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Włoszczowscy radni nie
chcą spalarni odpadów

bliżamy się do końca wakacji. Lipiec upłynął pod
znakiem kilku imprez plenerowych, za którymi mieszkańcy
bardzo się stęsknili - szkoda, że
w tym roku gminy odpuściły Rafał Banaszek
sobie po raz kolejny organizację dożynek
na zakończenie żniw. Nie było też Dni
Włoszczowy - największej letniej imprezy
masowej. Wszystko oczywiście przez
pandemię. W gminach trwają cały czas
szczepienia mieszkańców przed czwartą
falą koronawirusa, która nadchodzi zaszczepiono już w pełni około 45 procent
społeczeństwa w większości gmin.

W n u m erz e
POWIAT

Rafał Banaszek

R

adni miejscy sprzeciwiają się budowie
spalarni odpadów przez lokalnego inwestora w okolicach obwodnicy za Stolbudem.
Swoje negatywne stanowisko
wyrazili na sesji 9 sierpnia. Zwołana w trybie nadzwyczajnym sesja Rady Miejskiej była efektem
- jak podkreślał w przewodniczący rady Grzegorz Dudkiewicz ogromnych emocji mieszkańców
i tematem numer 1 ostatnich dni.
Chodziło o budowę poza miastem spalarni odpadów, określanej jako blok energetyczny, czy
elektrociepłownia opalana biomasą i paliwami alternatywnymi,
w tym odpadami niebezpiecznymi.
Inwestycja ta miała powstać na
prywatnych działkach o łącznej powierzchni około 3 hektarów, pomiędzy obwodnicą miasta a wewnętrzną
drogą dojazdową od strony ulicy Wiśniowej do dawnego Stolbudu.
Wniosek o wydanie środowiskowych uwarunkowań wraz z raportem oddziaływania na środowisko
inwestor – spółka Gawron – złożył do
Urzędu Gminy pod koniec czerwca.
Inwestycji, której koszt szacuje się
na około 200 milionów złotych, stanowczo sprzeciwili się mieszkańcy nie
tylko miasta, ale również okolicznych
sołectw, gdzie odbyły się w ostatnim
czasie burzliwe zebrania wiejskie.
Na sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej pełnomocnik inwestora - Grzegorz Bujak z kieleckiej spółki GTPRO
przekonywał, że dzięki tej inwestycji
miasto pozbędzie się zalegających na
wysypisku śmieci, stanie się nowoczesnym ośrodkiem, a pracę w nowym
zakładzie znajdzie około 50 osób.
Przedstawiciel inwestora zaproponował nawet radnym wycieczkę do
podobnych bloków energetycznych
w kraju (między innymi w okolice
Krakowa). Podawał przykład stolicy
Austrii - Wiednia, gdzie w centrum
miasta, jak mówił, funkcjonują z powodzeniem dwie spalarnie.
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Poprawia się sytuacja
w naszym szpitalu
s. 2
WŁOSZCZOWA

Wniosek na 120 milionów
z "Polskiego Ładu"
s. 6
KLUCZEWSKO
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W tym miejscu za Włoszczową miała powstać spalarnia odpadów.

Argumenty te nie przekonały jednak radnych miejskich. Jednogłośnie,
14 głosami wyrazili oni negatywne
stanowisko w sprawie wydania przez
gminę decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji, która
jest pierwszym i kluczowym dokumentem dla inwestora. Radnych zaniepokoiły zwłaszcza paliwa niebezpieczne, które miały by być spalane
w ich mieście.
My nie jesteśmy przeciwni biznesowi, jesteśmy za inwestycjami, ale
zrównoważonymi – tłumaczył przewodniczący Grzegorz Dudkiewicz.
- Ja jestem przeciwnikiem wszelkich
działań, które mogłyby szkodzić środowisku. Nie wydam żadnej decyzji,
która miałaby zaszkodzić mieszkańcom – stawiał sprawę jasno burmistrz
Grzegorz Dziubek.
Radni podkreślali, że to inwestycja
komercyjna. Samorząd nie będzie
miał wpływu na ilość spalanych śmieci, ani na to, skąd będą sprowadzane.
Wątpliwości budziła też lokalizacja,
około pół kilometra od najbliższych
zabudowań mieszkalnych, w pobliżu
sieci handlowej, basenu, czy powstającego osiedla mieszkaniowego.
Grzegorz Bujak, autor wniosku
i koncepcji tłumaczył, że lokaliza-

cja przyszłej inwestycji byłaby poza
terenem zurbanizowanym. Zaś do
spalarni trafiałyby głównie odpady z produkcji drewna i materiałów
drewnopodobnych wyłącznie z powiatu włoszczowskiego. Warto podkreślić, że blok energetyczny miał być
zasilany paliwem o wydajności około
100 tysięcy ton rocznie.
Nie jest tajemnicą, że elektrociepłownia, która miała powstać za
Włoszczową, w przyszłości planowała sprzedaż ciepła i pozyskanej
energii miastu. Jak przyznał pełnomocnik inwestora – blok energetyczny byłby w stanie pokryć całe
zapotrzebowanie na energię cieplną
dla miasta i jednocześnie stałby się
konkurencją dla Stolbudu, skąd
obecnie kupowane jest ciepło.
Inwestor - Stanisław Gawron deklarował w rozmowie z "Moją gazetą
lokalną", że jeśli otrzyma wszystkie
pozwolenia i koncesje zapewni darmowe ciepło mieszkańcom Włoszczowy przez okres 5 lat.
Stanowisko Rady Miejskiej nie
wstrzymuje procedury uzyskania
przez inwestora potrzebnych uzgodnień i decyzji. - Nie zrażamy się tym
i działamy dalej - podkreśla Stanisław
Gawron.

Rusza rewitalizacja
s. 11
wozowni
SECEMIN

Złote Gody 16 par
s. 14
małżeńskich
MOSKORZEW

Ekologiczne oczyszczalnie
przy domach
s. 15

powiat włoszczowski

Włoszczowski szpital powiatowy
w coraz lepszej kondycji finansowej
Rafał Banaszek

P

lan naprawy szpitala idzie w dobrym kierunku,
rozwijana jest działalność lecznicy, prowadzone są
inwestycje rozwojowe, ZOZ realizuje plan zwiększenia przychodów, nie zadłuża się, wynik finansowy się
poprawia, braki kadrowe w miarę możliwości zabezpieczane są lekarzami z zewnątrz, działalność włoszczowskiego szpitala nie jest zagrożona – tak wynika ze
sprawozdania finansowego, jakie przedstawił na lipcowej sesji Rady Powiatu dyrektor placówki.

Ostatnia sesja, która odbyła
się 27 lipca we włoszczowskim
starostwie, niemal w całości poświęcona była aktualnej sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Głównym punktem posiedzenia radnych było zatwierdzenie
rocznego sprawozdania finansowego szpitala za 2020 rok oraz
ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki.
Starosta Dariusz Czechowski przypomniał, że jeszcze
za 2018 rok wynik finansowy
szpitala wynosił blisko 6,7 miliona złotych na minusie i powiat musiał wówczas pokryć
4,5 miliona złotych straty ZOZ
-u. Tymczasem obecnie, to jest
na koniec 2020 roku, wynik
ten jest dużo lepszy – w granicach około 1,3 miliona "pod
kreską".
Warto dodać, że od 2019
roku powiat pokrył straty szpitala w łącznej wysokości 6,7

miliona złotych. W 2020 strata zmniejszyła się do kosztów
amortyzacji, dzięki czemu po
raz pierwszy od trzech lat samorząd nie musi pokrywać
ujemnego wyniku finansowego
swojej jednostki.
Spadły też zobowiązania ZOZ
-u – na koniec ubiegłego roku
zadłużenie
włoszczowskiego
szpitala wynosiło około 36,4
miliona złotych. Poprawiła się
zwłaszcza sytuacja z zobowiązaniami wymagalnymi, które
jeszcze w 2019 roku stanowiły
7,8 miliona, a na koniec 2020
ich wysokość zmniejszyła się
do 1,5 miliona złotych.
Udało się nam zahamować
lawinę kosztów zobowiązań
płaconych po terminie – informował radnych dyrektor
Krupa.
Rafał Krupa, mówiąc o przyszłości zarządzanej przez niego instytucji, powiedział, że

jeżeli nie będzie systemowych
rozwiązań w zakresie oddłużenia szpitala, konieczne będzie
zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego,
poręczonego przez powiat, na
spłatę wszystkich zobowiązań
ZOZ-u.
Przypomnijmy, że w 2019
roku szpital we Włoszczowie
wziął już 4 miliony kredytu,
a rok później – 10 milionów na
spłatę długów, co pozwoliło na
opanowanie dramatycznej sytuacji finansowej jednostki.
Wicestarosta włoszczowski
Łukasz Karpiński, przewodniczący Rady Społecznej Zespołu
Opieki Zdrowotnej stwierdził,
że w ciągu trzech ostatnich
lat poprawiła się wyraźnie sytuacja szpitala, która nie jest
jeszcze idealna, ale, jak przyznał, wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Od trzech lat powiat włoszczowski po raz pierwszy nie
musi pokrywać ujemnego
wyniku finansowego szpitala. Nie jest jeszcze idealnie,
ale zrobimy wszystko, żeby
nasz szpital wyszedł na prostą, bo jest dla nas priorytetem. Gro pieniędzy przekazaliśmy w ostatnich latach
na ZOZ, kosztem dróg – pod-

kreślał wicestarosta.

Łukasz Karpiński wyliczył, że od
2019 roku Zespół Opieki Zdrowotnej otrzymał z różnych źródeł pomoc finansową i rzeczową w łącznej
wysokości przeszło 24 milionów
złotych. Pomoc ta pochodziła nie
tylko od starostwa, ale również od
wojewody, samorządów gminnych,
samorządu województwa świętokrzyskiego, firm, instytucji i osób
prywatnych. Wszystkim darczyńcom podziękował za okazaną pomoc starosta Dariusz Czechowski.
Wszyscy powinniśmy dążyć do
tego, aby nasz szpital był publiczny. Powinniśmy wspólnie walczyć
o niego – apelował do radnych starosta włoszczowski.
Radni opozycyjni nie byli takimi
optymistami, jeśli chodzi o poprawę sytuacji w publicznej służbie
zdrowia we Włoszczowie, ale docenili starania dyrektora placówki. Cieszymy się, że w szpitalu dzieje
się lepiej – przyznał radny Zbigniew
Krzysiek. - Pan dyrektor rzeczywiście serce zostawia w ZOZ-ie i robi
wszystko, żeby było dobrze – dodał
radny Sławomir Owczarek.

