
Protokół Nľ XXV/20
z obľad uľoczystej xxv. sesji Rady Gmĺny Kľasocin

odbytej w dniu 27 sieľpnia 2020 r.
na sali gimnastycznej w Zespole Placĺówek Oświatołvych im. ľtm. Witolda Pileckiego

w Kľasocinie, ul. Floľiańska 1
Ad. 1. obľady uľoczystej XxV. sesji Rady Gminy Kĺasocin kadencji 2018-2023 otworzył
o gođz. 11.30 Pľzewodniczący Rady Gminy Kľasocin Bogdan Bukowski, informując
o transmitowaniu obrad i utrwalaniu ich za pomocą uľządzen ľejestľujących obraz i dávięk
oraz o klauzuli w zakresie spełnienia obowiązku informacyjnego w zw' z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, i jej dostępności na
drzwiach sali gimnastycznej. Następnie ogłosił, Że w zw. zbtakíemmożliwości technicznych
pľZepľowadzenia głosowań pÍZł pomocy urządzen umoŻliwiających spoľządzenie
i utľwalenie imiennego wykazu głosowań ľadnych, zgodnie z postanowieniami Státutu-Gminy
przeprowad zone zostaną głosowania imienne.
Pľzewodniczący Rady powitał radnych obecnych na sesji - lista obecności stanowi Załącznik Nr l do
pľotokółu oraz przybyłych gości:
- Senatora RP, WiceprezesaPiS wojewődztwaświętokĺzyskiego p.Kľzyszto'fa Słonia,
- Posła na Sejm RP p. Bar1łomieja Dorywalskiego,
- Wicewojewodę Świętokľzyskiego p. Rafała Nowaka wÍaz z Doľadcą Wojewody p. Maľią
Zubą,
- Wicestarostę p. Łukasza Kaľpińskiego,
- byłego Wójta Gminy Secemin p. SławomiraKrzysztofika'
- Wójta Gminy Kluczewsko p. Rafał Pałkę,
- Prezesa Zaľządu Wojewódzkiego Funduszu ochĺony Środowiska i Gospodaľki Wodnej
w Kielcach p. Ryyarda Gliwińskiego wraz z Dyľektorem Geneľalnym Wojewódzkiegó
Funduszu ochľony Sľodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach p. Piotrem Bematowiczęm,
- Zastępcę Swiętokĺzyskiego Wojewódzkiego Inspektoľa ochľony Roślin i Nasiennictwa
p. Stanisława Nowaka'
- Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Stľaży Rybackiej p. Baľtłomieja Pilaľskiego,
- Z-cę Dyľektoľa Agencji Restľukturyzacjii Modęrnizacji Rolnictwa w Kielcach p. Jarosława
KľzyŻanowskiego,
-b1atap. Posła Dorywalskiego, KsiędzaPiotrazParaťli Św. Stanisława W Kielcach,
- Swiętokĺzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraĘ Pożarnej w Kielcach
bryg. p. Krzysztofa Cioska,
- Komendanta Powiatowego Państwowej StľaĄ PożarnĄ we Włoszczowie st. kpt.
p. Andľzeja Pacanowskiego,
- Redaktoľ Naczelną Radia eM Kielce p. Katarzynę Bernat wÍaz zobsługą,
- Komendanta Powiatowego Policji we Włoszczowię p. Mariusza Przyborowskiego wraz
z rzecznikiem pľasowym sierż. szt. Monik ą J ałochą,
- Dyrektoľa Biuľa Poselskiego p. Emilię Boľowską,
- Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej we Włoszczowie p. Rafała K'upę,
- Zawodnika sekcji łuczniczej Zrzeszenia Spoľtu i Rehabilitacji ,,Staľt'' Kielce p. Łukasza
Ciszka.
W sesji udziaŁbrali:
- Wójt Gminy p. Iľeneusz Gliściński,
- Skarbnik Gminy p. Doľota Jackiewicz
- adwokat p. ľĺulaäl"na Meľta, 

l'

- sołtysi sołectw - lista obecności stanowi Załącznik Nr 2 do pľotokółu.
Przewođniczący Rady Gminy na Sekľetaľza obľad vłyznaczył Wicepľzewodniczącego Rady
Gminy Grzegorza Sitkowskiego.



Ad.2. Do poľządku obľad - który stanowi Załącznik Nľ 3 do pľotokółu. nie zgłoszono wniosków.
Ad. 3. Projekt uchwały w spľawie nadania godności Honoľowego obywatela Gminy Krasocin
omówił Wójt Gminy p. Ireneusz Gliściński.
