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Marszałek Sejmu na rozpoczęciu
roku szkolnego w "Sikorskim"

ydarzeniem miesiąca była
wizyta we Włoszczowie
drugiej osoby w państwie - marszałek Sejmu Elżbiety Witek, która
rozpoczęła z młodzieżą nowy rok
szkolny. Niemal w tym samym
Rafał Banaszek
czasie, przy szkole w Żelisławicach
otwarto najnowocześniejsze boisko wielofunkcyjne w powiecie. Od ostatniego miesiąca
bardzo zmieniła się też Włoszczowa, która cały
czas jest wielkim placem budowy. Zakończono
przede wszystkim przebudowę rynku - można
powiedzieć, że wygląda zjawiskowo, lepiej, niż
na komputerowej wizualizacji. Od 25 września
zdjęto już ogrodzenie i można podziwiać
odnowiony Plac Wolności , którego oficjalne
otwarcie zaplanowano na 2 października.

W n u m erz e
POWIAT

Powiat wspiera szpital
w walce z Covid-19
s. 3
WŁOSZCZOWA

© Rafał Banaszek

Marszałek Sejmu z władzami powiatu włoszczowskiego i wyróżnioną młodzieżą ze szkół ponadpodstawowych.
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Rafał Banaszek

września na zaproszenie starosty Dariusza Czechowskiego Włoszczowę odwiedziła po raz pierwszy marszałek Sejmu Elżbieta Witek - druga co do ważności osoba
w państwie. Wzięła udział w rozpoczęciu roku szkolnego
w "Sikorskim".

To było historyczne wydarzenie. Uroczystość odbyła się w sali
gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego. Marszałek Sejmu,
która przybyła do naszego miasta
prosto z Westerplatte, towarzyszyli między innymi parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej,
marszałek województwa, radni
sejmiku, kurator oświaty oraz samorządowcy.
Drodzy uczniowie, dosyć długo
nie byliście w szkole, oczywiście
nie z własnej winy. Prawie pół
roku odebrał nam koronawirus.
Ale tak, jak świat nie może zostać zatrzymany, jak Polska nie
może się zatrzymać, tak samo nie
możemy zamknąć przed wami
szkół, bo nic nie zastąpi żywego,
bezpośredniego kontaktu z nauczycielem oraz z waszymi kolegami. Przed nami i przed wami
również jeden z egzaminów
z przedmiotu, którego jeszcze nie
do końca znamy. Wierzę, że ten

Rynek na Placu Wolności
jak z bajki
s. 6-7
KLUCZEWSKO

Podsumowali akcję
proekologiczną
s. 11
MOSKORZEW

© Rafał Banaszek

Podczas uroczystości starosta nagrodził stypendiami zdolną młodzież.

egzamin zdacie celująco – mówiła do włoszczowskiej młodzieży
Elżbieta Witek.
Podczas spotkania wręczono uroczyście uczniom trzech
szkół średnich stypendia starosty
włoszczowskiego za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2020/2021.
Otrzymało je 19 najzdolniejszych
uczniów. Stypendia starosty wynoszą po 2 tysiące złotych i przyznawane są na cały rok szkolny.

Stypendyści starosty
I Liceum Ogólnokształcące imienia generała Władysława Sikorskiego: Adrianna Chamera, Gracjan
Pawłowski, Michał Hudobski, Agnieszka
Kaczmarek, Marta Klapa, Julia Piech,
Jakub Koszyka; Zespół Szkół numer
2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego: Szymon Nowak, Kacper Nowak, Ewelina Zug, Magdalena Wyciszkiewicz, Zuzanna Oleksy, Amelia Bartos,
Julia Barczyńska; Zespół Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica:
Kinga Kasprzyk, Alicja Sobczyk, Marcin
Wójcik, Dajana Orzeł, Małgorzata Rydz.

Nauka w szkołach w
s. 14
czasie pandemii
SECEMIN

Boisko w Żelisławicach
już otwarte
s. 18

powiat włoszczowski

W "Sikorskim" powstała profesjonalna
pracownia chemiczna na miarę XXI wieku

© Rafał Banaszek

Uczniowie z drugiej klasy biomedycznej są bardzo zadowoleni z nowej pracowni chemicznej, którą odwiedzili 14 września dwaj starostowie włoszczowscy.

Rafał Banaszek

P

onad 38 tysięcy złotych kosztowała modernizacja pracowni chemicznej w I Liceum Ogólnokształcącym imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. To
obecnie najnowocześniejsza sala chemiczna w szkołach
ponadpodstawowych powiatu.
Pracownia wyposażona jest między innymi w ciekawe stanowisko
pracy nauczyciela - szafkę wodną oraz tak zwany moduł środkowy, czyli popularną wyspę dla
uczniów, gdzie mogą bezpiecznie
wykonywać różne doświadczenia.
Doposażenie
pracowni
w potrzebny sprzęt oraz niezbęd-

ne prace hydrauliczne kosztowały
łącznie ponad 38 tysięcy złotych,
z czego przeszło 21 tysięcy sfinansował powiat, natomiast pozostałe 17 tysięcy – działająca przy
szkole Fundacja I LO. Warto nadmienić, że 5 tysięcy dołożyli tegoroczni absolwenci "Sikorskiego"
z oszczędności po studniówce.

Wykonywanie
doświadczeń
w profesjonalnej pracowni będzie
bezpieczniejsze i łatwiejsze pod
względem organizacyjnym przede
wszystkim dla uczniów. Mamy nadzieję, że wykonane doświadczenia
przyczynią się do wyższych wyników na maturze - mówi dyrektor
liceum Bożena Kaczor.

Pokaźna dotacja dla Domu Pomocy
Społecznej na walkę z Covid-19
Rafał Banaszek

P

rzeszło 685 tysięcy złotych wsparcia pozyskał
nasz powiat na sfinansowanie przedsięwzięć
chroniących pensjonariuszy i personel DPS-u przed skutkami Covid-19.

© Urząd Marszałkowski

Przedstawiciele powiatu z władzami województwa świętokrzyskiego.
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Umowy
z
33
DPS-ami
w regionie podpisały władze województwa 8 września
w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.
Wartość
wszystkich grantów to ponad
19 milionów złotych. Powiat
włoszczowski reprezentowali:
starosta Dariusz Czechowski,
wicestarosta Łukasz Karpiński
i skarbnik Agnieszka Górska.
Nasz powiat otrzymał dla swojego Domu Pomocy Społecznej
ponad 685 tysięcy złotych dota-

„

Pracownia chemiczna w naszym
liceum stanowi
spełnienie oczekiwań nauczycieli
Bożena
chemii
i uczniów
Kaczor
z pięciu grup realizujących rozszerzoną chemię.
Na taką pracownię szkoła czekała
od lat.

„

cji, w tym dofinansowanie z Unii
Europejskiej wyniesie ponad
577 tysięcy, a z budżetu państwa
– około 108 tysięcy. Grant ma
być zrealizowany do końca października tego roku.
W ramach projektu zostaną nie tylko zakupione środki ochrony indywidualnej, czy
profesjonalny sprzęt i wyposażenie, ale również możliwa będzie zmiana organizacji pracy
w Domu Pomocy Społecznej,
zapewnienie miejsc pobytu wytchnieniowego poza budynkiem
dla pracowników, czy tymczasowych miejsc do izolacji poza
szpitalem, w których mieszkańcy skierowani przez lekarza,
będą przebywać podczas leczenia, a także sfinansowanie testów na koronawirusa.

powiat włoszczowski

Powiat zabezpiecza swoje jednostki
przed drugą falą koronawirusa
Rafał Banaszek

D

wie partie środków ochrony osobistej i dezynfekujących o wartości około 100 tysięcy złotych każda otrzymał szpital od władz powiatu włoszczowskiego. Z pomocy
korzysta nie tylko Zespół Opieki Zdrowotnej.
Pierwsze przekazanie materiałów
odbyło się 2 września w Starostwie
Powiatowym, a kolejne 12 dni później na placu Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej. Artykułów było tak dużo, że nie zmieściły się wszystkie do… karetki transportowej, która po nie przyjechała.
Środki ochrony osobistej i dezynfekujące przekazali dyrektorowi szpitala Rafałowi Krupie
starosta włoszczowski Dariusz
Czechowski, wicestarosta Łukasz
Karpiński i członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta.

Pomoc ta to efekt realizowanego przez nasz powiat dużego projektu pod nazwą "Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie
i zwalczanie skutków COVID-19
SARS-CoV-2 na terenie Powiatu
Włoszczowskiego".
Przypomnijmy, że projekt ten
opiewa na łączną kwotę ponad 2,1
miliona złotych, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie
1,8 miliona, a wkład własny powiatu to ponad 316 tysięcy.
W ramach tego programu do starostwa, urzędów gmin, jednostek

powiatowych i gminnych, w tym
szkół, szpitala oraz policji i straży
pożarnych (w sumie 32 instytucji)
trafi sprzęt, środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekujące do
walki z wirusem.
Do tej pory wsparcie w postaci
materiałów antycovidowych otrzymały już między innymi Zarząd
Dróg Powiatowych, Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda
Powiatowa Policji oraz Powiatowe
Centrum Kulturalno-Rekreacyjne.

Dozownik od fundacji
trafił do starostwa
Rafał Banaszek

11

września Fundacja Jesteśmy Blisko
z Włoszczowy na czele
z prezes Martą Szewczyk-Wypychewicz przekazała
władzom powiatu bezdotykowy dozownik stojący.

Urządzenie do dezynfekcji rąk
znajduje się w budynku starostwa
na parterze, zaraz za wejściem
głównym po lewej stronie.

© Starostwo Powiatowe

Przekazanie dozownika w starostwie.

Sześciu nowych
dyplomowanych
Rafał Banaszek

S

ześciu pedagogów
z trzech włoszczowskich
szkół ponadpodstawowych
awansowało na nauczyciela
dyplomowanego.

© Starostwo Powiatowe

Przekazanie pierwszej partii artykułów do włoszczowskiego szpitala przez władze powiatu włoszczowskiego.

Akty nadania wyższego stopnia awansu zawodowego wręczyły 11 września w starostwie
władze samorządowe powiatu.
Nowymi dyplomowanymi zostali: Monika Kurzac, Barbara
Czyżewska, Małgorzata Dziuba, Anna Jamróz, Maria Sikora
i Agnieszka Łosek-Klimczyk.

Urząd Skarbowy
czynny przez tydzień
Rafał Banaszek

O

d 14 września podatnicy w Urzędzie
Skarbowym we Włoszczowie są obsługiwani 5
dni w tygodniu.

Drugie przekazanie materiałów ochronnych dla załogi Zespołu Opieki Zdrowotnej.

