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Najlepsi uczniowie szkół średnich
otrzymali stypendium premiera
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N R  3 7  K W I E C I E Ń  2 0 2 2 Minęły święta wielkanocne 
i drugi miesiąc wojny 

na Ukrainie, którego końca 
nie widać, a tylko kolejne, 
przerażające bestialstwa 
Rosjan. To była inna Wielkanoc, 
niż zwykle - niby rodzinne, 
radosne święto, ale przy stołach wielu rodzin, 
zwłaszcza tych, które przygarnęły pod swój 
dach ukraińskie matki z dziećmi, nie brakowało 
też wzruszeń i życzeń dla naszych gości ze 
wschodu szybkiego powrotu do domu i wolnej 
ojczyzny. Rok temu życzyliśmy sobie, żeby 
minął jak najszybciej koronawirus i wróciła 
normalność, w tym roku wszyscy chcą, żeby 
zakończyła się wojna i zapanował pokój. 

W numerze

WŁOSZCZOWA
Stypendia burmistrza z okazji
rocznic Katynia i Smoleńska s. 6     

Zabytkowy "murowaniec" 
zostanie wyremontowany s. 15 

SECEMIN
Droga z Secemina do Zwleczy
wreszcie ma nowy asfalt s. 14 

MOSKORZEW

Przebudują 3 drogi powiatowe
za ponad 13 milionów złotych s. 3     

POWIAT

KLUCZEWSKO
Gmina wspiera rozwój
sportowy młodych ludzi s. 10     

Byli to: Julia Synowska i Michał Hudobski 
z I Liceum Ogólnokształcącego imienia 
generała Władysława Sikorskiego, Amelia 
Bartos i Kinga Natkowska (liceum) oraz 
Michał Jamróz i Kacper Nowak (technikum) 
- wszyscy z Zespołu Szkół numer 2 imienia 
Hetmana Stefana Czarnieckiego, Dajana 
Orzeł i Małgorzata Rydz (liceum) oraz Bar-
tłomiej Drozdowski 
i Marcin Wójcik (tech-
nikum) - uczniowie 
Zespołu Szkół numer 
3 imienia Stanisława 
Staszica. Stypendy-
stom towarzyszyli 
w tym szczególnym dniu ich rodzice oraz 
dyrektorzy szkół. 

Akty nadania stypendium wręczył włosz-
czowskiej młodzieży 12 kwietnia w Sta-
rostwie Powiatowym we Włoszczowie 
doradca premiera, poseł Krzysztof Lipiec 
w obecności władz samorządowych po-
wiatu, od których laureaci otrzymali listy 
gratulacyjne i kwiaty. W uroczystości 

Rafał Banaszek

10 uczniów z trzech włoszczowskich szkół ponad-
podstawowych prowadzonych przez powiat i jeden 

z Zakładu Doskonalenia Zawodowego otrzymało stypendium 
prezesa Rady Ministrów w wysokości 3 tysięcy złotych na rok.   

Stypendyści premiera w roku szkolnym 2021/2022 ze swoimi rodzicami, dyrektorami szkół, parlamentarzystami i samorządowcami. 
© Rafał Banaszek

Jesteście dumą naszego 
całego powiatu, naszej 
ziemi włoszczowskiej, 
jesteście naszą przyszło-

ścią i perspektywą.

w starostwie uczestniczył też poseł Bartłomiej 
Dorywalski, który przekazał stypendystom 
albumy „Skarby ziemi świętokrzyskiej”. 
Wcześniej poseł Dorywalski udał się też 
do Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
we Włoszczowie, żeby pogratulować 11 
stypendystce premiera – Wiktorii Szklarz, 
uczennicy Niepublicznego Technikum 

Zawodowego, która już drugi rok z rzędu 
otrzymała to wyróżnienie. 

Warto podkreślić, że stypendium prezesa 
Rady Ministrów zostali uhonorowani ucznio-
wie szkół średnich, którzy otrzymali promocję 
z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą 
w szkole średnią ocen lub wykazywali szcze-
gólne uzdolnienia w co najmniej jednej dzie-
dzinie wiedzy i zdobyli w niej najwyższe wyniki.

Jesteście najlepszymi z najlepszych. Nie 
możecie zmarnować talentów, którymi zo-
staliście obdarzeni, musicie je pomnażać. 
Proszę was, abyście pamiętali o swojej 
małej ojczyźnie, o Włoszczowie i żebyście 
tutaj wrócili po studiach - apelował poseł 
Krzysztof Lipiec. 

Jesteście dumą naszego całego powiatu, 
naszej ziemi włosz-
czowskiej, jesteście 
naszą przyszłością 
i perspektywą. Cieszę 
się, że inwestujecie 
w naukę, bo nauka się 
opłaca - dodał poseł 

Bartłomiej Dorywalski.
Warto też dodać, że od niemal 20 lat rów-

nież powiat włoszczowski funduje uzdolnionej 
młodzieży ze swoich szkół stypendia starosty 
za bardzo dobre wyniki w nauce. Do tej pory 
otrzymało je już 200 uczniów, natomiast w bie-
żącym roku szkolnym ich grono powiększyło się 
o kolejne 18 osób. Stypendium starosty włosz-
czowskiego wynosi 2 tysiące złotych na rok.

Jesteście najlepszymi z naj-
lepszych. Nie możecie zmar-
nować talentów, którymi 
zostaliście obdarzeni, 
musicie je pomnażać.
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455 tysięcy złotych na zakup wyposażenia 
oddziału chirurgii. Otwarcie inwestycji w maju

powiat włoszczowski

Powiat włoszczowski pomoże obywatelom Ukrainy 
w zakwaterowaniu i wyżywieniu - jest specjalna uchwała rady

© Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

Na początku sesji radni powiatowi 
uczcili minutą ciszy ofiary wojny na 
Ukrainie. Następnie starosta Dariusz 
Czechowski zaproponował wprowa-
dzenie do porządku obrad uchwały 
w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy 

29 marca, na wniosek starosty Dariusza Czechowskiego, 
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę 

w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy. Chodzi 
o zapewnienie im zakwaterowania, wyżywienia, środków 
czystości i higieny osobistej przez najbliższe miesiące.

Myślę, że od połowy maja 
lub na początku czerwca 
będziemy mogli przyj-
mować pacjentów w no-

wych murach oddziału.

Swoje posiedzenie 29 marca Rada Powiatu Włoszczowskiego rozpoczęła od uczczenia minutą ciszy ofiar wojny na Ukrainie.

w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa.

Jak czytamy w uchwale, nasz powiat 
ma zadbać o zakwaterowanie, codzienne 
wyżywienie zbiorowe, środki czysto-
ści i higieny osobistej dla uchodźców 

wojennych w terminie do 30 września 
(z możliwością przedłużenia pomocy, 
jeśli zajdzie taka potrzeba). 

Formę i tryb udzielenia pomocy 
określi  Zarząd Powiatu.  Uchwałę 
podjęto na wypadek, gdyby okazało 

się, że rządowe wsparcie w postaci 
dofinansowania w wysokości 40 złotych 
dziennie od każdej przyjętej osoby, 
okaże się niewystarczające.

Jestem bardzo zadowolony 
z tej uchwały i wdzięczny za-
rządowi za taką decyzję – po-
wiedział radny Zbigniew Krzysiek, 
który – co warto przypomnieć - będąc 
starostą włoszczowskim zapoczątkował 
współpracę partnerską między naszym 
powiatem a rejonem Ilińce w obwodzie 
winnickim.

Dodajmy, że powiat włoszczowski, 
oprócz zorganizowania dużej pomocy 
rzeczowej, która w połowie marca została 
wysłana na Ukrainę, a także sukcesywnie 
jest udzielana przebywającym na naszym 
terenie kobietom z dziećmi, przygotował 
około 200 miejsc noclegowych na hali 
Powiatowego Centrum Kulturalno-Re-
kreacyjnego we Włoszczowie, na wypadek 
ewentualnego napływu uchodźców do 
naszego miasta. 

Warto też przypomnieć, że powiat był 
pierwszym samorządem na ziemi włosz-
czowskiej, który zareagował na napaść 
Rosji na Ukrainę 24 lutego i wydał spe-
cjalne oświadczenie, potępiające z całą 
mocą inwazję zbrojną na niepodległy kraj. 
Jednocześnie władze naszego powiatu 
wyraziły swoją solidarność z narodem 
ukraińskim i zadeklarowały udzielenie 
niezbędnej pomocy i wsparcia. I słowa 
dotrzymały.

Zakup wyposażenia będzie dopełnieniem 
kończącej się przebudowy oddziału, na 
którą pozyskano ponad 2,5 miliona złotych 
funduszy zewnętrznych.

Co zostanie kupione 
na oddział? Przede 
wszystkim system 
komputerowy, szafy 
medyczne na leki, 
wózki zabiegowe, pa-
rawany medyczne, 
krzesła medyczne, chłodziarki farmaceu-
tyczne, łóżka elektryczne z materacami, 
szafki przyłóżkowe, wózek serwisowy do 
mycia i dezynfekcji oraz na odpady lub 
brudną bieliznę.

Dzięki przekazanym środkom będziemy 
mogli sfinalizować zakup tego sprzętu. 

Rafał Banaszek

7 kwietnia władze powiatu podpisały umowę 
z dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej 

na dofinansowanie zakupu sprzętu 
i wyposażenia medycznego dla potrzeb 
przebudowywanego Oddziału Chirurgii. 
Chodzi o kwotę ponad 455 tysięcy złotych. 

W maju planujemy otwarcie inwestycji. 
Myślę, że od połowy maja lub na początku 
czerwca będziemy mogli przyjmować 
pacjentów w nowych murach. To wielka 

sprawa dla naszego 
szpitala – mówił dy-
rektor placówki Rafał 
Krupa, dziękując Za-
rządowi Powiatu za 
wsparcie. 

Gdy rozpoczynaliśmy kadencję 
mówiliśmy, że naszym priory-
tetem jest zdrowie i szpital. Nie 
byłoby to możliwe, gdyby nie 
pomoc samorządów, między in-
nymi gminy Włoszczowa, która 

umarza podatki naszego szpitala. 
Dziękujemy panu dyrektorowi za 
prowadzenie ZOZ-u, nie jest to 
łatwa sprawa – podkreślał starosta 
Dariusz Czechowski.

Starosta Dariusz Czechowski przekazuje umowę dyrektorowi szpitala Rafałowi Krupie.

Szpital od zarania dziejów był dla nas 
ważny, bo nie ma ważniejszej inwestycji, 
jak inwestycja w zdrowie – dodał Zbigniew 
Matyśkiewicz, przewodniczący Rady Powiatu.

Na ręce dyrektora Krupy życzenia dla całej 
załogi Zespołu Opieki Zdrowotnej - z okazji 
obchodzonego 7 kwietnia Dnia Pracow-
nika Służby Zdrowia - złożył wicestarosta 
Łukasz Karpiński, przewodniczący Rady 
Społecznej ZOZ. Przy podpisaniu umowy 
między powiatem a szpitalem obecny był 
również burmistrz Włoszczowy Grzegorz 
Dziubek.