UroczystośĆ, miała odbyó się przy wiatraku' który wpľowadza naszych mieszkańców
i pľzyjeŻdŻających turystów w okowy naszej gminy, jakże pięknej i malowniczo położoĺej.
Jednakże ze względu na pandemię spotykamy się w sali gimnastycznej Zespołu Placówek
oświatowych im. ľtm. Witolda Pileckiego w Kľasocinie i wnioskujemy o nadanie Godności
Honorowego obywatela Gminy Krasocin. Godnośó ta jest nadawana w naszej gminie od roku
Ż0n. Pieľwszymi Honoľowymi obywatelami Gminy Kľasocin byli księża. Na sesji
w dniu 12 czerwca 2012 ľ. proboszcz Paľafii w Bukowie Ks. Kanonik Daniel Kazioľski
i pľoboszcz Paraťĺi w olesznie Ks. Kanonik Ignacy Sepioło otrzymali pieľwsze w historii
Gminy Kľasocin tytuĘ Honoľowego obywatela Gminy. Księża ci pľacowali w naszej parafii,
słuĄli zarővłĺo w tej sfeľze duchowej' jak i w sfeľze społecznej odpowiednio: Ks. Kanonik
Daniel Kaziorski - 36 lat i on tworzył Paraťĺę Bukowa, był budowniczym kościoła;
Ks. Kanonik Ignacy Sepioło słuĘŁ 27 lat w Paľaťri w olesznie. Tych đwóch mieszkańców,
notabene Ks. Kanonik Daniel Kazioľski - mieszkaniec Gminy Działoszyce, Ks. Kanonik
Ignacy Sepioło - mieszkaniec Gminy Pawłów' zostali uhonoľowani tytułem Honoľowego
obywatela Gminy Kľasocin.
Instytucja dotyczącaprzyznania godności 

',Honorowego 
obywatela'' jest główną, azarazęm

jedyną, formą wyróżniania i nagľadzania osób fizycznych za ich zasługi dla gminy. Tytuł
,'Honoľowy obywatel Gminy Kľasocin'' jest wyľazem szczegőlnego uznania i vryrőŻnienia ze
stľony wŁadz gminy za wybitne osiągnięcia i zasługi narzecz gminnej społeczności lokalnej.
W dotychczasowych działaĺiach samorządowych' po taz pierwszy, osoba, któľa składa
deklaľacje pomocowe na jakimkolwiek polu działania, wywiązuje się w pełni ze złożonych
deklaracj i, człm zasłuĘła na szczegőlną nobilitacj ę i uznanie.
P. Wójt oznajmił, Że z p. Posłem Bartłomiejem Dorywalskim zna się od roku 2006,
z pierwszych wyborów samoľządov\ych i od tej pory ich relacje są bardzo bliskie,
przyjacielskie, dlatego że p. Bartłomiej Dorywalski jest bardzo odpowiedzialnym
człowiekiem, nie tylko za słowa, któľe wypowiada, ale również za czyny i wartości, które
przekazuje innym. Podczas ostatnich lat, piastując stanowisko wicewojewody
świętokĺzyskiego, angaŻował się bardzo w ľozwój Gminy Kľasocin. Spectrum đziałafi byŁo
bardzo szerokie. Na polu inwestycyjnym: ľozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
modeľnizacja i przebudowa dróg lokalnych. Bezpieczenstwo p. poŻ._ ile to już samochodów
do Gminy Kľasocin zpomocą Posła p. Baľtłomieja Dorywalskiego dojechało. Tabór mamy
wymieniony' oczywiście jednostki ľównież doposażonę. W oświacie ľównieŻ dzięki pomocy
p. Posła nasze szkoĘ wzbogaciły się o wiele nowych cennych pracowni i wyposażenie.
Dzięki staľaniom ówczesnego wicewojewody przęprowadzono remont naszej stołówki
i kuchni, w tejŻe szkole, w któľej jesteśmy, za kwotę 400 Ęs. zł.
Następnie p. Wójt ĺawiązując do waľtości zw. z utożsamianiem się Z naszym lokalnym
śľodowiskiem, wskazał na wiatrak typu Hollender, symbol Gminy Kľasocin, ktőry ptzez
wiele lat, będąc w ľękach prywatnych, pőźniej przejęty przez gminę, stał i stľaszył.