© Rafał Banaszek

W poniedziałki fiskus jest
czynny od godziny 8 do 18, natomiast w pozostałe dni robocze od 8 do 15. Dbając o bezpieczeństwo pracowników oraz
podatników Urząd Skarbowy
zachęca cały czas do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu.
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Włoszczowa
ul. Sobieskiego 26a

DELIKATESY NA ROGU
Market czynny w każdą niedzielę!
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gmina włoszczowa

Rynek, plebania i strefa aktywności przy bas
kolejne inwestycje. Miasto przeszło wielką m
Rafał Banaszek

J

uż 2 października nastąpi pierwsze w tym roku uroczyste
otwarcie chyba najpiękniejszej wizytówki rewitalizacji
miasta, czyli rynku na Placu Wolności. Wkrótce otwarcie kolejnych inwestycji. Zobaczcie, jak zmienia się Włoszczowa.
Dzięki przebudowie w tym roku
rynku na Placu Wolności, zabytkowej
plebanii przy kościele, czy wybudowanej strefie aktywności za basenem
miasto jeszcze bardziej wypiękniało.
Jednak na tym nie koniec, gdyż nadal trwa rozbudowa Domu Kultury
o mały amfiteatr ze sceną i salę taneczną, zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlach Brożka, Ar-

mii Krajowej i przy ulicy Wiśniowej,
powstaje budynek poprzemysłowy
partnera projektu. Do końca roku
pojawi się też monitoring na drogach
wylotowych z miasta oraz nowoczesne altany śmietnikowe na osiedlach.
O każdej z tych inwestycji napiszemy
więcej po ostatecznych odbiorach.
Warto dodać, że w ubiegłym roku
wybudowano kanalizację deszczową

na osiedlu Brożka, przebudowano
kompleksowo ulicę Wiśniową, przeprowadzono
termomodernizację
Domu Kultury, a rok wcześniej powstały dwa nowoczesne boiska wielofunkcyjne przy szkołach podstawowych w mieście.
Gmina Włoszczowa pozyskała na
swój największy w historii projekt ponad 13,5 miliona złotych dofinanso-

wania z Unii Europejskiej oraz około
1,8 miliona dotacji z budżetu państwa.
Łączna wartość przedsięwzięcia wyniesie przeszło 22,6 miliona złotych.

„

Dzięki największemu w historii
dofinansowaniu Włoszczowa
zmieni się nie
Grzegorz
DZIUBEK do poznania, co
zapewne przełoży
się na jakość życia mieszkańców.

„

© Krystian Szczeciński

Najpiękniejsza wizytówka rewitalizacji miasta - zmodernizowany rynek na Placu Wolności; na małym zdjęciu podświetlana nocą fontanna.

© Rafał Banaszek

W trejażu siedzą: Grzegorz Dziubek, Sławomir Owczarek i Dariusz Frączek.
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© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Od lewej: Dariusz Frączek, Sławomir Owczarek, Grzegorz Dziubek i Rafał Bujak.

gmina włoszczowa

senie już zrobione. Wkrótce będą gotowe
metamorfozę i zdecydowanie wypiękniało

Na ukończeniu jest strefa aktywnego wypoczynku, która powstała na 40-arowej działce za krytą pływalnią Nemo.

© Rafał Banaszek

Andrzej Kiedrzynek z Grzegorzem Dziubkiem w strefie aktywności za basenem.

© Rafał Banaszek

Z krajobrazu osiedlowego zniknęły stare budynki – na zdjęciu osiedle Brożka.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Zmienia się też otoczenie włoszczowskich osiedli – na zdjęciu przy ulicy Wiśniowej.

© Rafał Banaszek

Burmistrzowi gratuluje inwestycji były radny i jego rywal w wyborach Piotr Bulski.
Moja gazeta lokalna
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USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSKIE
• Transport krajowy
i zagraniczny
• kremacje
• kwiaciarnia
• odzież żałobna
• chłodnia
• kaplice pogrzebowe
• nagrobki granitowe

www.okregliccy.pl

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

604 443 239

REKLAMA

NAGROBKI GRANITOWE
Artur Okręglicki Ceny producenta

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

Włoszczowa, ul. Młynarska 74

tel. 604 537 246

PRZY CMENTARZU
KOMUNALNYM
8

Moja gazeta lokalna

Największy wybór

REKLAMA

mycie detalingowe
czyszczenie / pranie tapicerki
renowacja / polerowanie lakieru
polerowanie lakieru
powłoki ceramiczne
szyby / felgi / lampy
ozonowanie
R-auto detailing Włoszczowa

przygotowanie auta do sprzedaży
REKLAMA

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

Bebelno Wieś 25a, 29-100 Włoszczowa

tel.

604-360-410

tartakbebelno@interia.pl | www.tartakbebelno.pl
Moja gazeta lokalna
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gmina kluczewsko

30 tysięcy złotych dla Arki. Gmina Kluczewsko
wspiera zajęcia sportowe dla młodzieży
Rafał Banaszek

30

tysięcy złotych przekazała w tym roku gmina
Kluczewsko dla dwóch sekcji (piłki nożnej i siatkówki) klubu sportowego Arka.

Sekcja piłkarska Parafialnego Klubu Sportowego Arka Kluczewsko.

Sekcja siatkówki dziewcząt Arki Kluczewsko.

© archiwum klubu

© archiwum klubu

Sekcja piłkarska Parafialnego
Klubu Sportowego Arka Kluczewsko realizuje obecnie projekt pod
nazwą "Piłka Nożna Moją Pasją IV
- zajęcia sportowe z piłki nożnej dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Kluczewsko".
W zajęciach uczestniczy ponad
60 zawodników w trzech kategoriach wiekowych: junior młodszy (trener - Sebastian Olczyk),
młodzik starszy (trener - Marek
Jończyk) i żak starszy (trener Mariusz Ochenduszka). Treningi
odbywają się trzy razy w tygodniu
(poniedziałek, środa, piątek) na
miejscowym stadionie sportowym.
PKS ARKA Kluczewsko jest certyfikowaną szkółką PZPN realizującą
program szkolenia zgodnie z Narodowym Modelem Gry. Zajęcia
z młodzieżą prowadzone są przez
wykwalifikowanych trenerów z licencjami UEFA A i B.
W ramach klubu Arka Kluczewsko
działa też sekcja siatkówki dziewcząt.
Na zajęcia minisiatkówki i siatkówki
uczęszcza obecnie 30 dziewczynek
w wieku od 7 do 14 lat. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu.
Zespół pod opieką trenera Tomasza Dębowskiego odnosi liczne
sukcesy w wojewódzkich i ogólnopolskich turniejach. Trzy siatkarki
- Amelia Mazur, Wiktoria Łęcka
i Nina Parzuchowska są regularnie
powoływane do kadry województwa świętokrzyskiego młodziczek
- to obecnie jedne z najlepszych
zawodniczek w swoim roczniku
w województwie.

Młode siatkarki z Kluczewska zostały
docenione za awans do Mistrzostw Polski
Rafał Banaszek

N

a początku września zawodniczki Szkoły
Podstawowej Arka Kluczewsko zostały uhonorowane specjalnymi nagrodami za awans do
Mistrzostw Polski – Kinder+Sport’2020. Nagrody
ufundował Polski Związek Piłki Siatkowej oraz
firma Ferrero Polska Commercial.
Przypomnijmy. 30 czerwca odbył się finał wojewódzki
wspomnianego turnieju. Bezkonkurencyjne
w
kategorii
„dwójek” okazały się siatkarki
Arki - Kinga Czaińska, Amelia
Jończyk i Natalia Mikołajczyk.
10 Moja gazeta lokalna

Zdobywając mistrzostwo województwa kluczewianki zapewniły
sobie awans do finału ogólnopolskiego, który miał się odbyć w sierpniu w Zabrzu. Niestety, z powodu
pandemii koronawirusa organizator zmuszony był odwołać imprezę.

Doceniając trud i zaangażowanie, jakie musiały włożyć
zawodniczki i trenerzy, aby
dotrzeć do finału centralnego
turnieju oraz rekompensując
im brak możliwości udziału
w nim, postanowiono uhonorować drużyny zestawami nagród siatkarskich.
Przy okazji trener siatkarek
Arki Kluczewsko Tomasz Dębowski zaprasza każdą chętną
dziewczynkę w wieku od 7 lat
z gminy Kluczewsko i okolic,
która chciałaby dołączyć do
drużyny i rozwijać swoje spor-

© archiwum SP Kluczewsko

Od lewej: Natalia Mikołajczyk, Amelia Jończyk i Kinga Czaińska.

towe pasje. Przypomina, że
treningi minisiatkówki i siatkówki odbywają się w godzinach popołudniowych w hali
sportowej szkoły.

gmina kluczewsko

© Rafał Banaszek

Uczestnicy festynu rodzinnego zorganizowanego 19 września przy szkole w Komornikach.

Piknik w Komornikach na zakończenie
projektu "Tu mieszkam, tu sprzątam"
Rafał Banaszek

Z

akończyła się szósta edycja gminnego projektu proekologicznego "Tu mieszkam, tu sprzątam", w który zaangażowało się 25 sołectw w gminie Kluczewsko.

Uwieńczeniem akcji był piknik
rodzinny pod nazwą "Odkrywcy LGD", zorganizowany przez
lokalne stowarzyszenia 19 września przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Komornikach,
dzięki funduszom pozyskanym
z Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski. Przybyły
władze samorządowe gminy oraz

sołtysi. Z zaproszenia skorzystali też druhowie strażacy, którzy
prezentowali sprzęt i wyposażenie wozów bojowych.
Projekt pod nazwą "Tu mieszkam, tu sprzątam" realizują od
6 lat Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Kluczewsko Od pomysłu do działania w partnerstwie
z Urzędem Gminy Kluczewsko,

Druhowie strażacy z gminy Kluczewsko z władzami samorządowymi.

© Rafał Banaszek

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko Od pomysłu do działania.

Komunalnym Usługowym Zakładem Gospodarczym, Nadleśnictwem Przedbórz, Przedborskim
Parkiem Krajobrazowym oraz
radami sołeckimi. Tegoroczna
edycja rozpoczęła się w lipcu.
Mieszkańcy posprzątali tereny
25 sołectw. 19 września sołtysi
otrzymali specjalne podziękowania od wójta Rafała Pałki.

© Rafał Banaszek

„

Nasze wspólne działania,
czyli coroczne
sprzątania oraz
Edyta
akcje edukaDelczyk-Wasela cyjne być może
zminimalizują
destrukcyjne
oddziaływanie
ludzi na środowisko.

„

© Rafał Banaszek

Gospodynie z Komparzowa.

© Rafał Banaszek

Gospodarzem festynu było Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Komorniki Nad Czarną.
Moja gazeta lokalna

11

REKLAMA

OGŁOSZENIE

SPRZEDAM

działkę rolno-leśną
o pow. 1,9043 ha
w BOŻEJ WOLI
(gm. Kluczewsko)
przy drodze woj. nr 742

tel.

