, rury, cement,
wapno, elementy murowe,
systemy ociepleń, kleje, systemy K-G,
ogrodzenia, piasek, grys, kostka brukowa,
płyty OSB, zbiorniki na deszczówkę
narzędzia, kamień ozdobny,
pellet i ekogroszek,
art. elektryczne

Włoszczowa, ul. Partyzantów 114, tel.

797 725 915
REKLAMA

OFERTA:
• więźba dachowa
• deski
• tarcica
• elementy palet
• drewno opałowe
• pellet
tartakbebelno

Bebelno Wieś 25a, 29-100 Włoszczowa

tel.

604-360-410

tartakbebelno@interia.pl | www.tartakbebelno.pl
MAJ 2021
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gmina kluczewsko

Podsumowanie funduszu sołeckiego 2020
w gminie Kluczewsko. Wydano 460 tysięcy zł
Rafał Banaszek

P

rawie 460 tysięcy złotych przeznaczyła gmina
Kluczewsko w zeszłym roku na działania w ramach funduszu sołeckiego. W tym roku zaplanowano kolejne 425 tysięcy. Podsumowujemy ubiegłoroczne inwestycje w 26 sołectwach.

Największe w gminie sołectwo Kluczewsko zakupiło namiot wystawowy,
materiały na oświetlenie uliczne od
kościoła do cmentarza, nabyło kostkę
i krawężniki na parking obok kościoła, kamień na drogi polne, tabliczki
z oznaczeniem numerów domów,
kupiło mundurki dla harcerzy oraz
doposażyło Klub Seniora.
W sąsiedniej Pilczycy kontynuowano modernizację świetlicy wiejskiej
oraz zorganizowano spotkanie integracyjne dla mieszkańców. Sołectwo Kolonia Pilczyca przygotowało
projekt pod rozbudowę oświetlenia
ulicznego, zakupiło sprzęt nagłaśniający, stoły i ławy, garaż blaszany oraz
utwardziło drogi kamieniem.
W Stanowiskach powstanie w tym
roku siłownia zewnętrzna przy placu
zabaw (zakupiono dwa urządzenia),
sołectwo nabyło ponadto kosiarkę,
nagłośnienie oraz zorganizowało festyn rodzinny. Sąsiednie sołectwo

Jeżowiec zagospodarowało gminną
działkę poprzez zakup elementów
ogrodzenia, krzewów ozdobnych
i altany, zakupiło tablicę informacyjną
oraz pomogło finansowo Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Dobromierzu.
Sołectwo Dobromierz wymieniło
ogrodzenie i zadaszenie nad schodami
przy miejscowym ośrodku zdrowia.
Pozyskało też agregat prądotwórczy
do bramy wjazdowej strażnicy oraz
doposażyło plac zabaw. Najbardziej
na północ wysunięte sołectwo Rączki
przeznaczyło swój fundusz na projekt
rozbudowy wodociągu Dwór-Gradek.
Sołectwo Brzeście pozyskało materiały budowlane na budowę świetlicy.
W Komparzowie zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej, zagospodarowano skwer wokół świetlicy,
utwardzono teren w altanie, zakupiono kruszywo oraz zorganizowano
spotkanie integracyjno-promocyjne.
Sołectwo Praczka przeznaczyło pie-

© Rafał Banaszek

W Ciemiętnikach wyremontowano dach nad garażem remizy i świetlicy.

niądze na dokumentację pod budowę
drogi oraz zorganizowało spotkanie
integracyjne dla mieszkańców.
W Ciemiętnikach wyremontowano
dach nad garażem remizy strażackiej
oraz pomieszczeniami świetlicy wiejskiej. W Bobrownikach prowadzono
dalszy remont pomieszczeń przeznaczonych pod świetlicę.
W Bobrowskiej Woli zakupiono
materiały na oświetlenie uliczne,
wstawiono znaki kierunkowe oraz
doposażono kuchnię w świetlicy. Kolonia Bobrowska Wola przeznaczyła
fundusz na lampy uliczne oraz znaki
kierunkowe z numerami domów.
W Miedzianej Górze zakupiono kosiarkę i podkaszarkę, zestawy ław i stołów ogrodowych oraz
agregat prądotwórczy. W Mrowinie pozyskano urządzenia zabawowe i elementy ogrodzenia
placu rekreacyjnego. Kolonia
Mrowina zakupiła materiały na

budowę świetlicy oraz przeznaczyła swoje środki na konserwację
i utrzymanie urządzeń zabawowych na działce.
Sołectwo Łapczyna Wola nabyło kosiarkę spalinową, stoły
i krzesła oraz mikser do głośników. W Bożej Woli zakupiono elementy ogrodzenia i zamówiono
altanę. W Zalesiu wyasfaltowano
drogę gminną.
W Jakubowicach wymieniono
oświetlenie uliczne oraz utwardzono drogę. W pobliskich Januszewicach zakupiono tłuczeń na
drogi, dofinansowano miejscową
jednostkę ochotniczej straży pożarnej oraz zakupiono tablice kierunkowe z numerami domów.
W Komornikach zamontowano
kamery w budynku szkoły, zakupiono nagłośnienie z osprzętem do
świetlicy wiejskiej oraz materiały
na uzupełnienie oświetlenia ulicznego. W Nowinach wyasfaltowano
drogę przez wieś.
Sołectwo Rzewuszyce nabyło
materiały na oświetlenie uliczne,
tablicę informacyjną, wykonało
zadaszenie nad wejściem do świetlicy oraz doposażyło ją, a także
zakupiło wiatę przystankową.
W Zmarłych zamontowano lustro
uliczne oraz zakupiono materiały
na oświetlenie uliczne.