W ľozmowĺe z p. Posłem ustalił, że to jest symbol, który wpisuje się w histoľię Gminy
Kľasocin i jeŻeli by nam się udało go odbudować, to on zostanie jużna wieki i osoby, któľe
się zaangaŻu:ą w pomoc odbudowy tego lokalnego zabytku, jakŻe cennego' zapiszą się
złotymi zgłoskami w historii Gminy Kľasocin. Podkľeślił, Że nie znalazł do tej pory
człowieka, który by się tak zaangaŻował w to pľzedsięwzięcie, jak p. Poseł Bartłomiej
Dorywalski. To był olbľzymi wysiłek, mimo swoich licznych obowiązków jako
wicewojedowa, jednak zna\azł czas i pukał do wielu drzwi. Wspomagał się wieloma
cudownymiludźmi,ktőrzy równieŻ pomagali. Prawda jesttaka, że rok, đwa, ten obiekt by juŻ
nie istniał. Wiatrak moŻna na zewnątrz zwiedzać,, sk'rzydła się pięknie obracają, wewnątľz



będzie muzeum chleba, które jest w tej chwili przygotowywane' ale poczekamy z otwarciem
i ono na pewno będzie. Inwestycje związane z rozwojem każďej gminy, każdego miasta' są
waŻne, ale jest jeszczejedno bardzo waŻne pole: pole pomocy innym. Rok temu, w styczniu,
Z pomocą p. Bartłomieja Dorywalskiego w załatwianiu spraw urzędowych, spľowadziliśmy,
jako jedyna gmina w całym województwie świętokľzyskim, ľepatriantów z Kazachstanu -
ľodzinę Państwa Bagińskich. oficjalne powitanie odbyło się w miesiącu lutym. P. Wójt
zaznaczył, Że od momentu pľzylotu Państwa Bagińskich korzystał bardzo Z pomocy
p. Baľtłomieja Dorywalskiego w pomocy tej rodzinie. Bo nie polega to na tym' Że taroďzina
przyleci, oddamy jej klucze do mieszkania i na tym się nasza rola zakonczy. Nasza rola
dopiero się zaczyna. Zbiegĺem okoliczności jutľo, teŻ jako pľzedstawiciele jedynej gminy
w województwie świętokrzyskim, wyjeŻďŻamy do Poznania' tym Íazem po czteľoosobową
ľodzinę repatľiantów z Kazachstanu. P. Wójt podziękował p. Baľtłomiejowi Dorywalskiemu
za to seľce dla dľugiej osoby. Mimo tego, że p. Bartłomiej mieszka we Włoszczowie, to serce
ma w Gminie Kĺasocin, choóby z racji rcdziny, która pochoďziŁa z olęszna. To w seľcu
zostało i to seľcę dla Gminy Kľasocin cały czas bije. Następnie p. Wójt zaprezentował po
kĺótce zyciorys p. Baľtłomieja Dorywalskiego.
Baľtłomiej Dorywalski uľ. 16 sierpnia 1979 ľ. we Włoszczowie _ polityk, pľawnik
i samoľządowiec, w latach Ż006-2014 buľmistľz Włoszczowy, poseł na Sejm VI i x
kadencji, wicewojewoda świętokrzyski (2018-2019). Ukończył stuđia pľawnicze na
Katolickim Uniweľsytecie Lubelskim, na tej samej uczelni w 2015 ľ' uzyskał stopień doktoľa
nauk pľawnych na podstawie pracy pt. StreĄl ochĺonne w świetle pľawa wodnego. Pľacował
jako prawnik w kancelarii notaľialnej, był społecmym asystentem Przemysława
Gosiewskiego. w 2006 r. został wybrany na urząd butmistľza Włoszczowy. Po śmierci
Pľzemysława Gosiewskiego w katastrofie polskiego samolotu ľządowego w Smoleńsku
uzyskał upľawnienie do objęcia po nim mandatu, na co wyraził zgodę. W wyboľach
samoľządowych w 2010 r. ponownie został wybrany na buľmistrza'V{łoszczory. W 2014 r.
Bartłomiej Dorywalski uzyskał mandat radnego Sejmiku WojewódŹwa Świętokĺzyskiego
V kadencji. Został pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Wyższej Szkoły Ekonomii,
Pľawa i Nauk Medycznych im' prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Uzyskał takŻe
upľawnienia radcy pľawnego. w 2018 r. zostaŁ powołany na stanowisko wicewojewody
świętokĺzyskiego. W wyborach w 2019 r. uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji
2019-Ż023. Zasiađa w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowĺa, jest
wicepľzewodniczącym paľlamentamych zespołów: Polska_USA, Świętokľzyskiego Zespołu
Parlamentaľn ego oÍaz Zespołu ds. Suweľenności Lekowej Polski.