661 268 325

UWAGA! Na działce kilkadziesiąt sztuk
ok. 50-letnich modrzewi i 25-letnich sosen!

12
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REKLAMA

OGŁOSZENIE

LI D ER B R A NŻ Y DRZ EWN EJ

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

Moja gazeta lokalna
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gmina moskorzew

Nauka w szkołach w Moskorzewie
i Chlewicach w czasie koronawirusa
Rafał Banaszek

S

zkoły podstawowe w Moskorzewie i Chlewicach funkcjonują od 1 września w trybie stacjonarnym, stosując się ściśle
do rządowych wytycznych oraz wewnętrznych procedur.

Moskorzew
Zespół Placówek Oświatowych
w Moskorzewie stosuje się do
opracowanych wspólne przez
nauczycieli i dyrektora placówki "Procedur organizacji pracy
ZPO Moskorzew w czasie epidemii COVID 19".
W czasie wakacji przygotowaliśmy odpowiednio sale lekcyjne. Poszczególne klasy przypisane są na stałe do swoich sal.

Zapewniliśmy środki dezynfekcyjne, maseczki, termometry do
pomiaru temperatury. W miarę
możliwości zapewniliśmy dystans dla uczniów w czasie zajęć. Uczniowie są zobowiązani
do założenia maseczki podczas
dowozu i w szatniach. Na terenie szkoły uczniowie spędzają
przerwy w swoich salach bądź
na korytarzach w grupach wiekowych. Zalecane jest przynaj-

Tak wygląda nauka w szkole w Chlewicach.

Uczniowie pierwszej klasy ze szkoły w Moskorzewie.

14
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mniej jedno wyjście na świeże
powietrze. Dzieci jedzą posiłki
w trzech turach. Rodzice mogą
wejść do szkoły przyprowadzając dziecko do przedszkola,
ale tylko i wyłącznie do holu,
obowiązkowo
zdezynfekować
ręce i założyć maseczkę. Do tej
pory nie było konieczności izolowania jakiegokolwiek dziecka
w szkole. Rodzice pozostawiają
dzieci z objawami chorobowymi

© ZPO Chlewice

© ZPO Moskorzew

w domach – opowiada dyrektor
moskorzewskiej szkoły Monika
Bolewska, dodając, że zarówno
dzieci i młodzież jak i rodzice rozumieją powagę sytuacji i stosują
się do nowych zasad.
Tylko w sytuacji rozszerzenia
epidemii możliwe jest przejście
na nauczanie hybrydowe lub tylko zdalne. Z epidemią przyjdzie
nam żyć przez kolejne miesiące, a być może i dłużej. Raz będzie więcej zakażeń, raz mniej.
Nie da się tyle czasu izolować
dzieci. Czas izolacji dla dzieci
to bardzo trudny czas, również
ze względów psychologicznych.
Nie będzie idealnego momentu
na otwarcie szkół. Jak również
szkoły nigdy nie będą idealnie
przygotowane na epidemię. Zakażenia nie da się uniknąć. Jedyne, co możemy zrobić, to dbać
o odporność, przestrzegać zasad
prozdrowotnych, aby zminimalizować ryzyko zarażenia i, co
najważniejsze, do problemu podejść ze spokojem – podkreśla
Monika Bolewska.
Chlewice
Również w drugiej gminnej placówce oświatowej – Chlewicach
zostały opracowane wewnętrzne
procedury funkcjonowania szkoły
w czasie pandemii, uwzględniające jej specyfikę oraz zalecenia
wskazane w wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego
i Ministerstwa Zdrowia.
Nauka w dobie koronawirusa
przebiega u nas z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności,
w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Używamy maseczek w miejscach
wyznaczonych, dezynfekujemy
ręce, zachowujemy bezpieczny odstęp. Na przerwach poszczególne klasy przebywają
w wyznaczonych miejscach pod
nadzorem nauczycieli i wychowawców, często wietrzymy sale,
korzystamy ze świeżego powietrza – mówi dyrektor chlewickiej
szkoły Jolanta Michalczyk.
Dyrektor Michalczyk dodaje, że
w placówce ograniczono przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności.
Na terenie szkoły i przedszkola
przebywają tylko osoby zdrowe
– podkreśla Jolanta Michalczyk.

gmina moskorzew

© WCK-T Moskorzew

Wycieczka z Moskorzewa przed fontanną Jasia i Małgosi w Parku Zdrojowym w Ciechocinku.

Moskorzewianie zwiedzili cztery znane
miasta na północy kraju. Byli zachwyceni
Rafał Banaszek

W

dniach 10-12 września Stowarzyszenie Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą
Tej Ziemi z Moskorzewa wraz z Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym zorganizowało ciekawą wycieczkę.
Zwiedziliśmy miasto zakochanych Chełmno, zamek
obronny w Kwidzynie, przepiękne miasto Toruń i od-

wiedziliśmy również uzdrowiskowy
Ciechocinek.
Wycieczka odbyła się z zachowaniem wszelkich standar-

dów sanitarnych. Wycieczka
była bardzo udana – opowiadał Zbigniew Krzysiek, dyrektor Wiejskiego Centrum

Ryszard Domagała wygrał zawody
spławikowe o puchar wójta gminy

Zwycięzcy zawodów spławikowych z organizatorami ze stowarzyszenia Karpik.

© Urząd Gminy Moskorzew

Rafał Banaszek

R

yszard Domagała wygrał spławikowe zawody
wędkarskie o puchar wójta gminy Moskorzew
Andrzeja Walaska, które zorganizowano 6 września
dla członków Stowarzyszenia Wędkarskiego Karpik.

W zawodach wzięło udział 17
uczestników, którzy złowili łącznie
ponad 25 kilogramów ryb.
Pierwsze miejsce z wagą ponad 7
kilo ryb zdobył Ryszard Domagała.
Drugi był Krzysztof Gasiński (3 ki-

logramy), a trzeci Seweryn Kmieć
z wynikiem 1,9 kilo.
Puchary w imieniu wójta Andrzeja Walaska wręczył prezes stowarzyszenia Karpik Krzysztof Ptaszek.
Zawody zakończył wspólny grill.

Ryszard Domagała z karpiem.

Kulturalno-Turystycznego
w Moskorzewie.
Była to druga w tym roku wycieczka moskorzewian – pierwsza odbyła się w lipcu do Kazimierza Dolnego. Trzeci wyjazd
zaplanowano pod koniec września do Sandomierza i zamku
Krzyżtopór w Ujeździe.

Życzenia od władz
dla rolników
Drodzy rolnicy
Za nami czas żniw. Tradycyjnie
na przełomie sierpnia i września
wspólnie świętowaliśmy i dziękowaliśmy za zbiory oraz Waszą całoroczną pracę. W tym roku jednak,
z przyczyn od nas niezależnych, nie
było możliwe wspólne obchodzenie
Święta Plonów, jak to miało miejsce
w latach ubiegłych.
Dożynki to jedno z najbardziej
radosnych świąt obchodzonych na
polskiej wsi, przypominające o ciężkiej pracy rolnika, zasługującego
na szacunek i uznanie. W tym roku
pragniemy w sposób symboliczny
podziękować za tegoroczne zbiory oraz Waszą całoroczną, ciężką
pracę. Praca rolnika jest podstawą ludzkiej egzystencji, dzięki niej
mamy zapewnione bezpieczeństwo
żywnościowe.
Życzymy Wam dużo zdrowia,
wytrwałości i siły na kolejne lata
oraz żeby praca na roli przynosiła
nie tylko obfite plony, ale także godne wynagrodzenie. Mamy nadzieję, że za rok tradycyjnie się spotkamy i wspólnie będziemy świętować
podczas tego jednego z najważniejszych dni w roku każdego rolnika.
Przewodniczący
Wójt
Rady Gminy
Gminy
Sebastian
Andrzej
Kosowski
Walasek
15
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SKŁAD BUDOWLANY
RADEK

REKLAMA

P.P.H.U.

Radków 27
tel. 502 430 825, 507 788 028

zbiorniki na deszczówkę
2000, 3000, 4000 litrów

- ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - ROBOTY DROGOWE
- ROBOTY ZIEMNE - USŁUGI BRUKARSKIE - SKŁAD OPAŁU
REKLAMA

REKLAMA

Montaż wentylacji
Montaż klimatyzacji
Pompy ciepła
Sprzedaż urządzeń
Doradztwo, serwis
Projektowanie rekuperacji

Tomasz Kowalik
Kurzelów

ul. Partyzantów 16

793 704 781 klimatyzacja
530 420 603 wentylacja
16

email: tomek@kovalinstal.pl
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REKLAMA

Export-Import

Producent Nawozów
Wapniowych

Producent Nawozów
Wapniowych

AGRO GRAN MIX

®

AGRO GRAN
MIX®
500 kg

NAWÓZ WAPNIOWY KREDA GRANULOWANA
Odmiana 05
CaO min. 50 %
CaCO3 - min. 90%

WANIE
DOFINANSOWANIA!
DO WAPNO
niu!
Pomagamy w

www.rafpol.eu

WYSOKOREAKTYWNY
NAWÓZ GRANULOWANY

uzyska

OFERUJEMY RÓWNIEŻ:
- NAWOZY WAPNIOWE
- MAGNEZOWE
- TLENKOWE
- KREDĘ PASTEWNĄ

RAFAŁ CHRUŚCIEL Huta Stara 2, 29-105 Krasocin
tel. 692 457 097, tel. 604 104 763 www.raf-pol.eu, rafpol1974@tlen.pl

PELLET
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ!

REKLAMA

· SOSNOWY
· DĘBOWY
· BRYKIET
tel.

606 330 307

sklep@pelterm.pl www.pelterm.pl
Moja gazeta lokalna
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gmina secemin

© Urząd Gminy Secemin

Osoby zaangażowane w powstanie boiska: (od lewej) Ewa Lis, Martyna Grzesik, Edyta Włodarska, ksiądz Wiesław Balec, Grażyna Kowalik, Tadeusz Piekarski, Jolanta Tyjas, Janusz Bartyzel, Henryk Lech, Edyta Wójcik i Przemysław Gruda.

Nowoczesne boisko na rozpoczęcie
nowego roku szkolnego w Żelisławicach

1

Rafał Banaszek

września, z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego,
otwarto uroczyście boisko wielofunkcyjne w Żelisławicach. To drugi taki obiekt sportowy w gminie Secemin.
Wstęgę przecinali między
innymi wójt gminy Tadeusz
Piekarski ze skarbnik Edytą
Wójcik, radna wojewódzka Jolanta Tyjas z radnym powiatowym Pawłem Strączyńskim,
a także radni gminni, delegacje Urzędu Gminy, sołectwa
i szkoły. Nowy obiekt poświęcił proboszcz Czarncy, ksiądz
Wiesław Balec, który wcześniej odprawił w pobliskiej
kaplicy mszę świętą w intencji
uczniów i nauczycieli.

