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Zapowiedź przeglądu funkcjonowania samorządów gminnych

Władza ma służyć, a nie przeszkadzać
Fot. Archiwum

Premier Ewa Kopacz zapowiedziała niedawno powołanie w sejmie komisji nadzwyczajnej, która dokona oceny funkcjonowania samorządów po 25 latach ich działalności. Wkrótce przedstawiony zostanie szczegółowy katalog zagadnień, którymi
zajmie się komisja, złożona z przedstawicieli wszystkich klubów
parlamentarnych. Pomysł szefowej rządu zyskał w parlamencie wielu zwolenników. Wśród nich jest poseł Mirosław Pawlak
z PSL, który swój mandat sprawuje nieprzerwanie od 21 lat.

– Jakie oczekiwania wiąże pan z powołaniem komisji nadzwyczajnej?
– Przegląd działalności samorządowej
to bardzo dobra propozycja. W maju
przyszłego roku mija 25 lat od wejścia
w życie ustawy o samorządzie gminnym.
Jest to doskonała okazja do oceny dobrych i słabych obszarów funkcjonowania
samorządu, a także do zmiany pewnych
regulacji, które tworzą bariery prawne,
organizacyjne i finansowe utrudniające
taką działalność. W sejmie procedowane są też prace nad rządową propozycją
nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Projekt ma na celu usprawnienie
zadań, jakie gminy, powiaty i samorządy
województw wykonują na rzecz obywateli. Potrzeba im więcej elastyczności w organizacji pracy, aby mogły dostosować

rozwiązania do lokalnych potrzeb i możliwości. Projekt wprowadza też zmiany
w kilkunastu innych ustawach m.in.
o pracownikach samorządowych, finansach publicznych, pomocy społecznej
i kodeksie wyborczym. Propozycje legislacyjne jak również wnioski z prac komisji
nadzwyczajnej mają być gotowe pod koniec maja przyszłego roku.
– Co jeszcze może się wyłonić z takiego przeglądu działań samorządowych?
– Obraz rzeczywistych relacji między
władzą samorządową i mieszkańcami.
Jak układa się to współdziałanie, czy ma
charakter inspirujący do realizacji różnych
inicjatyw i projektów, w tym także inwestycyjnych. Czy lokalna władza wsłuchuje
się w głos mieszkańców i konsultuje z nimi

Zarzuty o agitację wyborczą zostały oddalone

Radny przed sądem
Za publiczne wypowiedzi w audycji radiowej i telewizyjnej dotyczące poziomu rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Włoszczowa, stopnia bezrobocia i wyznaczania granic stref ochronnych
wód podziemnych, Jerzy Wiśniewski, radny powiatowy i kandydat do Rady
Miejskiej stanął przed sądem w Kielcach. Został pozwany przez Komitet Wyborczy Porozumienie Prawicy, którego pełnomocnikiem jest wiceburmistrz
Stanisław Nowak, za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Sąd tej
argumentacji nie podzielił.
Uznał jedynie, że burmistrz Włoszczowy nie miał kompetencji administracyjnych do kształtowania oraz wprowadzania stref ochronnych wód i tylko tę
wypowiedź radny musiał sprostować.
– Mam wątpliwości co do ustaleń
sądu, kwestionujących wpływ burmistrza
na kształtowanie strefy ochronnej wód
podziemnych, ale nie odwołałem się od
tego orzeczenia i je uszanuję – wyjaśnia Jerzy Wiśniewski ze Stowarzyszenia
Włoszczowa – Stop Podziałom. – Burmistrz sprawuje nadzór nad Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji
(WZWiK), który jest właścicielem ujęcia
wody w gminie. Jest to spółka miejska,
w której ma 100 proc. udziałów. W ubiegłej kadencji burmistrz otrzymał upoważnienie od Rady Miejskiej do występowania z wnioskiem do Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie o zmianę zapisów w rozporządzeniu,
które wyznacza granice ochronne ujęć
wody podziemnej we Włoszczowie. Robi
to w imieniu burmistrza WZWiK. A zatem,
to władze lokalne proponują charakter
ograniczeń, jakie chciałyby na tym terenie
wprowadzić, a RZGW może się do tego
przychylić, jeśli pozwala na to dokumentacja hydrogeologiczna.
Strefy ochronne źródłem niepokoju
Ustanowienie większych stref ochronnych ujęć wody podziemnej we Włoszczowie, wzbudza od dawna wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród rolników. Wpływa

to bezpośrednio na ich działalność. Radni
ze Stowarzyszenia Włoszczowa – Stop
Podziałom, zabiegali o przeprowadzenie
konsultacji społecznych w sprawie zmiany
granicy stref, co miało poprzedzić złożenie
kolejnego wniosku do RZGW. Rada Miasta
odrzuciła jednak tę propozycję. Zaniepokojeni perspektywą wprowadzenia kolejnych ograniczeń, rolnicy poprosili o zorganizowanie nadzwyczajnej sesji. Radni
z koalicji burmistrza Bartłomieja Dorywalskiego z klubu Porozumienie Prawicy, nie
przyszli jednak na to posiedzenie. Uznali
to za działanie polityczne. Do sesji nie
doszło. To oburzyło rolników, bo sprawa
nie została wyjaśniona i potęguje jeszcze
większą niepewność wśród rolników.
– Sam pomagałem im w proteście
przed Urzędem Gminy wiosną ubiegłego roku, aby burmistrz nie wprowadzał

najważniejsze propozycje? Jak przekłada
się to na konkretne efekty poprawiające
standard życia lokalnej społeczności, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój infrastruktury komunalnej i działalności usługowej itd. Taki przegląd pozwoli też na pewną
weryfikację skutków działania samorządu
w danej gminie i powiecie. Nie wszędzie te
relacje dobrze się układają. Jeżdżę od lat po
województwie świętokrzyskim i z własnego
doświadczenia oceniam gdzie jest dobrze,
a gdzie źle. Mogę podać dwa zupełnie

skrajne przykłady wynikające z moich obserwacji. Bardzo pozytywnym przykładem
jest działanie władz samorządowych w Sędziszowie, a odwrotnym we Włoszczowie,
gdzie mam swoje biuro poselskie. Stykam
się tam z wieloma problemami, sygnalizowanymi przez mieszkańców tej gminy,
którym władze lokalne nie ułatwiają życia.
– Na czym polegają te problemy?
– Przez dwie ostatnie kadencje burmistrzem Włoszczowy jest młody człowiek
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Budowa nowego gmachu Sądu Rejonowego i Prokuratury była jednym z priorytetów dla władz Włoszczowy

