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s. 6     

s. 11

W mszach świętych odprawio-
nych z tej okazji we włoszczow-
skich kościołach parafialnych 
uczestniczyli razem z dyrektorami 
placówek, nauczycielami i ucznia-
mi także przedstawiciele władz 
samorządowych naszego powia-
tu – starosta Dariusz Czechowski 
i wicestarosta Łukasz Karpiński.

Burmistrz Włoszczowy Grze-
gorz Dziubek powitał rok 
szkolny razem z uczniami Ze-
społu Placówek Oświatowych 
w Koniecznie. Uroczystości 
były skromne. W inaugura-
cji roku szkolnego w Zespo-
le Szkół numer 2 i numer 3 

Rafał Banaszek

Mamy powody do 
dumy - nasi mieszkań-

cy odnieśli w tym miesiącu 
wielkie sukcesy w różnych 
dziedzinach - piszemy o tym 
na stronach 17-21. Nowością, 
którą wprowadzam od bieżącego numeru, 
są specjalne kody QR widoczne przy 
niektórych artykułach. Wystarczy zbliżyć 
do nich smartfon w trybie robienia zdjęcia 
i połączyć się ze stroną www, aby obejrzeć 
załączony do materiału film. Proste i bar-
dzo wygodne rozwiązanie, dzięki któremu 
można wzbogacić lekturę tradycyjnego 
artykułu o przekaz multimedialny. 

inauguracja roku szkolnego w zespole szkół numer 2 imienia Hetmana stefana czarnieckiego we włoszczowie.
© ZS nr 2 Włoszczowa

Ponad 1900 uczniów ze szkół i przedszkoli 
w gminie włoszczowa oraz 1998 ze szkół po-

nadpodstawowych prowadzonych przez powiat 
zainaugurowało 1 września nowy rok szkolny 
2021/2022. Uroczystości były skromne.  

uczestniczył z kolei poseł Bar-
tłomiej Dorywalski. W swoim 
przemówieniu do uczniów ży-
czył im kontynuowania edu-
kacji do końca roku szkolnego 
w warunkach stacjonarnych. 

1 września to nie tylko ważna data 
dla szkolnictwa. To również rocznica 
wybuchu II wojny światowej. Z okazji 
82. rocznicy tego wydarzenia ucznio-
wie zapalili znicze w szkolnych miej-
scach pamięci narodowej.

Burmistrz Grzegorz Dziubek na rozpoczęciu szkoły w koniecznie.
© Monika Świerczyńska
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powiat włoszczowski

rafał Banaszek

powiat włoszczowski na trzecim miejscu w polsce 
w rankingu „wydatki na zdrowie w 2020 roku” 

Jak pamiętamy, powiat włosz-
czowski w obliczu nowej sytu-
acji, w jakiej znalazł się Zespół 
Opieki Zdrowotnej w wyniku 
epidemii koronawirusa wio-
sną 2020 roku, pomagał swojej 
jednostce na wszelkie możliwe 
sposoby, pozyskując fundusze 
zewnętrzne oraz wsparcie wielu 
osób i instytucji. 

Samorząd ten zrealizował mię-
dzy innymi wielki projekt dofi-
nansowany z Unii Europejskiej 
pod nazwą „Działania ukierun-
kowane na walkę, łagodzenie 
i zwalczenie skutków COVID-19 
SARS-CoV-2 na terenie powiatu 
włoszczowskiego”, którego war-
tość wyniosła ponad 1,8 miliona 
złotych (sam szpital otrzymał 
w ramach tej pomocy około 913 
tysięcy).

nasz powiat znalazł się na trzecim miejscu 
w polsce w najnowszym rankingu „wydatki 

na zdrowie w 2020 roku”, opracowanym przez pi-
smo samorządu terytorialnego „wspólnota”.

Najpierw złożyli oni kwiaty i zapa-
lili znicze przed Starostwem Powiato-
wym, gdzie znajduje się kamień z ta-
blicą poświęconą pamięci bohaterów 
– mieszkańców ziemi włoszczowskiej, 
poległych w walkach o niepodległość 
oraz pomordowanych i więzionych 

rafał Banaszek

Dariusz czechowski składa kwiaty pod pomnikiem pamięci bohaterów.

władze powiatu i członkowie nsz 
pamiętali o rocznicy wybuchu wojny

„
Wszystkie możliwe 

siły i środki powiatu 
zostały skierowane 
na udzielenie pomo-
cy szpitalowi, gdyż 
po pierwsze wyma-
gała tego sytuacja, 
a po drugie, dla sa-
morządu powiato-
wego, od początku 
jego istnienia, jed-
nym z priorytetów 
jest zapewnienie 
ciągłego funkcjono-
wania tej jednostki. 
Dzięki temu udało się 
przetrwać najcięższe 
chwile pandemii. „

Dariusz
czechowski

zarząd powiatu pomagał szpitalowi w walce z epidemią na wszelkie sposoby.
© Starostwo Powiatowe

w okresie sowieckiej okupacji i ko-
munistycznego zniewolenia w latach 
1945-1956.  

Następnie delegacja z powiatu 
reprezentowana przez starostę 
Dariusza Czechowskiego i wice-
starostę Łukasza Karpińskiego 
udała się z przedstawicielami 
Narodowych Sił Zbrojnych na po-
bliski cmentarz parafialny, gdzie 
zapaliła znicze w miejscach upa-
miętniających ofiary wojny i oku-
pacji oraz powojennych represji 
i komunistycznego zniewolenia.

Delegacja z powiatu upamiętniła ofiary wojny i okupacji na cmentarzu.

w związku z przypadającą 1 września 
82. rocznicą niemieckiej agresji na 

polskę władze powiatu wraz z przedstawi-
cielami związku Żołnierzy narodowych sił 
zbrojnych oddali hołd poległym.

© Starostwo Powiatowe © Starostwo Powiatowe

Ale to nie wszystko. W zeszłym 
roku powiat wygospodarował dla 
ZOZ-u dodatkowe ponad 4,8 mi-

liona złotych, z czego 4 miliony 
przeznaczono na pokrycie ujemne-
go wyniku finansowego jednostki.
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odznaka Honorowa województwa 
dla zdzisława purchały z kossowa

powiat włoszczowski

Odznaczenie odebrał 30 sierpnia 
podczas sesji Sejmiku Wojewódz-
twa w sali Filharmonii Świętokrzy-
skiej w Kielcach. W uroczystości 
uczestniczył starosta włoszczow-
ski Dariusz Czechowski, który był 
wnioskodawcą nadania wyróżnie-
nia dla Purchały.

Zdzisław Purchała od ponad 50 
lat zajmuje się twórczością arty-
styczną – rzeźbi, maluje oraz pisze 
wiersze. Przez pół wieku spod jego 
dłuta wyszło około 5000 rzeźb, ar-
tysta namalował też 700 obrazów 
i napisał kilka książek. Tematyka 
jego prac obejmuje zarówno tre-

rafał Banaszek

zdzisław purchała otrzymał odznakę Honorową województwa Świętokrzyskiego.

rafał Banaszek

wieniec „złotego kłosa” z secemina 
wyróżniony na dożynkach wojewódzkich

Delegacja z powiatu włoszczowskiego z władzami województwa świętokrzyskiego na dożynkach w kielcach.

Uroczystość odbyła się 12 
września na placu przed Mu-
zeum Narodowym w Kielcach. 
Uczestniczyła w niej grupa 
wieńcowa z gminy Secemin, 
której towarzyszyła reprezen-

ści sakralne, jak i sceny rodzajowe, 
ukazujące życie mieszkańców pol-
skiej wsi. Prace Zdzisława Purchały 
znajdują się w kolekcjach muzeal-
nych w kraju i za granicą. 

To nie pierwsze wyróżnienie dla 
tego artysty ludowego z gminy Rad-
ków. W 2017 roku Purchała otrzy-
mał Nagrodę Specjalną Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego za 
całokształt prac. W 2019 roku, z ini-
cjatywy Dariusza Czechowskiego, 
został odznaczony Złotym Medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, 
nadanym przez ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego.

© Urząd Marszałkowski

Zdzisław purchała - wszechstronnie 
uzdolniony artysta ludowy z gminy 

radków otrzymał odznakę Honorową  
województwa Świętokrzyskiego, przyzna-
ną na wniosek starosty włoszczowskiego.

