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2097
UCHWAŁA Nr XXII/10/09
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bębnów na lata 2009-2016
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6, art. 40
ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r, nr 142, poz. 1591 z zm.) - Rada
Gminy w Gowarczowie uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Bębnów na lata 2009-2016” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gowarczów.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Konieczny
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/10/09
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 17 marca 2009r.

Plan Odnowy Miejscowości Bębnów na lata 2009-2016
Sołectwo Bębnów

Zdjęcie Nr 1: Wieś Bębnów
I. Charakterystyka miejscowości
1.

Rys historyczny wioski
Historia Bębnowa opiera się głównie na przekazach starszych mieszkańców wsi, poniewaŜ w dostępnych źródłach brak jest jakichkolwiek wzmianek na ten temat. Prawdopodobnie grunty, na których w
obecnych czasach połoŜona jest wieś były własnością OdrowąŜów.
Mieszkańcy Bębnowa prawdopodobnie trudnili się rolnictwem i hodowlą zwierząt.
W okresie I wojny światowej wieś znajdowała się w zasięgu zaboru rosyjskiego i na jej terenie stacjonowały wojska rosyjskie. Do dzisiejszych czasów przetrwały w okolicach brukowane drogi układane w
lasach przez Ŝołnierzy.
W 1939r. przed wybuchem II wojny światowej rozpoczęto układanie drogi tzw. bruku, którą ukończono juŜ za okupacji niemieckiej.
Następstwem II wojny światowej były wysiedlenia miejscowej ludności na tereny zachodnie, a
grunty wsi zostały zajęte przez wojsko pod poligon. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych ludność zaczęła wracać i osiedlać się ponownie.
20 lipca 1969r. załoŜono Ochotniczą StraŜ PoŜarną w Bębnowie, a 22 lipca 1974r. oddano do uŜytku
nowo wybudowany budynek remizy OSP.
W 1971r. w tzw. „nowej” części Bębnowa - na odcinku od drogi wojewódzkiej do bruku rozpoczęła
się budowa istniejącej drogi asfaltowej.
Na przełomie roku 1974 i 1975 załoŜono we wsi pierwszy telefon w mieszkaniu Państwa Szewczyków.
W roku 1990 mieszkańcy, przy zaangaŜowaniu równieŜ Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, brali udział
przy budowie w Bębnowie sklepu spoŜywczego, który w latach późniejszych został przebudowany i zaadoptowany na kaplicę, dzięki której głównie starsi mieszkańcy mają moŜliwość uczestniczenia w coniedzielnych mszach.
W latach 2004-2006 trwała budowa dalszego odcinka drogi, który do tej pory jeszcze pozostawał
brukowany.
W 2006r. równieŜ powstało boisko sportowe do piłki noŜnej, usytuowane w centrum wsi.
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2. PołoŜenie geograficzne
Wieś Bębnów połoŜona jest na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie koneckim, w
południowej części gminy Gowarczów. Od południa oraz od południowego - zachodu wioska sąsiaduje z
terenami naleŜącymi do gminy Końskie. Do 1998r. miejscowość administracyjnie naleŜała do województwa radomskiego. Wieś połoŜona jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Nr 728 relacji
Jędrzejów - Grójec.
Rysunek Nr 1: PołoŜenie powiatu koneckiego na obszarze województwa świętokrzyskiego
oraz gminy Gowarczów na obszarze powiatu koneckiego:
PołoŜenie powiatu koneckiego na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz gminy Gowarczów na
obszarze powiatu koneckiego

Powiat konecki na tle województwa świętokrzyskiego

Gmina Gowarczów na tle powiatu koneckiego

Rysunek Nr 2: PołoŜenie wsi Bębnów oraz pobliskich miejscowości w powiecie koneckim

3.

Powierzchnia i ludność sołectwa
Powierzchnia sołectwa Bębnów wynosi 1080 ha, a liczba mieszkańców według danych na dzień
30.09.2008r. wynosiła 452 osób. Analizując liczbę ludności wsi Bębnów w odniesieniu do pozostałych
15 sołectw gminy Gowarczów naleŜy stwierdzić, iŜ wieś jest jedną z bardziej zaludnionych w gminie, co
przedstawia poniŜsza tabela i wykres.
Tabela Nr 1:: Liczba ludności poszczególnych sołectw w gminie Gowarczów
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa miejscowości
Bernów
Bębnów
Borowiec
Brzeźnica
Giełzów
Gowarczów
Kamienna Wola

Liczba mieszkańców
171
452
171
79
389
1434
306
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Komaszyce
Korytków
Kupimierz
Kurzacze
Miłaków
Morzywół
Rogówek
Ruda Białaczowska
Skrzyszów

187
284
150
150
176
112
91
503
178
4833

Razem
Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Gminy Gowarczów

Rysunek Nr 3: Liczba ludności w poszczególnych sołectwach gminy Gowarczów

Ruda
Białaczowska, 10%

Skrzyszów, 4% Bernów, 4%

Bębnów, 9%
Borowiec, 4%
Brzeźnica, 2%

Rogówek, 2%
Morzywół, 2%
Miłaków, 4%
Kurzacze, 3%

Giełzów, 8%

Kupimierz, 3%
Korytków, 6%
Komaszyce, 4%
Kamienna Wola,
6%

Bernów
Brzeźnica
Kamienna Wola
Kupimierz
Morzywół
Skrzyszów

Gowarczów, 29%

Bębnów
Giełzów
Komaszyce
Kurzacze
Rogówek

Borowiec
Gowarczów
Korytków
Miłaków
Ruda Białaczowska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie powyŜszej tabeli.

4.

Warunki klimatyczne
Wieś Bębnów połoŜona jest na obszarze Wzgórz Opoczyńskich, gdzie suma rocznych opadów wynosi około 600 mm, średnia roczna temperatura powietrza kształtuje się na poziomie około 7,4ºC. Ponadto średnia temperatura powietrza w najcieplejszym miesiącu wynosi około 18ºC, natomiast w najzimniejszym, który przypada na luty, wynosi - 3,8ºC. Okres wegetacyjny, trwający średnio 210-220 dni rozpoczyna się w kwietniu, a kończy z upływem miesiąca października. Najczęściej w ciągu roku notowane są wiatry zachodnie, najrzadziej natomiast południowo-wschodnie i północno-wschodnie.
5.

Struktura przestrzenna
Wieś Bębnów połoŜona jest wzdłuŜ drogi powiatowej Nr 0430T relacji „gr. gminy - Bębnów - do
drogi 728” mierzącej 3527 m, która łącząc się z drogą wojewódzką Nr 728 relacji Jędrzejów - Grójec zapewnia dogodną obsługę komunikacyjną mieszkańcom sołectwa.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 267

 12089 

Poz. 2097

Wieś jako jedyna w gminie Gowarczów posiada nazwy ulic, a ich lokalizację przedstawia poniŜszy
rysunek.
Rysunek Nr 4: PołoŜenie i nazwy ulic we wsi Bębnów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ulica Główna,
ulica Północna,
ulica Południowa,
ulica Lipowa,
ulica Wschodnia,
ulica StraŜacka,
ulica Leśna,
ulica Polna,
ulica Zielona.
W centrum wsi usytuowany jest budynek remizy OSP oraz przylegające do niej boisko, na którym
spotykają się dzieci oraz młodzieŜ i urządzają rozgrywki w piłce noŜnej lub siatkówce.

Zdjęcie Nr 2: Remiza Ochotniczej straŜy PoŜarnej w Bębnowie
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Zdjęcie Nr 3: Boisko sportowe usytuowane w centrum wsi Bębnów
Nieopodal znajduje się Kaplica Miłosierdzia BoŜego, do której mieszkańcy uczęszczają na coniedzielne msze. Budynek kaplicy powstał poprzez przebudowanie istniejącego budynku sklepu Gminnej
Spółdzielni. Prace te wykonywali mieszkańcy wsi Bębnów. Kaplica ta daje przede wszystkim moŜliwość
uczestniczenia w niedzielnych mszach osobom starszym, jak równieŜ całej społeczności Bębnowa.

Zdjęcie Nr 4: Kaplica Miłosierdzia BoŜego w Bębnowie
PoniŜszy rysunek przedstawia wycinek studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gowarczów obrazujący sołectwo Bębnów, jego zabudowania mieszkalne wzdłuŜ drogi
powiatowej oraz przyległe tereny rolne i leśne.
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Rysunek Nr 5: Sołectwo Bębnów w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gowarczów

II. Zasoby wsi
1.

Społeczeństwo
Sołectwo Bębnów posiada duŜy budynek remizy OSP, jednakŜe budynek ten z roku na rok jest w
coraz gorszym stanie i wymaga gruntownego remont. We wsi pręŜnie działa druŜyna OSP, która w
ostatnich latach odnosi duŜe sukcesy zdobywając czołowe miejsca w zawodach organizowanych przez
gminę Gowarczów.
Jak juŜ wcześniej wspomniano, w centrum wsi znajduje się równieŜ Kaplica Miłosierdzia BoŜego,
do której powstania przyczyniła się inicjatywa miejscowej ludności. W kaŜdą niedzielę i święta odbywają
się w niej msze święte.
Wieś z kaŜdym dniem rozwija się, powstają nowe budynki mieszkalne, a do wsi napływa coraz
więcej ludności z pobliskiego miasta Końskie. Mogą tutaj znaleźć ciszę, spokój, pomimo tego, iŜ wieś
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z większych ciągów komunikacyjnych w kraju. A to
wszystko za sprawą ściany lasu, która izoluje mieszkańców od hałasu i spalin, które wytwarzają poruszające się drogą wojewódzką samochody.
Na terenie sołectwa nie funkcjonują Ŝadne ośrodki szkolne czy teŜ wychowawcze. Dzieci do szkoły
podstawowej oraz gimnazjum dowoŜone są do Gowarczowa. Do szkół ponadgimnazjalnych młodzieŜ
uczęszcza do siedziby powiatu - Końskich.
2.

Dziedzictwo kulturowe
W południowo-zachodniej części sołectwa zachowały się ślady osadnictwa pradziejów, epoki kamienia oraz okresu nowoŜytnego (oznaczone symbolem 45 w zachodniej części rysunku studium).
Na terenie wsi Bębnów, wzdłuŜ biegnącej przez nią drogi powiatowej znajdują się dwie kapliczki,
wybudowane przez mieszkańców wsi.
3.

Ukształtowanie terenu
Wieś Bębnów leŜy na obszarze podprowincji WyŜyny Środkowomałopolskiej, mazoregionu Wzgórz
Opoczyńskich, stanowiącego część mazoregionu WyŜyny Przedborskiej. Wzgórza Opoczyńskie zbudowane są ze skał jurajskich przykrytych prawie ciągłą pokrywą osadów czwartorzędowych.
3.

