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Starosta opatowski ToCzas ważnych decyzji, czas inwestycji masz
Staniek i wicestaro-

sta Małgorzata Jalowska
na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej
z udziałem radnych powiatowych, w obecności mediów zaprezentowali sprawozdanie z pierwszego
roku kadencji 2018-2023.
Służba zdrowia, transport
lokalny
Wszystkich
zaproszonych gości powitał gospodarz spotkania, starosta Tomasz Staniek, który
jednocześnie
wspomniał

w skrócie o najważniejszych
sukcesach i osiągnięciach,
pracach w zakresie służby zdrowia, zapowiedział
najbliższe plany rozwoju.
– W naszym programie
wyborczym głównym zadaniem była ochrona służby
zdrowia – przypomniała wicestarosta Małgorzata Jalowska. – Dotrzymaliśmy
słowa, rzeczywiście w pierwszym roku kadencji zajęliśmy
się przede wszystkim zdrowiem. 1 kwietnia przejęliśmy
szpital powiatowy z rąk spółki
prywatnej w Zarząd Powiatu.
Dokończenie na str. 12

Zawiadowca
upamiętniony

Przy budynku dawnego dworca w Jakubowicach odbyły się uroczystości upamiętniające 75.
rocznicę śmierci Stanisława Bogusławskiego.
Pierwszy zawiadowca
dworca PKP w Jakubowicach, Stanisław Bogusławski, został po brutalnym
śledztwie
zamordowany
przez Niemców w 1944
roku. W czasie II wojny
światowej pomagał partyzantom, a o jego działalności dowiedziały się władze niemieckie. Hitlerowcy
chcieli zmusić zawiadowcę
do ujawnienia kryjówki, jednak Stanisław Bogusławski wykazał się niezłomną
postawą, za którą zapłacił
najwyższą cenę. Liczba
partyzantów, którzy ocaleli
dzięki niemu, nie jest znana.

Uczestnicy uroczystości
przed budynkiem dworca,
gdzie stoi krzyż, złożyli wiązanki i zapalili znicze. Następnie udali się na mszę
świętą do Sanktuarium
MB Różańcowej Królowej
Rodzin w Ożarowie, gdzie
modlili się w intencji Stanisława Bogusławskiego.
Ostatnim punktem uroczystości była modlitwa i oddanie honorów przed grobem
bohatera, który spoczywa
na ożarowskim cmentarzu.

Z prac Zarządu Powiatu

Budżet
15 listopada Zarząd Powiatu Opatowskiego przyjął projekt budżetu na rok
2020. Zgodnie z ustawą
został on przesłany wraz
z uzasadnieniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.
Po uzyskaniu pozytywnej

opinii RIO trafi on do dalszych prac legislacyjnych.
Zarząd przyjął również projekt wieloletniej prognozy
finansowej powiatu opatowskiego na lata 2020 – 2027.
Pomoc prawna
6 listopada Zarząd Powiatu
podjął
uchwałę

Starosta odznaczony

Podczas wojewódzkich
obchodów
Narodowego
Święta
Niepodległości
w Kielcach, wojewoda
świętokrzyski Agata Wojtyszek wręczyła odznaczenia resortowe. Wśród uhonorowanych znalazł się
starosta Tomasz Staniek.
Srebrny Krzyż Zasługi prezydent Andrzej Duda
nadał Tomaszowi Stańkowi
w 2017 roku, ale ze względu
na duże obciążenie obowiązkami i pracą, medal udało się
odebrać dopiero 11 listopada.
– Odznaczenie otrzymałem za działalność społeczną i samorządową na
rzecz naszej małej ojczy-

zny – mówi starosta Tomasz
Staniek i dodaje: – Jest to
zaszczyt, ale też zobowiązanie do dalszej pracy na
rzecz powiatu opatowskiego i jego mieszkańców.
Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe nadawane od 1923 roku.
Krzyż Zasługi dzieli się na trzy
stopnie – złoty, srebrny i brązowy i jest nagrodą dla osób,
które położyły zasługi dla
Państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające
zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną
korzyść Państwu lub obywatelom. Odznaczenie nadawane jest przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
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w sprawie powołania komisji
konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
pod nazwą: „Prowadzenie
punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,
zlokalizowanego w Opatowie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 17 w roku 2020”.
Opieka społeczna
Członkowie Zarządu Powiatu 6 listopada zapoznali
się z wystąpieniem pokontrolnym przekazanym przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z kontroli przeprowadzonej w Warszta-

tach Terapii Zajęciowej Nr 2
w Opatowie przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.
Edukacja
20 listopada Zarząd Powiatu omówił i zaopiniował
pozytywnie projekty uchwał
Rady Powiatu w sprawie
przekształcenia dotychczasowych szkół średnich, liceów, techników, szkół dla
dorosłych
wchodzących
w skład Zespołu Szkół nr 1
w Opatowie, Zespołu Szkół nr
2 w Opatowie i Zespołu Szkół
imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie zgodnie
z wymogami reformy edukacji.
(Opracowano na podstawie protokołów
z posiedzeń Zarządu Powiatu)

DPS w Zochcinku wyróżniony

fot. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
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W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wręczono nagrody
i wyróżnienia dla osób i instytucji, które w 2019 r. wykazały się wybitnymi i nowatorskimi rozwiązaniami
z zakresie pomocy społecznej. Wśród nagrodzonych
znalazł się Dom Pomocy
Społecznej w Zochcinku.
– To nie jest mój sukces,
to jest sukces mojej załogi – mówi dyrektor DPS
w Zochcinku Jarosław Basak, dodając jednocześnie,
że pracownicy każdego
dnia starają się wykonywać
swoje obowiązki należycie. I właśnie ta codzienna
sumienna praca na rzecz
osób niepełnosprawnych została dostrzeżona. Minister
w kategorii zespołowej przyznał wyróżnienie wszystkim
pracownikom z Zochcinka.
– Wysoko oceniam Państwa zaangażowanie i twórcze podejście do rozwiązywania problemów społecznych
– pisze w liście gratulacyjnym
minister Marlena Maciąg
– Ta nagroda cieszy, bo
zostali docenieni nasi pra-

cownicy przez instytucję,
która
pomoc
społeczną
u nas w kraju nadzoruje –
nie ukrywa Katarzyna Ambryszewska, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. – Jest to ogromna duma i wyróżnienie.
Wicestarosta Małgorzata
Jalowska podkreśla, że sukces i nagroda, jaką otrzymali pracownicy z Zochcinka,
jest motywacją dla powiatu opatowskiego jako
jednostki
prowadzącej,
aby jeszcze więcej pracować na rzecz szeroko
pojętej opieki społecznej.
– Chcemy, aby mieszkańcy DPS-u czuli się w placówce komfortowo – mówi.
– Pracownicy tworzą
warunki zbliżone do domowych tak, aby każdy z podopiecznych mógł
czuć się tam jak u siebie.
Dodatkowo zależy nam
na tym, aby tereny zielone wokół ośrodka, stały
się miejscem wypoczynku i relaksu dla mieszkańców
naszego
powiatu.
Stąd też plany utworzenia,
m.in. tężni solankowych.
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Pomoc społeczna

Niemienice zmieniają oblicze

Zabytkowy park w Niemienicach zyska nowe
oblicze. Wytyczone zostaną alejki, zasadzone
rośliny zielone i krzewy.
– Projekt urządzenia parku w Niemienicach zakłada
utworzenie
tematycznych
rabat kwiatowych tak, aby
tworzyły określoną kolekcję florystyczną – wyjaśnia
Małgorzata Spychaj, dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Niemienicach. – W rabacie wonnej znajdą się m.in.
lilaki, jaśminowce oraz lebiodka. Zmiany zachodzące
w przyrodzie będzie można obserwować na rabacie nazwanej „Cztery poru
roku”. Szumiąca rabata,
dzięki topoli i różnorodnym

gatunkom traw, dostarczy
odbiorcy wrażeń słuchowych, a mały sad natomiast
- wiedzy na temat gatunków
drzew owocowych. Projekt
zakłada również nasadzenia roślin o dużej akumulacji
pyłów oraz miododajnych.
Nowa funkcja parku będzie szczególnie ważna dla
podopiecznych SOSW. Osoby niepełnosprawne w sposób empiryczny, wykorzystując wszystkie zmysły, będą
mogły poznawać nowe rośliny oraz ich funkcje. Jest to
niezwykle ważne w procesie
dydaktycznym, a także pozytywnie wpływa na rozwój
osób z niepełnosprawnością
intelektualną. – Mamy klasę
przysposabiającą, która będzie się opiekowała parkiem

i ogrodem sensorycznym
zdobywając doświadczenie
w opiece nad roślinnością –
mówi Małgorzata Spychaj.
Z parku będą mogły korzystać nie tylko podopieczni SOSW w Niemienicach,
ale również uczniowie okolicznych szkół, aby rozwijać
swoją wiedzę przyrodniczą.
W parku oprócz roślinności
będą także zwierzęta, ptaki.
Koszt przebudowy to
ponad 38 tys. zł. Jednak
urządzanie terenu w zabytkowym parku w Niemienicach to pierwszy z etapów
inwestycji w tym miejscu.
Powiat opatowski planuje kolejne działania, chce
utworzyć ścieżki edukacyjne. Odpowiednie wnioski
zostaną złożone w 2020 r.
Początki parku w Niemienicach sięgają XVIII wieku. Razem z XIX-wiecznym
dworkiem tworzy urokliwe
miejsce, idealne do wypoczynku. Od lat 80. ubiegłego wieku w budynku mieści
się SOSW. Aby przywrócić
i zwiększyć funkcje estetyczne i dekoracyjne tego
miejsca,
powiat
opatowski
podjął
działania,
zmierzające do chociażby częściowej zmiany dotychczasowego
terenu.

Lider w pozyskiwaniu środków

W
woj.
świętokrzyskim to powiat opatowski pozyskał w tym roku
najwięcej środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup
samochodów do przewozu
osób niepełnosprawnych.
Na 25 pojazdów (21 busów i 4 autobusy), które w tym
roku dofinansował PFRON,
aż cztery trafiły do powiatu
opatowskiego. Ostatni samochód marki ford został
przekazany podopiecznym
Warsztatu Terapii Zajęciowej

przy Domu Pomocy Społecznej w Sobowie. Trzy poprzednie busy zakupione ze środków PFRON trafiły do osób
niepełnosprawnych w DPS
w Zochcinku i SOSW w Dębnie.
– W sumie do powiatu
opatowskiego zostało przekazane 320 tys. złotych. Te
środki pochodzą z programu wyrównywania różnic
między regionami na usuwanie barier transportowych
–
mówił
Andrzej
Michalski,
szef
świętokrzyskiego
PFRON.
Dyrektor DPS w Sobowie,
Marian Cieszkowski nie ukrywa, że zakup nowego samochodu był koniecznością.
– To już drugi samochód,
który
otrzymaliśmy z PFRON - informuje
Marian
Cieszkowski.

– W ubiegłym roku na Mikołaja otrzymaliśmy autobus
na 20 osób. W tej chwili zaspokojone są wszystkie nasze potrzeby transportowe.
Starosta Tomasz Staniek
podkreśla, że we wszystkich
25 jednostkach organizacyjnych powiatu opatowskiego jeździ obecnie 77 pojazdów. W tym roku dwa pojazdy
trafiły również do placówek
opiekuczo-wychowawczych
w Opatowie i Nieskurzowie.
– Te samochody służą
mieszkańcom do wygodnego transportu, ale też
zmniejszają koszty logistyki
oraz podnoszą mobilność
– mówił podczas przekazania samochodu starosta.
Łączny
koszt
zakupu
czterech
fordów
to ponad 550 tys. złotych.

Remont internatu na
„Górce” i szkoły
w Niemienicach

Powiat Opatowski otrzymał rządowe dofinansowanie na remont internatu
przy Zespole Szkół nr 1
w Opatowie oraz na przebudowę budynku Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Niemienicach.
Podpisanie
stosownych
umów odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.
Prace
modernizacyjne
w obu budynkach zaczęły
się 6 listopada. W internacie
będą polegały na dostosowaniu obiektu do przepisów
przeciwpożarowych, by zagwarantować bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.
Bursa szkolna została zbudowana w latach 60. ubiegłego
wieku i wymaga dostosowania do obowiązujących standardów, m.in. konieczne jest
wydzielenie stref przeciwpożarowych i dróg ewakuacyjnych. Odnowione zostaną
pokoje, łazienki, wstawione
nowe okna i drzwi, wymieniona instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna.
– Tworzymy dla młodzieży,
tu w Opatowie, kompleksowe
warunki do nauki - zapewnia
starosta Tomasz Staniek.
- Już teraz uczniowie mają
do dyspozycji nowoczesne
zaplecze dydaktyczne. Po
remoncie dołączy to tego
również baza noclegowa.
Inwestycja w SOSW
w Niemienicach ma poprawić funkcjonalność obiektu
i standard użytkowania dla
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osób
niepełnosprawnych.
Pokoje mieszkalne zostaną
dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb
wychowanków. Dodatkowo
obiekt będzie przebudowany
tak, aby ułatwić poruszanie
się osobom niepełnosprawnym. Zaplanowano m.in.
przebudowę schodów zewnętrznych i montaż poręczy
na klatce schodowej. – Bardzo cieszę się, że udało się
pozyskać te środki dla powiatu opatowskiego, o które
pan starosta i Zarząd Powiatu zabiegał. Są to kwoty w 50
proc. zapewniające finansowanie obydwu zadań – mówiła po podpisaniu umowy
wojewoda Agata Wojtyszek.
Dotacja na przebudowę
budynku internatu na „Górce” to ponad 800 tys. zł,
całościowy koszt inwestycji
– 1,8 mln zł. W przypadku
SOSW w Niemienicach rządowe pieniądze na ten cel
to prawie 110 tys. zł, a sama
przebudowa – 181,4 tys. zł.
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Regionalistki
nagrodzone

Maja Nowak i Sylwia
Kubik z Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza
Głowackiego w Opatowie
zostały laureatkami XVI
edycji
Ogólnopolskiego
Konkursu
Regionalnego „Bonum Publicum” im.
Aleksandra Patkowskiego.
Uczennice „Bartosza” na
konkurs przygotowały pracę, w której opisały życie
i działalność bł. mistrza
Wincentego zwanego Kadłubkiem oraz jego związki z parafią we Włostowie.
Praca ta zyskała uznanie
jury, które przyznało Mai
i Sylwii pierwsze miejsce
w kategorii młodzieży. Uroczyste wręczenie nagród
odbyło się na Zamku Królewskim w Sandomierzu.