© Rafał Banaszek

Komorniki zainwestowały w monitoring na budynku miejscowej szkoły.

Gmina Kluczewsko dostała dofinansowanie
z programu rządowego "Azbest 2021"

nego programu usuwania azbestu
i otrzymała 76 procent dofinansowanie z budżetu państwa. Całe
zadanie będzie kosztować 10,8 tysiąca złotych.

Rafał Banaszek

8,2

tysiąca złotych dofinansowania pozyskała gmina Kluczewsko z budżetu państwa w ramach konkursu dla samorządów "Azbest 2021",
ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
10
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Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Jego
celem jest inwentaryzacja wyrobów
zawierających azbest na terenie danej
gminy i wprowadzenie pozyskanych
danych do Bazy Azbestowej.
Gmina Kluczewsko złożyła
wniosek na aktualizację posiada-

© Rafał Banaszek

Eternit to częsty widok na dachach.

MAJ 2021

gmina kluczewsko

Szczepienia w Kluczewsku idą pełną parą.
Wójt i lekarz zachęcają mieszkańców
Rafał Banaszek

J

uż przeszło 1400 mieszkańców gminy Kluczewsko
zaszczepiło się przeciw Covid-19 w miejscowym
Gminnym Ośrodku Zdrowia. Ponad 400 osób przyjęło
po dwie dawki. W grupie osób powyżej 60. roku życia
udało się zaszczepić 61 procent populacji.

„

Rafał
Pałka
Składam serdeczne
podziękowania pracownikom
Ośrodka Zdrowia za pełne zaangażowanie
w działania medyczne i jednocześnie zachęcam mieszkańców do korzystania
ze szczepień.

„

„
Szczepionkę przyjmuje sekretarz gminy Kluczewsko Bożena Nowak.

Takimi statystykami może pochwalić się Gminny Ośrodek Zdrowia
w Kluczewsku. Akcja szczepień prowadzona jest tutaj od 25 stycznia. Do
20 maja podano szczepionkę około
1400 osobom, dziennie wykorzystywano nawet po 100 dawek.

Akcję szczepień w Kluczewsku
realizuje dwóch lekarzy: Piotr
Niewęgłowski i Adam Jasiński
oraz pięć pielęgniarek: Wiesława
Jaszewska, Elżbieta Kotlińska,
Anna Basińska, Mieczysława Wytrych i Wioletta Pura.

© UG Kluczewsko

Szczepienia w ośrodku odbywają się dwa razy w tygodniu:
w środy w godzinach 12-18
i w czwartki od 10 do 15. Zarejestrować można się telefonicznie
(rejestracja – 44 781 42 25) lub
osobiście.

Piotr
Niewęgłowski
Zachęcamy mieszkańców do zapisywania się i korzystania z naszego punktu
szczepień. Szczepionka nie boli, jest bezpieczna, do tej pory
nie odnotowaliśmy
żadnych poważniejszych powikłań poszczepiennych.

„

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
Gmina Kluczewsko w rządowym programie
Rafał Banaszek

G

mina Kluczewsko przystąpiła do
programu rządowego „Asystent
Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”,
który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizował miejscowy Ośrodek Pomocy
Społecznej.

Od lewej: senator Krzysztof Słoń, skarbnik gminy Justyna Piotrowska-Bugała, wójt Kluczewska Rafał Pałka i wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

13 maja władze samorządowe gminy podpisały z wojewodą
świętokrzyskim umowę na dofinansowanie zadania. W ramach

jąc im łącznie 900 godzin pomocy
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu
społecznym. Akcja potrwa do grud-

MAJ 2021

programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” gmina Kluczewsko obejmie wsparciem trzy
osoby niepełnosprawne, poświęca-

© UG Kluczewsko

nia. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
w kwocie blisko 48 tysięcy złotych.
11
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OGŁOSZENIE

LI D ER B R A NŻ Y DRZ EWN EJ

TARTAK „OLCZYK” sp. z o.o. zatrudni
- pracowników do obróbki maszynowej drewna
- mechaników, elektromechaników samochodów ciężarowych
- elektryków
- 0peratorów wózków widłowych
Chętnych prosimy o składanie CV na e-mail: kadry@tartakolczyk.pl lub osobiście w siedzibie firmy
ŚWIDNO 1, 29-105 KRASOCIN, tel. 41/39-17-368 lub 516-574-277
12
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gmina secemin

Gmina Secemin pomaga powiatowi
w jego inwestycjach drogowych
Rafał Banaszek

Ć

wierć miliona złotych dotacji do przebudowy
wiaduktu drogowego w Bichniowie i ponad 22
tysiące do modernizacji drogi powiatowej Wałkonowy Górne-Krzepin. Gmina Secemin wspiera inwestycje powiatu na swoim terenie.