© Rafał Banaszek
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powiat włoszczowski

13 milionów złotych z budżetu państwa na 3 
drogi powiatowe. Podpisano rekordowe umowy 

Rafał Banaszek

7 kwietnia władze naszego powiatu, w obecności 
włodarzy dwóch gmin, podpisały umowy z firmą Dukt 

na przebudowę trzech dróg o łącznej długości prawie 5 
kilometrów i wartości 13,7 miliona złotych. Aż 13 milionów 
(95 procent) powiat otrzymał na remont z budżetu państwa.

Największą inwestycją drogową będzie przebudowa odcinka z Oleszna do Woli Świdzińskiej.

Zdecydowanie największą inwestycją 
będzie odcinek Oleszno – Wola Świdzińska 
o długości około 2,8 kilometra. Całe zadanie 
ma kosztować 10,4 miliona złotych, w tym 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład wyniesie przeszło 9,9 miliona. 
Powiatowi pomoże finansowo gmina Kra-
socin, która przeznaczy na ten cel 260,8 
tysiąca złotych (tyle samo będzie stanowił 
wkład własny powiatu).

W ramach tej inwestycji powstanie między 
innymi nowa nawierzchnia asfaltowa o sze-
rokości 6 metrów (w niektórych miejscach 
poszerzona do 7 metrów), rondo w Olesz-
nie, nowe chodniki o szerokości 2 metrów, 
ciąg pieszo-rowerowy o szerokości od 3 do 
4,6 metra, zjazdy z kostki betonowej na 
posesje i działki budowlane, odwodnienie 
i kanalizacja deszczowa.

Drugą, co do wartości, inwestycją będzie 
przebudowa bardzo zniszczonej drogi po-
wiatowej z Wymysłowa do Ludyni o długości 
1,8 kilometra. To zadanie pochłonie 2,4 
miliona złotych, w tym dofinansowanie 
z Polskiego Ładu wyniesie około 2,3 mi-
liona. Powiatowi pomogą: gmina Krasocin, 
która dołoży ponad 39 tysięcy do odcinka 
na swoim terenie o długości 1,4 kilometra 
oraz gmina Włoszczowa (11,7 tysiąca do 

Uroczyste podpisanie umowy w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie: (od lewej) Grzegorz Dziubek, Tadeusz Piekarski, Artur Piwowar, Agnieszka Górska, Dariusz Czechowski, 
Łukasz Karpiński, Zbigniew Matyśkiewicz, Rafał Pacanowski i Małgorzata Gusta.    

© Rafał Banaszek

„
W imieniu Zarządu 

Powiatu Włoszczowskie-
go pragnę serdecznie 
podziękować samo -
rządom trzech gmin: 
Krasocina, Secemina 
i Włoszczowy za dofi-
nansowanie inwestycji 
drogowych powiatu. 
Dzięki dofinansowaniu 
w wysokości 95 pro-
cent z Polskiego Ładu 
i wspólnemu finanso-
waniu inwestycji przez 
samorząd powiatowy 
oraz samorządy trzech 
gmin uda się zrealizo-
wać trzy bardzo ważne 
zadania drogowe, na 
które od lat czekali nasi 
mieszkańcy. Poprawi się 
nie tylko komfort jazdy, 
ale przede wszystkim 
bezpieczeństwo użyt-
kowników tych dróg.„

Dariusz
CZECHOWSKI

© Rafał Banaszek

350 metrów drogi). Środki własne powiatu 
wyniosą 69,7 tysiąca złotych.

W ramach zadania zostanie wykonana 
nawierzchnia o szerokości 4,5 metra 
z mijankami do 5 metrów, ulepszone po-
bocza obustronne o szerokości 1 metra, 
kanalizacja kablowa, nowe przepusty pod 
drogą i zjazdami.

Trzecią drogą, na którą podpisano umowę, 
był 360-metrowy odcinek w Seceminie (od 
drogi wojewódzkiej 786 do skrzyżowania 
z ulicą Jędrzejowską). Wartość tego zadania 
wyniesie 917,5 tysiąca złotych, dofinanso-
wanie z Polskiego Ładu – 871,5 tysiąca, 23 
tysiące dołoży gmina Secemin i tyle samo 
powiat włoszczowski.

W Seceminie zostanie poszerzona jezdnia 
do 6 metrów, wykonany lewostronny chodnik 
o szerokości 2 metrów, zjazdy na posesje 
z kostki, kanalizacja deszczowa, przebudo-
wane skrzyżowanie z drogą wojewódzką 786 
oraz zamontowane cztery hybrydowe lampy 
uliczne led do oświetlenia przejść dla pieszych.

Wszystkie wspomniane drogi wykona 
firma Dukt z Woli Murowanej. Ma na to 15 
miesięcy. W uroczystym podpisaniu umów 
we włoszczowskim starostwie uczestniczyli 
prezes Duktu, czteroosobowy Zarząd Powiatu, 
skarbnik, przewodniczący Rady Powiatu, 
burmistrz Włoszczowy, wójt Secemina 
oraz przedstawiciele sołectw, przez które 
przebiegają zaplanowane do remontu drogi.
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DELIKATESY NA ROGU
Włoszczowa, ul. Sobieskiego 26a

Market czynny 
w każdą niedzielęUWAGA!
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© Rafał Banaszek

gmina włoszczowa

Stypendyści burmistrza 2022

Zespół Placówek Oświatowych numer 1 we 
Włoszczowie: Maciek Grabiec, Julia Lipniak, 
Hanna Maciejczyk, Oliwia Michałek, Julia Nowak, 
Natalia Nowak, Maria Pyka, Wiktoria Pytel, 
Zuzanna Szczepanik, Ola Turczyńska; Szkoła 
Podstawowa numer 2 imienia Partyzantów 
Ziemi Włoszczowskiej: Mateusz Gawron, 
Patrycja Golańska, Zofia Guldzińska, Szymon 
Janik, Wiktoria Major, Marcelina Samek, 
Karolina Wódkowska; Zespół Placówek 
Oświatowych w Kurzelowie: Andżelika 
Jas, Julia Noga, Szymon Wołyński; Zespół 
Placówek Oświatowych w Koniecznie: 
Martyna Marczewska, Natalia Strączyńska; 
Szkoła Podstawowa imienia Stefana 
Czarnieckiego w Czarncy: Michał Słowik; 
Szkoła Podstawowa imienia Wincentego 
Przybyszewskiego w Bebelnie: Kacper 
Suliga.       

Wydało się, że wojna, krew, 
cierpienie to dla nas wy-

darzenia znane z historii, 
a jednak to dzieje się na-
prawdę w XXI wieku. 

Włoszczowa uczciła zbrodnię katyńską i katastrofę 
smoleńską. Burmistrz wręczył stypendia uczniom

Obchody 82. rocznicy zbrodni katyńskiej 
i 12. katastrofy smoleńskiej rozpoczęła msza 
święta w kaplicy pod wezwaniem błogo-
sławionego księdza Józefa Pawłowskiego 
z Grona 108 Męczen-
ników, którą odprawił 
ksiądz kanonik Leszek 
Dziwosz. 

Następnie uczest-
nicy, przy akompania-
mencie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Domu Kultury, przema-
szerowali na stary cmentarz parafialny. Po 
dotarciu na miejsce zgromadzili się trady-
cyjnie przy symbolicznej mogile katyńskiej, 
przy której wartę honorową pełnili harcerze 
Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego ZHP. 
Dowódcą uroczystości był Zbigniew Kozieł. 

Tutaj orkiestra odegrał hymn państwowy, 
po czym delegacje złożyły kwiaty i zni-
cze. W uroczystości uczestniczyły władze 
samorządowe powiatu i gminy, służby 
mundurowe, kombatanci, delegacje szkolne 
i mieszkańcy. Burmistrz Grzegorz Dziu-
bek podziękował wszystkim za obecność 
i zaprosił na drugą część uroczystości 
patriotycznej. 

Ta odbyła się w pobliskim Domu Kultury. 
Tutaj uczniowie Szkoły Podstawowej imienia 
Jana Brożka z Kurzelowa przedstawili uroczystą 
akademię, po której burmistrz Grzegorz Dziu-
bek wygłosił przemówienie okolicznościowe.

Rafał Banaszek

Grzegorz Dziubek składa kwiaty na symbolicznej mogile katyńskiej we Włoszczowie.
© Rafał Banaszek

7 kwietnia, pod dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią koronawirusa, odbyły się we Włoszczowie 

uroczystości upamiętniające pomordowanych Polaków 
na wschodzie w 1940 roku oraz ofiary katastrofy lotniczej 
w Smoleńsku w 2010 roku. Uwieńczeniem obchodów 
była gala stypendialna, podczas której burmistrz wręczył 
stypendia najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych.

„
Drodzy stypendyści! 

Jesteście dumą dla na-
szej małej ojczyzny. 
Wierzę głęboko w to, 
że z tak wspaniałą mło-
dzieżą przyjdzie nam 
żyć w dobrych czasach 
w nowoczesnej, demo-
kratycznej ojczyźnie, 
w której nie będzie woj-
ny, a będzie rozwój. Ży-
czę dalszych sukcesów, 
nie zwalniajcie, abyście 
w takim duchu zmierza-
li do jeszcze większej 
doskonałości. „

Grzegorz
DZIUBEK

Stypendyści burmistrza w roku szkolnym 2021/2022 z dyrektorami szkół i władzami samorządowymi gminy Włoszczowa.

Ci oficerowie w 1940 roku zginęli, 
można powiedzieć, dwa razy - pierwszy 
raz od strzału w tył głowy, a drugi raz, 
że prawda o tej zbrodni była przez tyle 

lat ukrywana - mó-
wił Grzegorz Dziubek 
o Katyniu.  

Burmistrz odniósł 
się też do wydarzeń, 
które dzieją się od 
24 lutego na Ukra-

inie, ludobójstwa przypominającego 
właśnie sceny znane z Katynia.

XXI wiek i znowu przelewana jest krew. 
Przelewana jest krew za wschodnią gra-
nicą. Zadajemy sobie pytanie: czy do 
tego musiało dojść w dniu 24 lutego? 

Nie. Wydałoby się, że ta krew, cierpienie, 
płacz, rzucane bomby z samolotów - to 
dla nas wydarzenia znane z lekcji historii, 
opowieści naszych dziadków, a jednak 
to się dzieje naprawdę w XXI wieku. To 
jest dla nas też w pewnym sensie ostrze-
żenie. Dziś solidaryzujemy się z naszymi 
przyjaciółmi z Ukrainy, wspieramy ich 
i pragniemy, aby to cierpienie zakończyło 
się dla nich jak najszybciej, żeby wrócili 
do swoich domów, tam, gdzie jest ich 
ojczyzna - mówił Grzegorz Dziubek. 