Podziękowanie starosty

© Rafał Banaszek

Dyrektor szpitala Rafał Krupa podczas przedstawiania sprawozdania.
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W imieniu własnym, całego Zarządu oraz w imieniu mieszkańców powiatu włoszczowskiego, którzy korzystają z usług
naszego szpitala, pragnę serdecznie podziękować wszystkim
darczyńcom, którzy w ostatnich latach wsparli naszą lecznicę
finansowo i rzeczowo. Zwłaszcza w ostatnim, trudnym roku
pandemii, kiedy szpital był placówką jednoimienną - tylko dla
pacjentów z COVID-19, pomoc była bardzo potrzebna. Dziękuję
wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze apele oraz tym, którzy z własnej inicjatywy i potrzeby serca pomagali. Dziękuję
Ministerstwu Zdrowia, wojewodzie, marszałkowi, włodarzom gmin z naszego
powiatu, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, firmom, instytucjom, stowarzyszeniom i osobom prywatnym. Wszystkich nie sposób wymienić. Przekazali
oni nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim środki ochrony osobistej, wyposażenie i sprzęt – począwszy od maseczek, czy rękawiczek, poprzez łóżka, po tomograf komputerowy – wszystko było i jest bardzo potrzebne. Dziękuję paniom
z Kół Gospodyń Wiejskich za szycie maseczek, strażakom z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz firmom za przewożenie z Kielc dostaw z Agencji
Rezerw Materiałowych. Dziękuję żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, dyrekcji i pracownikom medycznym i niemedycznym włoszczowskiego szpitala.
Wszyscy wspólnie dołożyliście swoją cegiełkę, by poprawić nie tylko sytuację finansową szpitala, ale również wpłynęliście na poprawę jego wizerunku. Jeszcze
raz serdecznie dziękuję i proszę, by nadal wspierać naszą lecznicę.
SIERPIEŃ 2021
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DELIKATESY NA ROGU

Włoszczowa, ul. Sobieskiego 26a

Market czynny
w każdą niedzielę
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gmina włoszczowa
Wakacyjne remonty
w szkołach
Rafał Banaszek

W

akacje to dla
uczniów czas wypoczynku. Jednak nie
oznacza to, że w szkołach nic się nie dzieje.
Wręcz przeciwnie,
w wielu placówkach
oświatowych okres ten
wykorzystywany jest
na generalne porządki,
remonty i przebudowy.
I tak, w Zespole Placówek
Oświatowych
w
Kurzelowie zostanie wyremontowana kompleksowo kotłownia.
Nowe ogrzewanie zostanie
zainstalowane również w filii włoszczowskiej „jedynki”
w Łachowie za około 170
tysięcy złotych. W szkole
w Czarncy zostaną odnawiane łazienki i sanitariaty za 51
tysięcy. We włoszczowskiej
„jedynce” przy ulicy Wiśniowej odświeżane są sale lekcyjne oraz sala przedszkolna
filii w Łachowie (koszt - ponad 36 tysięcy złotych).

Włoszczowa wnioskuje o prawie 120
milionów złotych z "Polskiego Ładu"
Rafał Banaszek

T

rzy wnioski na łączną kwotę około 128 milionów złotych złożyła gmina Włoszczowa
do Rządowego Funduszu Polski Ład. Co chce
zrobić nasz samorząd za te pieniądze?
Nasze wnioski dotyczą między
innymi kanalizacji w 14 miejscowościach dla blisko 5 tysięcy odbiorców,
jak i oczekiwanego już od wielu lat
remontu stadionu Ośrodka Sportu
i Rekreacji oraz modernizacji pięciu
dróg dojazdowych i drogi na osiedlu
Brożka we Włoszczowie - informuje
Sławomir Owczarek, dyrektor Biura
do spraw inwestycji Urzędu Gminy.
Łącznie wartość wszystkich
zadań zgłoszonych przez gminę
Włoszczowa do programu „Polski
Ład” sięga blisko 128 milionów
złotych - czy i jaką kwotę dofinansowania gmina otrzyma, dowiemy
się wkrótce. Niemal wszystkie zadania mają przygotowaną kompletną dokumentację. Wyjątek
stanowi modernizacja boisk OSiR.

O co wnioskuje gmina
I wniosek: Budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 79 kilometrów
i 27 przepompowni ścieków w 14 miejscowościach: Konieczno, Kurzelów, Danków Duży
i Mały, Czarnca, Kąty, Kuzki, Ogarka, Boczkowice, Rogienice, Dąbie, Bebelno Wieś, Bebelno Kolonia i Ludwinów; modernizacja dróg dojazdowych do oczyszczalni ścieków
w mieście o długości około 640 metrów, ulicy Kolejowej (około 415 metrów), ulicy Podzamcze wraz z kanalizacją deszczową o długości 450 metrów, ulicy bp. M. Jaworskiego i kard. S. Wyszyńskiego wraz z kanalizacją deszczową o długości około 445 metrów.
Szacowany koszt – ponad 98 milionów złotych (wkład własny – 4,9 mln zł).
II wniosek: Kompleksowa rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy
szkołach podstawowych w Kurzelowie, Koniecznie i Czarncy oraz modernizacja stadionu OSiR we Włoszczowie. Kurzelów i Czarnca - boisko wielofunkcyjne z poliuretanu,
bieżnia, skocznia do skoku w dal, oświetlenie. W Koniecznie dodatkowo boisko do piłki
nożnej ze sztucznej trawy oraz rzutnia do pchnięcia kulą. OSiR we Włoszczowie: modernizacja boisk głównego i bocznego, wielofunkcyjnego, do siatkówki plażowej, tenisa ziemnego, modernizacja i budowa budynków zaplecza szatniowo – gospodarczego,
remont trybun, bieżni, modernizacja i budowa parkingów, nagłośnienie, oświetlenie,
monitoring, mała architektura, ogrodzenie, odwodnienie, infrastruktura towarzysząca.
Szacowany koszt – ponad 24 miliony złotych (wkład własny – 2,4 mln zł).
III wniosek: Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie
o długości 710 metrów - remont nawierzchni, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia, korekta wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej. Szacowany koszt – 5 milionów złotych (wkład własny – 250 tys. zł).

Nowy wodociąg
w ulicy Sienkiewicza
Rafał Banaszek

W

ulicy Sieniewicza,
drodze wojewódzkiej numer 785, która
obecnie jest remontowana, gmina Włoszczowa
wymieniła wcześniej
stary wodociąg.
Nowa sieć ma 200 metrów
długości. Powstało 6 przejść poprzecznych z uzbrojeniem, które
pozwolą na podłączenie mieszkańców. Koszt inwestycji wyniósł około 150 tysięcy złotych.
Sfinansował ją w całości Włoszczowski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji. Warto dodać, że
gminna spółka tego lata prowadzi kilka budów, między innymi
kanalizacji przy ulicy Tęczowej.

© UG Włoszczowa

Paweł Strączyński i Sławomir
Owczarek na placu budowy.
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Sławomir Owczarek, dyrektor Biura do spraw inwestycji Urzędu Gminy sprawdza wnioski zgłoszone do "Polskiego Ładu".
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Życzenia burmistrza Włoszczowy
Grzegorza Dziubka dla rolników
Szanowni Rolnicy
Od kilku lat organizowaliśmy
w Gminie Włoszczowa Święto
Plonów, które było wyrazem
szacunku dla rolników i ich rodzin. W tym roku po raz drugi
naszą radość wspólnego dożynkowego świętowania pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Nie możemy spotkać się tak
licznie, w trosce o nasze zdrowie
i bezpieczeństwo.
Dlatego choć w ten sposób
chcę podziękować Wam, drodzy
Rolnicy, za ten wspaniały dar
Waszych rąk, jakim jest bochen
chleba, za owoce Waszej pracy. Jestem wdzięczny i składam
słowa największego uznania za
wysiłek i zaangażowanie, jakie
wkładacie tworząc plon.
W okazałym wieńcu dożynkowym kryje się nie tylko radość zakończonych żniw, ale też
wdzięczność za zbiory, a przede
wszystkim modlitwa i codzienna troska mieszkańców wsi oraz
ich głębokie przywiązania do
narodowej tradycji.
Mimo ciężkich warunków gospodarowania, anomalii pogodowych, pandemii, braku stabilizacji cen na produkty rolne
- trwacie na roli, a z dobro-

dziejstw Waszej pracy korzystamy wszyscy - zarówno mieszkańcy wsi i miast.
Dziękując za całoroczny trud,
życzę zawsze udanych plonów,
wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Życzę, aby
Wasza praca spotykała się na co
dzień z wdzięcznością i szacunkiem, na jaki zasługujecie.
Życzę, aby nigdy nie zabrakło
na Waszych stołach tego najważniejszego pokarmu – chleba.
Symbolu dostatku, sytości i obfitości. Szanujmy go i szanujmy
tych, dzięki którym go mamy.
Proszę, abyście przez cały rok
pamiętali, by dzielić się bochnem chleba z tymi, którzy go
potrzebują. Niech wspólnota
chleba sprawi, żebyśmy zawsze
solidarnie potrafili sobie pomagać. Niech bochen chleba jednoczy nas także wokół wszystkich
ważnych spraw Naszej Ojczyzny
i Naszej Gminy.
Życzę, aby zdrowie nam
wszystkim dopisywało i wszelka
pomyślność nie opuszczała.
Z wyrazami szacunku i uznania
Burmistrz Gminy Włoszczowa
Grzegorz Dziubek

Mieszkańcy osiedla Tartak będę mieć
nową kanalizację w przyszłym roku
Rafał Banaszek

O

koło 400 metrów bieżących nowej
sieci kanalizacyjnej powstanie w przyszłym roku na osiedlu Tartak.
5 sierpnia prezes Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Paweł Strączyński podpisał
umowę z właścicielką kieleckiej firmy Kodrian Justyną Kozieł. Wykonawca już przejął plac budowy.
Do tej pory w tej części miasta
była bardzo zniszczona kanalizacja kamionkowa. Powodowało
to częste zatory sieci i interwencje służb spółki, co przekłada się
na koszty użytkowania. DlateSIERPIEŃ 2021

go konieczna była przebudowa
i rozbudowa kanalizacji. Z nowej
sieci skorzysta 50 mieszkańców opowiadał prezes Strączyński.
Inwestycja pochłonie około 240
tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą
z dokapitalizowania spółki WZWiK
przez gminę Włoszczowa. Kanalizacja ma być gotowa w marcu przyszłego roku. O przebudowę sieci zabiegał między innymi radny miejski
Czesław Młynarczyk.