tak dużej strefy, ograniczającej rozwój
gospodarczy i prowadzenie działalności
rolniczej – przypomina Jerzy Wiśniewski.
– Obszar ochrony pośredniej włoszczowskich studni wynosi około 9 kilometrów
kwadratowych. Obejmuje większą część
miasta, Ewinę, Kuzki i Wolę Wiśniową.
Łącznie w strefie znalazło się ok. 900
hektarów. Zablokowało to działalność
rolniczą i przemysłową na tym terenie.
Mieszkańcy zirytowani decyzjami lokalnej
władzy chcieli przeprowadzenia referendum w gminie, żeby odwołać burmistrza
i całą radę.
Wiążąca opinia geologa
Geolog wojewódzki w Kielcach, Władysław Doroz potwierdził w piśmie skierowanym przed rokiem do Stowarzyszenia
Włoszczowa – Stop Podziałom, że strefy
nie powinno się tak często zmieniać, jak
ma to miejsce we Włoszczowie, ponieważ
to generuje konflikty z lokalną społecznością. Istnieje potrzeba wypracowania
jednolitej strategii, uwzględniającej zarówno sposób korzystania z ujęcia wody
oraz jego ochrony, jak i zapewniającej
możliwość rozwoju miasta. Geolog sugeruje rozbudowę strefy poza obszarami
zabudowanymi, o co prosili burmistrza
również okoliczni rolnicy.
Jaki ostatecznie kształt będzie miała
strefa ochronna, to się wkrótce okaże.
Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wystąpił do RZGW w Warszawie
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z wnioskiem o kolejną zmianę zapisów
w obowiązującym obecnie rozporządzaniu i wyznaczenie jej nowych granice
Wkrótce podjęta będzie decyzja w tej
sprawie. Rolnicy nie znają tych ustaleń,
dlatego nadal są pełni niepokoju o ostateczne rozstrzygnięcie.
– Na antenie Telewizji Trwam i Radia
Maryja mówiłem prawdę o tym konflikcie, a także o innych problemach, które
mają mieszkańcy Włoszczowy i okolic,
wyjaśnia radny Jerzy Wiśniewski.- Zresztą,
nie tylko ja, bo telewidzowie i słuchacze
też mogli się w tej sprawie na żywo wypowiedzieć.
Głos krytyki ojca dyrektora
Na antenie swojego radia w audycji
„Rozmowy niedokończone”, ojciec Tadeusz Rydzyk, skrytykował włoszczowską
prawicę. Odniósł się do trwającego od lat
konfliktu między lokalną władzą, a Henrykiem Migaczem, właścicielem firmy STRUNOBET, położonej w Kuzkach, w pobliżu
Włoszczowy. Odnotowało to na swoich
łamach „Echo Włoszczowskie z 24 października w artykule „Pierwszy proces
wyborczy”, cytując ojca dyrektora, założyciela Telewizji Trwam i Radia Maryja:
– „Słyszę, że pana Henryka Migacza
niszczy we Włoszczowie władza lokalna,
tak zwana prawica – mówił redemptorysta. – Na litość Boską, jaka to prawica?
Powinniśmy się cieszyć z sukcesu każdego
Polaka. Jeden drugiego wspierać, a nie
niszczyć. Albo to jest zazdrość, albo głupota, albo kolaboracja z jakimiś złymi siłami.
Dlaczego nie wesprzeć człowieka, który
daje dobrze płatną pracę i płaci podatki?
– dziwił się ojciec Rydzyk. – Takich ludzi
jak pan Migacz nam potrzeba, pełnych
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Bartłomiej Dorywalski, którego działania
rodzą w gminie poważne konflikty. Tam
o wszystko się sądzą. Ciągle słyszę o jakichś procesach, które ciągną się latami,
a potem są umarzane. Nie na tym przecież polega rola samorządu. Władza ma
ludziom pomagać, a nie procesować się
z nimi o wszystko. Każdy konflikt można
rozwiązać w drodze konsensusu, a nie na
drodze sądowej. A niestety do tego głównie sprowadzają się relacje burmistrza
i radnych, którzy pozostają z nim w koalicji
z Porozumienia Prawicy. Takie działania
doprowadzają do tego, że kurczy się tam
dosyć skąpy rynek pracy. Młodzi ludzie
wyjeżdżają z Włoszczowy. Dobry gospodarz robi wszystko, żeby przyciągnąć do
gminy inwestorów, a we Włoszczowie się
ich pozbywają. Jeden z czołowych w kraju producentów słupów energetycznych
i oświetleniowych przeniósł siedzibę
swojej firmy STRUNOBET-MIGACZ w inny
rejon Polski, bo lokalna władza skłoniła go
do tego swoimi działaniami. Takich przedsiębiorców jak Henryk Migacz trzeba szanować, robić wszystko, żeby stworzyć warunki do rozwoju ich działalności. Dziwią
mnie takie zachowania, dlatego trzeba je
nagłaśniać i pokazywać. Mam nadzieją,
że mieszkańcy też wezmą to pod uwagę
w najbliższych wyborach, bo władza ma
ludziom służyć, a nie przeszkadzać.
Rozmawiała Jolanta Czudak

godności i honoru, bo to cechuje tego
człowieka”.
Burmistrz Włoszczowy Bartłomiej Dorywalski, jak podaje „Echo Włoszczowskie”, nie chciał skomentować wypowiedzi dyrektora Radia Maryja. Swoimi
refleksjami podzielił się natomiast Henryk
Migacz.
– Powiedzieli w radiu całą prawdę
– zauważył właściciel spółki STRUNOBET.
– Ledwie się audycja skończyła, a ja dostałem kilkadziesiąt telefonów i SMS z całego kraju. Ludzie buntują się przeciwko
takiej arogancji władzy i pytają do czego
to zmierza. Dodawali mi otuchy i prosili,
żebym nie rezygnował z walki o sprawiedliwość. Mam nadzieję, że starczy mi sił,
żeby tym problemom skutecznie stawić
czoła. Wierzę, że dobro w końcu zwycięży.
– O Henryku Migaczu, właścicielu firmy STRUNOBET, ludzie mówią, że to
twardziel, który na pewno się nie podda
– podsumowuje radny Jerzy Wiśniewski.
– Zastanawiają się też, dlaczego burmistrz,
Bartłomiej Dorywalski nie chciał skomentować słów ojca Tadeusza Rydzyka. Możemy się tylko domyślać, że te wypowiedzi
zabolały jednak komitet Porozumienie
Prawicy, z którego startuje na urząd burmistrz Włoszczowy, skoro właśnie mnie
jako, uczestnika tej audycji, pozwano do
sądu w trybie wyborczym.
Pełnomocnik komitetu Porozumienie
Prawicy, wiceburmistrz Stanisław Nowak
zarzucił radnemu powiatowemu, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji
dotyczących m.in. poziomu rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
gminy oraz znaczącej stopy bezrobocia
w powiecie. Sąd tej argumentacji nie podzielił i oddalił zarzuty o agitację wyborczą. (wt)

Zdecydują wyborcy
Najlepszym sprawdzianem dla weryfikacji dokonań lokalnej władzy we Włoszczowie będą
najbliższe wybory samorządowe. To wyborcy rozliczą ją z realizacji składanych przed 4 laty
obietnic. Ocenią co zrobił lokalny samorząd, żeby skutecznie przeciwdziałać bezrobociu,
zwiększyć atrakcyjność gminy dla potencjalnych inwestorów, wybudować infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągowa we włoszczowskich sołectwach. Od wyborców zależeć będzie decyzja, czy tej władzy jeszcze zaufają czy wybiorą nowych przedstawicieli lokalnej społeczności.
Jeżowice czekają od lat na wodociąg i kanalizację, podobnie jak wiele innych sołectw w gminie
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KTO zapłaci za ich krzywdy?