Na koniec burmistrz wraz z przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Grzegorzem Dudkiewi-
czem wręczyli stypendia 24 najzdolniejszym 
uczniom klas 7-8 szkół podstawowych z sze-
ściu szkół na terenie miasta i gminy.
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gmina włoszczowa

Instalacje na budynkach gminnych

Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie 
- 2,75 kilowata (kW), Szkoła Podstawowa 
w Kurzelowie - 10,45  kW,  Szkoła Podstawowa 
w Czarncy - 10,45 kW, Zespół Placówek 
Oświatowych nr 1 we Włoszczowie - 22 kW, 
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie - 
21,18 kW, Szkoła Podstawowa w Łachowie 
- 9,90 kW, świetlica w Rząbcu - 9,90 kW, 
świetlica w Nieznanowicach - 5,915 kW, Urząd 
Gminy Włoszczowa - 24,75 kW, Samorządowe 
Centrum Oświaty we Włoszczowie - 9,90 
kW, Przedszkole Samorządowe nr 3 we 
Włoszczowie - 10,08 kW, Dom Kultury we 
Włoszczowie - 12,76 kW, Klekot - 2,80 kW, 
Szkoła Podstawowa w Koniecznie - 20,475 
kW, Szkoła Podstawowa w Bebelnie - 16,05 
kW, przedszkole w Bebelnie - 4,815 kW, 
Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie 
- 8,80 kW, Przedszkole Samorządowe nr 
2 we Włoszczowie - 25,145 kW, Biblioteka 
Publiczna we Włoszczowie – 14,98 kW, hala 
Ośrodka Sportu i Rekreacji - 49,95 kW,  basen 
Nemo - do 50,00 kW (termin realizacji do końca 
kwietnia). Łączna moc - 318,2 kW.

Można powiedzieć, że 
jesteśmy w czołówce 

świętokrzyskich 
samorządów 

pod względem OZE. 

Jedna z największych instalacji fotowoltaicznych o mocy około 50 kilowatów powstała na dachu hali Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.

Więcej prądu ze słońca w gminie Włoszczowa. 
Samorząd wydał ponad 1 milion złotych na fotowoltaikę

"Można powiedzieć, że jesteśmy w czołówce 
świętokrzyskich samorządów pod względem 
OZE" – pochwalił się włoszczowski magistrat 
na swoje stronie internetowej. 

Panele fotowoltaiczne pojawiły się między 
innymi na budynkach Biblioteki Publicznej, 
Przedszkola Samorządowego numer 2, szkoły 
w Bebelnie, Szkoły Podstawowej numer 1, hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, a ostatnio na placu 

Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Święty Florian na rozstaju dróg doczeka się remontu. 
- W maju będzie odnowiony - obiecuje burmistrz

Zniszczony pomnik Floriana zostanie odnowiony.

Rafał Banaszek

60 tysięcy złotych przeznaczy 
gmina Włoszczowa na renowację 

zniszczonej figury świętego Floriana 
na skrzyżowaniu ulic Partyzantów, 
Kusocińskiego i Różanej w mieście. 

jeszcze w maju, aby się uśmiechnął i nie 
był taki smutny… 

Na odzew władz nie trzeba było długo 
czekać. "Od ręki zostały zweryfikowane bu-
dżetowe plany - zamiast montażu wentyla-
cji w magistracie można będzie uratować 
Floriana" - poinformował Urząd Gminy na 
swoje stronie internetowej. 

7 kwietnia na sesji nadzwyczajnej radni 
zdecydowali, żeby przeznaczyć na remont 
zniszczonego przez czas patrona strażaków 60 
tysięcy złotych. - Dziękuję za szybką reakcję 
- nie krył zadowolenia inicjator renowacji.  

Nie wiadomo, czy wzniesiony w XVIII 
wieku, na rozdrożu ulic Partyzantów, 

© Rafał Banaszek

Kusocińskiego i Różanej  pomnik 
Floriana przechodził kiedyś remont. 
Faktem jest, że w miejscu, gdzie stoi, 
do połowy XVII wieku znajdował się 
modrzewiowy kościół parafialny pod 
wezwaniem świętego Jakuba. 

Obelisk mocno podupadł w ostatnich 
latach. W wielu miejscach jest pokryty 
zielonym nalotem. Spore szkody spo-
wodowały warunki atmosferyczne – 
działania promieni słonecznych i opady, 
które doprowadziły do  dużych zniszczeń. 
Pojawiło się sporo ubytków na cokole 
i w podstawie pomnika.

Warto wspomnieć, że Włoszczowa ma 
dwa pomniki patrona strażaków. Drugi 
znajduje się w rynku i posta-
wiono go w 1821 roku, po okre-
sie pożarów, jakie niszczyły 
drewniane zabudowania. 
Figura ta była odnawiana 
kilkakrotnie, między innymi 
25 lat temu, a ostatnio zyskała 
nowy blask dzięki projektowi 
rewitalizacji miasta.

O remont zaniedbanego pomnika zwró-
cił się do władz gminy radny Zbigniew 
Woldański pod koniec marca. – Stoi taki 
smutny. Sam o remont się nie upomni, 
choć święty – zauważył radny. 

Jeśli udało się tak pięknie odnowić pomnik 
Floriana w rynku, to być może jest szansa 
na uratowania drugiego pomnika - zwrócił 
się do władz gminy Zbigniew Woldański na 
sesji Rady Miejskiej 31 marca.

Pomnik nie jest wpisany do konserwa-
torskiego rejestru zabytków, wobec tego 
gmina może podjąć się renowacji - wyja-
śnił burmistrz Grzegorz Dziubek i dodał: 
Postaramy się odnowić świętego Floriana 

basenu Nemo. Samorząd  zainwestował w ko-
lejne OZE prawie 700 tysięcy złotych.

Wcześniej gmina za-
instalowała już panele 
fotowoltaiczne na Domu 
Kultury, Zespole Placówek 
Oświatowych numer 1 i 2 
we Włoszczowie, Przed-
szkolu Samorządowym 

numer 3, szkole w Koniecznie, świetlicach 
w Nieznanowicach i Rząbcu oraz na Urzędzie 

Gminy. Koszt tych in-
stalacji wyniósł ponad 
400 tysięcy złotych.

Warto przypomnieć, 
że w poprzednich la-
tach gmina Włosz-
czowa realizowała 

też duży projekt "Budowa mikroinstalacji 
OZE dla mieszkańców Gminy Włoszczowa" 
o wartości około 4,2 miliona złotych, w tym 
dofinansowanie unijne stanowiło przeszło 
2,2 miliona. 

Dzięki tym środkom zamontowano na bu-
dynkach mieszkalnych 154 kompletne ze-
stawy kolektorów słonecznych na potrzeby 
wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz 
221 instalacji fotowoltaicznych do produ-
kowania energii elektrycznej o łącznej mocy 
721 kilowatów.

Zatem, sumując instalacje fotowolta-
iczne, które dzięki staraniom samorządu 
powstały na posesjach mieszkańców oraz 
te zamontowane ostatnio na 21 obiektach 
użyteczności publicznej - łączna moc foto-
woltaiki w gminie Włoszczowa przekroczyła 
już 1 megawat.

Dobiega końca montaż ostatnich odnawialnych źródeł 
energii na budynkach użyteczności publicznej 

w gminie Włoszczowa. Łączna moc wszystkich instalacji 
fotowoltaicznych wyniesie około 320 kilowatów, co powinno 
dać samorządowi spore oszczędności w opłatach za energię.  



8 Nr 37 kwiecień 2022

tel. 604-360-410
Bebelno Wieś 25a, 29-100 Włoszczowa

OFERTA:
• więźba dachowa
• deski
• tarcica
• elementy palet
• pellet

tartakbebelno@interia.pl  |   www.tartakbebelno.pl

tartakbebelno

REKLAMA

REKLAMA
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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 fi rmy ŚWIDNO 1, 29-105 KRASOCIN, tel. (41) 39 17 368 lub 516 574 277   

LIDER BRANŻY DRZEWNEJ
OGŁOSZENIE

Włoszczowa, ul. Młynarska 74     tel. 604 537 246

PROJEKT WIZUALIZACJA REALIZACJA

Jedyna firma w regionie tworząca projekty i wizualizacje 3D

NAGROBKI - GROBOWCE - WAZONY
ŁAWKI - LAMPIONY - ZDJĘCIA

REKLAMA
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gmina kluczewsko

Gmina Kluczewsko wsparła trzy kluby sportowe 
kwotą 90 tysięcy złotych. Na co pójdą dotacje? 

Rafał Banaszek

Gmina Kluczewsko podpisała umowy z trzema klubami 
sportowymi na realizację zadań publicznych na łączną kwotę 

90 tysięcy złotych. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze?
„

Dzięki realizacji tych 
zadań pragniemy zwięk-
szyć aktywność fizyczną 
społeczeństwa, stworzyć 
warunki do aktywnego 
spędzania czasu wolnego, 
kształtowania zdrowego 
stylu życia, promowania 
prozdrowotnych, spo-
łecznych, wychowaw-
czych i edukacyjnych 
wartości sportu, a przede 
wszystkim przeciwdzia-
łać chorobom cywiliza-
cyjnym i wykluczeniu 
społecznemu. „

Rafał
PAŁKA

40 tysięcy dotacji otrzymał Gminny 
Klub Sportowy Kluczewsko na realizację 
zadania „Sport moim najlepszym spo-
sobem na spędzenie wolnego czasu”. 

Celem tego projektu jest promocja 
i popularyzacja piłki nożnej wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej powyżej 14 
roku życia, szkolenie sportowe, udział 
w rozgrywkach sportowych seniorów 
Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. 

Kolejny z klubów - Parafialny Klub 
Sportowy Arka Kluczewsko pozyskał 
od gminy 35 tysięcy złotych na projekt 
o nazwie „Piłka Nożna Moją Pasją VI”. 
Chodzi o organizację zajęć sportowych 
dla dzieci i młodzieży oraz zachęcanie 
jak największej liczby młodych ludzi 
do czynnego udziału w rozgrywkach 
piłki nożnej.

15 tysięcy dotacji uzyskał Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy Start 

Dobromierz na realizację zadania pod 
nazwą „Od Smyka do Kibica i Zawodnika”. 
Klub ten popularyzuje grę w piłkę siat-
kową wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
poprzez udział w treningach sportowych, 

turniejach oraz rozgrywkach ligowych 
Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej.

Warto nadmienić, że wszystkie za-
dania klubowe mają być zrealizowane 
do 31 grudnia.

Zespół GKS Kluczewsko z zarządem klubu i trenerem Dariuszem Dąbrowskim.

Drużyna trampkarza młodszego Arki Kluczewsko z trenerem Sebastianem Olczykiem.

Młodzieżowe grupy sekcji piłki siatkowej klubu Start Dobromierz z trenerami – Sebastianem Olczykiem (z lewej) i Robertem Dzierzgwą.

Zespół juniora starszego Parafialnego Klubu Sportowego Arka.

© GKS Kluczewsko

© Arka Kluczewsko © Arka Kluczewsko

© Start Dobromierz
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gmina kluczewsko

Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt.
Siatkarki z Kluczewska najlepszą drużyną w województwie

Do zawodów przystąpiło 12 drużyn z sześciu 
województw: opolskiego, małopolskiego, ślą-
skiego, łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. 
Do Kluczewska zawitały zespoły występujące 
regularnie w Mistrzostwach Polski. 

Ostatecznie wygrała drużyna Szóstka 
TPS I z Białej Podlaskiej przed MKS MOS 
I Wieliczka i Tytan Ostrowy. Gospodarze 

Najlepsza drużyna siatkarek z województwa świętokrzyskiego z trenerem, dyrektorem szkoły, wójtem Kluczewska i przedstawicielami powiatu włoszczowskiego.

Laureaci konkursu pożarniczego w Komornikach z opiekunami, komisją oraz wójtem gminy.

Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

2 kwietnia w hali sportowej w Kluczewsku odbył się IV 
Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt  Kluczewsko 

Mini Volley Cup’2020 o Puchar Wójta Gminy Rafała Pałki.  

