
Pierwszy prezydent w historii, 
który odwiedził Włoszczowę
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Więcej na:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda gościł 7 
lutego we Włoszczowie. Według organizatorów, w spotka-

niu z głową państwa uczestniczyło około tysiąc mieszkańców.    

Prezydent Andrzej Duda podczas swojego przemówienia w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.

Andrzej Duda przyjechał do na-
szego miasta na zaproszenie sta-
rosty włoszczowskiego Dariusza 
Czechowskiego. Spotkanie z miesz-
kańcami odbyło się w hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przy Szkole Pod-
stawowej numer 1.

Organizatorzy twierdzą, że na 
halę wpuszczono około 900 osób 
(część ludzi musiała zostać na ze-
wnątrz, gdyż kontrolująca wcho-
dzących Służba Ochrony Państwa, 
ze względów bezpieczeństwa, nie 
pozwoliła na wejście do środka 
większej liczbie uczestników). 

Przybywam tu, jako pierwszy 
z prezydentów Rzeczypospolitej. 
Można wyrazić zdziwienie, że do 
tej pory nigdy tutaj nie było żadne-
go prezydenta po 1989 roku – mó-
wił Andrzej Duda podczas swojego 
wystąpienia. 

Co z drugiem etapem 
budowy obwodnicy s. 2 

Największa w regionie 
strefa rekreacji s. 7  

Ruszyła budowa chodnika 
w Brześciu s. 11 

W  numerze

Wydarzeniem miesiąca 
była bez wątpienia wizy-

ta we Włoszczowie pierwszego 
w historii prezydenta Polski. 
Temu wydarzeniu poświęca-
my dużo miejsca, gdyż padły 
ważne deklaracje Andrzeja 
Dudy, związane między innymi z obwod-
nicą naszego miasta. Gmina Włoszczowa 
będzie budować największą w regionie strefę 
aktywności dla mieszkańców. W Kluczew-
sku rozpoczęła się budowa oczekiwanego 
od lat chodnika przy drodze wojewódzkiej. 
Bieżący numer miesięcznika liczy aż 36 stron, 
a w nim wszystkie najważniejsze wydarzenia 
z ostatniego miesiąca. Nie brakuje też kon-
kursów z nagrodami, w tym nowości.

Samochód bojowy dla 
OSP Moskorzew s. 15 

Niepełnosprawni mają
ośrodek w Psarach s. 18 

© Rafał Banaszek
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Duda dużo miejsca poświęcił osobie 
nieżyjącego wicepremiera i Honoro-

wego Obywatela Włoszczowy Prze-
mysława Gosiewskiego, z którym ko-
jarzony jest peron włoszczowski.

Wychwalił nasz słynny przysta-
nek kolejowy podkreślając, że to był 
jeden z największych cudów komu-
nikacyjnych ostatnich dziesięciole-
ci w Polsce.

Prezydent wspomniał również 
o obwodnicy Włoszczowy, zapewnia-
jąc mieszkańców:

Wiem, że jest w budowie i będzie 
cała zbudowana. Marszałek woje-
wództwa mnie zapewnia, że trzyma 
rękę na pulsie i na pewno ta inwesty-
cja zostanie zrealizowana w całości.

Oprawę muzyczną wydarzenia 
zapewniła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Krasocina. Dla prezydenta zaśpie-
wał też Chór Seniora Niezastąpieni 
z Włoszczowy. 

Andrzej
DUDA

„
Dla mnie 

Włoszczowa od 
lat jest takim 
przykładem, 
co to znaczy 

zrównoważony 
rozwój, co to 

znaczy likwido-
wanie wyklucze-
nia, co to znaczy 

dać ludziom 
prawdziwe moż-
liwości rozwoju.„

POWIAT

MOSKORZEW

SECEMIN

WŁOSZCZOWA

KLUCZEWSKO
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powiat włoszczowski

Jest wniosek o zabezpieczenie pieniędzy na projekt drugiego 
etapu obwodnicy Włoszczowy. Władze powiatu otrzymały 

wstępną deklarację marszałka województwa, że w tej kadencji 
rozpocznie się budowa drugiej części objazdu naszego miasta. 

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego 
wraz z radnym wojewódzkim Artu-
rem Konarskim z gminy Moskorzew 
spotkali się 19 lutego z marszałkiem 
województwa świętokrzyskiego. Te-
matem rozmów była kontynuacja 
budowy obwodnicy Włoszczowy.

Jak się dowiedzieliśmy od sta-
rosty Dariusza Czechowskiego, 
jest wstępna deklaracja marszałka 
Andrzeja Bętkowskiego, że jeszcze 
w tej kadencji samorządu, czyli do 
końca 2023 roku rozpocznie się 
budowa drugiego etapu objazdu 
naszego miasta. Jest plan, jako to 
zrobić. Niebawem spiszemy sto-
sowne porozumienie – mówi staro-
sta włoszczowski.

Przypomnijmy, że 10 lutego na 
sesji Rady Powiatu radny Sejmiku 
Województwa Artur Konarski po-
informował, że złożył już wniosek 
do marszałka o zabezpieczenie 
800 tysięcy złotych na opracowa-
nie dokumentacji technicznej na 
drugi etap obwodnicy. Pan mar-
szałek deklarował, że pieniądze 
znajdą się w budżecie – twierdził 
radny Konarski. 

Koszt tej inwestycji szacowany 
jest na 40 milionów złotych. Drugi 
etap będzie miał 4 kilometry długo-
ści i przebiegał w ciągu drogi woje-
wódzkiej 742 Włoszczowa-Przed-
bórz (początek będzie w okolicach 
wiaduktu w Łachowie, a koniec 
przed Międzylesiem).

Starosta włoszczowski Dariusz Czechowski (z lewej) i jego zastępca Łukasz Karpiński analizują przebieg drugiego 
etapu obwodnicy Włoszczowy (na małym zdjęciu kolor czerwony).

Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Powiat czyni starania zmierzające do budowy 
nowego wiaduktu nad torami Centralnej Ma-

gistrali Kolejowej w Łachowie. Docelowo byłby on 
łącznikiem dwóch etapów obwodnicy Włoszczowy. 

Czy powstanie nowy wiadukt przed 
Łachowem? Powiat stara się o dotację

W tej sprawie starosta Dariusz Cze-
chowski wystąpił już z wnioskiem do 
marszałka województwa świętokrzy-
skiego. Powiat włoszczowski ubiega 
się o 80-procentowe dofinansowanie.  

Dotychczasowy wiadukt leżący 
w ciągu drogi powiatowej Włoszczo-
wa – Łachów wymaga kapitalnego re-
montu, gdyż zagraża bezpieczeństwu. 

Dlatego Zarząd Powiatu podjął 
decyzję, że lepszym rozwiązaniem 
byłaby budowa od podstaw nowego 
obiektu, niż kilkumilionowy remont 
obecnego. 

Planowany wiadukt ma powstać 
w ciągu budowanej obecnie obwod-
nicy Włoszczowy - około 150 metrów 
od istniejącego i docelowo połączyć ze 
sobą dwa etapy obwodnicy. 

Z chwilą jego powstania stary wia-
dukt ma być wyłączony z użytku.

Rafał Banaszek

Istniejący i planowany (na małym zdjęciu) wiadukt w okolicach Łachowa.
© Rafał Banaszek

Przypomnijmy, że od wrze-
śnia ubiegłego roku trwa bu-
dowa pierwszego etapu – tak 
zwanej obwodnicy południo-
wej Włoszczowy o długości 
7,4 kilometra, przebiegającej 

w ciągu drogi wojewódzkiej 
786 Kielce-Częstochowa. 

Zakończenie tej inwestycji pla-
nowane jest w październiku tego 
roku. Przedsięwzięcie ma pochło-
nąć 60,9 miliona złotych. Budowę 

tę zainicjował i zabezpieczył na 
nią pieniądze poprzedni Zarząd 
Województwa, a obecny ją konty-
nuuje. Niezbędną dokumentację 
przygotowały włoszczowskie sa-
morządy (powiat z gminą).

Przed starostwem 
odsłonią pomnik 

1marca przed budynkiem 
starostwa zostanie odsłonię-

ty kamień z tablicą poświęconą 
mieszkańcom ziemi włosz-
czowskiej poległym w walkach 
o niepodległość oraz pomordo-
wanym i więzionym w okresie 
sowieckiej okupacji i komuni-
stycznego zniewolenia w latach 
1945-1956. 

Uroczystość poprzedzi msza świę-
ta w kościele pod wezwaniem Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
o godzinie 12. O godzinie 13.20 zosta-
nie poświęcony i odsłonięty obelisk, 
a następnie złożone kwiaty. Ostatnim 
punktem uroczystości będzie spotka-
nie w Starostwie Powiatowym.

Rafał Banaszek

Drugi etap obwodnicy miasta. Jest 
wniosek o projekt i deklaracja marszałka   
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powiat włoszczowski

Pięciu najzdolniejszych uczniów z trzech szkół po-
nadpodstawowych prowadzonych przez powiat 

otrzymało stypendium prezesa Rady Ministrów.  
Akty nadania wręczył w imie-

niu premiera Mateusza Mora-
wieckiego wojewoda świętokrzy-
ski Zbigniew Koniusz. Stało się 
to 10 lutego we włoszczowskim 
starostwie podczas sesji Rady 

Stypendyści premiera z powiatu włoszczowskiego ze swoimi opiekunami, dyrektorami szkół, Zarządem Powiatu, radnymi, posłem i wojewodą.

Rafał Banaszek

Wojewoda świętokrzyski wręczył pięciu 
uczniom stypendia prezesa Rady Ministrów

© Rafał Banaszek

Powiatu. Po raz pierwszy odbyło 
się w tak uroczystej oprawie – 
z udziałem goszczącego pierwszy 
raz na sesji wojewody Koniusza 
oraz posła na Sejm Bartłomieja 
Dorywalskiego.

Stypendia prezesa Rady Mi-
nistrów za bardzo dobre wy-
niki w nauce otrzymali w tym 
roku szkolnym: Zuzanna Ślęzak 
z I Liceum Ogólnokształcącego 
imienia generała Władysława Si-
korskiego, Dawid Natkowski z II 
Liceum Ogólnokształcącego, Szy-
mon Nowak z Technikum numer 
1 – oboje uczęszczają do Zespołu 
Szkół numer 2 imienia Hetma-

na Stefana Czarnieckiego, a tak-
że Anna Wawrzak z III Liceum 
Ogólnokształcącego oraz Krzysz-
tof Łęgowik z Technikum numer 
2 – uczniowie Zespołu Szkół nu-
mer 3 imienia Stanisława Staszi-
ca we Włoszczowie.

Stypendium premiera wynosi 
3 tysiące złotych i wypłacane jest 
młodzieży w dwóch ratach w cią-
gu roku szkolnego.

Prezydent Polski Andrzej Duda spotkał się
z samorządowcami w Starostwie Powiatowym 

Rafał Banaszek

7 lutego prezydent Polski Andrzej Duda po raz pierwszy w hi-
storii spotkał się z parlamentarzystami i samorządowcami 

w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie.  

Gości podejmował Zarząd Powiatu 
na czele ze starostą Dariuszem Cze-
chowskim i przewodniczącym rady 
Zbigniewem Matyśkiewiczem. 

W spotkaniu z głową państwa 
uczestniczyli między innymi mini-
strowie Anna Krupka, Adam Kwiat-
kowski i Błażej Spychalski, senator 

Prezydent Andrzej Duda z Zarządem Powiatu i przewodniczącym rady.
© Starostwo Powiatowe

Krzysztof Słoń, posłowie: Krzysztof 
Lipiec, Bartłomiej Dorywalski, An-
drzej Kryj, Piotr Wawrzyk, Marek 
Kwitek i Michał Cieślak.

Stawiły się również w komplecie 
władze województwa świętokrzyskie-
go: marszałek Andrzej Bętkowski, 
wicemarszałek Marek Bogusławski, 

przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Andrzej Pruś, a także wojewoda  
Zbigniew Koniusz oraz jego zastępca 
Rafał Nowak.

Nie zabrakło też samorządowców 
z powiatu włoszczowskiego w oso-
bach burmistrza i wójtów wszystkich 
gmin oraz starostów powiatów nasze-
go województwa. 

Podczas krótkiego spotkania w sta-
rostwie nasi samorządowcy mieli oka-

zję chwilę porozmawiać z pre-
zydentem, a także wręczyć mu 
symboliczne upominki. 

Od Dariusza Czechowskiego 
Andrzej Duda otrzymał obraz 
przedstawiający pomnik hetma-
na polnego koronnego Stefana 
Czarnieckiego w Czarncy.

Z kolei burmistrz Grzegorz 
Dziubek podarował głowie pań-
stwa wydawnictwo poświęcone 
hetmanowi Czarnieckiemu oraz 
okolicznościowy medal wybity 
z okazji 480. rocznicy nadania 
Włoszczowie praw miejskich. 

Prezydent Duda odwdzięczył 
się naszym włodarzom pamiąt-
kowymi grafikami.

Prezydent otrzymał obraz przedstawia-
jący pomnik hetmana Czarnieckiego.

Andrzej Duda z burmistrzem i wójtami 
gmin powiatu włoszczowskiego.

© Starostwo Powiatowe

© Starostwo Powiatowe
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REKLAMA
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www.apartamentywloszczowa.pl 
biuro@apartamentywloszczowa.pl 

BIURO 
SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

Włoszczowa, ul. Wschodnia 40

RACHUNEK POWIERNICZY 

ZAPEWNIAMY BEZPIECZNY 

ZAKUP MIESZKANIA

 W BUDOWIE

tel. 600 600 187, 600 600 542

ZAREZERWUJ 

MIESZKANIE 

JUŻ TERAZ

REKLAMA
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gmina włoszczowa

W Włoszczowie śmieci zdrożały od lutego 
o ponad 3 złote. To i tak niewielka podwyżka

Od 1 lutego mieszkańcy gminy Włoszczowa płacą za śmie-
ci nie 8,5 a 12 złotych miesięcznie od osoby. To jedna 

z najniższych podwyżek w powiecie i województwie.
Powodem wzrostu cen jest zmia-

na przepisów dotyczących odbioru 
odpadów komunalnych. Zgodnie 
z nowymi przepisami, wynikający-
mi z sejmowej ustawy, wszyscy mu-
szą teraz segregować odpady. 

Do tej pory mieszkańcy sami de-
cydowali, czy będą oddawać śmieci 
posegregowane, czy zmieszane. Ci 
ostatni płacili zdecydowanie więcej. 

Teraz nie ma osobnych stawek, 
ale jeśli ktoś nie będzie segrego-
wał swoich śmieci, zapłaci karę 
- dwukrotność obowiązującej go 
stawki, czyli 24 złote (to najniższa 
z możliwych kar).

W naszej gminie stawki nie są 
wygórowane – twierdził na stycz-

Kielecka firma Ekwod rozpoczęła w styczniu 
budowę wodociągu w Motycznie, skąd sieć zo-

stanie rozprowadzona do sąsiedniego Międzylesia. 
Inwestycja pochłonie ponad 2 miliony złotych.

Budują wodociąg w Motycznie i Międzylesiu. 
Mieszkańcy czekali na bieżącą wodę 50 lat

Wodociąg dla Motyczna i Mię-
dzylesia ma być gotowy do końca 
czerwca 2021 roku.

Wykonawca jest bardzo solidny 
i zapowiada, że jeśli nie pojawią się 
nieprzewidziane trudności, może 
zakończyć inwestycję wcześniej - in-
formuje Paweł Strączyński, prezes 
Włoszczowskiego Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji, inwestor zadania. 

Wartość robót budowlanych ponad 
12-kilometrowego wodociągu w gmi-
nie Włoszczowa to blisko 2,3 miliona.

W ramach tej inwestycji powstaną 
też 163 przyłącza do granic posesji 
mieszkańców sołectw Motyczno wraz 
z przysiółkami Kotowie i Jamskie oraz 
Międzylesie (z przysiółkami Mchowie 
i Grobelka).