P. Wójt zaakcentował, Że jest mu niezmiemie miło, że właŚnie w tej kadencji, w roku 2020,
po głosowaniu, p. Poseł Baľtłomiej Dorywalski, otrzyma Akt Nadania Ętułu Honoľowego
obywatela Gminy Kĺasocin. Zaznaczył, że p. Poseł Bartłomiej Dorywalski, zasłuŻył na to
w pełni i dowiódł, że Gmina Krasocin IeĘ mu najbardziej na Seľcu. Wiele jeszczejest przed
nami do zľobienia.
Następnie p. Wójt wnioskował o podjęcie uchwały w sprawie nadania godności Honorowego
obywatela Gminy Kľasocin Panu Baľtłomiej owi Dorywalskiemu.
Dyskusji nad pľojektem uchwały nie było.
Pľzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. Nieobecny ľadny Krystian Pawłowski.
oddano głosów: 14 ,,za'',0 ',pľzeciw''' 

0 ,,wstľZymujących się''. W wyniku głosowania Rada
Gminy jednogłośnie, tj. 14 głosami ,,Za", podjęła uchwałę Nľ XXV/220120 w spľawie
nadania godności Honorowego obywatela Gmĺny Kľasocin - która stanowi Załącznik Nľ 4 do
pľotokółu.



Ad. 4. Pan Wójt wręczył Akt nadania godności 
',Honorowego 

obywatela Gminy Kĺasocin
Panu Baľtłomiej owi Dorywalskiemu''.
Głos w punkcie zabíerali:
- Honorowy obywatel Gminy Kľasocin p. Baľtłomiej Dorywalski wyraził swoje wielkie
wzruszenie. Podziękował Wysokiej Radzie, wszystkim Radnym za uhonoľowanie go tak
wspaniałą Godnością. To wyjątkowy tytuł, to wyjątkory Zaszcryt, coś wspaniałego, mówiąc
językiem potocznym. Tak naprawdę w Ęciu moŻna zdobywać, rőŻnego rođzaju spľawności,
godnoŚci' tytuły, ale biorąc pod uwagę fakt np. tytułu naukowego, to jego zdobycie, tak jak
i wielu tytułów, więe się z odbyciem okľeŚlonej pľocedury' wypełnieniem pewnych
elementów, spľawieniem, że wszystko zgodnie z pewną z gőry zaplanowaną listą,
haľmonogľamem' się zgadza, jest na swoim miejscu. Natomiast uzyskai tytuł Honoľowego
obywatela to wyjątkowa sprawa, bo tu liczy się współpraca wzĄemĺa, wspólna, na rzecz
dobra społeczności lokalnej' liczy się oddanie, dialog i pľzede wszystkim serce. Serce, któľe
jest potľzebne przy realizacjikaŻđej Sprawy. od tej najmniejszej kaŻdego obywatela do tych
większych, na tych największych sprawach skończywszy. Wyraził ogľomną wdzięcznośó
Wysokiej Radzie, kieľując ľównież słowa podziękowania do p. Wójta Ireneusza
GliŚcińskiego' do nieobecnego dziś Z-cy -Vlĺőjta p. Jacka Sienkiewicza za wspaÍcie, za dobre
słowo, za kieľunki działań, za to wszystko, że mogliśmy się tutaj w takich okolicznościach
spotkaó.
P' Dorywaslski zaznaczył, Że jego ľodzina jest w siódmym pokoleniu we Włoszczowie
od 1860 ľ., ale jego przodkowie pľzybyli najpierw do gminy na ziemię kľasocińską,
tj. do oleszna w I72I ľ. od tamtego czasv przez tych wiele pokoleń aŻ do 1945 r. tak
naprawdę to na teľenie Gminy Kľasocin koncentľowało się cał.e Ęciejego rodziny w ľóżnego
rodzaju aspektach, od prywatnych po publiczne również. Przechodząc do czasów
współczesnych, pierwszą wypľawą w szkole pođstawowej, gdy uczęszczał poza Gminę
'Włoszczowa, była wypľawa wraz z gÍUpą kolegów z klasy do Kľasocina pod ten
najsłynniejszy wiatľak. Do nie tak dawna jeszcze moglibyŚmy powiedzieó, był to czas, kiedy
wiatľak jeszcze miał sl<rzydła. Cieszy się, że mogliśmy wspólnymi siłami odnowió ten symbol
Krasocina' bo to nie jest Ęlko symbol Kľasocina, to jest obiekt jakŻe szczegőlny dla naszej
całej Ziemi Włoszczowskiej i całego regionu świętokľzyskiego. Nie ma dĺugiego takiego
wiatľaka typu Holenđer. Żeby mogło się to ziśció, potrzebne było stosowne wspaľcie i pomoc,
i dlatego tutaj zaprosił tak wielu swoich przyjaciőł, zktőrymi przyszło mu ľealizowai wiele
wy zw an i zadan publicznych.