Budowa rozpoczęła się 25
czerwca. W dwa miesiące powstał nowoczesny kompleks
sportowy składający się z pełnowymiarowego boiska do piłki ręcznej, dwóch plansz do
gry w koszykówkę i siatkówkę
oraz do tenisa ziemnego. Boisko jest oświetlone nocą.
Inwestycja kosztowała około
600 tysięcy złotych, z czego 70
procent dofinansowała Unia Europejska. Wkład własny gminy Secemin wyniósł około 200 tysięcy.

© Rafał Banaszek

Tak wygląda najnowsze w powiecie boisko wielofunkcyjne w Żelisławicach.

© Urząd Gminy Secemin

Wstęgę przecinają wójt Tadeusz Piekarski ze skarbnik Edytą Wójcik.

© Urząd Gminy Secemin

Radny powiatowy Paweł Strączyński z radną wojewódzką Jolantą Tyjas.

18
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© Urząd Gminy Secemin

Boisko otwiera dyrektor żelisławickiej szkoły Grażyna Kowalik z uczennicą.

wydarzenia

Poseł Bartłomiej Dorywalski został
Honorowym Obywatelem Krasocina

© archiwum prywatne

Trzeci w historii Honorowy Obywatel Gminy Krasocin z wójtem i Radą Gminy.

Rafał Banaszek

P

oseł Bartłomiej Dorywalski z Włoszczowy otrzymał
tytuł Honorowego Obywatela Gminy Krasocin. Wyróżnienie przyznano mu za pomoc w pozyskaniu funduszy
na odrestaurowanie zabytkowego wiatraka, remont dróg
oraz zakup samochodów dla strażaków.
Uroczystość odbyła się 27 sierpnia na sesji Rady Gminy Krasocin.
W uzasadnieniu uchwały napisano,
że dzięki osobistemu zaangażowaniu posła Dorywalskiego gmina
Krasocin mogła zrealizować wiele
inwestycji, korzystając z dofinansowań krajowych oraz unijnych.
Uwieńczeniem podejmowanych
działań na rzecz naszej gminy jest
odrestaurowany zabytkowy wiatrak – symbol Krasocina - stwierdzono na stronie Urzędu Gminy.
Przypomnijmy, że na jego remont
poseł Bartłomiej Dorywalski wystarał się o pół miliona złotych dotacji
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W uroczystej sesji Rady Gminy Krasocin uczestniczyli między innymi senator Krzysztof Słoń, była poseł Maria
Zuba, wicewojewoda Rafał Nowak,
prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Ryszard Gliwiński, komen-

© Urząd Gminy Krasocin

Ireneusz Gliściński wręcza posłowi Dorywalskiemu akt nadania obywatelstwa.

dant wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej Krzysztof Ciosek i inni.
Bartłomiej Dorywalski z Włoszczowy jest trzecią osobą, która otrzymała
honorowe obywatelstwo Krasocina.

W 2012 roku zostało ono przyznane
nieżyjącemu już księdzu Danielowi
Kaziorskiemu, proboszczowi Bukowy
oraz proboszczowi Oleszna, księdzu
Ignacemu Sepiole. ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Bartłomiej
Dorywalski

Jestem zaszczycony tym wyróżnieniem. To jest
szczególny tytuł
oparty na sercu,
współpracy
i otwartości drugiego człowieka.
To dla mnie niebywała godność
i honor. Jest to
też dla mnie zobowiązanie, aby
nadal działać na
rzecz społeczności lokalnej, dopóki starczy mi
sił i możliwości.
Moja gazeta lokalna
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Szpital otrzymał samochód od Fundacji
Lotto. Pomógł Bartłomiej Dorywalski
SECEMIN, ul. Czarnieckiego 73

Nowoczesne ogrodzenia
wycinane laserowo
• cynkowane
• malowane proszkowo
• stal nierdzewna
wzory, kształty, materiały do ustalenia

© archiwum prywatne

Poseł Bartłomiej Dorywalski przekazuje kluczyki do pozyskanego auta dyrektorowi szpitala Rafałowi Krupie.

ięcioletni
Volkswagen
Caddy otrzymał
w 473
pretel.
607
973
105,
503
Pzencie od Fundacji Lotto w Warszawie Zespół 740
Rafał Banaszek

Auto przyjechało z Warszawy do
Włoszczowy 9 września. Kluczyki
wręczył osobiście dyrektorowi szpitala Rafałowi Krupie poseł Dorywalski.
O potrzebie pozyskania nowego samochodu dla szpitala poin-

Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. W jego pozywww.wydrych.eu
biuro@wydrych.eu
skaniu
pomógł poseł Bartłomiej Dorywalski.

formował mnie dyrektor Rafał
Krupa. Twierdził, że obecne auto
jest już mocno wyeksploatowane. Zwróciłem się z zapytaniem
do Tomasza Zbróga, dyrektora
oddziału kieleckiego Totalizatora Sportowego, który skontaktował mnie następnie z panią Anną
Kuklą – prezes Fundacji Lotto
w Warszawie. I udało się pozyskać auto dla naszego szpitala, za
co serdecznie dziękuję – opowiada
Bartłomiej Dorywalski.
Żeby otrzymać samochód od
fundacji poseł Dorywalski, jak
mówi, musiał otrzymać wcześniej
pozytywne opinie Ministerstwa
Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Zdrowia.
To pierwsze auto transportowe,
które trafiło na stałe do Zespołu
Opieki Zdrowotnej. Samochód
będzie wykorzystywany do bieżącej działalności szpitala, transportu próbek wymazowych do badań
w kierunku Covid-19, transportu
krwi oraz innych zadań niezbędnych dla potrzeb funkcjonowania
placówki zdrowia, w tym również
gospodarczych. ARTYKUŁ SPONSOROWANY
REKLAMA

BUDBER

BUDBER

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

www.budber24.pl
biuro@budber24.pl

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

- WYROBY Z MARMURÓW I GRANITÓW
- KONGLOMERATY
- SPIEKI KWARCOWE

20

parapety, schody, blaty kuchenne i łazienkowe
obudowy do kominków, lady sklepowe
Moja gazeta lokalna
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Michał Szafrański z Nieznanowic zdobył
trzy medale na Mistrzostwach Polski
Rafał Banaszek

T

rzy medale - złoto w pchnięciu kulą, srebro w rzucie
oszczepem i srebro w rzucie dyskiem wywalczył Michał
Szafrański, radny gminy Włoszczowa i sołtys Nieznanowic.
Tym samym został mistrzem Polski w pchnięciu kulą.

48. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski odbyły się w dniach 21-23
sierpnia na obiektach AZS AWF Kraków. Jak się okazało, była to w tym
roku największa impreza sportowa
na świecie z udziałem niepełnosprawnych zawodników. Uczestniczyło
w niej blisko 270 zawodników i zawodniczek z całej Polski.
Wielki sukces odnieśli lekkoatleci Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl z Nieznanowic, którzy
zdobyli cztery medale. Trzy krążki (złoto w pchnięciu kulą, srebro w rzucie oszczepem i srebro
w rzucie dyskiem) wywalczył sam
prezes stowarzyszenia Michał
Szafrański – tym samym został

mistrzem Polski w pchnięciu kulą
F34. Dorobek medalowy uzupełnił Mateusz Kabała w konkursie
rzutu dyskiem.
Gratulacje należą się również
pozostałym zawodnikom naszego stowarzyszenia - szczególnie
tym, którzy w mistrzostwach
startowali po raz pierwszy – mówił Michał Szafrański.
Wyjazd na Mistrzostwa Polski
grupy projektowej #bezbarier
sfinansowano w ramach projektu
"Bez barier", współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego.

© archiwum prywatne

Michał Szfrański wywalczył Mistrzostwo Polski w pchnięciu kulą.

Włoszczowianie uczcili 100-lecie
Bitwy warszawskiej na rowerach
Rafał Banaszek

23

sierpnia Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne zorganizowało rajd rowerowy z okazji 100-lecia Bitwy warszawskiej.
Był to drugi w tym miesiącu patriotyczny rajd
rowerowy po Lasocinie.
Trasa imprezy turystycznej pod nazwą "Rowerem po
kulturę… po Powiecie Włosz-

czowskim" prowadziła tym
razem przez gminę Włoszczowa. Celem wydarzenia było

uczczenie pamięci żołnierzy
wojny
polsko-bolszewickiej
z powiatu włoszczowskiego.
Grupa 27 osób pokonała
trasę liczącą około 40 kilometrów. Na początku wyprawy
rowerzyści otrzymali od Starostwa Powiatowego drobne
upominki, a od Urzędu Gminy
specjalne wydanie „Ilustrowanego Kuryera Włoszczow-

skiego”, w którym opublikowano listę uczestników wojny
1920 roku z dawnego powiatu
włoszczowskiego.
Po drodze rowerzyści odwiedzili cmentarz we Włoszczowie i Bebelnie, gdzie zapalili
znicze na grobach żołnierzy
wojny polsko-bolszewickiej:
Piotra Cupriana, Antoniego
Bejma, Czesława Kaczkowskiego i Kazimierza Suligi.
Na włoszczowskim cmentarzu
z uczestnikami rajdu spotkał
się starosta włoszczowski Dariusz Czechowski. Rajd poprowadził przewodnik turystyczny Michał Piorun.

© Michał Piorun

Uczestnicy patriotycznego rajdu rowerowego na rondzie obwodnicy Włoszczowy przed Łachowem.
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NAGROBKI

REKLAMA

PRODUKCJA i MONTAŻ

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

ATRAKCYJNE CENY

MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH
DO KAŻDEGO NAGROBKA WAZON LUB ŁAWKA GRATIS

Decor Granite

ul. Wschodnia 2, 29-100 Włoszczowa

www.decorgranite.pl tel.

785 722 981
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OKNA I DRZWI

REKLAMA

• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE TOMEX
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SOFTLINE 0,6 W/m2K

OKNA ENERGOOSZCZĘDNE + POMIAR + WYCEN
A
+ TRANSPORT

GRATIS

PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH

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

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

2. Koniecpol, Rynek 38
REKLAMA

kom. 604 289 855

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

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

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

wydarzenia

Rusza budowa nowego ronda na ulicach
Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego
Rafał Banaszek

9

września Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przekazał plac budowy firmie Drog-Bud z Częstochowy, która wybuduje kolejne rondo w naszym mieście.

© Rafał Banaszek

Na skrzyżowaniu dwóch dróg wojewódzkich z powiatową we Włoszczowie powstanie do połowy listopada rondo.

Nowe skrzyżowanie o ruchu
okrężnym powstanie na przecięciu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej

i Głowackiego. Inwestycja będzie
kosztować około 1,8 miliona złotych
i złożą się na nią po 600 tysięcy trzy

samorządy - wojewódzki, powiatowy i gminny. Planowany termin zakończenia to 15 listopada.