Cena za śmieci segregowane miesięcznie od jednego mieszkańca nieruchomości we wszystkich gminach powiatu włoszczowskiego (oprac. własne).

Plac budowy w Motycznie odwiedził burmistrz Grzegorz Dziubek. 

Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

niowej sesji Rady Miejskiej Michał 
Ślęzak, naczelnik Wydziału Mie-
nia Gminnego, Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska Urzędu Gminy we 
Włoszczowie. 

Naczelnik Ślązak potwierdził, że 
będą kary dla mieszkańców za nie-
segregowanie przez nich śmieci.

W budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych będzie odpowie-
dzialność zbiorowa. Będziemy 
wszczynać postępowania, jeśli 
będą notoryczne przypadki wy-
rzucania śmieci zmieszanych. Do 
tej pory stosowaliśmy jedynie 
upomnienia, nie nakładaliśmy 
kar. Oczywiście nikt nie chce od 
razu karać, chcemy uczyć miesz-

kańców segregacji odpadów – 
tłumaczył naczelnik Ślęzak.  

Obecny na sesji Rady Miejskiej 
Jarosław Czechowski, zarządca 
nieruchomości w mieście dopyty-
wał, kto będzie oceniał, czy śmieci 
w workach są dobrze, czy źle posor-
towane. Ponadto zwrócił uwagę na 
problem podrzucania zmieszanych 
śmieci do kontenerów pod blokami 
przez osoby z innych części miasta. 

Dlaczego mieszkańcy bloków, 
prawidłowo sortujący śmieci, 
mają ponosić za takie osoby odpo-
wiedzialność i płacić karę? – pytał 
Czechowski. 

Podczas głosowania nad uchwałą 
dotyczącą metody ustalenia opła-

ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieru-
chomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz ustalenia stawki 
tej opłaty – 13 włoszczowskich rad-
nych było za, jedna osoba wstrzy-
mała się od głosu.       „

Cena za śmieci 
nie wynika ani 

z decyzji burmi-
strza, ani Rady 

Miejskiej. Jest 
ona efektem prze-

targu. Tak się 
składa, że w tym 
roku zgłosiła się 

tylko nasza spół-
ka PGKiM.„

© Urząd Gminy Włoszczowa

Stanisław
KLAPA

„
Woda w na-

szym sołectwie 
Międzylesie nie 

nadaje się ani do 
celów spożyw-

czych, ani gospo-
darczych. Mam 

ponad 30-me-
trową studnię, 

a wybieram z niej 
herbatę - tyle ma 
żelaza. Na wodo-
ciąg czekaliśmy 
pół wieku, cho-

ciaż mieszkamy 
pięć kilometrów 
od Włoszczowy.„

12,00 15,50 17,00 18,00 13,00 8,00*

* cena ze starego 
przetargu

Grzegorz
DZIUBEK



Moja gazeta lokalna  7

gmina włoszczowa

Grzegorz
DZIUBEK

„
Ta inwestycja 

jest szczegól-
na, jak na tak 
małe miasto. 

Rzadko można 
spotkać w Pol-

sce tego rodzaju 
strefy aktyw-

ności. Myślę, że 
będzie się cie-

szyła powodze-
niem i skupiała 

różne grupy 
wiekowe, in-

tegrując nasze 
społeczeństwo 

i zachęcając do 
aktywności fi-

zycznej.„

Na 42-arowej działce gminnej za basenem Nemo we 
Włoszczowie zostanie wybudowana w tym roku wielka 

strefa aktywności. To będzie prawdopodobnie największy 
tego typu otwarty obiekt rekreacyjny w regionie.

Projekt zagospodarowania 
działki za basenem przygotowała 
bydgoska firma Nowar. Takie-
go miejsca brakowało w mieście.  
Strefę aktywności wybuduje fir-
ma Atut z Mosiny (województwo 
wielkopolskie). 14 lutego bur-
mistrz podpisał umowę z wyko-
nawcą spod Poznania. 

Ogólnie cały projekt prezentu-
je się bardzo ciekawie. Jest plac 
zabaw, strefa street workout, si-
łownie dla osób starszych. Reali-
zowaliśmy już podobne inwesty-
cje, trochę mniejsze. To pierwszy 
taki projekt, że w jednym miejscu 
aż tak duży teren będzie zago-
spodarowany. Myślę, że będzie 
to bardzo atrakcyjne miejsce dla 
mieszkańców - mówił Tomasz 
Skiba, prezes firmy Atut. 

W ramach inwestycji zaplano-
wano strefy sportu, relaksu, dla 
dzieci starszych i młodszych oraz 
młodzieży. Powstanie plac zabaw 
z prawdziwego zdarzenia, siłow-
nia zewnętrzna, strefa piknikowa 
z altanami i grillami. W projekcie 
znalazły się również aranżacje ro-
ślinne. Uwzględniono także po-
trzeby osób niepełnosprawnych. 

Inwestycja ma być gotowa do 7 
sierpnia. Będzie kosztować pra-
wie 1,7 miliona złotych, z czego 
75 procent (ponad 1,2 miliona) 
dofinansowania pochodzi z Unii 
Europejskiej. Gmina Włoszczowa 
dołoży 422 tysiące. 

To kolejna inwestycja, która zo-
stanie zrealizowana w ramach du-
żego projektu rewitalizacji Włosz-
czowy, opiewającego na kwotę 
blisko 23 milionów złotych. 

Tak będzie wyglądać docelowo zagospodarowana działka za basenem Nemo (projekt Nowar Bydgoszcz); na małym zdjęciu wygląd obecnego placu.

Rafał Banaszek

Relaks na 42 arach. Za basenem 
powstanie wielka strefa aktywności

© Urząd Gminy Włoszczowa

Od lewej: Tomasz Lipiec, Grzegorz Dziubek, Dariusz Górski i Sławomir Owczarek.

Do tej pory, przypomnijmy, 
przebudowano kompleksowo 
ulicę Wiśniową, budowana jest 
kanalizacja deszczowa na osiedlu 
Brożka, trwa rozbudowa zabytko-
wej plebani, Domu Kultury oraz 
pawilonu poprzemysłowego przy 
zbiegu ulic Wigury i Pocztowej. 

W ramach uporządkowania 
i zagospodarowania przestrzeni 
publicznej na osiedlach Brożka, 
Broniewskiego, Armii Krajowej 
oraz przy ulicy Wiśniowej zostaną 
między innymi rozebrane zbędne 
składy opału, a na ich miejscu sta-
ną altany śmietnikowe.

14 lutego burmistrz Grzegorz 
Dziubek zapowiedział też roz-

strzygnięcie niebawem przetargu 
na zagospodarowanie rynku na 
Placu Wolności oraz terenów zie-
lonych na osiedlu Brożka. 

Wszystkie prace rewitaliza-
cyjne potrwają do końca 2020 
roku. Całkowity koszt projektu, 
na który składa się 10 zadań, 
to prawie 23 miliony złotych, 
z czego ponad 15 milionów gmi-
na pozyskała z: Unii Europej-
skiej (13,5 miliona) oraz budże-
tu państwa (1,8 miliona).

Takiego dofinansowania 
w kwocie ponad 15 milionów zło-
tych gmina Włoszczowa nigdy 
w historii nie otrzymała - przypo-
mina burmistrz Grzegorz Dziubek. 

Dodajmy, że część inwestycji 
jest realizowana w partner-
stwie ze Starostwem Powia-
towym we Włoszczowie, miej-
scowymi instytucjami kultury 
i sportu, Stowarzyszeniem na 
Rzecz Ochrony i Promocji 
Sztuki Sakralnej Ars Sacra 
z Kielc oraz włoszczowskim 
przedsiębiorcą.

moja-gazeta.com.pl

Więcej na:

© Rafał Banaszek
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WYPOŻYCZALNIA
- NARZĘDZI
- ELEKTRONARZĘDZI
- MASZYN 
   BUDOWLANYCH

FIRMA HANDLOWA MAL-MET 
Sylwester Kowalczyk

ul. Partyzantów 190, 29-100 Włoszczowa
tel. 500 181 330 •  668 009 525, tel. 41 39 44 908

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

· OCIEPLANIE NATRYSKOWE PODDASZY PIANĄ PUR
· SPRZEDAŻ i MONTAŻ OGRODZEŃ   · PIASKOWANIE

· PRODUKCJA SIATKI OGRODZENIOWEJ
· HURTOWNIA BUDOWLANA

DELIKATESY NA ROGU
Market czynny w każdą niedzielę!

Włoszczowa
ul. Sobieskiego 26a

Zapraszamy

REKLAMA

REKLAMA
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WŁOSZCZOWA, UL. KILIŃSKIEGO 23 
biuro@okregliccy.pl,  www.okregliccy.pl

USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSKIE

TRADYCJA - ZAUFANIE - PROFESJONALIZM
NAGROBKI - GROBOWCE - WAZONY - ŁAWKI - LAMPIONY - ZDJĘCIA - LITERY

tel. 604 443 239
24h

od 2000 z łNagrobki

Jedna firma

wszystkie usługi

REKLAMA

REKLAMA
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gmina kluczewsko

21par małżeńskich z gminy Kluczewsko obchodziło 
23 stycznia złote gody, a trzy kolejne pary – dia-

mentowe, czyli 60-lecie wspólnego pożycia. Władze gminy 
i miejscowa szkoła nie zapomniały o dostojnych jubilatach.

Impreza odbyła się w Kluczewsku. 
Najpierw małżonkowie uczestniczyli 
w kościele we mszy świętej koncele-
browanej przez księdza proboszcza 
Wiesława Chęcinę, Stanisława Stań-
czyka oraz Marcina Wróbla. 

W czasie nabożeństwa pary miały 
okazję odnowić przyrzeczenia mał-
żeńskie złożone ponad 50 i 60 lat 
temu. Po mszy jubilaci otrzymali od 
proboszcza pamiątki z błogosławień-
stwem oraz modlitewniki. 

Następnie udali się do Szkoły Pod-
stawowej imienia Jana Pawła II, gdzie 
odbyła się część oficjalna i artystyczna.

Tutaj wójt gminy Rafał Pałka uho-
norował jubilatów medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie, na-
danymi przez prezydenta Polski. Od 
przedstawicieli samorządu otrzymali 
też w prezencie po kocu i pościeli.

Po części oficjalnej dzieci z miejsco-
wej szkoły przedstawiły dla gości pro-
gram artystyczny, zakończony odśpie-
waniem jubilatom „Sto lat”. 

Nie zapomniano też o jubileuszo-
wym torcie z mottem Jana Pawła II, 
ufundowanym przez właścicieli cu-
kierni Sweet Cake z Kolonii Mrowiny.

Od lewej: wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Barański i Bożena Ławińska, jubilaci Marian i Marianna Banaszczyk oraz wójt Kluczewska Rafał Pałka.

Rafał Banaszek

50-lecie: Marian i Marianna Ba-
naszczyk z Łapczynej Woli, Hiero-
nim i Danuta Barańscy z Komornik, 
Bolesław i Gabriela Bąk ze Stano-
iwsk, Mieczysław i Wiesława Bąk 
z Kolonii Pilczycy, Władysław i Ma-
rianna Bąk z Pilczycy, Zbigniew 
i Zofia Chlebosz z Dobromierza, 
Jan i Jadwiga Depta z Dobromierza, 
Marian i Alicja Domoraccy z Rze-
wuszyc, Leszek i Elżbieta Futerscy 
z Dobromierza, Wacław i Zofia 
Grzywińscy z Kluczewska, Czesław 
i Marianna Janduła z Rzewuszyc, 
Henryk i Zofia Janik z Dobromie-
rza, Marianna i Stefan Jaworscy 
ze Stanowisk, Henryka i Czesław 
Krzyżanowscy ze Zmarłych, Danuta 
i Bronisław Mirowscy z Komornik, 
Danuta i Ryszard Stępień z Rączek, 
Maria i Andrzej Toborek z Pilczy-
cy, Anna i Józef Toda z Rzewuszyc, 
Krystyna i Eugeniusz Warszawiak 
z Januszewic, Jadwiga i Czesław 
Włódzik z Kluczewska, Teresa 
i Piotr Zasada z Kolonii Mrowiny;
60-lecie: Genowefa i Stanisław 
Łydżba z Komornik, Janina i Wła-
dysław Pura z Pilczycy, Władysława 
i Stanisław Słoma z Rzewuszyc.

Jubilaci z gminy Kluczewsko

Złote i diamentowe gody w Kluczewsku. 50. 
rocznicę ślubu świętowało 21 par małżeńskich

© Rafał Banaszek

Wójt Rafał Pałka dekoruje „złotych” małżonków medalami od prezydenta.

Występ artystyczny dzieci ze szkoły w Kluczewsku. 

Jubileuszowy tort dla jubilatów.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

moja-gazeta.com.pl

Więcej na:
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gmina kluczewsko

Ruszyła budowa chodnika przy drodze 
wojewódzkiej 742 w gminie Kluczewsko

Po ośmiu latach starań w Brześciu rozpoczęła się budowa 
oczekiwanego chodnika przy drodze wojewódzkiej. Po-

wstanie ponad 2 kilometry nowego ciągu pieszego w gminie.
Pierwsze prace ziemne zaczęto od 

Brześcia. Od połowy lutego ruch od-
bywa się tutaj wahadłowo. Chodnik 
buduje firma Trasbud ze Strawczyna.

Jak podkreśla wójt Kluczewska Ra-
fał Pałka, bardzo pomógł w tej inwe-
stycji ówczesny wicewojewoda świę-
tokrzyski, obecny poseł Bartłomiej 
Dorywalski, który zabiegał u władz 
wojewódzkich w tej sprawie.

Na budowę chodników w trzech 
miejscowościach gminy Kluczewsko 
samorząd województwa świętokrzy-
skiego zabezpieczył w budżecie 1,6 
miliona złotych. 

W minionym roku również Rada 
Gminy Kluczewsko podjęła uchwałę 
dotyczącą pomocy finansowej dla wo-
jewództwa, przeznaczając na tę inwe-
stycję 800 tysięcy złotych.

W Brześciu ma powstać 350 
metrów chodnika, w Kluczewsku 
- 485 metrów. Najdłuższy ciąg 
pieszy o długości aż 1170 metrów 
zostanie wybudowany na końcu 
w Stanowiskach.

© Rafał Banaszek

Plac budowy w Brześciu odwiedzili 17 lutego poseł Bartłomiej Dorywalski z wójtem Rafałem Pałką.  

26 drużyn z sześciu województw rywalizo-
wało w III Ogólnopolskim Turnieju Mi-

nisiatkówki Dziewcząt Kluczewsko Mini Volley 
Cup’2020 o puchar wójta gminy. 

Impreza odbyła się 1 lutego 
w hali sportowej. Podobnie jak 
w latach ubiegłych również w tym 
roku turniej miał bardzo mocną 

Najlepsze w województwie młode siatkarki z gminy Kluczewsko z opiekunami oraz władzami powiatu i gminy.

Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

Ogólnopolski turniej minisiatkówi dziewcząt
o puchar wójta Kluczewska Rafała Pałki

© Urząd Gminy Kluczewsko

obsadę. Do Kluczewska przyje-
chało sporo liczących się drużyn, 
jeśli chodzi o dziecięcą minisiat-
kówkę z województw: opolskiego, 

małopolskiego, śląskiego, łódz-
kiego, lubelskiego i oczywiście 
świętokrzyskiego. 

Ostatecznie najlepsza okazała się 
drużyna Prądniczanki I z Krako-
wa, która w finale pokonała MKS 
MOS I Wieliczkę. Trzecie miejsce 
wywalczyła drużyna Szóstki TPS 
II z Białej  Podlaskiej. W sumie 
w całym turnieju rozegrano 130 

meczów, w których uczestniczyła 
prawie setka młodych siatkarek. 
Najlepszą zawodniczką turnie-
ju (MVP) została Kaja Gorączko 
z Krakowa. 