Aktywne tablice
w szkołach

W ramach rządowego
programu „Aktywna Tablica” trzy szkoły podstawowe
z powiatu opatowskiego zostały wyposażone w nowoczesne interaktywne tablice.
Pomoce
multimedialne
trafiły do szkół podstawowych przy Specjalnych
Ośrodkach
Szkolno-Wychowawczych w Dębnie,
Jałowęsach i Sulejowie.
Do każdej z placówek
trafiły dwie interaktywne tablice, a łączny koszt
zakupu to 52 500 zł.
Program „Aktywna Tablica” finansowany jest
w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc.
z wkładu własnego powiatu.

Nasze parafie

Jubileusz w Piórkowie

Rozmowa z proboszczem parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Piórkowie, dr. Markiem Bieniaszem

– Obchodzone w ubiegłym roku 100-lecie parafii
było wydarzeniem niecodziennym. Jak świętowany
był ten jubileusz? Które
przedsięwzięcia zasługują na szczególne uznanie?
– Obchody 100-lecia
parafii przebiegały dwoma
torami. Jeden to religijny,
w którym chcieliśmy popatrzeć na wiarę otrzymaną
dzięki powstaniu parafii.
Najważniejszym
wydarzeniem były 8-dniowe misje
parafialne, które w kwietniu prowadzili ojcowie oblaci ze Świętego Krzyża. Ich
zwieńczeniem było postawienie krzyża, który symbolizuje przeżycia duchowe
związane z misjami. Drugim
wydarzeniem był odpust
8 maja ku czci św. Stanisława. Przybył ksiądz biskup
Edward Frankowski, odbyło
się bierzmowanie młodzieży naszej parafii. Szczególny wydźwięk w 100-lecie miała komunia święta.
Z kolei drugi tor obchodów związany był z rzeczami
materialnymi. W końcu roku
wydaliśmy publikację, która
miała symbolizować wysiłek poszczególnych pokoleń
i wkład włożony przez
wszystkich parafian w powstanie parafii. Na kamieniu,
który mamy przy wjeździe

do parafii, widniał rok 2008
z okazji 90-lecia parafii, została dopisana data - 2018
r. Tamte symbole wyrzeźbił
Gustaw Hadyna i te także.
Ufundowana została tablica z nazwiskami wszystkich proboszczów, którzy
pracowali w tej parafii przez
ostatnie 100 lat. Usytuowana jest ona w podcieniach
kościoła. Przygotowania do
jubileuszu i wszystkie wydarzenia z nim związane
były dla nas ważne, nabożeństwa, odpusty parafialne, rekolekcje adwentowe,
wielkopostne i cały wystrój
kościoła, jego otoczenia.
– Wydarzenia związane
z jubileuszem miały wymiar przede wszystkim
duchowy. A jeśli chodzi
o sprawy materialne, to
jakie remonty, modernizacje zostały wykonane
wokół kościoła w ostatnich latach? Jakie środki
udało się na to pozyskać?
– Kiedy przyszedłem do
parafii przed 13 laty, wszystko już istniało. Największym
wysiłkiem po wojnie była
budowa kościoła za księdza Jana Molgi, plebani
i pozostałych budynków.
Mój poprzednik, ksiądz Andrzej Jaworski, także ma
swój wkład wspólnie z parafianami w troskę o kościół.

W ostatnich 13 latach zmodernizowaliśmy to, co już
tutaj istniało. Przeprowadziliśmy trzy potężne inwestycje.
Zabytkowe prezbiterium przy
wsparciu środków unijnych
zostało gruntownie przebudowane i zmodernizowane. Zainstalowane zostało
ogrzewanie podłogowe. Musieliśmy wszystko wynieść
z kościoła i wykonać prace
w ciągu tygodnia. Cała nawa
główna łącznie z sufitem została gruntownie odnowiona.
Inwestycje dotyczyły także
otoczenia kościoła. Teren
został odwodniony, usypana
skarpa, wykonane chodniki, mury, posadzone krzewy.
Ważnym elementem był
cmentarz, gdzie zostały wykonane alejki, przeniesione
niektóre groby. Jest tysiąc
metrów kwadratowych ułożonej kostki przed cmen-

tarzem, a na jego terenie
założone lampy. Cmentarz,
który przed wojną służył parafianom i na którym mieli
być także pochowani powstańcy styczniowi był zaniedbany, położony na prywatnej działce. Z tej 9-arowej
działki kupiłem jeden ar i tam
zostały położone kamienie,
stele i krzyż, który upamiętnia dawnych mieszkańców
tutaj pochowanych. Ciągle
zmienia się otoczenie plebanii. Budynki gospodarcze
zostały przerobione na dwupoziomowe mieszkanie dla
organisty, które w tej chwili
służy dzieciom i młodzieży.
– Na koniec moje pytanie dotyczy najbliższych
planów. Co jest marzeniem księdza proboszcza?
Jakie inwestycje należałoby jeszcze wykonać?
– Za plebanią, za kościołem mamy hektar ziemi, który częściowo zajmuje
stary sad. W drugiej części
jest łąka. Na tym miejscu
chciałbym posadzić winnicę, aby nawiązać do tradycji biskupów włocławskich,
którzy administrowali tym
terenem przez ponad 400
lat. Są jeszcze pozostałości
murów i piwnic. Wykonanie
winnicy byłoby takim symbolem, który pozostałby na
dalsze pokolenia. Marzę także, idąc drogą oszczędzania energii, o wprowadzeniu energii ekologicznej. Na
parkingu, który mamy przed
cmentarzem chciałbym położyć panele fotowoltaiczne. Myślę o stanowiskach
do ładowania samochodów.
(AN)

PUP planuje szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do współpracy
w
planowaniu
kierunków szkoleń w roku 2020
dla bezrobotnych i innych
uprawnionych osób. Zaproszenie skierowane jest
szczególnie do tych, którzy prowadzą szkolenia, do
pracodawców,
organizacji
związkowych,
ośrodków
pomocy społecznej oraz innych partnerów rynku pracy.
Monika Stasica, dyrektor

PUP wyjaśnia, że pozyskane informacje o zapotrzebowaniu na zawody i specjalności pozwolą przygotować
plan szkoleń zgodny z oczekiwaniami na rynku pracy.
Ankiety dla pracodawców oraz osób bezrobotnych znajdują się na stronie
internetowej: opatow.praca.
gov.pl w zakładce - aktualności. Zgłoszenia ewentualnych potrzeb szkoleniowych
należy składać na adres:
Powiatowy Urząd Pracy
w Opatowie ul. Partyzantów
13 lub osobiście w siedzibie Urzędu w pokoju nr 29
(I piętro), faxem na nr
(15) 868-03-13 bądź za
pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
kiop@praca.gov.pl
lub
k.kidon@pup-opatow.pl
Oczekujemy na zgłoszenia
i
propozycje
w terminie do 10 grudnia.

Wędkarze chcą zadbać o akweny
Powstałe w tym roku
Opatowskie
Towarzystwo
Wędkarskie chce wydzierżawić dwa akweny wodne,
w Karwowie i Zochcinie.
To inicjatywa grupy osób,
które zamierzają zaopiekować się wodami na terenie
gminy Opatów, wprowadzić na nich ład i porządek.
– Złożyliśmy pisma do
Urzędu Miasta i Gminy, do
burmistrza Grzegorza Gajewskiego – mówi prezes
towarzystwa, Łukasz Benit.
– Mamy ustną deklarację, czekamy tylko na sformułowanie
dokumentacji.
Liczymy, że decyzja będzie
podjęta jeszcze w tym roku.
Prezes Łukasz Benit wyjaśnia, że towarzystwo chce
być organizacją niezależną,
ale otwartą na współpracę,
podejmującą własne decyzje, ale zgodnie z demokratycznym głosem większości
jej członków. Planuje mobilizować wędkarzy do większej
aktywności i wprowadzać
w życie ich pomysły, a nie
występować pod czyimś
szyldem, przyjmować rozwiązania narzucane z zewnątrz. Towarzystwo chce
odbudować rybostan, który
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mocno ucierpiał w ostatnim
czasie, szczególnie w zbiorniku w Zochcinie. Akwen
ten wymaga intensywnego
zarybienia, właściwie potrzebny jest każdy gatunek
ryb spotykanych w naszych
okolicznych wodach, przede
wszystkim
karp,
amur,
płoć, karaś i drapieżniki,
takie jak szczupak i okoń.
Zbiornik w Karwowie nie
wymaga dodatkowego zarybiania, potrzebne jest ewentualnie jego uzupełnienie.
Powierzchnia lustra wody
dwóch akwenów wynosi
łącznie około 5 hektarów.
– Chcemy troszczyć się
o zbiorniki, które są terenami rekreacyjnymi – nie
ukrywa prezes Łukasz Benit.
– Planujemy zamontować dodatkowe ławki oraz
altanę lub zadaszenie na
zbiorniku
w
Zochcinie.
Na pewno postaramy się
przygotować
tutaj
coś
z okazji Dnia Dziecka.
Plany mamy, ale jeszcze
nie dzierżawimy zbiorników
i nie chcemy o nich mówić
za dużo. Dużo łatwiej będzie
nam
rozmawiać,
gdy
formalnie
będziemy
ich
gospodarzami.

Pieniądze dla rolników

Od 3 października Biura
Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą na terenie
całego kraju nabór wniosków
o udzielenie pomocy finansowej. Dotyczy ona szkód
w uprawach rolnych w 2019
r. spowodowanych suszą,
huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią, które objęły co najmniej
30 proc. danej uprawy.
Pomoc udzielana jest
poza formułą pomocy de
minimis w przypadku, gdy
szkody oszacowane przez
komisję powołaną przez
wojewodę wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej
produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym oraz w ramach
formuły pomocy de minimis
w rolnictwie, kiedy szkody
wynoszą nie więcej niż 30
proc. Do dnia 19 listopada
w Biurze Powiatowym ARiMR
w Opatowie rolnicy złożyli
w sumie 427 wniosków
o przyznanie tej pomocy.
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjmowanie wniosków odbywało się do 29 listopada.
16 października Agencja
rozpoczęła wypłaty zaliczek
na poczet płatności bezpośrednich oraz po raz pierwszy na poczet płatności Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Zaliczki w tym
roku są przekazywane polskim producentom rolnym
na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc.
planowanej płatności, zaś
w przypadku PROW – 85
proc. Przekazywanie zaliczek zakończyło się 30 listopada, a od 2 grudnia rozpoczęło się wydawanie decyzji
i realizacja wypłaty płatności

końcowych. Wobec rolników z powiatu opatowskiego ARiMR do 19 listopada
naliczyła zaliczki z tytułu
płatności bezpośrednich dla
5 357 beneficjentów na łączną kwotę 34,1 mln zł Zaliczki
w ramach płatności obszarowych PROW w rozbiciu
na poszczególne działania
dla powiatu opatowskiego
kształtują się następująco:
płatności ONW objęły 1 155
wnioskodawców i wynoszą
1,1 mln zł; płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne
i płatności ekologiczne łącznie dotyczą 584 wnioskodawców i wynoszą 3,7 mln
zł., z tytułu premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej objęły 38 beneficjentów
i sięgają kwoty 60,4 tys. zł.
Zakończył się tegoroczny
nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego
dla Kół Gospodyń Wiejskich.
Nabór prowadzony był od
7 maja do 31 października.
Wysokość dotacji dla koła
uzależniona została od liczby jego członków i wynosiła odpowiednio: 5 tys. zł
dla koła liczącego ponad 75
członków, 4 tys. zł dla koła
liczącego od 31 do 75 członków oraz 3 tys. zł dla koła
liczącego nie więcej niż 30
członków. W celu otrzymania pomocy, koła musiały
najpierw zarejestrować się w
prowadzonym przez ARiMR
Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Wnioski
o przyznanie tego wsparcia
złożyły w tym roku 63 koła
z terenu powiatu opatowskiego, wnioskując o łączną pomoc w wysokości 213 tys.zł.
Od 28 października do
13 grudnia Oddziały Regionalne ARiMR przyjmują
wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach
działania „Tworzenie grup
producentów i organizacji producentów” objętego
PROW na lata 2014-2020.
Pełny zakres programów realizowanych przez
ARiMR dostępny na stronie:
www.arimr.gov.pl.