© ZP-S Kluczewsko

turnieju - UKS Lolek Kluczewsko zajęli 
piąte miejsce. Drużyna "Lolka" wystąpiła 
w składzie: Kinga Czaińska, Amelia Jończyk, 
Emilia Dobrowolska, Natalia Mikołajczyk, 
Basia Szymczyk i Amelia Pura. Trenerem 
zespołu był Tomasz Dębowski. 

Podczas zawodów wybrano też najlepsze ko-
biece drużyny z województwa świętokrzyskiego, 

które rywalizowały o puchary ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie. 
Wygrały siatkarki z Kluczewska, drugie miejsce 
zdobył zespół Fun Sport I z Kielc, natomiast 
trzecie - Gala Skarżysko-Kamienna.

Wybrano też najlepsze zawodniczki i naj-
lepszego trenera. Mistrzynią ataku została 
Emilia Sznober (Ostrowy), mistrzynią 

zagrywki – Kinga Bogdan (Wieliczka), 
mistrzynią rozegrania – Emilia Dobro-
wolska (Kluczewsko). 

Najlepszą Zawodniczką MVP całego 
turnieju została Laila Świderek z Białej 
Podlaskiej, a najlepszym trenerem - Grze-
gorz Gajewski z tej samej drużyny.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 
pamiątkowe puchary i medale oraz 
nagrody rzeczowe, które wręczyli: wójt 
Kluczewska Rafał Pałka, wicestarosta 
włoszczowski Łukasz Karpiński, członek 
Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta oraz 
dyrektor miejscowej szkoły podstawowej 
Irena Orzechowska.

Marcel Pabiasz i Kamila 
Stanisz – uczniowie 

szkoły w Dobromierzu 
wygrali eliminacje gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”.

Konkurs zorganizowano w Zespole Przed-
szkolno-Szkolnym w Komornikach. Laureatami 
w kategorii klas 1-4 zostali: Marcel Pabiasz 
z Dobromierza, Rafał Majecki z Kluczewska 
i Igor Wertka z Dobromierza. Wśród klas 5-8 
najlepsi okazali się: Kamila Stanisz, Emilia 
Miszczak i Aleksandra Depta – uczennice 
z Dobromierza. Uczestnicy turnieju otrzymali 
upominki ufundowane przez wójta gminy Rafała 
Pałkę. Wszyscy laureaci reprezentowali gminę 
Kluczewsko w etapie powiatowym konkursu, 
który odbył się 26 kwietnia w Starostwie Po-
wiatowym we Włoszczowie.

Młodzież zapobiega pożarom. Uczniowie 
z Dobromierza najlepsi na eliminacjach gminnych

© ZP-S Komorniki



12 Nr 37 kwiecień 2022

Dodatkowe informacje: tel. 660 370 441

Włoszczowa - nowe mieszkania w centrum
Powierzchnia mieszkań: 65m2, 50m2, 45m2 Możliwość dowolnej aranżacji wnętrza
Termin realizacji: IV kwartał 2022r./I kwartał 2023r.

REKLAMA

REKLAMA
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Rejestracja, sprawozdawczość, rozliczenia, ewidencja odpadów 

Rejestracja, sprawozdawczość,
opłaty za emisję.

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

Bezpłatna ocena stanu
BHP i OŚ w Twojej Firmie

REKLAMA
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Droga Secemin-Zwlecza wyremontowana. Po kilku 
latach starań doczekała się nowej nawierzchni

29 kwietnia zakończy się oficjalnie remont 
1400 metrów drogi oraz jej przebudowa na 
odcinku 460 metrów. Inwestycja ta nie miała 
szczęście do realizacji w ostatnich latach i co 
rok była przesuwana. Ale już jest.  

Wykonawcą była firma Dukt z Włosz-
czowy. Wykonawca przystąpił do prac 
budowlanych jeszcze w grudniu ubiegłego 
roku, jednak pogarszające się warunki 
atmosferyczne uniemożliwiły dalsze prace. 
Te wznowiono wiosną tego roku.

Inwestycja, jak opowiadał wójt Tadeusz 
Piekarski, wymagała dodatkowych robót, 
między innymi nieznacznego poszerzenia 
jezdni, czy wykonania dodatkowej warstwy 
z betonu na pewnym odcinku drogi.

Całkowita wartość robót wyniosła ostatecznie 
ponad 690 tysięcy złotych i została sfinanso-
wana w całości z budżetu gminy Secemin.

Rafał Banaszek

Tak prezentuje się z góry przebudowany odcinek z Secemina w kierunku Zwleczy.

gmina secemin

Wykonawcą jest firma Trans-Kop z Włosz-
czowy. Inwestycję przy drodze wojewódzkiej 795 
finansuje w całości gmina. Warto wspomnieć, 
że w Seceminie trwa też rozbudowa sieci ka-
nalizacyjnej i wodociągowej. Nowe wodociągi 
i kanalizacja wraz z przyłączami do granic posesji 
powstaną na osiedlu między ulicami Kościelną 
i Koniecpolską. Zakończenie prac budowlanych 
przewidziano na koniec maja. Inwestycja ma 
kosztować około 344 tysiące złotych i również 
w całości sfinansuje ją gmina Secemin.

Przy remontowanym wodociągu na ulicy Kościuszki: (od lewej) operator koparki Marcin Żak, wójt gminy Tadeusz Piekarski, podinspektor 
Martyna Grzesik i brygadzista Mariusz Miłoch. 

Rafał Banaszek

Tadeusz
PIEKARSKI„

L „
„

Po wykonaniu tego 
zadania do remontu 
pozostał odcinek Zwle-
cza-Kluczyce o długości 
około 1700 metrów, 
który gmina Secemin 
planuje zrealizować 
jeszcze w tym roku.„

Wójt Tadeusz Piekarski z podinspektor do spraw inwestycji Martyną Grzesik przed Zwleczą.
© Rafał Banaszek © Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Remontują i budują wodociągi oraz kanalizację  
w Seceminie. Inwestycje będą gotowe w maju

Ponad 260 tysięcy złotych pochłonie remont 
710 metrów sieci wodociągowej na ulicy 

Kościuszki w Seceminie, który powodował 
w ostatnich latach częste awarie. Ale to nie    
jedyne prace wodociągowo-kanalizacyjne.

Zakończył się remont i przebudowa 1,8-kilometrowego 
odcinka drogi gminnej z Secemina do Zwleczy. Jeszcze  

w tym roku planowana jest kontynuacja w stronę Kluczyc.
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gmina moskorzew

Zabytkowy „murowaniec” w Moskorzewie zostanie 
wyremontowany. Gmina ma pozwolenie na budowę

Rafał Banaszek
Pozwolenie na budowę wydane przez 

Starostwo Powiatowe daje gminie Mosko-
rzew zielone światło do przeprowadzenia 
gruntownego remontu tego zabytku, który 
w ostatnich latach bardzo podupadł.

Murowaniec stanowi własność gminy 
i został wpisany do rejestru zabytków nie-
ruchomych. Według Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa jest to budynek gospodarczy 
(spichlerz) z XVI wieku, były zbór ariański, 
leżący na terenie dawnego folwarku dworu 
Potockich z XVIII wieku.   

Ten charakterystyczny budynek wznie-
siony z czerwonej cegły powstał z inicjatywy 
Hieronima Moskorzewskiego – teologa, 
kaznodziei i propagatora arianizmu, czo-
łowego działacza Braci polskich.  

Remont zabytku ma kosztować ponad 800 
tysięcy złotych. 31 marca gmina Moskorzew 
złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie 
z programu „Ochrona zabytków” w kwocie 
600 tysięcy złotych.

Jeśli samorząd pozyska dotację z bu-
dżetu państwa, renowacja „murowańca” 
rozpocznie się jeszcze w tym roku i potrwa 
2 lata. Warto nadmienić, że gmina złożyła 
też wnioski o dofinansowanie do innych 
rządowych programów.

Wójt gminy Andrzej Walasek mówi, że po 
odtworzeniu stanu pierwotnego budynku 
spichlerza będzie on ogólnodostępny dla 
mieszkańców i turystów. 

Będziemy chcieli stworzyć w nim prze-
strzeń ekspozycyjną, która odtworzy hi-
storyczny obraz życia lokalnej społeczności 
– twierdzi Andrzej Walasek.W pozyskaniu dotacji z ministerstwa pomaga gminie poseł Bartłomiej Dorywalski (na zdjęciu z wójtem Andrzejem Walaskiem).  

Wizyta wojewody świętokrzyskiego w remizie OSP Moskorzew.

Wizytacja wojewody świętokrzyskiego 
związana była z akcją strażacką w regionie 
pod hasłem „OSP pomaga i integruje”. W jej 
ramach druhowie oferują uchodźcom miejsca 
zakwaterowania w swoich strażnicach.

Wojewoda Koniusz gościł w jednostce 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Moskorzewie, 
która przygotowała w remizie miejsca nocle-
gowe dla około 20 ewentualnych Ukraińców. 

W wizytacji towarzyszył wojewodzie 
starosta włoszczowski Dariusz Czechowski 
oraz komendant powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej Andrzej Pacanowski.

Rafał Banaszek

Wojewoda świętokrzyski przyjechał 
do Moskorzewa w sprawie uchodźców

© UG Moskorzew

13 kwietnia, po wielu latach starań, gmina Moskorzew 
otrzymała decyzję starosty włoszczowskiego pozwalającą na 

przeprowadzenie prac remontowych (w tym wykonanie instalacji 
elektrycznej) oraz odtworzenie pierwotnego stanu tak zwanego 
„murowańca”, pochodzącego z drugiej połowy XVI wieku.

© Rafał Banaszek

Przykładowa oczyszczalnia w Moskorzewie.

11 kwietnia samorząd złożył wniosek 
o dofinansowanie do Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach. 
Gmina ubiega się o dotację w wysokości 
1,6 miliona złotych, a cała inwestycja ma 
pochłonąć 2 miliony.

Budowa rozpocznie się jesienią i za-
kończy wiosną przyszłego roku. Będą to 
kolejne oczyszczalnie na posesjach miesz-
kańców – ostatnie wybudowano latem 
2021 roku w ilości 61 sztuk za ponad 900 
tysięcy złotych, z czego 474 tysiące dofi-
nansowała Unia Europejska. 

To już trzecia edycja budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków na tere-
nie gminy. Pierwszy projekt Moskorzew 
zakończył w 2012 roku, oddając miesz-
kańcom do użytku ponad 50 takich eko-
logicznych urządzeń.

Jak podkreśla wójt Andrzej Walasek, 
przydomowe oczyszczalnie ścieków budo-
wane są w miejscach, gdzie nieopłacalne 
jest kładzenie sieci kanalizacji sanitarnej.

Rafał Banaszek

80 ostatnich, biologicznych, przydomowych 
oczyszczalni ścieków chce wybudować 

gmina Moskorzew w tym i przyszłym roku. 
30 marca wojewoda Zbigniew Koniusz gościł 

w gminie Moskorzew, gdzie odwiedził dwa 
punkty noclegowe dla uchodźców z Ukrainy. 

Powstanie 80 ostatnich przydomowych 
oczyszczalni ścieków w gminie

© UG Moskorzew

Zbigniew Koniusz odwiedził też salę 
bankietową Camelia w pobliskich Luba-
chowach, gdzie przebywało w tym czasie 
około 60 ukraińskich kobiet z dziećmi.

