1

Numer 1 (3) Styczeń 2020

W numerze :
• Nowe linie komunikacyjne str. 3
• Potencjał Ptkanowa (rozmowa z
proboszcem ks. Rafałem Golonką ) - str. 4
• Dom Muzealny imienia Rodziny
Bukowieckich str. 6
• Świąteczny kiermasz str. 12
• Tradycje kulinarne,zagadki fotograficzne, krzyżówka str. 16

Nowy ultrasonograf w szpitalu
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Z opłatkiem w starostwie

W

Starostwie Powiatowym odbyło się
spotkanie opłatkowe. Ze
światełkiem
betlejemskim przybyli harcerze
na czele z komendantem
miejscowego hufca, harcmistrzem Dariuszem Bińczakiem.
Oby łączył, dawał ciepło

- Światło, które łączy
– zwrócił się druh Dariusz Bińczak do starosty
i wszystkich przybyłych
gości. - Takie jest przesłanie tegorocznego światła
betlejemskiego. Ogień ten
świeci się od momentu odpalenia w grocie betlejemskiej, stamtąd dotarł do nas
przez Austrię i Słowację.

S

zpital św. Leona Sp. z o.o.
w Opatowie otrzymał
aparat USG firmy Esaote,
typ MyLab X8 wraz z wyposażeniem o wartości 219
tys. zł. Stało się to możliwe
dzięki umowie podpisanej
między Powiatem Opatowskim i Ministrem Sprawiedliwości.
Środki z Ministerstwa
Sprawiedliwości w kwocie 149 tys. zł pochodziły
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –
Funduszu Sprawiedliwości.
70 tys. zł na wykonanie zadania wydatkował powiat.
Zakupiony ulrasonograf
umożliwia badania kar-

Przekazujemy je dla całego powiatu na ręce pana
starosty. Oby łączył, dawał
ciepło przez cały rok.
- To światło betlejemskie będzie nam towarzyszyć w naszym codziennym
życiu – obiecał starosta
opatowski Tomasz Staniek.
- Od dzisiaj zostanie wysta-

diologiczne dorosłych, jak
również dzieci. Posiada
głowice różnego typu, dzięki którym można zbadać
narządy wewnętrzne, na
przykład tarczycę, ale także jamę brzuszną. Jest też
przystawka ginekologiczna.
Starosta Tomasz Staniek
stwierdził, że są to najlepiej wydatkowane środki z
Funduszu Sprawiedliwości.
Sprzęt ten ma służyć
ofiarom przestępstw i
wypadków drogowych,
ale także każdemu pacjentowi, u którego
zajdzie
konieczność
przeprowadzenia badania ultrasonografem.

wione na holu w naszym
starostwie, by każdy, kto
chce mógł zanieść je do
swojego domu. Wierzymy,
że to światło będzie budziło w nas nadzieję, oświetlało trud codziennego życia
i dawało nam siłę do przezwyciężania codzienności.
dokończenie str. 8

Zaznaczył jednocześnie, że
jest to początek doposażania opatowskiej lecznicy,
gdzie już uruchomiono kolejne zakupy sprzętu medycznego łącznie na 3,5
mln zł.
- Nasz szpital ma być i z
każdym dniem staje się coraz bardziej nowoczesny,
przyjazny dla pacjentów. To
im ma służyć – podkreślił
starosta Tomasz Staniek.
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Zrównoważony budżet na 2020 rok

R

ada Powiatu uchwaliła budżet na 2020 r. Po stronie
dochodów widnieje kwota około 97,9 mln zł, po stronie wydatków – 101,5 mln zł. Deficyt 3,5 mln zł pokryty
zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Wartości przyjęte w budżecie są
ujęte w wieloletniej prognozie budżetowej na lata 20202037.
- Budżet na 2020 r. jest zrównoważony, zakładany deficyt 3,5 mln zł będzie sfinansowany przychodami z lat
ubiegłych – podkreśliła podczas dyskusji wicestarosta
Małgorzata Jalowska. - Przychody i wydatki są dobrze
zaplanowane. Budżet jest zaplanowany głównie na za-

Lodowisko z atrakcjami

N

a opatowskiej Promenadzie zainaugurowano sezon zimowy.
Mieszkańcy powiatu mogą już korzystać ze sztucznego lodowiska,
które będzie czynne przez około
trzy miesiące.
– Bardzo lubimy jeździć na łyżwach i będziemy przychodzić tutaj
praktycznie codziennie – mówili
podczas otwarcia lodowiska młodzi
ludzie. I nie były to czcze obietnice,
bo już pierwszego dnia lodowisko
przeżywało prawdziwe oblężenie.
Chętnych do ślizgania się na lodzie
nie brakowało, tym bardziej, że
zima, podobnie jak w poprzednich
latach, trochę się spóźnia. Organizatorzy na inaugurację przygotowali wiele atrakcji. Animatorzy
organizowali dla najmłodszych gry
i zabawy, a każdy, kto chciał odpocząć, mógł to zrobić przy gorącej
herbacie i kawie.
Aby móc skorzystać z zimo-

dania inwestycyjne zakłada przebudowę budynku przy
ulicy Kościuszki na placówkę wychowawczą, na drogę
wewnętrzną przy Zespole Szkole na 1 „na Górce”. Na te
zadania będziemy chcieli pozyskać środki z budżetu państwa. Zabezpieczyliśmy 900 tys. z na poręczenie kredytu,
który został zaciągnięty na spłatę zobowiązań.
Na dochody składają się dochody bieżące – 95,5 mln
zł, dochody majątkowe – 2,4 mln zł, w tym dochody własne – 27,3 mln zł, subwencja ogólna z budżetu państwa
– 48,6 mln zł. Planowane wydatki na 2020 r. w tym wynagrodzenia i pochodne – 61,7 mln zł, wydatki majątkowe –
8,1 mln zł, wydatki na programy finansowane z udziałem
środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,
o których mowa w artykule 5, ustęp1,2 i 3 - 2,8 mln zł,
dotacje - 2,2 mln zł, wydatki bieżące na programy finansowane ze środków, o których mowa w artykule 5, ustęp
1, 2 i 3 - 1,2 mln zł, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
- 834 ,6 tys. zł.
Zarząd Powiatu w Opatowie dokonał uszczegółowienia budżetu w zakresie dochodów, przychodów, rozchodów, ich przeznaczenia w rozbiciu na poszczególne
działy i kwalifikacje. Zarząd przedstawił projekt budżetu
wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
która pozytywnie go zaopiniowała.
Członkowie komisji budżetu i finansów szczegółowo

wej atrakcji, wystarczy
przyjść na Promenadę, założyć łyżwy i jeździć.
W planach są
liczne atrakcje,
między innymi
liga hokeja, disco lodowisko
i wiele innych.
Aktualne informacje na temat
organizowanych wydarzeń
będą podawane z wyprzedzeniem i na bieżąco
na oficjalnym fanpage’u lodowiska
na Facebooku. Dla osób, które nie
posiadające łyżew, przygotowano
bezpłatną wypożyczalnię sprzętu.
Bezpłatny jest także wstęp na lodowisko.
W ubiegłym roku z opatowskiego lodowiska na Promenadzie skorzystało ponad 30 tys. osób. Organizatorzy mają nadzieję, że tej zimy
rekord uda się poprawić. Lodowisko czynne jest codziennie w godzinach od 10 do 20

przedyskutowali zakres dochodów i wydatków zaplanowanych w działach, między innymi rolnictwo i łowiectwo,
gospodarka leśna, informatyka, administracja publiczna,
ochrona przeciwpożarowa, obsługa długu publicznego,
oświata i wychowanie, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, opieka wychowawcza,
gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna. Komisja jednogłośnie głosowała za przyjęciem budżetu.
Podczas sesji Rady Powiatu spośród 14 obecnych na
sali radnych wszyscy głosowali za przyjęciem uchwały
budżetowej.
W budżecie została utworzona rezerwa ogólna w wysokości 750 tys. zł, celowa - w wysokości 210 tys. zł, w
tym na zarządzanie kryzysowe – 160 tys. zł, na realizację
inicjatyw lokalnych – 50 tys. zł. Poza tym ustalone zostały dochody w wysokości 450 tys. zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy prawo ochrony
środowiska za ochronę środowiska, wydatki – 527 tys. zł
na realizację zadań określanych w tej ustawie.
Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i
wynagrodzenia, dokonywania zmian w ramach wydatków inwestycyjnych, blokowania środków finansowych
na inne konta.

będą również
Pod czujnym okiem cechu służyć
pomocą w przygo-

M

łodzież ze szkoły na „Górce”
będzie uczyć się praktycznej
nauki zawodu pod czujnym okiem
opatowskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców. List intencyjny w tej sprawie został podpisany w Starostwie Powiatowym.
Cech obejmuje patronatem
klasy wielozawodowe branżowe
szkoły I stopnia w Zespole Szkół
nr 1. Uczniowie będą kształcić
umiejętności niezbędne do wykonywania zawodów rzemieślniczych po okiem lokalnych
przedsiębiorców. Cech swoim doświadczeniem wesprze placówkę
w upowszechnianiu kształcenia
zawodowego włączając się w
akcje promocyjne. Rzemieślnicy

towaniu uczniów do
egzaminów zawodowych, konkursów i olimpiad przedmiotowych.
System kształcenia dualnego znany jest na całym świecie. Łączy teorię
z praktyką, powoduje, że coraz częściej młodzież uczy się zawodu nie
tylko podczas szkolnych warsztatów,
ale także w firmach i przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych.