Walory przyrodnicze i krajobrazowe
Naturalnym bogactwem są lasy, które otaczają wieś ze wszystkich stron. Lasy te przynaleŜą Nadleśnictwu Barycz, którego siedziba mieści się w przyległej do Bębnowa wsi Barycz. Na terenie wsi Bębnów
przewaŜają lasy sosnowe z domieszką modrzewia, jodły, dębu i pojedynczego buka. Są to nowe nasadzenia, jak równieŜ wiekowe okazy. Lasy występujące w granicach sołectwa Bębnów naleŜą do rozległego kompleksu Krainy Gór Świętokrzyskich.
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Walory przyrodnicze Bębnowa związane są równieŜ z sąsiedztwem rzeki Młynkowskiej, lewobrzeŜnego dopływu Rzeki Drzewiczki, która jest atrakcyjnym elementem krajobrazu.
We wsi występują gleby III-VI klasy. JednakŜe w większości są to gleby niskiej klasy, co pociąga za
sobą słaby rozwój rolnictwa. Głównie uprawia się mieszanki zboŜowe, Ŝyto, ziemniaki i warzywa.
W większości są to uprawy, które zaspokajają potrzeby własne mieszkańców, nieliczne osoby prowadzą
uprawę masową.
Na terenie wsi znajdują się zasoby piasków, eksploatowane przez miejscową ludność na cele lokalne.
4.

Infrastruktura techniczna
Wieś Bębnów wyposaŜona jest w praktycznie wszystkie niezbędne media.
Potrzeby mieszkańców związane z zapewnieniem niezbędnej ilości wody pitnej zapewnia istniejąca
sieć wodociągowa, której źródłem zasilania jest studnia głębinowa we wsi Bernów w gminie Gowarczów.
Energię elektryczną do wsi, liniami 15 kV poprzez istniejąca stację transformatorową, przesyła PGE
Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucja Sp. z o.o. w SkarŜysku Kamiennej.
Mazowiecka Spółka Gazownictwa zabezpiecza potrzeby mieszkańców związane z dostarczeniem
niezbędnej ilości gazu ziemnego. Trasa gazociągu biegnie od magistrali przebiegającej w pobliŜu Końskich, wzdłuŜ drogi wojewódzkiej Nr 728, do stacji redukcyjnej ciśnienia gazu usytuowanej na terenie
sołectwa. Od Bębnowa gazociągami średniopręŜnymi zasilane są miejscowości: Gowarczów, Miłaków,
Komaszyce.
Na terenie wsi Bębnów oraz gminy Gowarczów nie funkcjonuje zorganizowana gospodarka cieplna
oparta na źródłach o znaczącej mocy. Wszelkiego rodzaju budynki kubaturowe ogrzewane są indywidualnie.
Na dzień dzisiejszy we wsi, jak równieŜ w całej gminie Gowarczów nie funkcjonuje system kanalizacji sanitarnej. Odpady płynne odprowadzane są do bezodpływowych opróŜnianych zbiorników do
gromadzenia nieczystości ciekłych.
Gmina Gowarczów nie posiada własnego komunalnego wysypiska śmieci, dlatego odpady komunalne z terenu sołectwa Bębnów odbierane są przez dwa przedsiębiorstwa, tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie Spółka z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich
Spółka z o.o.
Przez całą wieś biegnie sieć oświetlenia ulicznego, które zostało w ostatnich latach zmodernizowane i do którego wciąŜ dobudowuje się nowe linie.
Sieć telekomunikacyjna w Bębnowie opiera się na infrastrukturze i usługach w większości świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. oraz operatorów telefonii komórkowej.
Na terenie miejscowości nie funkcjonują Ŝadne zakłady. W okolicy, na gruntach Morzywołu, w odległości około 1 km od wsi powstało Przedsiębiorstwo PHU „MEBLEX”, produkujące fronty meblowe, w
którym zatrudnienie znalazło kilu mieszkańców Bębnowa.
III. Analiza SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości
Silne strony
1. Bardzo atrakcyjne połoŜenie pośród lasów, a jednocześnie umoŜliwiające dogodną obsługę komunikacyjną, wynikającą z usytuowania wsi w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Nr 728 relacji Jędrzejów Grójec,
2. Bardzo dobry układ komunikacyjny, umoŜliwiający dogodne połączenia autokarowe z siedzibą gminy
w Gowarczowie, siedzibą powiatu i innymi instytucjami mającymi duŜe znaczenie dla społeczności
lokalnej,
3. Lokalizacja w centrum wsi remizy OSP otoczonej duŜym placem, którego odpowiednie zagospodarowanie pozwoli zaspokoić potrzeby poszczególnych grup wiekowych mieszkańców,
4. Wieś Bębnów posiada dobrze funkcjonująca infrastrukturę techniczną, tj. sieć wodociągowa, gazową,
elektryczną, telekomunikacyjną. W przyszłości planuje się podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej,
5. Zaczynające współdziałać ze sobą społeczeństwo wiejskie,
6. Dobre stosunki sąsiedzkie,
7. Nowa nawierzchnia na biegnącej wzdłuŜ wsi drodze powiatowej, umoŜliwiające łatwiejsze przemieszczanie się w obrębie wsi.
Słabe strony
1. Zły stan remizy OSP, która wymaga gruntownego remontu,
2. Brak miejsca zabaw dla małych dzieci, których w wiosce ciągle przybywa,
3. Brak miejsca dla młodzieŜy, które umoŜliwiałoby atrakcyjne i bezpieczne spędzenie czasu wolnego od
zajęć szkolnych,
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4. Brak sieci kanalizacji sanitarnej,
5. Brak chodników wzdłuŜ dróg zapewniających mieszkańcom bezpieczne poruszanie się po miejscowości,
6. Brak ścieŜek rowerowych umoŜliwiających bezpieczne zwiedzanie malowniczej okolicy.
Podsumowując, wieś Bębnów posiada wiele mocnych stron, które przyczyniają się do pozytywnego wizerunku na tle innych wiosek. Powoduje to, iŜ sołectwo Bębnów jest atrakcyjne zarówno pod
względem lokalizacji, jak i klimatu dla nowo przybyłych oraz stałych mieszkańców.
Słabym punktem natomiast jest zły stan budynku mogącego zaspokoić potrzeby wszystkich grup
wiekowych mieszkańców w całej wiosce. Budynek remizy OSP byłby miejscem spotkań dla dzieci, młodzieŜy, dorosłych, a takŜe ludzi starszych. Pozwoliłoby to zintegrować społeczeństwo, a takŜe zmobilizować znaczną ilość osób do działania na rzecz wsi. Priorytetem jest więc odnowienie budynku remizy OSP
i zorganizowanie w nim świetlicy wiejskiej.
Ponadto, kolejnymi działaniami mającymi istotne znaczenie dla wsi byłaby budowa placu zabaw i
boisk do gry w siatkówkę i koszykówkę. Dzięki takim obiektom moŜna by zorganizować wolny czas dla
dzieci i młodzieŜy, co przyczyni się do właściwego trybu wychowania. Wykonanie tego zadania pozwoli
na minimalizację złych zachowań wśród najmłodszych mieszkańców wioski.
Realizacja wyŜej wymienionych działań powinna przynieść rozwiązanie wielu problemów w miejscowości Bębnów, jeŜeli tylko mieszkańcy zechcą się zaangaŜować w pracę na rzecz wsi.
IV. Bilans szans i zagroŜeń
Szanse czyli moŜliwości rozwoju Bębnowa
1. MoŜliwość pozyskania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 3.3 Odnowa i
rozwój wsi,
2. ZaangaŜowanie mieszkańców w sprawy wsi, dzięki nowym moŜliwościom rozwoju,
3. Dobra współpraca z samorządem gminnym,
4. Dbanie mieszkańców o atrakcyjny wizerunek wsi,
5. MoŜliwość zamieszkania w pobliŜu natury, w przyjaznym niezanieczyszczonym środowisku,
6. Rozwój agroturystyki.
ZagroŜenia
1. Stale zmniejszające się nakłady finansowe na kulturę i sport,
2. Malejące zaangaŜowanie społeczeństwa w sprawy sołectwa,
3. Negatywne wzorce zachowań stałych mieszkańców wsi, jak i przyjezdnych,
4. Mała znajomość szkodliwości działań niektórych mieszkańców,
5. Wysokie koszty utrudniające rozwijanie przez mieszkańców własnych działalności gospodarczych,
6. Brak środków finansowych wśród znacznej części mieszkańców na wymianę ogrzewania oraz pokryć
dachowych przyjaznych środowisku.
Tabela przedstawiająca planowane działania na rzecz wsi Bębnów w latach 2009-2016
Szacunkowy
Czas realizacji
Odpowiedzialny/ZaangaŜowany
koszt w zł
Integracja mieszkańców i wzrost aktywności
Remont i wyposaŜenie świetlicy
200 000
2009-2016
Urząd Gminy
Organizacja imprez, np. Dnia Dziecka
10 000
2010-2016
Rada Sołecka, OSP
Organizacja gminnych zawodów sportowych
10 000
2010-2016
Rada Sołecka
Reaktywowanie koła gospodyń wiejskich
5 000
2010
Koło Gospodyń Wiejskich
Zorganizowanie imprezy sylwestrowej
5 000
2011-2016
OSP, Koło Gospodyń Wiejskich
Utworzenie zespołu muzycznego
10 000
2010
Ośrodek Kultury
ZałoŜenie stowarzyszenia na wsi
2009
Rada Sołecka, Sołtys
Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieŜy
Budowa boiska do piłki siatkowej
10 000
2009-2012
Klub TĘCZA
Zadania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

2. Przygotowanie i wyposaŜenie placu zabaw dla dzieci
3. Organizowanie wycieczek rowerowych po okolicy
4. Zorganizowanie imprezy andrzejkowej
5. Organizowanie zajęć grupowych w czasie ferii letnich i
zimowych
6. Samokształcenie, np. nauka obsługi komputera, swobodnego poruszania się w środowisku internetu, itp.