Warto wspomnieć, że pod-
czas turnieju prowadzono też 
klasyfikację najlepszych drużyn 
z województwa świętokrzyskiego, 
które rywalizowały o puchar ufun-
dowany przez Urząd Marszałkow-
ski w Kielcach. 

Co ciekawe, całe pudło wywal-
czyły młode siatkarki z gminy Klu-
czewsko. Pierwsze miejsce zdobyła 
drużyna z miejscowej szkoły, drugi 
był Dobromierz, a na trzecim miej-
scu uplasował się kolejny zespół 
z Kluczewska.

Wszyscy uczestnicy ogólnopolskie-
go turnieju zostali uhonorowani pa-
miątkowymi medalami oraz upomin-
kami. Najlepsze zespoły i zawodniczki 
otrzymały puchary oraz nagrody rze-
czowe, które wręczali: wójt Kluczew-
ska Rafał Pałka, wicestarosta włosz-
czowski Łukasz Karpiński, członek 
Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta 
oraz radna powiatowa Irena Orze-
chowska – dyrektor Zespołu Przed-
szkolno-Szkolnego w Kluczewsku.
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Poradnik - Jaki wybrać orbitrek?

Sprawdź wszystkie modele orbitreków na www.e-inSPORTline.pl/orbitreki

Co to jest orbitrek?

Podział oraz parametry orbitreków

Orbitrek, zwany również trenażerem eliptycznym, jest bardzo skutecznym urządzeniem do treningu typu kardio. Dzięki połączeniu właściwości kilku innych 
urządzeń, jego niewąpliwą zaletą jest działanie na niemal wszystkie grupy mięśni - również górnych partii ciała, co wyróżnia go na tle innych sprzętów treningowych. 
Dzięki płynnemu działaniu oraz eliptycznemu kształtowi ruchu, trening na orbitreku oszczędza nasze stawy i ścięgna, przez co ryzyko kontuzji podczsa ćwiczeń jest 
znacznie mniejsze. Podsumowując, orbirek jest świetnym narzędziem zarówno dla kobiet i mężczyzn, pozwalającym spalić nam zbędne kalorie, wzmocnić kondycję, 
jak i trenować większość grup mięśni.

W sklepach znajdziemy wiele różnych modeli orbitreków, na co więc powinniśmy zwracać uwagę przy zakupie?

1. Sposób regulacji oporu
Orbitreki posiadają dwie możliwości regulacji obciążenia: 
 Ręczny - obciążenie podczas treningu regulujemy ręcznie - poprzez pokrętło umieszczone na orbitreku.
 Elektroniczny - obciążenie jest regulowane automatycznie - sterujemy przyciskami umieszczonymi na panelu urządzenia. 
Elektroniczna regulacja jest wygodniejsza w użytkowaniu.

2. System hamowania
Jednym z ważniejszych parametrów na jaki należy zwrócić uwagę jest system generowania oporu podczas treningu. 
Wyróżniamy 3 rodzaje systemów oporu:
 Mechaniczny - obciążenie jest generowane poprzez hamulec dociskany manualnie za pomocą np. pokrętła. Obecnie ten 
rodzaj oporu wykorzystywany jest bardzo rzadko.
  Magnetyczny - obciążenie jest generowane za pomocą magnesów rozlokowanych wokół koła zamachowego, jest to 
rozwiązanie bezobsługowe oraz znacznie mniej hałaśliwe w porównaniu do  mechanicznego. 
 Elektromagnetyczny - system ten opiera się na wbudowanym silniku elektrycznym. Jego niewątpliwymi zaletami jest 
wygoda uzytkowania, cicha praca, trwałość oraz duża płynność działania. Dodatkowo bardzo ważną cechą systemu 
elektromagnetycznego są wbudowane programy treningowe, które same zmieniają obciążenie podczas ćwiczeń zgodnie z 
wybranym programem.

3. Ważne parametry:
 Waga koła zamachowego - większa waga zapewnia większą płynność oraz możliwość wygenerowania większego obciążenia podczas treningu. Warto 
pamiętać, że system elektromagnetyczny wygeneruje większe obciążenie, niż np. system magnetyczny o takiej samej wadze koła zamachowego.
 Długość i szerokość kroku - odpowiednia długość kroku jest ważna szczególnie dla wyższych osób, wybierając zbyt krótki krok spowoduje, że ćwiczenia na 
orbitreku będą dla nas mniej komfortowe. Im mniejsza szerokość kroku, tym bardziej naturalny i wygodny będzie dla nas krok.
  Maksymalna waga użytkownika - aby zadbać o prawidłową eksploatację urządzenia, powinniśmy wybrać model  o maksymalnej wadze użytkownika wyższej, 
niż waga najcięższego z jej użytkowników.
 Serwis - ważną kwestią, często pomijaną przy zakupie, jest dostępność serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego. Kupując orbitrek marki inSPORTline 
masz gwarancję dostępu do własnego serwisu oraz części zamiennych, również po upływie okresu gwarancyjnego.
  Dodatkowe funkcje - mogą dodatkowo uprzyjemnić nasz trening na orbitreku, zaliczymy do nich m.in. pas piersiowy do bezprzewodowego pomiaru pulsu, 
możliwość łączenia z telefonami i obsługi z poziomu aplikacji, programy HRC/WATT, łączność Wi-Fi - umożliwiające oglądać  lmy i odtwarzać muzykę 
bezpośrednio z orbitreku i wiele innych...

Propozycje orbitreków

Koło zamachowe: 7 kg
8 stopni obciążenia
Regulacja: manualna
Długość kroku: 32 cm
Szerokość kroku 23,5 cm
Maksymalna waga: 120 kg

Koło zamachowe: 9 kg
16 stopni obciążenia
Regulacja: elektroniczna
Długość kroku: 51 cm
Szerokość kroku 9 cm
Maksymalna waga: 150 kg

Koło zamachowe: 12 kg
16 stopni obciążenia
Regulacja: elektroniczna
Długość kroku: 56 cm
Szerokość kroku 6,6 cm
Maksymalna waga: 150 kg

Orbitrek inSPORTline Madesto Orbitrek inSPORTline ET660i Orbitrek inSPORTline ET800i

Kod rabatowy “MOJAGAZETA” -200 zł
kod możliwy do wykorzystania przy zakupach powyżej 2000 zł

Specjalny kod rabatowy dla czytelników:inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl

REKLAMA
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OFERUJEMY

ZAPRASZAMY !

ubezp.wloszczowa10@onet.pl

722 272 224

ul. Kusocińskiego 9
29-100 Włoszczowa

Wszystko w jednym
miejscu 

Obsługujemy również 
PUNKT POCZTOWY

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

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

UBEZPIECZENIA KREDYTY

REKLAMA

ZAPRASZAMY !

Wszystko w 
jednym miejscu

�nanse-wloszczowa@wp.pl

41 242 86 45
570 907 055

ul. Sienkiewicza 10
29-100 Włoszczowa

Finanse Włoszczowa
UBEZPIECZENIA・ KREDYTY・ PUNKT OPŁAT

U nas opłacisz 
rachunki

KREDYTY
ze wszystkich banków

LESINGI
UBEZPIECZENIA
ze wszystkich Towarzystw

REKLAMA

POŚREDNICTWO  FINANSOWE
Ilona Kusa

tel. 728 191 679, 660 371 388
ilona.kusa@rcu.pl
wloszczowa@rcu.pl

NOWA SIEDZIBA BIURA 
Włoszczowa Plac Wolności 24 

(przy przystanku autobusowym)

- KOMUNIKACYJNE
- NA ŻYCIE
- ROLNE
- MIESZKALNE
- FIRMOWE
Niektóre rodzaje ubezpieczeń dostępne  
tylko w RCU UBEZPIECZENIA

Współpracujemy z multiagencją  
o zasięgu krajowym 
RCU UBEZPIECZENIA 
oferującą ubezpieczenia:

W ofercie także:
- KREDYTY BANKOWE 

- KREDYTY POZABANKOWE
- NAJTAŃSZE OPŁATY ZA PRĄD, 

GAZ,  WODĘ, TELEFON
- USŁUGI KSERO

REKLAMA
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gmina moskorzew

Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne 
zorganizowało super imprezę dla mieszkańców

Imprezę zorganizował dyrektor 
centrum Zbigniew Krzysiek. Za-
prosił na nią Andrzeja Kowalczy-
ka, z wykształcenia nauczyciela 
plastyki i wychowania fizycznego 
(z 40-letnim stażem pracy w szko-
le w Olesznie), byłego radnego po-
wiatu czterech kadencji, utalento-
wanego malarza i rysownika. 

Pan Andrzej swoje prace tworzy 
głównie w technice malarstwa, ry-
sunku, grafiki oraz rzeźbi w drew-
nie. Jest autorem obrazów i rzeźb 
do kościołów, a także projektów 
sztandarów dla wielu organiza-
cji, twórcą okładek i ilustracji do 
różnych wydawnictw, licznych 
dyplomów, plakatów, zaproszeń 
i reklam. W środowisku włosz-
czowskim znany jest z działalno-
ści charytatywnej i społecznej. 

Do udziału w wystawie prac pan 
Andrzej zaprosił w tym roku swoją 

W Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Mosko-
rzewie odbyła się wystawa malarstwa Andrzeja i Katarzyny 

Kowalczyków ze Świdna oraz występ kabaretu Lejdis z Motyczna. 

22stycznia w Gminnym 
Ośrodku Kultury 

w Chlewicach odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka.

W Chlewicach dzieci nie 
zapomniały o swoich dziadkach

© ZPO Chlewice

Miejscowe przedszkolaki i dzieci 
ze szkoły podstawowej przygotowa-
ły program artystyczny. Największą 
niespodzianką był wspólny koncert 
na skrzypcach w wykonaniu Julki 
Wiatr i jej dziadka Stefana Goli.

Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

Występ uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach.

Wójt Andrzej Walasek wręcza kosz niespodzianek artystom z gminy Krasocin.

Widzom bardzo się podobał występ kabaretu z gminy Włoszczowa.Kabaret Lejdis z Motyczna. 
© WCK-T Moskorzew

© WCK-T Moskorzew

córkę Katarzynę, która również jest 
utalentowana artystycznie. Pracuje 
jako protetyk słuchu, a w wolnym 
czasie rozwija swoje pasje - maluje, 
rysuje, zajmuje się renowacją mebli 
i ogólnie działa artystycznie. 

Była to druga wystawa prac ma-
larskich rodziny Kowalczyków 
z gminy Krasocin po ich pierwszym 
wspólnym wernisażu, który odbył 
się 22 listopada we włoszczowskim 
Domu Kultury.

W drugiej części imprezy kultu-
ralnej w Moskorzewie wystąpiła 
grupa kabaretowa Lejdis z Motycz-
na. Występ Koła Gospodyń Wiej-
skich z gminy Włoszczowa tak się 
spodobał moskorzewianom, że ka-
baret został już zaproszony na miej-
scowe Święto Pieroga, które plano-
wane jest 3 maja.

© WCK-T Moskorzew

Kilkunastoosobowa 
grupa uczniów ze szkół 

w Moskorzewie i Chlewi-
cach uczestniczyła w tygo-
dniowym wypoczynku zi-
mowym w Białym Dunajcu.

Rafał Banaszek

Wycieczka odbyła się w dniach 28 
stycznia - 6 luty. Organizatorem był 
Związek Zawodowy Centrum Naro-
dowe Młodych Rolników z Warszawy. 
Wyjazd dofinansowano ze środków 
Funduszu Składkowego Ubezpiecze-
nia Społecznego Rolników.

Uczniowie z gminy Moskorzew spędzili tydzień w Białym Dunajcu.

Nasze dzieci na zimowym 
wypoczynku w Białym Dunajcu

© ZPO Moskorzew
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gmina moskorzew

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Moskorzewie otrzymała samochód

Co ciekawe, wozem marki re-
aultem mascot przyjechali do 
Moskorzewa dwaj komendan-
ci Państwowej Straży Pożarnej: 
wojewódzki Krzysztof Ciosek 
i powiatowy Andrzej Pacanowski. 
Towarzyszył im poseł Bartłomiej 
Dorywalski z Włoszczowy, który 
zabiegał o samochód dla mosko-
rzewskich druhów. 

Pamiętam, jak opowiadali 
o potrzebie zakupu samochodu 
podczas ubiegłorocznych doży-
nek gminnych w Chlewicach. 
Postanowiłem im pomóc – mówi 
poseł Dorywalski.

Przekazany pojazd użytkowa-
ny był dotychczas  przez stra-
żaków z Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej we Włoszczowie. 
Dysponowany był do różnego 
rodzaju akcji ratowniczo-gaśni-
czych, w szczególności do wy-
padków drogowych - opisuje To-
masz Szymański, oficer prasowy 
Komendy Powiatowej PSP.

Przekazanie wozu odbyło się pod-
czas walnego zebrania sprawoz-
dawczego jednostki. Przekazujący 
otrzymali od zarządu OSP Mosko-
rzew pamiątkowe grawertony. 

Pod hasłem „Powróćmy jak za dawnych lat” w Zespole 
Placówek Oświatowych w Moskorzewie odbyła się 

uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Ochotnicza Straż Pożarna z Moskorzewa z gośćmi zaproszonymi na walne zebranie sprawozdawcze jednostki. 

Zaproszeni dziadkowie licznie przy-
byli, aby podziwiać występy swoich 
wnucząt. Dla gości przygotowano 
słodki poczęstunek, kawę, herbatę 
oraz program artystyczny, na który 
złożyły się wiersze, piosenki i tańce.

Na zakończenie uroczystości dzieci 
odśpiewały „Sto lat” jubilatom. Na-
stępnie wnukowie obdarowali swoich 

Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

Wiersze przedszkolaków przeplatane były ludowymi piosenkami i tańcami.

8lutego jednostka strażacka z Moskorzewa otrzymała 
w prezencie lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z mo-

dułem technicznym, który służył wcześniej we włoszczow-
skiej komendzie.

Impreza z okazji Dnia Babci 
i Dziadka w szkole w Moskorzewie 

© ZPO Moskorzew

dziadków własnoręcznie wykonany-
mi upominkami i podziękowali im za 
trud włożony w wychowanie. Senio-
rzy nie kryli wzruszenia.

Uroczystość przygotowały nauczy-
cielki: Elżbieta Treścińska, Anna Wa-
lasek, Iwona Trojan, Beata Konarska 
i Barbara Kuta. O oprawę muzyczną 
zadbał Sławomir Strzeszkowski.

© OSP Moskorzew

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tego, 
że OSP Moskorzew została doposa-
żona. To nie koniec. Teraz staramy 
się o nowy samochód gaśniczy – 
podkreślają zadowoleni strażacy. 

Warto nadmienić, że Ochot-
nicza Straż Pożarna w Mo-
skorzewie  ma ponad wieko-
wą historię - założona została 
w 1895 roku. To najstarsza 
jednostka w powiecie. 

W swoich szeregach skupia ponad  
40 druhów. Obecnie ma na stanie 
trzy samochody. Mocny akcent kła-
dzie na działalność ratowniczo-ga-
śniczą. W minionym roku mosko-
rzewscy strażacy uczestniczyli w 59 
akcjach ratowniczo-gaśniczych.  

Druhowie biorą także udział 
w różnego rodzaju uroczysto-
ściach, imprezach strażackich, 
edukacyjnych, czy patriotycznych 
na terenie powiatu włoszczow-
skiego i nie tylko, promując sze-
roko rozumiane bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe i ratownictwo. 

Pozyskany pojazd w znaczący 
sposób zwiększy gotowość opera-
cyjno-techniczną jednostki, a tym 
samym podniesie stan bezpieczeń-
stwa ludności na terenie gminy 
Moskorzew, w tym osób podróżu-
jących  drogą krajową 78 przebie-
gającą przez tę gminę – podkreśla 
Tomasz Szymański z Włoszczowy.

Samochodem przyjechali: (od lewej) poseł Bartłomiej Dorywalski, komendant wo-
jewódzki straży Krzysztof Ciosek oraz komendant powiatowy Andrzej Pacanowski.