Kurier Opatowski. Samorządwy Informator
Powiatu Opatowskiego.
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Nowe linie

Zmiany w kursowaniu linii autobusowych

O

d 2 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy rozkład jazdy w kursowaniu linii autobusowych, które obsługuje Powiatowy
Zakład Transportu. Dodatkowo wraz z początkiem nowego roku
uruchomione zostaną dwie nowe linie, a jedna zostanie zlikwidowana.
Mieszkańcy powiatu opatowskiego będą mieli do dyspozycji
dziesięć linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. Dotychczasowe kursowanie autobusów ulegnie jednak
zmianie za sprawą modyfikacji, które zostały wprowadzone w
rozkładach jazdy. Dotyczą one głównie godzin odjazdów. Pojawiły się również dodatkowe przystanki.
Nowością jest utworzenie dwóch nowych linii oraz likwidacja jednej. Decyzja w tej sprawie zapadła na sesji rady powiatu
28 listopada br. Dwie nowe linie będą przebiegać przez gminę
Wojciechowice. Trasa linii nr 10 Jasice-Wojciechowice-Kaliszany
kursować będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej,
natomiast linia nr 11 na trasie Stodoły-Sadłowice-Wojciechowice kursować będzie w środy. Likwidacji ulegnie linia nr 9 przez
Oficjałów-Okalinę Kolonię-Włostów.
W Powiatowym Zakładzie Transportu jest również możliwość wynajęcia autobusu przez zakłady pracy, szkoły czy instytucje organizując wyjazdy. Przypominamy również, że bilety
można nabywać w siedzibie PZT, który mieści się w budynku
opatowskiego starostwa ul. Sienkiewicza 17, pokój nr 2 (parter).
W załączniku na stronie internetowej starostwa do pobrania
rozkłady jazdy wszystkich linii komunikacyjnych, które będą
obowiązywać od 2 stycznia 2020 rok.

Szkolą się koła gospodyń wiejskich

W

Powiatowym Centrum
Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie odbyło się
kolejne seminarium szkoleniowe dla zarządów kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu opatowskiego. Tym razem
przebiegało od hasłem „Kultura ludowa i tradycyjna regionu
świętokrzyskiego, jej promocja, wspieranie i ochrona”.
Podtrzymywanie kultury
ludowej, w tym szczególnie
regionalnej, a także wychowywanie młodego pokolenia w
duchu tolerancji, patriotyzmu
i poszanowania tradycyjnych
wartości to główne cele działalności kół gospodyń wiejskich.
Aby jednak koło mogło się roz-

Asystent osoby niepełnosprawnej

P

owiat Opatowski pozyskał środki na realizację
programu „Asystent osoby
niepełnosprawnej”. Umowa
w tej sprawie została podpisana w Świętokrzyskim
Urzędzie Wojewódzkim.
Program
Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Fun-

duszu Solidarnościowego
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie realizowany w na terenie powiatu opatowskiego w 2020 r.
Przewiduje on zatrudnienie
10 asystentów, którzy będą
świadczyć usługi opiekuńcze we wszystkich gminach
powiatu. Praca będzie pole-

wijać, potrzebne są szkolenia
i warsztaty. Powiat opatowski
poprzez cykl seminariów dla
zarządów KGW, chce na bieżąco zapoznawać osoby zrzeszone w kołach z aktualnymi
informacjami i tematami związanymi z ich działalnością.
13 grudnia przedstawiciele
KGW wysłuchali wykładów etnologa i folklorysty Alicji Trukszyn na temat historii regionu
świętokrzyskiego z uwzględnieniem tradycji Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Trzech
Króli i związanych z nimi zwyczajami, obrzędami i tańcami.
Aspekt muzyczny został natomiast przybliżony przez Jerzego Gumułę, etnomuzyka z Wo-

gała na zapewnieniu
pomocy pełnoletnim
osobom niepełnosprawnym
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w podstawowych
czynnościach
domowych tj. robienie zakupów, umówienie wizyty
lekarza bądź pielęgniarki.
Całościowy koszt projektu wynosi 566 820 zł. Kwota
dofinansowania w całości
pochodzi z Funduszu Solidarnościowego.

jewódzkiego Domu Kultury w
Kielcach, który przy akompaniamencie akordeonu śpiewał
popularne kolędy i pastorałki.
W czasie seminarium zarządy KGW uzyskały również
informacje na temat zasad
przyznawania i rozliczania
dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
To zagadnie dokładnie zostało
omówione przez pracownika
Oddziału Regionalnego ARiMR
w Kielcach, Annę Kurtek.
Barbara Paw i Jacek Podsiadły z Urzędu Skarbowego
w Opatowie poruszyli natomiast zagadnienia dotyczące
rozliczeń podatkowych KGW.
Pracownicy fiskusa omówili prowadzenie uproszczonej
ewidencji przychodów i kosztów, opodatkowania z tytułu
podatku dochodowego od osób
prawnych i terminowego składania zeznania CIT-8.
– Podczas tych szkoleń dowiadujemy się wielu ciekawych
i przydatnych rzeczy – mówiły
uczestniczki seminarium. - To
pozwala na ciągły rozwój i poszerzanie działalności.
Obecnie na terenie powiatu
opatowskiego jest zarejestrowanych ponad 60 kół gospodyń wiejskich.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Z

usługi Nieodpłatnej Pomocy Prawnej może
skorzystać
każda
osoba, która złoży stosowne
oświadczenie, że nie jest w
stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Porady co do zasady
udzielane są podczas osobistej wizyty w jednym z
wymienionych
powyżej
punktów. Osoby, które ze
względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub
doświadczają trudności w
komunikowaniu się mogą
uzyskać nieodpłatne porady
również za pośrednictwem
środków porozumiewania
się na odległość (telefon, in-

ternet), lub w szczególnych
przypadkach, przez zorganizowanie wizyty w ich
miejscu zamieszkania lub
w miejscu wyposażonym w
urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami
doświadczającymi trudności w komunikowaniu się
lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
PUNKT nr 1 w Opatowie
Starostwo Powiatowe
ul. H. Sienkiewicza 17,
pokój 101 - I piętro
Czynny od
poniedziałku do piątku
w godz.: 7.30 do 11.30

PUNKT nr 2 w Ożarowie:
Urząd Miasta i Gminy Ożarów
przy ulicy Stodolnej 1,
pokój 18 - I piętro
Czynny
w
poniedziałek,
środę,
czwartek, piątek: 9:00 - 13:00
we wtorek: 7:30 - 11:30
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Porozmawiajmy o nas

U

czniowie opatowskich
szkół średnich wzięli udział w panelu dyskusyjnym
„Porozmawiajmy
o nas”. Przedstawiciele samorządów uczniowskich ze
szkoły na „Górce”, „Bartosza” i Zakładu Doskonalenia
Zawodowego dyskutowali
na temat samorządności
oraz potrzeb młodzieży z terenu powiatu opatowskiego.
Uczniowie wzięli udział
w debacie, której celem
było angażowanie się w
rozwój
społeczeństwa
obywatelskiego.
Wymieniali się doświadczeniami
i mówili o roli ludzi młodych w życiu publicznym.
Zwieńczeniem młodzieżowej debaty było podpisanie
deklaracji „Wspólnie dla
Przyszłości” przez przedstawicieli
samorządów
szkolnych. Powstałe porozumienie umożliwi uczniom
rozpoczęcie
współpracy
na wielu płaszczyznach.
Jeden z wniosków dotyczył potrzeby utworzenia
Młodzieżowej Rady Gminy, która byłaby głosem
młodych ludzi w środowisku lokalnym. Pozyskiwałaby informacje na temat budowania zespołu,
zarządzania
projektami,
kreowania wizerunku czy
pokonywania trudności podczas wystąpień publicznych.

Potencjał Ptkanowa

Rozmowa z proboszczem parafii św. Idziego w Ptkanowie, księdzem Rafałem Golonką

- Rozmawiamy w miejscu historycznym, o wspaniałej przeszłości. Ale
mamy też czas współczesny, teraźniejszość, bo przed Ptkanowem stoją duże
inwestycje. Są wspólne starania starosty i burmistrza, by to miejsce zmienić, wypromować. Ksiądz już od kilku
miesięcy jest proboszczem parafii,
zdołał zapoznać się ze wspaniałą historią. Jakie najważniejsze wyzwania
stoją przed parafią?
- Dziękuję za wyróżnienie, że jako parafia możemy zaistnieć w piśmie. Od 24
marca jestem proboszczem parafii św.
Idziego w Ptkanowie. Byłem mile zaskoczony, że tak wspaniale zaczęła się
współpraca ze starostą, burmistrzem.
Zostałem wspaniale przywitany przez
parafian i wprowadzony przez księdza
dziekana.
Wiele jest wspaniałych pomysłów, które
wspólnie z parafianami chcemy zrealizować. Podjęliśmy piękną akcję kwestowania na cmentarzu. Udała się, włączyły się

do niej dzieci, dorośli. Z pomocą konserwatora zabytków w Sandomierzu będziemy ratować piękne dzieła na cmentarzu.
Po spotkaniu z konserwatorem podjęliśmy też starania, by wymienić dach na
kościele. Do końca sierpnia przyszłego
roku mamy przedstawić kosztorys. Wymienimy część blachy, wstawimy nowe
elementy drewniane. Trwają rozmowy,
nie mamy jeszcze kosztorysu, nie wiemy,
kto by wykonał prace. Myślimy o wystosowaniu pisma do Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, by na niezbędne prace otrzymać dofinansowanie z
budżetu państwa. Jest też do wykonania
renowacja organów. Grają, ale niektóre
głosy już zanikają. Potrzebny jest całościowy przegląd piszczałek.
- Jakie jeszcze pilne prace w Ptkanowie są planowane przez księdza
proboszcza?
- Dzięki życzliwości parafian, wiernych, mieszkańców podjęliśmy prace
przy salce parafialnej, w której odbywają
się zajęcia dla dzieci, młodzieży, kół różańcowych, strażaków. Wyposażyliśmy salkę w
nowe meble. Tu odbyła się wigilia dla osób starszych, samotnych, chorych. Wszystko zostało przygotowane. Potrzebne
będą jeszcze tutaj dodatkowe
meble. Przy kościele jest przygotowany teren do utwardzenia. Już znaczna część została
wykonana dzięki panu staroście, Zarządowi Dróg Powiatowych, Kopalni Dolomitów w
Sandomierzu. Teraz niezbędne jest dokończenie tych prac.
Gdy w przyszłym roku odbywać się będą tu dożynki, chcemy, by to miejsce rozbudować
pod kiermasz, pokazy Kół Gospodyń Wiejskich.
- W historii Ptkanowa są