4. Remont nawierzchni dróg
5. Ogrodzenie terenu rekreacyjnego
6. Budowa parkingu
7. Przejścia dla pieszych: budowa i oznaczenie
czuwających

PROW
PIS, POKL
PIS
POKL, środki własne
środki własne
środki własne
środki własne

100 000

2010-2012

5 000
5 000

2009-2016
2011-2016

PROW
Świętokrzyski Program Odnowy Wsi
Rada Sołecka
PIS, POKL
Rada Sołecka, OSP, Koło Gospodyń Wiejskich środki własne

10 000

2011-2016

Rada Sołecka, OSP, Ośrodek Kultury

POKL, PIS

10 000

2009-2014

Ośrodek Kultury

POKL

Urząd Gminy, Rada Sołecka, OSP

Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i atrakcyjności wsi
150 000
2010-2013
Urząd Gminy
RPO
1 000 000
2009-2016
Urząd Gminy
PROW, RPO
200 000
2010-2016
Urząd Gminy
RPO
Urząd Gminy, Zarząd Dróg Powiatowych w
200 000
2011-012
RPO
Końskich
150 000
2014-2016
Urząd Gminy, OSP
PROW
100 000
2009-2010
Urząd Gminy
PROW
Urząd Gminy, Zarząd Dróg Powiatowych w
30 000
2009-2012
RPO, środki własne gminy
Końskich

1. Budowa chodników
2. Budowa kanalizacji
3. Budowa oświetlenia ulicznego

8. Zwiększenie patroli policyjnych
bezpieczeństwem na wsi

Źródło finansowania

nad

-

2009-2016

KPP Końskie, Rada Sołecka

POKL
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9. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców,
segregacja odpadów
10. Budowa przystanku dla dzieci dojeŜdŜających do szkoły,
bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych

8 000
10 000

Poz. 2097 i 2098

2009-2014

Ośrodek Kultury, gminne placówki szkolne

2009-2012

Urząd Gminy, Zarząd Dróg Powiatowych w
środki własne gminy
Końskich, PKS Końskie

LGD U ZRÓDEŁ

W ramach pierwszego naboru w roku 2009 najwaŜniejszym zadaniem jest gruntowny remont świetlicy
wewnątrz oraz odnowienie szaletów znajdujących się na jej zapleczu.
Bibliografia:
1. Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gowarczów, zatwierdzone uchwałą Nr XI/1/2000 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 lutego 2000r.
Wykaz zdjęć:
1. Zdjęcie Nr 1: Wieś Bębnów,
2. Zdjęcie Nr 2: Remiza Ochotniczej straŜy PoŜarnej w Bębnowie,
3. Zdjęcie Nr 3: Boisko sportowe usytuowane w centrum wsi Bębnów,
4. Zdjęcie Nr 4: Kaplica Miłosierdzia BoŜego w Bebnowie.
Wykaz Rysunków:
1. Rysunek Nr 1: PołoŜenie powiatu koneckiego na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz gminy
Gowarczów na obszarze powiatu koneckiego,
2. Rysunek Nr 2: PołoŜenie wsi Bębnów oraz pobliskich miejscowości w powiecie koneckim,
3. Rysunek Nr 3: Liczba ludności w poszczególnych sołectwach gminy Gowarczów,
4. Rysunek Nr 4: PołoŜenie i nazwy ulic we wsi Bębnów,
5. Rysunek Nr 5: Sołectwo Bębnów w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gowarczów.
Wykaz tabel:
1. Tabela Nr 1:: Liczba ludności poszczególnych sołectw w gminie Gowarczów.

2098
UCHWAŁA Nr XXII/11/09
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Giełzów na lata 2009-2016
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6, art. 40
ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r, nr 142, poz. 1591 z zm.) - Rada
Gminy w Gowarczowie uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Giełzów na lata 2009-2016” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gowarczów.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Konieczny
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/11/09
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 17 marca 2009r.

Plan Odnowy Miejscowości Giełzów na lata 2009-2016
Plan Odnowy Miejscowości Giełzów na lata 2009-2016 został opracowany przez mieszkańców sołectwa
Giełzów.
Ufni w lepsze jutro, z bogatą przeszłością, pełni optymizmu z szeregiem pomysłów, choć nie zasobni
finansowo, jesteśmy gotowi do stawienia czoła wysiłkowi jaki stawia teraźniejszość, aby z naszej pracy i
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zrealizowanych pomysłów mogły korzystać następne pokolenia. Miejscowa społeczność postanowiła
opracować plan odnowy miejscowości, w którym określi szereg zadań, działań, projektów, które zrealizować moŜna za pomocą pozyskanych środków zewnętrznych a które przyczynią się do wzrostu warunków standardu Ŝycia, kulturalno-rekreacyjnych, gospodarczych naszej miejscowości Giełzów.
Sołectwo Giełzów
I. Charakterystyka miejscowości.
1.
Rys historyczny.
Pierwsze wzmianki na temat powstania wsi Giełzów datują się w/g kroniki „Opoczno i okolice” na rok
1440. Przed II Wojną Światową nasza wieś liczyła 110 domów oraz zespół dworski z 1880r. z murowanym
domem, spichlerzem i budynkami gospodarczymi, Zespół dworski z 1880r. naleŜał do rodziny Morusińskich. Dziedzic pracował jako sędzia w Końskich a we wsi prowadził mleczarnię. Po I wojnie światowej
rozparcelował majątek zostawiając sobie 30 hektarową resztówkę, w tym dwór i sad. Po II wojnie światowej oprócz dworu pozostałe budynki na polecenie władzy zostały zniszczone.
W budynku dworu w latach 50-tych XX wieku otwarto Szkołę Podstawową do której uczęszczały dzieci z
Giełzowa, Skrzyszowa, Bernowa, Kuraszkowa, Petrykóz a której dyrektorem przez wiele lat była pani
Aleksandra Chrząszcz. Szkoła Podstawowa w Giełzowie istniała do 2004r. ale na wniosek Wójta Gminy
Gowarczów uchwałą Rady Gminy została zlikwidowana. Budynek dworku wraz z parkiem został sprzedany nowemu właścicielowi. Jego fundamenty i mury okazały się za słabe by nadawały się do remontu.
Nowy właściciel za zgodą Konserwatora zabytków w Kielcach postanowił rozebrać budynek dworku a na
jego miejscu postawić nowy.
Przed nieistniejącym juŜ dworkiem zachowały się ślady dawnego podjazdu z głazami i trawnikiem, kopiec ziemny obok dworku to pozostałość piwnicy.
W najlepszym stanie zachowały się parkowe drzewa t.j. klony, lipy, brzozy, sosny, graby i jesiony liczące
ponad 100 lat. Park wiejski o powierzchni 3,20 ha jest wpisany do rejestru zabytków Dec. Nr. 342/A86
(data wpisu 10.06.1986r.). W parku w XIX wieku właściciele urządzili „świątynię dumania”. Miejsce to
nazwane Piekiełkiem tworzą 3 kamienne kręgi, niektóre są ułoŜone tak, Ŝe przypominają fotel, ławeczkę z
oparciem, a nawet kanapę. Po dawnych właścicielach wsi Giełzów został jeszcze kamienny krzyŜ z 1900r.
który stoi na rozstaju dróg w środku wsi i który jest pieczołowicie co roku przez mieszkańców wsi odnawiany i strojony. W środku wsi stoi budynek remizy straŜackiej wybudowany przez mieszkańców na
gruntach wiejskich w latach 50-tych ubiegłego wieku. Do budynku starej straŜnicy dobudowano przy
pomocy środków budŜetowych Gminy Gowarczów nową straŜnicę, która nie jest wykończona wewnątrz.

Dworek wiejski z 1880 roku zapisany na fotografii.
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2.
PołoŜenie geograficzne sołectwa.
Miejscowość Giełzów jest wioską połoŜoną na skraju Wzgórz Opoczyńskich, stanowiących część makroregionu WyŜyny Przedborskiej. Od zachodniej strony sołectwa na pograniczu płynie rzeka Drzewiczka.
Sołectwo wsi Giełzów leŜy w północno-zachodniej części gminy Gowarczów, w powiecie koneckim.
Powierzchnia Sołectwa wsi Giełzów liczy 678 ha.
Posiadamy równieŜ teren naleŜący do wspólnoty wiejskiej o powierzchni 67ha, w czterech działkach, z
których jedna połoŜona jest w centralnej części wsi o pow. 2.70 ha. Na tym terenie zwanym „pasternik”
znajduje się Remiza StraŜacka, trzy zbiorniki wodne: jeden zwany „trzesawica” a drugi „kowolowy”.
Przez miejscowość przebiegają dwie drogi powiatowe. Droga powiatowa nr. 0428T Petrykozy - Józefów
będąca trasą w kierunku Opoczna, oraz droga powiatowa nr. 0433T Giełzów - Bernów będąca trasą w
kierunku Przysuchy.
Odległości do waŜniejszych miast wynoszą:
Końskie 15 km
Kielce 70 km
Radom 70 km
ŁódŜ 90 km
Warszawa. 120 km
Opoczno 12 km
Z tych miast juŜ dziś chętnie przyjeŜdŜają do nas na wakacje znajomi i krewni oraz zapaleni zbieracze
grzybów i owoców leśnych, których jest mnóstwo w lasach naszego sołectwa.
W obowiązującym od 01.01.1999 roku nowym podziale administracyjnym kraju Sołectwo Giełzów naleŜy
do:
Gminy Gowarczów
Powiatu Koneckiego
Województwa Świętokrzyskiego
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Mapka która przybliŜa lokalizację Sołectwa Giełzów.

3.

Dane o miejscowości.
Mieszkańcy

Liczba mieszkańców

389
Struktura wiekowa

Podział wiekowy
do 6 lat
7-18 lat
19-50 lat
powyŜej 50 lat
Powierzchnia sołectwa
Liczba gospodarstw
Główne uprawy: Ŝyto, owies, ziemniaki, pszenŜyto
Hodowla: bydło mleczne, trzoda chlewna,

Liczba osób
24
71
166
128
678 ha
140

Sklepy
Rodzaj

Liczba
2

SpoŜywczo-przemysłowy
Zakłady
Rodzaj
Zakład stolarski
Zakład tworzyw sztucznych

4.

Liczba
2
1

Gleba, klimat i zasoby naturalne.
Gleby na obszarze sołectwa w przewaŜającej części naleŜą do IV-VIz klasy bonitacyjnej, zaliczane do
kompleksu Ŝytniego słabego. Znaczna część gruntów sołectwa zaliczana jest do gleb prawnie chronionych.
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,4°C. Średnia najcieplejszego miesiąca (lipca) wynosi około 18°C, a najzimniejszego (luty) około - 3,8°C.
Suma opadów rocznych to około 600 mm. Okres wegetacji trwa od 210 do 220 dni od początku kwietnia
do końca października.
Bogactwem naszego sołectwa jest:
- czyste powietrze (brak przemysłu)
- lasy sosnowe z domieszką brzozy i dębów z mnóstwem grzybów i owoców leśnych
- nieskaŜone gleby przydatne do produkcji zdrowej Ŝywności
- czyste wody powierzchniowe
- wody podziemne (teren sołectwa połoŜony jest w obszarze jurajskiego poziomu wodonośnego
- zabytkowy podworski park wiejski o powierzchni 3,20 ha wpisany do rejestru zabytków
- duŜa liczba ptactwa (bociany, baŜanty) i zwierzyny leśnej (dziki, sarny, lisy, zające)
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5.
Infrastruktura społeczna
Dzieci i młodzieŜ z naszej miejscowości uczęszczają do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gowarczowie
a następnie kontynuują naukę w Szkołach Ponadgimnazjalnych w Końskich i Opocznie oraz innych miastach.
Pracę w zaleŜności od wieku i wykształcenia wykonujemy w okolicznych miastach oraz coraz częściej
wyjeŜdŜamy do większych aglomeracji oddalonych ponad 100 km.
Ośrodek Zdrowia, Apteka, Biblioteka znajdują się w Gowarczowie. Ze sfery usługowej korzystamy z okolicznych miast t.j. Końskich i Opoczna oraz Gowarczowa.
Jednak z tymi miejscowościami mamy słabe połączenia komunikacyjne(autobusy kursują dość rzadko i
tylko w dni robocze) a drogi choć o nawierzchni asfaltowej to wymagają natychmiastowego remontu.
Nasza miejscowość nie jest typową ulicówką poniewaŜ posiada dzielnice: Kolonia, Praga, Wieś, Grudza,
Góry, Zakarczma, Łysa Górka. W środku wsi stoi krzyŜ z 1900 roku a przy drogach wyjazdowych z naszej
wsi stoją cztery krzyŜe mające swoją historię. W naszej miejscowości działa Ochotnicza StraŜ PoŜarna
mająca 80-cio letnią historię, która od 1962 roku posiada swój sztandar i która co roku uczestniczy w zawodach sportowo-poŜarniczych.