P. Poseł Baľtłomiej Dorywalski słowa szczegőlnego podziękowania skierował do p. Marii
Zuby, któľa nie ustała w tych działaniach. Zaznaczył, Że nieobecny jest szef gabinetu
Wicepľemieľa Glińskiego p. Michał Płatek, ktőry teŻtutĄbardzo mocno wspierał. Serdecznie
podziękował wszystkim' na których Zawsze mógł polegać,.Przyznał., że okľes szkoły średniej
u niego to czas, wÍaz z tutaj obecnym Komendantęm Stľazy Rybackiej, przemíerzania Gminy
Kľasocin wszerz i wzdłuŻ, poniewaŻ pełnili funkcje w wielopoziomowej dľużynie harcerskiej
w Bukowie. Poznali barđzo dobrze w tamtym czasie Gminę Krasocin pod đowództwem Pani
Harcmistľz Ewy Terpic. Podkľeślił, ze wykształcenie jest batdzo waŻfle, ale to kim się
stajemy w Ęciu, tak naprawdę zaleĘ od tego, kogo spotykamy na swojej drodze, zkim nasze
linie zyciowe się przetną. oznajmił, Że miał to ogľomne szczęścíe, że jego linia zyciowa
przecięŁa się ze Św. p. Pľzemysławem Gosiewskim Wicepľemierem Rządu Polskiego, był
w pewnym etapie jego asystentem i to on wpľowadził go do samoľządu i do polityki. Tak
napľawdę to dzięki niemu w znacznej mierze poznaŁ Pana Senatora, Paĺa Wojewodę, Panią
Redaktor, Pana Ptezesa i wiele osób. Dalsze ďziałania to okĺes piastowania funkcji
Butmistľza Gminy Włoszczowa, a pőźniej los sprawił, Że udů się do wojewóđztwa. Miď to
ogľomne szczęście pracy z p. Wojewodą Agatą Wojtyszek, z osobą niezwykłą pod tym kątem
szczegőlnie, Że dawała mu możliwośó ľozwoju i wspierała w rcalizacji wielu zadań. Tak się



zŁoŻyło, Że jeszcze bardziej zacieśn1ł współpľacę z zaproszonymi gośimi, ale teŻ jeszcze
ściślejszą współpľacę nawiązał na rőŻnych innych niwach, jak obszar bezpieczeństwa
publicznego, poľządku publicznego, stľaż poŻarną czy policję, czy obszar służby zdrowia tak
bardzo mu bliski, tetaz szczególnie, zuwaginazasiadanie w komisji zdľowia' Ale abstrahując
od funkcji, które baľdzo pomagają w ľealizacji zadań społecznych, bo jak człowiek chce
wykorzystai tę funkcję właśnie do realizacji zadan, to po pľostu to czyni, spotkał na swojej
dľodze ludzi, z ktőrymi zawsze czuł się jak w ľodzinie, z ktőrymi przemierzał kolejne dni
w realizacji tych wszystkich zadan. Tak naprawđę z tymi zaproszonymi gośómi,
i z p. Senatorem' i z p. Wojewodą' z p. Stanisławem Norvakiem, i z p.Komendantami, tutaj
moŻna wiele zadaí zrealizowaó' Nie wspominając o ARiMR czy wFoŚiGW, bo jak tylko
jest jakiś pľogľam' to pľosi o stosowne wspaľcie. P. Poseł podziękował wszystkim, zktőrymi
stworzył zespőł, podkľeślając, Że bez tej pomocy ta Rada nie mogłaby wziąć, udziału
w głosowaniu. Dzięki tym wszystkim osobom mógł realizować pewne zadania, jakŻe istotne
dla ľadnych i dla społeczności lokalnej Gminy Kĺasocin. Ten tytuł Honorowego obywatela to
wyjątkowa godnoŚć, ale to ľównież zobowiązanie do tego, żeby nie ustawaó w swojej
działalności na tzecz Gminy Kľasocin i to z pewnością bęďzie czyniŁ. P. Poseł zaznaczył,
że wiele zmierzył gmin naszego regionu, ptaktycznie we wszystkich powiatach, ale Gmina
Kĺasocin jest wyjątkowa. Tu nigdy nie kwestionowano tego, Że jeżeli jest wskazana jakaś
ścieŻka, droga na realizację zadaí własnych, na pomoc' pewne rzeczy są foľmalne, ftzeba je
wypełnió, to zawsze była pełna współpľaca. Bez Wysokiej Rady, Pana Wójta nie uđałoby się
zrealizowaó tych wielu zađan. Zato wszystkim Państwu kłania się niezwykle nisko ibardzo
seľdecznie dziękuje.