© OSP Moskorzew



16  Moja gazeta lokalna

Koryto małe
golonko  4 szt.
żeberka  6 szt.
dramstiki  8 szt.
pieczeń  8 szt.
kotlet de’volaille  3 szt.
schab góralski  3 szt.
GRATIS: ziemniaki, kapusta 
zasmażana

23513 zł

Koryto średnie
golonko  6 szt.

żeberka  8 szt.

dramstiki  10 szt.

pieczeń 10 szt.

kotlet de’volaille  4 szt.

schab góralski  4 szt.

GRATIS: ziemniaki, kapusta 

zasmażana

31513 zł

Koryto duże
golonko   8 szt.
żeberka  10 szt.
dramstiki  12 szt.
pieczeń  12 szt.
kotlet de’volaille    5 szt.
schab góralski    5 szt.
GRATIS: ziemniaki, kapusta 
zasmażana

39013 zł

 CHRZCINY
 KOMUNIE

WESELA,  STYPY
IMPREZY FIRMOWE

ORGANIZUJEMY:

tel. 609 344 022

Karczmaczarcimax

www.czarcimax.pl

KARCZMA  CZARCI
MAX29-130 Moskorzew 33

Koryta prosimy zamawiać z trzydniowym wyprzedzeniem

REKLAMAREKLAMA

OKSA, ul. Brzozowa 4A
tel. 697 970 760
biuro@lesne-zacisze.pro

OFERUJEMY: 
wesela

imprezy okolicznościowe
chrzciny, komunie, 18-tki, urodziny

imprezy firmowe i integracyjne

LEŚNE ZACISZE
REKLAMA
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REKLAMAREKLAMA
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„
Cieszę się, że 

ten obiekt na-
dal pełni funk-

cję edukacyjną 
i wychowawczą. 
Spośród wszyst-
kich inwestycji, 

które realizowa-
liśmy dla dobra 
dzieci w tej i po-

przedniej ka-
dencji samorzą-

du, powstanie 
ośrodka dla osób 

niepełnospraw-
nych w Psarach 
uważam za jed-

no z najwięk-
szych osiągnięć 

naszej gminy. „

gmina secemin

W byłej szkole w Psarach działa 
ośrodek dla osób niepełnosprawnych

1stycznia w budynku po byłej szkole w Psarach rozpoczął 
działalność Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, pro-

wadzony przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych Pokonać Bariery.

Wychowankami ośrodka są dzieci 
i młodzież z niepełnosprawnością in-
telektualną w wieku od 3 do 25 lat, po-
chodzące z powiatu włoszczowskiego. 
Obecnie uczęszcza tutaj 14 osób. 

Podopieczni ośrodka uczestniczą 
w zajęciach edukacyjno-terapeutycz-
nych oraz rewalidacyjno-wychowaw-
czych, które prowadzi 10-osobowa 
kadra, złożona między innymi z na-
uczycieli z gminy Secemin.

Głównym celem naszego ośrodka 
jest uzyskanie przez wychowanków 
autonomii, rozumianej jako nieza-
leżność, samodzielność i zaradność 
życiową na miarę indywidualnych 
potrzeb i możliwości rozwojowych 
– opowiada Ernest Lipiec, dyrektor 
ośrodka w Psarach.

Dyrektor Lipiec dodaje, że metody 
i formy pracy dostosowywane są tutaj 
do indywidualnych potrzeb i możli-
wości psychoruchowych wychowan-
ków. Dzieci mają zapewnioną terapię 
pedagogiczną, psychologiczną, lo-
gopedyczną, integrację sensoryczną, 
a także rehabilitację ruchową.

Zajęcia odbywają się codziennie od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7.30-15.30. Pobyt wychowanków 
w ośrodku jest nieodpłatny. 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wycho-
wawczy w Psarach posiada dobrze 
wyposażoną bazę lokalową, przy-
stosowaną do potrzeb i możliwo-
ści niepełnosprawnych uczniów. 
Są tutaj przestronne sale do zajęć, 
wyposażone w odpowiedni sprzęt 
i nowoczesne pomoce dydaktycz-

Wójt Secemina Tadeusz Piekarski (z lewej) z Ernestem Lipcem - dyrektorem Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Psarach.

Rafał Banaszek

ne, gabinety specjalistyczne, sale do 
gimnastyki i rehabilitacji.

Cieszę się, że ten obiekt szkolny 
nadal pełni funkcję edukacyjną i wy-
chowawczą, a przywracane tutaj 
zdrowie i radość dzieci są wartościa-
mi bezcennymi – podkreśla wójt Se-
cemina Tadeusz Piekarski. 

Utworzenie ośrodka jest korzystne 
zarówno dla dzieci, ich rodziców, jak 
również dla okolicznych samorzą-
dów, które ponoszą znacznie niższe 
koszty związane z dowozami dzieci 
na zajęcia – dodaje Ernest Lipiec.

Budynek po dawnej szkole musiał 
przejść gruntowany remont, żeby 

dostosować go do współczesnych 
standardów. Fundacja Pokonać Ba-
riery, która dzierżawi obiekt od gminy 
Secemin, wyremontowała wszystkie 
sale, dostosowując je dla osób niepeł-
nosprawnych, wymieniono całą elek-
trykę, stolarkę drzwiową i okienną, 
przebudowano sanitariaty, wykonano 
podjazdy dla niepełnosprawnych oraz 
nowe zabezpieczenia przeciwpoża-
rowe. Gmina Secemin nie poniosła 
z tego tytułu żadnych kosztów.

Wójt cieszy się, że budynek zlikwi-
dowanej w lutym 2015 roku szkoły 
w Psarach został właściwie zagospo-
darowany, odnowiony i obecnie tętni 

życiem. Serce się raduje, jak wygląda 
ten obiekt obecnie. Tak ładnie jeszcze 
tutaj nigdy nie było – mówi Tadeusz 
Piekarski.

Wójt Secemina Tadeusz Piekarski spotkał się z wychowankami ośrodka w Psarach.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Tadeusz
PIEKARSKI
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Czy po 150 latach Secemin znowu będzie 
miastem? Chce tego miejscowe stowarzyszenie 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin chce, żeby ta 
miejscowość po 150 latach znów była miastem. Władze 

samorządowe gminy mówią, że muszą dogłębnie przeanali-
zować sprawę, bo są plusy i minusy tego pomysłu. 

23 stycznia zarząd stowarzy-
szenia na czele z Jarosławem 
Krzyżanowskim podjął uchwa-
łę o przywrócenie Seceminowi 
praw miejskich. 3 lutego skiero-
wał pismo przewodnie do Rady 
Gminy o rozpoczęcie stosownej 
procedury. 

Członkowie i Zarząd Stowarzy-
szenia Rozwoju Gminy Secemin – 
jako komitet inicjatywny - po wie-
lu dyskusjach oraz wsłuchaniu 
się w oczekiwania wielu miesz-
kańców Secemina i okolic, podjął 
uchwałę dotyczącą wniosku do 
Rady Gminy Secemin o przywró-
cenie Seceminowi praw miejskich 
– czytamy w uzasadnieniu.

Seceminowi to się należy. 
Przez pięć wieków był miastem. 
Niewątpliwie przywrócenie 
praw miejskich podniesie pre-
stiż miejscowości – uważa Sła-
womir Krzysztofik, wiceprze-
wodniczący stowarzyszenia, 
były wójt Secemina.

Przypomnijmy, że Secemin pra-
wa miejskie utracił 1 stycznia 1869 
roku na mocy dekretu carskiego 

Spisany po łacinie akt nadania miasta Secemina Piotrowi Szafrańcowi w 1395 
roku (archiwum Muzeum Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu).

Rafał Banaszek

W  dniach od 27 do 31 stycznia Gminna Biblio-
teka Publiczna w Seceminie zorganizowała 

ciekawe ferie zimowe dla dzieci i młodzieży.
Tydzień obfitował we wspól-

ne gry i zabawy organizowane 

Rafał Banaszek

Ferie w bibliotece zakończone pieczeniem 
faworków przez dzieci i seniorów  

Secemińskie dzieci przygotowują ciasto do faworków z paniami z Klubu Seniora oraz z zespołu ludowego Złoty Kłos.

i prowadzone przez bibliote-
karkę Wioletę Mrożek.

Podczas pięciu wspólnie spę-
dzonych dni dzieci wykorzystały 
swój wolny czas w bardzo cie-
kawy sposób, to jest rozwijały 
swoją kreatywność poprzez pra-
ce plastyczne, tworzenie ilustra-
cji, wyklejanie obrazków przy 

pomocy kaszy, maku, płatków 
ryżowych, grochu. 

Uczyły się także, jak w świado-
my sposób wybierać zdrowe i peł-
nowartościowe posiłki oraz pro-
dukty spożywcze. Podczas pracy 
w grupach przygotowały plakaty 
promujące zdrowy styl życia, a na 
zakończenie zajęć przyrządziły 
sok pomarańczowo-jabłkowy. 

Podczas każdego dnia dzie-
ci bawiły się również w liczne 
zabawy ruchowe. Spotkały się 
także z dzielnicowym Michałem 
Siwkiem oraz z nauczycielem ze 
szkoły językowej SayYes z Włosz-
czowy. W ostatnim dniu ferii 
w bibliotece panie z Klubu Senio-
ra oraz zespołu ludowego Złoty 
Kłos uczyły dzieci pieczenia tra-
dycyjnych faworków.

Dzięki wsparciu finansowemu 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dzieci 
miały zapewniony poczęstunek, 
a także zakupiono materiały po-
trzebne do prowadzenia zajęć 
oraz drobne upominki.

© Urząd Gminy Secemin

– była to kara za zaangażowanie 
mieszkańców w powstanie stycz-
niowe w 1863 roku.

W 2019 roku obchodziliśmy 
150. rocznicę tego wydarzenia. 
Z tej okazji we wrześniu Stowarzy-
szenie Rozwoju Gminy Secemin 
zrealizowało projekt pod tytułem 
„Wycieczka do miasta Secemin”. 
Obchody odbyły się w miejscowej 
Szkole Podstawowej imienia Jana 
Zawady i zorganizowano je w ra-
mach 27 edycji Europejskich Dni 
Dziedzictwa.

Żywimy nadzieję, że w setną 
rocznicę odzyskania niepodle-

głości przez Polskę obchodzoną 
w 2018 roku oraz 150. rocznicę 
utraty praw miejskich obchodzo-
ną w 2019 roku – poprzez na-
danie praw miejskich uchylone 
zostaną skutki prawne represyj-
nego dekretu carskiego degradu-
jącego Secemin – pisze zarząd sto-
warzyszenia do władz gminy.

Autorzy wniosku podkreślają, że 
Secemin spełnia wszystkie warunki, 
aby skutecznie ubiegać się o restytucję 
praw miejskich. Przypominają też, że 
w ostatnich latach w województwie 
świętokrzyskim przywrócono takie 
prawa wielu miejscowościom. 

Czy mieszkańcy Secemina będą 
zwani mieszczanami leży w ge-
stii Rady Gminy i wójta. Secemin 
spełnia wszystkie wymogi, żeby 
znowu mógł zostać miastem – 
uważa stowarzyszenie.

Do sprawy przywrócenia Se-
ceminowi praw miejskich pod-
chodzę bez emocji, spokojnie, 
racjonalnie i z rozwagą. Będę 
wnikliwie rozważał wszelkie ar-
gumenty, zarówno za, jak i prze-
ciw – odpowiada wójt gminy Ta-
deusz Piekarski.

Wójt Secemina zwraca uwa-
gę na jedną rzecz. Prowadzimy 
inwestycje, które są współfi-
nansowane z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Gdy 
staniemy się miastem, nie bę-
dziemy mogli z nich korzystać. 
Wiadomo, że odzyskanie praw 
miejskich podniesie prestiż Se-
cemina, ale na tę chwilę inwe-
stycje są ważniejsze – uważa 
Piekarski i obiecuje, że inicjaty-
wa stowarzyszenia zostanie do-
kładnie przeanalizowana.

Decyzję o wszczęciu procedu-
ry przywrócenia praw miejskich 
musi podjąć Rada Gminy. Musi 
być ona poprzedzona konsulta-
cjami społecznymi z mieszkańca-
mi. Ostateczną decyzję o nadaniu 
miejscowości statusu miasta po-
dejmuje minister spraw wewnętrz-
nych i administracji.

© archiwum SRGS
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    Wydzierżawimy działki  
     pod farmy fotowoltaiczne  
     na terenie gminy!!!  
      Zarabiaj na swoim gruncie!!! 

      Czynsz dzierżawy  

  od 8 000 zł/ha/rok + waloryzacja 

  Minimalna powierzchnia działki to 1 ha 

  Kontakt tel. 698 008 480 

   

Micigózd 

Kielce 

 
90% taniej za rachunki za PRĄD!  

Kontakt tel.  666 400 180 

Dofinansowanie 5 000 zł do mikroinstalacji 

                 

Zapraszamy do kontaktu również osoby 
zainteresowane własną mikroinstalacją 
fotowoltaiczną na dachu lub na gruncie w programie ,,Mój Prąd”  

*LICZBA DOFINANSOWAŃ JEST 
OGRANICZONA, LICZY SIĘ 
KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 

- WYROBY Z MARMURÓW I GRANITÓW
- KONGLOMERATY
- SPIEKI KWARCOWE

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

parapety, schody, blaty kuchenne i łazienkowe
obudowy do kominków, lady sklepowe

BUDBER

REKLAMA

REKLAMA
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www.dom-weselny-secemin.com

Wesela, Bankiety, Imprezy, Noclegi

Dom Weselny  
w Seceminie

tel. 516 12 16 85

      665 88 01 78

Plac Wolności 6, 29-145 Secemin

REKLAMA

Nowoczesne ogrodzenia
wycinane laserowo

wzory, kształty, materiały do ustalenia

• cynkowane
• malowane proszkowo
• stal nierdzewna

tel. 607 973 105, 503 473 740

SECEMIN, ul. Czarnieckiego 73

www.wydrych.eu biuro@wydrych.eu

REKLAMA
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wydarzenia

Największy kolędowy przegląd 
w województwie świętokrzyskim

Finał imprezy wojewódzkiej 
odbył się tradycyjnie w ostat-
nią niedzielę stycznia we włosz-
czowskim Domu Kultury. Wzię-
ło w nim udział 20 wykonawców 
(łącznie 240 uczestników), wy-
łonionych podczas dwóch elimi-
nacji rejonowych. 

Finalistów oceniała pięciooso-
bowa komisja artystyczna pod 
przewodnictwem doktora Jerze-
go Szczyrby, muzyka i kompozy-
tora z Kielc. Były trzy kategorie: 
zespoły ludowe, chóry i wielo-
głosowe zespoły wokalne oraz 
soliści. Poziom tegorocznych 
zmagań, jak podkreślano, był 
bardzo wysoki. 

Łączna pula nagród finanso-
wych była rekordowa w tym roku 
i wyniosła 8 tysięcy złotych. Ich 
fundatorami byli: burmistrz 
Włoszczowy, starosta, dwie 
włoszczowskie parafie oraz po 
raz pierwszy starosta kielecki.

Dyplomy i czeki pieniężne 
wręczali: burmistrz Grzegorz 
Dziubek, starosta włoszczowski 
Dariusz Czechowski, wicesta-
rosta kielecki Tomasz Pleba-
nek, dyrektorzy Wojewódzkiego 
Domu Kultury - Jarosław Mach-
nicki i Edyta Bobryk.

Finał konkursu kolęd i pasto-
rałek we Włoszczowie uświet-
nił spektakl Zbigniewa Wol-
dańskiego i Grupy Teatralnej 
Proscenium z włoszczowskie-
go Domu Kultury pod tytułem 
„Boże Narodzenie tuż… tuż”.

Zespół śpiewaczy Górnianecki z Górna, zespół ludowy Kuno-
wianie z Kunowa, chór mieszany Kamerton ze Starachowic 

i Natalia Warzyńska z Małogoszcza – to zwycięzcy finału XXVII 
Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek.