„
Dziękuję całe-

mu zespołowi Zło-
ty Kłos z Secemina 
za zaangażowanie 
w kultywowanie 
tradycji wicia wień-
ców dożynkowych 
oraz wspaniałą re-
prezentację nasze-
go powiatu na XXI 
Świętokrzyskich Do-
żynkach Wojewódz-
kich w Kielcach. „

Dariusz
czechowski

tacja z powiatu włoszczowskie-
go w składzie: przewodniczący 
Rady Powiatu Zbigniew Matyś-
kiewicz, starosta Dariusz Cze-
chowski i członek Zarządu Po-
wiatu Małgorzata Gusta. W tym 

roku, ze względu na pandemię, 
dożynki województwa świętokrzy-
skiego zorganizowano w reżimie 
sanitarnym, między innymi ograni-
czono liczbę uczestników, nie było 
również tradycyjnych stoisk pro-

mocyjnych. W konkursie na najład-
niejszy wieniec wygrał reprezentant 
powiatu kieleckiego. Nasz wieniec 
powiatowy, wykonany przez człon-
ków zespołu ludowego Złoty Kłos, 
zdobył wyróżnienie.

wieniec dożynkowy wykonany przez zespół lu-
dowy złoty kłos z secemina, który reprezen-

tował powiat włoszczowski, otrzymał wyróżnienie 
na XXi Świętokrzyskich Dożynkach wojewódzkich. 

© Starostwo Powiatowe
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DELIKATESY NA ROGU
Włoszczowa, ul. Sobieskiego 26a

Market czynny 
w każdą niedzielę

REKLAMA

REKLAMA
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gmina włoszczowa

rafał Banaszek

ponad 300 uczestników wzięło udział w zlocie motoryzacyjnym; na małym zdjęciu: Grzegorz Dziubek z krzysztofem rutkowskim przy jego Humvee.

14. edycję tej imprezy zorga-
nizowano 22 sierpnia na par-
kingu przed basenem Nemo. 
Tak dużego zlotu miłośników 
motoryzacji, którzy przyjechali 
z różnych zakątków Polski, jesz-
cze we Włoszczowie nie było. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji od-
wiedziło kilka tysięcy gości. Do-
pisała pogoda. 

Można było zobaczyć praw-
dziwe perełki polskiej i nie tyl-
ko motoryzacji. Furorę robił 
między innymi przypominają-
cy Hummera pojazd terenowy 
słynnego detektywa i celebryty 
Krzysztofa Rutkowskiego – Hu-
mvee (wielozadaniowy pojazd 
kołowy o wysokiej mobilności).

Jednak gwiazdą wydarzenia 
była polska SHL-ka – na włosz-
czowskim zlocie można było 
obejrzeć aż trzydzieści motocy-
kli tej marki, w tym najstarsze 

ponad 300 fanów motoryzacji na 
wielkim zlocie we włoszczowie

Ponad 300 motocyklistów i właścicieli sta-
rych, zabytkowych samochodów wzięło udział 

w Świętokrzyskim zlocie motocykli sHl i pojaz-
dów zabytkowych imienia ryszarda mikurdy,             
który po raz pierwszy odbył się we włoszczowie.

modele z 1938 roku. Kolekcjo-
nerzy pokazali swoje skarby na 
dwóch kółkach sprzed II wojny 
światowej. 

Ale nie brakowało też starych 
samochodów, jak polskie Fiaty, 
Syrenki, czy Warszawy (wiel-
kim fanem tych ostatnich jest 
włoszczowski biznesmen Leszek 
Ciesek, który na zlocie zapre-
zentował siedem takich maszyn 
z czasów PRL), a nawet amery-
kańskich produkcji. Na koniec 
odbyła się parada pojazdów uli-
cami miasta i okolic. 

Świętokrzyski Zlot Motocykli 
SHL i Pojazdów Zabytkowych 
imienia Ryszarda Mikurdy 
zorganizowali: Stowarzyszenie 
SHL. Historia i Fakty, Urząd 
Gminy Włoszczowa, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Zarząd 
Okręgowy Polskiego Związku 
Motorowego w Kielcach oraz 

Automobilklub Koło Zapasowe 
w Kielcach. 

W organizacji wydarze-
nia pomogła policja, strażacy 
(w tym 35 ochotników z Czarn-
cy, Kurzelowa, Konieczna, 
Bebelna, Włoszczowy, Woli 
Wiśniowej). O poczęstunek 

zadbały gospodynie z Kół Go-
spodyń Wiejskich w Bebelnie 
i Woli Wiśniowej.

Impreza odbyła się pod pa-
tronatem burmistrza Włoszczo-
wy Grzegorza Dziubka i ma być 
cyklicznym wydarzeniem w na-
szym mieście.

Grzegorz Dziubek przejechał się osobiście kilkudziesięcioletnią mz-tką.
© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

zoBacz
film
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gmina włoszczowa

30 par małżeńskich z gminy włoszczowa 
obchodziło jubileusz złotych Godów

rafał Banaszek

Uroczystość Złotych Godów 
odbyła się 15 września w Domu 
Kultury. Jubilaci odebrali odzna-
czenia i kwiaty od władz samo-
rządowych gminy – burmistrza 
Grzegorza Dziubka i przewod-
niczącego Rady Miejskiej Grze-
gorza Dudkiewicza. Wśród od-
znaczonych byli między innymi 

Dla burmistrza była to szczególna chwila, gdyż osobiście odznaczył medalem swoich rodziców: (od lewej) Grzegorz 
Dudkiewicz, anna prokopczyk, Danuta, jerzy i Grzegorz Dziubkowie.

© Rafał Banaszek

pamiątkowe zdjęcie jubilatów z władzami samorządowymi gminy przed Domem kultury we włoszczowie.
© Rafał Banaszek

jubilaci 2021

anna i stanisław Banaszkiewicz, 
jadwiga i eugeniusz Bartocha, 
Danuta i zdzisław Bogdalczyk, 
marianna i ryszard Bujak, maria 
i Henryk cholewa, maria i euge-
niusz chyc, Danuta i józef Domi-
nik, Danuta i jerzy Dziubek, alina 
i zenon Grabiec, Gizela i walde-
mar jachowicz, krystyna i józef 
jordan, Danuta i stefan klapa, 
teresa i marian klim, zofia i ma-
rian kluza, Barbara i józef kluzek, 
irena i adam koper, alfreda i leon 
kośnik, Danuta i jerzy lis, maria 
i marek łukawscy, krystyna i józef 
miłoch, stefania i tadeusz musiał, 
wanda i wojciech nowaczek, kry-
styna i Bolesław oberscy, elżbieta 
i stanisław oksińscy, zofia i irene-
usz płonkiewicz, janina i krzysztof 
staszczyk, Dorota i aleksy studnic-
cy, maria i czesław toborek, zo-
fia i stanisław waligórscy, zofia 
i Henryk Żyła.    

rodzice burmistrza, którym 
Grzegorz Dziubek podziękował 
za wszelkie dobro, które mu oka-
zali. Jak przyznał, będąc jeszcze 
wicewojewodą marzył o chwili, 
żeby kiedyś odznaczyć swoich ro-
dziców takim medalem.

Uroczystość prowadziła kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Anna Prokopczyk, której rodzice 
także świętowali tego dnia złoty 
jubileusz. Muzyczną niespodzian-
kę dla jubilatów przygotował 
Chór Seniora Niezastąpieni pod 
kierunkiem Mieczysława Króla. 
Na koniec gali zaproszono gości 
do kawiarni na jubileuszowy toast 
i słodki poczęstunek.

„
Często powta-

rzam, że ludzie, 
którzy kochają się 
z całego serca, ni-
gdy się nie starze-
ją. Dlatego cieszcie 
się, dostojni jubila-
ci, każdym dniem, 
pogodą, sobą, wza-
jemnie się wspie-
rajcie. „

Grzegorz
Dziubek

Ponad 20 par, które przeżyły ze sobą 50 lat, 
otrzymały od burmistrza włoszczowy medale za 

długoletnie pożycie małżeńskie. jest ich w tym roku 
30, ale nie wszyscy mogli przybyć na jubileusz.

zoBacz
film
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WŁOSZCZOWA,  
UL. KILIŃSKIEGO 23 

USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSKIE

TRADYCJA - ZAUFANIE - PROFESJONALIZM

tel. 530 530 70224h

• Transport krajowy  
i zagraniczny

• kremacje
• kwiaciarnia
• odzież żałobna
• chłodnia
• kaplice pogrzebowe
• nagrobki granitowewww.okregliccy.pl

REKLAMA

NAGROBKI GRANITOWE
Artur Okręglicki

Największy wybórPRZY CMENTARZU  
KOMUNALNYM 

Włoszczowa, ul. Młynarska 74  
tel. 604 537 246

Ceny producenta

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

REKLAMA
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SKŁAD  BUDOWLANY
PPHU   “RADEK”

Włoszczowa, ul. Partyzantów 114, tel.  797 725 915     

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. elektryczneNOWO

OTWARTY

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

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

tartakbebelno@interia.pl		|			www.tartakbebelno.pl

tartakbebelno

REKLAMA

REKLAMA



10  Moja gazeta lokalna   WRZESIEŃ 2021

gmina kluczewsko

Godna naśladowania akcja nauczycieli.

nauczyciele z Dobromierza zapalili znicze 
pamięci na grobach bohaterów ii wojny światowej

rafał Banaszek

Akcję zorganizowano w ramach ob-
chodów 82. rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej. Białe i czerwone znicze 
zapalono w Kluczewsku, Krogulcu, 
Rączkach, Rudce, Komornikach i Sta-
nowiskach. Takie same znicze zapło-
nęły także w Zychach i Przedborzu. 