Marcin Suchacki, ARiMR,
Świętokrzyski Oddział Regionalny

Wybrane oferty
z Powiatowego
Urzędu Pracy
w Opatowie
– Kierowca C+E, Ożarów,
umowa o pracę na okres
próbny, kierowca w transporcie krajowym, wymagane prawo jazdy kat. C+E,
świadectwo kwalifikacji na
przewóz rzeczy, mile widziane uprawnienia HDS.
Kontakt tel.: 503062483
– Kierowca samochodu
osobowego, Ożarów, przewóz osób, umowa o pracę
na okres próbny, wymagane prawo jazdy kat. B. Kontakt: tel.: 731049788 lub CV
na adres: tsabus@onet.pl
– Mistrz zmianowy/cukiernik, Prusy k/Jakubowic,
umowa o pracę na okres
próbny, nadzór nad pracownikami produkcji, raportowanie produkcji, wykształcenie zasadnicze zawodowe,
książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Kontakt tel.: 500144370
– Sprzedawca w sklepie
obuwniczym ½ etatu, Opatów, umowa na okres próbny, wymagane wykształcenie średnie, jedna zmiana.
Kontakt tel.: 609097037
– Operator maszyn numerycznych do produkcji wyrobów drewnianych,
Piskrzyn, umowa o pracę na okres próbny, wykształcenie zawodowe lub
średnie, praca zmianowa.
Kontakt tel.: 502254627
– Pakowacz/pakowaczka,
Piskrzyn, umowa na okres
próbny, praca zmianowa,
zabezpieczenie towaru na
czas transportu, wykształcenie zasadnicze zawodowe. Kontakt tel.: 502254627
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Ciekawi ludzie

Stała się inspiracją dla pielęgniarek

Z troską do chorego
Siostra Maria Sierocka
przez blisko pół wieku pracowała w opatowskim szpitalu.
W 2001 r otrzymała Medal
imienia Florence Nightingale
przyznany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w Genewie. Jej
postawa jest przykładem
dla kolejnego pokolenia
pielęgniarek w całym kraju, zwłaszcza w kontekście
toczących się obecnie dyskusji nad kodeksem Etyki
Pielęgniarek i Położnych.
W nawiązaniu do konkretnych wzorców
– W toczącej się obecnie
dyskusji nad nowym kodeksem postawa siostry Marii Sierockiej, sposób podchodzenia do chorych jest
wzorcem osobowościowym
– twierdzi Jadwiga Kawalec, pielęgniarka, która od
pięciu lat jest na emeryturze, ale cały czas pracuje
w samorządzie, obecnie
głównie w Komisji Etyki.
Jest delegatem na zjazd,
przez kilka kadencji była
członkiem Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych
w Tarnobrzegu i Kielcach.
17 maja tego roku
w Ameliówce pod Kielcami
w czasie obchodów Dnia
Pielęgniarek pani Jadwiga
prezentowała sylwetkę Marii
Sierockiej, czyli siostry Teresy ze Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, którą osobiście
znała. Uczestnicy spotkania byli zauroczeni postawą
siostry i już spontanicznie
pojawiły się dalsze decyzje.

Komisja uznała, że kolejne
pokolenia pielęgniarek powinny czerpać z niej wzorce.
Nowy kodeks, nad którym cały czas pracują
członkowie komisji, wydawał się mało szczegółowy,
dlatego postanowiono go
dopracować i nawiązać do
konkretnych wzorców. Inspiracją stał się powrót do
istoty zawodu pielęgniarki,
troski o człowieka chorego,
potrzebującego
pomocy.
Jadwiga Kawalec krótko pracowała z siostrą Teresą, bo jedynie ponad rok
na Oddziale Wewnętrznym.
Od razu jednak zwróciła
uwagę na jej postawę, spokój, opanowanie. - Potrafiła nawiązać kontakt z każdym chorym - pamięta. – To
mnie w niej ujęło. Troszczyła
się o drugiego człowieka.
Medal z Genewy
Maria Sierocka urodziła
się w Tallinie w 1916 r. Dwa
lata później zamieszkała
z rodzicami w Suwałkach. Do
zakonu wstąpiła, gdy miała
16 lat. W latach 1941-1943
w Warszawie przygotowywała się do zawodu pielęgniarki.
Niosła pomoc rannym podczas powstania warszawskiego. Po wojnie pracowała
w Gościeradowie i Grójcu,
a od 1955 r. – w Opatowie.
W 1991 r. przeszła na emeryturę, jednak nadal wspierała
chorych. Ostatnie lata swego
życia spędziła w Schronisku
św. Brata Alberta prowadzonym przez Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Lipowej.
W 2001 r. otrzymała Me-

dal imienia Florence Nightingale przyznany przez
Międzynarodowy
Komitet
Czerwonego Krzyża w Genewie. Komisja wzięła pod
uwagę działalność siostry
podczas II wojny światowej, opiekę nad rannymi
żołnierzami, a także pomoc
niesioną chorym, potrzebującym w czasach pokoju.
Medal jest przyznawany szczególnie zasłużonym
pielęgniarkom od 1912 r.
Przypomina kształtem łzę
i nawiązuje do łez wylanych przez siostrę Florence
w bitwach wojny krymskiej
w 1854 i 1855 r. Siostra Maria otrzymała medal jako
jedyna
z
województwa.
Wręczał go ówczesny prezes PCK, Jan Czajkowski.
Siostra Maria Sierocka
zmarła w 2004 r., pochowana jest na Cmentarzu
Parafialnym w Opatowie.
Jej grób znajduje się przy
głównej alejce, na wprost
kaplicy przycmentarnej, po
prawej stronie. Często odwiedzają go mieszkańcy.
We Wszystkich Świętych
jest cały jasny od zniczy.
Pouczała i dowartościowywała
Pani Jadwiga zapamiętała siostrę jako osobę cichą

i zawsze chętną do pomocy.
Młodsze koleżanki pouczała tak, by nikt nie czuł się
skrępowany, ale wiedział,
co ma zmienić czy poprawić
w swojej pracy. Bardzo pieszczotliwie zwracała się do
personelu. - „Jadziula” mówiła do mnie – opowiada Jadwiga Kawalec. – „Jadziula,
idź tam, zobacz tu, sprawdź,
czy chory nie potrzebuje pomocy!”. Słowo „Jadziula”,
tak bardzo pieszczotliwie
i jednocześnie tak bardzo dostojne, utkwiło mi w pamięci.
Czułam się dowartościowana jako młoda pielęgniarka.
Bardzo często organizowała szkolenia dla młodych pielęgniarek. Dyrekcja
ceniła ją za przekazywanie swoich doświadczeń.
– Wychodziłyśmy z pracy
do swoich domów, zająć
się swoimi rodzinami i zostawiałyśmy chorych, a siostra całą dobę zajmowała
się nimi – opowiada Jadwiga Kawalec. – Miała ciągle
czas dla potrzebujących.
Dbała o piękny wygląd
kaplicy szpitalnej. Potrafiła szybko sprowadzić księdza do ostatniej posługi.
Gdy zachodziła taka potrzeba, wspierała chorych
duchowo.
(AN)

Nadal trwają prace nad Kodeksem Etyki Pielęgniarek
i Położnych, który w maju
przyszłego roku ma być
ostatecznie zatwierdzony.
– Jest ważny dla nas, bo
musimy myśleć o człowieku, nie o jednostce chorobowej, procedurach – podkreśla Jadwiga Kawalec.
– Przykład siostry, wyznawane przez nią wartości są ważne nie tylko dla
pielęgniarek. W każdym
zawodzie powinniśmy pamiętać o drugim człowieku.
O nowym kodeksie i postawie siostry Marii Sierockiej rozmawiali ostatnio
w Opatowie przedstawiciele
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach.
Przybyło ponad 60 osób
z całego regionu i kraju.
Wzięli w niej udział między
innymi:
przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach,
Ewa Mikołajczyk, sekretarz
Jacek Gawłowski, przewodnicząca Komisji Etyki Jolanta Paciuch, z władz samorządowych – wicestarosta
opatowski Małgorzata Jalowska, burmistrz Opatowa
Grzegorz Gajewski, siostra
wizytatorka Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Warszawy, Jadwiga Szok, siostra
przełożona ze Zgromadzenia z Lipowej, Małgorzata
Czarnecka, kapelan służby
zdrowia województwa świętokrzyskiego, ksiądz Wojciech Polit, kapelan opatowskiej służby zdrowia, ojciec
Albert,
przewodniczący
spółki prowadzącej szpital
w Opatowie, Artur Kubas,
naczelna pielęgniarek, Alina Dudek, przedstawiciele
środowisk akademickich.

Edukacja

Wsparcie dla pracodawców Maszyny i dźwięki
i pracowników
Pracodawcy mogą starać się o dofinansowanie
z
Krajowego
Funduszu
Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne przeznaczone dla pracowników
i pracodawców. - Ma to zapobiegać utracie pracy z powodu kompetencji, które są
nieadekwatne do wymagań
dynamicznie zmieniającej się
gospodarki i poprawić zarówno pozycję firm jak i samych
pracowników na konkurencyjnym rynku – wyjaśnia
Monika Stasica, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy.
Pracodawca
starający
się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego musi
wnieść wkład własny w wy-

sokości 20 proc. kosztów,
zaś 80 proc. sfinansuje KFS.
W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy
zatrudniającego do 10 osób,
sfinansowanie ze środków
KFS można wynieść 100
proc. Całość dofinansowania
nie może przekroczyć wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym
roku na jednego uczestnika.
O dofinansowanie może
wystąpić każdy pracodawca,
który zatrudnia co najmniej
jednego pracownika bez
względu na rodzaj umowy
o pracę, na jaki zatrudnieni
są pracownicy korzystający
z kształcenia wspieranego
środkami KFS. Nie ma też
znaczenia, czy jest to cały
etat czy jego część. - Pracodawca może sam skorzystać
z kształcenia ustawicznego
finansowanego przez KFS

na takich samych zasadach
jak jego pracownicy - mówi
dyrektor Monika Stasica.
Priorytety wydatkowania
środków KFS określa Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W 2020
r. pracodawcy będą mogli
wystąpić o przyznanie środków na wsparcie kształcenia
ustawicznego, m.in dla: osób
powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze
sprawowaniem opieki nad
dzieckiem, osób po 45 roku
życia, dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź
osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych
i opiekunów stażu uczniow-

skiego. Dofinansowanie będzie także możliwe, jeżeli
firma działa w branży kluczowej dla rozwoju powiatu,
w zawodach deficytowych,
gdy związane jest to z rozwojem w firmach technologii i wprowadzonymi narzędziami pracy, w podmiotach
posiadających status przedsiębiorstwa
społecznego.
Termin naboru wniosków
o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS
oraz
wzór
obowiązującego
wniosku
zostanie
zamieszczony
na
stronie internetowej PUP opatow.praca.gov.pl,
po
otrzymaniu
decyzji
dotyczącej kwoty przyznanych środków dla powiatu
opatowskiego
na
finansowanie zadań realizowanych w ramach KFS.

Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do
Krakowa w ramach projektu Centrum Mistrzostwa
Informatycznego.
Informatyka to prężnie
rozwijająca się dziedzina
gospodarki, dlatego też odkrywanie uczniowskich talentów może w przyszłości
przełożyć się na większą
liczbę wykształconych specjalistów. Mając to na uwadze, młodzież z popularnego
„Bartosza” w czasie wyjazdu edukacyjnego do Krakowa odwiedziła dwie tamtejsze uczelnie – Uniwersytet
Jagielloński oraz Akademię
Górniczo-Hutniczą. Najważniejszym punktem wycieczki
był udział uczniów w wystawie „Machinae Calculatoriae,
czyli przyrządy wspomagające obliczenia”. Młodzież
mogła tam obejrzeć interaktywne modele przyrządów
takich jak: abaku, liczydła,
kostki Napiera, suwaki logarytmiczne, mechaniczne
sumatory oraz bardziej zaawansowane mechaniczne
arytmometry.
Eskpozycja
była wzbogacona obiektami

przedstawiającymi wizerunki
przyrządów liczących - druki, grafiki i obrazy. Wystawa
przybliżyła
zwiedzającym
historyczne narzędzia używane do prowadzenia obliczeń arytmetycznych na
przestrzeni dziejów. Uczniowie mogli również samodzielnie
przeprowadzić
doświadczenia i poznać zasady działania przyrządów.
Zagadnienia z zakresu
akustyki młodzież zgłębiała
podczas zwiedzania interaktywnej wystawy na AGH.
Uczniowie odwiedzili także
serwerownię uczelnianą, która jest wyposażona w ponad
20 serwerów wysokiej klasy.
Służą one jako klaster obliczeniowy dla pracowników,
doktorantów i studentów.
Partnerem
wiodącym
projektu CMI jest Politechnika Łódzka, a celem programu rozwijanie zainteresowań u dzieci i młodzieży
uzdolnionej informatycznie.
Swoje
umiejętności
dydaktyczne mogą podnosić
również nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia pozalekcyjne pogłębiające wiedzę z zakresu informatyki.

Ucznowie pamiętają
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Ponad milion uczniów
z 11 tys. szkół wzięło udział
w zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej akcji „Szkoła pamięta”. W inicjatywę włączyła
się również młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie
MEN podkreśla, że
bardzo ważne w tej akcji
jest kultywowanie pamięci
o osobach z lokalnej społeczności poprzez podkreślanie ich zasług dla
danego miejsca i regionu.
Mając to na uwadze młodzież
i nauczyciele Zespołu Szkół
nr 1 wraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej
Policji w Opatowie zadbała
o groby poległych policjantów. Znicze zostały również
zapalone na mogiłach żołnierskich, zmarłych nauczycieli oraz osób zasłużonych
dla regionu, miasta i szkoły.

Szkolni samorządowcy

W
Kielcach
odbyła
się I Świętokrzyska Konferencja
Samorządów
Uczniowskich. Opatów reprezentowali
uczniowie
„Bartosza”, Marcin Wróblewski i Damian Kasprzycki.
W czasie konferencji
młodzież dowiedziała się
m.in na czym polega codzienna praca urzędnika
samorządowego. Uczniowie wzięli również udział
w warsztatach i dyskusjach
roboczych, dzięki którym
uzyskali informacje na temat pozyskiwania finansów
na swoje działania oraz
udziału w „Kuźni pomysłów”.
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Akcje charytatywne

Turystyczne
pasje

70 tys. zł dla potrzebujących

Uczniowie z Zespołu Szkół Marii Skłodowskiej-Curie z Ożarowa
korzystając z uroków polskiej złotej jesieni wyruszyli na wycieczki turystyczno-krajoznawcze.
Młodzież z klas IV i III
technikum oraz III liceum
za swój cel obrała w tym
roku Tatry. Podczas pobytu na Podhalu uczniowie mieli okazję zwiedzać
Zakopane, a także wyruszyć nad Morskie Oko
i do Doliny Pięciu Stawów.
Uczniowie klas młodszych udali się natomiast
w Bieszczady, gdzie zwiedzali zaporę w Solinie i zagrodę żubrów w Mucznem.
Głównym punktem wycieczki było zdobycie Tarnicy.
Młodzież klasy II technikum
informatycznego
i mechatronicznego wybrała się do Warszawy. Swoją
wizytę w stolicy uczniowie
rozpoczęli od zwiedzania
Muzeum Powstania Warszawskiego. Przewodniczka wprowadziła młodzież
w atmosferę heroicznej walki, pokazała powstańcze
pamiątki i niezwykle wstrząsające relacje. Uczniowie
zobaczyli wzruszający film
przedstawiający zgliszcza
naszej stolicy i przeszli krótką trasę kanałami miasta.
Uczniowie z wycieczek
wrócili z bagażem nowych
doświadczeń oraz dodatkową wiedzą z zakresu historii, geografii i biologii.
Wycieczki włączone są
w program zajęć szkoły
i stanowią podstawową
formę działalności krajoznawczo-turystycznej. „Wypady” poza mury szkolne,
zarówno jednodniowe, jak
i kilkudniowe, są integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego.