18 maja odbył się odbiór
końcowy
770-metrowego odcinka powiatowego
w gminie Secemin. Chodzi
o przebudowaną drogę Wałkonowy Górne-Krzepin. Koszt
tej inwestycji wyniósł ponad
227 tysięcy złotych, z czego
80 procent kosztów pokrył budżet państwa, a po 10 procent
dołożyły powiat włoszczowski
i gmina Secemin (22 tysiące).
Odcinek ten, jak przypomina pochodzący z gminy Secemin radny powiatowy Paweł
Strączyński, planowany był do
modernizacji już w 2019 roku,
jednak nie znalazł się wówczas
w planie budżetu powiatu.
Odcinek Krzepin-Wałkonowy
Górne, jak twierdzi wójt gminy
Secemin Tadeusz Piekarski, był
jednym z dwóch koniecznych

do przebudowy w ciągu drogi
powiatowej Wałkonowy Dolne,
Górne, Krzepin i Bebelno.
Do zrobienia został ostatni fragment – około 450 metrów w Krzepinie, aby zamknąć cały ciąg drogowy. O ujęcie tego brakującego
odcinka wnioskował w ubiegłym
roku radny Strączyński, jednak
– jak mówi – jego wniosek nie
został uwzględniony w budżecie
powiatu na 2021 rok.
Chcę bardzo gorąco podziękować radnemu Pawłowi
Strączyńskiemu za zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu
do poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na
terenie gminy Secemin. Przykładem dobrej współpracy
z radnym Strączyńskim jest
fakt, że w ubiegłej kadencji,
gdy był członkiem Zarządu

Powiatu, na terenie naszej
gminy przebudowano ponad
8,5 kilometra dróg powiatowych o łącznej wartości około
5 milionów złotych – przypomina wójt Tadeusz Piekarski.
Wójt Secemina dodaje jednocześnie, że jako jedyna gmina
pomaga finansowo powiatowi
włoszczowskiemu w przebudowie
wiaduktu nad Centralną Magistralą Kolejową, leżącego w ciągu
drogi powiatowej Secemin-Bichniów. Na ten cel przeznaczyła
w budżecie 250 tysięcy złotych.
W trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców Bichniowa gmina rozpoczęła także montaż
oświetlenia ulicznego przy tej
samej drodze oraz buduje wiaty przystankowe, które poprawią komfort i bezpieczeństwo
podróżujących.

„

Tadeusz
Piekarski
Gmina Secemin,
mając na uwadze
bezpieczeństwo
użytkowników
dróg na swoim
terenie,
traktuje jako priorytet
inwestycje
drogowe nie tylko
gminne, ale również
powiatowe
i
wojewódzkie,
dofinansowując
je w miarę swoich
możliwości finansowych. I cały
czas deklarujemy
chęć
konstruktywnej współpracy z powiatem.

„

© UG Secemin

Od lewej: sołtys Wałkonów Górnych Mirosław Gnatowski, mieszkaniec Wałkonów Zenon Pietralik, sołtys Krzepina Małgorzata Żesławska, wójt Secemina
Tadeusz Piekarski i radny powiatowy Paweł Strączyński.
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gmina moskorzew

© Rafał Banaszek

Zespół ludowy Moskorzewianie przed swoim stoiskiem wystawowym.

Spotkanie z kulturą i sztuką ludową
powiatu włoszczowskiego w Chlewicach
Rafał Banaszek

S

potkanie z kulturą i sztuką ludową powiatu włoszczowskiego – pod taką nazwą w Gminnym Ośrodku
Kultury w Chlewicach zorganizowano 8 maja wyjątkową imprezę promującą lokalnych artystów. Spotkanie
uświetniły występy zespołów muzycznych.

© Rafał Banaszek

Główni gospodarze i konferansjerzy imprezy w Chlewicach - Maria Wesoła i Zbigniew Krzysiek.

Podczas wydarzenia zaprezentowano dorobek artystyczny rodzimych twórców ludowych, malarzy, rzeźbiarzy,
MAJ 2021

poetów i śpiewaków. Swoje
stoiska wystawowe przygotowały: Stowarzyszenie Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej

Ziemi z Moskorzewa, Koło
Gospodyń Wiejskich z Tarnawej Góry, Teresa Trepka, Anna
Markowska, Helena Syrek,

Maria Stępień, Wanda Bryła, Zdzisław Purchała, Zofia
Słuszniak-Fabjańska oraz koło
łowieckie Słonka.
Z kolei w bloku muzycznym na scenie Domu Kultury
wystąpili: młodzież szkolna
z Moskorzewa i Chlewic, zespół ludowy Skorkowianki ze
Skorkowa,
Moskorzewianie
z Moskorzewa, kapela CH DK
Benc z Chlewic, poeta ludowy
Czesław Syrek z Kwiliny oraz
muzyk Mariusz Heretyk.
Gospodarzem spotkania było
Stowarzyszenie Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi
przy współudziale gminy Moskorzew, Wiejskiego Centrum
Kulturalno-Turystycznego
i Gminnego Ośrodka Kultury. Imprezę prowadzili prezes
moskorzewskiego
stowarzyszenia Maria Wesoła z dyrektorem Wiejskiego Centrum
Zbigniewem Krzyśkiem.
Spotkanie
kulturalne
w Domu Kultury w Chlewicach
zorganizowano dzięki pozyskanemu przez moskorzewskie
Stowarzyszenie Wielu Pokoleń dofinansowaniu unijnemu.
Impreza odbyła się bez udziału
publiczności, z zachowaniem
obowiązujących zasad reżimu
sanitarnego.
15
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BUDBER

BUDBER

Żelisławiczki 45
29-145 Secemin
Kom. 600-945-287
Tel./Fax (34) 35-49-276

www.budber24.pl
biuro@budber24.pl

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

- WYROBY Z MARMURÓW I GRANITÓW
- KONGLOMERATY
- SPIEKI KWARCOWE

parapety, schody, blaty kuchenne i łazienkowe
obudowy do kominków, lady sklepowe
REKLAMA
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Drugi etap obwodnicy Włoszczowy
zgłoszony do rządowego programu
Rafał Banaszek

23

kwietnia w Kurzelowie starosta Dariusz
Czechowski w obecności posła Krzysztofa
Lipca poinformował, że marszałek województwa
Andrzej Bętkowski zgłosi drugi etap obwodnicy
Włoszczowy do rządowego programu budowy obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich.