Poprzez te działania dobromier-
scy nauczyciele chcieli docenić 
wszystkich tych, którzy byli ma-
sowo mordowani przez niemiec-
kiego i radzieckiego okupanta. 

1września, dokładnie o godzinie 4:45 nauczycie-
le z zespołu przedszkolno-szkolnego w Dobro-

mierzu zapalili znicze pamięci w miejscowościach 
gminy kluczewsko, związanych z lokalnymi miesz-
kańcami, którzy walczyli bądź zginęli na frontach 
wojennych.

© ZP-S Dobromierz

Warto i trzeba o tym przy-
pominać, zwłaszcza najmłod-
szemu pokoleniu, szczególnie 
w czasach, kiedy świat mate-
rialny wyprzedza świat war-
tości. Głęboko wierzymy, że 
w przyszłym roku dołączy do 
nas szersza społeczność, bo 
należna pamięć i chwała nie 
może zaginąć – podkreślali.

12 września orkiestra dęta ochotniczej 
straży pożarnej z Dobromierza wy-

stąpiła na wojewódzkim przeglądzie or-
kiestr Dętych w Busku zdroju. w nagrodę 
za udział otrzymała bon na tysiąc złotych.  

rafał Banaszek

orkiestra z gminy kluczewsko na 
wojewódzkim przeglądzie orkiestr Dętych

orkiestra dęta z Dobromierza wzięła udział w wojewódzkim przeglądzie orkiestr Dętych w Busku zdroju.

Serdecznie dziękuję: Marii 
Chrzanowskiej, Urszuli Sta-
nik, Sebastianowi Olczykowi 
i Marcinowi Nowakowi za 
zorganizowanie tej godnej do 
naśladowania akcji. Po raz 
kolejny ci nauczyciele udo-
wodnili, że nie słowa, lecz 
czyny się liczą – mówi Robert 
Dzierzgwa, dyrektor Zespo-
łu Przedszkolno-Szkolnego 
w Dobromierzu.

Przegląd rozpoczął się od wspól-
nego wykonania przez wszystkie 
orkiestry hymnu strażaków - „Ry-

cerze Floriana". W części kon-
certowej dobromierska orkiestra 
zaprezentowała na scenie cztery 

utwory, nad którymi pracowała 
od początku sierpnia. 

Największym wyzwaniem był 
dla nas utwór "Rotmistrz" autor-
stwa Piotra Flisa, poświęcony po-
staci Witolda Pileckiego, którego 
premierowe wykonanie dało na-
szym młodym muzykom dużo sa-
tysfakcji – opowiadał Tomasz Dą-
browski, kapelmistrz orkiestry. 

Jak dodał kapelmistrz, wiele po-
zytywnych komentarzy po zakoń-

czonym koncercie od widowni oraz 
innych orkiestr przyniosły jego ze-
społowi wielką radość i chęć do dal-
szej, muzycznej pracy.

Warto podkreślić, że oprócz Do-
bromierza na przeglądzie zaprezen-
towały się również orkiestry dęte 
z Oleszna i Krasocina, a także z Wi-
ślicy, Daleszyc i Bodzentyna.  

Jako nagrodę za udział w prze-
glądzie muzycy z Dobromierza 
otrzymali bon o wartości 1000 
złotych na uzupełnienie braków 
w umundurowaniu. 

Przegląd w Busku odbył się pod 
hasłem „100 lat w jedności", nawią-
zując do jubileuszu 100-lecia istnie-
nia Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP.

© Karol Robak
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gmina kluczewsko

Gmina otrzymała dotację z województwa 
na remont drogi polnej w kluczewsku

rafał Banaszek
Gmina złożyła wniosek o dofi-

nansowanie z budżetu wojewódz-
twa świętokrzyskiego na zadanie 
określone w ustawie o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 

16 września władze samorządo-
we Kluczewska podpisały z mar-
szałkiem województwa umowę 
o dofinansowanie remontu drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych.

Droga polna zostanie wyremon-
towana na odcinku 470 metrów 
i szerokości 3 metrów. Koszt in-
westycji wyniesie 27 tysięcy zło-
tych, z czego 9,1 tysiąca dofinan-
suje Urząd Marszałkowski. Droga 
polna ma być zrobiona do końca 
października. 

Umowę podpisali: (od lewej) skarbnik gminy justyna Bugała-piotrowska, wójt kluczewska rafał pałka, marszałek 
województwa andrzej Bętkowski i członek zarządu marek jońca.

W wydarzeniu wzięli udział 
uczniowie, w tym harcerze i grupa 
należąca do Dziecięco-Młodzieżo-
wego Dyskusyjnego Klubu Książki. 

Trasa wycieczki obejmowała 
miejscowości: Kluczewsko, Pracz-
kę, Ciemiętniki, Sudzin, Wolę 
Życińską, Maluszyn, Kurzelów 
i Komparzów.

Jadąc przez poszczególne miej-
scowości zatrzymywaliśmy się 
przy grobach żołnierzy i tych 
wszystkich, którzy oddali swoje 
życie walcząc w obronie naszej 

rafał Banaszek

11 września szkoła podstawowa imienia 
świętego jana pawła ii w kluczewsku zor-

ganizowała patriotyczny rajd rowerowy połą-
czony z akcją narodowego czytania.  

młodzież szkolna odwiedziła podczas rajdu miejsca pamięci historycznej.
© SP Kluczewsko

Gmina kluczewsko pozyskała ponad 9 tysięcy 
złotych dofinansowania z Urzędu marszałkow-

skiego w kielcach na remont blisko półkilometro-
wego odcinka drogi dojazdowej do pół.

„
Modernizacja tej 

drogi pozwoli na 
szybszy i łatwiejszy 
dojazd do gruntów 
rolnych położonych 
w sołectwie Klu-
czewsko. „

rafał
pałka

© Urząd Marszałkowski

ojczyzny. Na grobach zapalili-
śmy znicze i uczciliśmy minutą 
ciszy pamięć poległych. Byliśmy 
także przy grobie, w którym 
spoczywa babcia Stefana Że-
romskiego – Agnieszka Katerla 
z Jackowskich - opowiadał opie-
kun wycieczki Tomasz Dębowski. 

W czasie odpoczynku uczennice 
należące do klubu książki czytały 
fragmenty dramatu Gabrieli Za-
polskiej „Moralność pani Dulskiej”, 
włączając się tym samym w ogólno-
polską akcję Narodowe czytanie.

Patriotyczny rajd rowerowy połączony 
z Narodowym czytaniem w Kluczewsku
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REKLAMA

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   

LIDER BRANŻY DRZEWNEJ
OGŁOSZENIE
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gmina secemin

pomoce dydaktyczne dla zespołu szkolno-przedszkolnego w Żelisławicach.

rafał Banaszek

Dwie szkoły podstawowe w seceminie i Że-
lisławicach pozyskały nowoczesny sprzęt 

multimedialny i pomoce dydaktyczne o łącznej 
wartości około 60 tysięcy złotych.  

Trafiły one do wspomnianych 
placówek oświatowych w ramach 
projektu „Rozbudowa infrastruk-
tury sportowej i doposażenie 
bazy dydaktycznej w placówkach 
oświatowych Gminy Secemin”, 
dzięki któremu w ubiegłym roku 
powstało boisko wielofunkcyjne 
przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Żelisławicach.

Wśród przekazanych placów-
kom oświatowym materiałów 
znalazły się między innymi dru-
karki 3D, tablety, mikroskopy, 
bryły geometryczne, walizki 
ekobadacza, modele mózgu, 
serca, czaszki, DNA oraz skóry 

© UG Secemin

sprzęt edukacyjny dla szkoły podstawowej imienia jana zawady w seceminie.
© UG Secemin

człowieka, globusy, tellurium 
szkolne, BioBox, skrzynka do 
doświadczeń - wiatr i pogoda 
oraz wiele drobnych pomocy 
dydaktycznych, które – jak pod-
kreśla wójt gminy Tadeusz Pie-
karski - ułatwią prowadzenie za-
jęć lekcyjnych nauczycielom, jak 
również udział w nich uczniom.

Wartość całego zadania wy-
niosła 59,7 tysiąca złotych, 
z czego 41,3 tysiąca stanowiło 
dofinansowanie z Unii Europej-
skiej (Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego), a pozo-
stałe 18,5 tysiąca dołożyła gmi-
na Secemin.

Nowy sprzęt multimedialny i pomoce 
dydaktyczne dla szkół w gminie Secemin

Promowali szczepienia. trzy udane 
pikniki rodzinne w gminie Secemin

rafał Banaszek

ostatni piknik prozdrowotny odbył się 29 sierpnia przy szkole w Żelisławicach.