Szlachetna idea
Pieniądze
zebrane
podczas licytacji zostaną
przeznaczone na szpital
w Opatowie, dla chorego
Piotrusia z Marcinkowic
i na pomoc dotychczasowym
podopiecznym. - Jest mi miło
powitać państwa i razem
z państwem spędzić dzisiejszy wieczór – zwrócił się do gości starosta Tomasz Staniek.
– Wieczór opatowskiego wina
ma od kilkunastu lat i swoją
tradycję, i szlachetną ideę,
której jest niesienie pomocy osobom potrzebującym.
Ogromną zasługą organizatorów jest to, że ta idea jest
podtrzymywana. Wiele osób
tę pomoc już uzyskało. Dzisiaj mamy dwa cele, pierwszy – pomoc osobom potrzebującym, drugi – pomoc dla
naszego Szpitala św. Leona.
Tomasz Staniek przypomniał, że szpital powstał
przed 175 laty i uzyskał
nazwę Świętego Leona.

Podczas Święta Wina
Opatowskiego połączonego z licytacją na cele charytatywne udało się zebrać
70 tys. zł. W spotkaniu,
które odbyło się w Hotelu Magnat w Jacentowie,
wzięła udział rekordowa
liczba gości, około 300 osób.

Obecnie
powrócono
do
tej
historycznej
nazwy.
Od 1 kwietnia szpital jest
w rękach powiatu. Rozwija się, ale potrzebuje również wsparcia. Posiada zespół lekarzy, pielęgniarek,
ale powiat chce go sprofilować, by jeden panel
był dla osób starszych,
gdyż jest ich coraz więcej.
W panelu znajdzie miejsce
Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy, hospicjum, rehabilitacja, Dzienny Dom Opieki.
Drugi panel będzie zachowawczo-zabiegowy z podstawowymi oddziałami
i
chirurgią.
– Dzisiaj będziemy zbierać pieniądze na gabinet
okulistyczny – poinformował starosta. - Obecny
jego standard to lata 70.,
na tym sprzęcie już nie da
się pracować. Pozyskaliśmy 4,5 mln zł na hospicjum i Dzienny Dom Opieki.
Ostatnio premier Mateusz
Morawiecki przyznał powiatowi 2,5 mln zł. Powiat opatowski dokłada 300 tys. zł
i do końca tego roku za 4 mln
zł będzie zakupiony niezbędny sprzęt, endoskopy, laparoskopy, około 60 pozycji.
Przyjemne z pożytecznym
Adam Kościołek ze Sto-

Templariusze w Opatowie? Legenda, historia, …zagadka (2)

Dokończenie artykułu z listopafowego wydania Kuriera Opatowskiego

Sądy i opinie badaczy
przeszłości
Od dawna próbowano
dociec, czy rzeczywiście ten
słynny zakon swoją pierwszą polską komandorię miał
w Opatowie. Jako pierwszy próbował rozprawić się
z tym krytycznie w swojej
„Wycieczce
archeologicznej…” z 1852 roku Franci-

szek Maksymilian Sobieszczański. Zauważył jednak
istnienie mocnej lokalnej tradycji. Stwierdził, że informację o pobycie tutaj słynnych
zakonników za Długoszem
„podania i tutejsze akta miejskie i kościelne powtarzają,
a w ślad za tem wszystkiem
są opisy i wspomnienia nowożytnych”. Sobieszczański
w ogóle podważał możliwość
przebywania templariuszy na
ziemiach polskich. Wskazywał na wieloznaczność określenia „templariusze”, które
w dawnych źródłach mogło
się odnosić zarówno do rycerzy Świątyni Salomona, jak
i do obecnych w Zagości
joannitów („bracia szpitalni
krzyżowi, których także Tem-

plaryuszami zwano”), a także
bożogrobców z Miechowa.
Zwolennikiem pobytu templariuszy w Opatowie był
Tadeusz
Wojciechowski.
W swoich „Szkicach historycznych
jedynastego
wieku” (1904) zgadzał się
z Długoszem podkreślając,
że w Opatowie znano dochody z dóbr „po templariuszach” i przekazano kronikarzowi ścisłe informacje.
Współcześnie
pojawia
się opinia, że wspomniane przez Długosza rzeźby,
umieszczone być może w
nieistniejącym tympanonie
fundacyjnym kolegiaty opatowskiej, mogły przedstawiać fundatorów świątyni
jako rycerzy – krzyżowców,

prawdopodobnie
Henryka
Sandomierskiego i jego towarzysza, np. Jaksę z Miechowa.
Z funkcjonowaniem przy kolegiacie na samym początku
jej istnienia jakiegoś zakonu
rycerskiego mają być związane symbole, znajdujące
się na zewnątrz świątyni,
elementy
architektoniczne i wyrzeźbione znaki.
Są to np. krzyż równoramienny czy wizerunek
przypominający świątynię.
Istnieje
również
tradycja,
lokalizująca
siedzibę templariuszy i założenie przez nich kościoła
w pobliskim Ptkanowie.
Ma za tym przemawiać
głównie obronna lokalizacja świątyni, której początki

Akcje charytatywne
warzyszenia Ziemia Opatowska przypomniał, że to

osiemnasta z kolei akcja.
Wszystko zaczęło się na

początku 2000 r., pierwotnie było to święto młodego
wina francuskiego i odbywało się w restauracji Żmigród.
Jego inicjatorką była nieżyjąca już Ewa Majewska.
– Połączyliśmy to wtedy
z akcją charytatywną, impreza się rozrastała – powiedział. – Stowarzyszenie
Ziemia Opatowska organizuje ją już po raz siódmy
jako Wieczór Wina Opatowskiego. Łączymy przyjemne z pożytecznym, dla
ciała - degustacje wina,
które robi furorę na ziemi
sandomiersko-opatowskiej,
dla ducha – muzyka, sztuka, dla serca jest licytacja.
Pomoc Stowarzyszenia
dla podopiecznych nigdy
nie jest jednorazowa, jeśli
już pomaga komuś, to jest
ona stała, systematyczna,
ciągła. Ma trzy osoby, które
cały czas są w programie.
Impreza spełnia niebagatelną rolę, promuje ziemię
opatowską, jej piękno. Przyjeżdżają tu ludzie z całej
Polski, z każdego zakątka.
W
tym
roku
przybyło
około
300
osób.
Pomoc dla Piotrusia
O pomoc poprosiła Stowarzyszenie Beata Charemska z Marcinkowic dla swego
syna, 8-letniego Piotrusia,
który ma padaczkę lekkooporną i dziecięce porażenie

sięgają połowy XII wieku.
Rozważyć wszystkie za
i przeciw
Nagromadziło się wiele interpretacji i opinii
w sprawie pobytu templariuszy w Opatowie i okolicach.
Merytoryczna dyskusja w tej
sprawie, np. w postaci debaty badaczy, archeologów
czy mediewistów jest bardzo
wskazana. Ciągle bowiem
brak niezbitych dowodów,
a stan dotychczasowych badań powoduje, że opinie historyków na ten temat są na
ogół sceptyczne. Postuluje
się badania archeologiczne:
w okolicach kolegiaty św.
Marcina oraz wzgórza zwanego Żmigrodem w Opatowie, kościoła św. Idziego
w Ptkanowie i jego najbliższej
okolicy, a także np. dogłębną
analizę symboli, występują-

cych na zewnętrznych murach opatowskiej kolegiaty.
Rozważając wszystkie za
i przeciw, możemy lepiej
poznać
dotychczasowe
osiągnięcia, określić kierunki dalszych badań, ale
przede wszystkim sprawić,
że tak pasjonująca tajemnica
z przeszłości miasta i jego
okolic zaistnieje mocniej i na
stałe w przestrzeni publicznej.
Niektórzy z przybywających do Opatowa turystów
słyszeli już o możliwości pobytu tutaj templariuszy. Dla
wielu jest to jednak nowa, intrygująca i pobudzająca wyobraźnię wiadomość. Miasto
i jego okolice są z wielkim
zainteresowaniem odkrywane przez gości z całej Polski
i świata. Czy zostanie również rozwikłana tajemnica
„opatowskich templariuszy”?

A może pewne sprawy po
prostu powinny pozostać
tajemnicą? Tak czy owak,
warto zmierzyć się z tym

mózgowe. Każdy przeszczep komórek macierzystych kosztuje 10 tys. zł, do
tego dochodzi rehabilitacja.
Potrzeba
10
przeszczepów, na razie Piotruś ma wykonane 3.
– Prosimy o dalszą pomoc w uzyskaniu tych pieniążków, by dalej syn mógł
funkcjonować – zwróciła się
do zebranych mama Piotrusia. - Sami nie jesteśmy
w stanie uzbierać takiej kwoty.Liczymy na waszą pomoc.
Gwiazda opery wiedeńskiej
W
spotkaniu
udział
wzięli także: wicestarosta
Małgorzata Jalowska, burmistrz Opatowa Grzegorz
Gajewski, zastępca burmistrza Marcin Słapek, wójt
Sadowia Marzena Urban-Żelazowska. W części artystycznej wystąpili: gwiazda opery wiedeńskiej Olivia
Ohl-Szulik, Zbigniew Hofman i zespół Babsztyl,
brązowa medalistka mistrzostw świata fitness, Gabriela Klepacz, wicemistrzyni Polski, Kamila Rycąbel.
Spotkanie
zorganizowali:
Stowarzyszenie
Ziemia
Opatowska, Winnica Wioletty i Grzegorza Brzostowiczów,
Hotel
Magnat.
(AN)
największym i zapewne najciekawszym znakiem zapytania naszej lokalnej historii.
Zbigniew Zybała

OTWARCIE LODOWISKA PROMENADA ORAZ ZABAWA MIKOŁAJKOWA
8 GRUDNIA, GODZ. 14.00 - 19.00
Plac Rekreacyjno-Wypoczynkowy „PROMENADA”
W programie:
15.00-19.00
- Animatorzy z Bajkowej Krainy
- Zabawy

- Konkursy
- Animacje na lodzie
- Zapewniamy gorącą kawę,
herbatę, ognisko
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Świętokrzyskie
Anioły Dobroci

Z potrzeby serca
Już po raz piętnasty
samorząd
województwa
świętokrzyskiego w plebiscycie Świętokrzyski Anioł
Dobroci wyróżnił osoby,
które angażują się w pomoc innym. W tym gronie znalazła się Wioletta
Brzostowicz z Opatowa.
Wioletta
Brzostowicz
jest wiceprezesem Stowarzyszenia Ziemia Opatowska. Swoją działalność
zawodową wspaniale łączy
z niesieniem pomocy osobom potrzebującym. Jednym z cyklicznych wydarzeń, które organizuje
wraz z mężem Grzegorzem jest Wieczór Wina
Opatowskiego. To wtedy
zbierane są środki na pomoc osobom niepełnosprawnym, miedzy innymi
na rehabilitację i sprzęt.
W tym roku Wioletta
Brzostowicz znalazła się
w wąskim gronie nominowanych i choć nie zdobyła głównej statuetki, to
jej działalność wpierająca
osoby
niepełnosprawne
została dostrzeżona przez
Zarząd
Województwa.
Świętokrzyski Anioł Dobroci przyznawany jest
w kategorii indywidualnej
i grupowej. Ma na celu uhonorowane, wyróżnienie oraz
promocję instytucji pomocy
społecznej, organizacji pozarządowych, a także osób
indywidualnych szczególnie zaangażowanych w pomoc drugiemu człowiekowi.
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Czujki czadu rozdane

15 detektorów tlenku
węgla czekało na mieszkańców Opatowa i okolicznych gmin, którzy wzięli
udział w ogólnopolskiej
kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zagrożeń związanych z zatruciami tlenkiem węgla.
Już po raz kolejny
w Starostwie Powiatowym
w Opatowie odbyła się ak-

cja profilaktyczna „Czujka
na straży twojego bezpieczeństwa”. Mieszkańcy powiatu mogli dowiedzieć się
o zagrożeniach związanych
z zatruciem tlenkiem węgla, konieczności drożności kratek wentylacyjnych
oraz regularnych kontrolach piecyków i kominów.
– Dobrze, że takie akcje są prowadzone - mówiła

Bezpieczeństwo pieszych
Noszenie elementów odblaskowych jest szczególnie
ważne w okresie jesienno-zimowym, kiedy jest ciemno i panuje zła widoczność.
Jeśli pieszy jest słabo widoczny na drodze, łatwiej
może
zostać
potrącony
przez samochód. Mały element odblaskowy na ubraniu, plecaku, torbie może
uratować życie i zdrowie.
Przy
złej
widoczności, gdy pieszy ubrany jest
w ciemną odzież i nie ma na

człowieka w zasięgu świateł
samochodu. W ciemności,
bez elementów odblaskowych, jesteśmy widoczni
z odległości zaledwie 20 –
30 metrów. Jeśli kierowca
jedzie prędkością 90 km/h,
to nie ma szans na jakąkolwiek reakcję, gdy zauważy
na swojej drodze pieszego.
Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w element odblaskowy odbijający światła
samochodu, kierowca spostrzeże go już z odległości

sobie elementów odblaskowych, kierowca dostrzega
go z dużym opóźnieniem.
W ciemnościach pieszy widzi
reflektory samochodu nawet
z odległości kilku kilometrów, ale kierowca dostrzeże pieszego dopiero wtedy, gdy zauważy sylwetkę

około 150 metrów, czyli 5-10
razy szybciej! Powszechne stosowanie elementów
odblaskowych w różnej formie - zawieszki, opaski, kamizelki, jaskrawe parasolki, spowoduje, że szansa
pieszego na uniknięcie potrącenia w warunkach złej