© UG Włoszczowa

Podczas podpisania umowy: (od lewej) Czesław Młynarczyk, Justyna Kozieł,
Paweł Strączyński i Sławomir Owczarek.
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

530 530 702

REKLAMA

NAGROBKI GRANITOWE
Artur Okręglicki Ceny producenta

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

Włoszczowa, ul. Młynarska 74

tel. 604 537 246

PRZY CMENTARZU
KOMUNALNYM
8
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Największy wybór
SIERPIEŃ 2021

SKŁAD BUDOWLANY
“RADEK”

REKLAMA

PPHU

NOWO
OTWARTY

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

Włoszczowa, ul. Partyzantów 114, tel.

797 725 915
REKLAMA

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

Bebelno Wieś 25a, 29-100 Włoszczowa

tel.

604-360-410

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

© UG Kluczewsko

Rafał Pałka z Cezarym Huciem zwiedzają miasteczko rowerowe w Dobromierzu.

Mobile miasteczko rowerowe w szkole w Kluczewsku.

© ZP-S Kluczewsko

Przy szkołach w Kluczewsku i Dobromierzu
powstały miasteczka rowerowe dla uczniów
Rafał Banaszek

P

rzy szkołach w Kluczewsku i Dobromierzu
wybudowano miasteczka ruchu drogowego
dla dzieci. Pierwsze zajęcia już we wrześniu.

Szkoły odgrywają ważną rolę
w przygotowaniu uczniów do
bezpiecznego poruszania się na
drodze. Jednym z coraz częściej
stosowanych rozwiązań jest mia-

steczko ruchu drogowego dla dzieci. Umożliwia ono praktyczne ćwiczenia w warunkach zbliżonych do
rzeczywistości. Składa się z oznakowania poziomego w postaci li-

nii krawędziowych, osiowych i segregacyjnych, przejść dla pieszych
oraz drobnych elementów oznakowania, a także pionowych znaków
drogowych.

Dzięki temu skutecznie ułatwia zrozumienie podstawowych zasad ruchu
drogowego. Miasteczko rowerowe
znajduje również zastosowanie przy
egzaminach na kartę rowerową czy
podczas szkolnych zawodów.
Takie mini miasteczko wybudowano ostatnio przy szkole w Dobromierzu, natomiast mobilne miasteczko
powstało w szkole w Kluczewsku. Oba
zadania gmina zrealizowała wspólnie
z Lokalną Grupą Działania Region
Włoszczowski.

Sołectwo Ciemiętniki rozpoczęło wielką
akcję sprzątania gminy Kluczewsko
Rafał Banaszek

S

ołectwo Ciemiętniki rozpoczęło tegoroczną akcję ekologiczną w gminie
Kluczewsko pod nazwą „Tu mieszkam, tu
sprzątam”. Wzięło w niej udział ponad 30
osób. Sołtys przygotował dla mieszkańców
super niespodziankę.
Mieszkańcy sołectwa posprzątali przydrożne rowy i lasy.

W gminie Kluczewsko corocznie realizowane jest zadanie z zakresu ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą
„Tu mieszkam, tu sprzątam”.
Jego głównym celem jest przeprowadzenie akcji sprzątania terenów
zielonych, propagowanie zasad segregacji odpadów, dbanie o środowisko,
w którym żyjemy. Przedsięwzięcie to,
w które angażują się wszystkie sołectwa w gminie, potrwa trzy miesiące
(sierpień - październik).
10 Moja gazeta lokalna

W tym roku zadanie dofinansowane przez gminę rozpoczęło
z wielką pompą sołectwo Ciemiętniki. Dla uczestników sołtys i radny gminy Kluczewsko Damian
Bakalarz przygotował super niespodziankę – festiwal kolorów.
Jak opowiadał, wszyscy byli pod
wielkim wrażeniem.
Na koniec zorganizowano
ognisko z wieloma atrakcjami
(gry, zabawy dla dzieci i dorosłych z prowadzącą Kamilą
Płoszaj) oraz zabawę taneczną.

© Tomasz Suliga

© Tomasz Suliga

Na zakończenie akcji sołtys przygotował niespodziankę - festiwal kolorów.

SIERPIEŃ 2021

gmina kluczewsko

Rozpoczyna się modernizacja wozowni.
Zabytkowy budynek zmieni przeznaczenie
Rafał Banaszek

J

eszcze w sierpniu rozpoczną się prace rewitalizacyjne zabytkowego budynku spichlerza-wozowni pochodzącego z pierwszej połowy XIX wieku. W jego miejscu powstanie budynek usługowy
– Gminny Ośrodek Kultury.

Ten zabytkowy budynek spichlerza-wozowni w Kluczewsku zmieni wkrótce swoje przeznaczenie.

© Rafał Banaszek

Niebawem zostanie podpisana umowa z wykonawcą - konsorcjum firm z Włoszczowy
i Oleszna. Prace remontowe
mają potrwać cztery miesiące.
Inwestycja pochłonie około 1,3
miliona złotych, z czego większość kosztów pokryje Unia
Europejska.
Budynek spichlerza-wozowni
wybudowany w stylu romantycznego neogotyku – najbardziej rozpoznawalny zabytek
Kluczewska - zostanie wyremontowany i zmieni swoje przeznaczenie - zostanie przekształcony
w Gminny Ośrodek Kultury.
Będzie to kolejna inwestycja w ramach dużego projektu
"Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko - rewitalizacja", który pochłonie przeszło 5 milionów złotych (w tym
dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 4 miliony).
Przypomnijmy, że obecnie
kończy się przebudowa drogi
na osiedlu Łokietka oraz trwa
remont ulicy Spółdzielczej
w Kluczewsku.

Nagroda od Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
Rafał Banaszek

4,8

tysiąca złotych nagrody na likwidację dzikiego wysypiska śmieci
otrzymała gmina Kluczewsko od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach
konkursu „Czyste świętokrzyskie”.
Celem konkursu było przygotowanie przez samorząd dowolnej pracy/filmu z zakresu
edukacji ekologicznej w zakresie odpadów, ich segregacji
i utylizacji.
Prace do tego konkursu wykonały szkoły w Dobromierzu
i Komornikach. Praca z Dobromierza powstała z materiałów
recyklingowych, natomiast Komorniki przygotowały film.
Obie prezentacje przedstawiały
punkt widzenia uczniów na odpady i likwidację dzikich wysypisk
śmieci oraz korzyści dla środowiska, które z tego wynikają.
SIERPIEŃ 2021

© UG Kluczewsko

Akcję szczepień promowano 10 sierpnia na odpuście w Kluczewsku.

Gmina Kluczewsko zachęca
mieszkańców do szczepień
Rafał Banaszek

O

koło 43 procent mieszkańców gminy Kluczewsko jest już w pełni zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki przeciw Covid-19.

© Rafał Banaszek

Wójt Rafał Pałka prezentuje pracę
z Dobromierza.

Jedną dawkę przyjęło do 20
sierpnia ponad 46 procent społeczeństwa - to oficjalne dane z serwisu Rzeczypospolitej Polskiej: www.
gov.pl. Daje to gminie Kluczew-

sko piąte, przedostatnie miejsce
w powiecie włoszczowskim. Władze samorządowe gorąco zachęcają
mieszkańców do szczepień przed
nadchodzącą kolejną falą pandemii.
11
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OGŁOSZENIE

LI D ER B R A NŻ Y DRZ EWN EJ

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

© Rafał Banaszek

Jubilaci z władzami samorządowymi gminy Secemin podczas uroczystości Złotych Godów w Gościńcu Weselnym.

Przeżyli ze sobą 50 lat. Złote Gody
16 par małżeńskich z gminy Secemin
Rafał Banaszek

16

par z gminy Secemin obchodziło 10 sierpnia jubileusz 50-lecia i 51-lecia wspólnego
pożycia małżeńskiego. – To święto całej gminy
– podkreślali organizatorzy wydarzenia.
Uroczystość zorganizowano w Gościńcu Weselnym w Seceminie. Prowadziła ją po raz pierwszy zastępca
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Joanna Barcińska.
Te 50 lat spędzonych razem jest
pięknym obrazem, jak przez problemy, trud codzienności pozostać nadal wiernym miłości. I dlatego właśnie to dzisiejsze święto jest świętem
całej gminy Secemin, bo to od państwa trzeba się uczyć i brać przykład
– mówiła Joanna Barcińska.
Jesteście świadectwem, że można
razem żyć przez wiele lat. Chciałbym
wam za to podziękować, drodzy jubilaci, że wytrwaliście tak długo ze sobą
i życzyć, żeby wasza miłość nigdy nie
wygasła – podkreślał przewodniczący Rady Gminy Bogdan Wasik.
Po życzeniach od władz samorządowych przygotowano dla jubilatów
pierwszą niespodziankę – prezentację
multimedialną ich zdjęć z lat młodości. Następnie władze gminy wręczyły
im uroczyście odznaczenia nadane
przez prezydenta Polski za długoletnie
pożycie małżeńskie oraz upominki od
samorządu. Po części oficjalnej zaproszono seniorów na obiad, a następnie na okolicznościowy tort i lampkę
szampana.
14 Moja gazeta lokalna

© Rafał Banaszek

Wójt gminy Tadeusz Piekarski dekoruje medalem Bogdana Gawlikowskiego.

Jubilaci 2021
Henryka i Henryk Adamczykowie,
Zenona i Eugeniusz Drewnikowie,
Maria i Marian Dudkowie, Kazimiera i Antoni Fąferowie, Barbara
i Bogdan Gawlikowscy, Zenona i Tadeusz Goskowie, Celina i Jan Koścowie, Janina i Tadeusz Lekaczowie,

Anna i Edward Oraczowie, Barbara
i Zygmunt Paluchowie, Ewa i Alfred
Pełkowie, Halina i Henryk Stępniakowie, Marta i Piotr Sychowiczowie,
Halina i Zenon Walaskowie, Danuta i Zdzisław Wojtasikowie, Danuta
i Lucjan Wójcikowie.