pewne wątki, zdania o templariuszach.
Grupa archeologów zbadała już to miejsce łącznie z podpiwniczeniem.
- Jestem na etapie zbierania dokumentów. Tak, to prawda, pewne prace
zostały już wykonane za poprzedniego
proboszcza, zwłaszcza w części podpiwniczenia dzwonnicy. Jest opinia, że być
może to podziemie łączy się z Lipową, z
miejscem, gdzie znajduje się Zgromadzenie Sióstr Zakonnych. Niektórzy wręcz
mówią, że korytarz prowadzi do podziemi w Opatowie.
- O czym my współcześni powinniśmy pamiętać, mówiąc o parafii w
Ptkanowie?
- Święty Idzi to patron małżonków,
małżeństw, które starają się o dziecko.
Mamy w każdym miesiącu, każdego dnia
szczególne nabożeństwo do św. Idziego.
Kościół jest bardzo stary. Jan Długosz pisał, że ufundował go książę Władysław
Herman w XI. Zakonowi templariuszy kościół zawdzięcza istnienie. W 1906 r. odbudowano część kościoła, która spłonęła
w XIX wieku. Być może też organy wtedy
zostały uszkodzone.
Parafia liczy 1400 wiernych, ludzi uczynnych, ofiarnych, składa się z 8 sołectw:
Brzezie, Buszkowice, Kornacice, Lipowa,
Trębanów, Rosochy, Przeuszyn, Podole.
To teren dość rozległy położony też częściowo na terenie gminy Ćmielów. Mam
wielki szacunek do ludzi, bo sama góra,
gdzie znajduje się kościół, jest dla wielu
dość dużym wyzwaniem, by ją pokonać,
zwłaszcza zimą. Jest duża frekwencja
podczas nabożeństwa.
- Proszę kilka słów powiedzieć o
sobie. Jaka myśl przyświeca księdzu
podczas pracy duszpasterskiej? Co
jest jej przesłaniem, mottem?
- Od pierwszego dnia, gdy tylko dowiedziałem się o skierowaniu mnie do
Ptkanowa, postanowiłem, że codziennie
około godziny 15 będę modlił się intencji wszystkich parafian. Mam z ich strony
wielką życzliwość, ofiarność, solidarność.
Wielką wagę zwracam na świątynię, lubię tam przebywać, modlić się. Dzięki
wspólnej inicjatywie parafian udało się
podjąć decyzję o dyżurach w sprzątaniu kościoła. To realizujemy. Marzenia
nasze spełniają się. Motto moje brzmi:
Tobie panie zaufałem, nie zawstydzę się
na wieki. Staram się każdego dnia, by nie
zawieźć Pana Boga, nie zawieźć ludzi. Patronem moim jest św. Dominik, patron
ministrantów.
Ukończyłem seminarium w Sandomierzu 1998 r., pierwsza moja parafia to
Tarnowska Wola, dawna część diecezji
przemyskiej, kolejne - Kunów, parafia św.
Michała Archanioła i parafia Najświętszej
Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu
Świętokrzyskim, parafia Ślęzaki, Iwaniska, gdzie byłem wikariuszem. Ptkanów
to pierwsze moje probostwo.
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Dodatkowe środki na aktywizację
bezrobotnych w 2019 roku

W

minionym
roku,
oprócz
środków
finansowych
otrzymanych z Funduszu Pracy i
Europejskiego Funduszu
Społecznego, Powiatowy
Urząd Pracy w Opatowie
pozyskał dodatkowe pieniądze z Funduszu Pracy.
Jest to kwota 803,6 tys.
zł pochodząca z rezerwy
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej na
realizację programów na
rzecz promocji zatrudnie-

nia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji
zawodowej bezrobotnych.
Dzięki tym środkom
Powiatowy Urząd Pracy
realizował trzy programy: „Staże w placówkach
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa”,
„Aktywizacja zawodowa
bezrobotnych zamieszkujących na wsi”, „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach
wysokiego bezrobocia”.
- Wsparcie otrzymali
bezrobotni, którzy zostali skierowani m.in. na
staż, na roboty publiczne, do pracy w ramach
refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy
oraz rozpoczęli własną
działalność gospodarczą,
otrzymali bon na zasiedlenie – wymienia zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Opatowie, Artur Banak.

Myśliwi pomagają przyrodzie

Ochrona zwierząt
Naszym celem jest troska o to, by dzika zwierzyna
miała dobre warunki życia.
Dlatego dokarmiamy i ochraniamy te gatunki, które są
zagrożone czy zanikające.
Odtwarzanie populacji
Przykładem jest odtwarzanie populacji zająca i kuropatwy, których liczba w ostatnich
latach znacznie zmalała. Co
roku kupujemy i wpuszczamy w łowisko nowe osobniki.
Trzeba wiedzieć, że jeden zając
kosztuje 300 zł, a kuropatwa
30-40 zł. Nie jest więc do końca
prawdą, że myśliwi po to hodują, aby później jedynie polować.
Duże środki są wydatkowane, aby zwierzynę sprowadzić, osiedlić, dokarmić,
by kiedyś nasze dzieci mogły
zobaczyć zająca albo usłyszeć głos zrywających się do
lotu kuropatw. Chcąc polepszyć warunki jej bytowania,
tworzy się tak zwane poletka
żerowe; utrzymuje i kosi łąki
śródleśne. Łowiectwo to także
swego rodzaju pasja, której poświęca się wiele pracy i czasu.
Etyka łowiecka
To swego rodzaju zbiór zasad, które ukształtowały się
przez pokolenia i stworzyły
pewien model zachowania.
Podstawową sprawą dotyczącą
polowania jest to, by humani-

tarnie uśmiercić zwierzę. Nie
strzelamy w każdych warunkach, przestrzegamy okresów
ochronnych. Przy polowaniu
na zwierzynę grubą strzelamy tylko do tych sztuk, które
kwalifikują się do odstrzału.
Myśliwy nie może kierować
się zachłannością. Udział w
polowaniach przekłada się na
pewien wzorzec postępowania i wiąże się z koleżeństwem
i solidarnością. Na przykład,
nigdy młodszy myśliwy nie
zostawi starszego w tyle i sam
nie pójdzie przodem. Etyka to
także właściwy stosunek do
rolnika i poszanowanie jego
ciężkiej pracy, to szacunek dla
pracy leśnika i do otaczającej
przyrody. Z etyką łączą się
zwyczaje łowieckie, takie jak
ślubowanie, sygnały łowieckie, odpowiedni ceremoniał
na polowaniu czy wreszcie
polowanie hubertowskie i
wigilijne, a także posługiwanie się językiem łowieckim,
na przykład uszy zająca to
słuchy, stado saren to rudel,.
Z myśliwskim pozdrowieniem
Dawid Szymański „Darz Bór”.

Pomoc dla rolników

O

realizowane przez Świętokrzyski Oddział Regionalny ARiMR w Kielcach. W
latach 2017-2019 przeprowadzono tutaj cztery nabory
wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw”
w ramach „Pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju
małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW)
na lata 2014-2020. Z powiatu
opatowskiego wystąpiło o tę
płatność 387 beneficjentów,
wnioskujących łącznie o 23,2
mln zł, z czego dla 180 rolników została już wypłacona
pomoc w łącznej wysokości
8,7 mln zł. W latach 2015–
2019 przeprowadzono pięć
naborów wniosków na operację „Premie dla młodych
rolników” w ramach „Pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz
młodych rolników” objętego
PROW na lata 2014–2020.
Z powiatu opatowskiego
wpłynęły wnioski 111 osób
na kwotę 11,1 mln zł, z czego dla 53 rolników została już wypłacona pomoc w
łącznej wysokości 4,4 mln zł
W latach 2017–2019
przeprowadzono trzy nabory wniosków na operację
„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach „Pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności
gospodarczej na obszarach
wiejskich” objętego PROW
na lata 2014–2020. Z powiatu opatowskiego wpłynęły
wnioski 25 producentów na
łączną kwotę 2,5 mln zł, z
czego dla 11 beneficjentów
została wypłacona pomoc w
wysokości 900 tys. zł. Pełny
zakres programów pomocowych realizowanych przez
ARiMR dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej
Agencji: www.arimr.gov.pl.

d 16 października do 29
listopada br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR) realizowała wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich
oraz po raz pierwszy na poczet płatności PROW. Zaliczki
w tym roku zostały przekazane polskim producentom
rolnym na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich
wynosiły one 70 proc. planowanej płatności, zaś w
przypadku PROW 85 proc.
W skali całego kraju na konta
beneficjentów trafiło z tego
tytułu ponad 10,8 mld zł, co
stanowi kwotę o około 1 mld
zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Z terenu powiatu opatowskiego zaliczki na poczet
płatności bezpośrednich w
łącznej kwocie 37,8 mln zł
otrzymało 6 567 rolników.
Wypłacono także zaliczki
w ramach płatności obszarowych PROW, czyli z tytułu płatności dla obszarów z
ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW),
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności
ekologicznej, premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.
Do 19 grudnia 2019 r. kierownik Biura Powiatowego
ARiMR w Opatowie wydał dla
54 proc. wnioskodawców decyzję o przyznania płatności Marcin Suchacki, ARiMR,
w ramach systemów wspar- Świętokrzyski Oddział Regiocia bezpośredniego na 2019 nalny
r. Analogiczne dane odnośnie
płatności ONW i płatności
MIEJSCE NA TWOJĄ
rolno-środowiskowo-klimatycznej wynoszą: 29 proc. i 24
REKLAMĘ
proc. 2 grudnia ARiMR przystąpiła do realizacji płatności
Informacja
końcowych, na ich wypłatę
pod nr tel.
ma czas do końca czerwca
2020 r. Zainteresowaniem
506-789-486
ze strony opatowskich rolników cieszą się także zadania