Pierwsza impreza miała miejsce 
18 sierpnia na placu przy budynku 
byłego przedszkola w Seceminie. 
Współorganizatorami wydarzenia 
byli: Urząd Gminy, Klub Seniorów 
i zespół ludowy Złoty Kłos, który za-
śpiewał dla uczestników. 

W pikniku wzięło udział ponad 75 
osób – zarówno mieszkańców gminy, 
jak i gości przyjezdnych, dla których 
przygotowano ciepły poczęstunek.

Drugi piknik odbył się 22 sierpnia 
w Brzozowie na placu przy remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Jego 
współorganizatorem była gmina 
Secemin i Stowarzyszenie Kobiet 
Sołectwa Brzozowa. 

W wydarzeniu uczestniczyło oko-
ło 50 osób. Panie ze stowarzyszenia 
również zapewniły poczęstunek dla 
przybyłych gości. 

Podczas każdego pikniku rozda-
wane były ulotki promujące szcze-
pienia, była również możliwość za-

18, 22 i 29 sierpnia w gminie secemin odby-
ły się trzy pikniki rodzinne, których głów-

nym celem była promocja wśród lokalnej spo-
łeczności szczepień przeciwko koronawirusowi. 

pisania się na szczepienie, z czego 
skorzystało kilka osób. 

Ostatni festyn rodzin-
ny odbył się 29 sierpnia 
w Żelisławicach. Zorganizowa-
ło go miejscowe Koło Gospo-
dyń Wiejskich Przepióreczka. 

Panie z KGW przygotowały 
do degustacji wiele smakołyków 
– pierogi, bigos, chleb ze smal-
cem oraz ciasta. Na stoisku pre-
zentowały też swoje rękodzieła. 
Zaśpiewały nawet dla przybyłej 
publiczności, między innymi pio-

senki zachęcające do szczepienia 
się przeciw koronawirusowi. 

Dzieci mogły poszaleć na darmo-
wej strefie zabawowej, a także wziąć 
udział w licznych konkursach zręcz-
nościowych z nagrodami.

W punkcie szczepień można 
było zaszczepić się jednodawkową 
szczepionką firmy Johnson&John-
son, z czego skorzystało sześć 
osób. Każda z tych osób otrzyma-
ła w prezencie pamiątkowy kubek 
z logo KGW Żelisławiczki. 

Ponadto na stoisku Urzę-
du Gminy Secemin pracownicy 
z Gminnego Biura Spisowego do-
konywali spisu chętnych miesz-
kańców w związku z trwającym 
Narodowym Spisem Powszech-
nym Ludności i Mieszkań.

Do akcji włączyła się także miej-
scowa Ochotnicza Straż Pożarna, 
która zaprezentowała sprzęt ra-
towniczy, będący na wyposażeniu 
nowoczesnego wozu pożarniczego, 
który w tym roku trafił do żelisła-
wickiej jednostki.  

Wójt Secemina Tadeusz Piekarski 
dziękuje wszystkim za trud i pracę 
wniesioną w organizację proz-
drowotnych wydarzeń w gminie 
w ramach Narodowego Programu 
Szczepień „Szczepimy się z KGW”.

© UG Secemin
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gmina moskorzew

rafał Banaszek

ochotnicza straż pożarna w moskorzewie 
ma wymarzony samochód bojowy

20sierpnia jednostka osp moskorzew otrzy-
mała wymarzony i długo oczekiwany wóz 

bojowy, wart blisko 800 tysięcy złotych.

To jest wyjątkowy dzień, bo po 
20 latach OSP Moskorzew docze-
kało się nowego samochodu bo-
jowego – mówił zadowolony wójt 
gminy Andrzej Walasek.

Wyjątkowe było też przywitanie 
nowego samochodu ratowniczo-
gaśniczego przez druhów z Mo-
skorzewa, którzy z odpalonymi 
racami, przy dźwiękach syren 
powitali nowe Volvo wjeżdżające 

mieszkańcy gminy moskorzew nie mogli się nacieszyć nowym samochodem, który trafił do ochotniczej straży pożarnej 20 sierpnia.
© Rafał Banaszek

tak wyglądało powitanie przez młodzieżową Drużynę pożarniczą wjeżdżającego na plac jednostki samochodu.
© Rafał Banaszek

na plac jednostki. Policja musiała 
wstrzymać ruch na drodze krajo-
wej 78. Emocji było co niemiara.  

W wydarzeniu uczestniczył 
między innymi poseł Bar-
tłomiej Dorywalski z Włosz-
czowy, który 2 lata temu, na 
dożynkach gminnych w Chle-
wicach obiecał druhom, że po-
może im w pozyskaniu takiego 
wozu. I słowa dotrzymał.

Razem z komendantem Krzysz-
tofem Cioskiem zapowiedzieli-
śmy na dożynkach w Chlewi-
cach wsparcie w pozyskaniu 
nowego samochodu dla jednostki 
z Moskorzewa. Wiedzieliśmy, jak 
bardzo jest tutaj potrzebny na 
granicy naszego powiatu i wo-
jewództwa. Niech służy Bogu na 
chwałę i ludziom na pożytek - po-
wiedział poseł Dorywalski.

Czekaliśmy długo, ale 
mamy ten upragniony sa-
mochód. To jest bardzo 
ważna chwila dla wszyst-
kich mieszkańców, ważne 
wydarzenie w 126-letniej 
historii naszej jednostki – 
podkreślał Kordian Kucharczyk, 
wiceprezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Moskorzewie.

Uroczyste przekazanie i po-
święcenie nowego samochodu 
dla moskorzewskiej jednostki 
zaplanowano na 26 września. 
Imprezie towarzyszyła akcja 
szczepień przeciw Covid-19 na 
terenie gminy.  

„
Szczególne po-

dziękowania kie-
ruję do Rady Gmi-
ny Moskorzew za 
jednogłośne po-
parcie dla tego 
zakupu. Oby ten 
samochód jak naj-
dłużej służył jedno-
stce i mieszkańcom 
naszej gminy. „

andrzej
walasek

zoBacz
film
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- WYROBY Z MARMURÓW I GRANITÓW
- KONGLOMERATY
- SPIEKI KWARCOWE

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

www.budber24.pl
biuro@budber24.pl

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 16:00

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

BUDBER

REKLAMA

REKLAMAREKLAMA
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wydarzenia

kGw występy najlepsze w polsce. 
zdobyło nagrodę małżonki prezydenta

przedstawiciele koła z występ odbierają statuetkę (na zdjęciu obok) za pierwsze miejsce od agaty kornhauser-Dudy. 

rafał Banaszek
Wyniki ogłoszono 18 wrze-

śnia w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie, a wręczenie na-
gród odbyło się dzień później, 
19 września podczas Dożynek 
Prezydenckich. Tematem prze-
wodnim konkursu były zwyczaje 
i obrzędy dożynkowe. W nagro-
dę nasze koło otrzymało między 
innymi 5 tysięcy złotych oraz 
ekspres do kawy. Agata Korn-
hauser-Duda ma też odwiedzić 
Występy. To był pierwszy taki 
konkurs, którego organizatorem 
była Kancelaria Prezydenta RP. 

Chciałbym serdecznie po-
gratulować Kołu Gospodyń 
Wiejskich z Występ wspa-
niałego sukcesu. Cieszę się, 
że wasza praca i zaangażo-
wanie zostały dostrzeżone. 
To wielkie wyróżnienie dla 
was i wspaniała promo-
cja, zarówno dla powiatu 
włoszczowskiego, jak i wo-
jewództwa świętokrzyskie-
go - powiedział starosta Dariusz 
Czechowski.

koło Gospodyń wiejskich z występ, reprezen-
tujące województwo świętokrzyskie, wygrało 

finał ogólnopolskiego konkursu dla kół Gospodyń 
wiejskich o nagrodę małżonki prezydenta rp.  

© Marek Borawski

19 września w ramach JBL Su-
per League Triathlon rozegrano 
w Poznaniu zawody o tytuł Mi-
strza Polski w triathlonie na 1/2 
dystansu. Zawody ściągnęły za-
wodników z całej Polski i świata. 

Zawodnicy musieli przepłynąć 
1,9 kilometra jeziorem Maltań-
skim (80 długości basenu spor-
towego), przejechać rowerem 
trasę o długości 90 kilometrów, 
a następnie biec 21 km. Łączna 
długość trasy wyniosła 113 kilo-
metrów. Pan Stanisław pokonał 
ją w czasie 5 godzin.

rafał Banaszek

Stanisław skiba 
z koniecpola – 

na co dzień ratow-
nik wodny na kry-
tym basenie nemo 
we włoszczowie 
został wicemistrzem 
polski podczas mi-
strzostw polski age 
Group w triathlonie. 