Czekając na sprawiedliwość
Niestabilne regulacje wyznaczania granic strefy ochrony sanitarnej wód podziemnych we Włoszczowie doprowadziły prężnie działające gospodarstwo
sadowniczo-warzywnicze do bankructwa. Właściciele ponad 8 hektarów
gruntu rolnego, położonego na tym terenie, w osiedlu Brożka, byli kilkakrotnie zaskakiwani urzędniczymi decyzjami o włączaniu lub wyłączaniu ich
gruntów ze strefy.
Gospodarstwo rolne należące od pokoleń do rolniczej rodziny państwa Szafrańskich, włączone zostało decyzją Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach z 1987 roku
do strefy sanitarnej ujęć wody we Włoszczowie. O takiej decyzji właściciele 8,5
hektarowego gospodarstwa dowiedzieli
się dopiero w 1996 roku, bo nikt wcześniej
ich o tym nie poinformował. Włączenie do
strefy spowodowało różne ograniczenia
w produkcji rolnej w ich gospodarstwie.
Bezwzględny zakaz stosowania środków
ochrony roślin, uniemożliwił gospodarzom prowadzenie intensywnej uprawy
warzywniczo-sadowniczej i rolnej.
Ograniczenia w użytkowaniu 8,5 hektarowego gospodarstwa, położonego na
tyłach osiedla mieszkaniowego Brożka, po
jakimś czasie się skończyły. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach podjął w 1998 roku
decyzję ustanawiającą nowe strefy ochronne, komunalnych ujęć wód podziemnych na
terenie miasta i gminy Włoszczowa. Wiosną
1999 roku Urząd Gminy Włoszczowa poinformował pismem właścicieli gospodarstwa
rolnego, że ich grunty znalazły się w całości
poza strefą ochrony pośredniej ujęć wody.
Radość z tej decyzji w rodzinie Szafrańskich
nie trwała jednak zbyt długo.
Stop – dla intensywnego rozwoju
Decyzję o zmianie strefy rodzina Szafrańskich otrzymała w sierpniu 2000 roku.
Od tej pory mogli już użytkować grunty rolne bez żadnych ograniczeń, ale z uwzględnieniem tego, co przewiduje plan zagospodarowania przestrzennego.
Po zniesieniu zakazów małżonkowie Teresa i Jan Szafrańscy razem z synem Arkadiuszem rozpoczęli w 2005 roku intensywną rozbudowę dobrze prosperującego już
wtedy gospodarstwa. W szklarni i tunelach
foliowych uprawiali pomidory oraz inne
sezonowe warzywa, które dostarczali z dużym powodzeniem na lokalny rynek. Mieli
opracowane skuteczne metody własnej
produkcji, dlatego popyt na ich warzywa był
imponujący. Klienci pytali w sklepach o pomidory z plantacji rodziny Szafrańskich.
– Szło nam bardzo dobrze, dlatego
zainwestowaliśmy z rozbudowę szklarni,
tuneli foliowych, pomieszczeń socjalnomagazynowych – wspomina Teresa Szafrańska. – Sfinansowaliśmy to częściowo
z kredytu bankowego, a częściowo z własnych środków. Na pozostałej części naszego gospodarstwa chcieliśmy stworzyć
plantację orzechów laskowych. Załatwiliśmy sadzonki. Mieliśmy zapewniony zbyt
na 70 proc. zbiorów do Niemiec.
Właściciele nieruchomości byli szczęśliwi i mieli wiele planów. Myśleli też o uprawie aronii, borówki amerykańskiej i śliwek.
Niestety, nic z tego nie wyszło.

– W grudniu 2007 roku otrzymaliśmy
pismo, podpisane przez obecnego burmistrza Bartłomieja Dorywalskiego, że w tym
sadzie nie wolno nam będzie robić żadnych oprysków, dodaje Teresa Szafrańska.
– Wpadliśmy w przerażenie, bo bez stosowania środków ochrony roślin nie ma
plonów. Poinformowano nas, że jesteśmy
w strefie ochronnej ujęcia wody.
Decyzje zza biurka
Właściciele gospodarstwa zaczęli interweniować i korespondować z gminą.
Prosić o wyjaśnienia, skąd taka decyzja.
Odpowiedzi nie było wcale, albo były wymijające. W końcu się dowiedzieli, że jest
rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z kwietnia 2008 roku. Ustanowiono w nim zakaz stosowania nawozów
w odległości mniejszej niż 20 metrów od
stref ochronnych ujęć.
– Nie udało mi się ustalić w Urzędzie
Gminy od jakiej strefy, bo mieliśmy przecież decyzję z 2000 roku, że jesteśmy
z niej wyłączeni – kontynuuje Teresa Szafrańska. – Tych spotkań było wiele z burmistrzem Włoszczowy, jego zastępcą, ale
one nic nie wnosiły. Każde spotkanie dobijało nas coraz bardziej. Nikt nie był w stanie nam wyjaśnić, co nam wolno robić na
naszych gruntach, a czego nie.
Bez stosowania nawozów i środków
ochrony roślin nie można prowadzić skutecznej działalności rolnej ani ogrodniczej.
Gospodarstwo zaczęło popadać w coraz
większe kłopoty. Najgorsze jednak było
dopiero przed rodziną Szafrańskich.
Ponownie w strefie
Jesienią 2012 roku całe 8,5 hektarowe
gospodarstwo państwa Szafrańskich znalazło się ponownie w strefie ochronnej.
Dowiedzieli się o tym z dnia na dzień. Na
wniosek właściciela ujęcia wody, Włoszczowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (WPWiK), Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
wydał 13.09.2012 roku rozporządzenie,
w którym wyznaczył nowe granice strefy.
Nikt wcześniej o takich zamiarach rodziny
Szafrańskich nie informował.
Kiedy wydana była pierwsza decyzja
w 1987 roku, tylko 80 proc, gospodarstwa
znalazło się w strefie. Pozostała część
była poza tą strefą. Tym razem objęto nią
wszystkie grunty należące do rodziny Szafrańskich.
– Projekt tych zakazów i nakazów ustala przecież właściciel ujęcia wody, czyli
WZWiK – dziwi się właścicielka gospodarstwa. – To burmistrz Włoszczowy nadzoruje działalność tego przedsiębiorstwa.
Prezes spółki przecież to z nim uzgadnia.
Oni dobrze wiedzieli co działo się na tym
terenie, a jednak z nikim tego nie konsul-