Wybrane oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w
Opatowie:
-Cieśla-zbrojarz,
budowa
w Sandomierzu, umowa o pracę na czas określony, praca na
wysokości, system akordowy.
Kontakt tel.: 41 2621638, 41
2621240
-Szwaczka,
Baćkowice,
umowa na okres próbny, system jednozmianowy, akordowy, zdolność obsługi maszyn
szwalniczych stębnówka, overlocki, dobry wzrok, zdolności
manualne,
dokładność,
zdolność szybkiego uczenia
się. Kontakt tel.: 501073714
-Sekretarka, Opatów, umowa na czas określony, wykształcenie średnie lub wyższe. Kontakt tel.: 530192965
-Specjalista ds. kadr i płac,
Janczyce, umowa o prace na okres
próbny, wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne, 2 lata
doświadczenia na stanowisku.

Kontakt: tel.: 605533283,
500031290 lub na adres e-mail: mzgok@onet.pl CV i list motywacyjny opatrzony klauzulą
zgody:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO)
oraz zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. Ustaw
z 2018, poz. 1000), wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Międzygminny Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z
o.o. dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji. Moja zgoda na
przetwarzanie danych obowiązuje przez okres 12 miesięcy.
W razie jakichkolwiek pytań informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie w
pokoju nr 3 lub pod numerem
telefonu (15)8680300 wew. 341.
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Autyzm przez
całe życie

„Wczesne wspomaganie
rozwoju szansą dla dziecka, wsparciem dla rodzica” to temat konferencji
naukowej, która odbyła się
w Starostwie Powiatowym.
Prelegenci poruszali kwestie związane z grupą całościowych zaburzeń rozwojowych zwanych autyzmem.
To choroba genetyczna o charakterze neurologicznym, dotyczy mózgu.
Trwa całe życie, a pierwsze objawy diagnozowane
są już we wczesnym dzieciństwie. Autyzm dotyka
coraz więcej osób, dlatego
ważne jest, aby budować
wśród społeczeństwa świadomość dotyczącą tych zaburzeń oraz obalać mity.
Podczas
konferencji
w starostwie specjaliści,
psychiatra, fizjoterapeuta,
logopeda, przybliżyli zagadnienia dotyczące problemów, z jakimi borykają się na co dzień osoby
dotknięte autyzmem, a
także ich bliscy i znajomi.
Doktor nauk medycznych Dariusz Mazurkiewicz
w swoim wykładzie podkreślił, że wczesna diagnoza i odpowiednia terapia
u dziecka z zaburzeniami
autyzmu pozwala na złagodzenie objawów, a to
bezpośrednio przedkłada
się na lepsze funkcjonowanie w dorosłym życiu.
Osoby z autyzmem podejmują pracę i mogą samodzielnie funkcjonować w
społeczeństwie. Aby jednak tak się stało, potrzeba
dużej pracy i odpowiednio dobranej rehabilitacji.
Małgorzata Spychaj, dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Niemienicach, podzieliła
się doświadczeniami z pracy z dziećmi w Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych, które od
tego roku zostało utworzone w SOSW w Niemienicach.
Podczas
konferencji
wystąpiły również przedszkolaki z Niepublicznego
Przedszkola z oddziałami
integracyjnymi HAHAHA w
Opatowie.

Dom Muzealny imienia Rodziny Bukowieckich
W poszukiwaniu dokumentów

D

om Muzealny w Opatowie przygotowuje się do przyjęcia imienia
Rodziny Bukowieckich, która zaznaczyła mocny ślad w historii lokalnej
społeczności i naszego kraju. Senior
rodu, Ludwik, był pionierem miejscowego szpitalnictwa, jego żona Zofia –
znaną i popularną pisarką, syn Stanisław – prokuratorem generalnym w II
Rzeczpospolitej przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego.
- Mieścimy się jako Dom Muzealny
w dawnym kompleksie szpitalnym –
opowiada przewodnik instytucji, znany
regionalista Andrzej Żychowski. - Dawniej mieszkali tu lekarze i obecna konstrukcja, już po remoncie, nawiązuje do
tamtych czasów. Pierwszym znanym i
szczególnie cenionym lekarzem, który
zapoczątkował tworzenie się nowoczesnego szpitalnictwa w naszym regionie
był Ludwik Bukowiecki.

Andrzej Żychowski przypomina, że
Ludwik Bukowiecki był społecznikiem,
walczył w powstaniu styczniowym
w wojskach Langiewicza. Podobno w
Sandomierzu leczył wysokiej rangi rosyjskiego oficera i potem nie dotknęły
go represje. Pozwolono mu spokojnie
pracować jako lekarzowi w tworzącym
się w szpitalu w Opatowie, gdzie od
1864 r. zamieszkał na stałe. Miejsce to
nad Opatówką, po lewej stronie jadąc
od Ostrowca, jego żona szczegółowo
opisuje w książce „O Antku rolniku”.
Obecnie jest tam plac zabaw.
Ludwik Bukowiecki opiekował się
miejscowymi chorymi, zmarł w 1869
r., prawdopodobnie na tyfus plamisty
i został pochowany na miejscowym
cmentarzu.

Jego żona Zofia Bukowiecka (1920) urodziła się w pobliskiej Brzozowej, niedaleko Ożarowa. Jej rodzice
Konarscy, którzy pochodzili ze słynnej

rodziny reformatora oświecenia,
Szymona Konarskiego, prowadzili swój majątek i
później przenieśli się w okolice
Sandomierza.
Po śmierci męża
wyjechała z Opatowa. Kiedy syn
zaczął się kształcić w Radomiu,
przez kilka lat
tam mieszkała.
Później wyjechała z nim do Dąbrowy Górniczej, gdzie
syn był radcą prawnym. Ostatecznie
zamieszkała w Warszawie i zaczęła pisać, najpierw do lokalnej prasy, potem
powieści dla dzieci i młodzieży do znanych wówczas wydawnictw M. Arcta,
Gebethnera i Wolffa. Jej utwory, między
innymi, „Janek Górnik”, „Hela”, „Książka Zosi” po odzyskaniu niepodległości
uczyły patriotyzmu, miłości do ojczyny,
były bardzo popularne i wydawane w
wielotysięcznych nakładach. W okresie
m i ę d z y w o j e n ny m
imieniem Zofii Bukowieckiej
nazwano
Seminarium Nauczycielskie w Płocku.
Z kolei syn Ludwika, Stanisław Bukowiecki (1867-1944)
to postać ogólnopolska, pierwszy prokurator
generalny
w II Rzeczpospolitej, przez cały okres
II
Rzeczpospolitej
do 1939 r. Postać
tragiczna, bo stracił wzrok, ale mimo
tego i tak został wybrany prokuratorem.
Zmieniały się wtedy
rządy, a on utrzymywał swoje stanowisko. Cieszył się wielkim autorytetem. W
czasie II wojny światowej
przechowywał u siebie rodzinę
żydowską.
Zmarł
w czasie wojny w
1944 r. w wieku 83
lat i jest pochowany
razem z matką na

Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Po II wojnie światowej o takich postaciach, jak Stanisław Bukowiecki nie
mówiono, bo uważano je za przedstawicieli władzy sanacyjnej.

Kazimierz Konarski, kuzyn Stanisława Bukowieckiego, po wojnie był
pierwszym opiekunem Archiwum Akt
Dawnych. W 1926 r. napisał powieść
dla młodzieży „Tajemnica zegara królewskiego”. Jeden z bohaterów książki
to lekarz mieszkający w Opatowie, którego pierwowzorem był Ludwik Bukowiecki.

Pracownicy Domu Muzealnego szukają dawnych dokumentów. Niedawno
przebywali w Archiwum Akt Dawnych
w Warszawie. Przywieźliśmy stamtąd,
miedzy innymi, około 800 fotografii. Apelujemy do mieszkańców regionu
świętokrzyskiego i szerzej – naszego
kraju, by udostępniali nam materiały
związane z rodziną Bukowieckich –
mówi Andrzej Żychowski. – Będziemy
wdzięczni za wszelkie dokumenty.
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Szkolenie rolników
i logistyków
„Działania
Dodatkowe środki na aktywizację krzyskiego
publicznych służb zatrudnienia na rzecz podbezrobotnych w 2019 roku

P

owiatowy Urząd Pracy w Opatowie
w 2019 roku realizował projekt
pod nazwą: „Aktywizacja osób powyżej
29 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie opatowskim (V)” w ramach
Działania 10.1 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Święto-

niesienia aktywności zawodowej osób powyżej
29 roku życiu” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego.
Wsparcie otrzymało łącznie 293
osoby bezrobotne. Uczestnicy projektu skorzystali z zatrudnienia w ramach

prac interwencyjnych, ze szkoleń,
głownie jednak z możliwości odbycia
stażu. W projekcie wzięli udział bezrobotni powyżej 29 roku życia, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie, którzy znajdowali się w
szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.
po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne bądź o niskich kwalifikacjach
zawodowych