Czwarte i ostatnie rondo na trasie
obwodnicy Włoszczowy już zrobione

„

To długo wyczekiwana przez
nas i mieszkańców inwestycja.
Cieszę się, że
Dariusz
Czechowski
dzięki współpracy samorządów - gminnego,
powiatowego
i wojewódzkiego
udało się wreszcie doprowadzić
ją do skutku.
Dzięki przebudowie miejsce to
stanie się dużo
bezpieczniejsze, a dojazd do
centrum miasta
bardziej płynny.

„

Przeładowane busy
z młodzieżą
Rafał Banaszek

N

a problem przepełnionych młodzieżą
busów zwrócił uwagę na
ostatniej sesji Rady Powiatu członek zarządu Rafał
Pacanowski. Dzieci pakowane są jak sardynki –
twierdził radny.

Rafał Banaszek

Z

akończyła się budowa czwartego
i ostatniego ronda
na trasie obwodnicy
Włoszczowy. Mowa
o skrzyżowaniu na
ulicy Czarnieckiego za
Włoszczową (droga wojewódzka 786).
Rondo na ulicy Czarnieckiego jest czwartym i ostatnim
skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, które wybudowano na
trasie obwodnicy południowej
Włoszczowy. Wcześniej wykonano ronda przy ulicy Partyzantów (droga wojewódzka
786), na Jędrzejowskiej (droga wojewódzka 742) oraz na
ulicy Koniecpolskiej (droga
powiatowa). 7,5-kilometrowa
obwodnica Włoszczowy ma
być oddana do użytku prawdopodobnie w listopadzie.

Busy są przeładowane młodzieżą. Pomimo obostrzeń epidemiologicznych jest jeszcze
gorsza sytuacja, niż przed pandemią. Trzeba coś z tym zrobić.
Potrzebne są częstsze kontrole
policji co do warunków przewożenia dzieci – apelował radny
Pacanowski.

© Rafał Banaszek

Tak wyglądało 25 września najnowsze rondo na Czarnieckiej Górce.

© Rafał Banaszek

Rafał Pacanowski pokazał zdjęcie.
Moja gazeta lokalna
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Strażacy uratowali
psa ze studni

Mieszkaniec gminy Kluczewsko
potrzebuje pół miliona na protezę

© PSP Włoszczowa

Strażak wyciąga psa ze studni.

Rafał Banaszek

D

o nieużytkowanej i niezabezpieczonej studni
w Koniecznie o głębokości
około 20 metrów wpadł
pies. Zwierzę nie odniosło
obrażeń. Wyciągnęli je na
powierzchnię strażacy.
Zdarzenie miało miejsce 8
września. Pies, jak informowali strażacy, nie odniósł żadnych widocznych obrażeń. Pełna adrenaliny akcja ratownicza
włoszczowskich strażaków-ratowników po raz kolejny zakończyła się sukcesem. Wzięły
w niej udział dwa samochody
ratowniczo-gaśnicze z Włoszczowy oraz Ochotnicza Straż
Pożarna z Woli Wiśniowej.
To zdarzenie uzmysłowiło
po raz kolejny, jak ważne jest
odpowiednie
zabezpieczanie
studni, czy głębokich wykopów.
Tylko w tym roku włoszczowscy
strażacy wyjeżdżali aż 8 razy do
zwierząt, które wpadły do niezabezpieczonych studni.

Pięć oszustw na
wnuczka w... godzinę
Rafał Banaszek

31

sierpnia w ciągu
niespełna godziny na
terenie powiatu włoszczowskiego doszło do pięciu
prób oszustw tak zwaną
metodą na wnuczka.

Oszuści dzwonili do starszych
mieszkańców gmin Włoszczowa i Krasocin. Podawali się za
wnuczka/wnuczkę. Mówili, że
mieli wypadek drogowy za granicą
i potrzebują pieniędzy na leczenie
oraz, że po pieniądze zgłosi się kolega. Na szczęście żadna z osób,
do których zadzwonił rzekomy
"wnuczek", nie uwierzyła w historię oszustów i nie dała się okraść.
Włoszczowska policja apeluje do
seniorów o ostrożność i czujność
w takich przypadkach.
26 Moja gazeta lokalna

© Fundacja Jesteśmy Blisko

Pomóżcie mi stanąć na nogi – prosi Artur Wąsowicz z miejscowości Zmarłe.

Rafał Banaszek

A

rtur Wąsowicz kiedyś pomagał innym - angażując
się w akcje charytatywne za granicą przekazywał
setki tysięcy złotych na cele społeczne. Dziś, w wyniku
splotu nieszczęśliwych zdarzeń i wypadku samochodowego, samemu przyszło mu prosić o wsparcie. Cena za
sprawność podopiecznego Fundacji Jesteśmy Blisko
wynosi ponad pół miliona złotych.
Powrót do Polski po ponad
20 latach pracy za granicą był
dla pana Artura marzeniem,
które niestety nagle zmieniło się w koszmar. Na początku
tego roku 46-letni mieszkaniec
gminy Kluczewsko miał bardzo
poważny wypadek samochodowy. Mężczyzna przeżył, ale cena
jaką zapłacił była ogromna –
stracił lewą nogę powyżej kolana. Obecnie pan Artur mieszka
wraz z żoną w rodzinnym domu
w miejscowości Zmarłe.
18 stycznia miałem wypadek.
Przez tydzień byłem w śpiączce.
Zdawałem sobie sprawę ze swoich
obrażeń, z tego, że najprawdopodobniej stracę nogę i już powoli
zaczynałem planować swoje życie,
swoje nowe, inne życie... Obecnie
bardzo cierpię z powodu bólów
fantomowych, leki farmaceutyczne niestety działają bardzo słabo,
dlatego staram się stosować alternatywne metody leczenia – opowiada Artur Wąsowicz.

Ale nie poddaje się, ba, planuje już swoją przyszłość. Pan Artur chce założyć stowarzyszenie,
które będzie pomagać osobom
przed i po amputacji, prowadzić
szkolenia z zakresu opieki nad
amputowanymi kończynami, informować o prawach, jakie im
przysługują. Chce również zapewniać poszkodowanym opiekę
psychologiczną i pomoc prawną.
Mieszkaniec gminy Kluczewsko chce również wrócić do normalnej aktywności fizycznej.
Aby osiągnąć to wszystko potrzebna mu jest profesjonalna
proteza, której koszt przekracza
możliwości finansowe mężczyzny. Do tego dochodzą koszty
rehabilitacji i leków.
Kiedyś pomagałem innym,
teraz zwracam się do państwa
z apelem - pomóżcie mi stanąć
na nogi, pomóżcie odnaleźć się
w tej nowej sytuacji i pomóżcie
mi, abym mógł pomagać innym
– apeluje Artur Wąsowicz.

© Fundacja Jesteśmy Blisko

Pan Artur nie poddaje się.

Jak można pomóc
SIEPOMAGA.PL
www.siepomaga.pl/artur-wasowicz
LICYTACJE CHARYTATYWNE
www.facebook.com/groups/licytacjedlaarturawasowicza
WPŁATA NA KONTO
Fundacja „Jesteśmy Blisko”, ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa, Bank
Spółdzielczy we Włoszczowie, numer
konta 95 8525 0002 0000 0010 7725
0001, w tytule Darowizna dla Artura
Wąsowicza
1% PODATKU
Wypełniając
odpowiednią
rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym
PIT, gdzie należy wpisać numer KRS
0000350393, a w pozycji informacje
uzupełniające - Artur Wąsowicz.
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REKLAMA

WYLEWKI MASZYNOWE
mixokretem

REKLAMA

PIASKOWNIA
“WOJCIECHÓW”

- PIACH BUDOWLANY
- PIACH DO WYLEWEK
- ZIEMIA OGRODOWA
- BETON TOWAROWY
- OGRODZENIA
BETONOWE

721 046 197
Firma Handlowo-Usługowa

Gawron Seweryn

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

MAR-BET Mariusz Chruściel
tel.

725 858 046
604 799 695

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA

CENTRUM JĘZYKOWE
Konsultacje z lektorem +

PIERWSZA LEKCJA GRATIS!

Włoszczowa
Plac Wolności 35

II piętro (nad cukiernią „Migoń”)

Ceny kursów
już od

79zł

miesięcznie

CENTRUMJEZYKOWESAYES

Zg ło sz e n i a
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Szpital wziął 10 milionów złotych
pożyczki na spłatę zobowiązań
Rafał Banaszek

P

ierwszą po wakacyjnej przerwie sesję Rady Powiatu zdominowała sprawa włoszczowskiego szpitala. Radnych zaskoczyła najbardziej informacja o kolejnej pożyczce zaciągniętej
przez szpital w instytucji finansowej na spłatę najpilniejszych
zobowiązań. To aż 10 milionów złotych.
Już początek pierwszego po dwumiesięcznej przerwie posiedzenia
Rady Powiatu w dniu 21 września zapowiadał burzliwe obrady.
Odrzucona rezolucja
Na początku sesji radny Sławomir
Owczarek przedstawił przygotowany
przez Komisję Budżetu projekt rezolucji Rady Powiatu „w sprawie szpitala powiatowego oraz sytuacji w publicznej ochronie zdrowia”.
Zaznaczył, że rezolucja ta nie jest
atakiem ani na Zarząd Powiatu, ani
tym bardziej na dyrektora szpitala.
Przeczytał treść pisma, wnioskując
o przyjęcie go przez Radę Powiatu.
Na to nie chciały się zgodzić władze powiatu tłumacząc, że najpierw
chcą przekazać ten dokument do
rozpoznania merytorycznej komisji
zdrowia, a następnie, po ewentualnej
modyfikacji, poddać go dopiero pod
głosowanie na kolejnej sesji rady.
Takie stanowisko nie spodobało się
wnioskodawcom. Podczas głosowania za przyjęciem rezolucji zagłosowało siedmiu radnych opozycyjnych,
ośmiu było przeciwnych. Wniosek
radnego Owczarka został odrzucony.
Radni nie wiedzieli
Jednak największą dyskusję wywołała sprawa zaciągnięcia kolejnej pożyczki przez dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej. Docelowo ma to być
kwota aż 10 milionów złotych. Radni
opozycyjni nic o sprawie nie wiedzieli
i to wywołało ich oburzenie.
Zbulwersowany był również wicewójt Krasocina Jacek Sienkiewicz,
członek Rady Społecznej szpitala, która wcześniej opiniowała zaciągnięcie

tej pożyczki. Do tego stopnia, że Sienkiewicz zrezygnował nawet z członkostwa w tej radzie. Na sesji grzmiał:
To pętla na szyję dla ZOZ-u. To
agonia. Szpital może położyć teraz
dwie jednostki – ZOZ i powiat. Nie
chciałbym, żeby wszedł tutaj zarząd
komisaryczny. Przestańcie politykować, boksować się, tylko weźcie
się do roboty! – apelował do zarządu
i rady Jacek Sienkiewicz.
Postawieni pod ścianą
Władze powiatu włoszczowskiego
twierdziły, że zaciągnięcie kolejnej
pożyczki przez szpital to nie była
łatwa decyzja i też zostały postawione pod ścianą. Dyrektor jednostki
Rafał Krupa tłumaczył, że musiał to
zrobić, gdyż ciążyły na ZOZ-ie wyroki sądowe i ostrzeżenia przed kolejnymi pozwami.
Ta pożyczka była absolutnie niezbędna. Nie planowaliśmy jej na
początku roku. Myśleliśmy, że nam
braknie trochę środków pod koniec
roku. Jednak tak się nie stało. Podczas pandemii firmy borykające się
z trudnościami finansowymi zaczęły
notorycznie wysyłać do nas wezwania do zapłaty i kierować sprawy do
sądu – opowiadał Rafał Krupa.
Od początku tego roku mamy
zarejestrowanych 67 spraw sądowych. Ostatnio przegraliśmy sprawę w drugiej instancji z jednym
z pacjentów – musimy zapłacić
mu milion złotych z odsetkami plus
rentę dożywotnią (ubezpieczenie
pokryło tylko 250 tysięcy). Nie było
wyjścia. Na razie uruchomiliśmy
tylko dwa miliony złotych z tej po-