© Rafał Banaszek

Drugi etap obwodnicy północnej Włoszczowy ma zaczynać się od tego ronda przed Łachowem i biec w kierunku Międzylesia.

Uchylę rąbka tajemnicy. Marszałek województwa świętokrzyskiego

poinformował nas, że drugi etap
obwodnicy Włoszczowy zostanie

zgłoszony do naboru, żeby pozyskać
środki na to zadanie – powiedział Da-

riusz Czechowski podczas briefingu
prasowego w Kurzelowie.
Mam przekonanie, że skoro pan
marszałek złożył już obietnicę, że
powiat włoszczowski będzie uczestniczył w tym naborze, to zostanie to
zwieńczone sukcesem – wyraził nadzieję poseł Krzysztof Lipiec, szef Prawa i Sprawiedliwości w regionie.
21 kwietnia Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło nabór wniosków na wsparcie budowy obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich
w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg. Na ten cel przeznaczono 2 miliardy złotych.
Rządowe dofinansowanie będzie
przyznawane na realizację obwodnic
na drogach wojewódzkich, na których
odbywa się ruch tranzytowy. Samorząd terytorialny będzie mógł otrzymać dofinansowanie w wysokości do
80 procent kosztów. Maksymalna
wysokość wsparcia dla jednej inwestycji to 100 milionów złotych. Każde
województwo będzie mogło złożyć po
trzy wnioski.
14 maja na zamku królewskim
w Sandomierzu marszałek województwa Andrzej Bętkowski poinformował, że Zarząd Województwa
podjął decyzję o złożeniu wniosków
o dofinansowanie budowy trzech
obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich. Chodzi o Włoszczowę,
Sandomierz i Morawicę.

Uczniowie podstawówek wrócili do
szkół. Na razie uczą się hybrydowo
Rafał Banaszek

17

maja, po blisko 7 miesiącach
zdalnej nauki w domach, na ponad miesiąc przed zakończeniem roku
szkolnego, uczniowie klas 3-8 wrócili
do swoich placówek oświatowych. Rozpoczęli naukę w systemie hybrydowym,
co oznacza, że część uczy się w domach, a reszta w szkole.

Uczniowie na zajęciach w Szkole Podstawowej w Bebelnie.

O tym, która klasa, w którym dniu
idzie do szkoły, a która jest dalej na
nauce zdalnej, decyduje dyrektor
szkoły i rada pedagogiczna.
W Szkole Podstawowej w Bebelnie powrót do zajęć rozpoczął się od wspólnego spotkania na sali gimnastycznej,
gdzie przypomniano uczniom

w podstawówkach egzamin
ósmoklasisty. W większości
placówek będą to dni wolne od
zajęć edukacyjnych dla pozostałych uczniów. Od tego czasu
zostanie tylko miesiąc szkoły.
Przypomnimy, że uczniowie
klas 4-8 uczyli się zdalnie nieprzerwanie od 26 październi-

MAJ 2021

zasady sanitarne. Zagrożenie zakażeniem koronawirusa
w tej placówce minimalizuje
oddzielenie dzieci starszych
od młodszych, lekcje odbywają
się na różnych kondygnacjach.
Są odrębne szatnie.
Warto nadmienić, że między 25 a 27 maja odbędzie się

© archiwum szkoły

ka ubiegłego roku. Od 4 maja
do nauki w ławkach wrócili
uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych.
Od 31 maja nauka we wszystkich placówkach oświatowych
ma odbywać się w systemie
stacjonarnym. Rok szkolny
kończy się 25 czerwca.
17
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Kolejne skromne obchody Święta
Konstytucji 3 Maja we Włoszczowie

Uczestnicy spotkania pod Pomnikiem Niepodległości na Placu Konstytucji 3 Maja we Włoszczowie.

Rafał Banaszek

W

tym roku, podobnie jak w ubiegłym, uroczystości
3-majowe we Włoszczowie zostały ograniczone
do minimum w związku z zakazem zgromadzeń publicznych spowodowanych epidemią koronawirusa.
Włoszczowskie obchody rozpoczęły się w południe od mszy
świętej w intencji ojczyzny odprawionej w kościele parafialnym pod wezwaniem Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, w której uczestniczyli
przedstawiciele
samorządów,
kombatanci,
strażacy
oraz
mieszkańcy.

Po modlitwie krótki pochód
na czele z trzema pocztami
sztandarowymi
organizacji
kombatanckich udał się pod
Pomnik Niepodległości na Pla-

"Cały powiat czyta dzieciom" - akcja powiatu
propagująca czytelnictwo wśród najmłodszych
Rafał Banaszek

S

tarostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie organizuję akcję społeczną propagującą czytelnictwo wśród najmłodszych pod
hasłem „Cały powiat czyta dzieciom”.

Chcemy, aby nasze dzieci poznały wiersze polskich poetów
i pisarzy, które my znamy z dzieciństwa – mówi inicjatorka akcji
Małgorzata Gusta, członek Zarządu Powiatu.
Nasza akcja ma na celu zaszczepić w dzieciach miłość do
książek od najmłodszych lat –
18 Moja gazeta lokalna

dodaje Teresa Chudy, dyrektor
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego.
Aby wziąć udział w akcji wystarczy nagrać wyrecytowany wiersz
i przesłać materiał wideo na adresy e-mailowe: prom@powiat
-wloszczowa.pl oraz biuro@pckr
-wloszczowa.pl do końca maja.