Dumna ze swojego kolegi załoga ośrodka sportu i rekreacji: (od lewej) elżbieta trzebińska, katarzyna prokop-ła-
zarska, jolanta tyjas, stanisław skiba, magdalena piwońska, magdalena prześlak, ewa nawrot i lidia wojecka.

ratownik z włoszczowskiego basenu na 
podium mistrzostw polski w triathlonie

© OSiR Włoszczowa
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wydarzenia

rafał Banaszek

zuzanna Ślęzak z „sikorskiego” w gronie 
26 najlepszych maturzystów w kraju

zuzanna Ślęzak, absolwentka liceum, jedna z najlepszych maturzystek w kraju.

radosław ratusznik współtwórcą 
najlepszej polskiej gry komputerowej

rafał Banaszek

Gra „Ghostrunner” to dzieło kra-
kowskiej firmy One More Level, któ-
rej Radosław Ratusznik jest współ-
założycielem. Jej premiera odbyła 
się 27 października 2020 roku. To 
gra akcji, w której powstanie zaan-
gażowanych było aż 60 osób. Była 
zdecydowanym faworytem jurorów 
tegorocznej edycji Digital Dragons 
- jednego z największych między-
narodowych wydarzeń w branży 
cyfrowej rozrywki w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. 

To wielkie wyróżnienie, bio-
rąc pod uwagę tak mocną kon-

© archiwum prywatne

Zuzanna Ślęzak, absolwentka i liceum 
ogólnokształcącego imienia generała 

władysława sikorskiego we włoszczowie 
znalazła się w gronie 26 najlepszych tego-
rocznych maturzystów – laureatów ogólno-
polskiego projektu „matura na 100 procent”.

Zostali oni wyłonieni przez Cen-
tralną Komisję Egzaminacyjną 
w Warszawie spośród 273 419 ab-
solwentów szkół ponadpodstawo-
wych w Polsce, którzy zdawali ma-
turę z przedmiotów na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym. 

W zakresie rozszerzonym Zu-
zanna zdawała matematykę, fizy-
kę i język angielski. Z każdego eg-
zaminu uzyskała po 100 procent. 
Stuprocentowe wyniki miała rów-
nież z egzaminów z matematyki 
i języka angielskiego na poziomie 
podstawowym.

Ogólnopolski projekt „Matura 
na 100 procent” jest realizowa-

ny od 2014 roku przez krakow-
ską Fundację Zawsze Warto. 
Podsumowanie ósmej edycji 
odbyło się 24 września na uro-
czystej gali w Rzeszowie, na 
którą zostali zaproszeni rodzice 
maturzystów i dyrektorzy szkół, 
a także starosta włoszczowski 
i marszałek województwa świę-
tokrzyskiego.

Warto wspomnieć, że Zuzan-
na Ślęzak - jedna z najlepszych 
maturzystek w kraju zamierza 
studiować kierunek metody ilo-
ściowe w ekonomii i systemy 
informacyjne w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie.

© Starostwo Powiatowe

radosław ratusznik ze statuetką za nagrodzoną grę roku 2020.

kurencję! - napisał 8 września 
na swoim facebooku Radosław 
Ratusznik.    

Współtwórca „Ghostrun-
nera” ma 32 lata. Ukończył 
I Liceum Ogólnokształcące 
imienia generała Władysława 
Sikorskiego we Włoszczowie. 
Jest absolwentem studiów in-
formatycznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Politechniki 
Krakowskiej. Współzałoży-
ciel studia One More Level, 
które od 2014 roku zajmuje 
się produkcją i wydawaniem 

Gra „Ghostrunner”, której współautorem 
jest pochodzący z włoszczowy radosław 

ratusznik, została uznana za najlepszą pol-
ską grę komputerową 2020 roku (Best Po-
lish Game of 2020) na wrześniowej gali Digital     
Drag awards, podczas której nagrodzono  
najlepsze produkcje ubiegłego roku.

gier przeznaczonych na kon-
sole i komputery. Siedziba 
firmy mieści się w Krakowie. 
W 2020 roku studio One More 

Level było nominowane za grę 
„Ghostrunner” do prestiżowej 
nagrody Paszporty Polityki 
w kategorii Kultura Cyfrowa.
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CENTRUM 
DOCIEPLEŃ, 

W ofercie m.in.:  · tynki    · farby    
· styropiany   · wełna

· kleje    · jastrychy   · zaprawy

SYSTEMY OCIEPLEŃ BAUMIT

Poniedziałek - Piątek  7.00-17.00
Sobota 7.00-14.00

PUNKT HANDLOWY:
ul. Jedrzejowska 116, Włoszczowa

Tel. 790 200 676
e-mail: izolacje.agabud@gmail.com

Zapraszamy 

,

HURTOWNIA  BUDOWLANA

REKLAMA

REKLAMA REKLAMA
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NAGROBKI
PRODUKCJA i MONTAŻ

SPRZEDAŻ HURTOWA i DETALICZNA

Decor Granite
ul. Wschodnia 2, 29-100 Włoszczowa

www.decorgranite.pl  tel.  785 722 981

NA PLACU FIRMY DUŻY WYBÓR 
GOTOWYCH NAGROBKÓW 

DOSTĘPNYCH OD RĘKI

ATRAKCYJNE CENY
MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH  

DO KAŻDEGO NAGROBKA  WAZON LUB ŁAWKA GRATIS

REKLAMAREKLAMA
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wydarzenia

rafał Banaszek

nasze kino nominowane do nagrody 
polskiego instytutu sztuki filmowej

ekipa Domu kultury na gali w Gdyni: (od lewej) paweł nidziński, Grzegorz krzywonos i sylwester kowalski.

Włoszczowskie kino znalazło 
się w gronie tak uznanych ma-
rek i ważnych punktów na fil-
mowej mapie Polski, jak Kino 

Pod Baranami (Kraków), czy 
Kino Nowe Horyzonty (Wro-
cław). Zwycięzców nagród 
Polskiego Instytutu Sztuki 

© Piotr Zakens

Pierwsze takie zawody z okazji 79. 
rocznicy powstania Narodowych Sił 
Zbrojnych odbyły się 19 września na 
strzelnicy w Pilczycy. Wzięło w nich 
udział blisko 40 uczestników.

Były trzy kategorie – strzelanie 
indywidualne z kbks, pojedynek 

rafał Banaszek

robert Bernacki z przedborza został 
najlepszym snajperem zawodów i wy-

grał puchar majora narodowych sił zbroj-
nych władysława kołacińskiego „Żbika” 
podczas turnieju w Pilczycy.

od lewej: jarosław kowalski, robert Bernacki i andrzej Gieroń. 

Pierwszy turniej strzelecki w Pilczycy 
o puchar „Żbika” wygrał robert Bernacki

© Rafał Banaszek

strzelecki (strzelanie do figurek) 
i strzelanie do spinerów. W pierw-
szej kategorii wygrał Andrzej Wa-
las, w drugiej Marcin Janik. Naj-
lepszym strzelcem turnieju został 
Robert Bernacki, który zdobył pu-
char „Żbika”. Statuetkę najlepszej 
zawodniczki otrzymała Zuzanna 
Kowalczyk.   

Imprezę w Pilczycy zorganizo-
wali: Koło numer 1 Narodowych 
Sił Zbrojnych z Oleszna oraz Za-
rząd Powiatowy Ligi Obrony Kra-
ju z Włoszczowy. 

jarosław kowalski, zuzanna kowalczyk i andrzej Gieroń. 
© Rafał Banaszek © Rafał Banaszek

Filmowej ogłoszono 21 wrze-
śnia podczas 46. Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni - wygrały Nowe Ho-

ryzonty. Warto podkreślić, że 
nasze kino nie wróciło z pusty-
mi rękami, bowiem otrzymało 
od Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej ponad 92 tysiące zło-
tych dotacji z programu "PO 
rozwój kin".  

Ta nominacja to ogrom-
na radość dla mnie i całe-
go zespołu naszego kina. 
To dowód uznania za wy-
siłek i wieloletnią pracę 
na rzecz systematyczne-
go, wielopłaszczyznowe-
go rozwoju, mającego 
swoje odzwierciedlenie 
w licznym gronie zado-
wolonych miłośników 
filmu – podkreśla Grzegorz 
Krzywonos.

W tym kinowym świecie wy-
żej już nasza "Muza" nie pod-
skoczy... Sięgnęliśmy gwiazd. 
Szkoda, że bez tej wisienki na 
torcie. Ale z takimi imperiami 
filmowymi nie sposób wygrać 
- dodaje Grzegorz Krzywonos 
i dziękuję również widzom, bo 
ta nominacja do ścisłej krajo-
wej trójki kin - jak mówi - to 
również ich zasługa.  

kino muza we włoszczowie zostało nomi-
nowane do 13. edycji nagród polskiego in-

stytutu sztuki filmowej, będących wyrazem 
uznania za znaczące osiągnięcia w upowszech-
nianiu i promocji polskiego kina.
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wydarzenia

przypomnieli młodym, co ich pradziad 
robił. Biesiada w januszewicach

rafał Banaszek

w ostatnią niedzielę wakacji w remizie ochot-
niczej straży pożarnej w januszewicach 

odbył się piknik pod hasłem „przypomnijmy mło-
dym, co ich pradziad robił”. na biesiadę do gminy 
kluczewsko zjechały koła gospodyń wiejskich z ca-
łego powiatu włoszczowskiego.  

jedną z ciekawszych konkurencji było cięcie drzewa piłą ręczną. emocji było co niemiara. 