Poczet sztandarowy OSP Giełzów
6.

Infrastruktura techniczna
Sołectwo Giełzów jest zwodociągowane. Woda do mieszkańców sołectwa dostarczana jest wodociągiem z ujęcia znajdującego się na terenie sąsiedniej miejscowości Bernów o wydajności ujęcia ponad
1500 m3/d.
Na terenie sołectwa Giełzów brak jest zbiorowego systemu kanalizacji. W planach jest budowa
gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Białaczowska. Sołectwo Giełzów jest ujęte w …. eta-
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pie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przynakalikami. Czas zakończenia realizacji jest planowany na
rok ……
Odpady komunalne z sołectwa Giełzów oraz z całej gminy Gowarczów wywoŜone są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie.
Usługi w zakresie dostarczania energi elektrycznej dla mieszkańców Giełzowa realizuje ZEORK S.A.
SkarŜysko Kamienna z której korzystają wszystkie gospodarstwa w sołectwie.
Sieć telekomunikacyjna w miejscowości Giełzów opiera się na infrastrukturze i usługach świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. oraz operatorach telefoni komórkowej (Orange, Plus, Era).
II. Zasoby miejscowości - analiza
Rodzaj zasobu zasobu

Opis zasobu jakim wieś dysponuje

połoŜenie
- walory krajobrazu
- walory szaty roślinnej
- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
- świat zwierzęcy
- wody podziemne
- wody powierzchniowe
- gleby

Znaczenie
średnie
małe

teren równinny w otoczeniu lasów.
lasy sosnowe z domieszką brzozy, dębów z mnóstwem grzybów i owoców leśnych

x
x

podworski park wiejski o pow. 3,20 ha wpisany do rejestru zabytków.

lisy, sarny, dziki, zające, baŜanty, jastrzębie, bociany.
teren sołectwa połoŜony jest w obszarze jurajskiego poziomu wodonośnego.
wody powierzchniowe czyste nie skaŜone, zaliczane do I klasy czystości.
gleby klasy bonitacyjnej IV-VIz, w przewaŜającej części zaliczane do kompleksu Ŝytniego
dobrego, są prawnie chronione.
- drogi
wieś przecinają dwie drogi powiatowe 0428 T Petrykozy - Józefów będącej trasą w kierunku Opoczna, drogi nawierzchni asfaltowej, ale wymagającej natychmiast kapitalnego
remontu.
droga 0433T Giełzów - Bernów na odcinku około 2 km bez nawierzchni twardej.
Środowisko kulturowe:
wieś połoŜona jest na planie krzyŜa, w centralnym punkcie wsi stoi krzyŜ wybudowany w
- walory architektury wiejskiej 1900r. od którego rozchodzą się drogi.
- walory ukształtowania prze- w centrum wsi znajduje się teren naleŜący do wspólnoty wiejskiej (2,70 ha) na którym
strzeni publicznej
wybudowana jest remiza OSP, trzy stawy, oraz sklep.
- święta, odpusty
druhowie z OSP co roku w okresie wielka - nocnym pełnią adorację przy grobie, uczestniczą z pocztem sztandarowym w w odpust św. Floriana, wieś posiada równieŜ „chorągiew”
z którą uczestniczy w uroczystościach odpustowych.
- tradycje, obrzędy, gwara jajeczko wielkanocne u druhów w OSP, wielkanocny dyngus.
- specyficzne potrawy
pierogi z kapusty z grzybami, zalewajka, kapusta z grochem
- legendy, podania i fakty
w okresie II wojny światowej przez wieś przemieszczał się oddział majora Hubala
historyczne.
- waŜne postacie historyczne Pani Aleksandra Chrząszcz - nauczycielka, która od lat dwudziestych XX wieku do końca
lat siedemdziesiątych uczyła w szkołach Giełzowa i Skrzyszowa, dziedzic Morusiński
- specyficzne nazwy
Praga, Kolonia, Wieś, Łysa Górka, Grudza
Obiekty i tereny
istnieje moŜliwość zakupu i budowy, działki w posiadaniu osób prywatnych.
- działki pod domy letniskowe
- działki pod zakłady usłujest moŜliwość budowy zakładów usługowych.
gowe i przemysł
- place i miejsca publiczremiza OSP słuŜy jako miejsce spotkań, zebrań, oraz jako lokal wyborczy.
nych spotkań
- miejsce sportu i rekreacji plac wspólnoty wsi.
- Mieszkańcy, kapitał społeczny
Stanisław Kowalski - prezes OSP, Edward Sarba - sołtys wsi Giełzów Wiesław Stolarczyk - autorytety i znane posta- radny Rady Gminy w Gowarczowie.
cie we wsi
- związki i stowarzyszenia
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Giełzowie
- aktywność mieszkańców grupa mieszkańców oraz druhowie z OSP jest zaangaŜowana w sprawę rozwoju naszej
miejscowości i bierze udział w pracach na rzecz wsi.

duŜe

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

III. Analiza mocnych i słabych stron miejscowości - analiza SWOT.
Silne strony
1. Atrakcyjne połoŜenie w sąsiedztwie lasów
2. NieskaŜone środowisko naturalne
3. Aktywni mieszkańcy wsi
4. PręŜnie działająca od 80-ciu lat OSP
5. Niezagospodarowany teren wspólnoty wsi o pow. 2,70 ha
6. Tereny do rozwoju gospodarstw ekologicznych
7. Walory krajobrazowe otoczenia, polne drogi zachęcające do spacerów
8. WyposaŜenie w podstawową infrastrukturę techniczną: wodociąg, sieć energetyczną, telekomunikacyjną, wywóz nieczystości stałych
9. Zabytkowy podworski park wiejski o pow. 3,20 ha wpisany do rejestru zabytków
10. Dobre stosunki sąsiedzkie
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Słabe strony
1. Brak kanalizacji, sieci gazowej
2. Słabo rozwinięte połączenia komunikacyjne
3. Słaba nawierzchnia dróg powiatowych
4. UboŜenie mieszkańców, wzrastające bezrobocie wśród młodego pokolenia
5. Niedokończony remont straŜnicy OSP
6. Brak chodników we wsi oraz ścieŜek rowerowych
7. Brak boiska i placu zabaw
8. Niezadowalająca estetyka wsi
9. Zaniedbane dwa zbiorniki wodne (stawy)
10. Brak punktu konsultacyjnego-medycznego dla ludzi starszych
Podsumowanie, czyli szanse i zagroŜenia
Szanse - moŜliwość rozwoju wsi Giełzów
1. MoŜliwość wykorzystania funduszy unijnych (PROW, PIS)
2. Dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa
3. Rozwój agroturystyki
4. Rozwój rolnictwa ekologicznego
5. Postawienie na rozwój sportu i rekreacji oraz czynnego wypoczynku
6. Czyste środowisko naturalne i bliskość lasu
7. Budowa ścieŜek rowerowych
8. Zwiększenie zainteresowania mieszkańców sprawami wsi
9. Program integracji społecznej szansą dla lokalnej społeczności
ZagroŜenia
1. Niskie dochody mieszkańców
2. Spadek opłacalności produkcji rolnej
3. Wzrastające bezrobocie wśród młodego pokolenia
4. Słabe perspektywy rozwoju dla młodzieŜy
5. Niska świadomość ekologiczna (dzikie wysypiska śmieci)
IV. Opis planowanych działań
Kluczowy
problem
Co nas najbardziej
zintegruje?
Na czym najbardziej nam
zaleŜy?

OdpowiedŜ
Wspólna praca

Podniesienie estetyki i atrakcyjności wsi, zaspokoić potrzeby kulturalne i sportowe
dzieci i młodzieŜy, ułatwienie
bezpiecznego dojazdu do
pracy i szkół
Co
najbar- Zły stan dróg i otaczającej
dziej
nam inrastruktury, brak kanalizacji,
przeszkadza? brak placu zabaw, boiska i
świetlicy

Propozycja projektu
Uporządkowanie terenu, załoŜenie
zieleni w centrum wsi wokół remizy
OSP i zbiorników wodnych
Zagospodarowanie terenu wspólnoty
wsi, dokończenie remontu remizy OSP,
budowa chodnika i ścieŜki rowerowej,
poprawa nawierzchni dróg, budowa
boiska i placu zabaw
Remonty
nawierzchni
istniejących
dróg, budowa chodnika i ścieŜki rowerowej w kierunku Bernowa, pozyskanie
i remont budynku po byłym SKR-e na
świetlicę
Przebudowa dwóch zbiorników wodnych (stawów), kursy dokształcające dla
młodzieŜy i dorosłych propagowanie
wypoczynku na łonie natury, odnawianie krzyŜy i kapliczek we wsi

Co
najbar- Poprawa estetyki naszej miejdziej zmieni scowości, krzewienie kultury i
nasze Ŝycie? sportu, bezpieczne połączenie
z sąsiednimi miejscowościami, szkolenia z zakresu ekologii i zdrowego Ŝywienia
Co przyjdzie Organizowanie spotkań i fe- Szkolenia, kursy rozpropagowanie ich
nam najła- stynów, zawodów, wycieczek przez lokalną prasę oraz własne plakaty
twiej?
i szkoleń, wykonanie prac
społecznych przy budowie
boiska, przebudowie zbiorników wodnych i zakładaniu
zieleni w centrum wsi

Czy stać nas na realizację
Organizacyjnie Finansowo

Hierarchia
działań

Tak

Nie

III

Nie

Nie

I

Nie

Nie

II

Tak

Nie

IV

Tak

Nie

V
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KrzyŜ z 1900r.

Figurka z 1953 roku ufundowana przez Jana Dyka.
Opis projektu
Tabela zadań
L.p
1
2

Zadanie
Remont wewnętrzny i zewnętrzny budynku remizy OSP oraz
zagospodarowanie terenu wokół remizy
Budowa boiska i placu zabaw, oraz zagospodarowanie
terenu wspólnoty wsi

Koszt

Lata realizacji

70.000 zł

2009-2012

30.000 zł

2009-2010

3

Przebudowa istniejących zbiorników wodnych (stawy)

20.000 zł

2009-2011

4

Organizacja obchodów 80 lecia OSP Giełzów i 50 lecia
Sztandaru OSP Giełzów

10.000 zł

2009-2012

Źródło finansowania
PROW 2009-2013
Oś 3 Odnowa i Rozwój wsi, OSP
LGD „U śRÓDEŁ”
PROW 2009-2013
PROW 2009-2013
Oś 3 Odnowa i rozwój wsi
OSP, Urząd Gminy
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5

Budowa chodnika i scieŜki rowerowej

200.000 zł

2009-2015

6

Organizacja wycieczek turystycznych

15.000 zł

2009-2016

7

Adaptacja budynku na świetlicę środowiskową i załoŜenie
wiejskiej kawiarenki internetowej

80.000 zł

2009-2013

8

Odnowa krzyŜy i kapliczek

5.000 zł

2009-2016

9

Kursy dokształcające dla młodzieŜy i dorosłych

10.000 zł

2009-2011

7.000 zł

2009-2011

10 Szkolenia z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej

PROW 2009-2015
Oś 4 LEADER
LGD „U śRÓDEŁ”
LGD „U śRÓDEŁ”
POKL
PROW 2009-2013
Oś 3 Odnowa i rozwój wsi,
PIS
Sołectwo ŚPOW
Małe granty
LGD „U śRÓDEŁ”
POKL
PIS
LGD „U śRÓDEŁ”

Projekt wybrany na dobry początek
Zdecydowana większość spośród nas wybrała projekt, na realizacji którego nam najbardziej zaleŜy,
czyli projekt „Remont wewnętrzny i zewnętrzny budynku remizy OSP i zagospodarowania terenu wokół
remizy”.
Szczegółowy kosztorys poszczególnych elementów składowych opracowany zostanie na etapie składania
wniosku o dofinansowanie niniejszego zadania.
Prace, które jesteśmy w stanie wykonać we własnym zakresie realizowane będą z pracami wykańczania i
remontu budynku remizy.