© Starostwo Powiatowe

cu Konstytucji 3 Maja. Tutaj
uczestnicy święta państwowego złożyli wiązanki kwiatów.
Podobnie jak rok temu obchody
230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja były bardzo skromne
we Włoszczowie. Nie było między
innymi okolicznościowego przemówienia burmistrza miasta.
Na koniec starosta z wicestarostą złożyli życzenia imieninowe
dziekanowi dekanatu włoszczowskiego księdzu prałatowi Zygmuntowi Pawlikowi.
My zmontujemy cykl nadesłanych
wierszy, który zostanie następnie
udostępniony na stronach internetowych: www.powiat-wloszczowa.
pl oraz www.pckr-wloszczowa.pl –
informuje Małgorzata Gusta.

© Rafał Banaszek

Do udziału w akcji zapraszają Teresa Chudy i Małgorzata Gusta.
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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.
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Ostatnia droga Stefana Lesiaka –
niestrudzonego społecznika z Bebelna

© Rafał Banaszek

Trumna z ciałem Stefana Lesiaka opuszcza kościół parafialny w Bebelnie; swojego kolegę pożegnali ludowcy na czele z europosłem Adamem Jarubasem.

Rafał Banaszek

B

ardzo dużo osób uczestniczyło w pogrzebie Stefana
Lesiaka – najstarszego stażem radnego włoszczowskiego. Przybył też europoseł Adam Jarubas. Zasługi
zmarłego wspominali jego koledzy samorządowcy.

Podczas pogrzebu wspomniano wiele zasług radnego Stefana Lesiaka dla lokalnej społeczności.

Rodzina, przyjaciele, koledzy z pracy, ludowcy, sołtysi, samorządowcy
oraz wielu mieszkańców Bebelna
i okolic towarzyszyło 24 kwietnia
w ostatniej drodze Stefana Lesiaka,
który zmarł 18 kwietnia w wieku 76
lat po długiej i ciężkiej chorobie.
Mszę świętą pogrzebową odprawił
proboszcz parafii ksiądz Kazimierz
MAJ 2021

Salwa. W imieniu społeczności ziemi
włoszczowskiej zmarłego pożegnali
burmistrz Grzegorz Dziubek i miejscowy radny powiatowy, były starosta
powiatu Jerzy Suliga.
Wszyscy podkreślali, że Stefan
Lesiak był bardzo zaangażowany
w sprawy swojej rodzinnej miejscowości, parafii i gminy Włoszczowa,

© Rafał Banaszek

jako wieloletni radny Rady Miejskiej (24 lata) i prezes miejscowej
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Lista zasług pana Stefana dla naszej miejscowości jest bardzo długa.
Nie ma w Bebelnie obiektu użyteczności publicznej, w którym nie byłoby widocznego jego wkładu – mówił
Jerzy Suliga.

Człowiek o dobrym sercu, życzliwy, choć nie zawsze ta życzliwość
była mu odwzajemniona. Wszystko
robił dla ludzi i z ludźmi, wsłuchując się w ich głos. To jego społecznikostwo widoczne było na każdym
kroku. To on jest cząstką historii naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina
Włoszczowa - powiedział burmistrz
Grzegorz Dziubek.
Najważniejsze dla niego było, aby
rozwiązać problem, załatwić sprawę, osiągnąć cel. Wysyłał niezliczone ilości pism do różnych organów
i instytucji, zaczynając od samorządu gminy, a kończąc na prezydencje Rzeczypospolitej Polskiej. Za kadencji burmistrza Pawła Ameryka
otrzymał nawet przydomek "Stefan
Waleczny", bo faktycznie taki był wspominał Jerzy Suliga z Bebelna.
Głęboko wierzę w to, że pan Stefan
będzie się cieszył szczęściem wiecznym, na które sobie na tej ziemi solidnie zapracował, ale także będzie
żył w tym wszystkim, co po sobie zostawia - zakończył radny Suliga.
Po mszy kondukt żałobny z trzema pocztami sztandarowymi na
czele i wozem strażackim na końcu udał się z kościoła na miejscowy
cmentarz parafialny. Gdy trumna
z ciałem Stefana Lesiaka przejeżdżała obok jego sztandarowej inwestycji - Domu Strażaka, zawyły
syreny. Tak mieszkańcy Bebelna
oddali hołd swojemu niestrudzonemu radnemu.
21
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Mniej łóżek covidowch, więcej szczepień
we Włoszczowie. Nowa decyzja wojewody
Rafał Banaszek

10

maja Szpital imienia Jana Pawła II we
Włoszczowie zmniejszył liczbę łóżek covidowych z 80 do około 50. Powód? Mniej pacjentów
zarażonych koronawirusem.

Przypomnijmy, że od 24 marca
do 9 maja włoszczowski szpital
dysponował 80 łóżkami covidowymi: 75 "zwykłymi" i 5 respiratorowymi na Oddziale Intensywnej
Opieki Medycznej dla osób najciężej przechodzących zakażenie
koronawirusem. Szpital musiał
wstrzymać przyjęcia na oddział
wewnętrzny z uwagi na dużą liczbę
zakażeń i potrzebę hospitalizacji.
Od 10 maja wojewoda świętokrzyski zdecydował, że w szpitalu mają
zostać 53 łóżka: 45 "zwykłych" na oddziałach wewnętrznym II, pediatrycznym i rehabilitacyjnym, 5 na OIOM
oraz 3 dla pacjentów z podejrzeniem
zakażenia Covid-19.