towano. Nie można robić tak drastycznych
zmian z dnia na dzień. Nikt z rolników nawet nie wiedział jakie są granice tej strefy ochronnej. Dopiero jak zrobił się szum
zaczęli stawiać tablice, ale już po fakcie.
Rozporządzenie weszło w życie w październiku 2012 roku, a oni to robili w maju
2013 roku.
Wprowadzenie zakazów stosowania nawozów i środków ochrony roślin uniemożliwiło rodzinie Szafrańskich kontynuowanie
dotychczasowej działalności rolnej i ogrodniczej. Gospodarstwo popadło w ruinę.
Starania o odszkodowanie powiodły się
częściowo, ale dopiero po 14 latach walki.
Dotyczyło to tylko obszaru ok. 6 hektarowego. Tak zostało uzgodnione z urzędnikiem
reprezentującymi Gminę Włoszczowa,
ponieważ nigdy granice tej strefy nie były
oznakowane i nikt nie wiedział jaki obszar
obejmują. Wysokość utraconych pożytków
została oszacowana przez rzeczoznawcę na
zlecenie Urzędu Gminy.
Za te wszystkie problemy, ciągnące się
latami, właściciele gospodarstwa zapłacili
najwyższą cenę. Jedno z małżonków przypłaciło to życiem. Przed rokiem Teresa
Szafrańska nagle owdowiała.
– Mąż nigdy nie chorował, ale te sprawy go wykończyły – mówi z płaczem.
– Przed rokiem serce mu pękło z rozpaczy,
po kolejnych zakazach z gminy. Wszystko,
co razem stworzyliśmy zostało zniszczone
przez urzędników. Po wyłączeniu naszego
gospodarstwa w 1998 roku z tej strefy,
bardzo się cieszyliśmy, że po latach udręki
nareszcie możemy nasze gospodarstwo
rozwijać bez ograniczeń. Niestety, ten
spokój był iluzoryczny. Dwa lata temu zostaliśmy już zupełnie pogrążeni. Zdarzyło
się za rządów obecnego burmistrza Bartłomieja Dorywalskiego. Pozbawiono nas
wszystkiego.
– Nie mam już siły, żeby dochodzić swoich praw w urzędach i sądach – żali się Teresa Szafrańska. – Zbyt dużo zdrowia mnie
to kosztuje. Straciłam wszystko przez tę
bezduszność i arogancję władzy. Pracowaliśmy z mężem bardzo ciężko, żeby zostawić coś po sobie naszym dzieciom. Syn był
mocno zaangażowany w tę nasza wspólną
działalność, a teraz jest bezrobotny. Kto go
utrzyma? Po szklarni hula już tylko wiatr.
Zmarnowali nam życie. Nie mogę się z tym
pogodzić. Za naszą ciężką harówkę od świtu
do nocy zostaliśmy z długami i niespłaconym kredytem. Zmarłemu mężowi winna
jestem to, żeby jednak się nie poddać i domagać się sprawiedliwości.
W oczekiwaniu na wyrok
Pozew do Sądu Okręgowego w Kielcach
przeciwko Gminie Włoszczowa, Teresa
i Arkadiusz Szafrańscy złożyli w listopadzie
2013 roku. Ubiegają się o wykupienie przez
gminę ich zrujnowanego gospodarstwa lub
zasądzenia odszkodowania za poniesione
straty i utraconą działalność. Wyroku jeszcze nie ma, ale wkrótce dojdzie do mediacji z gminą w kwestii odszkodowania. Być
może finał tej, pełnej goryczy sprawy, poznamy jeszcze w tym roku. (jol)
Fot. Rafał Banaszek

Ja już nie chcę odszkodowania! Niech mi gmina postawi takie samo gospodarstwo poza strefą – mówi Teresa Szafrańska. W tle puste szklarnie.

Kandydatka na burmistrza Włoszczowy

Niezgoda rujnuje
Fot. Archiwum

Bezczynność władzy wobec potrzeb i oczekiwań mieszkańców, to klasyczny grzech zaniechania, uważa Ewa Nowak,
kandydatka na burmistrza miasta i gminy Włoszczowa.
Jedynej kobiecie w Radzie Miejskiej, związanej od 12 lat
z lokalnym samorządem zależy na dobrej współpracy
z przedsiębiorcami i na zakończeniu trwających od lat konfliktów, które hamują rozwój 20 tysięcznej gminy.

– Mamy wystarczający potencjał do
społecznego i gospodarczego rozwoju
gminy, którego burmistrz Bartłomiej Dorywalski nie wykorzystał przez dwie ostatnie
kadencje – podsumowuje Ewa Nowak.
– Rozczarował wielu mieszkańców, którzy
mu zaufali przed 8 laty. Pozbawieni perspektyw młodzi ludzie wyjechali z Włoszczowy. Tej straty nie da się już odrobić, ale
trzeba zrobić wszystko, aby to zjawisko
powstrzymać. W przeciwnym razie, miasto opustoszeje. Tak dłużej być nie może.
Tym ludziom należy stworzyć godziwe
warunki do życia i dobrze płatnej pracy.
Do tego niezbędny jest rozwój przedsiębiorczości i nowy plan zagospodarowania
przestrzennego z wyznaczeniem terenów
przemysłowych. Mamy w gminie kilka
znakomitych zakładów, dających zatrudnienie wielu ludziom, ale bezrobocie jest
nadal znaczącym problemem. Do Włoszczowy trzeba przyciągać nowych inwestorów oraz ułatwiać rozwój firmom już funkcjonującym na tym rynku. Nie może być
tak, że o hektar pisaku pod lasem, przedsiębiorca stara się bezskutecznie od 8 lat,
ponieważ władze miasta odmawiają poparcia takiego wniosku do Dyrekcji Lasów
Państwowych. Na tym terenie już dawno
powinna stać nowa hala produkcyjna zapewniająca ludziom pracę. Jeśli zniechęcimy do siebie przedsiębiorców i będziemy
utrudniać im prowadzenie działalności,
to pozbędziemy się ich z terenu gminy.
Mamy już takie przypadki. W ciągu ostatnich kilku lat, na skutek niezrozumiałych
decyzji władz samorządowych Włoszczowa straciła niemal 200 nowych miejsc
pracy na rzecz Opolszczyzny i Pomorza.

Dwaj prężni przedsiębiorcy przenieśli tam
znaczną część swojej działalności. Straciliśmy nie tylko atrakcyjne miejsca pracy,
ale zmniejszyły się też o kilkaset tysięcy
złotych wpływy z opłat podatkowych na
rzecz gminy.
Miastu nie służy też wieloletnie zamieszanie wokół strefy ochronnej zbiornika
wód podziemnych dla Włoszczowy i konflikty, które powstają na tym tle. Przygotowana przez poprzednika obecnej władzy
ekspertyza, dopuszczająca prowadzenie
pewnych działań inwestycyjnych na tym
terenie, doprowadziła do procesu karnego, który trwał aż 6 lat. Burmistrz oskarżył
swoich poprzedników i byłego radnego
o korupcję i działanie na szkodę gminy.
Sąd uniewinnił oskarżonych w 2013 roku
i zasądził zwrot kosztów sądowych, którymi obciążono Skarb Państwa. Za dość
kosztowną obsługę prawną tego procesu
gmina zapłaciła ze swoich środków. Ludzie odwracają się od takiej władzy, która
potęguje konflikty. Ograniczenia jakie niesie ze sobą strefa ochrony wód wpłynęła
też na uzasadnione protesty i niepokoje
wśród rolników, pełnych obaw o dalszy
los swoich gospodarstw. Zahamowała
również budowę biogazowi oraz innych
inwestycji. W każdej sprawie należy szukać kompromisów i takich rozwiązań, które łączą, a nie dzielą lokalną społeczność.
Powszechnie wiadomo, że zgoda buduje,
a niezgoda rujnuje. Zdecydowałam się
na kandydowania na burmistrza Włoszczowy, bo zależy mi na dobrej współpracy
z przedsiębiorcami i zakończeniu wszystkich konfliktów, które skutecznie hamując
rozwój 20 tysięcznej gminy.