„

Tadeusz
Piekarski

„

Z tej, tak miłej okaL
zji jubileuszu Złotych Godów, składam wam, drodzy
jubilaci, gratulacje
za chlubne przeżycie
tak pięknej, wspólnej drogi życia. Za
waszą ofiarną miłość, przykład życia,
cierpienia, łzy radości, noce nieprzespane, słowa otuchy,
za każdy siwy włos
na waszej skroni.
Życzę wam długich,
pogodnych, pełnych
szczęścia i radości
lat życia. Jesteście
przykładem dobrych
rodzin. Z waszego
życia wynika niejedna nauka dla tych,
którzy wybrali lub
wybiorą wspólnotę
małżeńską.

„

SIERPIEŃ 2021

gmina moskorzew

61 ekologicznych oczyszczalni ścieków
przy domach w gminie Moskorzew
Rafał Banaszek

61

biologicznych, przydomowych oczyszczalni
ścieków wybudowała gmina Moskorzew. Samorząd stawia na ekologię, bo to wybór przyszłości.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków to dowód na to, że można się
troszczyć o środowisko naturalne,
a jednocześnie oszczędzać pieniądze. Zamiast tradycyjnego szamba bezodpływowego coraz częściej
jest wybierana oczyszczalnia ekologiczna. Niski koszt eksploatacji
oraz praktycznie bezobsługowe
działanie stanowią dodatkowe argumenty przemawiające za takim
rozwiązaniem.
W ramach projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020 gmina Moskorzew wybudowała w tym roku 61 nowych
oczyszczalni ścieków przy posesjach mieszkańców.
Wykonawcą inwestycji był Zakład
Usług Hydrauliczno-Budowlanych
Zbigniewa Ćwikły z Biszczy. Zadanie pochłonęło ponad 900 tysięcy
złotych, z czego 474 tysiące dofinansowała Unia Europejska. W lipcu
odbył się odbiór końcowy prac.

© UG Moskorzew

Krzysztof i Danuta Dzienniak z Moskorzewa przy swojej oczyszczalni.

To już druga edycja budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Podobny
projekt Moskorzew zakończył
w 2012 roku, oddając do użytkowania ponad 50 takich urządzeń.
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest przedsięwzięciem, które wymaga zaangażowania pewnej

sumy pieniędzy, jednak w perspektywie czasu użytkownik takiej oczyszczalni może liczyć na szybki zwrot
poniesionych nakładów. Do tego
istnieją możliwości pozyskania funduszy z kilku źródeł, dzięki czemu inwestycja jest jeszcze bardziej korzystniejsza i atrakcyjniejsza - podkreśla
wójt gminy Andrzej Walasek.

Wakacyjna przygoda z wędką w Moskorzewie
- udane zawody dla dzieci i młodzieży

Uczestnicy wakacyjnych zawodów wędkarskich w Moskorzewie z organizatorami.

© GOK Chlewice

Rafał Banaszek

21

młodych adeptów wędkarstwa wzięło
udział w spławikowych zawodach wędkarskich dla dzieci i młodzieży, które odbyły się
12 sierpnia nad zbiornikiem wodnym Stowarzyszenia Karpik w Moskorzewie.
SIERPIEŃ 2021

Zawody zorganizował tradycyjnie Gminny Ośrodek Kultury
w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach, a prowadził je dyrektor
placówki Andrzej Jaworski.
Puchary dla wędkarzy ufundował wójt gminy Andrzej Wa-

„

Andrzej
Walasek
Koszt
budowy
przydomowej
oczyszczalni ścieków jest
dość wysoki, ale
w związku z bardzo dużym zainteresowaniem
mieszkańców naszej gminy i chęcią uczestnictwa
w
podobnych
przedsięwzięciach,
wyjdziemy im naprzeciw,
uruchamiając
w
przyszłości
programy
dofinansowań takich
instalacji.

„

lasek oraz Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w Moskorzewie.
Puchary oraz symboliczne medale wręczył zwycięzcom dyrektor GOK Chlewice Andrzej
Jaworski.
Do akcji włączyła się również
Komenda Powiatowa Policji
we Włoszczowie, fundując puchar za złowienie największej
ryby – przekazał go dzielnicowy Łukasz Wtorek.
Dodatkową
atrakcją
dla
uczestników zawodów był grill
nad wodą. Łącznie w imprezie
wzięło odział około 50 osób.
Pogoda dopisała. Warto nadmienić, że w trakcie imprezy
rozdawano też broszury i foldery o treści antyalkoholowej
i walki z nałogami.
Zwycięzcy zawodów
Kategoria szkoły podstawowe:
1. Amelia Rajca (2,47 kilograma złowionych ryb); szkoły ponadpodstawowe: 1. Wanessa Gajecka (3,2
kg ryb), 2. Bartłomiej Pechta (2,12
kg), 3. Ania Żyła (1,63 kg); największa ryba zawodów: 1. Wanessa Gajecka (karp o wadze 3,2 kg).
Moja gazeta lokalna
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BUDBER

BUDBER

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

www.budber24.pl
biuro@budber24.pl

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

- WYROBY Z MARMURÓW I GRANITÓW
- KONGLOMERATY
- SPIEKI KWARCOWE

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

77. rocznica bitwy pod Olesznem. Oddali
hołd żołnierzom ,,Żbika" i ,,Marcina"

© Ryszard Kowalczyk

Organizatorzy uroczystości z kombatantami przed szkołą w Olesznie.

Rafał Banaszek

W

ostatnią niedzielę lipca w Olesznie odbyła się
podniosła uroczystość patriotyczna z okazji 77.
rocznicy zwycięskiej bitwy pod tą miejscowością.
Przybyli uczestnicy tamtych wydarzeń, między innymi kapitan
Stanisław Amrozik – ostatni żyjący uczestnik bitwy pod Olesznem,
żołnierz oddziału Narodowych Sił
Zbrojnych majora „Żbika", pułkownik Zbigniew Zieliński - żołnierz oddziału Armii Krajowej
majora „Marcina" oraz były minister Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
jak również porucznik Stanisław
Komisarczyk - prezes Związku
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych imienia Brygady Świętokrzyskiej w Olesznie.
W imprezie patriotycznej wziął
również udział wicewojewoda
świętokrzyski oraz władze samorządowe powiatu włoszczowSIERPIEŃ 2021

skiego i gminy Krasocin. Rangę
spotkania podkreśliła obecność
10 pocztów sztandarowych. Mszę
świętą w intencji poległych, zmarłych oraz żyjących żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej odprawił proboszcz parafii
ksiądz Jacek Szymański. Oprawę
muzyczną nabożeństwa zapewnił
miejscowy zespół ludowy Melodia
oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej
Straży Pożarnej.
Po mszy uczestnicy udali się
w uroczystej defiladzie pod pomnik przy ulicy Przedborskiej.
Tutaj prowadzący spotkanie Ryszard Kowalczyk, historyk ze
Szkoły Podstawowej imienia Armii Krajowej w Olesznie przedstawił rys historyczny bitwy oraz

poprowadził uroczysty apel pamięci. Następnie głos zabrał wicewojewoda Rafał Nowak.

Najbardziej przemawia
do mnie współpraca żołnierzy Narodowych Sił
Zbrojnych oraz Armii
Krajowej, którzy w walce z niemieckim okupantem stanęli ramię w ramię. Zdaję sobie sprawę,
że gdyby nie bohaterowie spod Oleszna, wielu
z państwa by tu nie było

– powiedział wicewojewoda.
Pod pomnikiem uczczono
minutą ciszy pamięć po zmar-

łych prezesach kół AK i NSZ
w Olesznie - Henryku Foltynie i Stanisławie Kowalczyku. Następnie przedstawiciele olszyńskiego koła numer 1
Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych przekazali na ręce dyrektora szkoły
Zofii Marcinkowskiej pamiątkowy grawerton, jako wyraz
uznania oraz podziękowania
za wieloletnią pomoc i współpracę w organizacji kolejnych
rocznic bitwy pod Olesznem.
Po przeprowadzeniu apelu poległych delegacje złożyły
wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Uroczyste obchody
zwycięskiej bitwy pod Olesznem zakończyło odegranie
„Roty” przez miejscową orkiestrę dętą. Na koniec zaproszono gości na żołnierski obiad do
szkoły, gdzie przed wejściem
mogli zapoznać się z wystawą,
poświęconą historii Narodowych Sił Zbrojnych.
17
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© Rafał Banaszek

Uczestnicy włoszczowskiego rajdu na starcie przy Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym.

Bardzo udany rajd rowerowy szlakiem
Brygady Świętokrzyskiej NSZ
Rafał Banaszek

7

sierpnia już po raz trzeci odbył się rajd rowerowy poświęcony Brygadzie Świętokrzyskiej
Narodowych Sił Zbrojnych. Po raz pierwszy zorganizowały go wspólnie aż cztery powiaty: kielecki,
włoszczowski, jędrzejowski i konecki. Włoszczowa
po raz drugi brała udział w tym wydarzeniu.

Grupy rowerzystów z poszczególnych powiatów wyruszyły
w godzinach porannych, aby po
południu spotkać się na mecie
w Lasocinie (gmina Łopuszno).
Tam, przy pomniku pamięci dowódców i żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ odbyły się oficjalne uroczystości.
W sumie, w rajdzie gwieździstym wzięło udział około 200
rowerzystów z czterech powiatów. Swoje grupy prowadzili
osobiście starostowie poszczególnych
powiatów:
włoszczowski Dariusz Czechowski,
kielecki Mirosław Gębski, konecki Grzegorz Piec i jędrzejowski Paweł Faryna.
Trasy wyznaczono tak, aby
po drodze rowerzyści odwiedzali miejsca pamięci związane z Narodowymi Siłami
Zbrojnymi i innymi formacjami wojskowymi. Trasa dla grupy z powiatu włoszczowskiego
wiodła drogami wojewódzkimi
i powiatowymi przez Włoszczowę, Kurzelów, Kluczewsko,
Rudkę i Oleszno. O bezpieczeństwo uczestników na trasie dbali policjanci.
18 Moja gazeta lokalna

We wspomnianych miejscowościach rowerzyści zatrzymywali się przy pomnikach,
kościołach i na cmentarzach,
aby zapalić znicze i oddać hołd
poległym. Przy okazji mogli
posłuchać ciekawych opowieści Jarosława Kowalskiego
z Włoszczowy na temat działalności NSZ na tych terenach.