Atrakcji nie brakowało. Dużą 
furorę zrobił już na początku im-
prezy pokaz mody od lat 20. ubie-
głego wieku do czasów obecnych 
w wykonaniu gospodyń. 

Był też konkurs na ciasto 
bądź deser z dawnych lat - wy-
grał tort o nazwie "Czarny las" 
autorstwa Grupy Nieformal-
nej "Kreatywne Łachowianki" 
z Łachowa. 

Organizatorzy zadbali też 
o oryginalne turnieje, nawią-
zujące do dawnych lat. Oprawę 
muzyczną imprezy zapewniły 
zespół ludowy Złoty Kłos z Se-
cemina i Cieślaneczki z Ciesiel.  

Gośćmi specjalnymi wyda-
rzenia były uczestniczki pro-
gramu „Sanatorium miłości” 
- Małgorzata Zimmer i Wie-
sława Kwiatek. Na biesiadę 
do Januszewic przyjechali też 
poseł Bartłomiej Dorywalski, 
wicemarszałek województwa 

© Rafał Banaszek

zwycięzcy konkursu na ciasto z dawnych lat z organizatorami i gośćmi.
© Rafał Banaszek

małgorzata
Gusta

„
Było mnóstwo 

śpiewu, zabawy, 
wspólnej integra-
cji.  Przypomnieli-
śmy młodym takie 
prace jak zwijanie 
wełny, łuskanie 
grochu, bicie piany 
z białek, czy cięcie 
drzewa piłą ręcz-
ną. Tradycja, kul-
tura oraz dawne 
obyczaje wzbudzi-
ły w uczestnikach 
spotkania wiele 
emocji, wróciły 
wspomnienia, któ-
re warto pielęgno-
wać. Mam nadzieję, 
że wszyscy dobrze 
się bawili i po raz 
kolejny spotkamy 
się za rok. „

Renata Janik, wójtowie Klu-
czewska i Radkowa oraz radni 
powiatowi.  

Drugi piknik "Przypomnijmy 
młodym, co ich pradziad robił" 
w Januszewic zorganizowali: 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Rączki Pokolenie aktywnych, 

Fundacja imienia Stefana Ar-
twińskiego w Kielcach oraz 
grupa Trampki i szpilki. 

Spotkanie prowadzili Mał-
gorzata Gusta i Mariusz Brel-
ski. Imprezę dofinansowano 
ze środków Świętokrzyskiego 
Funduszu Lokalnego.

zoBacz
film
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DACHPOLL
Włoszczowa, ul. Kolejowa 5

tel. 41 394 36 88, www.dachpoll.pl

PRODUCENT  POKRYĆ  DACHOWYCH

BLACHODACHÓWKI

BLACHY TRAPEZOWE

AKCESORIA DACHOWE

+ POMIAR    + WYCENA+ TRANSPORT GRATIS

REKLAMA

TOMEX• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE 
OKNA  I  DRZWI

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

OKNA  ENERGOOSZCZĘDNE
SOFTLINE 0,6 W/m2K

REKLAMA

29-100 Włoszczowa, ul. Żwirki 38
www.ubezpieczeniadlakazdego.pl

e-mail: prestige@biznespoczta.pl

kom. 604 289 855

W naszej ofercie
ubezpieczenia:

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

Kompleksowo pomagamy i doradzamy

REKLAMA

REKLAMA
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ZATROSZCZ SIĘ O BEZPIECZEŃSTWO 
SWOJEGO DZIECKA!

Bądź przezornym rodzicem. Kup ubezpieczenie 
„Generali, z myślą o NNW” Pakiet dla dziecka, 
które działa całą dobę, w szkole, w domu czy na wakacjach. 
Dzięki niemu otrzymasz wsparcie finansowe w razie 
nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania 
czy nieprzewidzianych zdarzeń. 

WŁOSZCZOWA
ul. Kilińskiego 3A
tel. 669 996 626, 733 669 229
mail: ubezp.wloszczowa@onet.pl 

WŁOSZCZOWA
ul. Kusocińskiego 9
tel. 722 272 224 
mail: ubezp.wloszczowa10@onet.pl

WŁOSZCZOWA
ul. Sienkiewicza 10
tel. 570 907 055
mail: finanse-wloszczowa@wp.pl 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

REKLAMA

rafał Banaszek

Będzie nowa elektryka w kościele 
parafialnym w czarncy. pomógł poseł

wydarzenia

Inwestycja ma kosztować 55 
tysięcy złotych. Dzięki pomocy 
posła udało się pozyskać 38 ty-
sięcy dofinansowania z Mini-
sterstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu. Nowa 
instalacja ma być zrobiona do 
30 listopada.

Warto podkreślić, że wniosek 
o dofinansowanie przygoto-
wał i czuwa nad jego formalno
-prawną realizacją parafianin, 
wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Jarosław Krzyżanowski.

Proboszcz parafii pod wezwaniem 
świętego Floriana w Czarncy, jak 
mówi, od dawna planował remont 
elektryki w zabytkowym, XVII-wiecz-
nym kościele, ale z uwagi na brak fun-
duszy na ten cel, inwestycja nie mogła 
dojść do skutku. Aż do tego roku.

Cieszę się, że dzięki pomocy 
posła Dorywalskiego wreszcie 
uda się to zrobić. W planach 
mamy kolejne przedsięwzięcia 
– zapowiada ksiądz Wiesław Balec.

Dzięki staraniom posła Bartłomieja Dory-
walskiego i radnego powiatowego jarosła-

wa krzyżanowskiego w kościele parafialnym 
w czarncy zostanie wymieniona stara instala-
cja elektryczna, pamiętająca czasy elektryfika-
cji miejscowości hetmańskiej w 1958 roku.

od lewej: jarosław krzyżanowski, wiesław Balec i Bartłomiej Dorywalski.
© Rafał Banaszek
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wydarzenia

rafał Banaszek

roksana tanasiewicz, Gabriel rutkowski, ja-
kub leszczyński i kacper olczyk – to zwycięz-

cy zawodów wędkarskich na zakończenie wakacji, 
które odbyły się na klekocie.

zwycięzcy zawodów wędkarskich z organizatorami i przybyłymi gośćmi.

Imprezę zorganizowało 22 
sierpnia Włoszczowskie Towarzy-
stwo Wędkarstwa Sportowego Big 
Fish. Wzięło w niej udział 23 mło-
dych adeptów wędkarstwa. Dopi-
sała pogoda i brania ryb. 

Zawody wędkarskie dla dzie-
ci na Klekocie odwiedzili bur-
mistrz Włoszczowy Grzegorz 
Dziubek (wręczył nagrodę za 
największą rybę) oraz Jolanta 
Tyjas, dyrektor Ośrodka Spor-

rafał Banaszek

w ostatni weekend wakacji dzieci ry-
walizowały w łowieniu ryb na Bia-

daszku. zawody spławikowe zorganizowa-
ło dla nich koło pzw włoszczowa miasto.

Impreza odbyła się 29 sierpnia 
i wzięło w niej udział ponad 40 mło-
dych sympatyków wędkowania. 

W grupie dziewcząt zwyciężyła 
Roksana Tanasiewicz (około 1,6 kilo-
grama złowionych ryb), drugie miej-
sce zajęła Kinga Koźmińska (0,7 kg), 
a trzecie Liliana Wieczorek (0,7 kg).

Uczestnicy zawodów na Biadaszku z organizatorami i gośćmi.

„
Wędkarstwo to 

jest coś wspaniałe-
go. To nie jest gra 
komputerowa, to 
nie jest łowienie ryb 
online. Przebywa-
nie na łonie natury 
daje tę wartość do-
daną dla naszych 
najmłodszych. „

Grzegorz
Dziubek

tu i Rekreacji, która ufundo-
wała dla zwycięzców wejściów-
ki na basen.

Dyplomy i nagrody rzeczowe 
wręczyli zwycięzcom przedsta-
wiciele zarządu Włoszczowskie-
go Towarzystwa Wędkarstwa 
Sportowego. Sędzią głównym był 
Władysław Dziuba. Na koniec 
zaproszono uczestników i ich 
opiekunów na ciepły poczęstu-
nek pod altaną.

Dzieci zakończyły wakacje z wędką na 
klekocie. Udane zawody spławikowe 

© Rafał Banaszek

wyniki zawodów

Dziewczęta: 1. Roksana Tanasiewicz 
(około 3,3 kilograma złowionych ryb), 2. 
Nikola Leszczyńska (2,5 kg), 3. Liliana Wie-
czorek (1,6 kg); chłopcy 5-9 lat: 1. Gabriel 
Rutkowski (4,1 kg), Bartosz Złotnicki (1,1 kg), 
Tomasz Pasoń (ok. 900 gram); chłopcy 10-
14 lat: 1. Jakub Leszczyński (3 kg), 2. Marcin 
Gawron (2,8 kg), 3. Bartosz Pasoń (1,4 kg); 
chłopcy 15-18 lat: 1. Kacper Olczyk (2,5 
kg), 2. Piotr Ziółkowski (1,4 kg), 3. Damian 
Zbierański (900 gram); największa ryba 
zawodów - Julia Hudobska.    