Warto przypomnieć, że przy włoszczowskim szpitalu można wykonać
bezpłatny test na koronawirusa - działa tu punkt pobrań, który jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 11.30, a w soboty i niedziele w godzinach 8 - 11. Wymazy są
pobierane bezpłatnie na podstawie
skierowania od lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej.
W szpitalu trwają szczepienia przeciwko Covid-19. Od 7 maja prowadzone są również w Punkcie Szczepień Powszechnych, zlokalizowanym
w Powiatowym Centrum Kulturalno
-Rekreacyjnym. Podczas pierwszego
weekendu w dniach 7-9 maja szczepionkę przyjęło tutaj 300 osób.

© ZOZ Włoszczowa

10 maja wojewoda zdecydował o zmniejszeniu łóżek covidowych w szpitalu.

Drogi w Dąbrówce i Wałkonowach Górnych
oddane uroczyście do użytkowania
Rafał Banaszek

D

wa pierwsze w tym roku przebudowane
odcinki powiatowe, współfinansowane
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, oddano
uroczyście do użytku około połowy maja.

Chodzi o otwartą 13 maja
przez władze samorządowe powiatu włoszczowskiego i gminy
Moskorzew inwestycję drogową
na granicy województw świętokrzyskiego i śląskiego.
W Dąbrówce, bo o niej mowa, powstała nowa nawierzchnia asfaltowa na długości 1,6 kilometra. Inwestycja pochłonęła około 366 tysięcy

złotych, z czego 306 tysięcy sfinansował powiat, a 60 tysięcy dołożyła
gmina Moskorzew.
W odbiorze końcowym uczestniczył Zarząd Powiatu na czele
ze starostą Dariuszem Czechowskim, radni powiatowi Zbigniew
Matyśkiewicz, Jarosław Krzyżanowski i Zbigniew Krzysiek, radny Sejmiku Województwa Artur

Odbierający drogę powiatową Krzepin - Wałkonowy Górne.

22

Moja gazeta lokalna

© Rafał Banaszek

Konarski oraz wójt Moskorzewa
Andrzej Walasek.
5 dni później, 18 maja oddano uroczyście do użytku kolejny
przebudowany odcinek powiatowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Chodzi o drogę Krzepin - Wałkonowy Górne
w gminie Secemin.
W ramach zadania wykonano
770 metrów nowej nawierzchni
asfaltowej. Inwestycja kosztowała
ponad 227 tysięcy złotych, z czego 182 tysiące dotacji pochodziło
z budżetu państwa, a po 22 tysiące dołożyły powiat włoszczowski
i gmina Secemin.

© Starostwo Powiatowe

Droga w Dąbrówce przed remontem.

W uroczystym odbiorze uczestniczyli między innymi dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Robert Wzorek, władze samorządowe powiatu, radni powiatowi, wójt
Secemina oraz radny wojewódzki.

Uczestnicy odbioru końcowego drogi powiatowej w Dąbrówce.

© Rafał Banaszek
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• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE TOMEX

kom. 604 289 855

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

SOFTLINE 0,6 W/m2K

OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

Kompleksowo pomagamy i doradzamy

29-100 Włoszczowa, ul. Żwirki 38
www.ubezpieczeniadlakazdego.pl
e-mail: prestige@biznespoczta.pl
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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
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Urlop
zaczyna się
tutaj
ul. Partyzantów 9
Włoszczowa

@

603 881 109
wloszczowa@wakacje.pl

Od 12 czerwca
pod marką Wakacje.pl
oraz w nowej lokalizacji
OGŁOSZENIE

© archiwum prywatne

Gmina Krasocin ufundowała szpitalowi nowoczesny stół rehabilitacyjny.

Stół rehabilitacyjny dla
szpitala od gminy Krasocin
Rafał Banaszek

28

kwietnia gmina Krasocin przekazała Szpitalowi imienia Jana Pawła II
we Włoszczowie wart kilka tysięcy złotych
nowoczesny stół rehabilitacyjny. To kolejny w tym roku, po aparacie EKG, sprzęt
ufundowany przez tę gminę.
Stół rehabilitacyjny przekazał
dyrektorowi szpitala Rafałowi
Krupie i kierownikowi Działu Fizjoterapii Zbigniewowi Żalowi
wójt Krasocina Ireneusz Gliściński w obecności starosty Dariusza
Czechowskiego i jego zastępcy Łukasza Karpińskiego.
24 Moja gazeta lokalna

Szpital powiatowy to nasze wspólne dobro. Cieszymy się, że gmina
Krasocin po raz kolejny wsparła
naszą jednostkę. Każdy nowy sprzęt
sprawia, że jakość świadczonych
usług wzrasta, z czego niewątpliwie
cieszą się pacjenci i personel obsługujący ten sprzęt – powiedział starosta.