- Senatoľ RP Kĺzysztof Słoń podkľeślił swoją ľadość z obecnoŚci na dzisiej szej voczystości,
bo dzieje się coś nietuzinkowego, coś' co nie występuje zbyt często w naszej przestrzeni
publicznej. Zatroskana gľupa ludzi,ktőrzy odpowiedzialni są zarozwőj pewnej społeczności -
bo bez troski p. Wójta, Wysokiej Rady' bez đostrzegania Ęch potrzeb' często nawet
niewielkich, nie byłoby teŻ sukcesów, do których mógłby swoje dłonie przałoĘć,
p. Bartłomiej Dorywalski - dochodzi do wniosku' Że przyszeďł czas, aby uhonoľować kogoś'
kto wspólnie z nimi zatľoskany jest o tę społecznośó na barďzo wielu polach. Jak słyszeliśmy
z ust p. Wójta, te pola aktywności Posła Dorywalskiego dotyczą bardzo wielu aspektów.
P. Senatoľ zaznaczył, Że dla niego to ogľomna radośi, przeđe wszystkim jako pľzyjaciela
p. Bartłomieja, ale też osoby, ktőľa ptzez te kilkanaście lat wspólnej znajomości jest z tej
znajomości dumna. Podkľeślił, że jako przedstawiciel partii Prawo i Spľawiedliwośó i jako
paľlamentarzysta, i jako Przewodniczący Rady Miasta Kielce zawsze potrafił zna\eźć, wspólny
jęrryk i wspólne cele z p. Bartłomiejem Dorywalskim i tu nie dziwi się słowom p. Wójta, ze
tak właśnie rőwnież ocenia postaó Honoľowego obywatela. P. Senator podziękował za ten
przykład wspólnoty celów i działan, gdyz jest to jest niezwykle budujące. Byó może ta dosyó
skĺomna, bo przecież w tych trudnych waľunkach nie mogliŚmy tu zapľosić, wielu
mieszkańców' uroczystoŚó pľzemknie niezauwaŻona, ale jest przekonany, Że wielu wyciągnie
z tego właściwe wnioski, bo waľto pracowai dla innych, waľto tľoskaó się o ich poftzeby,
wafto teżbyi, słownym i odpowiedzialnym. Ten honor, którym dziś obdaľowaliście p. Posła
Bartłomieja Dorywalskiego to przede wszystkim docenienie jego człowieczeństwa, a pőżniej
uhonorowanie tych wszystkich jego działan, które czy to jako urzędnik, czy jako
parlamentarzysta podejmował na rzecz Waszej pięknej gminy. P. Senator pogratulował
zebranym tego dzisiejszego dnia i pogľatulował p. Posłowi Baľtłomiejowi Dorywalskiemu,
Zaznaczył, Że bardzo cieszy się, że spotkał tutaj w osobach goŚci tak wielu luđz| ktőrzy
rőwĺież na co đzien tam, gđzie zostali postawieni , troszczą się o spľawy innych. To spotkanie
wÍaz z wysoką Radą' wÍaz z zarząđem gminy, to spotkanie dobrych ludzi i obyśmy mieli jak
najwięcej możliwości, zeby dalej to dobľo siaő, czynić,. Pľzy|<ładem niech nam będzie postaó
Honoľowego obywatela p. Bartłomieja Dorywalskiego. P. Senator podziękował za dzisiejsze



spotkanie, p. Wójtowi i p. Pľzewodniczącemu Rady' pľosząc' jeśli byłaby okazja,
o infoľmacj ę, azptzyjemnoŚcią się zjawi.