Remiza OSP Giełzów

2099
UCHWAŁA Nr XXII/12/09
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Komaszyce na lata 2009-2016
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6, art. 40
ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r, nr 142, poz. 1591 z zm.) - Rada
Gminy w Gowarczowie uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Komaszyce na lata 2009-2016” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gowarczów.

go i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskie-

Przewodniczący Rady Gminy: S. Konieczny
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/12/09
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 17 marca 2009r.

Plan Odnowy Miejscowości Komaszyce na lata 2009-2016

I. Wstęp
Rozwój i odnowa terenów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed władzami
wszystkich szczebli administracji.
Plan odnowy miejscowości jest jednym z priorytetowych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz
poprawy warunków pracy i Ŝycia mieszkańców.
ZałoŜeniem poniŜszego opracowania jest wyłonienie i wypracowanie szeregu pomysłów, projektów i marzeń mieszkańców, które przyczynią się do odnowy i odbudowy wizerunku sołectwa. Aby przeciwstawić się postępującej migracji młodego pokolenia społeczność miejscowa postanowiła opracować
plan odnowy miejscowości, w którym określi szereg działań, zadań, projektów, w celu uzyskania środków zewnętrznych, które przyczynia się do wzrostu warunków ekonomicznych, gospodarczych oraz kulturalno-rekreacyjnych i standardu Ŝycia mieszkańców miejscowości Komaszyce.
Pierwszy projekt związany jest z odnowieniem i wyposaŜeniem Domu Wiejskiego oraz oczyszczeniem terenu wokół niego i posadzeniem zieleni. Odpowiednie zagospodarowanie centralnych miejsc
naszej miejscowości ukaŜą jej pozytywny wizerunek dla odwiedzających ją gości, zachęcając przy tym do
inwestowania w rozbudowę poprzez zakładanie gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych. Nie
jesteśmy zasobni w dobra materialne, ale za to posiadamy ciekawe pomysły, oraz pozytywną wizję przyszłości. Mamy nadzieję, Ŝe nasze starania i praca nie zostaną zmarnowane, a z owoców realizacji projektów przedstawionych w dalszej części planu korzystać będą kolejnie pokolenia.
1.

Uczestnicy zebrania wiejskiego reprezentujący miejscowość Komaszyce.
W dniu 15.02.2009r. w sali Wiejskiego Domu odbyło się spotkanie przedstawicieli mieszkańców
miejscowości Komaszyce.
Podczas zebrania uczestnicy określili główne problemy, z którymi boryka się miejscowość. Wskazali negatywne skutki wynikające z sygnalizowanych niedostatków, określili moŜliwość poprawy istniejącego stanu. MłodzieŜ obecna na zebraniu zaproponowała swoją wizję rozwoju miejscowości.
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W spotkaniu wzięli udział:
1. Anna Chmielewska
2. ElŜbieta Bednarczyk
3. Urszula Matynia
4. Marian Stańczyk
5. Marian Banasik
6. Jan Prasał
7. Leszek Dajer
8. Leon Gołacki
9. Barbara Matynia
10. Anna Polak
11. Aleksandra Socha
12. Magdalena Chmielewska
13. Agata Chmielewska
14. Przemysław Socha
15. Paweł Wojciechowski
16. Mieczysław Galant
17. Tomasz Samson
18. Grzegorz Chmielewski
19. Czesław Chmielewski
20. Michał Bednarczyk
21. Zofia Boba
2.

Metodologia
W celu przygotowania materiałów potrzebnych do opracowania „Planu Odnowy Miejscowości
Komaszyce na lata 2009-2016” oraz wykonania planów i projektów wykorzystano następujące metody:
- wywiady z mieszkańcami starszego pokolenia
- kroniki działalności kulturalno-społecznej
- propozycje ciekawych pomysłów
- obserwacja aktualnego wizerunku wsi
- analiza strategiczna SWOT

Obszar i czas realizacji Planu Odnowy Miejscowości
Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem zawierającym projekty potrzebne do realizacji na terenie miejscowości Komarzyce w latach 2009-2016. Jest zgodny z celami dokumentów planistycznych
powiatowych, regionalnych, krajowych i Unii Europejskiej.
Plan ten przedstawia sytuację gospodarczą, społeczną miejscowości Komaszyce, określa problemy
i projekty, których zrealizowanie umoŜliwi osiągnięcie oczekiwanego poziomu rozwoju. Pozwoli on podjąć odpowiednie decyzje związane z ubieganiem się o środki ze źródeł zewnętrznych oraz środków własnych gminy.
II. Charakterystyka miejscowości
1.

Rys historyczny
Nie zachowały się dokumenty historyczne pozwalające dokładnie określić datę powstania miejscowości Komaszyce. Na podstawie wzmianek niektórych osób moŜna przypuszczać, Ŝe był to XVII w.
Z opowieści starszych ludzi wynika, Ŝe pierwsi mieszkańcy (pięć rodzin) osiedlili się tutaj po otrzymaniu na własność gruntów rolnych od dziedzica mieszkającego w pobliskiej miejscowości, prawdopodobnie Ludwinowie. Z biegiem lat liczba mieszkańców powiększała się. W czasie pierwszej wojny światowej wielu męŜczyzn, odbywających słuŜbę wojskową, brało czynny udział w walkach z wrogiem. Jako
jeńcy wojenni zostawali zabierani na długie lata do niewoli. Wielu z nich nigdy nie wróciło do swoich
rodzin.
W okresie międzywojennym ludność Komaszyc wiodła bardzo biedne, aczkolwiek beztroskie i spokojne Ŝycie. Spokój ten został przerwany wybuchem drugiej wojny światowej, w czasie której wioska
zaangaŜowana była w działalność partyzancką.
W roku 1953 mieszkańcy wsi zostali wysiedleni na ziemie zachodnie i północne. MoŜliwość powrotu do swojej rodzinnej miejscowości uzyskali po kilku latach tj. 1956 roku dzięki interwencji mieszkanki
wsi Józefy Stańczyk u najwyŜszych władz państwowych.
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Za pozostawione gospodarstwa, pola i lasy ludność otrzymała w formie odszkodowania pewną
sumę pieniędzy, którą przeznaczyła na budowę Domu Kultury. W Święto Ludowe 15 maja 1969 roku został wkopany kamień węgielny pod budowę Wiejskiego Domu Kultury. Jego budowa trwała trzy lata przy
wielkim zaangaŜowaniu ludności Komaszyc. Na przełomie lat 1979-1980 Wiejski Dom Kultury pełnił funkcję Gminnego Ośrodka Kultury, którego dyrektorem była Janina Malasińska.
W Wiejskim Domu Kultury działało Koło Gospodyń Wiejskich, załoŜone w 1969 roku, któremu
przewodniczyła Kamila Gołacka. Funkcję tę pełniła do końca istnienia koła. Aktywne gospodynie naleŜały
równieŜ do zespołu folklorystycznego „Komaszowianka”, a gospodarze działali w Kółku Rolniczym.
Większość młodych męŜczyzn była zrzeszona w Ludowym Zespole Sportowym. Wszystkie te organizacje
za swą działalność otrzymywały wiele nagród, dyplomów i wyróŜnień.
Na terenie miejscowości Komaszyc znajdują się trzy krzyŜe i przydroŜna kapliczka. Najstarszy z nich
został ufundowany w roku 1886 przez rodzeństwo Franciszkę i Jana Boba. Pozostałe dwa zbudowali
mieszkańcy wsi w roku 1902 na cześć i chwałę Panu Bogu. Przy tych krzyŜach co roku odprawiane są
obrzędy majowe podtrzymujące tradycje religijne.

2.

PołoŜenie Komaszyc
Komaszyce to niewielka miejscowość połoŜona w południowo wschodniej części Gminy Gowarczów, w powiecie koneckim, w województwie świętokrzyskim. W latach 1975-1998 miejscowość naleŜała
do województwa radomskiego. Od zachodu graniczy z miejscowością Morzywół, od strony południowej
z Nieświniem naleŜącym do gminy Końskie. W obrębie sołectwa Komaszyce znajduje się wieś Kwas. Od
strony północno zachodniej sąsiadujemy z Gowarczowem - siedzibą naszej gminy.
Nasza miejscowość nie posiada Ŝadnych zakładów przemysłowych, jej mieszkańcy pracują w róŜnych miastach Polski a takŜe za granicami naszego państwa.
PołoŜenie Komaszyc w pięknym i malowniczym krajobrazie przyciąga zarówno turystów jak i osoby, które budują piękne, nowe mieszkania i osiedlają się tutaj na stałe.
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PołoŜenie wsi Komaszyce oraz pobliskich miejscowości w powiecie koneckim.

Liczba ludności poszczególnych sołectw w Gminie Gowarczów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.

Nazwa miejscowości
Bernów
Bębnów
Borowiec
Brzeźnica
Giełzów
Gowarczów
Kamienna Wola
Komaszyce
Korytków
Kupimierz
Kurzacze
Miłaków
Morzywół
Rogówek
Ruda Białaczowska
Skrzyszów
Razem:

Źródło: Opracowane na podstawie danych Urzędu Gminy Gowarczów

Liczba mieszkańców
171
452
170
79
389
1434
306
187
284
150
150
176
112
91
503
178
4833
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O nas samych
Miejscowość Komaszyce połoŜona jest w dolinie między lasami i pagórkami nad rzeką Drzewiczką.
Urzeka ciszą i spokojem. Tu czas biegnie swoim torem, wolno i monotonnie. Choć jeszcze kilka lat temu
wieś tętniła Ŝyciem. Dziś problemy społeczne, brak pracy i perspektyw sprawiają, Ŝe sołectwo ogarnia
wszechobecny marazm. Kiedyś tutaj działo się bardzo duŜo, kwitło Ŝycie kulturalne. Była działalność,
zaangaŜowanie całej ludności wiejskiej. Członkowie wszystkich organizacji działających w Komaszycach
brali liczny udział w przeglądach artystycznych, róŜnorodnych pokazach, świętach plonów, oprawiali
uroczystości kościelne i gminne. Często były organizowane wycieczki i róŜnego rodzaju kursy.
Obecnie po miejscowym Wiejskim Domu Kultury pozostał tylko niszczejący z roku na rok budynek i
otaczający go plac. Młode pokolenie nie angaŜuje się w Ŝycie kulturalne Komaszyc. Brakuje inspiratorów
i środków materialnych. Dziś po latach świadectwem kulturalnej świetności sołectwa są pamiątkowe
fotografie, dyplomy oraz listy gratulacyjne.
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Wielką bolączką mieszkańców Komaszyc jest brak funduszy na zagospodarowanie wsi, przede
wszystkim: budowę kanalizacji, placu zabaw dla dzieci, boiska sportowego, poprawę i budowę dróg łączących Komaszyce z innymi miejscowościami oraz dojazdowych do pól i pobliskiego lotniska. DuŜa
emigracja młodych ludzi z naszej miejscowości spowodowana jest niskim statusem materialnym, brakiem pozytywnych perspektyw na przyszłość oraz moŜliwości ciekawego i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
4.