Wyrazy głębokiego
współczucia dla

lek. Marka Żmudy
z powody śmierci

MAMY

składają koleżanki i koledzy
z Oddziału
Chirurgii Ogólnej
Szpitala Specjalistycznego
w Jędrzejowie
MAJ 2021

Firma Eco-Palnik Skiepko z Włoszczowy
mocno inwestuje w rozwój i innowacje
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rafał Banaszek

F

irma Eco-Palnik Wiesława Skiepko z Włoszczowy
rozwija się w branży techniki cieplnej, ciągle
inwestując w nowoczesny park technologiczny
i innowacje.
W ubiegłym roku zakład zainwestował w nowoczesną prasę
krawędziową do gięcia blach z napędem serwoelektrycznym marki
Safan. To profesjonalne urządzenie, które - jak opowiada właściciel firmy Wiesław Skiepko - jest
precyzyjne, bardzo ciche, szybkie
w działaniu i energooszczędne.
Wykorzystywane jest do gięcia elementów konstrukcyjnych
z blachy przy produkcji palników
na pellet, które zakład z Włoszczowy wytwarza i sprzedaje niemal na całym świecie.
Kolejną inwestycją w ekologię
są panele fotowoltaiczne, które firma Eco-Palnik zainstalowała dwa
lata temu. Mają one moc 50 kVp
i w słoneczne dni pokrywają 100
procent zapotrzebowania zakładu
na energię elektryczną. Inwestycja
w energię odnawialną, jak twierdzi właściciel, znacznie zmniejszyła
zapotrzebowanie na energię elektryczną pobieraną z sieci.
Firma Eco-Palnik Skiepko
rozwija też swoje produkty.

W ostatnim okresie wdrożyła
nową linię palników VIP-RK
na pellet do kotłów centralnego ogrzewania o mocy od 10
do 35 kW. Palniki te, jak mówi
Wiesław Skiepko, nadają się do
modernizacji starych kotłów,
tak zwanych „kopciuchów” na
drewno, miał i węgiel, dając im
niejako drugie życie. Po modernizacji taki stary kocioł spala tak
samo czysto, jak nowy piec na
pellet - emisja spalin odpowiada
wymaganiom 5 klasy normy.
Urządzenia te są również sprzedawane producentom kotłów centralnego ogrzewania, jako „serce”
kotła pelletowego. Zakład Wiesława Skiepko produkuje swoje
urządzenia w czterech liniach
asortymentowych z pełnym autoczyszczeniem palnika o mocy od
10 kW do 1 MW.
W maju firma Eco-Palnik oddała do użytku palnik dużej mocy 1,2
MW, pracujący w kotle parowym
linii do produkcji kształtek styropianowych.

© Eco-Palnik Skiepko

W maju firma Eco-Palnik z Włoszczowy oddała do użytku palnik o mocy 1,2 MW.

Oferta palników produkowanych przez Eco-Palnik Skiepko

VIP-20 2019

VIP-16-RK

UMO 100kW

UMO 400kW

VIP-16-R2D

© Rafał Banaszek

Nowoczesna prasa krawędziowa do gięcia blach z napędem serwoelektrycznym.

© Eco-Palnik Skiepko

Zakład sam produkuje prąd ze słońca, dzięki fotowoltaice o mocy 50 kVp.
MAJ 2021

UMO 500kW

UMO 1000kW
Moja gazeta lokalna
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Wielki pożar w zakładzie produkującym
papier toaletowy w Krasocinie

© Rafał Banaszek

16 maja wybuchł wielki pożar w zakładzie produkcyjnym w Krasocinie. W akcji ratowniczo-gaśniczej brało udział około 100 strażaków z 4 powiatów.

Rafał Banaszek

16

maja spłonęły doszczętnie dwie hale produkcyjne
o łącznej powierzchni 5 tysięcy metrów kwadratowych, należące do zakładu wytwarzającego papier toaletowy w Krasocinie. Strażacy walczyli z ogniem ponad 23
godziny. W szczytowym momencie działało około 100
ratowników z czterech powiatów.

Dwie hale produkcyjne o łącznej powierzchni 5 tysięcy metrów kwadratowych spaliły się doszczętnie.

Tak dużej akcji ratowniczo-gaśniczej dawno nie było w powiecie włoszczowskim i to jeszcze w zakładzie
pracy. Strażacy, z uwagi na dużą ilość
i łatwopalność materiału zlokalizowanego w halach, walczyli z żywiołem od
godziny 22 w niedzielę, 16 maja aż do
godziny 21 w poniedziałek.
Spaliły się dwie hale produkcyjne o wymiarach 50 na 100 me26 Moja gazeta lokalna

trów, a w nich linie produkcyjne
i półprodukt w postaci bel papierowych. Uratowaliśmy sąsiednie
hale magazynowe, w których
znajdował się gotowy produkt papier toaletowy. Ocaliliśmy też
samochód transportowy. Straty są ogromne – opowiadał na
miejscu zdarzenia starszy kapitan
Paweł Mazur, oficer prasowy Ko-

© Rafał Banaszek

mendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej we Włoszczowie.
Łącznie w akcji ratowniczo-gaśniczej brały udział 24 zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej
z powiatów kieleckiego, koneckiego,
jędrzejowskiego i włoszczowskiego.
W punkcie kulminacyjnym z żywiołem walczyło około 100 strażaków.
Podczas pożaru nikt nie przebywał

w halach, nikt nie został też ranny
w działaniach ratowniczych.
Włoszczowska policja, jak się
dowiedzieliśmy, prowadzi czynności wyjaśniające pod nadzorem
prokuratora. Na miejscu pożaru
obecny był technik oraz biegły
z zakresu pożarnictwa.
Był to kolejny w ciągu ostatniego
tygodnia pożar w zakładzie produkcyjnym w gminie Krasocin. Tydzień
wcześniej, 11 maja, około 5 kilometrów dalej paliła się suszarnia trocin
i hala załadunku trocin w zakładzie
obróbki drewna w Świdnie. Pożar
objął powierzchnię około 250 metrów kwadratowych. W akcji ratowniczo-gaśniczej w tartaku brało
udział 9 zastępów – w sumie 29
strażaków. Nikt nie ucierpiał. Strażakom i pracownikom zakładu udało się uratować znaczne mienie.