Powiatowy Urząd Pracy
w Opatowie

Aktywizacja osób bezrobotnych
do 29 roku życia

stających bez pracy
na regionalnym rynku
pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziaowiatowy Urząd Pracy w Opatowie w 2019 roku realizował, łanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Eum.in. projekt pod nazwą „Aktywiza- ropejskiego Funduszu Społecznego
cja osób młodych pozostających bez w ramach Programu Operacyjnego
pracy w powiecie opatowskim (V) ” Wiedza Edukacja i Rozwój.
Dzięki temu projektowi wparcie
w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie otrzymało 366 osób bezrobotnych.
1.1 Wsparcie osób młodych pozo- Większość osób skierowano na staż,

P

Zajęcia branżowe
i z profilaktyki

W

grudniu 2019 r. uczniowie klasy
II i III Technikum Mechanizacji
Rolnictwa i Agrotroniki uczestniczyli w
zajęciach branżowych w firmie Massey
Ferguson w Górnie. Poznali nowoczesne modele ciągników rolniczych, kombajny zbożowe oraz bazę serwisową.
Firma Massey Ferguson z Górna jest
przedstawicielem tej marki na Polskę
południowo-wschodnią. Posiada bogatą ofertę sprzętu rolniczego, m.in.
ciągniki i maszyny rolnicze polskiej

produkcji. Młodzież z zaciekawieniem
wysłuchała informacji przekazywanych przez przedstawicieli firmy, a następnie zobaczyła bazę serwisową stacjonarną i mobilną.
W drugiej części wyjazdu odbyły się
zajęcia związane z profilaktyką, w których razem z mechanizatorami rolnictwa wzięła udział młodzież z klasy II i

a pozostałe podjęły prace interwencyjne oraz rozpoczęły szkolenie.
Grupę docelową projektu stanowili bezrobotni w wieku 18-29 lat.
Wśród nich były osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Opatowie, spośród których co najmniej 60 proc nie uczestniczyło w
kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

III Technikum Hotelarstwa. Poruszone
zostały społeczne i etyczne aspekty adopcji, odbyła się projekcja filmu „1800
gramów”. Podsumowaniem zajęć była
dyskusja na temat sytuacji dziecka porzuconego, działalności ośrodków adopcyjnych, znaczeniu rodziny dla rozwoju dziecka.

U

czniowie klas technikum rolniczego i
logistycznego w ZS nr 1
w Opatowie wzięli udział
w branżowym szkoleniu.
Podczas wycieczki edukacyjnej poszerzali wiedzę z
rolnictwa i logistyki
Przyszli rolnicy odwiedzili siedzibę autoryzowanego dealera i serwisanta
sprzętu rolniczego. Młodzież uzyskała informacje,
jak otrzymać dotację rolniczą oraz kredyt na zakup sprzętu. Zapoznała się
również z nowoczesnym
oprogramowaniem, które
obecnie jest stosowane w
ciągnikach rolniczych..
Z kolei w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych
im.
prof.
Edwarda Lipińskiego w
Kielcach uczniowie zaznajomili się z ofertą edukacyjną uczelni, a także wzięli
udział w wykładzie przedstawiającym
logistyczne
funkcjonowaniu ratownictwa medycznego. W czasie
prelekcji młodzież poznała
skomplikowane systemy
logistyczne, bez których
przepływ informacji między stacją a jednostką ratowniczą byłby utrudniony,
a nawet w niektórych sytuacjach niemożliwy. Po części teoretycznej zapoznała
się z poszczególnymi etapami udzielania pierwszej
pomocy.
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Z opłatkiem w starostwie
Dokńczenie ze str.1

To niepowtarzalna chwila. Bądźmy
wspaniałomyślni wobec innych,
pomocni.

W części artystycznej kolędy wykonywali: „Wśród nocnej ciszy” - Radosław Bzduch, „Maleńka miłość”Oliwia Płeszka, „Gdy śliczna panna”
– Martyna Wójcik. Wszyscy razem
zaśpiewali „Pójdźmy wszyscy do
stajenki”. Na flecie grała Weronika
Kucharska, akompaniował Paweł
Adamski, instruktor terapii zajęciowej z Domu Pomocy Społecznej
w Zochcinku. Wystąpili uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych powiatu
opatowskiego, z Zespołu Szkół nr 2,
Liceum Ogólnokształcącego imienia Bartosza Głowackiego w Opatowie, Zespół Szkół imienia Marii
Curie-Skłodowskiej w Ożarowie.

rownicy, dyrektorzy
jednostek organizacyjnych powiatu,
lekarze.
Na opłatek przybyli przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje zakłady, duże
firmy
oraz
small biznes
na
terenie
powiatu,
a
także prezesi,
dy re k to r z y,
kierownicy
z terenu powiatu, którzy
starają
się
wspierać samorząd. Dzisiaj wszyscy
są tak samo ważni. Progi starostwa
są dla każdego otwarte.
Czas świąt to czas składania
sobie życzeń. Boże Narodzenie to
święta, gdy niebo łączy się z ziemią. - Życzymy wszystkim, by te
święta były przepełnione dobrocią, wzajemnym zrozumieniem, aby
towarzyszył im zapach świątecznych, tradycyjnych potraw, choinki,
brzmienie polskich, staropolskich
lirycznych kolęd, abyśmy czuli bliskość osób, które są dla nas ważne
– powiedział starosta Tomasz Staniek. – Życzę dużo miłości, która będzie towarzyszyła nam przez cały
2020 rok. W nowym roku życzę zrealizowania planów
twórczych,
pomysłów. Abyśmy za rok
mogli spotkać się w
tym samym gronie.

Bóg przychodzi
Proboszcz historycznego Ptkanowa,
ksiądz Rafał Golonka, odczytał fragment Ewangelii według św. Łukasza. „W
owym czasie weszło
rozporządzenie Cezara Augusta,
Czas składania życzeń
żeby przeprowadzić spis ludności.
W
spotkaniu
opłatkowym w całym państwie...”
uczestniczyli wójtowie i burmi- Bóg przychodzi, przygląda się
strzowie powiatu opatowskiego, naszej niewierności, czasem zawiprzewodniczący Rad Gmin, przed- ści, czasem głupocie. Bóg jest wierstawiciele państwowej administra- ny, dlatego nieustannie kocha człocji zespolonej, służb mundurowych, wieka i rodzi się dla nas raz jeszcze
Prokuratury Rejonowej, członko- – zwrócił się do gości kustosz Kowie zarządu i radni powiatu, kie-

legiaty św. Marcina, ksiądz Michał
Spociński. - Przychodzić będzie nieustannie.
Ksiądz Michał Spociński przypomniał, że ten zbliżający się rok
to dla nas szczególna okazja, by
zaprosić Chrystusa. Wierni będą
przeżywać setną rocznicę narodzin
Świętego Jana Pawła II, który raz
jeszcze nam przypomni: Nie lękacie
się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. I
druga uroczystość, długo oczekiwana, beatyfikacja obecnie sługi bożego, a wkrótce błogosławionego prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana
Wyszyńskiego, który powiedział:

kapelan strażaków, ksiądz Marek
Bieniasz poprosił o wspólne odmówienie modlitwy „Ojcze nasz”. Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu,
Bożena Kornacka przypomniała,
że Jezus zszedł na ziemię po to, by
ochronić wielką wartość, jaką jest
człowiek. Dzisiaj w rękach człowieka jest praktycznie cały świat.
Decydujemy o pokoju, o człowieczeństwie, wzajemnej życzliwości,
o relacjach między ludźmi. Wigilia
i czas Bożego Narodzenia to jedno
z ważniejszych świąt w roku. Spotykamy się z rodziną, przyjaciółmi,
dzielimy się opłatkiem, składamy

Ludzie mówią, czas to pieniądz. A ja
wam mówię, czas to miłość.
- Trzymając w ręku opłatek,
chcemy powiedzieć sobie najczulsze życzenia – podkreślił ksiądz Michał Spociński. - Chcemy wypowiedzieć to, co nosimy w sercu.
Proboszcz parafii w Piórkowie,

sobie najlepsze życzenia. - Chcę, by
składane życzenia nie zostały tylko
w dzień wigilijny, by przenieść je na
cały rok – podkreśliła.
Goście przełamywali się opłatkiem i składali życzenia. Starosta
zaprosił wszystkich na poczęstunek.
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20 tysięcy turystów w podziemiach

P

odziemia Opatowskie to jedno z
najbardziej rozpoznawalnych i
chętnie odwiedzanych miejsc na mapie turystycznych atrakcji naszego regionu. W mijającym roku zespół dawnych piwnic kupieckich odwiedziło
około 20 tysięcy turystów.

Indywidualnie i w grupach
W miesiącach letnich, w szczycie sezonu turystycznego, przeważali turyści indywidualni, podejmujący rodzinne wyprawy. Nie brakowało również
grup zorganizowanych i to bardzo
licznych. Przybysze wciąż odkrywają
zakamarki tutejszego podziemnego
miasta, nie ukrywając zaskoczenia i
wyrażając pochlebne opinie o opatowskiej atrakcji. Korzystne położenie, na skrzyżowaniu ważnych szlaków, podobnie jak przed wiekami, tak
i współcześnie procentuje i przyciąga
wędrowców.
Do podziemi docierają też zagraniczni turyści. Mogą tu poznać nie

zentowanymi w poszczególnych pomieszczeniach trasy. Są to zarówno
ekspozycje stałe, jak i czasowe. W
2019 r. wielkim zainteresowaniem
cieszyła się wystawa „Pan tu nie stał,
czyli perły PRL”, która z satyrycznym
zacięciem prezentowała życie codzienne w nie tak odległej epoce.
Na dziedzińcu, za siedzibą Podziemi Opatowskich, wyrósł „Winogród”
podkreślający uroki prężnie rozwijającej się w naszym regionie enoturystyki. Pojawiła się sala projekcyjna, w
której odbywają się prelekcje, wykłady, spotkania przeznaczone głównie
dla młodzieży szkolnej.