Ludność i powierzchnia
Liczba mieszkańców sołectwa Komaszyce na dzień 31 grudnia 2008r. oraz gęstość zaludnienia
przedstawia się następująco:
Sołectwo
Komaszyce

Ilość mieszkańców
187

Powierzchnia w ha
543,95

Gęstość zaludnienia na 1 ha
ok. 3 osoby

Rolnicy naszej miejscowości zajmują się uprawą zbóŜ, roślin okopowych i pastewnych a takŜe warzyw. Hodują bydło mleczne, trzodę chlewną oraz drób. Produkcja roślinna i zwierzęca nastawiona jest
głównie na zapotrzebowanie własne i konsumenckie.
III. Zasoby miejscowości
Rodzaje zasobów
Środowisko przyrodnicze
- walory krajobrazu
- walory szaty roślinnej
- cenne przyrodnicze obszary
- świat zwierzęcy
- wody powierzchniowe
- gleby
Drogi
Środowisko kulturowe
- struktura przestrzenna
- święta i obrzędy
- tradycyjne potrawy

Opis zasobu jakim wieś dysponuje
malowniczość krajobrazu, duŜo zieleni, stawy rybne, przepływająca rzeka, lasy zasobne
w grzyby i owoce leśne
lasy iglaste (sosny, jodły, świerki), lasy liściaste (brzoza, dęby, osiki, topole, klony, lipy,
kasztanowce) z róŜnorodną roślinnością chronioną
kompleks łąk w kierunku wsi Gowarczów i Morzywół, pozostałość po wyrobisku Ŝwiru
zwany pospolicie wśród mieszkańców „Kanionem”, który jest ostoją zarówno zwierzyny
jak i bujnej roślinności
zwierzyna leśna i polna (jeleń, sarna, dzik, zając, baŜant, kuropatwa oraz lis) Ŝerowiska
bocianów oraz rzeka zasobna w róŜne gatunki ryb (szczupak, miętus, okoń, płoć)
wody zaliczane do pierwszej klasy czystości
gleby w przewaŜającej części klasy bonitacyjnej IV-VI z są prawnie chronione
wieś połoŜona jest wzdłuŜ drogi powiatowej Morzywół - Komaszyce, drogi gminnej
częściowo pokrytej nawierzchnią asfaltową oraz dróg wymagających kapitalnego remontu. Przy drogach nieodzowne są chodnik, rowy i pobocza.
w centrum miejscowości znajduje się Dom Wiejski. Pozostałe budynki mieszkalne i
gospodarcze usytuowane są przy wyŜej wymienionych drogach
kultywowane są tradycyjne obrzędy: wielkanocne, boŜonarodzeniowe, andrzejkowe,
„Noc świętojańska”, odpusty parafialne
kugiel, pierogi z grzybami kapustą, sucha kapusta z grochem, praŜucha, ciasto droŜdŜowe, zalewajka
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- specyficzne nazwy
Obiekty i tereny
- działki pod domy letniskowe
- place i miejsca publicznych spotkań
Gospodarka i rolnictwo
- zasoby energii odnawialnej
Mieszkańcy
- znane postaci
Zaopatrzenie w wodę
Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków
Utylizacja odpadów stałych
Dostarczenie energii elektrycznej
Telekomunikacja
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Część męŜczyzn naszej wsi biorących udział w I wojnie światowej zsyłani byli na długie
lata do niewoli.
W okresie II wojny światowej wioska zaangaŜowana była w działalność partyzancką,
czego konsekwencją było podpalenie Kwasu przez wojska niemieckie
Szczurek, Pociejów, Piełotek, Kwas, Dołek, Górka
Działki w posiadaniu osób prywatnych nadające się pod budowę domów letniskowych i
gospodarstw agroturystycznych
Wiejski Dom, plac pod kasztanem, boisko, przystanek autobusowy
Gospodarstwa rolne o małych powierzchniach mają status gospodarstw niskotowarowych
MoŜliwość wykorzystania wietrznych terenów do lokalizacji wiatraków
Katarzyna Gärtner - kompozytorka, pianistka i aranŜerka
Kazimierz Mazur - aktor
Komaszyce są zwodociągowanie. Woda dla mieszkańców sołectwa dostarczana jest z
ujęcia znajdującego się na terenie Gowarczowa.
Brak zbiorowego systemu kanalizacji. W planie jest budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej.
Odpady komunalne w miejscowości Komaszyce oraz całej Gminy Gowarczów wywoŜone są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie
Usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej dla mieszkańców realizuje ZEORK
S.A. SkarŜysko Kamienna
Sieć telekomunikacyjna w Komaszycach opiera się na infrastrukturze usług świadczonych przez TPSA oraz operatorach telefonii komórkowej
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IV. Analiza SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości
Silne strony
1. Atrakcyjne połoŜenie w malowniczej okolicy w sąsiedztwie lasów i rzeki Drzewiczki.
2. Czyste powietrze.
3. Aktywni mieszkańcy wsi.
4. Teren nieskaŜony ekologicznie.
5. Tereny przydatne do rozwoju gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych.
6. Wodociąg, sieć gazowa i elektryczna.
7. Zorganizowany wywóz nieczystości stałych.
8. W centrum miejscowości znajduje się budynek Domu Wiejskiego przeznaczony na ośrodek Ŝycia społecznego oraz potrzeby całego sołectwa.
9. Grunty pod boisko i plac zabaw odpowiednio zagospodarowany pozwoli zaspokoić potrzeby poszczególnych grup wiekowych mieszkańców.
10. Pobocza drogi powiatowej oraz dróg gminnych z przeznaczeniem na chodniki.
11. Dogodne warunki dróg gminnych, które moŜna wykorzystać na ścieŜki rowerowe.
12. Lotnisko przeciwpoŜarowe.
Słabe strony
1. Zły stan Domu Wiejskiego wymagający kapitalnego remontu z przeznaczeniem na świetlice wiejską.
2. Brak wyposaŜenia świetlicy.
3. Brak placu zabaw dla małych dzieci i bazy sportowej, która umoŜliwiłaby młodzieŜy atrakcyjne i bezpieczne spędzenie czasu wolnego od zajęć szkolnych.
4. Zła nawierzchnia dróg.
5. Słabo rozwinięte połączenia komunikacyjne.
6. Brak łatwego i swobodnego dostępu do Internetu.
7. Słaba klasa ziemi.
8. Brak ścieŜek rowerowych.
9. Brak miejsc pracy.
10. Brak chodników wzdłuŜ dróg zapewniających mieszkańcom bezpieczne poruszanie się po miejscowości.
Bilans szans i zagroŜeń
Szanse - moŜliwości rozwoju Komaszyc
1. MoŜliwość pozyskania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 3.3 Odnowa i
rozwój wsi.
2. Rozwój agroturystyki.
3. Przestawienie gospodarstw na ekologiczne metody gospodarowania.
4. Osiedlanie się ludności miejskiej w przyjaznym, niezanieczyszczonym środowisku.
5. Czyste środowisko naturalne - bliskość lasów.
6. Dbanie mieszkańców o czystość i schludny wygląd obejść gospodarczych.
7. Reaktywowanie Koła Gospodyń Wiejskich moŜliwością wykonywania rękodzieła ludowego.
8. Budowa ścieŜek rowerowych.
9. Budowa kanalizacji.
10. Utwardzanie dróg gminnych.
11. Dobra współpraca z samorządem gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
12. PrzynaleŜność do Lokalnej Grupy Działania.
ZagroŜenia
1. Wzrastające bezrobocie.
2. Niskie dochody mieszkańców.
3. Spadek opłacalności rolniczej.
4. Starzenie się społeczności lokalnej.
5. Ograniczone środki finansowe na rozwój kultury i sportu.
6. Niska wiedza o ochronie naturalnego środowiska - dzikie wysypiska śmieci.
7. Mała świadomość i zbyt wysokie koszty zakładania własnej działalności.
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V. Opis planowanych działań do programu odnowy wsi Komaszyce na lata 2009-2016
Na podstawie analizy SWOT, a przede wszystkim sugestii i pomysłów mieszkańców sołectwa określono następujące zadania do wykonania.
Wykaz projektów na lata 2009-2016
Priorytetowe
Organizowanie Centrum Kultury i Sportu na bazie wiejskiej świetlicy - kapitalny remont świetlicy,
wyposaŜenie, uporządkowanie terenu wokół budynku i uzupełnienie ogrodzenia.
Pozostałe
1. Budowa boiska i placu zabaw.
2. Budowa ścieŜki rowerowej.
3. Odnowienie źródła energii szansą dla mieszkańców.
4. Budowa nowych dróg i chodników dla pieszych.
5. Szkolenia kulinarne.
6. Szkolenia z zakresu zdrowego Ŝywienia.
7. Szkolenia z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej.
8. Szkolenia w zakładaniu mikroprzedsiębiorstw.
9. Przygotowanie miejsca do bezpiecznych dojazdów i odjazdów autobusów.
10. Reaktywowanie Koła Gospodyń Wiejskich.
11. Konkurs na „Najpiękniejszą zagrodę wiejską”.
12. Budowa kanalizacji.
Realizacja powyŜszych zadań przyczyni się do:
- zwiększenia atrakcyjności miejscowości, przyciągnie nowych inwestorów i mieszkańców
- podniesienia standardu Ŝycia ludności i zmniejszenia róŜnic dzielących nas z mieszkańcami terenów
rozwiniętych
- integracji społeczności wiejskiej
- poprawy zdrowego modelu Ŝycia wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych mieszkańców wsi
- wzrostu atrakcyjności turystycznej
Szkolenia i kursy podniosą umiejętności i kwalifikacje mieszkańców w zakładaniu własnych mikroprzedsiębiorstw zmniejszając przy tym bezrobocie w sołectwie, pozwolą zachować tradycje i zwyczaje,
zwiększą świadomość ekologiczną.