Pan wojewoda dziękował naszym miesz-
kańcom za zaangażowanie oraz zbiórki 
darów na rzecz uchodźców – opowiadał 
wójt Andrzej Walasek.

Warto nadmienić, że po 20 kwietnia 
na terenie gminy Moskorzew przebywało 
około 50 Ukraińców. Niektórzy, jak się 
dowiedzieliśmy, chcą tutaj zostać na stałe. 
Część znalazła już zatrudnienie.
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Starą mleczarnię w... pałac przemienili. 
Sołectwo Występy najlepsze w województwie

Występy zajęły pierwsze miejsce w wo-
jewództwie świętokrzyskim i tym samym 
znalazły się wśród 16 
finalistów w kraju. 
Zwycięzców konkursu 
poznamy 28 kwiet-
nia w Lublińcu (wo-
jewództwo śląskie) 
podczas konferencji 
„Szansa dla polskiej wsi – Europejski 
Zielony Ład’”.

Ideą konkursu jest aktywizacja społecz-
ności wiejskich oraz promowanie dobrych 
praktyk realizowanych na terenach wiej-
skich, dzięki funduszowi sołeckiemu. 

Sołectwo Występy zgłosiło do konkursu 
budynek rozbudowanej świetlicy wiejskiej. 
W remont zaangażowali się mieszkańcy 
sołectwa, członkinie miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz gmina Krasocin. 

Mieszkańcy sołectwa są zadowoleni 
i dumni z efektów swojej pracy. Popra-
wiła się architektura krajobrazu i pod-
niosła atrakcyjność wsi – opowiada Ewa 
Frączek, sołtys Występ.

Rafał Banaszek

wydarzenia

Tak prezentuje się świetlica w Występach, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie wojewódzkim "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa". 

Budynek odnowionej świetlicy to obec-
nie siedziba miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich, które w zeszłym roku osiągnęło 
wielkie sukcesy, zdobywając między innymi 
pierwsze miejsce w kraju w konkursie 

dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę 
Małżonki Prezydenta RP. Swój przyjazd 
do Występ zapowiedziała już pierwsza 
dama RP Agata Kornhauser - Duda wraz 
z prezydentem Andrzejem Dudą.

 Nie wstyd będzie ugościć parę prezy-
dencką, gdyż koło gospodyń i mieszkańcy 
swą wielką siłą starą mleczarnię w pa-
łac przemienili – cieszy się Ewa Frączek, 
przewodnicząca KGW Występy.

Sołectwo Występy znalazło się w gronie laureatów 
piątej edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz 

sołecki - najlepsza inicjatywa”, organizowanego przez 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.   

© Rafał Banaszek

Mieszkańcy są zadowoleni 
i dumni z efektów swojej 
pracy. Poprawiła się archi-
tektura krajobrazu i pod-
niosła atrakcyjność wsi.

Takie informacje przekazały miesz-
kańcom wsi władze powiatu podczas 
spotkania 5 kwietnia. Niebawem, jak 
informował starosta Dariusz Czechow-
ski, zostanie opracowany kompleksowy 
projekt przebudowy drogi powiatowej, 
który w połowie ma sfinansować gmina 

Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

5 kwietnia mieszkańcy Lipiej Góry i Karolinowa spotkali się z władzami powiatu włoszczowskiego, żeby omówić temat drogi.

100 tysięcy złotych przeznaczy powiat 
włoszczowski wspólnie z gminą 

Krasocin na opracowanie projektu przebudowy 
drogi wraz z budową odwodnienia w Lipiej Górze, 
o którą mieszkańcy walczą od wielu lat.

Droga jest w bardzo złym 
stanie, ciągle zalewana, 
pełno błota na 
poboczach, po opadach 
deszczu jest zgroza.

Mieszkańcy Lipiej Góry będą mieć wreszcie drogę 
z odwodnieniem. Obiecały im to władze powiatu

Krasocin. Chodzi o ponad kilometrowy 
odcinek z Lipiej Góry do Karolinowa. 

O tę drogę walczę już drugą kadencję, 
jak jestem sołtysem Karolinowa – opo-
wiadała Beata Wydrych. – Odbyło się wiele 
spotkań w tej sprawie. Droga jest w bar-
dzo złym stanie, ciągle zalewana, pełno 
błota na poboczach, po opadach deszczu 
jest zgroza – twierdziła sołtyska.

Jak opowiadali mieszkańcy, co roku 
droga przez ich miejscowość była tylko 
łatana i nic więcej się nie działo przez 
lata. Sami samorządowcy przyznali się 
mieszkańcom, że droga ta nie miała 
szczęścia do remontu w ostatnich la-
tach, bowiem po wybuchu pandemii 
koronawirusa przesuwano pieniądze 
z tej inwestycji na inne zadania. 

Ale już są zabezpieczone środki finan-
sowe na kompleksowy projekt przebu-
dowy tej drogi wraz z odwodnieniem, 
które musi tutaj być wykonane, podob-
nie jak miało to miejsce w Cieślach. Jak 
tylko projektant przygotuje dla nas kon-
cepcję, przedstawimy ją mieszkańcom. 
Myślę, że szybko to nastąpi – obiecywał 
Dariusz Czechowski.

Szacunkowy koszt przebudowy drogi 
powiatowej w Lipiej Górze może wynieść 
nawet kilka milionów złotych – powiat 
będzie zabiegał o pozyskanie funduszy 
zewnętrznych na ten cel, gdyż z własnych 
środków nie jest w stanie tego zrobić – na-
wet z pomocą gminy Krasocin, którą obie-
cał obecny na spotkaniu wójt tej gminy. 
Mieszkańcy Lipiej Góry i Karolinowa pro-
sili też o zaprojektowanie chodnika dla 
zapewnienia bezpieczeństwa pieszych.
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Warsztat Emocji 
Gabinet Psychologiczny 

Elżbieta Wrona

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

502 165 776

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

Nagrody finansowe przyznano za-
wodnikom 4 kwietnia w Starostwie 
Powiatowym w obecności dyrektorów 
szkół i rodziców laureatów.

Aleksandra Teklak (Zespół Szkół 
numer 2 imienia Hetmana Stefana 
Czarnieckiego we Włoszczowie) i Da-
niela Kocełuch (Szkoła Podstawowa 
w Radkowie) to zawodniczki Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Hetmanki 
Włoszczowa, natomiast Igor Wójcik 
i Marcin Kurzak (I Liceum Ogólno-
kształcące imienia generała Włady-
sława Sikorskiego) grają w Hetmanie. Od lewej: Marcin Kurzak, Aleksandra Teklak, Daniela Kocełuch i Igor Wójcik.

Rafał Banaszek

© Starostwo Powiatowe

Aleksandra Teklak, Daniela Kocełuch, 
Igor Wójcik i Marcin Kurzak 

otrzymali stypendium sportowe starosty 
włoszczowskiego w wysokości 1200 złotych.

Cieszę się, że zawodnicy z powiatu 
włoszczowskiego osiągają tak wy-
sokie wyniki sportowe i że jako 
Zarząd Powiatu możemy wspierać 
finansowo ich rozwój – powiedział 
starosta Dariusz Czechowski.

Stypendium w wysokości 1200 złotych 
będzie wypłacane młodym zawodnikom 
po 200 złotych miesięcznie w okresie od 
1 marca do 31 sierpnia. Stypendia za wy-
sokie wyniki sportowe przyznawane są 
w powiecie od 2006 roku. Dotychczas 
otrzymało je 38 zawodników.

Starosta przyznał stypendia za wysokie 
wyniki sportowe w piłce nożnej i siatkowej

Będzie nowe molo i pomost na Klekocie. 
Strażacy z Łachowa pozyskali dofinansowanie 

14 kwietnia Ochotnicza Straż Pożarna w Łachowie podpisała 
umowę z włoszczowską firmą Fubit na modernizację 

pomostu widokowego oraz molo na zbiorniku wodnym Klekot. 
Inwestycja będzie kosztować około 358 tysięcy złotych.

Rafał Banaszek

Podpisanie umowy w gminie: (od lewej) Marcin Jasiowski, Artur Bujak i Grzegorz Dziubek. Tak wygląda obecnie pomost widokowy na Klekocie - jest bardzo zniszczony.
© UG Włoszczowa

jeszcze przed rozpoczęciem tegorocz-
nego sezonu kąpieliskowego.

Na remont molo środki zewnętrzne po-
zyskali strażacy z Łachowa - miejscowości, 

która graniczy ze zbiornikiem Klekot. W pod-
pisaniu umowy z wykonawcą uczestniczył 
burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek.

Zadanie będzie realizowane w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020, z którego OSP Łachów 
otrzymało dofinansowanie w wysokości 
103 tysięcy złotych. Resztę – ponad 255 
tysięcy dołoży gmina Włoszczowa.

Nowe molo będzie jedną z wielu zmian, 
które szykują się w tym roku na Klekocie 
i mają pochłonąć w sumie około 568 tysięcy 
złotych - pisaliśmy o nich więcej miesiąc temu.

© Rafał Banaszek

Zakres prac obejmie wzmocnienie i zabez-
pieczenie konstrukcji metalowej oraz wymianę 
drewnianych legarów i desek podłogowych 
na elementy z materiału kompozytowego. 

Dzięki modernizacji pomost oraz 
molo staną się bezpieczne dla użytkow-
ników i zyskają nowoczesny wygląd. 
Zakończenie inwestycji planowane jest 
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wydarzenia

Oba konkursy zorganizowało Staro-
stwo Powiatowe we Włoszczowie. Do 
pierwszego zgłosiło swoje prace 27 kół 
gospodyń wiejskich i stowarzyszeń, 
natomiast do drugiego wpłynęło 113 

Rafał Banaszek

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie zorganizowało dwa 
konkursy wielkanocne – na najładniejszy stroik i pisankę

8 kwietnia sześcioosobowa komisja konkursowa pod 
przewodnictwem Małgorzaty Gusty wyłoniła laureatów 

powiatowego konkursu dla kół gospodyń wiejskich 
i stowarzyszeń „Najpiękniejszy stroik wielkanocny 
w koszyczku” oraz zwycięzców konkursu dla uczniów szkół 
podstawowych „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”.

Te osoby posprzątały na Klekocie 22 kwietnia: (od lewej) Tomasz Huszno, Jolanta Tyjas, Lidia Wojecka, Grzegorz Dziubek, Elżbieta 
Trzebińska, Ewa Nawrot, Katarzyna Prokop-Łazarska i Andrzej Kiedrzynek.

pisanek, wykonanych przez uczniów 
szkół podstawowych.

Pierwsze miejsce w konkursie na naj-
ładniejszy stroik w koszyczku zajęło Koło 
Gospodyń Wiejskich z Komparzowa, 

drugie było KGW Brzeście, a trzecie 
KGW Bebelno.

Drugi konkurs na najładniejszą pisankę 
skierowany był do uczniów szkół podsta-
wowych i oceniany w dwóch kategoriach. 

Wśród klas 1-4 wygrała Laura Rydzek 
ze szkoły w Koniecznie, drugi był Adam 
Hyski z Kluczewska, a trzeci – Mikołaj 
Buła z Radkowa.