Tydzień z „Przywilejem
Opatowskim”

tylko
przeszłość
Zespole Szkół nr 1
miasta, ale i przekozorganizowano „Tynać się o międzynadzień z Przywilejem Oparodowym znaczeniu
towskim”, by uczcić 500-ledawnego Opatowa
cie wydania tak ważnego
dokumentu.
jako węzła komunikacyjno-handloPodczas lekcji wiedzy
o kulturze około czterystu
wego oraz ważnego
uczniów odbyło historyczną
gospodarczo i popodróż w czasie. Zajęcia „Złolitycznie
ośrodka
ty Wiek Opatowa. Przywilej
dawnej
RzeczpoOpatowski i inne zabytki z
spolitej. Pradawny
epoki kanclerza Krzysztofa
Żmigród, romańska
Szydłowieckiego” prowadził
Zbigniew Zybała, regionalista
kolegiata, zagadka
i prezes Towarzystwa Przyjatemplariuszy,
sejciół Ziemi Opatowskiej.
miki
szlacheckie, Pierwszy kontakt
Uczniowie mieli możliOsobnym obszarem działalności
wielokulturowość miasta, niepodlewość
bliższego poznania pogłościowe zrywy… Jesteśmy dumni, Podziemi Opatowskich są regular- staci Krzysztofa Szydłowiecże możemy się dzielić z turystami nie organizowane lekcje dla uczniów kiego, z którym bezpośrednio
miejscowych szkół, którzy związany jest Przywilej Opatak wspaniałą hipoznają bliżej zabytki i towski. Kanclerz wielki kostorią. Niezwykle
atrakcje miasta oraz oko- ronny na stałe wpisał się na w
ważnym
wydalicy. Tematyka zajęć często historię miasta, a przechowyrzeniem w tym
dotyczy przyszłego zawo- wany w opatowskiej kolegiakontekście była
cie dokument jest dowodem
du, związanego z szeroko na wielką hojność możnowizyta w naszym
rozumianą obsługą ruchu władcy, którzy zrzekł się na
mieście i regionie
turystycznego.
rzecz kolegiaty korzyści malicznej grupy dyOrganizujemy również, jątkowych z 16 wsi. Przywilej
plomatów z całena przykład w ramach ogól- stanowi również doskonały
go świata.
nopolskiej akcji „Noc Muze- przykład sztuki iluminatorskiej XVI wieku.
ów”, darmowe zwiedzanie
Kompleksowa
Podziemi Opatowskich, co
obsługa
jest formą promocji miasta
Nasi
goście
i regionu. Odwiedzają nas
otrzymują komwówczas setki turystów.
pleksową inforPodziemna Trasa Turystyczna w
mację turystyczną, dotyczącą całego
Opatowie
to nie tylko lokalna atrakcja,
regionu oraz atrakcji, które znajdują
się nie tylko na terenie województwa ale zazwyczaj również punkt „pierwszego kontaktu” turysty z miastem i
świętokrzyskiego.
Zapoznają się z wystawami pre- jego okolicą. Dlatego też niezwykle
ważny jest dalszy rozwój tego miejsca
jako wizytówki Opatowa i Ziemi Opatowskiej. /Zbigniew Zybała/

W
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Witamy nowych mieszkańców

Oliwia Córka Pauliny 3.01.2020

W

ciągu trzech pierwszych dni
Nowego Roku w Szpitalu św.
Leona w Opatowie urodziło się aż
czworo dzieci, dwie dziewczynki i
dwóch chłopców. Starosta opatowski
Tomasz Staniek i wicestarosta Małgorzata Jalowska pogratulowali rodzicom nowonarodzonych dzieci.
– W imieniu Zarządu Powiatu,
samorządu powiatowego gratuluję
szczęśliwego porodu – zwrócił się sta-

rosta Tomasz Staniek do młodych matek. - Dokładamy wszelkich starań, by
szpital dobrze służył naszym mieszkańcom. Cieszymy się, że państwo nas
wybrali i są zadowoleni. Chciałbym,
by dobra opinia o szpitalu płynęła
również z państwa ust. Życzę jak najwięcej radosnych chwil z nowonarodzonym dzieckiem. Oby ten rok był
dla państwa szczęśliwy!
Starosta złożył gratulacje i przekazał rodzicom
drobne prezenty.
Do życzeń dołączyła się też wicestarosta Małgorzata Jalowska.
– To wyjątkowy
okres dla rodziny,
kiedy pojawia się
nowe
dzieciątko – powiedziała. – Cieszę się, że
może przyjść na
świat w dobrych
warunkach, które
oferuje nasz szpital. To miejsce jest
godne polecenia.
Mamy obsługę na
bardzo wysokim
poziomie,
doświadczonych lekarzy, pielęgniarki, położne.
Podczas spotkania z personelem starosta
Tomasz Staniek
przypomniał, ze
jeszcze przed rokiem Narodowy
Fundusz Zdrowia
w Kielcach chciał
zamykać oddział
ginekologicznoBasia córka Lucyny - 3.01.2020

-położniczy. - Jesteśmy pod wrażeniem, wreszcie ten szpital zaczyna żyć
– nie ukrywał starosta. – Jest przyjazny dla mieszkańców. Tu się życie zaczyna. Musimy mieć całą gamę usług,
od narodzin do śmierci, bo tak wygląda nasze życie.
Ten szpital jest
i będzie dobrą
wizytówką Opatowa. Płacz nowonarodzonych
dzieci jest dla nas
radosny.

tutaj otrzymamy wszelką niezbędna
pomoc i będziemy otoczeni jak najlepszą opieką – mówili z wdzięcznością o
personelu. – I tak też się dzieje.

- Dziękujemy
za słowa otuchy,
dobry klimat, serdeczność – powiedziała doktor Izabela Frydecka w
imieniu pracowników. – Chcemy
normalnie pracować. PotrzebujeJakub syn Marty 2.01.2020
my jedynie trochę
zrozumienia, szaOto nowonarodzone dzieci: Olicunku i od czasu do czasu – dobrego
wia córka Pauliny, Basia córka Lucygestu.
ny, Kuba syn Marty, Antoś syn EweRodzice dzieci byli wdzięczni za pre- liny.
zenty
i
za
symp a tyczne
przyjęcie w
szpitalu.
- Wyb r a liśmy
Opat ó w,
bo słyszeliśmy, że
Antoni syn Eweliny - 2.01.2020
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Krótka historia, długa lista uczestników
techniczna, plastyczna, krawiecka, muzyczna,
rehabilitacji ruchowej oraz pracownia komputerowa. Rehabilitacja oferuje również zabiegi
fizjoterapeutyczne, których celem jest likwidacja różnych schorzeń. Ponadto uczestnicy mogą
liczyć na wsparcie psychologa.
WTZ zapewnia dojazd na codzienne zajęcia
terapeutyczne. Uczestnicy, co miesiąc, otrzymują do swojej dyspozycji środki finansowe dla
tzw. treningu ekonomicznego. Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie
indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby
arsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Poniepełnosprawnej, planowanych działań wobec
mocy Społecznej w Sobowie powstał zauczestnika i spodziewanych efektów tych dzialedwie przed dwoma laty. Korzysta z niego 50
łań.
osób o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej.
Wszechstronna rehabilitacja
Warsztat jest placówką pobytu dziennego od
Osiem pracowni
poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.do
Do dyspozycji uczestników WTZ w Sobowie
15. Realizuje zadania, które obejmują rehabiprzeznaczonych jest osiem pracowni tematyczlitację społeczną i zawodową. Ma ona popranych: gospodarstwa domowego, przyrodnicza,
wić ogólny rozwój,
kondycję psychiczną
i sprawności każdego uczestnika tak, by
mógł być możliwie
niezależny,
samodzielny i aktywny w
środowisku społecznym.
/KS -zdj. WTZ/

W

Szopki
Bożonarodzeniowe

Szuoka przy Klasztorze Ojców
Bernardynów w Opatowie

Szopka w Parafii Wszechświęte
we Wszechświętych

Jak zostać uczestnikiem
WTZ?
Podanie wraz z kserokopią orzeczenia
należy złożyć do WTZ w Sobowie.

Adres: Sobów 117, 27-530 Ożarów
Oferta jest kierowana do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem
do uczestnictwa w terapii zajęciowej.
Jeżeli jednak osoba posiada orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności, w którym nie
widnieje wpis o wskazaniu do terapii zajęciowej, należy udać się do Zespołu do Spraw
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i
złożyć tam stosowny wniosek.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek
trudności należy skontaktować się z WTZ w
Sobowie.
Facebook: https://www.facebook.com/
Warsztat-Terapii-Zajęciowej-w-Sobowie-213950795873692/

Szopka w Kolegiacie Św. Marcina w
Opatowie

Szopka w Kościele w
Słupii Nadbrzeżnej
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Aktywny wypoczynek
Ćwiczyło ponad 300 osób

P

rzez dwa miesiące, w listopadzie i grudniu,
na terenie powiatu opatowskiego odbywały
się zajęcia pod hasłem „Aktywny wypoczynek
po pracy”. Wzięło w nich udział ponad 300 osób.
W Opatowie mieszkańcy uczestniczyli w
zumbie, aerobiku, gimnastyce dla seniorów,
zajęciach na siłowni, siatkówce i tenisie stołowym. W Ożarowie odbywał się aqua aerobik i
siłownia, Baćkowicach - nauka pływania, Modliborzycach i Piórkowie – zumba.
Zajęcia były organizowane dla wszystkich
chętnych, niezależnie od wieku. Najmłodsi
uczestnicy to dzieci z wieku przedszkolnego,
najstarsi – ponad 70-letni, najczęściej brali
udział w gimnastyce dla seniorów.
– Zajęcia cieszyły się olbrzymim powodzeniem – mówi Marek Borkowski, nauczyciel Zespołu Szkół nr 1, koordynator całego programu.
– Zainteresowanie nimi przerosło nasze wyobrażenia. Tylko na zumbę do Opatowa przyszło 70 osób, w Piórkowie i Modliborzycach – w
gminie Baćkowice około 100 osób.