Rozporządzenie wydaje dyrektor RZGW

Decyduje właściciel
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie wyznacza strefy
sanitarnej ochrony komunalnych ujęć wody na wniosek ich właścicieli.
Dyrektor nie robi tego z urzędu. Jego rola polega na badaniu zgodności
dokumentacji hydrogeologicznej z propozycjami przedstawionymi przez
użytkownika terenu. Taką dokumentację zatwierdza lub przyjmuje odpowiedni organ administracji geologicznej.
– Są w niej zawarte różne nakazy
i zakazy dotyczące użytkowania terenu, na którym znajdują się ujęcia wody
przeznaczonej do konsumpcji – wyjaśnia Małgorzata Badowska zastępca
dyr. ds. zarządzania zasobami wodnymi
w Regionalnym Zarządzie Gospodarki
Wodnej w Warszawie. – Samorząd, który zazwyczaj jest właścicielem ujęcia,
może wnioskować o wyznaczenie strefy ochronnej, ale nie musi tego robić.
Może bowiem dostarczać wodę odbiorcom, korzystając z innych metod, np.
prowadząc intensywne i skomplikowane
technologicznie procesy jej uzdatniania.
Sprawy związane z wyznaczaniem strefy ochronnej ujęć wody we Włoszczowie
wracają do nas co jakiś czas. Mają dość
długą historię i epizod procesowy, który
w ubiegłym roku zakończył się umorzeniem postępowania sądowego. Przed kilkoma miesiącami wpłynął do nas wniosek
Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji o zmianę i złagodzenie niektórych zapisów rozporządzenia, które
obecnie obowiązuje. Przygotowaliśmy już
te zmiany i w tej chwili jest to w trakcie
uzgodnienia z wojewodą świętokrzyskim.
Zapisy, które były w ostrzejszej postaci
teraz będą złagodzone. Ta strefa jest rzeczywiście dosyć duża i niesymetryczna.
Obejmuje prawie całe miasto. Teren
pośredniej ochrony zajmuje powierzchnię około 9 km kw. Władze miasta mogą
ograniczać obszar ochrony ujęć, ale
musi to wynikać z dokumentacji hydrogeologicznej. Samorząd zawsze może
zlecić jej wykonanie wyspecjalizowanym jednostkom, które ocenią czy jest
to możliwe. Jeśli ktoś został pokrzywdzony, ponieważ nie mógł prowadzić
działalności gospodarczej na terenach
objętych strefą, to może wystąpić o zadośćuczynienie do władz miasta. Takie
świadczenia są wypłacane w całym kraju
i to wcale nie rzadko. (wt)
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Fot. Archiwum

Budowa zakładu produkcyjnego firmy STRUNOBET – MIGACZ w Grzybowie koło Kościerzyny

Fot. Archiwum

Brak miejscowego planu zagospodarowania hamuje rozwój zakładu w Kuzkach

Nigdy się nie poddam
Fot. Archiwum

Za przedsiębiorczość i uczciwość w biznesie, właściciel
firmy STRUNOBET-MIGACZ był wielokrotnie nagradzany
w kraju. W rodzinnym mieście Włoszczowie, lokalna władza nie doceniała jednak dokonań jednego z największych
w Polsce producentów słupów energetycznych i oświetleniowych. Liczne kontrole i oskarżenia o korupcję oraz
brak perspektyw dla rozwoju spółki, zmusiły przedsiębiorcę – Henryka Migacza, do przeniesienia firmy w bardziej
przyjazny region Polski. Dobrze płatne miejsca pracy zyskał Lewin Brzeski
i Kościerzyna, a szansę na dodatkowe zatrudnienie stracili mieszkańcy
Włoszczowy i okolic.

– To był impuls, żeby przenieść siedzibę firmy w inne miejsce czy przemyślana
decyzja?
– Myślałem o tym już od dłuższego czasu, bo potrzebuję spokoju w biznesie. Nie
mogę się wiecznie szarpać z władzą we
Włoszczowie i żyć w ciągłej niepewności.
Kupiłem w opolskiej gminie nowoczesny
zakład, który popadł w tarapaty finansowe i przeniosłem siedzibę spółki do
Lewina Brzeskiego. Przez dwa lata od uruchomienia tam produkcji słupów elektroenergetycznych nie było najmniejszych
zatargów z gospodarzami tego terenu.
Doświadczam z ich strony pomocy i życzliwości w załatwianiu wszystkich spraw
administracyjnych i urzędowych. Tam jest
zupełnie inne podejście do przedsiębiorcy, który dla lokalnego rynku tworzy miejsca pracy. Z podobną reakcją spotkałem
się też w powiecie kościerzyńskim, gdzie
otwieramy kolejny zakład w miejscowości
Grzybowo koło Kościerzyny. Od nowego
roku ruszamy z naszą produkcją. Zaskoczyła mnie wdzięczność z jaką podchodzi
się tam do inwestorów. Starosta dziękuje
przedsiębiorcom za każde nowoutworzone miejsce pracy na tym terenie. To naprawdę duża przyjemność, żeby prowadzić tam działalność.
– Takiej życzliwości brakuje we Włoszczowie?
– Nie wszyscy przedsiębiorcy są tak
samo traktowani, ale ja mam bardzo
przykre doświadczenia z obecną władzą.
Obciążyli mnie karą ponad 300 tys. zł, za
to, ze przystąpiłem do budowy hali produkcyjnej, przed uprawomocnieniem się
decyzji. Ludzie marzli na dworze, dlatego
chciałem im jak najszybciej stworzyć odpowiednie warunki do pracy. Żadne argumenty do nich nie trafiały. Służby nadzoru
budowlanego żądały najpierw ode mnie
ponad 600 tys. zł. Chcieli żebym zbankrutował. Kazali mi tę halę rozwalić. Chyba ta
inwestycja była dla kogoś niewygodna, bo
w tym czasie inny przedsiębiorca starał się
o pozwolenie na podobną działalność we
Włoszczowie. O całej sprawie poinformowałem ministra finansów, który nie zostawił na nich suchej nitki. I dopiero to poskutkowało. Zapłaciłem te 320 tys. zł, ale
halę wybudowałem na 50 miejsc pracy,
a potem jeszcze następną. Rodzina była
tym wszystkim wykończona. Takie nagon-

ki na nas, to był standard. Odmawiano mi
wielokrotnie wydawania decyzji, które
miały istotny wpływ na dalszy rozwój mojej działalności. Kilka lat bez rezultatu starałem się o budowę stacji paliw z myjnią
samochodową. Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Kielcach uchylało bezprawne rozstrzygnięcia burmistrza, sądy
kwestionowały długość toczących się postępowań administracyjnych, ale i tak nic
to nie pomogło. W końcu machnąłem na
to ręką i przestałem myśleć o tej inwestycji. Te wieczne spory i konflikty, zatruwały
życie nie tylko mnie, ale i mojej rodzinie.
Do tego doszły oskarżenia o korupcję,
skargi do CBA, przesłuchania w prokuraturze i na policji oraz procesy, które kończyły się umorzeniami. To trwa już prawie
8 lat. Choć jestem tym wszystkim bardzo
zmęczony, to nigdy się nie poddam.
– Z czego musiał się pan tłumaczyć na
policji i w prokuraturze?
– Ze wszystkiego. Każdy pretekst dla
tej władzy był dobry, żeby mnie gnębić.
Traktowali mnie jak gangstera. Panowie
w kominiarkach i pod bronią mówili mi
jakie jest moje miejsce w szeregu. Kiedyś
o świcie zabrali mnie z Włoszczowy do
Kielc. Żona nic o tym nie wiedziała, bo nie
było jej w domu. Wpadła w przerażenie.