W kategorii klas 5-8 najlepsi okazali się: 
Jakub Matyga z Bebelna i Nikola Wijas 
z Czostkowa (ex aequo pierwsze miejsce), 
Daria Walasek z Moskorzewa i Lena Wa-
lasek z Kluczewska.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w naszych konkursach. 
Wszystkie prace były piękne, orygi-
nalne, wyjątkowe i pracochłonne. 
Ciężko było wybrać te najpiękniej-
sze – podsumowała inicjatorka konkursu 
Małgorzata Gusta.

Komisja konkursowa ze zwycięskimi stroikami w koszyczku: (od lewej) Irena Orzechowska, 
Beata Bąk, Justyna Kowalska, Olga Golańska, Małgorzata Gusta i Aneta Dziubek.

Panie z komisji prezentują najładniejsze pisanki uczniów klas 4-8: (od lewej) Olga Golańska, 
Aneta Dziubek, Irena Orzechowska i Małgorzata Gusta.

© Starostwo Powiatowe © Starostwo Powiatowe

Głównym celem wydarzenia było posprząta-
nie najbliższej okolicy przez mieszkańców oraz 
rozbudzenie w nich świadomości ekologicznej. 

Pierwsi, jeszcze przed oficjalnym otwar-
ciem akcji, ruszyli do zebrania śmieci 
wokół zalewu Klekot burmistrz Grzegorz 

Rafał Banaszek

22 kwietnia, z okazji Międzynarodowego 
Dnia Ziemi w gminie Włoszczowa odbyła 

się wielka akcja sprzątania, zainicjowana przez 
burmistrza Grzegorza Dziubka.

© Rafał Banaszek

Dziubek i radna wojewódzka Jolanta Tyjas, 
szefowa Ośrodka Sportu i Rekreacji razem 
ze swoimi pracownikami.

W samo południe sprzed Urzędu Gminy 
wyruszyła oficjalnie do sprzątania miasta 
grupa kilkunastu urzędników na czele 
z burmistrzem. Organizatorzy - Urząd 
Gminy oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej zapewnili 
worki na śmieci oraz rękawice jednorazowe.

Chcemy dać dobry przykład społeczeństwu, 
że my, urzędnicy nie boimy się pracy, nie jest to 
dla nas żadna ujma, ani wstyd, że pójdziemy 
i będziemy sprzątać naszą małą ojczyznę - 
podkreślał Grzegorz Dziubek.  

Akcja porządkowa na Klekocie i w mieście 
zaowocowała kilkudziesięcioma zebranymi 
workami śmieci, które jeszcze tego samego dnia 
trafiły do Zakładu Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych Kępny Ług. Warto dodać, że na apel 
burmistrza odpowiedziały też sołectwa i szkoły. 
Kto chciał, mógł posprzątać swoją okolicę. 

Grzegorz Dziubek, jak podkreślał, zaini-
cjował akcję w gminie po to, aby dbałość 
o najbliższe otoczenie stała się naturalnym 
nawykiem. 

Chcemy dawać dobry przykład 
w poczuciu odpowiedzialności za na-
szą planetę. Naszym obowiązkiem 
powinno być promowanie ochrony 
środowiska nie tylko z okazji Dnia 
Ziemi, lecz przez cały rok. Do poprawy 
stanu naszej planety nie potrzeba wiele 
wysiłku, czasami wystarczy zmienić 
kilka przyzwyczajeń - podkreślał Dziubek.

Wielkie sprzątanie gminy Włoszczowa zaczęli 
od Klekotu. Akcję zainicjował burmistrz
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OGŁOSZENIE                                                                       Włoszczowa, dn. 2022.04.19
Znak: GKN.6821.1.8.2021.TS                      

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych        (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 140) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek 
Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego 

o r z e k a m:
uznać działki gruntu położone w obrębie Ogarka gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako 
działki Nr 720 i 724 za mienie gromadzkie. 

U z a s a d n i e n i e
Dnia 18.01.2021r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne 
w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Ogarka gm. Włoszczowa, 
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 724, 736, 740.
W toku przedmiotowego postępowania Organ przeprowadził odrębne postępowanie, w wyniku którego 
została wydana decyzja znak: GKN.6620.3.53.2021.EL z dnia 28.10.2021r. orzekająca o aktualizacji 
operatu ewidencyjnego prowadzonego dla obrębu Ogarka gmina Włoszczowa polegająca na ujawnieniu 
działki Nr 720 zarówno w części kartograficznej operatu w miejsce obecnie wykazanej działki Nr 740, 
a także w części opisowej operatu w miejsce obecnie wykazanych działek Nr 736 oraz Nr 740. 
Z uwagi na powyższe Burmistrz Urzędu Gminy Włoszczowa pismem znak: MRO.6810.8.2021.AS5 z dnia 
28.12.2021r. wniósł o zmianę wniosku złożonego w dniu 18.01.2021r. zwracając się z prośbą o uznanie za 
mienie gromadzkie działek Nr 720 o pow. 0,13 ha i Nr 724 o pow. 0,20 ha, położonych w obrębie Ogarka 
gmina Włoszczowa. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie wyjaśnień uzyskanych 
od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia sposobu użytkowania powyższych 
nieruchomości stwierdzono, że ww. działki zostały wydzielone w czasie uwłaszczenia włościan na cele 
ogólne mieszkańców wsi Ogarka, jako drogi dojazdowe do pól i posesji mieszkańców. Drogi te istniały 
przed 1963 rokiem, istnieją do chwili obecnej i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy wsi Ogarka. Do 
mienia gminnego zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) mają zastosowanie przepisy dotyczące mienia komunalnego, zgodnie natomiast z art. 
48 ust. 3 w/w ustawy wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania 
lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostają nienaruszone.  Biorąc 
powyższe pod uwagę oraz to, że w/w nieruchomości, o których mowa wykorzystywane są wspólnie przez 
mieszkańców, należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e:
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania się do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za 
moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po upływie terminu jej podania do 
publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu  do wniesienia 
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, 
który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu 
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania może nastąpić nie wcześniej niż po 
otrzymaniu decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli 
jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia 
odwołania (art. 130 § 4 k.p.a). Skutkiem zrzeczenia się przez strony prawa do wniesienia odwołania 
jest nie tylko uzyskanie cechy ostateczności przez decyzję, lecz także cechy prawomocności. Decyzją 
prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu (art. 16 § 3). Strony, zrzekając 
się prawa do wniesienia odwołania, zrzekają się zatem równocześnie prawa wniesienia skargi do sądu. 

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia 
finansowego gmin - w formie dotacji celowej - na dofinansowanie do zadania 
własnego samorządów, polegającego na zapewnieniu pomocy w postaci 
posiłku, świadczenia rzeczowego (produktów żywnościowych) lub świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, 
w szczególności:

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
• uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej 

     lub ponadgimnazjalnej
• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7  
 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności 
 osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019–2023 przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – 
spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy 
społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego, 
o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej 
(tj. 900,00 zł na osobę w rodzinie lub 1 164,00 zł w przypadku osób prowadzących 
samodzielne gospodarstwo domowe).

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio 
przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy 
społecznej.

Pomoc udzielana jest w następującej formie:
• świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłek celowy)
• obiadu dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie 
dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia 

gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.
Zgodnie z zawartą Umową Nr 51/POS/2022 Gmina Krasocin uzyskała 

dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 84 000,00 zł. Wkład własny 
Gminy to kwota 56 000,00 zł. Prognozowany koszt realizacji Programu 
w 2022 r. wyniesie ogółem 140 000,00 zł. Realizatorem Programu jest Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie.

Program „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023 – edycja 2022
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30 konkurs palm 
w Kurzelowie

2 kwietnia w Woli 
Wiśniowej odbyły się 

przedterminowe wybory 
sołtysa, po tym jak 
rezygnację z funkcji złożył 
Andrzej Bomba.

20kwietnia, w związku 
z budową wyniesionego 

przejścia dla pieszych na 
ulicy Wschodniej, zamknięto 
odcinek od skrzyżowania 
z ulicą Kusocińskiego do 
ulicy księdza kardynała 
Wyszyńskiego (nie dotyczy 
dojazdu do posesji). 

Leszek Gawron sołtysem 
Woli Wiśniowej

Ulica Wschodnia 
zamknięta dla ruchu 

Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

Nowym sołtysem wybrano Leszka Ga-
wrona, emeryta z Woli Wiśniowej,  który 
wcześniej był przewodniczącym Rady So-
łeckiej tej miejscowości.  Odchodzącemu 
sołtysowi Bombie dziękowali mieszkańcy, 
burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek 
oraz radny miejski Michał Szafrański.

Czasowa organizacja ruchu ma obowiązy-
wać do 6 maja - poinformowało starostwo. 

Grzegorz Dziubek gratuluje sołtysowi.  

Na spotkanie przybyło do Domu Kultury 
około 20 producentów rolnych z powiatu 
włoszczowskiego. Głównym tematem roz-
mów była teraźniejszość i przyszłość pol-
skiego rolnictwa. 

Jak żyć na wsi? – pytał retorycznie pro-
wadzący spotkanie Grzegorz Dziubek, gdzie 
– jak mówił – sytuacja rolników bardzo 
pogorszyła się w ostatnich latach i to nie 
tylko przez trwającą od dwóch lat pandemię 
koronawirusa, ale również wysoką inflację 
i ogólną drożyznę, która spowodowała 
znaczący wzrost kosztów produkcji rolnej. 

Rafał Banaszek

Zielona niedziela we Włoszczowie. Burmistrz 
zorganizował spotkanie o przyszłości rolnictwa

Spotkanie z rolnikami prowadził burmistrz. 

W ramach akcji Polskiego Stronnictwa Ludowego 
#Zielona Niedziela we Włoszczowie odbyło 

się spotkanie z największymi producentami rolnymi 
z naszego powiatu. Zorganizował je burmistrz 
i jednocześnie wiceprezes zarządu wojewódzkiego PSL.

Zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego 
niesie też trwająca wojna na Ukrainie. 

Grzegorz Dziubek opowiadał o stratach 
rolników z powodu wystąpienia na naszym 
terenie afrykańskiego pomoru świń, wyso-
kich cenach nawozów i potrzebie dopłat, 
bardzo drogiej energii elektrycznej i zbyt 
małych inwestycjach w zieloną energię, 
coraz niższym budżecie na rolnictwo, czy 
niewykorzystanych środkach z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Sytuacja w rolnictwie jest zatrważająca. 
Jeszcze tak źle nigdy nie było – twierdził 

burmistrz Włoszczowy. Obecny na spo-
tkaniu wójt Secemina Tadeusz Piekarski 
zaapelował, aby na takie spotkania z rol-
nikami zapraszani byli w przyszłości też 
posłowie ziemi świętokrzyskiej.

© Rafał Banaszek

W Niedzielę Palmową, 
10 kwietnia, po 

dwuletniej przerwie 
spowodowanej pandemią, 
parafia Kurzelów 
zorganizowała po raz 
30. konkurs palm 
wielkanocnych.

© UG Włoszczowa

Dzieci z Bebelna sprzedawały ciasta i zrobiły 
stroiki na święta, żeby pomóc Ukraińcom

Kiermasz wielkanocny przed kościołem w Bebelnie cieszył się dużym zainteresowaniem.