Punktem
kulminacyjnym
rajdu rowerowego był wspólny
wjazd grup pod pomnik w Lasocinie, złożenie kwiatów i odśpiewanie hymnu państwowego. Wydarzenie zakończyło się
wspólnym grillem i śpiewem
pieśni patriotycznych przy
ognisku i akompaniamencie Zespołu Pieśni i Tańca

Wincentowianie z gminy Piekoszów.
Głównym organizatorem rajdu
patriotycznego było Powiatowe
Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie, które pozyskało dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury. Wzięło
w nim udział około 50 rowerzystów z naszego powiatu.
Warto nadmienić, że w ramach tego wydarzenia ogłoszono też konkurs plastyczny
o NSZ dla uczniów szkół podstawowych - termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia.
Uwieńczeniem całości będzie koncert patriotyczny, który odbędzie się 26 września
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Patronat medialny nad imprezą sprawowała "Moja gazeta lokalna".

Nasi rowerzyści na mecie w Lasocinie przy pomniku Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

© Rafał Banaszek
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ŁACHÓW 74B

OFERUJEMY
farby, lakiery
folie, siatki rolnicze
akumulatory rozruchowe
części do ciągników i maszyn rolniczych
zakuwanie węży ciśnieniowych
łączenie pasów rolniczych
sprzedaż używanych maszyn rolniczych
tel.
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668 601 441
ewaragroserwis@o2.pl

Moja gazeta lokalna

19

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.
20
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785 722 981
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Koło Gospodyń Wiejskich Tarnawa
Góra promowało akcję szczepień

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Tarnawej Góry przed mobilnym punktem szczepień przeciw Covid-19.

Rafał Banaszek

46

osób zaszczepiło się przeciw koronawirusowi jednodawkową szczepionką
firmy Jonson & Jonson w małej miejscowości Tarnawa Góra w gminie Moskorzew podczas festynu rodzinnego, który zorganizowało
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

Impreza odbyła się 7 sierpnia na
placu Ochotniczej Straży Pożarnej.
Każda z zaszczepionych osób otrzymała od organizatorów pamiątkowy długopis z napisem „Szczepimy
się z KGW Tarnawa Góra” oraz
słodki upominek. Wśród zaczepionych wylosowano nagrodę główną
- kosz prezentowy.
Dużym
zainteresowaniem
cieszył się też pokaz udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie pod okiem specjalistów dorośli i dzieci ćwiczyli pomoc poszkodowanym
w różnych sytuacjach.
Ciekawa była również prezentacja sprzętu ratowniczego, przygotowana przez strażaków z OSP
Moskorzew oraz rozmowy z policjantami na temat bezpieczeństwa na wsi, szczególnie podczas
żniw i wakacji.
Dzieci mogły wsiąść do radiowozu, dokładnie go obejrzeć, zrobić
SIERPIEŃ 2021

© archiwum KGW

My tarnowski dziołchy, niezłe paradnice... - śpiewały o sobie panie.

sobie pamiątkowe zdjęcie. Najmłodszymi uczestnikami festynu

zajmowały się panie animatorki
z firmy Figlemigle z Kielc - furorę

© archiwum KGW

robiły brokatowe tatuaże i malowanie twarzy. Szybko znikały też
ze stołów smakołyki - ciasta, chleb
ze smalcem i kiszone ogórki.
Warto podkreślić, że panie
z KGW wystąpiły po raz pierwszy z własnym repertuarem i zaśpiewały dla mieszkańców Tarnawej Góry piosenki, do których
teksty ułożyła Marysia Błaut.
Śpiewem zachęcały do szczepienia się przeciw koronawirusowi.
Do szczepienia zachęcał również
w swoim wystąpieniu poeta ludowy Czesław Syrek z Kwiliny.
Podczas festynu profilaktycznego odbyło się wiele konkurencji dla dzieci i dorosłych,
w tym również konkurs dla
rodzin na plakat promujący
szczepienia.
Zorganizowano
też turniej tenisa stołowego
dla dzieci i dorosłych. Panie
przygotowały oryginalne nagrody, na przykład za rzut kaloszem do beczki nagrodą był
bon na zakup… gumofilców.
Miłe słowa do organizatorek
skierował Artur Konarski, radny
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Pogratulował pomysłu, organizacji, chwalił za poprawne wykorzystanie dotacji
w ramach Narodowego Programu „Szczepimy się z KGW” oraz
zachęcał uczestników festynu do
udziału w rządowej akcji prozdrowotnej.
21
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Rozmowy o "Polskim Ładzie".
Powiat wnioskuje o 65 milionów

© Starostwo Powiatowe

W spotkaniu w starostwie wzięli udział wójtowie i przedstawiciele wszystkich gmin powiatu włoszczowskiego.

Rafał Banaszek

5

sierpnia w starostwie odbyło się kolejne spotkanie
z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego. Dotyczyło ono Rządowego Funduszu Polski Ład.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich gmin naszego
powiatu oraz pracownicy starostwa na czele ze starostą Dariuszem Czechowskim, który był inicjatorem spotkania. Rozmawiano
między innymi o zasadach, jakie
obowiązują przy składaniu i realizacji wniosków do Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych.
Samorządy – przyszli beneficjenci programu - mogły składać
wnioski o dofinansowanie swoich
inwestycji od początku lipca do
połowy sierpnia. Powiat włoszczowski złożył 3 wnioski na łączną
kwotę około 70 milionów złotych,

w tym 50 milionów na budowę
hali sportowej przy liceum, 15
milionów na przebudowę dróg
Oleszno-Wola Świdzińska, Wymysłów-Ludynia i w Seceminie
(przy markecie Dino) oraz 5 milionów na drogi w Komparzowie
i Koniecznie.
Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie realizował program, przekaże zbiorczy raport ze
złożonymi wnioskami do komisji
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta przygotuje rekomendację, na podstawie której
premier zdecyduje o przyznaniu
dofinansowania poszczególnym
samorządom.

Jak się dowiedzieliśmy, finansowanie inwestycji będzie polegało na tym, że Bank Gospodarstwa
Krajowego będzie przyznawał
promesy, na podstawie których
jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła uruchomić
procedury przetargowe.

Rządowy Fundusz Polski
Ład to Program Inwestycji
Strategicznych, które pomogą odbudować gospodarkę
po pandemii. Dzięki niemu
wzrośnie jakość życia Polaków
- napisano na stronie internetowej
włoszczowskiego starostwa.

Gminy Kluczewsko, Radków i Secemin
przekazały po 5 tysięcy złotych szpitalowi
Rafał Banaszek

P

o 5 tysięcy złotych dotacji celowej przekazały gminy Kluczewsko, Radków
i Secemin na pomoc finansową dla szpitala
na realizację zadania pod nazwą „Zakupy
inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego) ZOZ Włoszczowa”.
Stosowne umowy w tej sprawie
podpisali 3 sierpnia dwaj starostowie włoszczowscy z wójtami
gmin. Zarząd Powiatu, w imieniu własnym, dyrektora szpitala
i społeczności powiatu serdecz22 Moja gazeta lokalna

nie dziękuje wójtom oraz radom
gmin za okazane wsparcie.
Szpital powiatowy to nasze
wspólne dobro. Cieszymy się,
że gminy Radków, Kluczewsko
i Secemin wsparły naszą jednost-

kę. Każdy nowy sprzęt, czy urządzenie sprawia, że jakość świadczonych usług wzrasta, z czego
niewątpliwie cieszą się pacjenci
i personel – podkreśla starosta
Dariusz Czechowski.

© Starostwo Powiatowe

Umowę podpisuje wójt Kluczewska.

Ogólnopolskie
konkursy plastyczne
Rafał Banaszek

S

tarostwo Powiatowe we Włoszczowie zaprasza do
udziału w dwóch ogólnopolskich konkursach plastycznych.
Pierwszy nosi nazwę „Kartka
okolicznościowa – 37 rocznica
protestu o krzyże w Zespole Szkół
Zawodowych we Włoszczowie”
i adresowany jest do uczniów od
15 roku życia, studentów i osób
dorosłych. Zgłoszona do tego
konkursu praca powinna przedstawiać historię, miejsca, ludzi
i wydarzenia związane ze słynnym strajkiem młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych z 1984
roku. Prace plastyczne należy
składać osobiście w Biurze Podawczym starostwa (pokój numer 100 na parterze) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo
Powiatowe we Włoszczowie, ul.
Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa z dopiskiem „Konkurs - Kartka okolicznościowa”.
Drugi konkurs plastyczny pod
nazwą „Ilustracje do książki Lokomotywa Stefana” skierowany jest
do uczniów szkół podstawowych.
Zadanie konkursowe polega na namalowaniu trzech rysunków do treści tekstu napisanego przez Teresę
Ostrowską z Brześcia pod tytułem
„Lokomotywa Stefana”. Oba konkursy trwają do 20 września.

Stypendia dla
studentów medycyny
Rafał Banaszek

Z

arząd Powiatu
ogłosił nabór wniosków o przyznanie
stypendium studentom kształcącym się
na kierunku lekarskim
oraz pielęgniarstwa.
Stypendia będą przyznawane na
okres 9 miesięcy, to jest od 1 października bieżącego roku do 30
czerwca 2022 r. Wysokość stypendium dla studentów medycyny wynosi 2 tysiące złotych miesięcznie,
dla studentów pielęgniarstwa – 1
tysiąc. Termin składania wniosków
upływa 20 września. Więcej informacji oraz stosowne dokumenty
dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej starostwa.
SIERPIEŃ 2021
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PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH

DACHPOLL

Włoszczowa, ul. Kolejowa 5
tel. 41 394 36 88, www.dachpoll.pl
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OKNA I DRZWI
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• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE TOMEX

kom. 604 289 855

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

SOFTLINE 0,6 W/m2K

OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

Kompleksowo pomagamy i doradzamy

29-100 Włoszczowa, ul. Żwirki 38
www.ubezpieczeniadlakazdego.pl
e-mail: prestige@biznespoczta.pl
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SALON SPRZEDAŻY: TOMEX Krzysztof Tomczyk

1. Włoszczowa ul. Sienkiewicza 16 (obok Salonu PLAY)
tel. 506 180 713 - 513 416 994 e-mail: tomexokna77@onet.pl
2. Koniecpol, Rynek 38
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Export-Import

Producent Nawozów
Wapniowych

AGRO GRAN MIX

®

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

WANIE
DOFINANSOWANIA!
DO WAPNO
iu!
Pomagamy w

Producent Nawozów
Wapniowych

AGRO GRAN
MIX®
500 kg

www.rafpol.eu

WYSOKOREAKTYWNY
NAWÓZ GRANULOWANY

uzyskan

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
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Kolorowy piknik rodzinny we
Włoszczowie z atrakcjami dla dzieci
Rafał Banaszek

14

sierpnia w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie odbył się
długo wyczekiwany piknik rodzinny połączony ze
Świętem Kolorów Holi.

Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby wydarzenie było
atrakcją przede wszystkim dla
dzieci. A te nie zawiodły.
Dużym powodzeniem cieszyły
się między innymi konkurencje
sportowe, w których rywalizowały całe rodziny. Nagrody wręczali zwycięzcom dyrektor Teresa Chudy ze starostą Dariuszem
Czechowskim i wicestarostą Łukaszem Karpińskim. Fundatorem
nagród było Starostwo Powiatowe.
Największą jednak atrakcją było
Święto Kolorów Holi. Ta rozrywka przyciągnęła na teren imprezy
bardzo dużo dzieci i młodzieży,
którzy – jak można było się przekonać – byli bardzo spragnieni
zabawy, towarzystwa i kolorów.
Organizatorzy zadbali również o to,
aby goście nie byli głodni czy spra-

© PCK-R Włoszczowa

© PCK-R Włoszczowa

Największą atrakcją pikniku dla dzieci było Święto Kolorów Holi.

Impreza bardzo się podobała dzieciom.

gnieni i postarali się o zaplecze gastronomiczne. Można było się poczęstować między innymi produktami
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej.

Henrykowi Migaczowi, Justynie
Celebańskiej oraz mleczarni. Patronem medialnym wydarzenia
była "Moja gazeta lokalna".

Organizatorzy dziękują za pomoc partnerom i sponsorom,
dzięki którym impreza była tak
udana: Starostwu Powiatowemu,

Włoszczowskie tańczy. Udany piknik
ludowy przy remizie w Koniecznie
Rafał Banaszek

15

sierpnia na placu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Koniecznie odbył się piknik
ludowy pod nazwą "Włoszczowskie Tańczy".
I rzeczywiście tańców nie brakowało.

Można powiedzieć, że była
to kontynuacja cyklu spotkań
z muzyką ludową, rozpoczęta jesienią 2019 roku.
Piknik prowadził Zbigniew Woldański z włoszczowskiego Domu
Kultury, zapraszając na scenę
w pierwszej kolejności młode wokalistki z sekcji wokalnej. Następnie wystąpiły kapele: Edwarda
Goli z Sędziszowa, Włoszczowskie
Muzykanty oraz zespół Reverb.
Dopisała słoneczna pogoda,
więc były tańce i dobra zabawa
przy dźwiękach muzyki ludowej. Dmuchane zjeżdżalnie były
oblegane przez dzieci. Było coś
dla ducha, ale i też dla ciała, bowiem panie z miejscowego Koła
SIERPIEŃ 2021

Gospodyń Wiejskich przygotowały pyszne przekąski.
Piknik ludowy w Koniecznie odwiedziły władze samorządowe gminy
- burmistrz Grzegorz Dziubek i przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz
Dudkiewicz. Patronat medialny sprawowała "Moja gazeta lokalna".
Dziękujemy młodym artystom
z sekcji wokalnej oraz zespołom za
uświetnienie swoją muzyką pikniku i przyciągnięcie ludzi do tańca.
Impreza nie odbyłaby się bez zaangażowania i pomocy wielu osób,
którym serdecznie dziękujemy.
Cieszymy się, że piknik odbył w miłej atmosferze – opowiadał Rafał
Bednarczyk, kierownik filii Domu
Kultury w Koniecznie.

© DK filia Konieczno

Tak się bawili uczestnicy pikniku ludowego w Koniecznie.
Moja gazeta lokalna
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Strażacy z Secemina otrzymali samochód.
Druhom pomógł poseł z Włoszczowy
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

© Bartłomiej Dorywalski

Uroczyste przekazanie samochodu transportowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Seceminie.

Rafał Banaszek

P

oseł Bartłomiej Dorywalski wraz z komendantem
PSP Włoszczowa Andrzejem Pacanowskim wręczyli prezesowi OSP Secemin Jarosławowi Drążkiewiczowi kluczyki do 9-osobowego samochodu.

belno, Krasocin, Kluczewsko,
Moskorzew i Żelisławice.
Symboliczne czeki wręczono
przed siedzibą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach.

Fiat Scudo w bardzo dobrym
stanie pochodzi z zasobów Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej we Włoszczowie i będzie służył jednostce do
przewozu osób i nie tylko.
Dziękujemy panu posłowi za pomoc w pozyskaniu tego samochodu. Pojazd będzie obecnie wykorzystywany między innymi na cele
związane ze zwalczaniem pandemii - mówi prezes Drążkiewicz.

Podczas przekazania dotacji z programu „Mały strażak” w Kielcach.

W przekazaniu samochodu 14
sierpnia uczestniczyły władze
samorządowe gminy na czele
z wójtem Tadeuszem Piekarskim i przewodniczącym rady
Bogdanem Wasikiem, radni powiatowi z gminy Secemin, strażacy oraz mieszkańcy.
Dodajmy, że Ochotnicza
Straż Pożarna w Seceminie to
jedyna jednostka w powiecie
włoszczowskim, w której funk-

cjonują dziecięca i dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze
(dziewcząt i chłopców).
Warto nadmienić, że nie była to
jedyna pomoc posła Dorywalskiego
dla druhów z powiatu włoszczowskiego w okresie wakacyjnym.
19 lipca 6 jednostek strażackich otrzymało po 10 tysięcy złotych z programu „Mały
strażak” na zakup sprzętu.
Były to: OSP Włoszczowa, Be-

© Bartłomiej Dorywalski

Przebudowa ulicy Sienkiewicza we
Włoszczowie. Są utrudnienia w ruchu
Rafał Banaszek

W

sierpniu rozpoczęła się przebudowa
drogi wojewódzkiej 785 - ulicy Sienkiewicza w mieście. Kierowcy muszą się
liczyć ze sporymi utrudnieniami w ruchu.
Docelowo ma być zmodernizowany odcinek ulicy o długości 690 metrów (od ronda na
Młynarskiej w kierunku wiaduktu). Zakres prac obejmuje
wykonanie nowej nawierzchni
asfaltowej, wymianę uszkodzonych elementów kanalizacji deszczowej, wykonanie nowego chodnika oraz zjazdów
do posesji po stronie prawej
26 Moja gazeta lokalna

– gdzie nie ma obecnie ciągu pieszego, a także remont
istniejącego chodnika oraz
zjazdów. Inwestycja pochłonie około 975 tysięcy złotych.
Wykonawca – włoszczowska
firma Dukt ma 5 miesięcy na
wykonanie prac. Warto wspomnieć, że zanim ruszyły roboty
drogowe, gmina Włoszczowa
zbudowała w ulicy wodociąg.

Ulica Sienkiewicza we Włoszczowie jest w przebudowie.

© Rafał Banaszek
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wydarzenia

Włoszczowski szpital pozyskał 50 darmowych
testów do badań na obecność koronawirusa
Rafał Banaszek

50

bezpłatnych testów do badań na obecność
Covid-19 otrzymał 17 sierpnia Zespół Opieki
Zdrowotnej we Włoszczowie z Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. Pomogła członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta.
Ponieważ naszemu szpitalowi wyczerpała się już pula przydzielonych
testów dyrektor placówki Rafał Krupa
zwrócił się z wnioskiem o dodatkową
partię do Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. Jego prośba nie przyniosła jednak efektu.
Poprosił więc o pomoc Małgorzatę
Gustę ze Starostwa Powiatowego we
Włoszczowie. 17 sierpnia radna Gusta
dostarczyła osobiście z Podzamcza do
Włoszczowy 50 darmowych testów
dla mieszkańców naszego powiatu.
Jak mówi dyrektor Krupa, koszt wykonania jednego takiego testu to wydatek około 400 złotych.
To jest duża sprawa i duże wsparcie dla nas. Skorzystają na tym między innymi studenci i inni mieszkańcy powiatu włoszczowskiego
– twierdzi Rafał Krupa.

Małgorzata Gusta przekazuje darmowe testy na koronawirusa Rafałowi Krupie.

Zdrowy senior 60+. Zajęcia rehabilitacyjne
we Włoszczowie dla 20-osobowej grupy
Rafał Banaszek

W

sierpniu rozpoczęły się zajęcia z projektu
”Zdrowy Senior 60+”, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.
Dzięki tej inicjatywie grupa 20 seniorów z naszego powiatu będzie mogła poprawić swoją
kondycję, a tym samym i zdrowie.

W Powiatowym Centrum
Kulturalno-Rekreacyjnym we
Włoszczowie ruszył w sierpniu projekt realizowany przez
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Rączki Pokolenie Aktywnych,
które złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymało dofinansowanie.

© Malgorzata Gusta

Grupa 20 seniorów z powiatu
włoszczowskiego będzie mogła
spotkać się z lekarzem oraz rehabilitantem i poprawić swoją
sprawność fizyczną. Projekt
potrwa do 3 września i zakończy się wspólnym spotkaniem
integracyjnym.
Członek Zarządu Powiatu
Małgorzata Gusta dziękuje
Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi
Rączki Pokolenie Aktywnych
z gminy Kluczewsko za złożenie wniosku o dofinansowanie,
dzięki któremu skorzystają
nasi seniorzy.

© Malgorzata Gusta

Seniorzy z naszego powiatu z przedstawicielami stowarzyszenia z Rączek na pierwszych zajęciach w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym.
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Włoszczowa, dn. 2021.07.26

OGŁOSZENIA

Znak: GKN.6821.1.19.2020.TS

Włoszczowa, dn. 2021.07.26

Znak: GKN.6821.1.1.2021.TS

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 2021 r. poz. 735) 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 2021 r. poz. 735) po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek
Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego

orzekam:
uznać działki gruntu położone w obrębie 05 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone
w ewidencji gruntów jako działki Nr 6220, 6221, 6228 za mienie gromadzkie.

orzekam:
uznać działki gruntu położone w obrębie Kurzelów gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji
gruntów jako działki Nr 29, 57, 80, 84, 106, 107, 165, 168, 217, 218, 219, 220, 223, 247, 248, 320,
321, 354, 397, 398, 437, 444, 445, 465, 473, 561, 562, 570, 580, 605, 643, 658, 680, 699, 759, 774,
819, 856, 870, 898, 926, 946, 958, 1008, 1020, 1041, 1060, 1061, 1082, 1132, 1150, 1164, 1169, 1173,
1201, 1218, 1339, 1343, 1356, 1447, 1451, 1496 1515, 1517, 1563, 1564, 1644, 1689, 1750, 1771, 1783,
1803, 1813, 1828, 1829, 1937, 2000, 2029, 2030, 2031, 2047, 2048, 2049, 2050, 2105, 2319, 2320,
2324, 2344, 2358, 2359, 2369, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2382, 2383, 3052, 3054,
3056, 732, 2346 za mienie gromadzkie.