W kategorii chłopców pierw-
sze miejsce zdobył Bartosz Pasoń 
(około 2,3 kilograma ryb), dru-
gie Filip Pietrala (1,4 kg) i trzecie 
Kacper Kamiński (1,4 kg).

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, 
nagrody rzeczowe i gadżety ufun-
dowane przez Koło PZW, Staro-

stwo Powiatowe, gminę Włosz-
czowa i firmę Ognik Zdzisława 
Raka. Zwycięzcom pogratulowali 
osobiście starosta Dariusz Cze-

chowski i wicestarosta Łukasz 
Karpiński. Na koniec zaproszo-
no wszystkich na poczęstunek 
i wspólną biesiadę przy grillu.

Dzieci złowiły ponad 13 kilogramów ryb 
na Biadaszku na zakończenie wakacji

© Starostwo Powiatowe

zoBacz
film
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nową łącznicą kolejową pojedziemy 
w pierwszej połowie 2022 roku

wydarzenia

27 litrów krwi 
zebrano w PCK-R

rafał Banaszek

16 września 
w Powiatowym 

centrum kulturalno- 
rekreacyjnym we 
włoszczowie odbyła 
się kolejna zbiórka 
krwi. zebrano około 
27 litrów.

Do oddania krwi zgłosiły się 
72 osoby, z czego zakwalifiko-
wano 59. Słodki poczęstunek 
dla uczestników akcji zapew-
niła włoszczowska cukiernia 
Migoń. Kolejna akcja krwio-
dawstwa planowana jest na 
18 listopada.

Czytali "Moralność 
Pani Dulskiej"

kilka instytucji 
w powiecie włosz-

czowskim włączyło się 
w ogólnopolską 10. 
edycję akcji narodowe 
czytanie pod patro-
natem pary prezy-
denckiej. w tym roku 
przedstawiono frag-
menty dramatu Ga-
brieli zapolskiej „mo-
ralność pani Dulskiej”. 

rafał Banaszek

We Włoszczowie gościem specjal-
nym wydarzenia kulturalnego była 
znana polska aktorka Emilia Kra-
kowska. Oprócz niej fragmenty dra-
matu Gabrieli Zapolskiej przeczy-
tali także między innymi burmistrz 
Grzegorz Dziubek oraz dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych gminy.

Nie tylko gmina Włoszczowa wzię-
ła udział w ogólnopolskiej akcji kul-
turalnej. Narodowe czytanie odbyło 
się także w I Liceum Ogólnokształ-
cącym, przy wiatraku w Krasocinie 
oraz w publicznym przedszkolu i bi-
bliotece w Seceminie.

narodowe czytanie z emilią krakowską.
© UG Włoszczowa

w związku z budową łącznicy kolejowej między 
stacjami czarnca a włoszczowa północ, od 16 

września została zamknięta droga z łachowa do kuzek. 
nowe połączenie kolejowe będzie gotowe za niecały rok.

W okolicach Włoszczowy i Czarn-
cy trwa budowa łącznicy kolejowej, 
która ma ułatwić podróż z Kielc 
i południa województwa święto-
krzyskiego w kierunku Warszawy 
i Łodzi oraz północy i zachodu Pol-
ski. Obecnie prowadzone są prace 
ziemne przed ułożeniem torów. 
Modernizowany jest także wiadukt 
we Włoszczowie. 

Jednotorowa łącznica będzie zelek-
tryfikowana i przystosowana do ruchu 
dwukierunkowego. Zapewni przejazd 
pociągów pasażerskich z prędkością 
100 kilometrów na godzinę, a towaro-
wych 80 km/h.  W ramach inwestycji 
wybudowany zostanie nowy tor, sieć 
trakcyjna i urządzenia sterowania 
ruchem. Na trasie łącznicy kolejowej 
między Centralną Magistralą Kolejo-
wą a linią Kielce - Fosowskie zapla-
nowano budowę wiaduktu nad drogą 
leśną w pobliżu Czarncy. Pierwsze po-
ciągi nową linią Czarnca - Włoszczo-
wa Północ mają pojechać w pierwszej 
połowie 2022 roku.  

Jak informuje inwestor, nowa 
ponad trzykilometrowa łącznica 
w gminie Włoszczowa zwiększy 
możliwości przejazdu pociągów na 
terenie województwa świętokrzy-
skiego. Możliwa będzie bardziej 
atrakcyjna oferta połączeń między-
regionalnych. Przewidywany czas 
przejazdu pociągów relacji Kielce 
– Warszawa ma się skrócić do 2 go-
dzin i 20 minut.

rafał Banaszek

tak wygląda budowa łącznicy kolejowej nr 782 w okolicach stacji czarnca. 
© Rafał Banaszek

       Włoszczowa, 2021-09-06

oGłoszenie 
starosty włoszczowskieGo

w sprawie wspólnoty Gruntowej miasta włoszczowa

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) informuję wszystkie osoby korzystające z gruntów położonych na terenie 
miasta Włoszczowa, obejmujące działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 1805, 
1874/1, 1874/2, 1885/1, 2327, położone w obrębie ewidencyjnym 03 włoszczowa-miasto 
oraz 2823, 2827, położone w obrębie ewidencyjnym 04 włoszczowa-miasto, stanowiące 
Wspólnotę Gruntową miasta Włoszczowa o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu 
uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich 
posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

wnioski mogą składać osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, którymi są:
1. Osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez okres 

od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31grudnia 2015r. faktyczne korzystały ze wspólnoty gruntowej albo
2. osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują 

się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą 
gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 
stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2015r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.

Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w wyżej wymienionym okresie nie powoduje utraty uprawnień, 
jeżeli spowodowane było klęska żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami.

wniosek winien zawierać:
1) imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie 

gruntowej,
2) nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we         

wspólnocie gruntowej,
3) wskazanie adresu do doręczeń.
we wniosku należy wskazać dowody, które świadczą o spełnieniu warunków do nabycia 

uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.
Wnioski należy składać do Starosty Włoszczowskiego na adres Starostwa Powiatowego we 

Włoszczowie  ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa. 
termin składania wniosków upływa 30 września 2022r.
Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione Starosta Włoszczowski wyda decyzję o ustaleniu 

wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw 
rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. Jeżeli wyżej 
wymienione warunki nie zostaną spełnione, Starosta Włoszczowski wyda decyzję o nieustaleniu wykazu 
uprawnionych do udziału we wspólnocie. Decyzja doręczona będzie w sposób zwyczajowo przyjęty 
dla danej miejscowości oraz wywieszona na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń gminy i starostwa oraz 
zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszczowa i Starostwa Powiatowego. 
W przypadku wydania decyzji o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie 
gruntowej za okres 2006 – 2015 roku, gmina uzyska prawo nabycia na własność, nieodpłatnie, 
nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa. W sprawie tej 
orzeka Wojewoda Świętokrzyski. Jeżeli gmina nie skorzysta z przysługującego jej prawa lub nie spełnia 
warunków przejęcia nieruchomości, to wtedy własność wspólnoty gruntowej przejdzie na Skarb Państwa. 
Niniejszą informację wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we 
Włoszczowie oraz w Urzędzie Gminy Włoszczowa, a także zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego we Włoszczowie i Urzędu Gminy Włoszczowa, a także na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Włoszczowa i Starostwa Powiatowego we Włoszczowie oraz w prasie lokalnej „Moja 
Gazeta Lokalna”.

Starosta Włoszczowski
/-/ Dariusz czechowski

OGŁOSZENIE
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              Włoszczowa, dn. 2021.08.30
Znak: GKN.6821.1.19.2021.TS

D e c y Z j a
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych  (t.j. Dz. U. z 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 Wójta Gminy Radków postępowania 
administracyjnego     

o r z e k a m :
uznać działkę gruntu położoną w obrębie Ojsławice gm. Radków, oznaczoną w ewidencji 
gruntów jako działka Nr 234/2 za mienie gromadzkie. 

U z a s a d n i e n i e
Dnia 03.08.2021r. zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Radków postępowanie 

administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej 
w obrębie  Ojsławice gm. Radków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
Nr 234/2. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie wyjaśnień 
uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia sposobu 
użytkowania powyższej nieruchomości stwierdzono, że ww. działka została wydzielona 
w czasie uwłaszczenia włościan na cele ogólne mieszkańców wsi Ojsławice, jako droga 
dojazdowa stanowiąca dojazd do pól, lasów i posesji mieszkańców. 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. 2021.08.30
Znak: GKN.6821.1.17.2020.TS

D e c y Z j a
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych  (t.j. Dz. U. z 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     

o r z e k a m :
uznać działki gruntu położone w obrębie Kąty gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji 
gruntów jako działki Nr 19, 31, 33, 34, 39, 53, 67, 73, 90, 106, 110, 119, 134, 140, 186, 
226 za mienie gromadzkie.  