Odetchnęła dopiero wieczorem jak wróciłem do domu, bo prokurator nie znalazł
żadnych podstaw do mojego zatrzymania.
Dziwił się, że tak mnie potraktowano. Takich sytuacji było więcej. Książkę można
by o tym napisać. Dla Polski wiele poświęciłem w swoim życiu i nigdy się nie spodziewałem, że będę kiedyś płacił za to tak
wysoką cenę.
– Czym pan się tak tej władzy naraził?
– Tego nie wiem. Może są niezadowoleni, że firma dobrze się rozwija, albo nie
wierzą, że do wszystkiego można dojść
uczciwą drogą. Ja pochodzę z wielodzietnej rodziny. Od małego przyzwyczajani
byliśmy do ciężkiej pracy. Rodzice tego
od nas wymagali i uczyli nas odpowiedzialności za wszystko czego się podejmujemy. To zaprocentowało w dorosłym
życiu. Miałem marzenia, żeby do czegoś
dojść i mi się powiodło. W połowie lat
80. kupiłem w Kuzkach upadający zakład
i rozpocząłem produkcję bloczków betonowych. Zaczynałem bardzo skromnie, bo
nie miałem pieniędzy, ale miałem zapał
i firma się rozwijała. Z czasem przystąpiliśmy do produkcji żelbetowych słupów
elektroenergetycznych i oświetleniowych.
Podjąłem decyzję żeby wejść w taką produkcję, bo nie mogłem się pogodzić, że
stupy betonowe ściągamy z zagranicy.
W 1997 roku podjęliśmy współpracę z Instytutem Budownictwa Politechniki Wrocławskiej i uruchomiona została produkcja
strunobetonowych żerdzi wirowanych.
Był to pierwszy prywatny zakład w Polsce,
który produkował takie żerdzie według
technologii opracowanej przez polskich
uczonych i na urządzeniach w całości wykonanych w kraju. Firma zmieniła wówczas nazwę z Zakładu Betoniarskiego na
STRUNOBET MIGACZ Sp. z o.o. i tak jest

Przedsiębiorstwo w Lewinie Brzeskim koło Opola, gdzie znajduje się siedziba spółki
STRUNOBET – MIGACZ

do dzisiaj. Rocznie produkujemy 80 tys.
słupów, których żywotność wynosi 80 lat.
Ciągle wprowadzamy też nowe produkty
i skutecznie konkurujemy z nimi na rynku.
– Zakład został rozbudowany w tym
samym miejscu w Kuzkach?
– Tak, ale musiałem dokupić kawałek
gruntu od Lasów Państwowych, bo teren
był za mały na rozbudowę zakładu. Miałem niecały hektar. Poprzedni burmistrzowie Krzysztof Solecki i Józef Grabalski,
poparli mój wniosek przed laty i dokupiłem 2 hektary od Dyrekcji Lasów Państwowych. Od tamtej pory już mi się nie
udało powiększyć tej działki. Brakuje mi
kolejnych dwóch hektarów, żebym mógł
wybudować hale, w których zatrudnienie znalazłoby prawie 100 dodatkowych
osób. Mimo wieloletnich starań, w czasie
dwóch ostatnich kadencji, burmistrz Bartłomiej Dorywalski nie poparł takiej propozycji w Lasach Państwowych. Nic tam
się nie dzieje na tym terenie do tej pory.
Rosną osiki i jakieś chaszcze. Ziemia jest
tam 5 i 6 klasy. Idealna pod działalność
przemysłową, ale burmistrza nie mogłem
przekonać do wsparcia moich starań
przez prawie 8 lat. Żadne argumenty nie
skutkowały, że nie mam miejsca postojowego dla kilkudziesięciu samochodów ciężarowych, odpowiedniej myjni,

placu potrzebnego do magazynowania
surowców oraz słupów energetycznych
i oświetleniowych, które mają przecież po
kilkanaście metrów długości. Za każdym
razem była odmowa. Musiałem w tej sytuacji znaleźć inne miejsca w kraju, żeby
się rozwijać.
– Ile osób pracuje w tym zakładzie?
– W obu zakładach zatrudniam około
240 pracowników. W Kuzkach pracuje
170 osób. Pracowałoby więcej gdybym
mógł się tu rozwijać. Potrzebne są kolejne
hale na ok. stu stanowisk pracy. Nie mam
gdzie tego zrobić, bo moje starania o zakup dwóch hektarów piaszczystej ziemi
nie dają efektu. Gdyby Dyrekcja Lasów
Państwowych przychyliła się do mojego
wniosku, to szybko zrealizowałbym taką
inwestycję. W moim biurze czeka ponad
500 podań od mieszkańców Włoszczowy
i okolic, którzy chcieliby tu pracować. Zarobki są dobre, bo średnia płaca wynosi
ponad 5000 złotych brutto. Serce mi się
nieraz kraje jak muszę tym ludziom odmawiać. A co ma zrobić? Może najbliższe
wybory samorządowe rozwiążą ten problem. Jak znikną bariery to rozbuduję ten
zakład w Kuzkach. Nie tracę nadziei, bo
wiara czyni przecież cuda.
Rozmawiała Jolanta Czudak

Fot. Archiwum

Grzegorz Zygan, główny specjalista w Ministerstwie Środowiska
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Włoszczowa jest jedyną przeszkodą, która uniemożliwia spółce STRUNOBET-MIGACZ zakup sąsiadującego z firmą terenu leśnego. Jeśli gmina taki plan uchwali i przeznaczy grunty leśne na inne cele, np.
rozbudowę zakładu lub budowę hal produkcyjnych to będzie można taką transakcję bardzo
szybko przeprowadzić. Liczy się tylko dobra wola lokalnych władz, od których to zależy. Odpowiedzialność za brak takiego planu również ich obciąża.
Według naszej wiedzy grunty leśne wykorzystywane są obecnie na cele gospodarki leśnej
przez Nadleśnictwo Włoszczowa. W prowadzonej korespondencji w tej sprawie podkreślaliśmy, że głównym problemem uniemożliwiającym nabycie tych gruntów przez prywatnego
przedsiębiorcę, jest brak zmiany ich przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Włoszczowa. Po uchwaleniu takiego planu nie będzie żadnych przeszkód z przeniesieniem prawa własności. Kompetencje w przypadku zamiany lub sprzedaży
tego gruntu przeznaczonego na cele nierolnicze i nieleśne, należą do nadleśniczego. Gdyby
nawet spółka STRUNOBET-MIGACZ nabyła prawo własności gruntu leśnego, przylegającego
do zakładu, to w obecnym stanie formalnoprawnym nie mógłby zrealizować tam inwestycji.
Musi być bowiem zmiana przeznaczenie gruntów leśnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszczowa na cele nierolnicze i nieleśne. Bez tego wymogu
niemożliwe jest też uzyskanie decyzji Dyrektora RDLP w Radomiu zezwalającej na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji. Realizacja inwestycji bez takiej zmiany w planie naruszałaby
przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Przedsiębiorstwo w Kuzkach koło Włoszczowy
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Magazyn wyrobów gotowych i hale do produkcji żerdzi wirowanych typu E w Strunobet-Migacz Sp. z o.o.