Uzasadnienie
Dnia 18.01.2021r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa
postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości
położonych w obrębie 05 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji
gruntów jako działki Nr 6220, 6221, 6228. 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 2021 r. poz.
735) 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 18.01.2021r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie
administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Kurzelów
gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 29, 57, 80, 84, 106, 107, 165, 168, 217,
218, 219, 220, 223, 247, 248, 320, 321, 354, 397, 398, 437, 444, 445, 465, 473, 561, 562, 570, 580, 605,
643, 658, 680, 699, 759, 774, 819, 856, 870, 898, 926, 946, 958, 1008, 1020, 1041, 1060, 1061, 1082,
1132, 1150, 1164, 1169, 1173, 1201, 1218, 1339, 1343, 1356, 1447, 1451, 1496 1515, 1517, 1563, 1564, 1644,
1689, 1750, 1771, 1783, 1803, 1813, 1828, 1829, 1937, 2000, 2029, 2030, 2031, 2047, 2048, 2049, 2050,
2105, 2319, 2320, 2324, 2344, 2358, 2359, 2369, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2382, 2383,
3052, 3054, 3056, 732, 2346. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie wyjaśnień
uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia sposobu użytkowania
powyższych nieruchomości stwierdzono, że ww. działki zostały wydzielone w czasie uwłaszczenia
włościan na cele ogólne mieszkańców wsi Kurzelów, jako drogi dojazdowe do pól i posesji mieszkańców.
Drogi te istniały przed 1963 rokiem, istnieją do chwili obecnej i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy
wsi Kurzelów. Do mienia gminnego zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) mają zastosowanie przepisy dotyczące mienia komunalnego,
zgodnie natomiast z art. 48 ust. 3 w/w ustawy wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi
prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym,
pozostają nienaruszone. Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, że w/w nieruchomości, o których mowa
wykorzystywane są wspólnie przez mieszkańców, należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
P o u c z e n i e:
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania się do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za
moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po upływie terminu jej podania do publicznej
wiadomości. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) 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. 2021.07.26

Włoszczowa, dn. 2021.07.29
Znak: GKN.6821.1.4.2021.TS

Znak: GKN.6821.1.3.2021.TS

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 2021 r. poz. 735) 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 2021 r. poz. 735) po przeprowadzeniu
wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego

orzekam:
uznać działkę gruntu położoną w obrębie Łachów gm. Włoszczowa, oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka Nr 3/3 za mienie gromadzkie.

orzekam:
uznać działkę gruntu położoną w obrębie Michałów gm. Włoszczowa, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka Nr 222 za mienie gromadzkie.

Uzasadnienie
Dnia 18.01.2021r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie
administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych
w obrębie Łachów gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 3/3,
172. W dniu 01.07.2021r. do tut. organu wpłynęło pismo Burmistrza Gminy Włoszczowa,
w którym wycofał on swój wniosek w części dotyczącej działce Nr 172 o pow. 0,2654 ha,
położonej w obrębie Łachów gmina Włoszczowa. W związku z powyższym prowadzone przez
Starostę Włoszczowskiego postępowanie w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone
w obrębie Łachów gm. Włoszczowa stanowią mienie gromadzkie, w części dotyczącej działki
Nr 172 stało się bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego. 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 wsi Łachów, jako
droga dojazdowa do pól i posesji mieszkańców. Droga ta istniała przed 1963 rokiem, istnieje
do chwili obecnej i korzystają z niej wszyscy mieszkańcy wsi Łachów. Do mienia gminnego
zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 735) 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 18.01.2021r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa
postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości
położonej w obrębie Michałów gm. Włoszczowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka Nr 222. 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 wsi Michałów, jako droga
dojazdowa do pól i posesji mieszkańców. Droga ta istniała przed 1963 rokiem, istnieje do
chwili obecnej i korzystają z niej wszyscy mieszkańcy wsi Michałów. 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 2021 r. poz. 735) 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.
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P o u c z e n i e:
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania się do Wojewody Świętokrzyskiego
w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po
upływie terminu jej podania do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia
14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
735) 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.
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OGŁOSZENIA

Włoszczowa, dn. 2021.07.26

Włoszczowa, dn. 2021.07.26
Znak: GKN.6821.1.6.2021.TS

Znak: GKN.6821.1.5.2021.TS

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 2021 r. poz. 735) 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 2021 r. poz. 735) po
przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania
administracyjnego

orzekam:
uznać działki gruntu położone w obrębie Międzylesie gm. Włoszczowa, oznaczone
w ewidencji gruntów jako działki Nr 769, 770 za mienie gromadzkie.

orzekam:
uznać działki gruntu położone w obrębie Motyczno gm. Włoszczowa, oznaczone
w ewidencji gruntów jako działki Nr 147, 154/1, 181, 183, 188, 190, 270, 441, 833, 173,
174/1, 174/2 za mienie gromadzkie.

Uzasadnienie
Dnia 18.01.2021r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa
postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości
położonych w obrębie Międzylesie gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów
jako działki Nr 769, 770. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie
wyjaśnień uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia
sposobu użytkowania powyższych nieruchomości stwierdzono, że ww. działki zostały
wydzielone w czasie uwłaszczenia włościan na cele ogólne mieszkańców wsi Międzylesie,
jako drogi dojazdowe do pól i posesji mieszkańców. Drogi te istniały przed 1963 rokiem,
istnieją do chwili obecnej i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy wsi Międzylesie. 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 2021 r. poz.
735) 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 18.01.2021r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa
postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości
położonych w obrębie Motyczno gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako
działki Nr 147, 154/1, 181, 183, 188, 190, 270, 441, 833, 173, 174/1, 174/2. 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 wsi Motyczno, m.in. jako drogi dojazdowe do
pól i posesji mieszkańców. Drogi te istniały przed 1963 rokiem, istnieją do chwili
obecnej i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy wsi Motyczno. W zakresie pozostałych
nieruchomości objętych postępowaniem, a nie będących działkami drogowymi ustalono,
iż z nieruchomości tych również korzystali wszyscy mieszkańcy wsi. 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 2021 r. poz.
735) 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. 2021.07.26
Znak: GKN.6821.1.7.2021.TS

Włoszczowa, dn. 2021.07.26
Znak: GKN.6821.1.9.2021.TS

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 2021 r. poz. 735) 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 2021 r. poz. 735) po
przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania
administracyjnego

orzekam:
uznać działki gruntu położone w obrębie Nieznanowice gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji
gruntów jako działki Nr 64, 597, 598, 601, 602, 604, 605, 607, 618, 642 za mienie gromadzkie.

orzekam:
uznać działki gruntu położone w obrębie Przygradów gm. Włoszczowa, oznaczone
w ewidencji gruntów jako działki Nr 492/1, 492/2, 640 za mienie gromadzkie.

Uzasadnienie
Dnia 18.01.2021r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie
administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych
w obrębie Nieznanowice gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr
64, 597, 598, 601, 602, 604, 605, 607, 618, 642. W wyniku przeprowadzonego postępowania,
na podstawie wyjaśnień uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym
ustalenia sposobu użytkowania powyższych nieruchomości stwierdzono, że ww. działki zostały
wydzielone w czasie uwłaszczenia włościan na cele ogólne mieszkańców wsi Nieznanowice, jako
drogi dojazdowe do pól i posesji mieszkańców. Drogi te istniały przed 1963 rokiem, istnieją do
chwili obecnej i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy wsi Nieznanowice. 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 18.01.2021r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa
postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości
położonych w obrębie Przygradów gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów
jako działki Nr 492/1, 492/2, 640. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na
podstawie wyjaśnień uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym
ustalenia sposobu użytkowania powyższych nieruchomości stwierdzono, że ww. działki
zostały wydzielone w czasie uwłaszczenia włościan na cele ogólne mieszkańców wsi
Przygradów, jako drogi dojazdowe do pól i posesji mieszkańców. Drogi te istniały
przed 1963 rokiem, istnieją do chwili obecnej i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy
wsi Przygradów. 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 2021 r. poz.
735) 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 2021 r. poz.
735) 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.
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OGŁOSZENIA

Znak: GKN.6821.1.10.2021.TS

Włoszczowa, dn. 2021.07.26

Znak: GKN.6821.1.11.2021.TS

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 2021 r. poz. 735) 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 2021 r. poz. 735) po
przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania
administracyjnego

orzekam:
uznać działkę gruntu położoną w obrębie Rząbiec gm. Włoszczowa, oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka Nr 833 za mienie gromadzkie.

orzekam:
uznać działkę gruntu położoną w obrębie Rogienice gm. Włoszczowa, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka Nr 497 za mienie gromadzkie.

Uzasadnienie
Dnia 18.01.2021r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa
postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości
położonej w obrębie Rząbiec gm. Włoszczowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka Nr 833. 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 wsi Rząbiec, jako droga
dojazdowa do pól i posesji mieszkańców. Droga ta istniała przed 1963 rokiem, istnieje do
chwili obecnej i korzystają z niej wszyscy mieszkańcy wsi Rząbiec. 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 18.01.2021r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa
postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości
położonych w obrębie Rogienice gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako
działki Nr 497, 645/1. W dniu 15.06.2021r. do tut. organu wpłynęło pismo Burmistrza
Gminy Włoszczowa, w którym wycofał on swój wniosek w części dotyczącej działce Nr
645/1 o pow. 0,2937 ha, położonej w obrębie Rogienice gmina Włoszczowa. W związku
z powyższym prowadzone przez Starostę Włoszczowskiego postępowanie w sprawie
ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Rogienice gm. Włoszczowa stanowią
mienie gromadzkie, w części dotyczącej działki Nr 645/1 stało się bezprzedmiotowe
w rozumieniu art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego. 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 wsi Rogienice, jako droga
dojazdowa do pól i posesji mieszkańców. Droga ta istniały przed 1963 rokiem, istnieje do
chwili obecnej i korzystają z niej wszyscy mieszkańcy wsi Rogienice. 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 2021 r. poz.
735) 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. 2021.07.26
Znak: GKN.6821.1.12.2021.TS

P o u c z e n i e:
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania się do Wojewody Świętokrzyskiego
w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po upływie
terminu jej podania do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca
1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) 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.
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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 2021 r. poz. 735) 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 2021 r. poz. 735) po
przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania
administracyjnego

orzekam:
uznać działki gruntu położone w obrębie Silpia Duża gm. Włoszczowa, oznaczone
w ewidencji gruntów jako działki Nr 644, 809 za mienie gromadzkie.

orzekam:
uznać działki gruntu położone w obrębie Wymysłów gm. Włoszczowa, oznaczone
w ewidencji gruntów jako działki Nr 518, 519 za mienie gromadzkie.