Ozdoby wielkanocne przygotowali na 
kiermasz uczniowie Szkoły Podstawowej 
imienia Wincentego Przybyszewskiego. 
Zajęło im to dwa tygodnie. 

3 kwietnia, podczas mszy świętych miesz-
kańcy mogli zakupić przed kościołem 

Około 2,4 tysiąca złotych zebrali 
mieszkańcy Bebelna oraz uczniowie 

miejscowej szkoły, którzy zorganizowali 
kiermasz ozdób wielkanocnych oraz 
sprzedaż ciast. Wszystko z myślą o przybyłej 
do Bebelna rodzinie z Zaporoża. 

Rafał Banaszek

wykonane własnoręcznie przez dzieci 
ozdoby świąteczne. Wcześniej, bo 21 marca 
uczniowie tej samej szkoły zorganizowali 
sprzedaż ciast domowego wypieku.

Na sprzedaży rękodzieła szkoła zarobiła 
1620 złotych, natomiast na sprzedaży ciast 

750 złotych. Za te pieniądze zakupiliśmy 
węgiel, przybory szkolne i odzież - opowiadał 
Jerzy Suliga, dyrektor szkoły w Bebelnie.

Wszystko z myślą o czteroosobowej ro-
dzinie (matce z dwójką dzieci i ich babcią) 
z Zaporoża, która 10 marca przybyła do 
Bebelna i zamieszkała w dawnej organi-
stówce, wyremontowanej specjalnie na tę 
okazję przez gościnnych parafian.

Warto dodać, że Jerzy Suliga z Bebelna 
wraz z Fundacją Jesteśmy Blisko z Włosz-
czowy pomogli też w znalezieniu pracy dla 
matki, a jej 18-letni syn został zatrudniony 
u miejscowego przedsiębiorcy. W okre-
sie świątecznym bebelanie pamiętali też 
o przygotowaniu paczek wielkanocnych 
dla Ukraińców.

© SP Bebelno

Palmy przygotowywały grupy dzieci z miej-
scowego przedszkola oraz uczniowie klas 1-8 
szkoły podstawowej. W konkursie wzięło 
udział około 200 uczniów. Pojawiły się wątki 
patriotyczne, ukraińskie. Sześcioosobowa 
komisja oceniła prace w  dwóch kategoriach:  
0-3 i 4-8.  Wszyscy twórcy otrzymali w nagrodę 
słodki upominek oraz kolorowankę o tematyce 
świątecznej. Trzy pierwsze miejsca nagrodzono 
bonami pieniężnymi.
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Dwie gminy z powiatu włoszczowskiego, 
dzięki pomocy posła Bartłomieja 

Dorywalskiego, otrzymały dofinansowanie 
w łącznej wysokości około 50 tysięcy złotych 
na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 
To Krasocin i Radków.

Rafał Banaszek

Dofinansowanie pochodzi z ogólnopolskiego 
programu, realizowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach. W ramach tego programu 
gmina Radków otrzymała 29,7 tysiąca złotych 
dotacji, a Krasocin – 19,8 tysiąca. Wystarał się 
o to poseł Dorywalski z Włoszczowy.

Cieszę się, że po raz kolejny mogłem wes-
przeć działania gmin – tym razem w pozy-
skaniu środków na likwidację azbestowego 
eternitu. Pomimo upływu czas ten problem 

Rafał Banaszek

Wspaniały prezent dla strażaków na świętego Floriana. 
Aż cztery wozy trafią do naszego powiatu w tym roku

Poseł z przedstawicielami jednostek, które otrzymały promesy: (od lewej) Szymon Konarski, Mariusz Kowalczyk, komendant powiatowy 
Andrzej Pacanowski, Bartłomiej Dorywalski, Norbert Celebański, Kordian Kucharczyk, Rafał Chlebosz i wicewójt Krasocina Jacek Sienkiewicz. 

© Bartłomiej Dorywalski

© Bartłomiej Dorywalski

O cztery samochody – w tym dwa nowe wzbogacą się 
w tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej 

w powiecie włoszczowskim. O rekordowe dofinansowanie 
w łącznej wysokości 700 tysięcy złotych wystarał się poseł 
Bartłomiej Dorywalski z Włoszczowy. 

„
Cztery gminy na sześć 

wszystkich w naszym 
powiecie włoszczowskim 
wzbogacą się w tym 
roku o wozy strażac-
kie. To rekord. Chyba 
lepszego prezentu na 
Dzień Strażaka, który 
będziemy obchodzić 
już niebawem, 4 maja, 
druhowie nie mogli so-
bie wymarzyć. Cieszę 
się, że mogłem wes-
przeć działania naszych 
ochotniczych straży 
pożarnych w pozyska-
niu samochodów dla 
jednostek. „

Bartłomiej
DORYWALSKI

nadal jest zauważalny w naszych gminach 
– twierdzi Bartłomiej Dorywalski i dodaje, że 
ekologia, a tym bardziej zdrowie mieszkańców 
jest rzeczą najważniejszą.

Eternit na dachu, jak powszechnie wia-
domo, to niebezpieczeństwo dla zdrowia. 
Chorobotwórczy jest na szczęście drażniący 
pył, który powstaje w wyniku uszkodzenia 
lub demontażu płyt azbestowych. Zgodnie 
z dyrektywą Unii Europejskiej w 2032 roku 
mamy ostatecznie pożegnać się z azbestem.

Poseł pomógł gminom w pozyskaniu pieniędzy 
na usuwanie azbestowego eternitu z dachów

Promesy przekazano uroczyście przed-
stawicielom jednostek 25 kwietnia przed 
Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim 
w Kielcach.

Jak podkreśla poseł Dorywalski – padł 
rekord w pozyskaniu środków zewnętrz-
nych na zakup samochodów dla ochotni-
czych straży pożarnych z naszego powiatu 
– to w sumie 700 tysięcy złotych.

I tak, Ochotnicze Straże Pożarne w Kurze-
lowie oraz Świdnie otrzymały po 400 tysięcy 
złotych (po 200 tysięcy z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego) na zakup nowych wozów.

Po raz pierwszy w historii znalazły się 
pieniądze na dofinansowanie zakupu samo-
chodów używanych. Dzięki temu jednostki 

OSP z Januszewic i Damian pozyskały po 
150 tysięcy do wymiany swojego taboru 
(dotacje pochodzą z MSWiA).

Cieszę się, że samorządy dołożą swoje 
środki budżetowe do zakupu tych samo-
chodów i tym sposobem po raz kolejny 
podniesiemy poziom bezpieczeństwa na 
terenie powiatu włoszczowskiego – pod-
kreśla Dorywalski.

Bartłomiej Dorywalski to prawdziwy rekor-
dzista, jeśli chodzi o pozyskane dofinansowa-
nie dla straży pożarnych na dosprzętowienie. 
Warto przypomnieć, że dzięki jego staraniom, 
jako posła, wozy strażackie otrzymały jed-
nostki z Krasocina, Żelisławic, Moskorzewa, 
Kluczewska i Secemina, a wcześniej – będąc 
wicewojewodą świętokrzyskim - wystarał się 
o pojazdy dla OSP Oleszno i Dobromierz.
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Tak wygląda nowoczesna Pracownia Tomografii Komputerowej we włoszczowskim szpitalu.

Tomografia komputerowa to bada-
nie obrazowe wykorzystujące tę samą 
technologię co zdjęcia rentgenowskie, 
jednak o wiele bardziej zaawansowane.

Badanie polega 
na tym, że źródło 
promieniowania 
i detektory, które 
je rejestrują, są ru-
chome, obracają 
się wokół ciała pa-
cjenta, wykonując skanowanie. W ten 
sposób powstaje kilka tysięcy ujęć, 
które komputer łączy w jeden obraz 
– opowiada Anna Merta, specjalista 
elektroradiologii oraz inspektor ochrony 
radiologicznej w ZOZ Włoszczowa.

Wskazania do wykonania tomografii 
komputerowej określa lekarz kierujący 
pacjenta. Badanie TK w naszym szpitalu 
są finansowane przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, przy czym konieczne jest 

Rafał Banaszek

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Szpital imienia Jana II we Włoszczowie ma jeden z najlepszych 
tomografów komputerowych w województwie świętokrzyskim

© ZOZ Włoszczowa

Adam Ślęzak - zasłużony społecznik z Czarncy. 

Urodził się w 1931 roku w rodzinie chłop-
skiej w Minach, w gminie Secemin. Szkołę 
Podstawową kończył w Czarncy (gmina 
Włoszczowa), zaś klasę siódmą i szkołę 
średnią we Włoszczowie. W 1951 roku zdał 
maturę i zdobył kwalifikacje nauczyciel-
skie. Dalsze nauki pedagogiczne z historii 
pobierał w Kielcach i Katowicach. 

Pracę zawodową rozpoczął 1 września 
1951 roku w miejscowości Kije (powiat 
jędrzejowski) - w drodze nakazu władz 
oświatowych. Na terenie tej gminy pia-
stował również stanowisko inspektora do 
walki z istniejącym analfabetyzmem wśród 
młodzieży i dorosłych. Organizował kursy 
przy szkołach oraz sprawował kontrolę 
w ich realizacji.  

W latach 1953-1954 odbywał zasadniczą 
służbę wojskową w Grudziądzu i Toruniu. 
Tu ukończył Szkołę Podoficerską zdoby-
wając szlify podoficerskie i oficerskie. 
W latach 1955-1958 pracował jako delegat 
ministerstwa przemysłu spożywczego 
oraz skupu na powiat włoszczowski. 
Poznał tam pracę urzędnika i samorzą-
dowca. W tym czasie wstąpił w związek 
małżeński z Wiesławą Łazarską, z którą 

30 kwietnia 2021 roku w wieku 90 lat odszedł 
na wieczne spoczywanie Adam Ślęzak – 

ukochany tatuś, dziadziuś, długoletni wychowawca 
młodzieży, samorządowiec oraz człowiek nad wyraz 
pracowity. Niebawem minie rocznica Jego śmierci.

Ważne informacje
Pracownia Tomografii Komputerowej 
czynna jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 
w godzinach 8:00 - 14:00, w środy w godzinach 
12:00 - 17:00. Rejestracja i informacja telefoniczna 
pod numerem 41 388 37 57 od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

posiadanie skierowania wystawionego 
przez lekarza poradni specjalistycznej 
NFZ. Możliwe jest również wykona-
nie badania prywatnie, jednak i w tej 

sytuacji potrzebne 
jest skierowanie od 
lekarza specjalisty.

W ciągu trzech 
miesięcy tego roku 
wykonaliśmy bli-
sko tysiąc badań. 

Aparat działa doskonale, jest bardzo 
wysokiej klasy. Nasz szpital świad-
czy usługi tomografii komputerowej 
w ramach kontraktu z NFZ. Badania 
wykonywane są zarówno dla pacjentów 
hospitalizowanych w ZOZ Włoszczowa, 
jak i dla osób z zewnątrz, które posia-
dają skierowanie – informuje dyrektor 
szpitala Rafał Krupa.

Przypomnijmy, że ten wart około 3 
miliony złotych profesjonalny tomograf 

komputerowy we Włoszczowie oddano 
symbolicznie do użytku 25 stycznia. To 
jeden z najlepszych w województwie 
świętokrzyskim tomografów, który włosz-
czowski szpital otrzymał w czerwcu 2021 
roku od wojewody Zbigniewa Koniusza.