Bezpieczeństwo
jedna z mieszkanek Opatowa. – Mam w mieszkaniu
termę i wszystko może się
zdarzyć, dlatego taka czujka bardzo mi się przyda.
Rozdanie czujek tlenku
węgla poprzedziła prelekcja, w czasie której komendant PSP w Opatowie st.
kap. Sylwester Kochanowicz
oraz starosta Tomasz Staniek przybliżyli zagadnienia
dotyczące czadu oraz poinformowali o działaniach profilaktycznych, które należy
podejmować, aby zmniejszyć
ryzyko wystąpienia i ewentualnego zatrucia czadem.
– Każda akcja informacyjna przekłada się na zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń
związanych z tlenkiem węgla – podkreśla komendant
PSP. – Ludzie coraz częściej
wiedzą jakie są objawy zatrucia czadem i informują

straż pożarną o możliwości wystąpienia zagrożenia.
Do instalacji detektorów
czadu w swoich domach
i mieszkaniach zachęcał
starosta Tomasz Staniek:
– Sam mam zamontowaną w domu czujkę czadu
i czujkę gazu i apeluję do
wszystkich, aby to małe
urządzenie nabyć i zgodnie
z instrukcją zainstalować.
Prawidłowo
zainstalowany detektor tlenku węgla

momentalnie uruchamia się,
gdy w pomieszczeniu stężenie czadu przekroczy dozwoloną normę, emitując głośny,
pulsacyjny alarm dźwiękowy
o sile ponad 80dB. Strażacy podkreślają, że nie ma
możliwości wykrycia tlenku węgla zmysłami, ponieważ czad to gaz bezwonny,
bezbarwny i pozbawiony
smaku. Tylko przeznaczone
do tego urządzenie może
uchronić przed tragedią.

widoczności znacznie wzrośnie, jeśli nawet popełni on
błąd, np. będzie się poruszał
niewłaściwą stroną drogi.
Zgodnie z przepisami
ustawy – Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu
poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać
elementów odblaskowych w
sposób widoczny dla innych
uczestników ruchu. Poza
obszarem
zabudowanym
z reguły drogi nie posiadają wydzielonych chodników
i w większości nie są oświetlone lub też są słabo doświetlone, a piesi są słabo widoczni dla kierujących pojazdami.
Chociaż nie ma takiego obowiązku, zachęcamy
również do noszenia elementów odblaskowych na
obszarze
zabudowanym.
Niestety niejednokrotnie obszary zabudowane wzdłuż
głównych ciągów komunikacyjnych naszego powiatu
nie są oświetlone, a także
nie są wyodrębnione chodniki. Dlatego też w trosce
o własne bezpieczeństwo,
życie i zdrowie nośmy elementy odblaskowe zarówno w terenie zabudowanym
jak i nie zabudowanym.

PAMIĘTAJMY!

jest zakładać jak najniżej.
Umieszczajmy
odblaski
na wysokości kolan, dłoni,
w okolicach środka klatki
piersiowej i pleców. Niezależnie od tego gdzie się
poruszamy i o jakiej porze
(w mieście czy poza nim,
w dzień czy o zmroku),
w warunkach niedostatecznej widoczności dla własnego bezpieczeństwa, nośmy elementy odblaskowe.
Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi
dla pieszych, a w razie ich
braku - z pobocza. Jeżeli
nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego
korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca
jak najbliżej jej krawędzi
i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
Obowiązki pieszego zostały
ściśle określone w Rozdziale II – Ruch Pieszych Ustawy prawo o ruchu drogowym
z dnia 20 czerwca 1997 r.

Materiały przygotowała
podkom. Agata Frejlich, Oficer
Prasowy KPP w Opatowie

Poruszając się po drodze
po zmierzchu poza obszarem zabudowanym używajmy elementów odblaskowych w sposób widoczny
dla innych uczestników
ruchu, chyba że poruszamy się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla
pieszych lub po chodniku.
Odblaski nosimy tak, aby
były widoczne w światłach
jadących pojazdów! Odbiją wtedy światło padające
z reflektorów samochodu
dając sygnał kierującemu pojazdem, że po drodze porusza się człowiek.
Zwracajmy uwagę czy na
odblasku został umieszczony znak CE. Brak tej
informacji oznacza, że jest
to gadżet w jaskrawym
kolorze, który nie spełnia
wymogów
technicznych
Światła pojazdu, który zbliża się do pieszego najpierw
oświetlają dół jego sylwetki, zatem odblaski dobrze
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Narodowe Święto Niepodległości

Msza święta w Kolegiacie św. Marcina zainaugurowała
coroczne
obchody
Narodowego
Święta
Niepodległości
w Opatowie. Główne uroczystości odbyły się tradycyjnie na płycie rynku.
11 listopada przypada
wspomnienie św. Marcina
biskupa Tours, patrona opatowskiej kolegiaty. Tradycyjnie uroczystości państwowe
w Opatowie zbiegają się
z odpustem parafialnym.
W tym roku uroczystą sumę
w intencji ojczyny odprawił
opat o. Rafał Ścibiorowski
z Jędrzejowa. Następnie
uczestnicy uroczystości przemaszerowali na rynek, gdzie
przed pomnikiem mjr. Lu-

dwika „Topora” Zwierzdowskiego
odegrany
został
„Mazurek
Dąbrowskiego”,
a delegacje władz samorządowych, instytucji publicznych, kulturalnych, oświatowych i przedstawiciele
kombatantów oraz partii po-

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Starosta Opatowski
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY (USTNY) na sprzedaż gruntów rolnych, oznaczonych jako działka nr 1670 o pow. 0,0100 ha, położona
w Iwaniskach, gm. Iwaniska, dla której w Sądzie Rejonowym w Opatowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta
nr KI1T/00003209/0. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.
Cena
wywoławcza
netto
–
123,00
zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej, w wysokości 20,00 zł na rachunek bankowy Powiatu Opatowskiego prowadzony przez Bank Spółdzielczy Oddział w Opatowie Nr 54 8493 0004 0120 0000 5018 0008 do dnia 20 grudnia 2019 r.
Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Opatowie ul. Henryka Sienkiewicza 17, pokój nr 206 (II piętro) w dniu 30 grudnia 2019 r. o godzinie 1000.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.opatow.eobip.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opatowie.
Szczegółowe
informacje
na
temat
warunków
przetargu
można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opatowie /27500/, przy ul. H. Sienkiewicza 17, pokój 207, tel. (15)86-84-778.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Starosta Opatowski
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY (USTNY) na sprzedaż gruntów rolnych, oznaczonych jako działka nr 124/2 o pow. 0,2100 ha, położona
w Tadeuszowie, gm. Tarłów, dla której w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta
nr KI1S/00049504/1. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.
Cena
wywoławcza
netto
–
22.510,00
zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej, w wysokości 2.000,00 zł na rachunek bankowy Powiatu Opatowskiego prowadzony przez Bank Spółdzielczy Oddział w Opatowie Nr 54 8493 0004 0120 0000 5018 0008 do dnia 20 grudnia 2019 r.
Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Opatowie ul. Henryka Sienkiewicza 17, pokój nr 206 (II piętro) w dniu 30 grudnia 2019 r. o godzinie 1200.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.opatow.eobip.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opatowie.
Szczegółowe
informacje
na
temat
warunków
przetargu
można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opatowie /27500/, przy ul. H. Sienkiewicza 17, pokój 207, tel. (15)86-84-778.

litycznych złożyły wiązanki.
– Składając dziś hołd
naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest
wolność, pamiętajmy, że
powinnością nas wszystkich
jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń – mówiła
podczas uroczystości wicestarosta Małgorzata Jalowska.
Po części oficjalnej na
płycie rynku odbył się Piknik Niepodległości, podczas którego można było
wziąć udział w biało-czerwonych
warsztatach.
Organizatorzy przygotowali stoiska, gdzie każdy mógł
własnoręcznie wykonać ko-

tylion, a także ozdobić twarz
narodowymi barwami. Tuż
obok, przy akompaniamencie akordeonu, odbywało
się narodowe śpiewanie.
Rozbrzmiewały pieśni, m.in.
„Przybyli ułani”, „O mój rozmarynie”, „My, Pierwsza
Brygada”. Joanna Studnicka
uczestniczka programu Masterchef na olbrzymiej patelni przygotowała dla uczestników pikniku kaszę gryczaną
z kurczakiem i warzywami.
Opatowskie
uroczystości 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-

głości zakończył spektakl
„A to Polska właśnie” w Opatowskim Ośrodku Kultury.

Biegami uczcili
niepodległość

Około 200 zawodników w trzech kategoriach
wiekowych stanęło na
starcie VII Opatowskiego Biegu Niepodległości.
Start i meta usytułowana
była na opatowskim rynku.
Największą liczbę uczestników stanowili uczniowie
ze szkół podstawowych
i średnich z terenu powiatu.
Nie zabrakło również strażaków oraz pracowników
starostwa, które reprezentowali Piotr Kędziora, Krzysztof Seliga i Michał Soja.
Biegowi towarzyszył happening, w czasie którego
młodzież śpiewała pieśni
patriotyczne i zatańczyła poloneza. Część artystyczną
zakończył bieg z flagą, do
którego włączyły się dzieci
z opatowskich przedszkoli.
–
Bierzemy
udział
w biegu, bo chcemy uczcić
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kolejną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości - podkreślali uczestnicy.
–W ten sposób włączamy się w obchody dając coś od siebie. To jest
ważne, szczególnie teraz,
w czasie, gdy mamy pokój
i żyjemy w wolnym kraju.
W kategorii OPEN kobiet wygrała Justyna Czeczot, kolejne miejsca na
podium zajęły: Magdalena Zając i Elżbieta Cheba.
W kategorii OPEN mężczyzn
pierwszy na metę dobiegł
absolwent „Bartosza”, wielokrotny zwycięzca Opatowskich Biegów Niepodległości i reprezentant Polski
w biegach górskich, Bartosz
Tworek. Dwa kolejne miejsca na podium przypadły
w udziale strażakom PSP
w Opatowie - Grzegorzowi Ziębie i Kamilowi Cebuli.
W imieniu starosty, Tomasza Stańka, nagrody zwycięzcom wręczyli: Krzysztof Hajdukiewicz - członek
Zarządu Powiatu, Adam
Rozszczypała – wiceprzewodniczący Rady Powiatu
oraz radny Maciej Wolański.
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Projekty na
ponad 25 mln zł
Opieka medyczna

Szpital Św. Leona w Opatowie. Przejęcie szpitala od
prywatnej spółki i dofinansowanie - 4 mln zł, wystąpienie o rezerwę z budżetu
państwa na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego
– 2,5 mln zł, wkład własny
powiatu do zakupu sprzętu
medycznego - 1,3 mln zł,
nowy ambulans sanitarny
230 tys. zł, Dzienny Dom
Opieki Medycznej – prawie
2 mln zł, Hospicjum – 2,6
mln zł, aparat KTG 12 tys.
zł, aparat USG – 200 tys.
zł. Ogółem – 12,8 mln zł.

Infrastruktura

Trzynaście inwestycji drogowych. Remonty dróg powiatowych i budowa chodników – 3,9 mln zł, urządzanie
terenu w zabytkowym parku w miejscowości Niemienice – 44 tys. zł, Otwarte
Strefy Aktywności w szkołach specjalnych w Niemienicach i Sulejowie – 134
tys. zł. Ogółem – 4 mln zł.

Edukacja

Przebudowa budynku internatu w ZS nr 1 w Opatowie – 1,8 mln zł, przebudowa budynku SOSW
w Niemienicach - 181 tys.
zł, podniesienie jakości
kształcenia zawodowego
w Powiecie Opatowskim
w ramach projektu „Czas
na
profesjonalistów
–
1,9 mln zł, „Dualne Kształcenie w Powiecie Opatowskim” (dla szkół zawodowych) – 760 tys.
zł, doposażenie dydaktyczne ZS nr 1 w Opatowie „Na górce” - 231
tys. zł, „Posiłek w szkole
i w domu” – SOSW Sulejów
i Niemienice – 141,5 tys. zł,
„Aktywna Tablica” – 52, 5
tys. zł, „Zdrowe i sportowe
ferie zimowe” ze środków
z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki,
Uczniowski Klub Sportowy „Bartosz” – 29 tys. zł.
Trwają prace nad przy-

Pierwszy rok nowej kadencji 2018-2023
gotowaniem
wniosku
o dofinansowanie z RPO
WŚ pn.: „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego
w zakresie stosowania
TIK”. Ogółem – 5,2 mln zł.

Czas ważnych decyzji, czas inwestycji

Kultura

Trwają pracę nad wnioskami o dofinansowanie zadań z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
z zakresu kultury w ramach
programów:
Wspieranie
działań muzealnych, Wydarzenia artystyczne dla
dzieci i młodzieży, Infrastruktura domów kultury,
Remont zbiorowej Mogiły
Powstańców Styczniowych
z 1863 roku w Opatowie.
Ogółem – 126,4 mln zł.

Programy społeczne

Program kompleksowego
wsparcia rodzin „Za życiem” - 77 tys. zł, Narodowy program rozwoju czytelnictwa - 15 tys. zł, Projekt
„Zapewniamy
wysokiej
jakości usługi społeczne
w Powiecie Opatowskim”
którego partnerem był Powiat Opatowski/PCPR –
1, 9 mln zł, Projekt „My
Samodzielni!” - 918 tys.
zł, Zakup samochodów do
przewozu osób niepełnosprawnych i POW – 665,6
tys. zł, Programy dla seniorów (Senior-Wigor, SENIOR+, Klub Senior) - 571
tys. zł, Asystent Rodzinnej
Pieczy Zastępczej – 37,6
tys. zł, Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Funduszu Solidarnościowego na powołanie 10 asystentów osobistych osób
niepełnosprawnych
dla
grupy 100 osób niepełnosprawnych – 566, 8 tys. zł.
Powiat realizuje dla rodzin zastępczych i POW
rządowy program Rodzina 500+ i Dobry Start.
Ogółem – 4,8 mln zł.
W okresie pracy obecnego Zarządu Powiatu zrealizowano lub przygotowano projekty służące
mieszkańcom
naszego powiatu na ponad 25 mln złotych.