U z a s a d n i e n i e
Dnia 15.09.2020r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie 

administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie 
Kąty gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 19, 31, 33, 34, 39, 
53, 67, 73, 90, 106, 110, 119, 134, 140, 186, 226. W wyniku przeprowadzonego postępowania, 
na podstawie wyjaśnień uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym 
ustalenia sposobu użytkowania powyższych nieruchomości ustalono, że na terenie obrębu Kąty 
w roku 1970r. przeprowadzone zostało scalenie gruntów. Z uwagi na powyższe mieszkańcy wsi 
Kąty stwierdzili, iż drogi te istniały przed 1963 rokiem jednak w wyniku scalenia zmieniło się ich 
położenie oraz przebieg. Ponadto uzyskano informację, iż przedmiotowe nieruchomości zarówno 
przed scaleniem jak i po jego przeprowadzeniu stanowiły drogi dojazdowe do pól i posesji 
mieszkańców i korzystali z nich wszyscy mieszkańcy wsi Kąty. 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. 2021.08.30
Znak: GKN.6821.1.2.2021.TS

D e c y Z j a
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych  (t.j. Dz. U. z 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     

o r z e k a m :
uznać działkę gruntu położoną w obrębie Ludwinów gm. Włoszczowa, oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka Nr 872 za mienie gromadzkie. 

U z a s a d n i e n i e
Dnia 18.01.2021r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa 

postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości 
położonej w obrębie Ludwinów gm. Włoszczowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka Nr 872. 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 Ludwinów, 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 Ludwinów. 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.

OGŁOSZENIA

              Włoszczowa, dn. 2021.09.20
Znak: GKN.6821.1.20.2021.TS

D e c y Z j a
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych  (t.j. Dz. U. z 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 Wójta Gminy Radków postępowania 
administracyjnego      

o r z e k a m :
uznać działkę gruntu położoną w obrębie Krasów gm. Radków, oznaczoną w ewidencji 
gruntów jako działka Nr 423/1 za mienie gromadzkie.  

U z a s a d n i e n i e
Dnia 12.08.2021r. zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Radków postępowanie 

administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej 
w obrębie Krasów gm. Radków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 423/1. 
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 Krasów jako droga dojazdowa 
stanowiąca dojazd do pól, łąk, lasów i posesji mieszkańców. 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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k r z y ż ó w k a  n r  2 9

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

rozmaitości

Pytania

rymowanki pana czesława

Szczep-
cie się 
seniorzy 
na złego 
wirusa, 
żeby wam 
przypad-
kiem nie 
zrobił 
psikusa. 
Bądźcie 
w swych rodzinach mądrości przy-
kładem. Pokonać pandemię wspól-
nie damy radę. Szczepienie - rzecz 
ważna i daje wyniki. Szczepiłem 
samca z samicą... no i mam króliki!

kącik kulinarny

zwycięzca krzyżówki nr 28

Urszula margas z nowin odgadła prawidłowo hasło krzyżówki w sierpniowym nu-
merze, które brzmiało: PIELGRZYMKA. Została wylosowana spośród pięciu czytelni-
ków, którzy nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Bogdan Stachurski, Pau-
lina Stryjewska, Katarzyna Łączek i Zbigniew Kozieł. Dziękujemy i gratulujemy. 

1. Jaka impreza dla myśliwych 
odbyła się 26 września na terenie 
Fundacji Folwark Podzamcze?

2. Wieniec z jakiej gminy repre-
zentował powiat włoszczowski 
12 września na XXI Świętokrzy-
skich Dożynkach Wojewódzkich 
w Kielcach?

3. Jak nazywa się nowy dyrek-
tor szkoły w Olesznie, który objął 
urząd 1 września?

4. Jaką nazwę nosi najlepsza pol-
ska gra komputerowa 2020, któ-
rej współtwórcą jest pochodzący 
z Włoszczowy Radosław Ratusznik? 

5. Jaki światowy dzień obchodzili-
śmy 17 września w 82. rocznicę na-
paści Armii Czerwonej na Polskę?

6. Co 5 września zaoferował Ośro-
dek Sportu i Rekreacji dla rodziny?

7. Jaki pseudonim nosił do-
wódca oddziału partyzanckiego 
Narodowych Sił Zbrojnych na 
Kielecczyźnie, na cześć którego 
zorganizowano 19 września pierw-
szy turniej strzelecki w Pilczycy?   

8. Jaka znana aktorka była go-
ściem specjalnym Narodowego Czy-
tania we Włoszczowie 4 września?

9. Jaka firma z powiatu włosz-
czowskiego zorganizowała 26 wrze-
śnia zlot amerykańskiej motoryzacji 
w Olsztynie koło Częstochowy?

10. W jakiej miejscowości odbył 
się tegoroczny 13 plener malarski, 
w którym wzięli udział artyści z po-
wiatu włoszczowskiego?

11. O moralności jakiej pani 
głośno było w tym roku w na-
szym powiecie? 

12. Jak nazywa się najlepsza 
maturzystka z naszego powiatu, 
jedna z 24 wyróżnionych w kra-
ju, które zaproszono 24 września 
na galę „Matura na 100 procent” 
w Rzeszowie?

tort "czarny las"
składniki: 
biszkopt, masło, jajka, cukier, mąka pszenna, 
mąka ziemniaczana, proszek do pieczenia, na-
dzienie: sok z wiśni, cukier, mąka ziemniacza-
na, słodka śmietana, wódka wiśniowa.

wykonanie:
biszkopt: 8 jaj (osobno żółtka i białka), 240g 
cukru, 100g masła (roztopionego, ostudzone-
go) 150g mąki pszennej (tortowej), 50g mąki 
ziemniaczanej, 50g dobrego kakao bez cukru, 
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia; do nasą-
czenia: około 130ml wiśniówki, 50ml wody 
(jeśli lubimy torty z alkoholem można dać 
samą wiśniówkę, czyli około 180ml wiśniów-
ki); nadzienie: 1 słoik wiśni w kompocie (aby 
po osączeniu było około 450g wiśni), 40g cukru 
kryształu, 1 laska cynamonu, 2 czubate łyżeczki 
mąki ziemniaczanej, 1200ml schłodzonej śmie-
tanki kremówki 30% lub 36%, 2 fixy do śmieta-
ny, 1/2 łyżeczki cukru wanilinowego, 1 kropla 
aromatu śmietankowego, 5-6 łyżek cukru pu-
dru, 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego, dodat-
ki: wiórki czekoladowe do posypania, drobne 
kropelki czekoladowe, wisienki do ozdoby.  

Szczepienie z uśmiechem

imprezy
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Bożeny szafrańskiej
Przepis 

z Grupy nieformalnej
"kreatywne łachowianki"

© Rafał Banaszek

02.10 pękowiec

Uroczystość patriotyczna 
w lesie na pękowcu

2 października na obrzeżach po-
wiatu włoszczowskiego i wojewódz-
twa świętokrzyskiego, w miejscu 
dawnego obozu i bunkrów party-
zantów Armii Krajowej batalionu 
„Las” na Pękowcu, odbędzie się uro-
czystość patriotyczna. Rozpocznie ją 
msza święta polowa o godzinie 11, 
a następnie występ wokalisty Artura 
Frączka z Włoszczowy. O godzinie 
12.30 odbędzie się Apel Poległych, 
składanie kwiatów pod pomnikiem 
oraz wręczanie odznaczeń. Zapra-
szają: starosta włoszczowski Dariusz 
Czechowski, prezes koła Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej Teresa Monka i nadleśniczy 
Artur Ratusznik.

10.10 włoszczowa

włoszczowskie targi 
runa leśnego 

10 października na terenie Powia-
towego Centrum Kulturalno-Re-
kreacyjnego odbędą się Włoszczow-
skie Targi Runa Leśnego - ostatnia 
impreza plenerowa, która wraca 
po rocznej przerwie. Początek o go-
dzinie 12.30. W programie: spotka-
nie z Ireną Kuśmierczyk-Kocyłak 
(filmową Jadźką Pawlak), wystę-
py uczniów z Ciesiel, KGW Skor-
kowianki, kapeli Włoszczowskie 
Muzykanty,  Powiatowej Kapeli 
Włoszczowskiej,  Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej z Krasocina z zespo-
łem Aplauz. O godzinie 15 zostaną 
rozstrzygnięte konkursy na najład-
niejsze stoisko i potrawę z grzybów. 
Zapraszają: Starostwo Powiatowe, 
Nadleśnictwo Włoszczowa i PCK-R. 
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