życzki – twierdził dyrektor Krupa,
zapewniając, że cała pożyczka zostanie przeznaczona tylko na spłatę
zobowiązań.
Konsolidacja długu
Radni opozycyjni pytali, dlaczego
kredytu dla szpitala nie poręczył powiat, żeby można było wynegocjować lepsze warunki (oprocentowanie
wziętej pożyczki wynosi 4,5 procent).
Dodajmy, że w chwili obecnej ZOZ
ma zaciągniętych aż sześć kredytów.
Rafał Krupa poinformował, że
szpital stara się o konsolidację całego długu, żeby można było połączyć
wszystkie wzięte wcześniej pożyczki
w jeden duży kredyt w wysokości 35
milionów złotych.
51 milionów zobowiązań
Pod koniec debaty o szpitalu Sławomir Owczarek zaprezentował radzie opracowany przez siebie wykres,
przedstawiający zadłużanie się włoszczowskiego szpitala od 2005 roku.
Wynikało z niego, że zobowiązania
ZOZ-u (łącznie z rezerwami i rozliczeniami międzyokresowymi) pod
koniec 2019 roku wynosiły przeszło 51
milionów złotych.
Dane te, jak stwierdził radny
Owczarek, pochodziły ze sprawozdań finansowych ZOZ-u, sporządzanych corocznie przez biegłych
rewidentów, a zatwierdzanych
przez Radę Powiatu.
Rafał Krupa wyjaśnił, że łączna
kwota zobowiązań podlegających zapłacie na koniec ubiegłego roku wynosiła 37,5 miliona złotych, przy czym
należności i środki pieniężne szpitala
stanowiły 7 milionów.

© Rafał Banaszek

Dyrektor szpitala Rafał Krupa jak i władze powiatu włoszczowskiego tłumaczyły, że zostały postawione pod ścianą.

Złoty Krzyż Zasługi
dla lekarza
Rafał Banaszek

P

iotr Wesołowski specjalista anestezjologii, intensywnej terapii
i toksykologii klinicznej
z Włoszczowy został odznaczony przez wojewodę
świętokrzyskiego Złotym
Krzyżem Zasługi.
Wręczenie odznaczeń za zasługi w działalności na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych
odbyło się 18 września w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.
Piotr Wesołowski otrzymał Złoty
Krzyż Zasługi. Jest lekarzem od
33 lat, specjalistą anestezjologii,
intensywnej terapii i toksykologii klinicznej. Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa
Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

Zmarła nestorka
ginekologii

Rafał Banaszek

12

września w wieku
82 lat zmarła znana
włoszczowska ginekolog
i położnik Irena Suplitt.
Dziesiątki lat była związana ze szpitalem powiatowym i poradnią dla kobiet.

Miała duże doświadczenie
położnicze i ginekologiczne.
Niemal do końca pracowała
w naszym szpitalu. Cieszyła się
bardzo dobrą opinią wśród pacjentek i była doceniana przez
personel.
Zachęcała kobiety do uczestnictwa w szkole rodzenia, opiekowała się przyszłymi matkami,
wiele czasu poświęcała profilaktyce. Zaskarbiła sobie życzliwość
mieszkańców Włoszczowy. Doktor Suplitt znało kilka pokoleń
włoszczowian.
Jej pogrzeb odbył się 19
września we Włoszczowie. Irena Suplitt została pochowana
na cmentarzu komunalnym
w Szczekocinach.
29
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Gmina Krasocin powitała kolejną rodzinę
repatriantów przybyłych z Kazachstanu

© Urząd Gminy Krasocin

Repatrianci z Kazachstanu z Radą Gminy Krasocin i przybyłymi gośćmi.

Rafał Banaszek

17

września na uroczystej sesji Rady Gminy Krasocin
powitano oficjalnie czteroosobową rodzinę Larionov
– repatriantów z Kazachstanu, która dotarła do Krasocina
pod koniec sierpnia.

Wójt gminy Ireneusz Gliściński przywitał na krasocińskiej
ziemi Svietlane, Romana, Artyoma i Kirilla. Stwierdził, że to
nie koniec przyjmowania rodzin
repatriantów.

W oficjalnym powitaniu rodziny Larionov uczestniczyli między
innymi przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego,
wojewody
świętokrzyskiego oraz Starostwa
Powiatowego we Włoszczowie.

Miłą niespodziankę sprawił repatriantom Stanisław Kapuściński,
prezes Zakładu Usługowo-Handlowego Naprawy Urządzeń Spawalniczych z Dąbrowy, który podarował
pani Svietlanie rower z akcesoriami.

W uroczystym powitaniu rodziny Larionov wzięli również udział
Aleksander i Lena Bagińscy pierwsza rodzina repatriantów
z Kazachstanu, którą gmina Krasocin przyjęła w styczniu ubiegłego roku.
Rodzina Larionov zamieszkała
w wyremontowanym dwa lata temu
budynku, gdzie mieści się Klub
Seniora. Spędzą tutaj około 7-8
miesięcy do czasu zaadaptowania
dwupokojowego mieszkania obok
Aleksandra i Leny Bagińskich.

Odznaka honorowa za zasługi dla ochrony
zdrowia dla pielęgniarki Barbary Pietrzyk
Rafał Banaszek

B

arbara Pietrzyk, długoletnia pielęgniarka z włoszczowskiego szpitala, jako pierwsza osoba w powiecie została odznaczona nadaną przez ministra zdrowia
odznaką honorową za zasługi dla ochrony zdrowia.
Stało się to 21 września we włoszczowskim starostwie podczas obrad Rady Powiatu. Na posiedzenie
przybył z koszem kwiatów były
dyrektor szpitala we Włoszczowie, obecnie zastępca dyrektora
do spraw ekonomicznych i administracji Centralnego Szpitala
Klinicznego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji
w Warszawie Adrian Bochnia.
To on, w imieniu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, wręczył
Barbarze Pietrzyk odznakę honorową zaznaczając, że to pierwsza
osoba z powiatu włoszczowskiego,
która dostąpiła takiego zaszczytu.
30 Moja gazeta lokalna

Barbara Pietrzyk w zawodzie
pielęgniarki pracuje od ponad
40 lat. To była przewodnicząca
związku zawodowego pielęgniarek i położnych w szpitalu. Odznaczona otrzymała również gratulacje i kwiaty od władz powiatu
oraz dyrekcji i pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Odznaka honorowa za zasługi dla ochrony zdrowia stanowi
najwyższe odznaczenie resortowe przyznawane przez ministra
zdrowia za wybitne osiągnięcia na
rzecz systemu opieki zdrowotnej
i profesjonalne podejście do pracy
na rzecz zdrowia pacjentów.

Barbara Pietrzyk odbiera gratulacje od Adriana Bochni.

© Rafał Banaszek
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Kopalnia Głuchowiec

KRUSZYWO

NA TWOJĄ BUDOWĘ
tel.

885 962 191
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REKLAMA

ROZPOCZĘCIE

BUDOWY
PRZEDSPRZEDAŻ
Marzenia
MIESZKAŃ RUSZYŁA
do spełnienia !

Czym są dla Ciebie marzenia ? Czy to tylko myśli, które wypełniają
Twoją głowę, czy są dla Ciebie motywacją do działania ?
Marzysz o nowym, wygodnym mieszkaniu dla siebie i swojej rodziny ?
Marzysz o nowoczesnym lokalu, w którym Twoja rma rozwinie
skrzydła ?
Twoje marzenia są do spełnienia ! Właśnie teraz!
We Włoszczowie przy ulicy Młynarskiej powstanie wyjątkowy
budynek wielorodzinny z wygodnymi mieszkaniami i lokalami
usługowo - handlowymi. Ceny mieszkań zaczynają się już od 3800 zł
za m2 ! Naprawdę ważne marzenia warto i można spełniać.
Iwona Wielgus
Lwy Inwestycje Deweloper

+ 48 693 000 150
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wydarzenia

Samorządowcy rozmawiali o strategii
rozwoju powiatu na najbliższe lata

© Rafał Banaszek

Od lewej: wójt Moskorzewa Andrzej Walasek, dyrektor Lokalnej Grupy Działania Cezary Huć, wójt Radkowa Jarosław Dominik, wójt Secemina Tadeusz Piekarski, burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek, radni wojewódzcy Jolanta Tyjas i Artur Konarski, starosta włoszczowski Dariusz Czechowski oraz wójt Kluczewska Rafał Pałka.

Rafał Banaszek

S

tarosta Dariusz Czechowski zorganizował kilka spotkań
z przedstawicielami gmin, które miały na celu wypracowanie wspólnej strategii rozwoju powiatu na najbliższe lata.

Okazuje się, że powiaty
włoszczowski i konecki są białą plamą na mapie wojewódz-

twa świętokrzyskiego, jeśli
chodzi o strategię rozwoju na
najbliższe lata (po 2030 roku).

Dlatego starosta Dariusz Czechowski spotkał się z radnymi
wojewódzkimi z naszego terenu,

burmistrzem Włoszczowy, wójtami gmin oraz dyrektorem Lokalnej Grupy Działania Region
Włoszczowski w celu omówienia
tego tematu.
Efektem wspólnych konsultacji było przygotowanie
fiszki, która została wysłana
do Urzędu Marszałkowskiego
w Kielcach.