„

Paweł
Mazur
Dawno nie mieliśmy tak dużego
pożaru, żeby tak
liczne siły i środki
zostały
zadysponowane w jednym
miejscu.

„

MAJ 2021
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rozmaitości
Krzyżówka nr 25

Ogłoszenia

Pytania
1. Jaką nazwę nosiła coroczna
impreza organizowana na przełomie maja i czerwca w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym z okazji dnia dziecka,
matki i ojca?
2. Czego nie musimy nosić od
15 maja na wolnym powietrzu?
3. Jak nazywa się poszukiwana
18-nastolatka z Kuzek, która zaginęła 10 maja?
4. Patron stadionu miejskiego
we Włoszczowie.
5. Jak nazywa się prezes Stowarzyszenia Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi z Moskorzewa?
6. Były burmistrz Włoszczowy,
który zmarł 5 maja 2017 roku.
7. Jaką potoczną nazwę nosi
droga gminna w Nieznanowicach, która zostanie w tym roku
wyremontowana?

1
2
3
4
5
6
7

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 24

Co grają w kinie
„Krudowie 2: Nowa era”
28.05 14.00, 16.00
29.05 14.00, 16.00
30.05 14.00, 17.00
„Nomadland”
28.05 18.05
29.05 16.45, 18.45
30.05 18.45
BILETY:
zł z ł
B ILETY
: 15-17
14-19

„Co w duszy gra”
28.05/29.05 15.00
„Każdy ma swoje lato”
28.05 17.15
„Zabij to i wyjedź
z tego miasta”
29.05 20.55
30.05 20.55
B ILETY : 1 4 - 1 9 z ł

„Czyściec”
28.05 19.05
29.05 21.00
30.05 21.00

© Rafał Banaszek

Grzegorz Krzywonos z Włoszczowy odgadł prawidłowo hasło krzyżówki
w kwietniowym numerze, które brzmiało: ARMIA KRAJOWA. Został wylosowany spośród czterech czytelników, którzy nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to:
Bogdan Stachurski, Aneta Tkacz i Wanessa Gajecka. Dziękujemy.

„Obiecująca. Młoda.
Kobieta”
29.05/30.05 18.50

Starszy
pan 70+
podczas
spowiedzi
szepcze
wielebnemu do
ucha:
- Ojcze
duchowny zgrzeszyłem. Zdradziłem żonę z sąsiadką. Sam nie
wiem jak to się stało. - Synu! odpowiada kapłan. - To nie jest
grzech! To cud! W tym wieku?
To na pewno cud - pociesza
ksiądz grzesznika.

28

"Prazoki"
z Gościencina
Przepis
Józefy Wichrowskiej
przewodniczącej
KGW Gościnianki

© Rafał Banaszek

Wydawca: RAF-MEDIA Rafał Banaszek
Czostków 83A, 29-105 Krasocin
NIP: 656 183 67 62
tel. 579 017 637
redakcja@moja-gazeta.com.pl
www.moja-gazeta.com.pl
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Kino Muza wznowiło
działalność po przerwie
21 maja wróciło do gry kino Muza
we Włoszczowie po dwumiesięcznej przerwie. Do dyspozycji
widzów są dwie sale kinowe. Cały
czas obowiązuje reżim sanitarny,
czyli wstęp do Domu Kultury tylko
w maseczkach, po wejściu obowiązkowa dezynfekcja rąk, zakaz
spożywania posiłków i napojów
(bar jest nieczynny), obłożenie sal
wynosi 50 procent, czyli na dużej
sali kinowej może przebywać jednocześnie 115 widzów, a na małej,
kameralnej - 25 osób. Na przełom
maja i czerwca włoszczowska
Muza szykuje ciekawy repertuar
dla widzów - szczegóły obok.

27.05 WŁOSZCZOWA
Akcja honorowego
oddawania krwi

27 maja w godzinach 9-13
w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie odbędzie się kolejna
w tym roku Akcja Honorowego
Oddawania Krwi. Organizatorzy
proszą o wcześniejszy kontakt
telefoniczny pod numerem telefonu: 795 190 370.

28.05 WŁOSZCZOWA

Raport o stanie gminy
na sesji Rady Miejskiej
28 maja o godzinie 9 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy we
Włoszczowie odbędzie się sesja
Rady Miejskiej. Jednym z głównych punktów obrad będzie raport
o stanie gminy za 2020 rok.

Kącik Kulinarny

Pan Czesław przedstawia
To nie grzech, to cud!

21.05 WŁOSZCZOWA

Składniki:
1 kg ziemniaków, 1 litr wody, 1
szklanka mąki pszennej, sól.
Wykonanie:
Najpierw gotujemy ziemniaki
w osolonej wodzie, następnie po
zagotowaniu wsypujemy do środka
mąkę i nie mieszamy, cały czas gotujemy wszystko pod przykryciem.
Gdy ziemniaki będą miękkie, odstawiamy garnek i dokładnie tłuczemy
wszystko, żeby nie było grudek mąki.
Całość okraszamy przesmażonym
na patelni boczkiem i podajemy
same "prazoki" lub z tym, co kto lubi.
Uwaga! Potrawy nie polecam dla
posiadaczy... protez zębowych.
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