Laureaci XXVII Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek Włoszczowa 2020 ze sponsorami nagród finansowych.

Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Grupa teatralna Proscenium z Domu Kultury przedstawiła spektakl pod tytułem „Boże Narodzenie tuż… tuż”.
© Rafał Banaszek

Laureaci przeglądu
Zespoły ludowe: 1. ex aequo Górnia-
necki z Górna i Kunowianie z Kunowa, 2. 
ex aequo zespół śpiewaczy Leszczynianki 
z Leszczyn i Wolanecki z Dębskiej Woli, 3. 
ex aeqo Dąbrowianki z Dąbrowej i Koryt-
niczanki z Korytnicy, wyróżnienie – zespół 
śpiewaczy Bolechowiczanie z Bolechowic; 
chóry i wielogłosowe zespoły wokal-
ne: 1. Chór mieszany Kamerton ze Stara-
chowic, 2. zespół wokalny EWiTA z Kielc, 
3. Grupa artystyczna Golica z Mąchocic 
Kapitulnych, wyróżnienie – Jędrzejow-
ski Chór Miejski; soliści: 1. Natalia Wa-
rzyńska z Małogoszcza, 2. Kinga Wieloch 
z Porąbek, 3. Martyna Wójcik z Opatowa, 
wyróżnienie – Patrycja Zięba ze Skarżyska-
-Kamiennej.

Najlepsza solistka przeglądu - Natalia 
Warzyńska z Małogoszcza.

Najlepszy w regionie Chór mieszany 
Kamerton ze Starachowic.

© Rafał Banaszek © Rafał Banaszek
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Czy koniecznie musisz wymienić 
kocioł CO, by być w zgodzie z ekologią?
Nie wszyscy wiedzą, że tak samo czysto - w sensie 
czystego spalania - można ogrzać dom zarówno nowym 
kotłem palletowym, jak i tym samym starym na węgiel, 
miał, drewno. Można rozważyć modernizację kotła 
zasypem ręcznym do pełnego automatu na pellet, jeśli 
jego stan oceniasz na dobry i dobrze odbiera temperaturę 
ze spalin, tj. czopuch nie jest gorący przy paleniu. 

Jak to zrobić? 
Wystarczy zamontować w drzwiczki tego kotła 
odpowiedni palnik na pellet z certyfikatem, by spełnić 
wymogi emisyjne 5 klasy czystości spalin. 
Jest to  dużo tańsze  od wymiany całego kotła, gdyż koszt 
modernizacji istniejącego kotła jest na poziomie ok. 5000 
/+- 500 zł brutto z 8% VAT zależnie od producenta i typu 
palnika (wraz z zasobnikiem na opał i montażem).
Dla porównania, na wymianę kotła trzeba wydać od 15 
000 do 30 000 złotych z montażem.
Notabene, w większości przypadków to taki sam 
palnik na pellet może pracować zarówno w nowo 
zakupionym piecu CO jak i w Twoim starym kotle po 
modernizacji. A zatem ułamek kosztów wymiany kotła. 

Czy na taką adaptację źródła ciepła można 
otrzymać dotację? 
Raczej nie. Dotację można otrzymać zwykle na wymianę 
źródła ciepła na ekologiczne - w rozumieniu całego kotła. 
Czy będzie taniej? Raczej nie. Będzie wygodniej 
i czyściej. Obsługa raz w tygodniu.
Koszty ogrzewania domu pelletem są na poziomie 
kosztów ogrzewania węglem. A czyste bezdymne 

spalanie bez smogu i w dodatku paliwem odnawialnym 
to dodatkowy atut. 
Dla oszczędności zaleca się od razu założyć 
termostat pokojowy w mieszkaniu, który za nas 
zdecyduje o rozpalaniu/wygaszaniu kotła względem 
zapotrzebowania domu na ciepło. 
Kocioł uruchomi się również przy spadku temperatury 
ciepłej wody użytkowej w bojlerze. 

Jak to działa?
Pracę palnika nadzoruje mikroprocesorowy sterownik, 
który uruchamiając kocioł wstępnie przewentyluje 
komorę spalania, poda dawkę startową paliwa, załączy 
zapalarkę i podmuch, a po upływie 2-3 minut nastąpi 
rozpalenie kotła (palnika).
Palenie w kotłach pelletowych zawsze odbywa się 
w palniku niezależnie od producenta kotła. Moc 
pieca automatycznie zostanie dopasowana do 
zapotrzebowania na ciepło budynku. 
Palniki pelletowe są pełnymi automatami, pracują paląc 
z mocą znamionową, modulowaną, bądź minimalną lub 
się wygaszają, gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło. 
Gdy są wygaszone, wówczas nie emitują nic do 
atmosfery. Szereg zabezpieczeń w palnikach na pellet 
i tzw. przerwana linia ognia decydują, że palniki na pellet 
są bezpieczne. Sterownik palnika nadzoruje jakość 
palenia w czasie rzeczywistym za pomocą fotokomórki, 
podobnie jak w palnikach olejowych i gazowych.  
W praktyce kto zainstalował palnik na pellet w swoim kotle, już 
nie wraca do tradycyjnego palenia paliwem stałym, bo w końcu 
ma w pełni automatyczne i ekologiczne źródło ciepła.



Moja gazeta lokalna  25

wydarzenia

Andrzej Pacanowski komendantem 
straży pożarnej we Włoszczowie 

Kapitan Andrzej Pacanowski został powołany na stano-
wisko komendanta powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej we Włoszczowie. To drugi od blisko 30 lat oficer 
naszej komendy po Krzysztofie Ciosku, który został szefem 
swojej macierzystej jednostki.

W uroczystym powołaniu kolej-
nego komendanta pochodzącego 
z Włoszczowy wzięli udział poseł 
Bartłomiej Dorywalski, władze 
samorządowe powiatu i gmin 
oraz komendant wojewódzki stra-
ży Krzysztof Ciosek, po którym 
Andrzej Pacanowski przejął sta-
nowisko.

Od 2016 roku Pacanowski był 
zastępcą komendanta powiatowe-
go Państwowej Straży Pożarnej, 
a od połowy lipca ubiegłego roku 
pełniącym obowiązki komendan-
ta po Krzysztofie Ciosku.  Ma 48 
lat. Mieszka we Włoszczowie. Żo-
naty, dwoje dzieci. Interesuje się 
sportem, muzyką i filmem.

Pochodzi ze strażackiej rodzi-
ny - jego ojciec Zdzisław też był 
komendantem rejonowym straży 

Liczba popełnianych przestępstw nie zwiększa się, jest 
dobra wykrywalność, a mieszkańcy powiatu mogą 

czuć się bezpieczniej – tak wynika z podsumowania 
minionego roku przez włoszczowskich stróżów prawa.

Nasza policja podsumowała 2019 
rok. Ma się czym pochwalić 

29 stycznia w Starostwie Po-
wiatowym odbyła się narada 
roczna policji, na której podsu-
mowano pracę naszych stróżów 
prawa w obszarze służby pre-
wencyjnej i kryminalnej. Policja 
włoszczowska ma się czym po-
chwalić.

Komendantowi powiatowemu Andrzejowi Pacanowskiemu gratuluje jego 
szef, komendant wojewódzki Krzysztof Ciosek. 

Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

29 stycznia we włoszczowskim starostwie odbyła się narada roczna policji.

Uczestnicy uroczystości powołania nowego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie przed budynkiem komendy.

pożarnych we Włoszczowie. Swo-
ją pracę w straży rozpoczął w 1992 
roku. W czasie 28-letniej służby 
awansowany był na różne stano-
wiska, między innymi dowódcy 
zastępu, dowódcy zmiany, zastęp-
cy dowódcy jednostki ratowniczo-
gaśniczej. 

Wielokrotnie uczestniczył w du-
żych i skomplikowanych akcjach ra-
towniczo-gaśniczych. Ma na swoim 
koncie wiele odznaczeń. Angażuje 
się również w działalność społeczną 
na rzecz środowiska pożarniczego, 
między innymi jako członek zarzą-
du jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej we Włoszczowie.

Podczas uroczystości we włosz-
czowskiej komendzie na strażaków 
czekała jeszcze jedna niespodzian-
ka. Otrzymali oni w prezencie 
nowy lekki samochód kwatermi-
strzowski do przewozu osób wart 
84 tysiące złotych, na który złożyła 
się komenda wojewódzka, budżet 
państwa, powiat włoszczowski 
oraz gminy Kluczewsko i Krasocin. 
Pojazd poświęcił kapelan powia-
towy służb mundurowych, ksiądz 
Leszek Dziwosz.

© Rafał Banaszek

© KP PSP Włoszczowa

© Starostwo PowiatoweW wojewódzkim konkursie 
„Przyjazny dzielnicowy” nasi 
funkcjonariusze zajęli pierwsze 
i drugie miejsce. Mamy trze-
ci patrol drogowy w regionie. 
Zdobyliśmy nagrodę „Koziołka”. 
Drugi w świętokrzyskim najlep-
szy dyżurny jest z naszej komen-

moja-gazeta.com.pl

Więcej na:

dy  - wylicza Monika Jałocha, 
oficer prasowy Komendy Powia-
towej Policji. 

Naszej komendzie przybyło 
w minionym roku też pięć no-

wych samochodów – najwięcej 
w województwie świętokrzyskim 
wśród komend. Ich zakup sfinan-
sowały lokalne samorządy oraz 
budżet państwa.
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Wykonawca drogi w Koniecznie 
przyznał się, że dał cieńszy asfalt

K ielecka firma przyznaje się do położenia cieńszej, niż 
było w projekcie, ostatniej warstwy ścieralnej asfaltu 

na drodze powiatowej w Koniecznie. Mimo to nie zamierza 
naprawić całej nawierzchni, tylko jej fragmenty.

Wraca temat drogi Konieczno 
- Pułanki, która budowana była 
w 2017 roku i jest jeszcze na gwa-
rancji. Jej stan budzi niepokój po-
wiatu włoszczowskiego. Droga ta 
nie ma jeszcze trzech lat, a w wielu 
miejscach widoczne są już od daw-
na mikropęknięcia i odpryski.

To z tej drogi, jak pamiętamy, 
latem ubiegłego roku wicestarosta 
włoszczowski Łukasz Karpiński 
osobiście wyjął gołymi rękami frag-
ment asfaltu z dziury. Miał on nie-
całe 2,5 centymetra grubości. 

13 lutego we włoszczowskim 
starostwie odbyło się kolejne spo-
tkanie przedstawicieli powiatu – 
właściciela drogi z jej wykonawcą – 
kielecką firmą Fart. I po raz kolejny 
nie przyniosło konkretnych decyzji. 

Od ostatniego spotkania, któ-
re miało miejsce 30 października 
ubiegłego roku, wykonawca pobrał 
próby asfaltu z Konieczna i zbadał 
je w swoim laboratorium. O wy-
nikach nie informował właściciela 
drogi, pomimo wysyłanych pism. 
Dlatego władze powiatu posta-
nowiły zorganizować spotkanie 
i zaprosić wykonawcę, żeby poznać 
efekty tych badań.   

Okazało się, że wyniki będące 
w posiadaniu firmy Fart w więk-
szości pokrywają się z ekspertyzą 
niezależnego laboratorium drogo-
wego, któremu powiat zlecił na po-
czątku października ubiegłego roku 
zbadanie podejrzanego asfaltu na 
swojej drodze. 

Podczas czwartkowego spotkania 
w starostwie przedstawiciele firmy 
Fart przyznali, że warstwa ścieralna 
asfaltu jest rzeczywiście cieńsza, niż 
zakładał to projekt – to był główny 
zarzut, jaki stawiał wykonawcy wła-
ściciel drogi. 

Firma nie przyznaje się natomiast 
do nieprawidłowości w niższych 
warstwach asfaltu (wiążącej oraz 
tak zwanej mieszance MCE), twier-
dząc, że są zgodne z normą.

Mamy zastrzeżenia jedynie do 
warstwy ścieralnej, jest ona za-
niżona i nie odżegnujemy się od 
tego. Pozostałe warstwy mieszczą 
się w zakresie dopuszczalnych to-
lerancji. W związku z powyższym 
jesteśmy w stanie uznać reklama-
cję jedynie w zakresie warstwy 
ścieralnej – informowali przedsta-
wiciele Fartu.

Władze samorządowe powiatu 
nie zgadzają się z tym stanowi-
skiem. Posiadają opinię niezależne-
go laboratorium drogowego, które 

Wicestarosta Łukasz Karpiński pokazał ubiegłoroczne wyniki badań asfaltu w Koniecznie.

Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

stwierdziło też nieprawidłowości 
w pozostałych warstwach. 

Przypomnijmy, że 3 paździer-
nika Laboratorium Drogowe Biu-
ra Inżynierii Lądowej Analizer 
z Chmielnika na zlecenia Zarządu 
Dróg Powiatowych we Włoszczowie 
wykonało sześć odwiertów i każdej 
próbie asfaltu wyszły odstępstwa 
od specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Odwierty wykonano w warstwach 
ścieralnej, wiążącej oraz podbudo-
wie z mieszanki MCE. Najwięcej 
nieprawidłowości było w ostatniej 
warstwie ścieralnej asfaltu. Ta, 
zgodnie z projektem, powinna mieć 
5 centymetrów grubości. Tymcza-
sem wszystkie sześć sprawdzonych 
prób było znacznie cieńszych.

Podczas ostatniego spotkania 
w starostwie wicestarosta Łukasz 
Karpiński chciał, żeby sprawdzić też 
w obecności wykonawcy podbudo-
wę chodników i wjazdów na pose-
sje mieszkańców w Koniecznie, bo 
w niektórych miejscach pozapadała 
się kostka brukowa. Potwierdził to 
sołtys wsi Ryszard Karpiński.

Droga była odebrana w 2017 
roku. Co takiego się stało, że 
w ciągu niespełna trzech lat 
droga się rozchodzi? To tylko 
trzy lata, panowie! Nie może 
tak być! Co było źle zrobione? – 

dopytywała Małgorzata Gusta, 
członek Zarządu Powiatu.     

Okazało się też, że firma – nie infor-
mując właściciela drogi – w paździer-
niku ubiegłego roku sfrezowała w kil-
ku najbardziej popękanych miejscach 
asfalt w Koniecznie i sama załatała na-
wierzchnię. Daję głowę, że teraz nic 
nie popęka – zapewniał wykonawca.

Spotkanie we Włoszczowie zakoń-
czyło się deklaracją, że firma Fart wy-
śle wyniki swoich badań do starostwa. 
Po zapoznaniu się z tymi dokumen-
tami zostanie zorganizowane kolejne 
spotkanie, w celu ustalenia zakresu 
naprawy drogi. 

13 lutego wykonawca dawał do 
zrozumienia, że może poprawić tyl-
ko część nawierzchni, gdzie pobierał 

próby asfaltu i gdzie wyszły odstęp-
stwa od projektu, a nie całą drogę, 
która ma 2,5 kilometra długości.

Sfrezujemy starą nawierzchnię 
i wykonamy nową warstwę ście-
ralną. Jeszcze nie wiem, na jakiej 
powierzchni to zrobimy – twierdzi-
li przedstawiciele firmy.  

Władze powiatu zapowiedziały, 
że nie odpuszczą tej sprawy. Tym 
bardziej, że droga w Koniecznie 
jest na gwarancji do końca tego 
roku. Do użytku została oddana 
w listopadzie 2017 roku. Kosz-
towała ponad 2 miliony złotych, 
w tym przeszło 1,3 miliona pozy-
skano z Unii Europejskiej, resztę 
kosztów sfinansowały po połowie 
powiat z gminą Włoszczowa. 

Warstwa ścieralna asfaltu miała około 2,5 centymetra grubości, podczas 
gdy projekt przewidywał 5 centymetrów.