Według polskiej technologii i na krajowych urządzeniach

Po nitce do kłębka

Spółka STRUBOBET – MIGACZ była pierwszym prywatnym zakładem w Polsce, który uruchomił w 2001 roku produkcję strunobetonowych słupów wirowanych dla energetyki i trakcji kolejowych według polskiej technologii
i na urządzeniach w całości wykonanych w kraju. Był to efekt trwającej
od kilku lat współpracy zakładu z Instytutem Budownictwa Politechniki
Wrocławskiej.
Zlokalizowana w Kuzkach pod Włoszczową firma, działająca pierwotnie pod
szyldem Zakład Betoniarski Henryk Migacz, wytwarzała od końca lat 80. ubiegłego wieku małogabarytowe elementy
prefabrykowane. W 1997 przystąpiła do
produkcji żelbetowych żerdzi elektroenergetycznych oraz słupów oświetleniowych.
Rok później kierownictwo zakładu nawiązało intensywną współpracę z Instytutem
Budownictwa Politechniki Warszawskiej,
wychodząc naprzeciw tendencjom w zakresie zwiększenia niezawodności przesyłu energii elektrycznej w liniach niskiego

i średniego napięcia. W 2001 roku w zakładzie powstała nowa hala o powierzchni ponad 1400 m2, w której uruchomiono
produkcję strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E.
– Ogromna hala wyposażona została w nowoczesne maszyny i urządzenia, skontrowane według własnych
projektów – wyjaśnia dr inż. Aleksy Łodo
z Katedry Konstrukcji Betonowych, Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. – Wykonano je w krajowej wytwórni
współpracującej z producentem słupów
elektroenergetycznych. Prace nad wdro-

żeniem w Polsce strunobetonowych żerdzi
wirowanych dla potrzeb napowietrznych
linii elektroenergetycznych średnich i niskich napięć trwały od dawna.
Po uruchomieniu w latach 1992 – 96
krajowej produkcji żerdzi wirowanych
w trzech zakładach na bazie urządzeń zakupionych w byłej Czechosłowacji, dalszy
rozwój tej technologii w Polsce był możliwy dzięki wprowadzenie własnej myśli
technicznej.
– To było pionierskie wyzwania dla
uczelni i właściciela zakładu w Kuzkach
– dodaje uczony. – Do wszystkiego dochodziliśmy małym krokami, po nitce do
kłębka. Ta współpraca przynosi nadal bardzo dobre efekty. Stale poszerzamy asortyment produkcji.
W 2003 r. firma zmieniła nazwę na
STRUNOBET MIGACZ podkreślając tym samym, że sztandarową produkcją spółki są
wirowane elementy strunobetonowe.
Bogaty asortyment
Z każdym rokiem asortyment wyrobów dla elektroenergetyki się powiększał.
Oprócz słupów energetycznych pojawiły
się wirowane słupy oświetleniowe EOP
(2008 r.) i trakcyjne z głowicą stalową ETG
(2011 r.). Jednocześnie w 2008 r. powstała
linia produkcyjna z wykorzystaniem betonu samozagęszczalnego do produkcji
monolitycznych obudów stacji kontenerowych i złącz kablowych oraz wielosegmentowych obudów z modułów do 3 × 8 × 3
m. Uzupełnieniem oferty są konstrukcje
stalowe wyposażenia słupów wirowanych
dla linii niskiego i średniego napięcia oraz
nasłupowych stacji transformatorowych,
a także prefabrykowane elementy ustojowe. W 2013 r. do produkcji wprowadzono
strunobetonowe elementy wirowane,

służące do budowy wielosegmentowych
wież telekomunikacyjnych ES i słupów linii
wysokich napięć.
– Spółka dysponuje nowoczesną technologią i bazą transportową pozwalającą
realizować wszystkie typy żerdzi wirowanych dla napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia,
słupów oświetleniowych i trakcyjnych – zapewnia dr inż. Aleksy Łodo. – Jeśli zaistnieje
taka potrzeba na wirówce o długości 27 m
w hali można wykonywać strunobetonowe
słupy wirowane dla linii wysokich napięć
110 kV. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i wprowadzanie licznych innowacji, wpływa na systematyczny
wzrost produkcji. Firma wytwarza ponad
80 rodzajów różnych wyrobów dla energetyki zawodowej i przemysłowej. Do betonów narażonych na zewnętrzne warunki
atmosferyczne muszą być zastosowane
najlepsze surowce. My tego pilnujemy jak
oka w głowie.
Od 2006 roku firma STRUNOBET MIGACZ Sp. z o.o. jest producentem w pełni
wyposażonych nasłupowych stacji transformatorowych oraz stanowisk słupowych
w dowolnej konfiguracji usytuowania
względem napowietrznej lub kablowej linii
zasilającej średniego napięcia.
Wiodący producent
Spółka jest czołowym producentem
strunobetonowych żerdzi wirowanych wytwarzanych według polskiej technologii na
rynku. Wszystkie spełniają najwyższe wymagania norm krajowych i europejskich.
Są estetyczne i konkurencyjne cenowo.
Słupy dla energetyki i kolejowych sieci
trakcyjnych, wykonane ze strunobetonu
wirowanego, cechuje ogromna wytrzymałość i bardzo długi okres użytkowania.

– Znaczne zwiększenie asortymentu produktów w firmie STRUNOBETMIGACZ było możliwe dzięki otwarciu
w 2013 r. drugiego zakładu produkcyjnego w Lewinie Brzeskim koło Opola, gdzie
obecnie mieści się siedziba firmy – zauważa Aleksy Łodo. – Produkowane są tu
głównie elektroenergetyczne strunobetonowe żerdzie wirowane typu E. Zakup
nowego zakładu prefabrykacji w strefie
ekonomicznej był przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Kolejny zakład powstaje teraz w miejscowości Grzybowo koło
Kościerzyny.
Strunobetonowe konstrukcje dla PKP
Najnowszym produktem spółki są
maszty dla telekomunikacji oraz słupy
trakcji elektrycznej z głowicą stalową do
montażu na fundamentach palowych.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań i zgody PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przebudowało niektóre odcinki sieci
trakcyjnej z zastosowaniem strunobetonowych konstrukcji wsporczych typu ETG.
Zaletą rozwiązania sieci trakcyjnej na słupach ETG jest wyeliminowanie uciążliwej
konserwacji słupów, obniżenie hałasu,
długa żywotność oraz kompatybilność
połączenia słupa ze stosowanymi dotychczas fundamentami palowymi. Firma
jest też autorem elementów mocujących
osprzęt sieci na słupach wirowanych ETG.
Słupy ETG ze względu na dużą nośność
i stabilność pozwalają również na prowadzenie sieci średniego napięcia LPN – na
wspólnych konstrukcjach wzdłuż linii kolejowej. (jol)