- Wicewojewoda Świętokľzyski p. Rafał Nowak oznajmił, że tak się złoĘło, Że choć,
z p. Posłem zna się wiele lat, Że jest jego następcą w gabinecie Wicewojewody, to p. Poseł
ustawił tę poprzeczkę baľdzo wysoko. ZaznaczyŁ, Że dobrze im się zawsze współpľacowało,
bo są podobni w tym podejściu właśnie' któľe pľezentuje p. Poseł, Wasz Honorowy obywatel,
w odpowiedzialności za słowo. oĺteŻ tak do tego podchodzi, Że jeŻeli komuś coś obiecuje, to
stara się to wypełniaó. P. Wicewojewoda przyznał, Że p. Poseł pomimo tego, Że jest teľaz
Posłem, to cały czas bombarduje go różnymi dľobnymi i większymi zadaniami w pomocy
innym ludziom, więc na pewno nie ustanie. Dodał ze w ślad za p. Dorywalskim również
zaczął przemierzać naszę województwo w rőŻnych kięľunkach i w jednej z gmin spotkał się
z taką oto sytuacj ą, gdzie włoďarze wdzięczní za to, Że tak im pomaga' powiedzieli, ze mĄą
zacniejszych honorowych obywateli, ale nie baľdzo się to przel<łada na ďziałalnośó' a wręaz
im szkodzi, że mają takiego honorowego obywatela. Zaznaczył, że jest pľzekonany,
Że p. Bartłomiej Dorywalski jako Honoľowy obywatel Krasocina, niezależnie od tego, jak
wiatr histoľii pokieruje jego losem, będzie zawsze o Was dbał i będzie wydeptywał wszystkie
ścieżki' Żeby zawsze było Wam lepiej.
- Doradca Wojewody p. Maľia Zuba podkľeśliła, Że we współczesnym świecie wielę rzeczy
moŻĺa kupić, można by powiedzíeć, wszystko, łączĺie z dyplomem uczelni v,yższej, ale
uznania nie da się kupió. Uznanie trzeba sobie wypľacowaó. Czasem to uznanie jest uznaniem
do końca Ącia i takiego uznarlia, p. Baľtłomiejowi Dorywalskiemu, w Gminie Kľasocin,
Życzy. Uznanie, które dzisiaj Poseł Dorywalski otrzymał' to jest uznanie dwustronne.
Zwrőciła uwagę, że Gmina dostľzegła to zaangaŻowanie, tę pľacę i ten upóľ w realizacjĺ
zadan, bo wiele dzisiaj w Polsce moŻna zrobić, tylko trzeba chcieó, trzeba się do tego
przyłoĘć, i większośó z Państwa, ktőrzy tu jesteŚcie na sali, o tym wiecie' Ponieważ Poseł
Baľtłomiej jest merytoryczny,jest konsekwentny, to na wielu polach zaszczyty zbiera. To go
wiele czasem kosztuje i ktoś, kto bliżej zna doktoľa Posła Bartłomieja wie, Że niejedne mury
musiał pokonaó, ale Że w nim waľtośó jest wielka i tym wielkim waľtościom jest wierny,
potľafi pokonać te mury. Z drugiej strony to uznanie właśnię ze strony Posła Baľtłomieia dla
mieszkańców Kľasociĺa, że ten honoľ obywatela ptzyjmuje, to znaczy, że iđentyfikuje się
z Państwem.To teŻjest piękny gest. P. Maľia Zubawytaziła swoje wzľuszenie dzisiejszą
uľoczystością, podkľeślając, Że tak tzadko jesteśmy wdzięczni i umiemy tę wdzięcznośó
vĺykazywać,, i potľafimy to ryzyko podjąć, bo to jest ryzyko, lecz w przypađku Gminy
Kľasocin to jest bardzo dobra inwestycja w ptzyszłośÓ, bo zna natyle Posła Baľtłomieja i wie,
że jest człowiekiem, który konsekwentnie wyznacza sobie cele, a potem te cele realizuje'
Rzadko się spotyka taką osobowośi. Potľafi też skorygowaÓ swoje postępowanie, to jeszcze
rzadsza cecha. Pogratulowałatej decyzjí, bo dziś we współczesnym świecie łatwo się niszczy
autorytety, a tak rzadko buduje. Tak ľzadko nas staó na vłytaŻenie wdzięczności. owszem
czasem w gabinecie gdzieś w ukryciu kwiatek, ksiąŻka, uścisk dłoni, ale publicznie wykazać,
wdzięczność to jest piękny gest. P. Maria Zuba za ten gest podziękowała mieszkańcom
i samorządowi Kľasociĺa, Ęcząc dalszych lat pomyślnej współpracy. |JwaŻa, Że za kilka lat,
jak się spotkamy, to kolejne dowody tej współpracy będziemy mogli podziwiaó i doceniaó.