© Rafał Banaszek
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Kawiarnia

Włoszczowa, ul. 1 Maja 4

KUPON 

RABATOW
Y*

kawa z kuponem za 1 zł 

tel. 666 208 228Wolna kawka

Zapraszamy na świeżo paloną kawę, 
tradycyjne lody i torty 
poniedziałek - piątek 9.00-21.00

soboty i niedziele 14.00-21.00

REKLAMA
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TOMEX• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE 
OKNA  I  DRZWI

SALON SPRZEDAŻY:  TOMEX Krzysztof  Tomczyk 
Włoszczowa  ul. Sienkiewicza 16 (obok Salonu PLAY)

tel. 506 180 713 - 513 416 994      e-mail: tomexokna77@onet.pl

OKNA  ENERGOOSZCZĘDNE
SOFTLINE 0,6 W/m2K

REKLAMA REKLAMA

CENTRUM   
PODRÓŻY

WCZASY KOLONIE
OBOZY WYCIECZKI

BILETY: SAMOLOTOWE i AUTOKAROWE

P. U. H. KAJAWA Wojciech Pudło
Włoszczowa, Plac Wolności 32

tel. 608 444 458, tel. 601 051 208
wloszczowa@mytravel.pl

MyTravelWloszczowa

REKLAMA REKLAMA
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Biuro podróży My Travel Wojciecha 
Pudło wyróżnione na ogólnopolskiej gali 

Biuro podróży My Travel z Włoszczowy należące do Woj-
ciecha Pudło zostało wyróżnione na ogólnopolskiej gali 

Wakacje.pl w Warszawie za największą aktywność w pro-
mowaniu marki My Travel na rynku lokalnym w 2019 roku.

Włoszczowska firma, będąca 
autoryzowanym puntem sieci My 
Travel oraz Wakacje.pl, znala-
zła się w gronie 30 docenionych 
biur w całym kraju na blisko 400 
wszystkich. Uroczysta gala odby-
ła się 11 stycznia w stolicy, a pro-
wadził ją znany prezenter telewi-
zyjny Krzysztof Ibisz.

W nagrodę Wojciech Pudło 
wyjechał 1 lutego do miejsco-
wości Belek w Turcji, gdzie spę-
dził kilka dni w najbardziej ek-
skluzywnym tureckim kurorcie 
Limak Atlantis Deluxe Resort 
& Hotel z widokiem na Morze 
Śródziemne.     

Warto podkreślić, że w 2019 
roku Biuro podróży My Travel 
mieszczące się przy Placu Wolno-
ści 32 zanotowało wzrost sprze-
daży o 210 procent w porówna-
niu do poprzedniego roku. Z jego 
usług skorzystało aż 950 klientów 

Rafał Banaszek

Magdalena Ćwiklińska i Wojciech Pudło z Biura My Travel z Włoszczowy; na 
małym zdjęciu Wojciech Pudło z prowadzącym galę Krzysztofem Ibiszem.

© Rafał Banaszek

nie tylko z powiatu włoszczow-
skiego, ale również województwa 
świętokrzyskiego.

Największą popularnością tury-
styczną, jak twierdzi właściciel, cieszy-
ły się w minionym roku Turcja (mia-

sta Alanya i Kemer), Grecja (Kreta) 
oraz Bułgaria (Słoneczny Brzeg). 

Prawdziwych hitem sprzedaży 
okazała się wyspa Dżerba w Tune-
zji. Klienci włoszczowskiego biura 
chwalili także pobyty w egzotycz-
nych krajach Ameryki Środkowej 
- na wyspie Kubie (Varadero) oraz 
Dominikanie (Punta Cana).

To, co wyróżnia włoszczowskie 
biuro podróży, to również fakt, 
że jego pracownicy bardzo dbają 
o swoich klientów, którzy wyku-
pili w My Travel wczasy.

Osobiście odwiedzamy miej-
sca, w których przebywali nasi 
klienci. Dzięki temu wiemy, jakie 
warunki panują na miejscu. Na-
sza dbałość o klientów przejawia 
się również tym, że dzwonimy 
do osób, które wróciły z wyjaz-
dów i pytamy je o wrażenia. 
Muszę powiedzieć, że w około 95 
procentach są pozytywne – opo-
wiada Wojciech Pudło.

Dodajmy też, że biuro My Travel 
z Włoszczowy posiada stosowne 
certyfikaty uprawniające go do 
sprzedaży usług turystycznych 
oraz biletów autokarowych firmy 
Sindbad – jednego z największych 
europejskich przewoźników.

Spotkanie z Mirosławem Holotą - 
właścicielem dworu w Bieganowie

24 stycznia w Powiatowym Centrum Kultural-
no-Rekreacyjnym we Włoszczowie odbyło 

się pierwsze w tym roku Spotkanie z kulturą z cy-
klu „Niezwykłe pasje zwykłych ludzi”. 

Gościem specjalnym był Miro-
sław Holota - właściciel dworu 
w Bieganowie, w gminie Radków. 
Opowiedział on zebranym o swo-
jej ubiegłorocznej pielgrzymce 
szlakiem świętego Jakuba do San-
tiago de Compostela w Hiszpanii, 
liczącej około 800 kilometrów.

Mirosław Holota, właściciel dworu w Bieganowie gościł we Włoszczowie.

Rafał Banaszek

© Starostwo Powiatowe

Podczas spotkania w Powiato-
wym Centrum przewodnik tury-
styczny Michał Piorun z Włosz-
czowy podsumował też rok 
kulturalno-turystyczny 2019 
w PCK-R. Otwarto również wy-
stawę tematyczną pod tytułem 
„Polscy Nobliści”.

Michał Piorun opowiadał o pasji 
fotografowania krajobrazów 

Około 70 osób wzięło udział w drugim w tym roku 
Spotkaniu z kulturą, zorganizowanym przez 

Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne. 
Tym razem jego bohaterem był Mi-

chał Piorun - przewodnik turystyczny, 
nauczyciel geografii w Zespole Szkół 
numer 2 imienia Hetmana Stefana 
Czarnieckiego i pasjonat fotografowa-
nia. Autor otworzył wystawę swoich 

Michał Piorun opowiadał o swoich wyjątkowych zdjęciach.

Rafał Banaszek

zdjęć pod tytułem „Między Górami 
Świętokrzyskimi, a Jurą Krakowsko-
-Częstochowską”. Wernisaż będzie 
można oglądać do końca lutego w Po-
wiatowym Centrum Kulturalno-Re-
kreacyjnym.

© Starostwo Powiatowe

© archiwum
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Orkan Sabina wyrządził szkody 
w powiecie włoszczowskim

12 razy włoszczowscy 
strażacy wyjeżdżali 

do skutków orkanu Sabina, 
który przeszedł 10 lutego wie-
czorem przez nasz powiat. 

Bogdan Podgórski (z lewej) i Jan Trybek z Czostkowa przy zerwanej linii.
© Rafał Banaszek

Krasocińscy druhowie wyróżnieni na 
naradzie rocznej włoszczowskich strażaków

11lutego w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie odbyła się 

narada podsumowująca działalność jednostek ochrony 
przeciwpożarowej w minionym roku.

W spotkaniu wzięli udział 
między innymi świętokrzyski 
komendant wojewódzki stra-
ży pożarnej Krzysztof Ciosek, 
samorządowcy, przedstawicie-
le policji, nadleśnictwa oraz 
ochotniczych straży pożar-
nych.

Komendant powiatowy An-
drzej Pacanowski przedstawił 
w formie prezentacji multi-
medialnej informację o stanie 
ochrony przeciwpożarowej 
w powiecie w 2019 roku.

Wynika z niej, że w ubiegłym 
roku nasi strażacy wyjeżdżali 
do 582 zdarzeń - o 10 procent 
więcej, niż w 2018 roku. Wal-
czyli z 226 pożarami. Odebrali 
też 13 fałszywych alarmów. 

W akcjach ratowniczo-gaśni-
czych brało udział 1525 zastę-
pów oraz 6542 strażaków-ra-
towników, w tym 3968 druhów 
ochotników. Najwięcej do zda-
rzeń, bo aż 107 razy, wyjeżdża-
li druhowie z Krasocina.

Dlatego komendant woje-
wódzki Państwowej Straży 
Pożarnej Krzysztof Ciosek po-
stanowił nagrodzić ich pamiąt-
kowym grawertonem, który 

Komendant wojewódzki straży Krzysztof Ciosek (z prawej) wręcza grawer-
ton naczelnikowi OSP Krasocin Michałowi Kaczmarkowi.

Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

Walentynki w kinie Muza. Dwa 
polskie filmy ściągnęły tłumy

Prawie 1600 widzów skorzystało z oferty włoszczow-
skiego kina Muza z okazji Dnia zakochanych. Furorę 

zrobiły dwa polskie filmy - „Zenek” oraz „365 dni”.
Przez trzy dni odbywały się kon-

kursy w kinie. Każdy, kto zakupił bi-
let w kasie, otrzymał słodycze od fir-
my Mieszko. Nagrody w konkursach 
twój szczęśliwy fotel ufundowała fir-
ma KinAds. Były to między innymi 
mgiełki, zapachy oraz książki – opo-
wiadał Grzegorz Krzywonos. 

Takie tłumy odwiedziły włoszczowskie kino w Walentynki, żeby zobaczyć „Zenka”. 

Rafał Banaszek

Trafiona oferta filmowa, walen-
tynkowa atmosfera, czyli wystrój 
kina i specjalny kącik dla zakocha-
nych, a także prezenty dla widzów 
- to wszystko przełożyło się na im-
ponującą, największą od początku 
roku frekwencję w Muzie, jaka mia-
ła miejsce w połowie lutego.

Najwięcej interwencji dotyczyło po-
walonych drzew na drogi i linie ener-
getyczne. W wielu domach nie było 
prądu. Wichura uszkodziła też dachy 
na budynkach gospodarczych i jed-
nym mieszkalnym.

© KP PSP Włoszczowa

przekazał na ręce naczelnika 
krasocińskiej straży Michała 
Kaczmarka.

Jak poinformował oficer 
prasowy komendy powiatowej 
PSP Tomasz Szymański, do 
największych ubiegłorocznych 
zdarzeń należały pożar skła-
dowiska odpadów Kępny Ług 

we Włoszczowie oraz wichura, 
jaka przeszła latem nad powia-
tem.

Do tych spektakularnych 
akcji trzeba również zaliczyć 
ewakuację obozu harcerskiego 
w stanicy Biały Brzeg, w gmi-
nie Kluczewsko przed nadej-
ściem groźnej nawałnicy.

W ubiegłym roku dwukrot-
nie uszkodzono też gazociąg 
we Włoszczowie, co stanowiło 
poważne zagrożenie dla miesz-
kańców dużych bloków w mie-
ście. Na szczęście nie doszło 
do wybuchu.

Podczas swojego wystąpienia 
komendant Pacanowski zwró-
cił także uwagę na istotną rolę 
jednostek ochotniczej straży 
pożarnej, jaką odgrywają one 
w prawidłowym funkcjonowa-
niu Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego.

Podsumowanie było również 
okazją do zwrócenia uwagi na 
zagrożenia, potrzeby sprzętowe 
oraz kierunki rozwoju pożarnic-
twa zawodowego i ochotniczego 
w bieżącym roku.

Zaproszeni goście z uzna-
niem wyrazili się o profesjo-
nalizmie i zaangażowaniu 
włoszczowskich strażaków 
w działaniach ratowniczo-ga-
śniczych.

© Grzegorz Krzywonos
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NAGROBKI
PRODUKCJA i MONTAŻ

SPRZEDAŻ HURTOWA i DETALICZNA

Decor Granite
ul. Wschodnia 2, 29-100 Włoszczowa

www.decorgranite.pl  tel.  785 722 981

NA PLACU FIRMY DUŻY WYBÓR 
GOTOWYCH NAGROBKÓW 

DOSTĘPNYCH OD RĘKI

ATRAKCYJNE CENY
MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH  

DO KAŻDEGO NAGROBKA  WAZON LUB ŁAWKA GRATIS

REKLAMA
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ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. JANA PAWŁA II
WE WŁOSZCZOWIE 

OFERUJE USŁUGI W ODDZIALE GINEKOLOGII JEDNEGO DNIA 
W RAMACH NFZ:

•	 BEZPŁATNE	KONSULTACJE	DO	ZABIEGÓW		
MAŁYCH	I	ŚREDNICH	GINEKOLOGICZNYCH

•	 ZABIEGI	GINEKOLOGICZNE
•	 ZABIEGI	Z	ZAKRESU	UROGINEKOLOGII

Informacje dotyczące rejestracji i przyjęć udzielane są

pod	nr	tel.	574	144	228
Rafał Krupa
Dyrektor

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WE WŁOSZCZOWIE 

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II 
ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa 

woj. świętokrzyskie 

www.zozwloszczowa.pl

tel. +48 518 967 165
rafal.krupa@zozwloszczowa.pl

Zatrudnimy Grafika
Zakres obowiązków:

· Przygotowywanie i skład różnego rodzaju projektów graficznych    
do druku w technologii offsetowej, cyfrowej, Latex
· Sprawdzanie plików dostarczonych przez klienta

· Przygotowywanie wizualizacji gadżetów firmowych

Oczekiwania:
· znajomość programów graficznych: Adobe CC (InDesign,  
  Photoshop, Illustrator), CorelDraw
· znajomość zasad oraz wyczucie kompozycji form graficznych
· komunikatywność, kreatywność

pressprint.plWłoszczowa, ul. Partyzantów 107
tel. 537 77 55 47

biuro@pressprint.pl

WYLEWKI MASZYNOWE
mixokretem

721 046 197
Firma Handlowo-Usługowa

Gawron Seweryn
Ostrów 82, 29-105 Krasocin

email: wylewki.maszynowe@o2.pl

REKLAMA REKLAMA

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE

- KOMUNIKACYJNE
- FIRMY   - DOMU

- OSOBOWE   - NA ŻYCIE 
- TURYSTYCZNE   - ROLNE

Multiagencja Oleszno
ul. Spółdzielcza 2a (obok sklepu Groszek)

PUNKT w Kozłowie / gmina Małogoszcz (obok sklepu Groszek)  

tel. 517 496 425

UBEZPIECZENIA
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20milionów złotych dofinansowania ze środków ze-
wnętrznych otrzyma Zespół Opieki Zdrowotnej we 

Włoszczowie na kompleksową termomodernizację budynków.

Szpital dostanie 20 milionów złotych 
dofinansowania na termomodernizację

Poinformował o tym 10 lutego 
na sesji Rady Powiatu poseł Bar-
tłomiej Dorywalski, który zabiegał 
o tę inwestycję od wielu miesięcy.

9 lutego otrzymałem maila od 
prezesa Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie odnośnie 
kompleksowej termomodernizacji 
naszego szpitala – opowiadał na 
sesji w starostwie poseł Dorywal-
ski, po czym przeczytał treść maila.

Jak wynika z dokumentów, 
wniosek włoszczowskiego Zespo-
łu Opieki Zdrowotnej odnośnie 
termomodernizacji został ocenio-
ny negatywnie jeszcze pod koniec 
2018 roku.

Ówczesny dyrektor szpitala Sła-
womir Sobański odwołał się jednak 
od tej decyzji. Obecny dyrektor, 
przy wsparciu Zarządu Powiatu na 
czele z Dariuszem Czechowskim, 
a także ówczesnego wicewojewody 
Bartłomieja Dorywalskiego oraz 
posła Krzysztofa Lipca, czynili 
usilne starania o ponowną ocenę 
odrzuconego projektu. I udało się. 
Projekt włoszczowskiego szpitala 
uzyskał ocenę pozytywną, ale pod 
pewnymi warunkami.

Jak się dowiedzieliśmy, opiewa 
on na kwotę ponad 22 milionów 
złotych, z czego 20 milionów po-

© Rafał Banaszek

Włoszczowski ZOZ przejdzie wielką metamorfozę. Dostał 20 milionów złotych na kompleksową termomodernizację.

Rafał Banaszek

Milionowa promesa 
na żłobek

1 ,25 miliona złotych 
rządowej promesy Ma-

luch+ otrzymała gmina 
Krasocin na utworzenie 
miejsc opieki dla dzieci 
do lat 3. Chodzi o budo-
wę gminnego żłobka.