Dokończenie ze str. 1

Przejęcie szpitala, wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt medyczny,
a także utworzenie dziennego domu opieki medycznej
kosztowało blisko 13 mln
zł. – Powiat opatowski ma
ten komfort, że możemy inwestować środki własne –
podkreślił starosta Tomasz
Staniek. - Jesteśmy w tej
dobrej sytuacji, że nie odziedziczyliśmy długów zarówno
w szpitalu, jak i w powiecie –
Tę dobrą tendencję chcemy
utrzymywać, powiem więcej,
jeszcze bardziej pomnażać.
W tym roku szpital opatowski
zanotuje tylko niewielką stratę, którą pokryje powiat. Jednak w przyszłym roku będę
dążył do tego, by szpital się
zbilansował. Jestem pełen
optymizmu, że to się uda.
W sierpniu tego roku
utworzony został Powiatowy
Zakład Transportowy, aby
wypełnić tak zwane białe plamy komunikacyjne. – Jesteśmy jednym z trzech powiatów w Polsce, który posiada
swój zakład transportowy
– podkreślił starosta. - W województwie świętokrzyskim
nie ma podobnych. Jako jedyni uruchomiliśmy też dziewięć linii, w przyszłym roku
powstaną kolejne dwie. To
jest naprawdę duży sukces.
Infrastruktura, oferta edukacyjna, dziedzictwo
Członkowie Zarządu Powiatu, radny Andrzej Gajek
i radny Krzysztof Hajdukiewicz przedstawili prace realizowane w ramach inwestycji
infrastrukturalnych. Remont
chodników i budowa dróg
kosztowały blisko 4 mln zł.
– Uwzględniamy sugestie naszych radnych po-

wiatowych,
mieszkańców,
przedstawicieli
organizacji pozarządowych, którzy
składają propozycje inwestycji na terenie ich miejscowości, gmin – mówił
Krzysztof
Hajdukiewicz.
Dzięki różnym programom
duży nacisk władze położyły
na edukację i rozwój młodzieży. W powiecie opatowskim funkcjonują także cztery
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i w każdym
z nich prowadzone są inwestycje, których celem jest
podniesienie jakości nauki.
– We wszystkich szkołach zmodyfikowano ofertę
zajęć dodatkowych, innowacyjnych, pedagogicznych
– powiedziała członek Zarządu Powiatu, Aneta Werońska. - W bieżącym roku
szkolnym wyraziliśmy zgodę na prowadzenie działań innowacyjnych między
innymi w zakresie kompetencji matematycznych, językowych, w zakresie nauk
humanistycznych, medycznych. Dalej kontynuowane
są zajęcia w zakresie służb
mundurowych, innowacji IT
oraz wizażu. Tak naprawdę
jesteśmy przekonani, że to,
co udało się zrobić w obszarze edukacji przez ten
rok, to naprawdę jest wielki
sukces. Myślę, że tak naprawdę to dopiero początek.

Starosta Tomasz Staniek
mówił, że Zarząd Powiatu
wspiera działania muzealne i organizację imprez
kulturalnych, również tych
dla dzieci i młodzieży, dba
o infrastrukturę kultury. – Dla
nas ważna jest turystyka, place rekreacyjne, podziemna
trasa turystyczna, dziedzictwo kulturowe, historia kolegiaty opatowskiej – mówił.
– Chcemy promować turystykę, głównie ekoturystykę.
Inkubator przedsiębiorczości rolnej
Członkowie Zarządu Powiatu zdają sobie sprawę,
że przed nimi jeszcze wiele
pracy. – Nie udało nam się
zrobić nic w dziedzinie rolnictwa – przyznał starosta
Tomasz Staniek. – Jednak
program w tym zakresie
zrealizujemy w przyszłym
roku. Planujemy utworzyć
program służący rolnikom,
czyli inkubator przedsiębiorczości rolnej. To będzie
takie nowatorskie podejście do rozwoju rolnictwa
ekologicznego w Polsce, co
przyczyni się zarówno do
zwiększenia dochodowości
rolników, jak i ochrony małych gospodarstw rolnych,
a także promocji zdrowej opatowskiej żywności.
W podsumowaniu zadań samorządu starosta
Tomasz Staniek podkreślił
zaangażowanie pracowników w działania dotyczące polityki społecznej. Podziękował
komendantom
policji Ryszardowi Komańskiemu i straży pożarnej
Sylwestrowi
Kochanowiczowi za wszystkie wspólnie podejmowane akcje na
rzecz mieszkańców powiatu.
(AN)

450 lat lokacji miasta

Mieszkańcy
Ożarowa
obchodzili jubileusz 450-lecia lokacji miasta. W Miejsko-Gminnym
Ośrodku
Kultury imienia Aleksandra
Patkowskiego odbyła się
specjalna sesja historyczna,
w której uczestniczył starosta Tomasz Staniek. Na
spotkanie przybył wybitny
historyk, prof. Feliks Kiryk.
Burmistrz Marcin Majcher
podziękował profesorowi Feliksowi Kirykowi za przygotowanie przed dziesięciu laty
monografii o Ożarowie i wyzwolenie olbrzymiej energii
u miejscowych badaczy,
dzięki
czemu
powstało
pięć tomów lokalnej historii. - Staraliśmy się, by pań-

stwo otrzymali rzecz, za
którą możecie się opowiedzieć – odpowiedział profesor. – To oczywiste, że teraz jest tak dużo pomysłów.
Sekretarz gminy Tomasz
Sobieraj wspomniał ostatnią
publikację „Ożarów. Kalendarium dziejów miasta do
1989 r.” i podkreślił, że wśród
zebranych archiwaliów miasta jest Księga Burmistrzów
Ożarowa z XVII wieku. – To
źródło wyjątkowe – mówił dr
Roman Chyła, autor książki. – Wprawdzie znajdują się
tam luźne kartki, ale jest to
jedyny materiał źródłowy, na
podstawie którego możemy
dokonać ogólnej charakterystyki nie tylko samorządu ożarowskiego, ale także
życia gospodarczego, charakterystyki mieszkańców,
społeczności
żydowskiej.
Burmistrz Marcin Majcher
wręczył profesorowi Feliksowi Kirykowi kopię dokumentu z okazji jubileuszu
450-lecia lokacji Ożarowa.

Dzień patrona
Na przełomie czerwca
i lipca 1915 r. w okolicach
Tarłowa doszło do bitwy,
w której I Brygada Legionów
Polskich pod dowództwem
Józefa Piłsudskiego walczyła przeciwko oddziałom
rosyjskim. Bitwa o tzw. Redutę Tarłowską zakończyła
się zwycięstwem Polaków.
Bohaterów Legionów upamiętniła Szkoła Podstawowa
w Tarłowie w czasie Dnia
Patrona. Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie „Mazurka
Dąbrowskiego”. Do szkoły przybyli licznie rodzice
oraz zaproszeni goście. W
czasie występów młodzież
recytowała wiersze, czytała fragmenty „Pamiętnika
Legionisty”. Nie zabrakło
również pieśni legionowych.
Wójt Gminy Tarłów To-

Nowe boisko, nowe komputery

Rewitalizacja za ponad 7 mln zł

Na terenie Baćkowic
ruszą niebawem olbrzymie prace rewitalizacyjne,
które obejmą budynki szkoły, ośrodka zdrowia. Zostaną zamontowane instalacje odnawialnych źródeł
energii, powstaną parkingi.
– To są duże budynki,
mamy basen, więc koszty
utrzymania są bardzo wysokie - wyjaśnia wójt gminy,
Marian Partyka. - Mając na
uwadze rosnące ceny energii, szukamy oszczędności.
Na pewno wygenerują je odnawialne źródła, efekt ekonomiczny zostanie osiągnięty.
Przed budynkiem nowej
szwalni, w stronę drogi krajowej, powstanie parking dla
pracowników i mieszkańców.

Kolejny wybudowany zostanie obok kościoła. Koszty
przyszłorocznych inwestycji, zdaniem wójta, wyniosą około 3,5 mln zł, choć
ostateczna kwota zostanie
określona po przetargach.
2021 r. ma być wypełniony
działaniami, które poprawią
stronę wizualną Baćkowic
i stworzą miejsca rekreacji
i
wypoczynku.
Przede
wszystkim rozbudowany zostanie budynek usługowy na
terenie dawnej spółdzielni
kółek rolniczych. Pierwszy
segment jest już użytkowany.
Zagospodarowany zostanie
teren wokół Urzędu Gminy,
powstaną alejki, ławeczki,
fontanna, miejsce do zabaw
dla dzieci. W planach jest także budowa świetlicy wiejskiej
przy parafii w Baćkowicach.
W
miejscach
publicznych
ma
zostać
zamontowany
monitoring.
Koszty całej rewitalizacji szacowane są na ponad 7 mln zł. Na inwestycje gmina pozyskała także
unijne
dofinansowanie.

masz Kamiński oraz dyrektor
szkoły Andrzej Zaciera podziękowali wolontariuszom
oraz nauczycielom, którzy
kwestowali 1 listopada, by
zebrać środki na renowację
pomnika powstańca styczniowego. Wójt gminy wyraził uznanie za tak wspaniały gest i wręczył wszystkim
kwestującym podziękowania oraz młodzieży słodkie
upominki, a paniom symboliczne
róże.
Dzięki zbiórce udało się zebrać kwotę 4431,05 zł.

W
Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku oddano do użytku wielofunkcyjne boisko wraz
z bieżnią czterotorową oraz
nowocześnie wyposażoną
pracownią
komputerową.
W uroczystości uczestniczył
marszałek
województwa
świętokrzyskiego
Andrzej
Bętkowski i członek Zarządu
Województwa Mariusz Gosek.
Powierzchnia boiska przy
szkole wynosi 800 metrów
kwadratowych. Na nowym
obiekcie można grać w piłkę nożną, piłkę ręczną, tenisa ziemnego, siatkówkę
oraz koszykówkę. W szkole powstała nowoczesna
pracownia
wyposażona
w 24 zestawy komputerowe.
– W ramach realizacji projektów obejmujących rozwój
bazy edukacyjnej i sportowej, dzięki dofinansowaniu
z Regionalnego Programu
Operacyjnego, powstało już
wiele takich obiektów – powiedział marszałek Andrzej
Bętkowski. – Cieszymy się,

że te pieniądze są dobrze
wykorzystywane i szkoły
zyskują piękną bazę sportową i nowoczesny sprzęt.
– Obydwa projekty są bardzo ważne dla naszej młodzieży i będą jej dobrze służyć - podkreślił wójt Andrzej
Grządziel. – Pod względem
wyposażenia pracowni i bazy
sportowej dorównujemy teraz każdej polskiej szkole.
Na projekt obejmujący między innymi budowę
boiska w Lipniku oraz modernizację sali sportowej
i szkoły we Włostowie gmina pozyskała pół miliona
złotych z RPO Województwa Świętokrzyskiego. W ramach tego samego działania
gmina otrzymała 60 tys. zł
dofinansowania na realizację projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”.

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ”
Informacja
pod nr
506-789-486
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Kary dla
spóźnialskich

1 stycznia 2020 roku
wchodzą nowe przepisy
dotyczące przerejestrowania pojazdu. Kary mogą
sięgnąć maksymalnie 1 tys.
zł. A wszystko to za sprawą
nowelizacji ustawy Prawo
o ruchu drogowym. Kara
pieniężna będzie nakładana
w drodze decyzji administracyjnej przez starostę. Przepisy po nowelizacji otrzymują następujące brzmienie:
Art. 71. ust. 7
Właściciel
pojazdu,
nie będącego nowym pojazdem,
sprowadzonego
z
terytorium
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany
zarejestrować pojazd na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w terminie 30 dni
od dnia jego sprowadzenia.
Art.140 mb.
Kto:
1) będąc właścicielem
pojazdu
sprowadzonego
z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi
art.71 ust.7 nie rejestruje pojazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem
pojazdu
zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew
przepisowi art.78 ust.2 pkt
1 nie zawiadamia starosty
o nabyciu lub zbyciu pojazdu
podlega
karze
pieniężnej
w
wysokości od 200 do 1000zł.
Aby uniknąć dotkliwej
kary finansowej, właściciel
ma obowiązek w ciągu 30
dni od sprowadzenia używanego pojazdu z kraju UE
zarejestrować go w Polsce.