Świąteczny kiermasz

Marek Borkowski przypomina, że
wszystko zaczęło się od propozycji
starosty Tomasza Stańka. Zorganizowano spotkanie z nauczycielami
wychowania fizycznego
i ustalono, w jakich miejscowościach
odbywać
się będą zajęcia i jaką
formę przyjmą.
Ich koordynatorami
zostali: Marek Borkowski- Baćkowice, Waldemar Domagała i Małgorzata
Szczepańska
– Opatów, Marta Kozieł
i Kamil Krzeszowski –
Ożarów.
Ze starostwa zajęciami zajmowali się: Marek Gołasa – kierownik
Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i
Sportu, Justyna Czerwonka, Monika Susło, Anna
Szeląg- Wójcik. Kwota dofinansowania ze starostwa wyniosła 8,3 tys. zł.
Podobne zajęcia wcześniej prowadzili nauczyciele z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, Waldemar Domagała i Józef Komisarek. Teraz jednak
przeprowadzono je na niemal masową skalę.
Podczas ostatnich zajęć uczestnicy poprosili
o ich kontynuowanie również w 2020 r. - Taki
wniosek przedstawiłem też podczas spotkania
podsumowującego projekt „Aktywny wypoczynek po pracy” – podaje Marek Borkowski. - Jako
członek Zarządu Stowarzyszenia „Wczoraj Dziś
Jutro” dałem pomysł, aby sięgnąć po fundusze z
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Starosta Małgorzata Jalowska przystała na
złożoną propozycję. Zaznaczyła jednak, by
wziąć pod uwagę wszystkie gminy z powiatu.
Obecnie grupa osób jest już na etapie składania
wniosku.

mogli poczuć nastrój zbliżających się świat.
W świąteczną atmosferę wprowadził wszystniedzielę, 22 grudnia, na opatowskim ryn- kich chór z Kolegiaty św. Marcina śpiewając koku odbył się kiermasz bożonarodzeniowy lędy. Szczególną uwagę uczestników kiermazorganizowany wspólnie przez Starostwo Po- szu, zwłaszcza młodszych, przykuwała żywa
wiatowe oraz Urząd Gminy. Jego uczestniczy szopka. Nie brakowało stroików oraz świątecznych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. – Opatowski kiermasz jest
doskonałą okazją do integracji oraz wymiany
doświadczeń z innymi kołami, które działają
dłużej – stwierdził Szymon Banaś, przewodniczący KGW we Włostowie. – Na dzisiejszą okazję przygotowaliśmy bigos, pierogi z kapusta i
grzybami, świąteczne wypieki.
- Wszyscy tworzymy jedną rodziną, opatowską rodzinę – zwrócił się do mieszkańców
starosta Tomasz Staniek. Razem z wicestarostą

W

Nauczyciele prowadzący zajęcia:
Kamil Krzeszowski – Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie – siłownia, Marta Kozieł -Zespół Szkół w Ożarowie
im. Marii Skłodowskiej – Curie – aerobic
oraz aerobic wodny – pływalnia Neptun w
Ożarowie, Aneta Król – Zespół Szkół Nr 2 w
Opatowie – gimnastyka dla seniorów, Józef
Komisarek - Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
– piłka siatkowa, Monika Masternak - Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – piłka siatkowa, Jolanta Sitarska - Zespół Szkół Nr 2
w Opatowie – zumba, Marek Borkowski –
basen Baćkowice – zajęcia z pływania, Artur
Waszczyk - Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie
– piłka siatkowa i tenis, Jacek Cheba - Zespół
Szkół Nr 2 w Opatowie – siłownia, Tomasz
Partyka - Zespół Szkół Nr 1w Opatowie –
badminton, Robert Gubernat - Zespół Szkół
Nr 1 w Opatowie – tenis stołowy, Waldemar
Domagała - Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
– siłownia, Małgorzata Sieradzka – Szkoła
Podstawowa w Piórkowie oraz świetlica w
Modliborzycach – zumba

Małgorzata Jalowską życzył, aby klimat i świąteczna atmosfera towarzyszyły każdemu przy
rodzinnym stole. A narodzony Jezus zagościł
w sercach, dając miłość, nadzieję , która będzie
towarzyszyła każdego dnia w nadchodzącym
2020 roku.
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Kopalnie PBI też świętują

tym ponad 400 pracowników świętokrzyskich kopalń Budy, Jurkowice, Piskrzyn,
Wymysłów, Wszachów i Janczyce wraz z
yjątkowo uroczystą oprawę miały tegorodzinami. Uroczystości odbyły się w hali
roczne obchody Barbórki w Kopalniach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, która
Dolomitu, Kamieniołomów Świętokrzyskich i specjalnie na tę okazję została udekorowana
spółki Mining Services z Grupy PBI. Do Sando- tak, aby przypominać wnętrze kopalni. - Wielmierza, gdzie znajduje się główne biuro firmy, kim wysiłkiem naszych pracowników utrzymaprzybyła 30-osobowa Orkiestra Reprezentacyj- liśmy wydobycie Grupy na satysfakcjonującym
na Akademii Górniczo-Hutniczej.
poziomie - powiedział otwierając uroczystość
Barbórkę świętowało blisko 600 osób, w Przemysław Bokwa, wiceprezes Kopalni Dolomitu z Grupy PBI. - W 2019 roku, który przecież
jeszcze się nie skończył, możemy pochwalić się
9 milionami ton urobku – dolomitów, wapieni i
piaskowca. To nie koniec dobrych wiadomości.
Pięć miesięcy temu, w czerwcu udało nam się
uruchomić kolejną, siódmą już kopalnię kruszyw – zakład Janczyce.
Przemysław Bokwa mówił także o nowych
zakładach. - Rok 2019 to w naszej grupie także start dwóch nowoczesnych zakładów produkcyjnych - dodał. - W sąsiedztwie kopalni
Wymysłów wybudowaliśmy halę, w której pro-

W

Klub Senior Plus w Kurowie

W

Kurowie, gmina Lipnik, oddany został do użytkowania
Klub Senior Plus. W uroczystościach uczestniczyła wicestarosta
Małgorzata Jalowska.
- Gratuluję gminie Lipnik pięknej inicjatywy – powiedziała podczas spotkania Małgorzata Jalowska. - To dobra integracja. Obecny
rząd wspiera osoby starsze. Jestem
mile zaskoczona, że mieszkańcy
całej gminy mogą się tu spotykać.
Życzę przyjemnych wrażeń.
Inwestycję wykonano dzięki
150 tys. zł dofinansowania ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i 39,5 tys. zł z budżetu gminy.
Wójt gminy Andrzej Grządziel wraz

z radnymi, mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi przeciął symboliczną wstęgę. Ksiądz proboszcz
Ryszard Sałek poświęcił siedzibę
klubu. Wójt powitał wszystkich i
podziękował tym, którzy przyczynili do powstania inwestycji, pracownikom gminy, Ośrodka Pomocy
Społecznej.
- Widać efekty współpracy z
radnymi, pracownikami, udaje
nam się zrealizować wiele inwestycji – podkreślił wójt. - Mamy szansę, żeby nasza gmina rozwijała się,
nie stała w miejscu. Powstały już
plany na przyszły rok.
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Ewa
Kopolovets
nie ukrywała, że współpraca z gminą
Lipnik
układa się
bardzo dobrze. Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego,
Marek Joń-

dukujemy kostkę brukową. Wytwarzamy kostkę przemysłową i ozdobną kostkę Decorativo,
którą klienci detaliczni mogą kupić w wielu ciekawych kształtach i kolorach. Drugi nowy zakład to Basznia II – kopalnia siarki rodzimej na
Podkarpaciu. Od uruchomienia systematycznie
i ciągle wzrastają jej możliwości produkcyjne,
prowadzimy sprzedaż siarki granulowanej o
najwyższej klasie czystości, planujemy też rozpoczęcie sprzedaży siarki płynnej i granulowanej w workach.

ca, podziękował za zaproszenie w
imieniu marszałka Andrzeja Bętkowskiego.
Marek Jońca nie ukrywał, że
rozwój infrastruktury jest bardzo
ważny, ale to wymaga dużego dofinansowania. W regionie potrzeba
1 mld zł , by dogonić te kraje, gdzie
pije się zdrową wodę, oczyszcza
się ścieki. Te działania samorząd
województwa prowadzi i stara się,
by nadrabiać zaległości. W najbliższym czasie będzie podpisywał
umowy na gospodarkę wodno-ściekową o wartości około 50 mln
zł. - To niezwykle miłe chwile, że
mogę być razem z państwem – mó-

wił członek Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego, Mariusz Gosek.
Kierownik OPS, Maria Stępień
stwierdziła, że najlepszym lekarstwem dla człowieka jest drugi
człowiek, a samotność jest najgorszym towarzyszem w życiu.
Utworzenie Klubu Senior+ w
Kurowie możliwe było dzięki porozumieniu zawartemu w 2019
pomiędzy Gminą Lipnik a Wojewodą Świętokrzyskim, w ramach
którego gmina otrzymała dofinansowanie zadania realizowanego w
ramach „Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020”.
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Opatów, dnia 18.11.2019 r.
G-II.6824.17.2019
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