Wszystkiego najlepszego dla dziŚ nowego Honoľowego obywatela Krasocina i wszystkich
obywateli Kľasocina.
Ad. 5. P. wójt oznajmił, Że dzisiaj jest jeszcze jedna miła woczystośó, wręczenia nagrőď za
ľeprezentowanie Gminy Kľasocin na niwie reprezentacji Polski. Mamy wśľód nas mieszkańca
Gminy Kľasocin, mieszkańca Sułkowa, który od początku 2017 t. naleĘ ďo Zrzeszenia
Spoľtu i Rehabilitacji ,,Staľt'' Kielce. Trenując łucznictwo klasyczne od tych właśnie kilku lat'
sport stał się dla p. Łukasza sposobem na Ęcie. OtrzymaŁ powołanie do Kadry Naľodowej
w drugiej połowie 2018 ľ. P. Łukasz Ciszek do swoich największych osiągnięć, zalicza



III miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski w 2018 ľ.; II miejsce w międzynarodowych
zawodach w Policach w 2019 r.) I miejsce w Mistľzostwach Polski osób
z niepełnosprawnością. W połowie stycznia tego roku w Dubaju zająłYI miejsce w Pucharze
Swiata w Łucznictwie Klasycznym. Jest to wielki sukces' Są to osiągnięcia niebywałe jak na
naszągminę, jeŻeli chodzi o spoľt. Dlatego pľagniemy uhonoľowaó go nagrodamizwiązanymi
właśnie ze sportem, któľy p. Łukasz Ciszek uprawia i ľeprezentuje naszą gminę, które mu
pomogą w dalszym rozwijaniu swojej pasji. Pewnie ten ľok sportowy potoczyłby się jeszcze
szybszym tempem, gdyby nie sprawy związane z pandemią na całym świecie. Jak widaó ta
nasza niwa spoľtowa w naszej gminie ľównież Żyje. P. Wójt podziękował p. Łukaszowi
za jego osiągnięcia spoľtowe, podkĺeślając, Że pľzeđ nim jeszcze dużo stľzelania, po czym
wręczył p. Łukaszowi nagrody, gľatuluj ąc osiągniętych sukcesów.
Ad. 6. W wolnych wnioskach głos zabierali:
- Wicestarosta Łukasz Kaľpiński zwrőcił się .do Posła Baľtłomieja Dorywalskiego,
podkľeŚlając, że jest to historyczna chwila, gdyŻjako pieľwszy Wicestarosta Włoszczowski
moŻe pogľatulowaó tego Honorowego obywatelstwa' ponieważ Gmina Kľasocin słynie
i będzie słynęła z tej wizytówki wiatraka holendeľskiego, ale również powiat włoszczowski,
bo to jest taka wizytówka dla nas, dla mieszkańców powiatu włoszczowskiego bardzo
symboliczna i baĺđzo waŻna. W imieniu swoim i p. Staľosty Dariusza Czechowskiego oraz
Zaľządu pogratulował p. Posłowi, p. Wójtowi' Radzie znalezienia tych środków
i zabezpieczenia ich. Dodał' że obecny jest p. Wicepľzewodniczący Rady Powiatu' więc
ľównież moŻe w imieniu Rady Powiatu złoŻyć, gratulacje p. Posłowi i p. Łukaszowi za
reprezentowanie Gminy Kĺasocin i Powiatu Włoszczowskiego. Nadmienił, Że nie więdział
o tych osiągnięciach p. Łukasza. P. Posła Dorywalskiego wiele lat już zna, więc i jego
dokonania również.
- wójt Gminy p. Iľeneusz Gliściński zaptosiŁ wszystkich zebraĺych, po zakonczeniu sęsji, na
poczęstunek na stołówkę, do której tak ładnego powstania przyczynił się Honorowy obywatel
Gminy Kľasocin p. Poseł Baľtłomiej Dorywalski.
Ad. 7. Informacji i komunikatów nie było.
Ad. 8. Wobec wczerpania przyjętego poľządku obľad, Przewođniczący Rady o godz. 12.29
zamkaý obľady uľoczystej XXV. sesji Rady Gminy Kľasocin.
Spoľządzony vĺykaz głosowań imiennych przepľowadzonych podczas sesji Rady Gminy
Kľasocin - stanowi Załącznik Nľ 5 do pľotokófu.
Na tym protokół zakoŕĺczono.
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