Szpital imienia Jana Pawła II we Włoszczowie zaprasza 
pacjentów na badania diagnostyczne do nowoczesnej 

Pracowni Tomografii Komputerowej. Na samo badanie   
oraz jego opis czeka się zaledwie kilka dni.

W ciągu trzech miesięcy 
tego roku wykonaliśmy 
blisko tysiąc badań. Apa-
rat działa doskonale, jest 

bardzo wysokiej klasy.

wychowali dwie córki. W szczęśliwym 
związku przeżyli 63 lata.

Od września 1957 roku wrócił do zawodu 
nauczycielskiego w Kosowie, w gminie 
Radków. Tam pracował przez 7 lat. Od 
1964 roku pracował w Szkole Podstawowej 
w Wałkono-
wach (gmina 
Secemin) przez 
kolejne 7 lat.  
Później wła-
dze oświatowe 
przeniosły go 
na stanowi-
sko dyrektora 
Ośrodka Rolniczego i Szkoły Przysposo-
bienia Rolniczego w Czarncy. 

Następnie pracował w Zbiorczej Szkole Pod-
stawowej w Seceminie na stanowisku nauczy-
ciela historii. Po ukończeniu kursu dyrektorów 
w Opolu piastował funkcję dyrektora szkoły. 
Działał w organach szkolnych SKO i spółdziel-
niach uczniowskich, gdzie uczył młodzież oszczę-
dzania, pracy w zespołach i odpowiedzialności za 
wykonywane zadania. Wpajał młodzieży zasady 
przedsiębiorczości i oszczędności, bo uważał to 
za klucz do sukcesu i spełnienia swoich marzeń. 

W pracy był obowiązkowy, odpowie-
dzialny i konsekwentny, za co był lubiany 
przez młodzież i doceniany w środowisku. 
Za wzorową, długoletnią pracę zawodową 
i społeczną otrzymał szereg pochwał, 
dyplomów, nagród kuratora, a w 1978 
roku nagrodę ministra oświaty. Został 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, złotą 
odznaką związkową oraz złotymi meda-
lami za działalność społeczną. Przez cały 
okres swojej kariery zawodowej należał do 
Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Po 40 latach pracy przeszedł na eme-
ryturę i udzielał się w organizacji poza-
rządowej w Związku Gminnych Spółek 

Wodnych dla 
miasta Włosz-
czowy, gdzie 
przez 20 lat był 
jej przewodni-
czącym oraz 
członkiem za-
rządu rejono-
wego Związku 

Spółek Wodnych w Kielcach.
Przez 12 lat był społecznym kuratorem 

sądowym w Sądzie Rejonowym w Mysz-
kowie, ławnikiem w Sądzie Rejonowym 
w Jędrzejowie i Włoszczowie, radnym 
w Urzędzie Miasta Włoszczowy, a w la-
tach 90-tych członkiem rady nadzorczej 
w Banku Spółdzielczym.

Udzielał się również społecznie w śro-
dowisku lokalnym. Przewodniczył radzie 
parafialnej w Czarncy, czym przyczynił 
się do remontu kościelnej dzwonnicy 

W czasie swojego życia był 
wzorowym pracownikiem, 

wychowawcą, 
przyjacielem młodzieży, 

szanowanym obywatelem 
i wzorowym ojcem.

i zgromadzenia cegły na budowę nowej 
plebanii. Nie doczekał, niestety, asfaltowej 
drogi na ulicy Okrężnej w Czarncy, przy 
której mieszkał i o co bardzo zabiegał. Dy-
wanik został położony tuż po jego śmierci.

W czasie swojego życia był wzorowym 
pracownikiem, wychowawcą, przyjacie-
lem młodzieży, szanowanym obywatelem 
i wzorowym ojcem. Najwyższe wartości 
etyczne i społeczne, jakimi kierował się 
w życiu, były drogowskazem dla jego 
córek, które z zaangażowaniem konty-
nuują pracę w zawodzie nauczycielskim.

W naszych sercach zawsze żywe 
Twoje wspomnienie!

Żona i córki

© archiwum prywatne

Wspomnienie Adama Ślęzaka - długoletniego 
pedagoga, samorządowca i społecznika z Czarncy
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Pytania

Zwycięzca krzyżówki nr 35

Gabriela SOBCZYK z Konieczna odgadła prawidłowo hasło krzyżówki w marcowym numerze, 
które brzmiało: UCHODŹCY. Została wylosowana spośród ośmiu czytelników, którzy nadesłali 
właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Bogdan Stachurski, Milena Biś, Patrycja Kozioł, 
Daniel Kozioł, Justyna Kozioł, Anna Lesiak i Krystyna Smółka. Dziękujemy i gratulujemy. 
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Kącik Kulinarny

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.

Przekładaniec 
z tarcizny

Przepis

z Koła Gospodyń
Wiejskich 

w Występach

Danuty WÓJCIK

Imprezy

Elektryczne hulajnogi
do wypożyczenia w PCK-R
Już wkrótce w Powiatowym Cen-

trum Kulturalno-Rekreacyjnym we 
Włoszczowie będzie można wypożyczyć 
elektryczne hulajnogi. 

To pierwsze takie miejsce w powiecie, 
gdzie będzie udostępniony mieszkańcom 
tego typu sprzęt. We flocie centrum znajdzie 
się na początek 5 hulajnóg rozwijających 
prędkość do 20 kilometrów na godzinę. 

Będą wyposażone w pojemne baterie – 
wszystko po to, by można było je zabrać 
nie tylko na krótkie przejażdżki. Jeśli 
ktoś zaplanuje trasę w innych zakąt-
kach powiatu, urządzenia będzie można 
złożyć i przewieźć w bagażniku nawet 
niewielkiego samochodu – opowiada 
dyrektor placówki Teresa Chudy. 

Powiatowe Centrum Kulturalno-Re-
kreacyjne zakupi także 20 nowych rowe-
rów, które uzupełnią ofertę wypożyczalni. 

Wśród nowych inwestycji znajdzie się 
również coś dla osób, które lubią zadbać 
o swoją kondycję i sylwetkę. 

W siłowni wewnątrz obiektu powstaną 
nowe miejsca ćwiczeń (tak zwana strefa 
cardio). PCK-R planuje zakupić także 
bieżnię profesjonalną o napędzie elek-
trycznym przeznaczoną do powszechnego, 
codziennego użytku, urządzenie eliptyczne 
(orbitrek), rower stacjonarny oraz wie-
lofunkcyjne urządzenie treningowe.

Ogłoszenia

03.05 WŁOSZCZOWA

Obchody 231. rocznicy
Konstytucji 3 Maja

3 maja o godzinie 12 w kościele 
parafialnym pod wezwaniem Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
we Włoszczowie odbędzie się uroczy-
sta msza święta w intencji ojczyzny 
z okazji 231. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Po nabożeństwie 
uczestnicy udadzą się pod Pomnik 
Niepodległości na Placu Konstytucji 
3 Maja, gdzie burmistrz wygłosi prze-
mówienie okolicznościowe, po czym 
delegacje złożą wiązanki kwiatów. Na 
uroczyste obchody zapraszają władze 
samorządowe gminy.

08.05 MOSKORZEW

Majowy festyn pierogowy
i pieśni ukraińskie

8 maja na placu przy remizie w Mo-
skorzewie odbędzie się festyn pierogowy 
- tradycyjna impreza, która wraca po 
dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią. Rozpocznie ją msza święta 
polowa o godzinie 14. W dalszej czę-
ści zaplanowano występy artystyczne 
dzieci i młodzieży szkolnej, zespołów 
i kapel ludowych, prezentację pieśni 
ukraińskich oraz pokaz ratownictwa 
w wykonaniu miejscowych strażaków. 
Imprezę zakończy zabawa taneczna 
w plenerze z zespołem Sextreme, która 
rozpocznie się o godzinie 19.30.   

Składniki (do przygotowania ciasta): 
mąka pszenna, jajko, szczypta soli, 
woda, tarcizna ziemniaczana, ziemnia-
ki, cebula duszona, sól, pieprz ziołowy 
i zioła do smaku.

Wykonanie: Zagniatamy ciasto z poda-
nych wyżej składników, rozwałkowujemy 
na placek o grubości 5 milimetrów. 
Następnie na uzyskany placek nakła-
damy równomiernie przygotowaną 
tarciznę, czyli drobno starte ziemniaki 
i skrobię - uzyskaną poprzez odciśnięcie 
ich w woreczku płóciennym. Tarcizna 
powinna mieć konsystencję ciasta. 
Placek zwijamy i kroimy skośnie na 
małe kawałki. Wrzucamy do osolo-
nego wrzątku i gotujemy przez 15-20 
minut. Po wyjęciu z wody polewamy 
okrasą i dekorujemy ziołami. Tarciznę 
możemy wzbogacić duszonymi, drobno 
pokrojonymi prawdziwkami.

Humory Pana Czesława 

Zadzwoniłem 
do kolegi i za-
pytałem co robi 
po świętach. 
Odpowiedział, 
że zajmuje się 
"termiczną ob-
róbką wodną 
ceramiki, alu-
minium i stali nierdzewnej w ogra-
niczonych warunkach technicznych, 
pod ścisłym nadzorem zlecającego". 
Zrobił na mnie piorunujące wra-
żenie. Kiedy dokładniej dopytałem 
o co chodzi, okazało się, że zmywa 
naczynia po świątecznej uczcie pod 
nadzorem żony...

Co kolega robi po świętach?

© archiwum prywatne

1. Na jaki stopień oficerski awansowała Emi-
lia Borowska z Krasocina – dyrektor Biura Po-
selskiego Bartłomieja Dorywalskiego?

2. Na terenie jakiego rezerwatu Nadleśnic-
two Przedbórz wprowadziło od kwietnia zakaz 
wstępu do lasu, który będzie obowiązywał do 
końca roku?

3. Jakie głośne wydarzenie miało miejsce 
w kwietniu 2011 roku na basenie we Włoszczo-
wie, zorganizowane przez ratowników WOPR?

4. Jaką niespodziankę za oknami przyniósł nam 
dzień 1 kwietnia i to nie był żart prima a prilisowy?

5. Jak nazywał się najmłodszy dyrektor włosz-
czowskiego szpitala, wybrany w kwietniu 2018 roku, 
który swoją funkcję pełnił zaledwie 3 miesiące?

6. Kopania na Śląsku, w której 23 kwietnia 
doszło do tragicznego wypadku, w którym zgi-
nęło prawdopodobnie 10 górników.

7. XV-wieczne założenie mieszkalno-obronne 
pierwszych właścicieli Secemina – Szafrańców.

8. Jak nazywa się nowy sołtys Woli Wiśnio-
wej, wybrany 2 kwietnia?

9.  Jaki mecz obejrzały ukraińskie dzieci we 
włoszczowskim kinie pod koniec marca?

10. Kto był gwiazdą festynu pierwszoma-
jowego we Włoszczowie, zorganizowanego 
w 2004 roku z okazji wejścia Polski do Unii 
Europejskiej?

11. Dwa koła łowieckie w powiecie włosz-
czowskim, które noszą taką samą nazwę. 

© Rafał Banaszek

http://moja-gazeta.com.pl