Uzasadnienie
Dnia 18.01.2021r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa
postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości
położonych w obrębie Silpia Duża gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów
jako działki Nr 644, 809. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie
wyjaśnień uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia
sposobu użytkowania powyższych nieruchomości stwierdzono, że ww. działki zostały
wydzielone w czasie uwłaszczenia włościan na cele ogólne mieszkańców wsi Silpia Duża,
jako drogi dojazdowe do pól i posesji mieszkańców. Drogi te istniały przed 1963 rokiem,
istnieją do chwili obecnej i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy wsi Silpia Duża. 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 18.01.2021r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa
postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości
położonych w obrębie Wymysłów gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów
jako działki Nr 518, 519. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie
wyjaśnień uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia
sposobu użytkowania powyższych nieruchomości stwierdzono, że ww. działki zostały
wydzielone w czasie uwłaszczenia włościan na cele ogólne mieszkańców wsi Wymysłów,
jako drogi dojazdowe do pól i posesji mieszkańców. Drogi te istniały przed 1963 rokiem,
istnieją do chwili obecnej i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy wsi Wymysłów. 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 2021 r. poz.
735) 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 2021 r. poz.
735) 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.
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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 2021 r. poz. 735) 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 2021 r. poz. 735) po
przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania
administracyjnego

orzekam:
uznać działkę gruntu położoną w obrębie Wola Wiśniowa gm. Włoszczowa, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka Nr 487 za mienie gromadzkie.

orzekam:
uznać działki gruntu położone w obrębie Łachów gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji
gruntów jako działka Nr 526/5, 526/7, 538, 1350/2 za mienie gromadzkie

Uzasadnienie
Dnia 18.01.2021r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa
postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości
położonej w obrębie Wola Wiśniowa gm. Włoszczowa, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka Nr 487. 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 wsi Wola Wiśniowa, jako
droga dojazdowa do pól i posesji mieszkańców. Droga ta istniała przed 1963 rokiem,
istnieje do chwili obecnej i korzystają z niej wszyscy mieszkańcy wsi Wola Wiśniowa.
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 29.01.2021r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie
administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie
Łachów gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 526/5, 526/7, 538,
1350/2. 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 wsi Łachów, jako rowy melioracyjne służące odwodnieniu pól
znajdujących się w ich sąsiedztwie. Rowy te istniały przed 1963 rokiem, istnieją do chwili
obecnej i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy wsi Łachów. 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 2021 r. poz.
735) 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 2021 r. poz.
735) 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.

Gmina Włoszczowa ufundowała nowe
stroje dla amatorskiej grupy kolarskiej

© UG Włoszczowa

Nowe stroje prezentują: (od lewej) Sylwester Kowalski, Daniel Michałek, Robert Wojtczyk, burmistrz Grzegorz
Dziubek, Dominik Jedynak, Damian Śpiechowcz i Piotr Sikora.

Rafał Banaszek

G

mina Włoszczowa wraz z innymi sponsorami zakupiła dla kolarzy z Domin Sport
Team nowe koszulki i spodenki. Jeden komplet
otrzymał w prezencie burmistrz.
17 sierpnia członkowie grupy
odwiedzili burmistrza GrzeSIERPIEŃ 2021

gorza Dziubka w nowych strojach, które zasponsorowały im

gmina, Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska, Fundacja Jesteśmy Blisko, stacja paliw Euro
Tank oraz Domin Sport. Warto wspomnieć, że 10 sierpnia
nasi kolarze brali udział w największej imprezie kolarskiej
w Polsce - ORLEN Tour de Pologne Amatorów.

Ogłoszenie
Zarządu Powiatu
Zarząd Powiatu Włoszczowskiego
działając
na
podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce
nieruchomościami informuje, że w dniach
12.08.2021–02.09.2021 na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul.
Wiśniowa 10 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Włoszczowskiego,
położonych w obrębie ewidencyjnym 06 Włoszczowa
- miasto, przeznaczonych
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Ponadto wykaz
został zamieszczony na stronach internetowych urzędu:
www.powiat-wloszczowa.
pl i www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl, informacja
o wywieszeniu wykazu została również wywieszona
na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy we Włoszczowie przy
ul. Partyzantów 14.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Dariusz Czechowski
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rozmaitości
Krzyżówka nr 28
Pytania

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

Zwycięzca krzyżówki nr 27

© archiwum
© Rafał prywatne
Banaszek

Paweł Kaczmarek z Włoszczowy odgadł prawidłowo hasło krzyżówki
w lipcowym numerze, które brzmiało: IGRZYSKA. Został wylosowany spośród pięciu
czytelników, którzy nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Bogdan Stachurski, Katarzyna Dumin, Bożena Jamróz i Adam Cygan. Dziękujemy i gratulujemy.

Skandal na wsi
Jak grom
z jasnego nieba huknęła po
wsi sensacyjna
wiadomość:"Kowalscy się rozwodzą!". Sędzia pyta na rozprawie:
- Jaki powód rozwodu po dwudziestu latach zgodnego pożycia? - Nie
odpowiada mi seksualnie - niepewnym głosem odpowiada zestresowany Kowalski. Nagle w końcu
sali podnosi się dziarski mężczyzna
i woła: - Głupoty pan opowiadasz!
Wszystkim chłopom we wsi odpowiada, a panu nie?

1. Jaka komercyjna inwestycja
we Włoszczowie wzbudza ostatnio bardzo duże kontrowersje?
2. Jak nazywa się lekarz
z Włoszczowy, który wydał
ostatnio swoją nową książkę pod tytułem „Nie zamykaj
oczu”?
3. Jaki uwielbiany we Włoszczowie holenderski wirtuoz
skrzypiec powrócił na ekrany
kina Muza w sierpniu?
4. W jakiej miejscowości znajdowała się meta rajdu rowerowego szlakiem Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił
Zbrojnych?
5. Co odwiedziły włoszczowskie dzieci w Kielcach na zakończenie wakacji w Domu
Kultury?
6. Ostatni żyjący uczestnik bitwy pod Olesznem o pseudonimie „Malarski”, który ostatnio
brał udział w obchodach 77.
rocznicy tego wydarzenia.
7. Jaką ważną inwestycję
otwarto 25 sierpnia 2018 roku
w Seceminie?
8. Jaki zespół był gwiazdą
dożynek powiatowych w Kluczewsku, które odbyły się 27
sierpnia 2017 roku na miejscowym stadionie?
9. Jaki pseudonim nosił
Edmund Welke z Secemina,
uczestnik powstania warszawskiego?
10. Jak się nazywał zmarły
29 lipca lekarz z Moskorzewa,
specjalista ortopeda, od wielu
lat związany włoszczowskim
szpitalem?
11. O czyjej lokomotywie napisała książkę Teresa Ostrowska
z Brześcia?

Składniki:
4 kg ogórków, 1 kg niedużej cukinii, 1 kg papryki (można dać czerwoną i żółtą), 1/2 kg cebuli
(może być też czerwona), 1/2 kg marchewki,
trochę zielonej pietruszki, 1 główka czosnku,
1 łyżka soli; za lew a : 5 szklanek wody, 1 i 2/3
szklanki octu, 1 i 2/3 szklanki cukru, 3,5 łyżki
soli, 6 goździków, kilka ziaren ziela angielskiego, liść laurowy, olej.

Poświęcenie nowego
samochodu dla OSP

W niedzielę, 29 sierpnia na boisku
obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Moskorzewie odbędzie się
uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu ratowniczogaśniczego dla miejscowej jednostki.
O godzinie 15 zostanie odprawiona
msza święta polowa, a dwie godziny
później rozpoczną się występy artystyczne. O godzinie 19.30 organizatorzy zapraszają na zabawę taneczną
na wolnym powietrzu z zespołem
Sex Treme. Nie zabraknie gastronomii, ogródków piwnych i atrakcji
dla dzieci. Będzie też możliwość zaszczepienia się przeciw Covid-19 jednodawkową szczepionką Johnson &
Johnson.

Ogłoszenie
"Profilaktyka 40 plus" badania dla 40-latków
Od 1 lipca ruszył ogólnopolski program zdrowotny
„Profilaktyka 40 plus”. Każda
osoba, która w tym roku kończy 40 lat i więcej, może skorzystać z darmowych badań
diagnostycznych.
Po wypełnieniu specjalnej ankiety w Internetowym Koncie
Pacjenta osoby po czterdziestce
otrzymają e-skierowanie na pakiet od 6 do 12 rodzajów badań.
Osoby, które nie korzystają
z Internetu, nie mają profilu zaufanego i nie logują się do IKP,
mogą uzyskać e-skierowanie za
pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM)
pod numerem telefonu: 22 735
39 53.

Wykonanie:
Zalewę gotujemy z podanych składników.
Ogórki kroimy w plasterki, tak samo postępujemy z cukinią (jeżeli jest to młoda cukinia,
nie obieramy jej, gdy jest starsza - obieramy
i usuwamy nasiona). Cebulę kroimy w pół plasterki, paprykę w słupki, marchewkę ścieramy
na tarce o dużych oczkach, pietruszkę siekamy,
czosnek w plasterki. Całość zasypujemy łyżką
soli, mieszamy odstawiamy przynajmniej na
godzinę, aż puści sok. Po tym czasie do sałatki wlewamy wcześniej przygotowaną zalewę, mieszamy i pozostawiamy na 30 minut.
Wkładamy do słoików i do każdego dodajemy
łyżeczkę oleju. Pasteryzujemy około 20 minut.

Sałatka z cukinii
ogórków, papryki i cebuli
Przepis
Jolanty Sułeckiej
przewodniczącej
Koła Gospodyń Wiejskich
w Tarnawej Górze
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Pan Czesław z Humorem
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