www.opatow.pl

Dzieje się w gminach
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Ogłoszenia
Opatów, dnia 21.10.2019 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 w związku z art. 1 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703), oraz art. 104 i 107§ 1 i § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późń. zm.)
postanawiam
ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 62 o pow. 0,3200
ha, 75 o pow. 0,1200 ha, 91 o pow. 0,0700 ha, 101 o pow. 0,3600 ha, 153 o pow. 0,3400
ha, 164 o pow. 0,5000 ha, 225 o pow. 0,4800 ha, 249 o pow. 0,3600 ha, 276 o pow. 0,0800 ha,
296 o pow. 0,4600 ha, 351 o pow. 0,5500 ha, 352 o pow. 0,1800 ha, 399 o pow. 0,3500 ha, 452
o pow. 0,4300 ha, położone obręb Wólka Lipowa, gmina Tarłów stanowi mienie gromadzkie
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 06.05.2019 r. Wójt Gminy Tarłów wystąpił do Starosty Opatowskiego o wydanie decyzji ustalającej, że działki nr 62, 75, 91, 101, 153, 164, 225, 249, 276, 296, 351, 352, 399
i 452, obręb Wólka Lipowa, gmina Tarłów stanowią mienie gromadzkie. Do wniosku załączono protokół z kwerendy w Archiwum Państwowym w Kielcach oraz pismo Archiwum Państwowego w Kielcach Oddziału w Sandomierzu znak: OS.6341.115.2018.AK, z dnia 16.01.2019 r.
Akta
w
przedmiotowej
sprawie
uzupełniono
o
protokół
ustalenia
stanu
władania gruntami na obszarze wsi Wólka Lipowa zarejestrowany w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opatowie pod nr 238/2/31/69.
Z
protokołu
z
kwerendy
w Archiwum
Państwowym
w
Kielcach
oraz
opisanego powyżej pisma Archiwum Państwowego w Kielcach Oddziału w Sandomierzu wynika, że brak jest dokumentów i informacji nt. masy majątkowej określanej jako Wspólnota Wsi lub mienie gromadzkie dla nieruchomości położonych w obrębie Wolka Lipowa.
Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów obrębu Wólka Lipowa, jako władającym na zasadzie posiadania samoistnego przedmiotowymi działkami wpisany jest Skarb Państwa, Gminie Tarłów przypisane jest użytkowanie. Działki te figurują jako drogi.
Jak wynika z oględzin połączonych z rozprawą administracyjną przeprowadzonych w dniu 10.09.2019
r. stwierdza się, że działki objęte niniejszym postępowaniem już w latach 50-tych ub. wieku działki
były ogólnie dostępne dla wszystkich mieszkańców wsi Wólka Lipowa. W tamtym czasie działki stanowiły drogi o nawierzchni gruntowej. Mieszkańcy Wólki Lipowej w ramach szarwarku poprawiali
nawierzchnię tych dróg, także odśnieżali je. Nadto mieszkańcy dostępnymi materiałami utwardzali drogi w najgorszych miejscach. Gmina Tarłów od połowy lat 80-tych ub. w. rozpoczęła utwardzanie dróg materiałem kamiennym. Na początku lat 90-tych Gmina wykonała pierwszą nawierzchnię
asfaltową. Drogi stanowiły dojazd do pól, domostw, lasów, przedszkola, sklepów, remizy OSP, poczty, Gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce Lipowej, Ośrodka Zdrowia oraz miejscowości sąsiednich.
Do chwili obecnej działki objęte przedmiotowym postępowaniem są ogólnie dostępne dla wszystkich mieszkańców. Z dokonanych ustaleń wynika zatem, że powyższy majątek służył celom publicznym, tak więc stanowił majątek gromadzki.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr
28, poz. 169, z późń. zm.), starosta ustala, stosownie do przepisów art. 1 i 3, które nieruchomości stanowią
wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Jak przyjmuje się w orzecznictwie, decyzję wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy tj. w dniu 5 lipca 1963 r. Z tego
względu decyzja ma charakter deklaratoryjny, co oznacza że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1
poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy (por. wyroki NSA z
dnia 22.09.1995 r. SA/Kr 2717/94, ONSA 4/96 poz. 157, NSA z dnia 20.09.1995 r. II SA/Łd 1281/95 nie publ.).
Mienie gromadzkie w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, inne niż wspólnoty gruntowe wymienione w ust. 1, stanowiące mienie
gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia
w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.
Według definicji zawartej w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz.U. nr 64, poz. 303 z późń. zm.) za mienie
gromadzkie rozumie się mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych stanowiło majątek dawnych
gromad jako majątek gromadzki, dobro gromady oraz inne prawa majątkowe. Przez dawne gromady należy zaś rozumieć gromady istniejące w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. (§ 1 pkt 3).
Sytuacja prawna mienia gromadzkiego uległa zasadniczej zmianie z chwilą wejścia w życie ustawy
z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. z 1954 r., Nr 43, poz. 191). Ustawa ta w miejsce dotychczasowych gmin i gromad utworzyła nowe gromady jako jednostki podziału administracyjnego wsi (art. 1), a gromadzkie rady narodowe
stały się organami władzy państwowej w gromadach (art. 4). Mieszkańcom dotychczasowych gromad
zagwarantowano nienaruszalność indywidualnie im przysługujących praw (art. 38). Na tle ww. ustawy
wskazywano w doktrynie, że utworzenie gromad jako jednostek podziału administracyjnego wsi spowodowało, iż przestał w sensie prawnym istnieć dotychczasowy podmiot własności mienia gromadzkiego.
Odpowiednikiem dawnej gromady stała się wieś, która nie miała osobowości prawnej, ani zakresu zadań
publicznych, a zatem nie mogła stać się następczynią gromady w zakresie praw majątkowych. Właścicielami mienia nie stali się również mieszkańcy wsi, którzy nigdy przedtem nimi nie byli. Jednolicie przyjmowano, że po reformie z 1954 roku, pomimo braku wyraźnej deklaracji ustawowej, mienie gromadzkie
stało się własnością Państwa. Poręczenie z art. 38 ustawy odnosiło się tylko do tej części mienia, które stanowiło majątek członków dawnej gromady, a nie majątek gromady jako osoby prawnej. Ustawa
z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych ( Dz.U. z 1958r., Nr 5, poz. 16) nie wniosła do sytuacji
prawnej mienia gromadzkiego żadnych zmian, a jedynie powierzyła zarząd tym majątkiem gromadzkim
radom narodowym. Ustawa ta przewidywała bowiem, że dotychczasowe mienie gromadzkie staje się
mieniem gminnym i choć nie zawierała wyraźnego postanowienia, że mienie gromadzkie stało się mieniem państwowym, to mienie to traktowała jako własność Państwa, pozostającą w dyspozycji organów
władzy państwowej - gromadzkich rad narodowych. Również w doktrynie i orzecznictwie dominował
pogląd, iż mienie gromadzkie zarządzane przez gromadzkie rady narodowe stanowiło własność ogólnonarodową (szeroko na ten temat: Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 24.10.2001r.,
III CKN 430/00, OSNC 2002/9/111; zob. ponadto m.in. postanowienie SN z dnia 18.11.1966r. I CR
629/66, LexPolonica nr 356814; orzeczenie SN z dnia 26.03.1960r., 1 CR 535/59, OSN 1961/III/73).
W świetle powyższego należy stwierdzić, że wskutek reformy z 1954 roku doszło do przejścia majątku (mienia) gromadzkiego na własność Państwa, a zasadę tę potwierdziły dalsze ustawowe unormowania, m.in. o radach narodowych. Zasadę powyższą należy zatem odnieść również do gruntów
wydzielonych m.in. pod drogi przeznaczone do powszechnego użytkowania (zob. uchwała SN z dnia
27.06.1984r., III CZP 32/84, OSNCP 1985/1/13). W niniejszym stanie faktycznym w dokumentacji geodezyjnej wskazanej powyżej, potwierdza się przyjęta zasada, że mienie gromadzkie zarządzane było
przez gromadzkie rady narodowe, dlatego przemawia to za faktem, że było do mienie dawnych gromad.
Ponadto dla ustalenia czy przedmiotowe nieruchomości stanowiły mienie gromadzkie na dzień 5 lipca 1963 r. niezbędne jest wykazanie, że do 1954 r. były one mieniem gromad mających osobowość

prawną i będących podmiotami praw i obowiązków, a nie będących jednostkami samorządu terytorialnego oraz przed 5 lipca 1963 r. były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.
Wobec braku tytułu nabycia przez gromadę spornych nieruchomości oraz braku dokumentacji geodezyjnej określającej powierzchnię i przebieg granic w dacie przed 5.07.1963 r. organ celem ustalenia stanu faktycznego zobowiązany był do przeprowadzenia postępowania dowodowego, wykorzystując zgodnie z art. 75 k.p.a. dowody, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i nie
są sprzeczne z prawem. Do takich środków dowodowych powołany wyżej przepis zalicza m.in. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Zeznania świadków i stron postępowania, co do przebiegu i granic, w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzają na datę 5.07.1963
r. istnienie przedmiotowych gruntów jako ogólnodostępnych i służących mieszkańcom wsi i właścicielom przyległych do nich pól. Brak dokumentacji dotyczącej okresu przed ww. datą nie może
przekreślać ustawowej kompetencji starosty do uznania konkretnych nieruchomości za mienie
gromadzkie, w sytuacji gdy fakt, że stanowią one takie mienie można wykazać innymi środkami.
Jednocześnie
podnieść
należy,
że
w
istniejącym
porządku
prawnym,
wydanie przez starostę decyzji w trybie art. 8 ust. 1 ustawy, nie pozbawia stron możliwości dochodzenia swych praw w postępowaniu cywilnym, w razie sporów własnościowych.
Biorąc
powyższe
pod
uwagę
należało
orzec
jak
w
sentencji
decyzji.
Pouczenie
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Opatowskiego w terminie 14 dni od daty wywieszenia
na tablicy ogłoszeń. Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Opatowskiego. 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.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani złożenia skargi do sądu administracyjnego.
Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
G-II.6824.31.2018

Opatów, dnia 30.10.2019 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 1 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703), oraz art. 104 i 107 §1 i §4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późń. zm.)
postanawiam
ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1468/3 o pow.
0,0984 ha, położona obręb Wszachów, gmina Baćkowice stanowi mienie gromadzkie.
Uzasadnienie
Wnioskiem znak: D.6822.1.2018, z dnia 15.05.2018 r. Wójt Gminy Baćkowice wystąpił do Starosty Opatowskiego o wydanie decyzji ustalającej, że działka nr 1468/3 o pow. 0,0984 ha, obręb Wszachów, gmina
Baćkowice stanowi mienie gromadzkie. Do wniosku dołączono kopie protokołu z zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Wszachów z dnia 14.06.2013 r. wraz z listą obecności, dokumentację geodezyjną oraz pismo Archiwum Państwowego w Kielcach Oddziału w Sandomierzu, znak: OS.6341.7.2017.AK, z dnia 08.02.2018 r.
Ponadto
dokumentację
uzupełniono
o
wyciąg
z
operatu
pomiarowego
–
protokół
ustalenia
stanu
władania,
zarejestrowany
w
Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opatowie pod nr 237/10/35/70, wyciąg
z operatu technicznego zarejestrowanego w PODGiK w Opatowie pod nr 2533-11/2005 oraz mapę sytuacyjną z projektem podziału nieruchomości zarejestrowaną w PODGiK w Opatowie pod nr 2533-5/2007.
Pismem
znak:
D.6822.1.2018,
z
dnia
18.06.2018
r.
Wnioskodawca
uzupełnił swój wniosek o kopie rachunków z 1996 r. za zakup materiałów kamiennych, które posłużyły do utwardzenia nawierzchni dróg, m.in. działki nr 1468/3.
Zawiadomieniem
znak:
G-II.6824.31.2018,
z
dnia
26.06.2018
r.
zostało
wszczęte
postępowanie
w
sprawie
uznania
za
mienie
gromadzkie
nieruchomości
oznaczonej
jako
działka
nr
1468/3,
obręb
Wszachów,
gmina
Baćkowice.
Przeprowadzone postępowanie wykazało, że zgodnie z zapisami ewidencji gruntów obrębu Wszachów, jako władającym na zasadzie posiadania samoistnego działką nr 1468/3 wpisany jest
Skarb Państwa. Działka ta figuruje jako droga. Na podstawie protokołu ustalenia stanu władania – operat techniczny, zarejestrowanego w PODGiK w Opatowie pod nr 237/10/35/70 w pozycji nr 256 jako władającym działką nr 1468 wpisano PPRN w Opatowie Wydział Dróg Lokalnych.
Na podstawie operatu technicznego zarejestrowanego w PODGiK w Opatowie pod nr 2533-11/2005
działka oznaczona nr 1468 o powierzchni 0,1900 ha otrzymała numer 1468/1 o pow. 0,2222 ha,
a następnie została podzielona na działki nr 1468/2 o pow. 0,1238 ha oraz nr 1468/3 o pow. 0,0984
ha. Następnie operatem zarejestrowanym w PODGiK w Opatowie pod nr 2533-5/2007 działka nr
1468/2 została podzielona na działki nr 1468/4 o pow. 0,0137 ha oraz nr 1468/5 o pow. 0,1101 ha.
Na podstawie rozprawy administracyjnej i przesłuchania świadków, przeprowadzonych w dniu 28.08.2018
r. organ stwierdził, że działka nr 1468/3 funkcjonowała jako droga już w II połowie lat 50-tych ubiegłego wieku, a nawet wcześniej, bo już po II wojnie światowej. Ponadto świadkowie zgodnie zeznali, że
przedmiotowa działka stanowiła ogólnodostępną drogę dojazdową do pól, młyna i lasu. Początkowo
była to droga gruntowa, zaś użytkownicy, jeśli zepsuli nawierzchnię lub woda ją wyrwała, to naprawiali
tę drogę. Także mieszkańcy Wszachowa, którzy musieli dojechać do swoich pól musieli tę drogę poprawiać. W II połowie lat 90-tych ub. wieku Gmina Baćkowice sukcesywnie przeprowadzała remonty
cząstkowe tej drogi, na co są dowody w postaci rachunków za materiał kamienny wykorzystany do tych
remontów. Materiał wykorzystany do poprawienia nawierzchni rozgarniali ludzie ze wsi i z Gminy również, jednakże świadkowie nie byli w stanie wskazać osób, które uczestniczyły w tych pracach. Ponadto
świadkowie nie byli w stanie zrelacjonować przebiegu drogi. Jedni twierdzili, że była ona prosta a inni,
że droga miała jakieś zakręty, uchybienia. Zatem przebieg drogi nie mógł zostać ustalony w oparciu
o zgodne zeznania świadków, Kopalnia zajęła tę działkę ok. 2005 r., obecnie stanowi czynne wyrobisko kamienia, co potwierdza dowód przeprowadzony w dniu 28.08.2018 r. z oględzin nieruchomości.
Zawiadomieniem znak: G-II.6824.31.2018, z dnia 28.09.2018 r. organ prowadzący postępowanie poinformował stronę stosownie do treści art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Jednocześnie stosownie do zapisów art. 79a Kpa organ poinformował także,
że nie zostały wykazane w sprawie materiały i dowody zależne od strony, potwierdzające zasadność żądania, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem Wnioskodawcy.
Pismem znak: D.6822.1.2018, z dnia 10.10.2018 r. Gmina Baćkowice poinformowała organ prowadzący, że z występujących przesłanek historycznych wynika, że w okresie lat 1933 do 1954 oraz od
1954 do 1979 r. funkcjonowała gromada Wszachów, która niewątpliwie istniała także w dacie 5 lipca
1963 r. Ponadto strona dowodziła, że z twierdzeń mieszkańców posiadających bezpośrednią wiedzę o tamtym okresie a mających walor dowodu z zeznań świadków w postepowaniu administracyj-