Stary młyn zbożowy to już historia.
W jego miejscu stanie… Nowy młyn

S

Rafał Banaszek

tary młyn przy ulicy
Młynarskiej we Włoszczowie przechodzi do historii. W jego miejscu, w ciągu
niespełna 2 lat, ma powstać
nowoczesny blok mieszkalny dla 120 rodzin.
Budynek młyna zbożowego
z lat 30. ubiegłego wieku zniknął
z krajobrazu miasta. Zastąpi go...
Nowy młyn, czyli blok mieszkalny, który ma być oddany do użytku w pierwszym kwartale 2022
roku. Inwestorem strategicznym
jest firma Lwy Inwestycje Developer z Kielc.
Architektura Nowego młyna
nawiązywać będzie do budynku
dawnego młyna. Do wystroju
użyte zostaną oryginalne materiały pochodzące z rozbiórki tego
obiektu (drewno, cegła), tym
samym nadając nowoczesnemu
osiedlu wyjątkowy charakter
i niepowtarzalny, industrialny
styl – zdradza inwestor.

Przez dziesiątki lat stał przy ulicy Młynarskiej stary młyn...

... i już nie ma młyna - w jego miejscu stanie teraz blok mieszkalny.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek
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Włoszczowa, dn. 2020.08.31

OGŁOSZENIA

Znak: GKN.6821.1.1.2020

Włoszczowa, dn. 2020.08.31

Znak: GKN.6821.1.2.2020

DECYZJA

DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po przeprowadzeniu
wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego
orzekam:
uznać działki gruntu położone w obrębie 02 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone
w ewidencji gruntów jako działki Nr 1380/2, 1380/3, 1690/6, 1830/1 za mienie
gromadzkie.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po przeprowadzeniu
wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego
orzekam:
uznać działki gruntu położone w obrębie 03 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone
w ewidencji gruntów jako działki Nr 621/1, 801, 1875/1, 1875/2, 1875/3, 2075 za mienie
gromadzkie.
Uzasadnienie
Dnia 07.05.2020r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie
administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych
w obrębie 03 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki
Nr 621/1, 801, 1875/1, 1875/2, 1875/3, 2075. W wyniku przeprowadzonego postępowania,
na podstawie wyjaśnień uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym
ustalenia sposobu użytkowania powyższych nieruchomości stwierdzono, że ww. działki zostały
wydzielone w czasie uwłaszczenia włościan na cele ogólne mieszkańców miasta Włoszczowa,
jako drogi dojazdowe do pól i posesji mieszkańców. Drogi te istniały przed 1963 rokiem, istnieją
do chwili obecnej i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy miasta Włoszczowa. Do mienia
gminnego zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 713) mają zastosowanie przepisy dotyczące mienia komunalnego, zgodnie
natomiast z art. 48 ust. 3 w/w ustawy wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi
prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem
gminnym, pozostają nienaruszone. Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, że w/w nieruchomości,
o których mowa wykorzystywane są wspólnie przez mieszkańców, należało orzec jak w sentencji
niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
Dnia 07.05.2020r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie
administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie
02 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 1380/2,
1380/3, 1690/6, 1830/1. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie wyjaśnień
uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia sposobu
użytkowania powyższych nieruchomości stwierdzono, że ww. działki zostały wydzielone
w czasie uwłaszczenia włościan na cele ogólne mieszkańców miasta Włoszczowa, jako drogi
dojazdowe do pól i posesji mieszkańców. Drogi te istniały przed 1963 rokiem, istnieją do chwili
obecnej i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy miasta Włoszczowa. Do mienia gminnego
zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) mają zastosowanie przepisy dotyczące mienia komunalnego, zgodnie natomiast z art.
48 ust. 3 w/w ustawy wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności,
użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostają
nienaruszone. Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, że w/w nieruchomości, o których mowa
wykorzystywane są wspólnie przez mieszkańców, należało orzec jak w sentencji niniejszej
decyzji.
P o u c z e n i e:
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania się do Wojewody Świętokrzyskiego
w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po upływie
terminu jej podania do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca
1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania może nastąpić nie wcześniej niż po otrzymaniu
decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli
jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do
wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a). Skutkiem zrzeczenia się przez strony prawa do
wniesienia odwołania jest nie tylko uzyskanie cechy ostateczności przez decyzję, lecz także cechy
prawomocności. Decyzją prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do
sądu (art. 16 § 3). Strony, zrzekając się prawa do wniesienia odwołania, zrzekają się zatem
równocześnie prawa wniesienia skargi do sądu.
Włoszczowa, dn. 2020.08.31

Znak: GKN.6821.1.3.2020

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 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania może nastąpić nie wcześniej niż po otrzymaniu
decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli
jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do
wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a). Skutkiem zrzeczenia się przez strony prawa do
wniesienia odwołania jest nie tylko uzyskanie cechy ostateczności przez decyzję, lecz także cechy
prawomocności. Decyzją prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do
sądu (art. 16 § 3). Strony, zrzekając się prawa do wniesienia odwołania, zrzekają się zatem
równocześnie prawa wniesienia skargi do sądu.
Włoszczowa, dn. 2020.08.31

Znak: GKN.6821.1.4.2020

DECYZJA

DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po przeprowadzeniu
wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po przeprowadzeniu
wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego

orzekam:
uznać działki gruntu położone w obrębie 04 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone
w ewidencji gruntów jako działki Nr 2825, 2903/3, 2991, 3105, 3016/3, 5137/1, 5399,
5400/1 za mienie gromadzkie.
Uzasadnienie
Dnia 07.05.2020r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie
administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych
w obrębie 04 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki
Nr 2825, 2903/3, 2991, 3105, 3016/3, 5137/1, 5399, 5400/1. W wyniku przeprowadzonego
postępowania, na podstawie wyjaśnień uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim
dotyczącym ustalenia sposobu użytkowania powyższych nieruchomości stwierdzono, że ww.
działki zostały wydzielone w czasie uwłaszczenia włościan na cele ogólne mieszkańców miasta
Włoszczowa, jako drogi dojazdowe do pól i posesji mieszkańców. Drogi te istniały przed 1963
rokiem, istnieją do chwili obecnej i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy miasta Włoszczowa.
Do mienia gminnego zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mają zastosowanie przepisy dotyczące mienia komunalnego,
zgodnie natomiast z art. 48 ust. 3 w/w ustawy wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom
wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem
gminnym, pozostają nienaruszone. Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, że w/w nieruchomości,
o których mowa wykorzystywane są wspólnie przez mieszkańców, należało orzec jak w sentencji
niniejszej decyzji.
P o u c z e n i e:
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania się do Wojewody Świętokrzyskiego
w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po upływie
terminu jej podania do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca
1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania może nastąpić nie wcześniej niż po otrzymaniu
decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli
jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do
wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a). Skutkiem zrzeczenia się przez strony prawa do
wniesienia odwołania jest nie tylko uzyskanie cechy ostateczności przez decyzję, lecz także cechy
prawomocności. Decyzją prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do
sądu (art. 16 § 3). Strony, zrzekając się prawa do wniesienia odwołania, zrzekają się zatem
równocześnie prawa wniesienia skargi do sądu.

orzekam:
uznać działkę gruntu położoną w obrębie 06 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka Nr 4460/2 za mienie gromadzkie.
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Uzasadnienie
Dnia 15.05.2020r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa
postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości
położonej w obrębie 06 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka Nr 4460/2. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na
podstawie wyjaśnień uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym
ustalenia sposobu użytkowania powyższej nieruchomości stwierdzono, że ww. działka
została wydzielona w czasie uwłaszczenia włościan na cele ogólne mieszkańców miasta
Włoszczowa, jako droga dojazdowa do pól i posesji mieszkańców. Droga ta istniała przed
1963 rokiem, istnieje do chwili obecnej i korzystają z niej wszyscy mieszkańcy miasta
Włoszczowa. Do mienia gminnego zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 8.03.1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mają zastosowanie przepisy
dotyczące mienia komunalnego, zgodnie natomiast z art. 48 ust. 3 w/w ustawy wszystkie
przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa
rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostają nienaruszone. Biorąc
powyższe pod uwagę oraz to, że w/w nieruchomości, o których mowa wykorzystywane są
wspólnie przez mieszkańców, należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
P o u c z e n i e:
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania się do Wojewody Świętokrzyskiego
w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po upływie
terminu jej podania do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca
1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania może nastąpić nie wcześniej niż po otrzymaniu
decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli
jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do
wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a). Skutkiem zrzeczenia się przez strony prawa do
wniesienia odwołania jest nie tylko uzyskanie cechy ostateczności przez decyzję, lecz także cechy
prawomocności. Decyzją prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do
sądu (art. 16 § 3). Strony, zrzekając się prawa do wniesienia odwołania, zrzekają się zatem
równocześnie prawa wniesienia skargi do sądu.

Włoszczowa, dn. 2020.08.31

OGŁOSZENIA

Znak: GKN.6821.1.5.2020

Włoszczowa, dn. 2020.08.31

Znak: GKN.6821.1.6.2020

DECYZJA

DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po przeprowadzeniu
wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po przeprowadzeniu
wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego

orzekam:
uznać działki gruntu położone w obrębie 08 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone
w ewidencji gruntów jako działki Nr 4770/37, 4783, 4934/2 za mienie gromadzkie.

orzekam:
uznać działki gruntu położone w obrębie 09 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone
w ewidencji gruntów jako działki Nr 4633/16, 4891, 4648/6, 4648/7 za mienie gromadzkie.

Uzasadnienie
Dnia 15.05.2020r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie
administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie
08 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr
4770/37, 4783, 4934/2. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie wyjaśnień
uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia sposobu
użytkowania powyższych nieruchomości stwierdzono, że ww. działki zostały wydzielone
w czasie uwłaszczenia włościan na cele ogólne mieszkańców miasta Włoszczowa, jako drogi
dojazdowe do pól i posesji mieszkańców. Drogi te istniały przed 1963 rokiem, istnieją do chwili
obecnej i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy miasta Włoszczowa. Do mienia gminnego
zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) mają zastosowanie przepisy dotyczące mienia komunalnego, zgodnie natomiast z art.
48 ust. 3 w/w ustawy wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności,
użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostają
nienaruszone. Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, że w/w nieruchomości, o których mowa
wykorzystywane są wspólnie przez mieszkańców, należało orzec jak w sentencji niniejszej
decyzji.

