Powiat Włoszczowski

20 lat Powiatu Włoszczowskiego
Po zmianach ustrojowych w kraju i przywróceniu w 1990 roku samorządu terytorialnego na szczeblu gminy,
wielokrotnie postulowano przywrócenie trójstopniowego podziału terytorium Polski. Miał on zastąpić dotychczasowy,
dwustopniowy podział z 1975 roku. Sprawą reformy administracyjnej kraju parlament zajął się jednak dopiero w 1998
roku.

Tworząc mapę przyszłych powiatów rząd brał pod uwagę: uwarunkowania historyczne oraz ilość gmin deklarujących
chęć przynależności do danego powiatu i liczebność ich mieszkańców, a także wielkość samego miasta powiatowego i
wyposażenie go w podstawową „infrastrukturę powiatową”, taką jak: komendy policji i straży pożarnej, sanepid, urząd
pracy, sąd. Dodatkowym atutem było istnienie we Włoszczowie szpitala rejonowego. W 1998 roku ówczesne rady
gmin Włoszczowa, Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Secemin i Radków podjęły uchwały deklarujące wolę
przynależności do przyszłego powiatu włoszczowskiego.
W zgłoszonym pod obrady sejmu rządowym projekcie nowego podziału kraju tereny planowanego powiatu z siedzibą
władz we Włoszczowie znalazły się w województwie małopolskim ze stolicą w Krakowie. Ostatecznie po długiej i
emocjonującej debacie, obfitującej w spory i polityczne targi, a także po protestach i manifestacjach lokalnych
społeczności, Sejm 24 lipca 1998 roku uchwalił ustawę o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału
terytorialnego państwa, w której określił liczbę nowych województw i wykaz wchodzących w ich skład gmin.
Natomiast 7 sierpnia tego samego roku Rada Ministrów utworzyła powiaty, określiła ich nazwy, siedzibę władz oraz
wchodzące w ich skład gminy. Powstał wówczas Powiat Włoszczowski, który włączono do województwa
świętokrzyskiego*.
W bieżącym roku mija 20 lat od tych wydarzeń. Chcąc upamiętnić olbrzymi wysiłek społeczny z tamtego okresu,
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego ogłosił rok 2018 „Rokiem Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego”.
Swoje jubileusze obchodzą również powiaty.
Powiat Włoszczowski przygotował z tej okazji 5 imprez turystycznych – Rodzinnych Rajdów Rowerowych po
poszczególnych gminach wchodzących w skład powiatu. Uczestnicy odwiedzą ciekawe miejsca i zabytki, zobaczą
inwestycje powiatowe i gminne realizowane na przestrzeni ostatnich lat. Zobaczą również, jak zmienił się Powiat przez
te 20 lat.
Dnia 28 kwietnia 2018 r., odbył się pierwszy z pięciu Rodzinnych Rajdów Rowerowych. Grupa 60 rowerzystów
zwiedziła gminę Włoszczowa. Relacja z Rajdu dostępna na stronie internetowej: www.powiat-wloszczowa.pl
19 maja 2018 r., odbył się drugi Rodzinny Rajd Rowerowy. Tym razem grupa 29 osób zwiedziła gminę Kluczewsko.
Relacja z Rajdu dostępna na stronie internetowej: www.nowa.powiat-wloszczowa.pl
W niedzielę, 17 czerwca 2018 r., odbył się trzeci Rodzinny Rajd Rowerowy. Tym razem grupa 45 osób zwiedziła
gminę Secemin. Relacja z Rajdu dostępna na stronie internetowej: www.nowa.powiat-wloszczowa.pl
Wkrótce odbędą się kolejne Rajdy związane z obchodami 20-lecia Powiatu, na które serdecznie zapraszamy:
- 4 sierpnia 2018 r. – Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Radków i Gminie Moskorzew
- 8 września 2018 r. – Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Krasocin

*Źródło: „Powiat Włoszczowski 1999-2009 z zarysem jego wcześniejszych dziejów” pod redakcją Stanisława Janaczka
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