Nowy żłobek dla 42 maluchów 
powstanie za blokiem w Krasoci-
nie jeszcze w tym roku (do końca 
listopada). W ramach zadania zo-
stanie wybudowana również eko-
logiczna kotłownia, która zapewni 
ciepło sąsiedniemu blokowi miesz-
kalnemu oraz ośrodkowi zdrowia. 

W przetargu, który odbył się 
na początku lutego, wzięło udział 
14 oferentów. Wygrała kielecka 
firma Kompens, która zgodziła się 
wybudować żłobek za ponad 4 mi-
liony złotych. Umowę z wykonaw-
ca podpisano 25 lutego.

Rafał Banaszek

chodzi z funduszy norweskich 
i budżetu państwa, pozostałe 2,2 
miliona będzie stanowił własny 
szpitala, który – jak twierdzi Do-
rywalski – może zostać pokryty 
pożyczką z Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach.

W ramach inwestycji zostaną 
wymienione okna i drzwi, zmo-
dernizowane centralne ogrze-
wanie, ciepła woda użytkowa, 

sieć ciepłownicza, system wen-
tylacji, oświetlenie, pojawią się 
odnawialne źródła energii (fo-
towoltaika i kolektory słonecz-
ne). Projekt ma być realizowany 
przez dwa lata.

Trwa zbiórka pieniędzy i internetowa licytacja 
przedmiotów w gminach Kluczewsko i Przed-

bórz na rzecz 2-letniego chłopczyka z Dobromierza.

Ratujmy serduszko Miłoszka z Dobromierza. 
Potrzeba 200 tysięcy złotych na operację

Miłoszek urodził się z wadą serca 
HLHS, tak zwanym zespołem nie-

2-letni Miłoszek z Dobromierza potrzebuje pieniędzy na kosztowną operację serca.

Rafał Banaszek

dorozwoju lewego serca. Jest już po 
dwóch operacjach z licznymi powi-

kłaniami (między innymi udarem 
mózgu). Obecnie czeka go trzecia 
operacja ratująca życie. Jest ona moż-
liwa do przeprowadzenia w jednej 
z niemieckich klinik. Wstępny termin 
to przełom lipca i sierpnia. 

Jednak koszt zabiegu – ponad 200 
tysięcy złotych znacznie przewyższa 
możliwości finansowe rodziców, któ-
rzy ponoszą wysokie koszty dotych-
czasowych operacji, zabiegów i reha-
bilitacji. 

W Dobromierzu, skąd pochodzi 
chłopczyk, oraz pobliskim Przedbo-
rzu powstały grupy wspierające ak-
cję „Ratujmy serduszko Miłoszka”. 
Do tej pory udało się zgromadzić 
około 60 tysięcy złotych – szczegóły 
akcji dostępne są na: zrzutka.pl/py-
2fpv, gdzie można wpłacać pienią-
dze. Trwa też internetowa licytacja 
prowadzona na facebooku.

© archiwum prywatne
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Wynajmę lub sprzedam 
ogrodzoną działkę o pow. 2100 m2 

z dwoma halami murowanymi o łącznej pow. 333 m2

(w jednej część biurowa, sanitarna, socjalna)

Tel. 505 186 686
Hale nadające się na działalność usługową • wyposażone w media (woda, prąd, kanalizacja) • gotowe 

do użytkowania od zaraz • teren monitorowany (alarm antywłamaniowy i przeciwpożarowy)

WŁOSZCZOWA, ul. Różana 12 
(przy Szkole Podstawowej nr 2 

i Przedszkolu Samorządowym nr 3)

OGŁOSZENIE

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Moje Biuro Poselskie odwiedza coraz więcej osób
Rozmowa z Bartłomiejem DORYWALSKIM
Posłem na Sejm RP

Minęły dwa miesiące od otwar-
cia przez Pana Biura Poselskiego 
w centrum Włoszczowy. Jak ono 
funkcjonuje?
Bartłomiej Dorywalski: Dobrze. 
Napływa do nas coraz więcej inter-
wencji, zapytań i spraw do rozwiąza-
nia – od kilkunastu do kilkudziesięciu 
tygodniowo. Mamy interesantów nie 
tylko z powiatu włoszczowskiego.  
Czego dotyczą te sprawy?
Bartłomiej Dorywalski: Są różne 
– od drobnych zapytań, poprzez spra-

wy prawne, reprezentacyjne, aż po 
strategiczne, dotyczące na przykład 
ważnych inwestycji.
Udało się już komuś pomóc?
Bartłomiej Dorywalski: Oczywi-
ście, udało się pomóc wielu osobom, są 
też sprawy czekające na rozpatrzenie. 
Interesanci pozostają z moim biurem 
w stałym kontakcie, dzwonią, pytają, 
a jeśli uda się pomóc - dziękują za po-
zytywne załatwienie spraw.
Jeśli chodzi o Pańskie starania, 
jako posła, a wcześniej wicewo-

jewody, to głośno ostatnio o kilku 
takich działaniach dla mieszkań-
ców powiatu włoszczowskiego.
Bartłomiej Dorywalski: Zgadza 
się. Na ostatniej sesji Rady Powiatu 
przedstawiłem informację dotyczącą 
dużego projektu termomodernizacji 
naszego szpitala, o który zabiegałem 
od ponad pół roku. Przypomnę tylko, 
że opiewa on na kwotę 22 milionów 
złotych, gdzie 20 milionów stanowi 
dotacja zewnętrzna. Początkowo zo-
stał on oceniony negatywnie, jednak 
po odwołaniu otrzymał decyzję po-
zytywną warunkową. Teraz wszyst-
ko zależy od dyrektora szpitala oraz 
Zarządu Powiatu. Mam nadzieję, że 
zostaną spełnione wszystkie warun-
ki i środki szybko wpłyną na konto 
Zespołu Opieki Zdrowotnej. Oprócz 
włoszczowskiego szpitala, wspiera-
łem naszą policję w pozyskaniu no-
wych radiowozów, a ostatnio także 
Ochotniczą Straż Pożarną w Mosko-
rzewie, która otrzymała samochód 
ratowniczo-gaśniczy, będący do-
tychczas na stanie Państwowej Stra-
ży Pożarnej we Włoszczowie. Cie-
szę się również z rozpoczętej w tym 
miesiącu budowy chodników przy 
drodze wojewódzkiej 742 w gminie 
Kluczewsko, o które zabiegałem peł-
niąc funkcję wicewojewody świę-
tokrzyskiego. Przypomnę tylko, że 
pierwsze rozmowy w tej sprawie 
przeprowadziłem w lipcu ubiegłego 

roku z ówczesnym członkiem Zarzą-
du Województwa, obecnie posłem 
Mariuszem Goskiem, a także człon-
kiem Zarządu Województwa Mar-
kiem Jońcą. Rozmowy przyniosły 
oczekiwane rezultaty w postaci za-
bezpieczenia środków finansowych 
na realizację tej ważnej inwestycji. 
To tylko niektóre z działań, jakie po-
czyniłem dla mieszkańców powiatu 
włoszczowskiego. Oczywiście dalej 
będę wspierał wszelkie inicjatywy 
służące dobru naszej małej ojczyzny.
Jak często można spotkać Pana 
w Biurze Poselskim we Włosz-
czowie?
Bartłomiej Dorywalski: W biurze 
jestem co drugi tydzień.
A czy do Włoszczowy zagląda też 
europoseł Beata Szydło, która 
współdzieli z Panem to biuro?
Bartłomiej Dorywalski: Sądzę, że 
po zakończeniu kampanii prezydenc-
kiej pani premier ponownie odwiedzi 
nasze miasto. Przyjmujemy jednak 
wszelką korespondencję kierowaną 
do pani Beaty Szydło, którą wraz 
z innymi sprawami przekazuję jej 
osobiście.
Panie pośle, na koniec proszę 
przypomnieć, w jakich dniach 
czynne jest Pana biuro?
Bartłomiej Dorywalski: Czynne 
jest w poniedziałek, środę i piątek 
w godzinach 10-17. Plac Wolności 
14A. Zapraszam serdecznie.
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Włoszczowa, dn.2020.02.04
Znak: GKN.6821.1.29.2017.BS

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 
29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Secemin

o r z e k a m:
zmienić za zgodą stron ostateczną decyzję Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.6821.1.29.2017.BS z dnia 4 września 2019 roku w sprawie zmiany decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie 
działek gruntu położonych w Żelisławicach gm. Secemin w następujący sposób:
treść orzeczenia: 
I. uznać działki gruntu położone we wsi Żelisławice gm. Secemin oznaczone                          
     w ewidencji gruntów jako działki: 
     Nr 392 o powierzchni 3,14 ha, 
     Nr 743 o powierzchni 0,43 ha, 
                 - za mienie gromadzkie
II. odmówić uznania za mienie gromadzkie działek gruntu położonych we wsi Żelisławice 
gm. Secemin oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 1 o pow. 0,31 ha, 2 o pow. 0,05 ha, 3 o pow. 0,06 ha, 8 o pow. 0,14 ha, 21 o pow. 1,24 ha, 43 o pow. 0,15 ha, 70 o pow. 0,89 ha, 85 
o pow. 0,47 ha, 86 o pow. 0,02 ha, 87 o pow. 0,12 ha, 88 o pow. 0,05 ha, 113 o pow. 1,10 ha, 137 o pow. 0,23 ha, 138 o pow. 1,63 ha, 152 o pow. 0,08 ha, 157 o pow. 0,58 ha, 162  o pow. 0,30 ha, 
183  o pow. 1,97 ha, 189 o pow. 0,04 ha, 190 o pow. 0,32 ha, 198 o pow. 0,44 ha, 199 o pow. 0,18 ha, 200 o pow. 0,30 ha, 201 o pow. 0,49 ha, 250 o pow. 0,37 ha, 304  o pow. 1,51 ha, 337 o pow. 
0,04 ha, 341 o pow. 0,07 ha, 351 o pow. 0,25 ha, 365 o pow. 0,45 ha, 367  o pow. 0,65 ha, 391 o pow. 0,40 ha, 395 o pow. 0,05 ha, 398 o pow. 0,19 ha, 432 o pow. 0,04 ha, 456/1 o pow. 1,49 ha, 
456/3 o pow. 0,26 ha, 477 o pow. 0,37 ha, 492 o pow. 0,09 ha, 497 o pow. 0,16 ha, 503 o pow. 0,09 ha, 525 o pow. 0,50 ha, 537 o pow. 0,26 ha, 554 o pow. 0,19 ha, 586 o pow. 0,05 ha, 587 o pow. 
0,15 ha, 592 o pow. 0,16 ha, 595 o pow. 0,26 ha, 619 o pow. 0,22 ha, 620 o pow. 0,44 ha, 631 o pow. 0,39 ha, 639 o pow. 0,55 ha, 660 o pow. 0,11 ha, 710  o pow. 0,03 ha, 719 o pow. 0,06 ha, 720 
o pow. 0,08 ha, 726 o pow. 0,15 ha, 740 o pow. 0,02 ha, 750 o pow. 0,11 ha, 773 o pow. 0,40 ha, 785 o pow. 0,14 ha, 804 o pow. 0,54 ha, 806 o pow. 0,10 ha, 824 o pow. 0,26 ha, 832 o pow. 0,12 
ha, 873 o pow. 0,07 ha, 878 o pow. 1,73 ha, 879 o pow. 0,10 ha, 880 o pow. 0,20 ha, 891 o pow. 0,18 ha, 892 o pow. 0,05 ha, 893 o pow. 0,47 ha, 894 o pow. 0,40 ha, 895 o pow. 0,99 ha, 896 o pow. 
0,52 ha, 906 o pow. 0,29 ha, 940 o pow. 0,19 ha, 943 o pow. 0,03 ha, 947 o pow. 0,14 ha, 954  o pow. 0,03 ha, 957 o pow. 0,35 ha, 1047 o pow. 0,18 ha, 1051 o pow. 0,50 ha, 1062 o pow. 0,25 ha, 
1087 o pow. 0,37 ha, 1088 o pow. 0,45 ha, 1097 o pow. 0,26 ha, 1134 o pow. 0,28 ha, 1135 o pow. 0,46 ha, 1136 o pow. 0,06 ha, 1181 o pow. 0,21 ha, 1182 o pow. 0,30 ha, 1226/2 o pow. 0,08 ha, 
1274/2 o pow. 0,22 ha, 1281 o pow. 0,47 ha, 1284 o pow. 0,51 ha, 1285 o pow. 0,20 ha, 1286 o pow. 0,34 ha, 1288 o pow. 0,15 ha,
zmienia się na treść : 
I. uznać działki gruntu położone we wsi Żelisławice gm. Secemin oznaczone                          
     w ewidencji gruntów jako działki: 
     Nr 392 o powierzchni 3,14 ha, 
     Nr 743 o powierzchni 0,43 ha
     Nr 456/1 o powierzchni 1,49 ha
     Nr 1226/2 o powierzchni 0,08 ha
     Nr 456/3 o powierzchni 0,26 ha
                  - za mienie gromadzkie
II. odmówić uznania za mienie gromadzkie działek gruntu położonych we wsi Żelisławice 
gm. Secemin oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 1 o pow. 0,31 ha, 2 o pow. 0,05 ha, 3 o pow. 0,06 ha, 8 o pow. 0,14 ha, 21 o pow. 1,24 ha, 43 o pow. 0,15 ha, 70 
o pow. 0,89 ha, 85 o pow. 0,47 ha, 86 o pow. 0,02 ha, 87 o pow. 0,12 ha, 88 o pow. 0,05 ha, 113 o pow. 1,10 ha, 137 o pow. 0,23 ha, 138 o pow. 1,63 ha, 152 o pow. 0,08 ha, 157 o pow. 0,58 ha, 
162  o pow. 0,30 ha, 183  o pow. 1,97 ha, 189 o pow. 0,04 ha, 190 o pow. 0,32 ha, 198 o pow. 0,44 ha, 199 o pow. 0,18 ha, 200 o pow. 0,30 ha, 201 o pow. 0,49 ha, 250 o pow. 0,37 ha, 304  o pow. 
1,51 ha,  337 o pow. 0,04 ha, 341 o pow. 0,07 ha, 351 o pow. 0,25 ha, 365 o pow. 0,45 ha, 367 o pow. 0,65 ha, 391 o pow. 0,40 ha, 395 o pow. 0,05 ha, 398 o pow. 0,19 ha, 432 o pow. 0,04 ha, 477 
o pow. 0,37 ha, 492 o pow. 0,09 ha, 497 o pow. 0,16 ha, 503 o pow. 0,09 ha, 525 o pow. 0,50 ha, 537 o pow. 0,26 ha, 554 o pow. 0,19 ha, 586 o pow. 0,05 ha, 587 o pow. 0,15 ha, 592 o pow. 0,16 ha, 
595 o pow. 0,26 ha, 619 o pow. 0,22 ha, 620 o pow. 0,44 ha, 631 o pow. 0,39 ha, 639 o pow. 0,55 ha, 660  o pow. 0,11 ha, 710  o pow. 0,03 ha, 719 o pow. 0,06 ha, 720 o pow. 0,08 ha, 726 o pow. 
0,15 ha, 740 o pow. 0,02 ha, 750 o pow. 0,11 ha, 773 o pow. 0,40 ha, 785 o pow. 0,14 ha, 804 o pow. 0,54 ha, 806 o pow. 0,10 ha, 824 o pow. 0,26 ha, 832 o pow. 0,12 ha, 873 o pow. 0,07 ha, 878 
o pow. 1,73 ha, 879 o pow. 0,10 ha, 880 o pow. 0,20 ha, 891 o pow. 0,18 ha, 892 o pow. 0,05 ha, 893 o pow. 0,47 ha, 894 o pow. 0,40 ha, 895 o pow. 0,99 ha, 896 o pow. 0,52 ha, 906 o pow. 0,29 
ha, 940 o pow. 0,19 ha, 943 o pow. 0,03 ha, 947 o pow. 0,14 ha, 954  o pow. 0,03 ha, 957 o pow. 0,35 ha, 1047 o pow. 0,18 ha, 1051 o pow. 0,50 ha, 1062 o pow. 0,25 ha, 1087 o pow. 0,37 ha, 1088 
o pow. 0,45 ha, 1097 o pow. 0,26 ha, 1134 o pow. 0,28 ha, 1135 o pow. 0,46 ha, 1136 o pow. 0,06 ha, 1181 o pow. 0,21 ha, 1182 o pow. 0,30 ha,  1274/2 o pow. 0,22 ha, 1281 o pow. 0,47 ha, 1284 
o pow. 0,51 ha, 1285 o pow. 0,20 ha, 1286 o pow. 0,34 ha, 1288 o pow. 0,15 ha. 