Uzasadnienie
Dnia 15.05.2020r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie
administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych
w obrębie 09 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako
działki Nr 4633/16, 4891, 4648/6, 4648/7. W wyniku przeprowadzonego postępowania,
na podstawie wyjaśnień uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym
ustalenia sposobu użytkowania powyższych nieruchomości stwierdzono, że ww. działki zostały
wydzielone w czasie uwłaszczenia włościan na cele ogólne mieszkańców miasta Włoszczowa,
jako drogi dojazdowe do pól i posesji mieszkańców. Drogi te istniały przed 1963 rokiem, istnieją
do chwili obecnej i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy miasta Włoszczowa. Do mienia
gminnego zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 713) mają zastosowanie przepisy dotyczące mienia komunalnego, zgodnie
natomiast z art. 48 ust. 3 w/w ustawy wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi
prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem
gminnym, pozostają nienaruszone. Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, że w/w nieruchomości,
o których mowa wykorzystywane są wspólnie przez mieszkańców, należało orzec jak w sentencji
niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e:
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania się do Wojewody Świętokrzyskiego
w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po upływie
terminu jej podania do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca
1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania może nastąpić nie wcześniej niż po otrzymaniu
decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli
jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do
wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a). Skutkiem zrzeczenia się przez strony prawa do
wniesienia odwołania jest nie tylko uzyskanie cechy ostateczności przez decyzję, lecz także cechy
prawomocności. Decyzją prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do
sądu (art. 16 § 3). Strony, zrzekając się prawa do wniesienia odwołania, zrzekają się zatem
równocześnie prawa wniesienia skargi do sądu.

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 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania może nastąpić nie wcześniej niż po otrzymaniu
decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli
jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do
wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a). Skutkiem zrzeczenia się przez strony prawa do
wniesienia odwołania jest nie tylko uzyskanie cechy ostateczności przez decyzję, lecz także cechy
prawomocności. Decyzją prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do
sądu (art. 16 § 3). Strony, zrzekając się prawa do wniesienia odwołania, zrzekają się zatem
równocześnie prawa wniesienia skargi do sądu.

Włoszczowa, dn. 2020.08.31

Znak: GKN.6821.1.7.2020

Włoszczowa, dn. 2020.08.31

Znak: GKN.6821.1.8.2020

DECYZJA

DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego na
wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po przeprowadzeniu
wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego

orzekam:
uznać działki gruntu położone w obrębie 01 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone
w ewidencji gruntów jako działki Nr 18/3, 18/5, 35/2, 35/3, 55/2, 55/3, 82/1, 82/2, 198, 217,
239, 258, 259, 280, 289, 305, 477, 590, 621/2, 644, 784, 1097, 1098, 1126, 1127, 1143, 1150,
1155/1, 1170/1, 1180, 1230, 1235, 1237, 1239, 1243, 1320, 1875, 2355, 2427, 2504, 2560, 2647,
2675, 5179/1, 5179/2, 5180, 5181, 5201, 5204, 5216, 5280, 5465 za mienie gromadzkie.

orzekam:
uznać działkę gruntu położoną w obrębie Kurzelów gm. Włoszczowa, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka Nr 6.61 za mienie gromadzkie.

Uzasadnienie
Dnia 15.05.2020r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie
administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie
01 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 18/3, 18/5,
35/2, 35/3, 55/2, 55/3, 82/1, 82/2, 198, 217, 239, 258, 259, 280, 289, 305, 477, 590, 621/2, 644,
784, 1097, 1098, 1126, 1127, 1143, 1150, 1155/1, 1170/1, 1180, 1230, 1235, 1237, 1239, 1243, 1320,
1875, 2355, 2427, 2504, 2560, 2647, 2675, 5179/1, 5179/2, 5180, 5181, 5201, 5204, 5216, 5280, 5465.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie wyjaśnień uzyskanych od mieszkańców
wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia sposobu użytkowania powyższych nieruchomości
stwierdzono, że ww. działki zostały wydzielone w czasie uwłaszczenia włościan na cele ogólne
mieszkańców miasta Włoszczowa, jako drogi dojazdowe do pól i posesji mieszkańców. Drogi te
istniały przed 1963 rokiem, istnieją do chwili obecnej i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy miasta
Włoszczowa. Do mienia gminnego zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mają zastosowanie przepisy dotyczące mienia komunalnego,
zgodnie natomiast z art. 48 ust. 3 w/w ustawy wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi
prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym,
pozostają nienaruszone. Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, że w/w nieruchomości, o których mowa
wykorzystywane są wspólnie przez mieszkańców, należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
P o u c z e n i e:
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania się do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach
za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po upływie terminu jej podania
do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji
publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja
staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania może nastąpić
nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły
się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a). Skutkiem zrzeczenia się przez strony prawa
do wniesienia odwołania jest nie tylko uzyskanie cechy ostateczności przez decyzję, lecz także cechy
prawomocności. Decyzją prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu
(art. 16 § 3). Strony, zrzekając się prawa do wniesienia odwołania, zrzekają się zatem równocześnie
prawa wniesienia skargi do sądu.

Uzasadnienie
Dnia 08.07.2020r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa
postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości
położonej w obrębie Kurzelów gm. Włoszczowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka Nr 6.61. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie wyjaśnień
uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia sposobu
użytkowania powyższej nieruchomości stwierdzono, że ww. działka została wydzielona
w czasie uwłaszczenia włościan na cele ogólne mieszkańców miasta Włoszczowa, jako
droga dojazdowa do pól i posesji mieszkańców. Droga ta istniała przed 1963 rokiem,
istnieje do chwili obecnej i korzystają z niej wszyscy mieszkańcy miasta Włoszczowa.
Do mienia gminnego zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mają zastosowanie przepisy dotyczące mienia
komunalnego, zgodnie natomiast z art. 48 ust. 3 w/w ustawy wszystkie przysługujące
dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe
i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostają nienaruszone. Biorąc powyższe
pod uwagę oraz to, że w/w nieruchomości, o których mowa wykorzystywane są wspólnie
przez mieszkańców, należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
P o u c z e n i e:
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania się do Wojewody Świętokrzyskiego
w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po upływie
terminu jej podania do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca
1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania może nastąpić nie wcześniej niż po otrzymaniu
decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli
jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do
wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a). Skutkiem zrzeczenia się przez strony prawa do
wniesienia odwołania jest nie tylko uzyskanie cechy ostateczności przez decyzję, lecz także cechy
prawomocności. Decyzją prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do
sądu (art. 16 § 3). Strony, zrzekając się prawa do wniesienia odwołania, zrzekają się zatem
równocześnie prawa wniesienia skargi do sądu.
Moja gazeta lokalna
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rozmaitości
Krzyżówka nr 17

Ogłoszenia

Pytania

1

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

1. Z jakiej miejscowości w gminie Włoszczowa
pochodzą przodkowie Stefana Żeromskiego?
2. Jaka inwestycja powstała pod koniec sierpnia przy szkole podstawowej w Bukowie, z której cieszą się zwłaszcza jeżdżący na deskorolkach, hulajnogach i rowerach BMX?
3. Jaka fundacja podarowała samochód
włoszczowskiemu szpitalowi?
4. Zmarła 12 września nestorka włoszczowskiej ginekologii i położnictwa.
5. Z jakiego azjatyckiego państwa przybyła
ostatnio do Krasocina kolejna rodzina polskich
repatriantów?
6. Firma, która wybuduje kolejne rondo we
Włoszczowie – tym razem na skrzyżowaniu
ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego.
7. Jakie dzieciaki zaprasza do swojego nowo
otwartego sklepu we Włoszczowie Klaudia
Suliga?
8. Jakie jesienne przedmioty wykonywali
ostatnio uczestnicy warsztatów z Małgorzatą
Kotulską w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie?
9. Jaki przydomek nosi zwycięzca 31. Międzynarodowego Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków, który 13 września przejechał przez
powiat włoszczowski?

Zwycięzca krzyżówki nr 16

Konkurs Zakupowy

Dominika Kołton z Moskorzewa odgadła prawidłowo hasło krzyżówki w sierpniowym numerze, które brzmiało: rok szkolny. Została wylosowana spośród czterech
czytelników, którzy nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Bogdan Stachurski, Wiktoria Bryła i Rafał Banaszczyk. Dziękujemy.

UWAGA!
Jeśli
ktoś
z
Państwa
w terminie
od 1 do 15
października skorzysta
z usług jednej
z firm reklamujących
się w moim
czasopiśmie
i przedstawi
do wglądu
paragon bądź
fakturę za zakupy/usługi
o wartości minimum 200 złotych,
otrzyma prezent w postaci atrakcyjnych gadżetów redakcyjnych. Wygra pierwsza osoba, która zadzwoni
na numer 579 017 637 i poinformuje o dokonanej transakcji.

2
3
4
5
6
7
8
9

© Rafał Banaszek

Jechał
ksiądz do
chorego
i zobaczył
chłopczyka prowadzącego
krowę.
Zatrzymał się, żeby nie spłoszyć
zwierzęcia i pyta: - A gdzie to
maszerujesz z tą krówką? - Do
byka! - odpowiada dziarsko
chłopak. - No wiesz? A nie
mógłby to tatuś - pyta zdegustowany kapłan. - Nie proszę
księdza. To musi być byk!
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Stypendia od gminy
i powiatu dla studentów
Od 1 października Urząd Gminy
we Włoszczowie przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium na
nowy rok akademicki. Szczegóły
można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy. Również
powiat włoszczowski prowadził
nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunków lekarskich. Więcej informacji
znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

25.10

KRASOCIN

76. rocznica bitwy
pod Chotowem
25 października w Olesznie
i Chotowie odbędą się uroczystości patriotyczne z okazji 76. rocznicy bitwy pod Chotowem. Początek
o godzinie 9 na olszyńskim cmentarzu. Następnie o godzinie 10
zostanie odprawiona msza święta
w miejscowym kościele, a o 11.30
zaplanowano spotkanie pod pomnikiem w Chotowie.

15.11

POWIAT

Konkurs dla kół
gospodyń wiejskich
Świętokrzyski Oddział Regionalny
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach ogłosił
konkurs dla kół gospodyń wiejskich.
Polega on na nakręceniu krótkiego
filmu (od 3 do 5 minut) przedstawiającego sposoby wykorzystania przez
KGW otrzymanej z ARiMR pomocy
finansowej. Termin nadsyłania zgłoszeń potrwa do 15 listopada. Więcej
informacji jest na stronie starostwa.

Gołąbki po komparsku
Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Komparzowa
Składniki:
1 główka kapusty, 15 dag. kaszy
jęczmiennej, 6 dag. grzybów suszonych, 2
cebule, 6 dag. masła, 1 łyżka mąki, 0,5 l.
bulionu, sól i pieprz.
Wykonanie:
Kapustę sparzyć, oddzielić liście. Grzyby
opłukać, gotować z cebulą, następnie
rozdrobnić. Ugotować kaszę. Cebulę
zeszklić na maśle. Następnie połączyć
wszystkie składniki i doprawić do smaku.
Na liście nakładać farsz, zwijać w rulon,
obtoczyć w mące i obsmażyć na maśle.
Gołąbki układać w rondlu, zalać bulionem
i dusić ok. 30 min. Potrawę podawać na
gorąco jako samodzielne danie.

KGW Komparzów: (od lewej) Julianna Fornal, Anna Stypka, Barbara Dziedzic, Henryka Giec, Beata Walasek i Renata Pikulska.
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Dowcipy Czesława Syrka
To musi być byk…
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