Fot. Centrum Komaszyc. Budynek świetlicy
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Tabela zadań
Plan działania na rzecz wsi Komaszyce w latach 2009-2016
Zadania
Koszt w zł Czas realizacji Odpowiedzialny/zaangaŜowany
1. Remont i modernizacja świetlicy, wyposaŜenie, uporządkowanie terenu wokół 200.000
2009-2011
Urząd Gminy
budynku i uzupełnienie ogrodzenia
Urząd Gminy, Rada sołecka, Koło
2. Budowa placu zabaw, wyposaŜenie
80.000
2009-2013
Gospodyń Wiejskich
3. Budowa bazy sportowej (piłka noŜna,
20.000
2009-2013
Klub Tęcza, Urząd Gminy
siatkówka)
Urząd Gminy, Urząd Marszałkow4. Budowa nowych dróg, chodników, pobo200.000
2010-2016
ski, zarząd dróg wojewódzkich i
czy i rowów, ścieŜek rowerowych
gminnych, Nadleśnictwo
5. Mikroprzedsiębiorstwa, pomoc w zakła15.000
2014
Urząd Gminy, Rada Sołectwa
daniu oraz szkolenia
Rada Sołecka, Wiejskie Koło Go6. Organizacja imprez np. Dzień Matki i inne
10.000
2010-1016
spodyń
7. Organizacja wycieczek turystycznych i
Rada Sołecka, Wiejskie Koło Go10.000
2010-2016
krajoznawczych
spodyń
Urząd Pracy, Koło Gospodyń
8. Szkolenia kulinarne, zdrowego Ŝywienia,
15.000
2010-1016
Wiejskich, Rada Sołecka, Urząd
podnoszenia świadomości ekologicznej
Gminy
9. Przygotowanie miejsca do bezpiecznych
10.000
2010-2013
Urząd Gminy, Rada Sołecka
dojazdów i odjazdów autobusów

Źródło finansowania
PROW
Świętokrzyski
Program Odnowy Wsi
PROW
Urząd Gminy,
Nadleśnictwo,
PROW
Urząd Gminy,
Urząd Pracy
PIS,
POKL
LGD „U Źródeł”,
POKL
LGD „U Źródeł”,
POKL
Świętokrzyski
Program Odnowy Wsi

Szczegółowy kosztorys poszczególnych elementów składowych opracowanych zostanie na etapie
składania wniosków o dofinansowanie niniejszego zadania.
Czas wdraŜania powyŜszych zadań inwestycyjnych uzaleŜniony będzie od posiadanych środków
samorządu, działań Rady Gminy polegających na określeniu hierarchii i potrzeb w realizacji inwestycji z
całej gminy.
Niewątpliwie sukcesem byłoby, Ŝeby zadania te wykonane zostały w terminie do 2016 roku, dlatego działania społeczności polegać będą na szerokiej współpracy w wymianie doświadczeń i wspomaganie samorządu w realizacji i wdraŜaniu tych zadań.

2100
UCHWAŁA Nr XXII/13/09
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Morzywół na lata 2009-2016
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6, art. 40
ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r, nr 142, poz. 1591 z zm.) - Rada
Gminy w Gowarczowie uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Morzywół na lata 2009-2016” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gowarczów.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Konieczny
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/13/09
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 17 marca 2009r.

Plan Odnowy Miejscowości Morzywół na lata 2009-2016
Spis treści
Wstęp
1. Charakterystyka gminy Gowarczów.
2. Charakterystyka miejscowości Morzywół.
3. Dane o miejscowości.
4. Zasoby miejscowości.
5. Opis planowanych działań do programu odnowy wsi na lata 2009-2016.
6. Galeria zdjęć.
7. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Morzywół - analiza SWOT.
7. Opis projektu - harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadań.
Wstęp
Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z najwaŜniejszych wyzwań, jakie stoją przed Polską
w dobie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym celem jest wzmocnienie działań słuŜących niwelowaniu istniejących dysproporcji w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów zurbanizowanych.
Plany rozwoju miejscowości są częścią składową prowadzonych przez Jednostki Samorządów Terytorialnych działań, zmierzających do poprawy sytuacji gmin oraz sprzyjających długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią
Europejską.
Koncepcja rozwoju i odnowy wsi zakłada podejmowanie na tych terenach zróŜnicowanej działalności gospodarczej oraz kształtowanie jej w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych i
kulturowych, poprawę warunków Ŝycia poprzez rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom i
przedsiębiorcom dostępu do usług, a takŜe rozwój funkcji kulturowych i społecznych.
Odnowa wsi, w przypadku sołectwa Morzywół (gmina Gowarczów) będzie polegać w pierwszym etapie
na realizacji następujących zadań:
- budowa kompleksu mini boisk sportowych, (do grania w piłkę noŜną i siatkową) polegająca na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu zarośli i drzew, ustawieniu bramek, przygotowaniu mocowań pod
słupki do rozciągnięcia siatki, ustawienie tablicy z koszem, zasianiu trawy
- budowa placu zabaw przy starej szkole
- zagospodarowanie terenu posadzenie drzewek, krzewów roślin
- modernizacja budynku starej szkoły
- połoŜenie chodników
- ogrodzenie placu
1. Charakterystyka Gminy Gowarczów
Gmina Gowarczów połoŜona jest w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego, w
powiecie koneckim, nad rzeką Drzewiczką.
Powierzchnia gminy wynosi 101,98 km⃞, co stanowi 8,95 % powiatu koneckiego. 53 % gruntów
Gowarczowa to uŜytki rolne, a 38 % lasy.
Morzywół zajmuje ok. 280 ha.
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Ludność gminy Gowarczów to 4,93 tys. mieszkańców czyli 5,61 % z liczby powiatu.

Rys. 1. Usytuowanie gminy Gowarczów w powiecie koneckim
Charakterystyczną cechą gminy Gowarczów jest jej połoŜenie, graniczy od północy z województwem
mazowieckim, a od zachodu łódzkim..
Znajduje się w odległości 50 km. od Kielc, 120 km. od Warszawy, 100 km. od Łodzi.
PołoŜenie komunikacyjne gminy Gowarczów jest dość korzystne. Bez wątpienia najistotniejszym elementem w tym względzie jest przebiegająca tędy droga wojewódzka nr 728, łącząca Warszawę z Końskimi.
ObrzeŜem gminy, przez Rudę Białaczowską biegnie linia kolejowa Koluszki-SkarŜysko.

Rys. 2. Lokalizacja gminy Gowarczów w województwie świętokrzyskim
2. Charakterystyka miejscowości Morzywół
Początek historii Morzywołu jest trudny do ustalenia, poniewaŜ wszelkie informacje o nim nie są jasno
udokumentowane. Najwcześniejsze wzmianki, związane są z istniejącym w sąsiedztwie poligonem carskim. Nazwa Morzywół moŜe wywodzić się od carskiej rzeźni usytuowanej podobno nad południowym
brzegiem Drzewiczki, jej istnienie mogą potwierdzać często spotykane w okolicy kości zwierząt. Nazywano ją z rosyjskiego bojnią, ale etymologia polska moŜe wskazywać na związek zabijania zwierząt, czyli
moru.
W starostwie powiatowym w biurze geodezyjnym znajduje się mapa wojskowa z 1865r. z nazwą naszej
miejscowości.
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Na początku XX w. wieś była usytuowana po obu stronach rzeki, na górce od strony południowej znajdowało się gospodarstwo Wojciecha Partyki - wójta gminy Gowarczów, kilkaset metrów dalej na wschód
leśniczówka, a nieco na północ karczma, której właścicielem był śyd.
Nad rzeką mieściła się równieŜ pralnia na potrzeby wojska, znajdowały w niej pracę kobiety ze wsi, przez
wiele lat. Po odzyskaniu niepodległości carski poligon zajęło Wojsko Polskie.
Po północnej stronie Drzewiczki lokowała się zasadnicza, gęsto zabudowana i zaludniona część wsi. Zbudowano w niej kilkunastohektarowy staw. Spiętrzona woda napędzała koła 3 młynów wodnych, wytwarzała równieŜ energię elektryczną do oświetlania sąsiednich gospodarstw.
Mieszkańcy Morzywołu zbudowali szkołę i sklep. Wykorzystali na ten cel drzewa ze wspólnego lasu.
Na stawie wojsko zbudowało obszerną platformę oświetloną lampionami, organizowano na niej
tańce. Niegrzecznych uczestników, psujących zabawy innym, wyrzucano „za burtę”.
śycie mieszkańców biegło zgodnie z rytmem przyrody, jak równieŜ funkcjonowaniem poligonu.
On stał się przyczyną likwidacji Morzywołu i wielu sąsiednich miejscowości.
Po II wojnie światowej powstały plany rozszerzenia poligonu i rozpoczęto akcję wysiedlenia. W 1953r.
Morzywół przestał istnieć. Mieszkańców zmuszono do opuszczenia wsi. Wywieziono ich na Ziemie Odzyskane, niszcząc więzi, osiedlając rodziny z dala od siebie.
W roku 1960 odstąpiono od rozbudowy poligonu, a potem go zlikwidowano. Niektórzy mieszkańcy wrócili, wybudowali nowe domy, załoŜyli Spółdzielnię, kupili maszyny rolnicze do wspólnego uŜytkowania.
Mieszkańcy wsi byli ze sobą związani koligacjami rodzinnymi, ale zapewne nie tylko z tego powodu rozwijali swoją wieś, byli pracowici i przywiązani do miejsca w którym się urodzili.
2. O nas samych
Na terenie naszej miejscowości rozwijają się procesy osadnictwa - w budowie jest kilka domów
mieszkalnych oraz budynek przeznaczony na działalność usługową. W ubiegłym roku otwarto równieŜ zakład produkujący meble zatrudniający ok. 40 osób.
Ogólnie panująca na terenach wiejskich tendencja spadku gospodarstw rolnych na rzecz wzrostu
działalności usługowej widoczna jest takŜe w naszej gminie. Od momentu naszej akcesji do Unii Europejskiej szanse przetrwania mają na rynku gospodarstwa duŜe, toteŜ moŜliwości gospodarzy z sołectwa Morzywół są nikłe. Sytuacja powyŜsza przyczynia się do małej opłacalności działalności rolniczej w województwie. Ponadto produkcja rolna w Morzywole nie była profilowana, a grunty przewaŜnie w VI klasie. Gospodarstwa rolne Morzywołu nastawione są w większej części na zaspokajanie własnych potrzeb domowych
niŜ masowego zapotrzebowania konsumenta. Obecnie w sołectwie Morzywół jest 5 gospodarstw rolnych.
Jednak rzeczywista struktura uŜytkowania gruntów jest korzystna z uwagi na zjawisko dzierŜawy.
Wiele gospodarstw, formalnie istniejących z uwagi na fakt posiadania ziemi przez mieszkańców, jest w
istocie siedliskami dla osób pracujących poza rolnictwem.
Wieś Morzywół jest w pełni zelektryfikowana, zwodociągowana oraz ma dostęp do sieci gazowej. W
zakresie gospodarki ściekowej większość mieszkańców korzysta z osadników przydomowych. Całkowicie
został rozwiązany problem telefonizacji w wyniku działań inwestycyjnych firm telekomunikacyjnych.
Jednoczy nas wspólny cel, praca i wysiłek w zadaniach zagospodarowania budynku starej szkoły,
abyśmy mieli gdzie się spotykać na zebrania wiejskie, zorganizować dobrze wyposaŜoną świetlicę aby uaktywnić Ŝycie w naszej miejscowości.
W trosce o rozwój fizyczny i bezpieczeństwo naszych dzieci, chcielibyśmy zagospodarować teren
przy szkole na budowę boisk i placu zabaw.
Naszą bolączką jest brak funduszy na zorganizowanie i zagospodarowanie Centrum Wsi. Brak miejsca na zebrania wiejskie, boisk, placu zabaw dla dzieci, brak chodników.
3. Dane o miejscowości
Mieszkańcy
Liczba mieszkańców