Fot T. Wiśniewski

Utraconego zdrowia nic nie przywróci

Afery, których nie było
Poprzedniemu burmistrzowi Włoszczowy, którzy rządził miastem w latach 2002 – 2006 obecna
władza zarzucała udział w różnych aferach. We wszystkich sprawach Józef Grabalski został przez
sąd uniewinniony, albo prokuratura wycofywała oskarżenia. Z zarzutów został oczyszczony, ale
utraconego zdrowia, nikt mu już nie zwróci.
– Miałem tylko jeden rok spokoju piastując tę
funkcję – wyznaje Józef Grabalski. – Potem było już
tylko gorzej. Bez przerwy jakieś ataki. Opozycja nie
mogła się pogodzić z moją wygraną, bo byłem z SLD.
To mnie wykończało psychicznie. Od samych wspomnień już mi się robi słabo. Co ja przeżyłem. Wszystko kontestowali. Jak zrobiliśmy przyzwoitą drogę,
gdzie ludzie przez 50 lat chodzili w gumiakach i zabierali buty na zmianę, żeby dojść do głównej trasy, to
mi zarzucili, że z jednej strony rów jest za głęboki. Nie
podobały im się też spowalniacze redukujące prędkość na drodze. Przy budowie kanalizacji całą ekipę
ciągali po sądach, bo rury były nie takie. Sięgałem po
pieniądze przedakcesyjne, żeby we Włoszczowie rozwijać sieć kanalizacyjną i wodociągową, a oni ciosali
mi kołki na głowie. Wszystko było nie tak, nie wspominając o strefie ochronnej ujęcia wody. Chciałem
pomóc przedsiębiorcy, żeby postawił stację paliw
naprzeciwko cmentarza parafialnego przy ulicy Partyzantów, to zarzucono mi korupcję. Biegły hydro-

log potwierdził w ubiegłym roku w sądzie, że na tym
terenie w graniach strefy, można realizować takie
inwestycje. Za każdym razem, jak tylko starałem się
pomagać przedsiębiorcom, to miałem kłopoty. Tak
samo było, kiedy wystąpiłem z wnioskiem do Lasów
Państwowych, popierającym zamiar kupna przez biznesmena kawałka gruntu pod budowę hali produkcyjnej, w której pracuje teraz kilkadziesiąt osób. Stosowano wobec mnie róże prowokacje w nadziei, że
skuszę się na łapówkę. Żadna z tych sztuczek się nie
powiodła, ale miałem już dość tej permanentnej walki. Opozycja nie mogła uwierzyć, że robię to wszystko
dla ludzi i rozwoju miastu, dlatego ciągle „deptano mi
po piętach”. Są granice ludzkiej wytrzymałości na takie ataki, dlatego po tych przykrych doświadczeniach,
już nigdy więcej nie wystartuję w żadnych wyborach,
nawet na radnego. Moi przeciwnicy skutecznie mnie
zniechęcili do społecznikowskiej działalności. Szkoda
tylko mieszkańców Włoszczowy i okolic, bo to oni najwięcej na tym tracą. (wł)

Fot. Archiwum

Z burmistrzem Włoszczowy, Bartłomiejem Dorywalskim byłam umówiona na
wywiad, kilka dni wcześniej przed wydaniem dodatku, bo chciałam skonfrontować z nim wszystkie zarzuty jakie usłyszałem od moich rozmówców. W ustalonym terminie przyjechałam z Warszawy do Włoszczowy. Spotkało mnie jednak
rozczarowanie. Burmistrza nie zastałam w Urzędzie. Była zaś jego rzeczniczka
prasowa, która zaproponowała mi wycieczkę po terenach gminy, z której nie
skorzystałam, bo taka eskapada nie wniosłaby nic istotnego na temat zagadnień
o których pisałam. Mogłam więc tylko popatrzeć na okazały gmach siedziby
Urzędu – miejsce pracy burmistrza. 
Jolanta Czudak

W tym miejscu, vis a vis cmentarza, miała powstać stacja benzynowa

stacje paliw powstają też w strefach

Wystarczy dobra wola
Z opinii hydrologicznej sporządzonej przez biegłego dla włoszczowskiej prokuratury wynika,
że pośrednie strefy ochrony wód podziemnych, utrudniają działalność gospodarczą i rozwój
inwestycji. Albin Kossakowski, biegły hydrogeolog opinię tę przedstawił w sierpniu 2013 roku
podczas rozprawy sądowej we Włoszczowie, która zakończyła trwający 6 lat proces krany.
Poprzedni burmistrz i były radny zostali uniewinnieni.
Albin Kossakowski odniósł się też do zakazu budowy stacji paliw w tej strefie, przy ulicy Partyzantów naprzeciwko cmentarza komunalnego. Taką
inwestycję zamierzała tam zrealizować rodzina
przedsiębiorcy Henryka Migacza. Zgoda poprzedniego burmistrza na lokalizację stacji w tym miejscu
doprowadziła do trwającego 6 lat procesu karnego.
– Stacje paliw przy odpowiednich zabezpieczeniach przed wyciekiem produktów ropopochodnych, powstają w strefach ochronnych – stwierdził
hydrogeolog. – Są w Kielcach i w innych miejscach
w Polsce. Podobnie jest z autostradami – przecież
nie mogą one zataczać kół, żeby ominąć strefę.
Wówczas przechodzi się z ochrony pośredniej na

techniczną. Takie inwestycje można więc realizować
w tych strefach.
Zdaniem Albina Kossakowskiego czynny cmentarz
parafialny przy ulicy Partyzantów we Włoszczowie, naprzeciwko którego miała powstać stacja paliw, stanowi
dużo większe zagrożenie dla ujęcia wody poziemnej.
– Cmentarz powinien być zamknięty – mówił w sądzie.
Hydrogeolog powiedział też, że we Włoszczowie
wody nie brakuje. – Cały powiat włoszczowski posiada
zbiory wody w nadmiarze. Natomiast urządzenia techniczne są niewydolne, studnie SW I i SW II za mało
wody podają i są to urządzenia przestarzałe – tłumaczył. Budowa odpowiedniej infrastruktury rozwiązałaby problem. (ka)

Burmistrz bał się wycieku
Obecne władze gminy Włoszczowa na czele z burmistrzem Bartłomiejem Dorywalskim od 2007 roku nie chciały
wydać rodzinie Henryka Migacza warunków zabudowy stacji paliw z myjnią przy cmentarzu, w obawie przed przenikaniem substancji ropopochodnych w głąb ziemi. Tłumaczono, że mogą skazić wodę w strefie. Przedsiębiorca
deklarował wykonanie takich zabezpieczeń, że nawet kropla benzyny nie dostanie się do gruntu.
Strony przez kilka lat były ze sobą w sporze. Sprawa oparła się nawet o Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, który przyznał rację przedsiębiorcy. Wyrokiem z dn. 17.03.2010 r. sąd ten uchylił m.in. decyzję burmistrza
Włoszczowy dotyczącą odmowy wydania warunków zabudowy dla stacji paliw. NSA uchylił też niekorzystny dla
przedsiębiorcy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach oraz decyzję Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, do którego odwoływali się włoszczowscy inwestorzy i które za każdym razem przyznawało rację
burmistrzowi Dorywalskiemu.
Po latach udręki urzędniczej i sądowej Henryk Migacz nie ma już ochoty na budowę stacji paliw w tym nieprzyjaznym dla niego miejscu.
Te informacje zamieszczono na włoszczowskim portal informacyjno-medialnym /TLW INFO/
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