U z a s a d n i e n i e
Wójt Gminy Secemin pismem znak: RG.6825.8.2019.EW z dnia 08.01.2020r. wniósł o zmianę decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.6821.1.29.2017.BS z dnia 4 września 2019 roku 

w sprawie zmiany decyzji o uznanie za mienie gromadzkie działek gruntu położonych w Żelisławicach gm. Secemin. W związku z powyższym w dniu 13.01.2020r. Starosta Włoszczowski na 
podstawie art. 61§ 4 Kpa wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany przedmiotowej decyzji, jednocześnie stosownie do art. 10 §1 Kpa zawiadomił strony o możliwości zapoznania 
się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego. W toku przeprowadzonego postępowania w oparciu o materiał dowodowy zebrany w aktach sprawy ustalono 
następujący stan faktyczny:

Decyzją z dnia znak: GKN.6821.1.29.2017.BS z dnia 15 marca 2018 roku Starosta Włoszczowski uznał za mienie gromadzkie działki gruntu położone we wsi Żelisławice gm. Secemin. 
Orzeczenie swoje Starosta oparł na podstawie wyjaśnień uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia sposobu użytkowania przedmiotowych nieruchomości. 
Z wyjaśnień tych między innymi wynika, że działka nr: 743 została wydzielona w czasie uwłaszczenia włościan, jako działka służąca do wypasu bydła, gęsi i innych zwierząt, z których korzystali 
wszyscy mieszkańcy miejscowości, natomiast pozostałe ww. działki zostały wydzielone jako działki dróg stanowiące dojazd do pól, lasów oraz sąsiednich miejscowości. Działki te istniały przed 
1963 rokiem, istnieją do chwili obecnej i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy wsi Żelisławice. W dniu 23.07.2019r. Wójt Gminy Secemin złożył wniosek zmianę ostatecznej decyzji  Starosty 
Włoszczowskiego znak: GKN.6821.1.29.2017.BS z dnia 15 marca 2018 roku. Dokonując analizy załączonych do w/w wniosku o zmianę przedmiotowej decyzji dokumentów między innymi kse-
rokopii zaświadczenia Kierownika Urzędu Rejonowego w Koniecpolu znak: GKG-7228/55/98 z dnia 18 września 1998 roku stwierdzono, że część działek oznaczonych w ewidencji gruntów: nr 
1 o pow. 0,31 ha, 2 o pow. 0,05 ha, 3 o pow. 0,06 ha, 8 o pow. 0,14 ha, 21 o pow. 1,24 ha, 43 o pow. 0,15 ha, 70 o pow. 0,89 ha, 85 o pow. 0,47 ha, 86 o pow. 0,02 ha, 87 o pow. 0,12 ha, 88 o pow. 
0,05 ha, 113 o pow. 1,10 ha, 137 o pow. 0,23 ha, 138 o pow. 1,63 ha, 152 o pow. 0,08 ha, 157 o pow. 0,58 ha, 162  o pow. 0,30 ha, 183  o pow. 1,97 ha, 189 o pow. 0,04 ha, 190 o pow. 0,32 ha, 
198 o pow. 0,44 ha, 199 o pow. 0,18 ha, 200 o pow. 0,30 ha, 201 o pow. 0,49 ha, 250 o pow. 0,37 ha, 304  o pow. 1,51 ha, 337 o pow. 0,04 ha, 341 o pow. 0,07 ha, 351 o pow. 0,25 ha, 365 o pow. 
0,45 ha, 367  o pow. 0,65 ha, 391 o pow. 0,40 ha, 395 o pow. 0,05 ha, 398 o pow. 0,19 ha, 432 o pow. 0,04 ha, 456/1 o pow. 1,49 ha, 456/3 o pow. 0,26 ha, 477 o pow. 0,37 ha, 492 o pow. 0,09 ha, 
497 o pow. 0,16 ha, 503 o pow. 0,09 ha, 525 o pow. 0,50 ha, 537 o pow. 0,26 ha, 554 o pow. 0,19 ha, 586 o pow. 0,05 ha, 587 o pow. 0,15 ha, 592 o pow. 0,16 ha, 595 o pow. 0,26 ha, 619 o pow. 
0,22 ha, 620 o pow. 0,44 ha, 631 o pow. 0,39 ha, 639 o pow. 0,55 ha, 660  o pow. 0,11 ha, 710  o pow. 0,03 ha, 719 o pow. 0,06 ha, 720 o pow. 0,08 ha, 726 o pow. 0,15 ha, 740 o pow. 0,02 ha, 750 
o pow. 0,11 ha, 773 o pow. 0,40 ha, 785 o pow. 0,14 ha, 804 o pow. 0,54 ha, 806 o pow. 0,10 ha, 824 o pow. 0,26 ha, 832 o pow. 0,12 ha, 873 o pow. 0,07 ha, 878 o pow. 1,73 ha, 879 o pow. 0,10 
ha, 880 o pow. 0,20 ha, 891 o pow. 0,18 ha, 892 o pow. 0,05 ha, 893 o pow. 0,47 ha, 894 o pow. 0,40 ha, 895 o pow. 0,99 ha, 896 o pow. 0,52 ha, 906 o pow. 0,29 ha, 940 o pow. 0,19 ha, 943 o pow. 
0,03 ha, 947 o pow. 0,14 ha, 954  o pow. 0,03 ha, 957 o pow. 0,35 ha, 1047 o pow. 0,18 ha, 1051 o pow. 0,50 ha, 1062 o pow. 0,25 ha, 1087 o pow. 0,37 ha, 1088 o pow. 0,45 ha, 1097 o pow. 0,26 
ha, 1134 o pow. 0,28 ha, 1135 o pow. 0,46 ha, 1136 o pow. 0,06 ha, 1181 o pow. 0,21 ha, 1182 o pow. 0,30 ha, 1226/2 o pow. 0,08 ha, 1274/2 o pow. 0,22 ha, 1281 o pow. 0,47 ha, 1284 o pow. 
0,51 ha, 1285 o pow. 0,20 ha, 1286 o pow. 0,34 ha, 1288 o pow. 0,15 ha, w oparciu o art.51 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 
z późn. zm.) z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa w związku z czym nie powinny zostać uznane za mienie gromadzkie. Fakt ten potwierdza również prowadzona dla przedmioto-
wych nieruchomości księga wieczysta KI1W/00039914/8 prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych we Włoszczowie. W związku z powyższym Starosta Włoszczowski w dniu 4 września 
2019 roku wydał decyzje zmieniającą decyzję znak: GKN.6821.1.29.2017.BS z dnia 15 marca w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki gruntu położone we wsi Żelisławice gm. Secemin.

Następnie w dniu 08.01.2020r. Wójt Gminy Secemin złożył wniosek o zmianę decyzji Starosta Włoszczowski znak: GKN.6821.1.29.2017.BS z dnia 4 września 2019 w sprawie zmiany decyzji 
o uznaniu za mienie gromadzkie działki gruntu położone we wsi Żelisławice gm. Secemin. Jak wynika z treści w/w wniosku powodem zmiany jest omyłkowe nieuwzględnienie nieruchomości 
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 456/1 o pow. 1,49 ha, 1226/2 o pow. 0,08 ha i 456/3 o pow. 0,26 ha we wniosku o zmianę decyzji, złożonym przez Gminę Secemin do 
Starosty Włoszczowskiego w dniu 23.07.2019r. Ponadto informuję, iż pozytywne rozpatrzenie prośby będzie miało istotny wpływ na proces komunalizacji tych działek. Zgodnie z  art. 155 Kpa 
decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy 
szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Jak wynika z powyższego spełnienie przesłanek wymienionych 
w art.155 k.p.a. dało podstawę tut. Organowi do orzeczenia o zmianie w/w decyzji. Biorąc powyższe pod uwagę 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 2018 r. poz. 2096 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 zrzecze-
niu 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. 

OGŁOSZENIE
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1. Jak nazywa się święty patron kopca 
we Włoszczowie?
2. Jedyna szkoła w powiecie włosz-
czowskim, która nosi imię majora 
Henryka Dobrzańskiego Hubala.
3. Burmistrz Włoszczowy w latach 
2006-2014 (z przerwą w 2010 roku).
4. Dawna nazwa zespołu rockowego 
F-Band z Włoszczowy.
5. Zbiornik wodny przy drodze powia-
towej między Włoszczową a Olesznem.
6. Która szkoła z gminy Włoszczowa 
bierze udział w międzynarodowym 
programie edukacyjno-humanitarnym 
Face to Face With The World, niosąc 
pomoc dzieciom z Ugandy w Afryce?
7. Jaką nazwę nosi Dom weselny 
w Bukowie?
8. W jakiej miejscowości znajduje się 
największa strzelnica sportowa w po-
wiecie włoszczowskim?
9. Jak nazywa się Uczniowski Klub 
Sportowy złożony z samych dziew-
czyn grających w piłkę nożną, uho-
norowany przed Świętami Bożego 
Narodzenia nagrodą starosty włosz-
czowskiego za szczególne osiągnięcia 
sportowe?  

Litery w żółtej kolumnie utworzą hasło. Nagrodę otrzyma losowo wybrana osoba, 
która wyśle zdjęcie prawidłowo rozwiązanej krzyżówki na adres mailowy: redak-
cja@moja-gazeta.com.pl. Przypominamy, że przystąpienie do konkursu jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pu-
blikację wizerunku do celów promocyjnych na łamach czasopisma.

Imprezy

Pan Tadeusz przedstawia

Dociekliwy wnuczek 
pyta babcię: - Babciu, 
dlaczego sypiasz z pod-
kurczonymi nogami? Na to babcia: 
- Bo mi tak jest wygodnie. A dlaczego 
pytasz? - Bo tata powiedział, że jak 
wyciągniesz nogi, to kupimy nowego 
mercedesa. 

Żona mówi do męża: - Powinniśmy 
jakoś szczególnie uczcić 50. rocznicę 

naszego ślubu.- Masz rację, żono 
- odpowiada mąż. - Myślę o skoku 
z samolotu.  - Ze spadochronem? - 
pyta żona. - Bez - odpowiada mąż. 

rozmaitości

Pytania

Zwycięzca krzyżówki nr 9

© Rafał Banaszek

Rafał Jamróz z Włoszczowy (na zdjęciu ze swoją rodziną) odgadł prawidłowo hasło 
krzyżówki w styczniowym numerze, które brzmiało: Andre Rieu. Został wylosowany 
z grona pięciu Czytelników, którzy rozwiązali krzyżówkę. Pozostałe osoby to: Zbigniew 
Kozieł, Magdalena Tkacz, Jan Lelonek i Justyna Kołton. Gratulujemy i dziękujemy. 

Kącik kulinarny

UWAGA! Jeśli ktoś z Państwa 
w terminie 1-15 marca skorzysta 
z usług jednej z firm reklamujących 
się w moim czasopiśmie i przedstawi 
do wglądu paragon 
bądź fak- turę za 
zakupy/ u s ł u g i 
o warto- ści mini-
mum 200 z ł o t y c h , 
otrzyma w prezencie 
atrakcyjne g a d ż e t y 
redakcyj- ne (kubek, 
magnes na lodówkę 
i torbę na zakupy). 
Wygra pierwsza osoba, która za-
dzwoni na numer 579 017 637 i po-
informuje o dokonanej transakcji.     

Konkurs zakupowy

„Jak uczcić 50. rocznicę ślubu”

01.03 DOBROMIERZ

Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

Już po raz trzeci Szkoła Podsta-
wowa imienia majora Henryka 
Dobrzańskiego pseudonim Hubal  
w Dobromierzu zaprasza w najbliż-
szą niedzielę, 1 marca do udziału 
w największym w Polsce Biegu Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych Tropem 
Wilczym. Organizatorzy przygoto-
wali nowe trasy, a rywalizacja bę-
dzie odbywać się na kilku dystan-
sach. Bieg rodzinny rozpoczyna się 
o godzinie 12 (rejestracja od godziny 
9.30). Liczba pakietów jest ograni-
czona. W wydarzeniu weźmie udział 
wojsko, ułani, stowarzyszenia mi-
litarne, będą pokazy samochodów 
wojskowych. O godzinie 18 w miej-
scowej szkole odbędzie się mono-
dram „Melduję Tobie Polsko - Rot-
mistrz Witold Pilecki” w wykonaniu 
Przemysława Tejkowskiego. Szcze-
gółowe informacje dostępne są na 
stronie internetowej organizatora: 
www.zpsdobromierz.pl oraz profilu 
na facebooku.

06.03 WŁOSZCZOWA

Krystyna Giżowska 
na Forum Kobiet 

6 marca o godzinie 17 w Po-
wiatowym Centrum Kulturalno-
-Rekreacyjnym we Włoszczowie 
odbędzie się XVIII Forum Kobiet. 
W tym roku pod hasłem „Zawsze 
razem”. Gwiazdą imprezy będzie 
wokalistka Krystyna Giżowska, 
znana z takich przebojów jak „Zło-
te obrączki”, „Przeżyłam z tobą 
tyle lat”, „Nie było ciebie tyle lat”. 
W programie zaplanowano rów-
nież wręczenie wyróżnień dla ko-
biet zaangażowanych w działal-
ność społeczną. Wstęp wolny.

07.03 WŁOSZCZOWA

Memoriał imienia 
Mariana Górskiego

7 marca o godzinie 9.30 w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie 
się XXI Memoriał imienia Mariana 
Górskiego w halowej piłce nożnej. 
Zaprasza Marek Gołda i przyjaciele.

„Babcia z podkurczonymi 
nogami”

Co grają w kinie

„Pan T.” (PL) 

28.02-01.03 17.00

„Bad Boy” (PL) 

28.02-01.03 19.00

„Najświętsze serce”
01.03 13.00

B I L E T Y :  1 5 - 1 7  z ł

UWAGA. Zachęcamy gospodynie z całego powiatu do dzielenia się swoimi autorskimi przepisami 
kulinarnymi. Najbardziej oryginalne potrawy i ich twórców będziemy prezentować cyklicznie co 
miesiąc na łamach czasopisma. Autorzy najciekawszych przepisów otrzymają nagrody niespodzian-
ki. Dzisiaj rozpoczynamy od secemińskich faworków w wykonaniu pani Barbary.

Faworki Barbary Nawracała z Secemina
Składniki:

2 szklanki mąki, 4 żółtka, śmietana kwaśna, 
cukier puder, smalec.

Wykonanie: 
Mąkę przesiewamy, oddzielamy i dodajemy żółtka 

oraz śmietanę, wyrabiamy ciasto. Gdy ciasto będzie już 
wyrobione, dzielimy je na mniejsze części i wałkujemy 

porcjami cieniutko na blacie posypanym lekko mąką. Ciasto 
kroimy najpierw na paski o szerokości ok. 3-4 cm, następnie 

na prostokąty lub równoległoboki o długości ok. 9-10 cm. 
Każdy kawałek należy naciąć w środku 

i przez nacięcie przeciągnąć jeden koniec. 
Faworki smażyć na rozgrzanym tłuszczu 

z obu stron na złoty kolor.

http://moja-gazeta.com.pl
http://zpsdobromierz.pl
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