Ogłoszenia
nym wynika, że objęta wnioskiem nieruchomość stanowiła mienie gromady Wszachów będąc drogą wewnętrzną do powszechnego użytku. W ocenie Wnioskodawcy taki stan rzeczy powoduje, że
przedmiotowa droga powinna być uwidoczniona na materiałach geodezyjnych stanowiących podstawę urządzenia ewidencji gruntów i budynków w początku lat 60-tych. Nadto Gmina wskazała
na fakt udokumentowanych prac remontowych związanych z utrzymaniem drogi. Na koniec swojego wystąpienia Gmina wskazała, że z oczywistych względów wynikających z upływu znacznego
okresu czasu Urząd Gminy nie dysponuje dokumentami, ani dowodami innymi poza przedłożonymi.
Decyzją znak: G-II.6824.31.2018, z dnia 31.10.2018 r. Starosta Opatowski odmówił ustalenia, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1468/3 o pow. 0,0984 ha, położona obręb Wszachów, gmina Baćkowice stanowi mienie gromadzkie. Pismem znak: D.6822.1.2018, z dnia
15.11.2018 r. Wójt Gminy Baćkowice wniósł odwołanie od opisanej powyżej decyzji Starosty Opatowskiego, zarzucając jej naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy. Decyzją znak: SPN.IV.7511.1.9.2018, z dnia 03.01.2019 r. Wojewoda Świętokrzyski utrzymał
w mocy ww. decyzję Starosty Opatowskiego, podtrzymując jednocześnie stanowisko organu I instancji. Na opisaną powyżej decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Gmina Baćkowice złożyła skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem sygn. akt II SA/Ke 120/19, z dnia 06.05.2019 r. uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody Świętokrzyskiego oraz decyzję organu I instancji. Zarzucił przy tym, że organ I instancji nie przesłuchał
wszystkich osób, które stawiły się na rozprawę administracyjną oraz małą precyzyjność przy przesłuchaniu świadków, co sprawiło, że postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w sposób niepełny.
W związku z zaleceniami zawartymi w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego organ I instancji
w dniu 17.09.2019 r. przeprowadził ponowne przesłuchanie świadków. Na podstawie ich zeznań organ stwierdził, że działka nr 1468/3 funkcjonowała jako droga już w II połowie lat 50-tych ubiegłego
wieku, a nawet wcześniej. Przedmiotowa działka stanowiła drogę dojazdową do pól, domostw, młyna,
szkoły i lasu. Początkowo była to droga gruntowa. Mieszkańcy w ramach szarwarku poprawiali jej nawierzchnię, także odśnieżali. Aby utrzymać drogę w przejezdności uzupełniali ubytki kamieniem zebranym z pól. W latach 90-tych ub. wieku Gmina Baćkowice równiarką poprawiała nawierzchnię tej drogi oraz sukcesywnie utwardzała nawierzchnię materiałem kamiennym. Kopalnia zajęła tę działkę ok.
2005 r. Warunki atmosferyczne miały znaczący wpływ na przebieg tej drogi. Deszcz i odcinki drogi zalane wodą zmuszały jej użytkowników do zajeżdżania przylegających do drogi pól, co sprawiło delikatne odchylenie drogi od jej pierwotnego przebiegu. Droga była zawsze ogólnodostępna dla wszystkich
mieszkańców Wszachowa i okolic i wspólnie przez nich użytkowana, wg ich indywidualnych potrzeb.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U.
z 2016, poz. 703), starosta ustala, stosownie do przepisów art. 1 i 3, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Jak przyjmuje się w orzecznictwie, decyzję wydaje się biorąc pod
uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy tj. w dniu 5 lipca 1963 r. Z tego względu
decyzja ma charakter deklaratoryjny, co oznacza że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy (por. wyroki NSA z dnia
22.09.1995 r. SA/Kr 2717/94, ONSA 4/96 poz. 157, NSA z dnia 20.09.1995 r. II SA/Łd 1281/95 nie publ.).
Mienie gromadzkie w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, inne niż wspólnoty gruntowe wymienione w ust. 1, stanowiące mienie
gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.
Według definicji zawartej w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz.U. nr 64, poz. 303 z późń. zm.) za mienie
gromadzkie rozumie się mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych stanowiło majątek dawnych
gromad jako majątek gromadzki, dobro gromady oraz inne prawa majątkowe. Przez dawne gromady należy zaś rozumieć gromady istniejące w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. (§ 1 pkt 3).
Sytuacja prawna mienia gromadzkiego uległa zasadniczej zmianie z chwilą wejścia w życie ustawy
z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. z 1954 r., Nr 43, poz. 191). Ustawa ta w miejsce dotychczasowych gmin i gromad utworzyła nowe gromady jako jednostki podziału administracyjnego wsi (art. 1), a gromadzkie rady narodowe
stały się organami władzy państwowej w gromadach (art. 4). Mieszkańcom dotychczasowych gromad
zagwarantowano nienaruszalność indywidualnie im przysługujących praw (art. 38). Na tle ww. ustawy
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wskazywano w doktrynie, że utworzenie gromad jako jednostek podziału administracyjnego wsi spowodowało, iż przestał w sensie prawnym istnieć dotychczasowy podmiot własności mienia gromadzkiego.
Odpowiednikiem dawnej gromady stała się wieś, która nie miała osobowości prawnej, ani zakresu zadań
publicznych, a zatem nie mogła stać się następczynią gromady w zakresie praw majątkowych. Właścicielami mienia nie stali się również mieszkańcy wsi, którzy nigdy przedtem nimi nie byli. Jednolicie przyjmowano, że po reformie z 1954 roku, pomimo braku wyraźnej deklaracji ustawowej, mienie gromadzkie
stało się własnością Państwa. Poręczenie z art. 38 ustawy odnosiło się tylko do tej części mienia, które stanowiło majątek członków dawnej gromady, a nie majątek gromady jako osoby prawnej. Ustawa
z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych ( Dz.U. z 1958r., Nr 5, poz. 16) nie wniosła do sytuacji
prawnej mienia gromadzkiego żadnych zmian, a jedynie powierzyła zarząd tym majątkiem gromadzkim
radom narodowym. Ustawa ta przewidywała bowiem, że dotychczasowe mienie gromadzkie staje się
mieniem gminnym i choć nie zawierała wyraźnego postanowienia, że mienie gromadzkie stało się mieniem państwowym, to mienie to traktowała jako własność Państwa, pozostającą w dyspozycji organów
władzy państwowej - gromadzkich rad narodowych. Również w doktrynie i orzecznictwie dominował
pogląd, iż mienie gromadzkie zarządzane przez gromadzkie rady narodowe stanowiło własność ogólnonarodową (szeroko na ten temat: Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 24.10.2001r.,
III CKN 430/00, OSNC 2002/9/111; zob. ponadto m.in. postanowienie SN z dnia 18.11.1966r. I CR
629/66, LexPolonica nr 356814; orzeczenie SN z dnia 26.03.1960r., 1 CR 535/59, OSN 1961/III/73).
W świetle powyższego należy stwierdzić, że wskutek reformy z 1954 roku doszło do przejścia majątku (mienia) gromadzkiego na własność Państwa, a zasadę tę potwierdziły dalsze ustawowe unormowania, m.in. o radach narodowych. Zasadę powyższą należy zatem odnieść również do gruntów
wydzielonych m.in. pod drogi przeznaczone do powszechnego użytkowania (zob. uchwała SN z dnia
27.06.1984r., III CZP 32/84, OSNCP 1985/1/13). W niniejszym stanie faktycznym w dokumentacji geodezyjnej wskazanej powyżej, potwierdza się przyjęta zasada, że mienie gromadzkie zarządzane było
przez gromadzkie rady narodowe, dlatego przemawia to za faktem, że było do mienie dawnych gromad.
Ponadto dla ustalenia czy przedmiotowe nieruchomości stanowiły mienie gromadzkie na dzień 5 lipca 1963 r. niezbędne jest wykazanie, że do 1954 r. były one mieniem gromad mających osobowość
prawną i będących podmiotami praw i obowiązków, a nie będących jednostkami samorządu terytorialnego oraz przed 5 lipca 1963 r. były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.
Wobec braku tytułu nabycia przez gromadę spornych nieruchomości oraz braku dokumentacji geodezyjnej określającej powierzchnię i przebieg granic w dacie przed 5.07.1963 r. organ celem ustalenia stanu faktycznego zobowiązany był do przeprowadzenia postępowania dowodowego, wykorzystując zgodnie z art. 75 k.p.a. dowody, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i nie
są sprzeczne z prawem. Do takich środków dowodowych powołany wyżej przepis zalicza m.in. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Zeznania świadków i stron postępowania, co do przebiegu i granic, w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzają na datę 5.07.1963
r. istnienie przedmiotowych gruntów jako ogólnodostępnych i służących mieszkańcom wsi i właścicielom przyległych do nich pól. Brak dokumentacji dotyczącej okresu przed ww. datą nie może
przekreślać ustawowej kompetencji starosty do uznania konkretnych nieruchomości za mienie
gromadzkie, w sytuacji gdy fakt, że stanowią one takie mienie można wykazać innymi środkami.
Jednocześnie
podnieść
należy,
że
w
istniejącym
porządku
prawnym,
wydanie przez starostę decyzji w trybie art. 8 ust. 1 ustawy, nie pozbawia stron możliwości dochodzenia swych praw w postępowaniu cywilnym, w razie sporów własnościowych.
Biorąc
powyższe
pod
uwagę
należało
orzec
jak
w
sentencji
decyzji.
Pouczenie
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Opatowskiego w terminie 14 dni od daty wywieszenia
na tablicy ogłoszeń. Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Opatowskiego. 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.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani złożenia skargi do sądu administracyjnego.
Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
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Tradycje kulinarne
1 jajko
łyżka mleka
cynamon

Ciasto drożdżowe idealnie sprawdza się zarówno
przy słodkich, jak i wytrawnych daniach. W tym numerze „Kuriera Opatowskiego”
publikujemy przepis na przepyszne drożdżowe bułeczki
nadesłany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Modliborzyc.
Składniki na 15 sztuk:
15 dużych śliwek węgierek,
50 dag mąki,
1 szk. mleka,
5 dag drożdży,
3 łyżki cukru
1 torebka cukru waniliowego
1 jajko
6-7 łyżek masła
1 łyżeczka startej skórki
z cytryny
sól
Składniki na kruszonkę:
1 i 1/3 szk. mąki
1 szk. cukru
1 kostka masła
1 cukier waniliowy

WYKONANIE
Drożdże
pokruszyć
i utrzeć z 1 łyżeczką cukru,
wymieszać z 3 łyżkami mąki
oraz taką ilością mleka, aby
zaczyn uzyskał konsystencję śmietany. Przykryć i pozostawić do wyrośnięcia.
Pozostałą mąkę wymieszać
ze szczyptą soli, resztą cukru, cukrem waniliowym
i startą skórką z cytryny.
Dodać jajko i zaczyn. Wrobić ciasto wlewając stopione, przestudzone masło.
Kiedy ciasto zacznie odstawać od ręki, przykryć je
ściereczką i zostawić do
wyrośnięcia na 30 minut.
Umyte śliwki, porozcinać,
usunąć pestki. Wyrośnięte
ciasto ponownie zagnieść

Rozrywka
i podzielić na 15 porcji.
Lekko
je
rozpłaszczyć.
Na każdej ułożyć śliwkę,
owinąć ciastem, zalepić.
Odstawić do wyrośnięcia.
Z
masła,
mąki,
cukru i cukru waniliowego zagnieść kruszonkę.
Wyrośnięte bułeczki, posmarować żółtkiem roztrzepanym z łyżką mleka.
Posypać kruszonką. Piec
30 minut w temp. 160°C.
Oprószyć
cynamonem.
Życzymy smacznego,
Koło Gospodyń Wiejskich
z Modliborzyc

Zagadka fotograficzna. Co to za miejsce?

W każdym numerze Kuriera Opatowskiego będziemy prezentować zdjęcia przedstawiające
ciekawe miejsce w naszym powiecie, a Państwa zadaniem będzie odgadnięcie gdzie się ono znajduje.
Zainteresowanych prosimy o kontakt redakcją:
promocja@opatow.pl

Koło Gospodyń Wiejskich z Modliborzyc

Prosimy naszych czytelników i koła gospodyń wiejskich
o nadsyłanie przepisów kulinarnych wraz ze zdjęciami na adres e-mail:
promocja@opatow.pl. Najlepsze z nich zamieścimy w naszej gazecie.

Poziomo:
2. Kolegium kanoników przy opatowskiej kolegiacie
5. Miejscowość z ruinami zamku w gminie Lipnik
8. Jeden ze zmysłów
9. Neorenesansowy pałac …. we Włostowie
10. Szczyt w Paśmie Jeleniowskim z Kaplicą Zesłania Ducha
Świętego
14. Święto myśliwych, leśników i jeźdźców obchodzone
w listopadzie
15. Miejsce narodzin Wincentego Kadłubka

Pionowo:
1. Świętokrzyski dowódca AK o pseudonimie Ponury
3. Wypoczynek w gospodarstwach rolnych
4. Fundator Zamku Krzyżtopór
6. Możnowładca i wielki kanclerz związany z Opatowem
7. Nawa poprzeczna, część kościoła
11. Styl architektoniczny opatowskiej kolegiaty
12. Odpowiednik przeora w zakonach franciszkańskich
13. Miejsce bitwy I Brygady Legionów Polskich w maju 1915 r.