1)
ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 5 o pow. 0,2000 ha, 45 o pow. 0,7900 ha, 58 o pow. 0,1300 ha, 127 o pow.
0,3800 ha, 157 o pow. 0,1000 ha, 161 o pow. 0,4600 ha, 197 o pow. 0,4800 ha, 244 o pow. 0,5900 ha, 266 o pow. 0,1600 ha, 292 o pow. 0,2400 ha, 354 o pow.
0,8400 ha, 372 o pow. 0,0600 ha, 374 o pow. 0,0200 ha, 421 o pow. 0,0300 ha, 448 o pow. 0,7200 ha, 457 o pow. 0,2500 ha, 459 o pow. 0,1000 ha, 566 o pow.
0,6100 ha, 578 o pow. 0,0500 ha, 583 o pow. 0,4700 ha, 860 o pow. 0,2100 ha, 862 o pow. 0,1700 ha, 863 o pow. 0,1300 ha, 865 o pow. 0,1500 ha, 867 o pow.
0,0400 ha położone obręb Jastrzębska Wola, gmina Iwaniska;
2)
odmówić uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 494/4 o pow. 1,3900 ha, 253/4 o pow. 0,0800
ha, 601 o pow. 0,3100 ha, 602 o pow. 0,1100 ha położone obręb Jastrzębska Wola, gmina Iwaniska.
Uzasadnienie

Wnioskiem znak: D.IV.7040.1.2019, z dnia 26.107.2019 r. Wójt Gminy Iwaniska wystąpił do Starosty Opatowskiego o wydanie decyzji ustalającej, że
działki nr 5, 45, 58, 127, 157, 161, 197, 244, 266, 292, 354, 372, 374, 421, 448, 457, 459, 566, 578, 583, 860, 862, 863, 865, 867, 253/4, 494/4, 601, 602 obręb
Jastrzębska Wola, gmina Iwaniska stanowią mienie gromadzkie. Do wniosku dołączono pismo Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Sandomierzu, znak:
OS.6341.38.2019.AK, z dnia 27.05.2019 r. informujące o braku dokumentów w zasobach archiwum nt. przedmiotowych działek. Ponadto Wnioskodawca załączył
Wykaz dróg gminnych – Gmina Iwaniska, obręb Jastrzębska Wola i Wykaz dróg wewnętrznych.
Ponadto akta w przedmiotowej sprawie uzupełniono o protokół ustalenia stanu władania gruntami na obszarze wsi Jastrzębska Wola, zarejestrowany w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opatowie pod nr 237/12/19/69.
Przeprowadzone postępowanie wykazało, że zgodnie z zapisami ewidencji gruntów obrębu Jastrzębska Wola, jako władającym na zasadzie posiadania samoistnego działkami nr 5, 45, 58, 127, 157, 161, 197, 244, 266, 292, 354, 372, 374, 421, 448, 457, 459, 566, 578, 583, 860, 862, 863, 865, 867 wpisany jest Skarb Państwa zaś Gminie Iwaniska przypisane jest użytkowanie. Działki opisane powyżej sklasyfikowane są jako drogi. Do działki nr 494/4 jako posiadacza samoistnego
przypisano Gminę Iwaniska. Działka figuruje jako lasy i użytki kopalne. Do działek nr 253/4, 601 i 602 władanie na zasadzie posiadania samoistnego przypisane
jest Skarbowi Państwa. Grunty działki nr 253/4 sklasyfikowane są jako grunty rolne zabudowane klasy V, grunty działki nr 601 sklasyfikowane są jako pastwiska
trwałe klasy V oraz grunty orne klasy IIIb natomiast grunty działki nr 602 jako łąki trwałe klasy V.
Jak wynika z oględzin połączonych z rozprawą administracyjną przeprowadzonych w dniu 02.10.2019 r. działki objęte niniejszym postępowaniem zlokalizowane są na terenie całej wsi Jastrzębska Wola. Działki nr 5, 45, 58, 127, 157, 161, 197, 244, 266, 292, 354, 372, 374, 421, 448, 457, 459, 566, 578, 583,
860, 862, 863, 865, 867 już w połowie lat 40-tych ubiegłego wieku funkcjonowały jako drogi. Stanowiły drogi dojazdowe do pól, domostw, lasów, szkoły, Koła
Gospodyń Wiejskich, młyna oraz miejscowości sąsiednich. W związku z powyższym z dróg tych korzystali mieszkańcy wsi Jastrzębska Wola a także miejscowości
sąsiednich. Początkowo drogi miały nawierzchnię gruntową, zaś mieszkańcy Jastrzębskiej Woli w ramach szarwarku poprawiali nawierzchnię tych dróg, także
odśnieżali utrzymując je w przejezdności. Kamieniem zbieranym z pobliskich pól mieszkańcy Jastrzębskiej Woli utwardzali drogi w najgorszych miejscach. Potem
utwardzeń sukcesywnie dokonywała Gmina Iwaniska, najpierw kruszywem kamiennym a następnie od ok. I połowy lat 2000-ych asfaltem.
Na podstawie zeznań świadków stwierdza się, że pozostałe działki, oznaczone nr 601, 602, 494/4 i 253/4 były przejęte na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę/emeryturę od osób fizycznych. Działki oznaczone nr 601 i 602 przejęte były na Skarb Państwa od J. i A. małż. Ś. W chwili przejęcia działki stanowiły
rolę. Z czasem działki zaczęły porastać drzewami. Działka nr 253/4 przejęta była od A. i J. małż. G. Były tam budynki, które z czasem popadały w ruinę, potem
spłonęły. Z biegiem lat teren porastał drzewami i krzewami. Działka nr 494/4 przejęta była od M. S. W chwili przejęcia działka stanowiła grunt orny. Po przejęciu
na Skarb Państwa teren zaczął porastać lasem. Była tam też piaskownia z której mieszkańcy czerpali piach na własne potrzeby.
Przejęcie działek opisanych powyżej na rzecz Skarbu Państwa potwierdzają zapisy Protokołu w sprawie stwierdzenia stanu władania gruntami na obszarze wsi
Jastrzębska Wola, gdzie w poz. 58 do działek nr 601 i 602 jako władającego gruntem wpisano J. i A. małż Ś. W poz. nr 164 do działki nr 494/4 jako władającego
gruntem wpisano M. S. Natomiast w poz. 168 do działki nr 253/4 jako władającego gruntem wpisano A. G.
Zeznania świadków oraz opisany powyżej Protokół w sprawie stwierdzenia stanu władania gruntami na obszarze wsi Jastrzębska Wola, który został sporządzony w dniu 1.09.1975 r. potwierdzają, że ww. działki oznaczone nr 601, 602, 494/4 i 253/4 przed 5 lipca 1963 r. nie były ogólnodostępne dla mieszkańców wsi
Jastrzębska Wola.
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdza się, że do chwili obecnej działki nr 100, 140, 218/1, 348/1, 348/2, 406, 444, 492/1,
492/2, 563, 569, 595, 620, 625, 635, 636, 679, 718, 806/1, 806/2, 807/1, 807/2, 808, 267, 496 i 522 są ogólnie dostępne dla wszystkich mieszkańców. Z dokonanych ustaleń wynika zatem, że powyższy majątek służył celom publicznym, tak więc stanowił majątek gromadzki. Natomiast działki oznaczone nr 601, 602,
494/4 i 253/4 przed 5 lipca 1963 r. były użytkowane przez ich posiadaczy, a zatem nie stanowiły ogólnodostępnego dobra.
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 zby-
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wania (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.
Otrzymują:
1.
Wójt Gminy Iwaniska.
2.
Urząd Gminy Iwaniska
(celem zamieszczenia na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, po tym czasie prosimy o przesłanie informacji o okresie wywieszenia).
3.
Sołtys wsi Jastrzębska Wola
(celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni, po tym czasie prosimy
o przesłanie informacji o okresie wywieszenia).
4.
Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji gruntów
w/m.
5.
A/a + tablica ogłoszeń + Biuletyn Informacji Publicznej.
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Tradycje kulinarne
Przekładaniec z owocami
Składniki:
- 250g margaryny
- 4 jajka
- ¼ szklanki miodu płynnego
- ¼ szklanki esencji herbaty
- 2 szklanki mąki pszennej
- ½ szklanki cukru
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej
- 1 op. Przyprawy do piernika
Masa jabłkowa :
- 1500 g jabłek
- 1 łyżka margaryny
- 1 op. Galaretki cytrynowej
- 2 łyżki cukru
Masa budyniowa :
- 2 szklanki mleka
- 250 g margaryny
- 2 op budyniu waniliowego
- 4-5 łyżek cukru
Ponadto :
- 1 op podłużnych biszkoptów
- 1 op galaretki wiśniowej
- cukier puder do posypania
- papier do pieczenia
Sposób przygotowania:

1. Z mleka, cukru i proszku budyniowego ugotować budyń
2. Margarynę utrzeć dodając ostudzony budyń

Ciasto miodowe:
1. Margarynę utrzeć z cukrem i żółtkiem
2. Wsypać mąkę z sodą i przyprawą
3. Dodać miód oraz herbatę, wymieszać.
4. Białka ubić, dodać do ciasta, wymieszać
łyżką
5. Ciasto wylać na wyłożoną papierem
formę
6. Piec około 40 minut w temp. 180 st

Masa jabłkowa
1. Obrane jabłka zetrzeć na tarce o dużych
dziurach
2. Margarynę roztopić, dodać owoce, cukier
i rozprażyć
3. Wsypać galaretkę, wymieszać i odstawić
Masa budyniowa:

Przekładaniec z owocami:
1. Galaretki przyrządzić według przepisu podanego na opakowaniu
2. Ostudzone ciasto przekroić wzdłuż
3. Jeden płat ciasta posmarować połową masy
budyniowej i masą jabłkową
4. Na wierzchu ułożyć biszkopty namoczone w
tężejącej galaretce
5. Między wolne przestrzenie biszkoptów wylać pozostałą galaretkę, odstawić do stężenia
6. Posmarować resztą masy budyniowej
7. Przykryć długim plastrem ciasta i posypać
pudrem.