134
Struktura wiekowa

Przedział wiekowy
Do 6 lat
7-18 lat
19-50 lat
PowyŜej 50 lat
Powierzchnia sołectwa
Liczba gospodarstw rolnych
Główne uprawy: Ŝyto, ziemniaki, owies jęczmień
Hodowla: bydło mleczne

Liczba osób
5
20
62
47
Ok. 128 ha.
5
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Zakłady i firmy usługowe
Firma „Meblex”
F. Usługowo-budowlana
F. usługowo-handlowe
Sklep

1
3
2
1

4. Zasoby Morzywołu
-

Rodzaj zasobu
środowisko przyrodnicze
połoŜenie
walory krajobrazu
walory szaty roślinnej

Opis zasobu jakim wieś dysponuje i jego znaczenie
teren równinny w otoczeniu lasów, przepływająca rzeka
połoŜenie przy drodze wojewódzkiej

małe

x
x
x
x

-

x

x
x
x
x
x

x
x
x

- miejsca spotkań
- miejsca sportu i rekreacji
gospodarka i rolnictwo
mieszkańcy, kapitał społeczny

-

duŜe

x

lasy sosnowe z domieszką brzozy, oraz łąki w kierunku Komaszyc,
Bębnowa i Rudy Białaczowskiej
- świat zwierzęcy
bobry, lisy, dziki, baŜanty, bociany, sarny
- wody powierzchniowe
wody powierzchniowe zaliczone do I klasy czystości
- gleby
gleby przewaŜnie w VI klasie
- drogi
wieś połoŜona wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 728 i powiatowej do
Komaszyc (brak naleŜytych poboczy, chodników, oświetlenia)
środowisko kulturowe
zabudowa dość zwarta, w centralnym punkcie wsi znajduje się
- architektura wiejska
budynek starej szkoły i teren wokół niej, dwie kapliczki z pocz. XX w.
- święta, odpusty
kultywowane są obrzędy wielkanocne, dyngus, przyśpiewki weselne, odpusty parafialne związane z patronami kościołów w Gowarczowie
- tradycje, obrzędy, gwara
młynarskie, murarskie, hafty, szydełkowanie, zanikająca gwara
świętokrzyska
pierogi z kapustą i grzybami, pyzy nadziewane, praŜuchy
- specyficzne potrawy
legendy, podania i fakty histo- po II wojnie światowej zmuszono mieszkańców do opuszczenia wsi
- wysiedlenie
ryczne
- specyficzne nazwy
Działy, Stawiska, Pułki, Mosków, Kaczyniec, Za Stawem, Porobka
obiekty i tereny
istnieje moŜliwość rozbudowy wsi (działki osób prywatnych) i za- działki pod domy letniskowe kładania gospodarstw agroturystycznych, jest duŜe zainteresowa- działki pod budowę nowych nie osiedlaniem w Morzywole
domów
są zakłady usługowe, istnieje moŜliwość dalszych inwestycji, gozakłady usługowe
spodarstw agroturystycznych w pobliŜu rzeki Drzewiczki

-

średnie

budynek starej szkoły wymagający remontu
plac przy budynku starej szkoły - teren na boiska
obecnie gospodarstwa rolne nastawione na własne potrzeby
Sołtys wsi Barbara Dajer 8 % mieszkańców posiada wyŜsze wykształcenie, są wśród nas mieszkańcy utalentowani artystycznie
kanalizacja i oczyszczanie na terenie sołectwa brak jest zbiorowego systemu kanalizacji, w
ścieków
planach mamy projekt na przydomowe oczyszczalnie ścieków
zaopatrzenie w wodę
Morzywół jest zwodociągowany, woda jest dostarczana z ujęć
znajdujących się na terenie Gowarczowa
utylizacja odpadów stałych
odpady komunalne ze wsi są wywoŜone Przez PGK w Opocznie
dostarczenie energii elek- usługi w tym zakresie pełni ZEORK S.A SkarŜysko-Kamienna
trycznej
telekomunikacja
Sieć telekomunikacyjna w Morzywole opiera się infrastrukturze usług
świadczonych przez TP S.A oraz operatorów telefonii komórkowej

x
x
x
x
x
x
x

5. Opis planowanych działań do programu odnowy wsi Morzywół na lata 2009-2018
Kluczowy
problem

Odpowiedź

Co nas najbar- wspólna praca przy
dziej zintegruje? odnowie wsi
Na czym nam - boiska sportowe, plac
najbardziej
zabaw, modernizmcja,
zaleŜy?
remont i wyposaŜenie
budynku starej szkoły
na świetlicę wiejską
- budowa ścieŜek rowerowych chodników,
poprawa nawierzchni
dróg, oświetlenie,
- realizacja programu
edukacji proekologicznej na terenie sołectwa

Propozycja projektu
uporządkowanie terenu w centrum
wsi przy budynku starej szkoły
- dostęp dzieci i młodzieŜy do aktywnych form spędzania czasu
- integracja mieszkańców poprzez
imprezy kulturalne itp.
- podniesienie atrakcyjności wsi dla
turystyki
- ułatwienie bezpiecznych dojazdów np. do Gowarczowa
- segregacja śmieci, przydomowe
oczyszczalnie ścieków

Czy stać nas na
realizację
organizacyjnie?

Czy stać nas na
realizację
finansowo?

Hierarchia
działań

tak

tak

III

tak

nie

I
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Co najbardziej nielegalne
wysypiska
nam przeszka- śmieci, brak kanalizacji,
dza?
nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa,
brak chodników poboczy, zły stan dróg i otaczającej infrastrukturry
Co najbardziej oŜywienie Ŝycia mieszzmieni
nasze kańców wsi oraz Ŝycia
Ŝycie?
turystycznego, integracja mieszkańców Morzywołu z sąsiednimi
miejscowościami
- krzewienie kultury fizycznej i sportu
Co
przyjdzie organizowanie spotkań,
nam najłatwiej? zawodów, konkursów,
festynów
- znalezienie wykonawcy
do budowy boiska i
placu zabaw, odnowienie kapliczek
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likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
segregacja śmieci, budowa chodników, poboczy, poprawa stanu dróg
- budowa ścieŜki rowerowej

- budowa kompleksu mini boisk
- adaptacja budynku starej szkoły
na świetlicę wiejską podnoszenie
świadomości proekologicznej

Poz. 2100

nie

nie

II

tak

tak

IV

tak

nie

V

umieszczenie na stronie Urzędu
Gminy wykazu stałych imprez, spotkań, zawodów

6. Galeria zdjęć
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Centrum Morzywołu, budynek starej szkoły, plac przy szkole.
7. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości - analiza SWOT
Mocne strony - atuty rozwoju sołectwa
- rezerwy terenowe w planach zagospodarowania przestrzennego pod rozwój nowych działalności
- atrakcyjne tereny rekreacyjne (m.in. tereny leśne, świat zwierzęcy - bociany, bobry, sarny, baŜanty, dziki)
- nieskaŜone środowisko naturalne (czysta rzeka)
- tereny przydatne do rozwoju gospodarstw agroturystycznych
- rosnący poziom wykształcenia młodzieŜy,
- wodociąg, sieć gazowa i elektryczna, telekomunikacyjna,
dostępny Internet
- zorganizowany wywóz nieczystości stałych
- dobre połoŜenie komunikacyjne przy drodze wojewódzkiej
Końskie - Warszawa
- rozwijające się firmy i zakłady usługowe
- aktywni mieszkańcy
Szanse
- rozwój bazy turystycznej i gastronomicznej
- moŜliwość korzystania z funduszy unijnych
- dobra współpracy z UG Gowarczów
- moŜliwość reaktywowania rękodzieła ludowego
- rozwój kulturalno-sportowy
- wykorzystanie głównego szlaku komunikacyjnego
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
- segregacja śmieci oraz podnoszenie świadomości wśród
mieszkańców sołectwa na temat ekologii
- budowa chodników
- budowa ścieŜek rowerowych
- program integracji społecznej szansa dla lokalnej społeczności
- przynaleŜność do Lokalnej Grupy Działania
- sprzyjająca polityka regionalna, ze strony rządu i władz wojewódzkich, (w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich)

Słabe strony - czynniki ograniczające rozwój sołectwa
- wysokie bezrobocie (trudności z podjęciem pracy),
- niski dochód do budŜetu, a duŜe potrzeby gminy (wysokie
potrzeby na realizacje nowej i zmodernizowanie istniejącej
infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury ochrony środowiska),
- niskie dochody gminy przypadające na jednego mieszkańca,
- niewystarczające nakłady finansowe na inwestycje i remonty
infrastruktury społecznej,
- brak kanalizacji,
- nieuregulowane stosunki wodne, niedostateczny stan istniejącej infrastruktury technicznej (niewystarczający stan dróg),
- brak poboczy, chodników,
- brak ścieŜek rowerowych,
- istnienie dzikiego wysypiska
ZagroŜenia
- wzrost bezrobocia zagroŜenie ekologiczne przemysłu,
- niekorzystne oprocentowanie kredytów na rozwój infrastruktur,
- wymóg posiadania udziału własnego gminy w kosztach realizowanych zadań min. 25 %
- niewystarczająca liczba instytucji w powiecie, wspierających
rozwój gospodarczy,
- nadmierne zwolnienia pracowników, brak alternatywnych
miejsc pracy,

Wizja rozwoju sołectwa Morzywół:
Morzywół to wieś harmonijnie łącząca walory atrakcyjnego miejsca do Ŝycia i mieszkania, pozostałości
działalności rolniczej, zorganizowana i przyjazna społecznością, stwarzający nowe perspektywy rozwoju i
poprawy warunków Ŝycia, dzięki wykorzystaniu własnej aktywności mieszkańców.
„Kompleksowy i zrównowaŜony rozwój sołectwa Morzywół dzięki wykorzystaniu jego zasobów i potencjałów, podstawą poprawy warunków Ŝycia społeczności lokalnej”.
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8. Opis projektu
Cel działania:
Działanie będzie wpływać na poprawę jakości Ŝycia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.
UmoŜliwi rozwój toŜsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Tabela zadań
Lp.
Zadania
Koszt
1 Zagospodarowanie terenu wokół budynku 150 tys. zł
starej szkoły na: boisko, plac zabaw miejsce
spotkań integracyjnych mieszkańców
2
3
4
5

6

7
8
9

Utworzenie stowarzyszenia - podmiotu prawnego odpowiedzialnego za reprezentowanie
mieszkańców wsi
Organizowanie spotkań integracyjnych, konkursów, zabaw

1000 zł

Lata realizacji
2009-2012

2009

Źródła finansowania
PROW 2009-2013
Oś 3 Odnowa i rozwój wsi, Leader - Urząd
Gminy, mieszkańcy, Rada Sołecka
PROW
Mieszkańcy, sołtys

2500 zł.

Począwszy od Stowarzyszenie mieszkańców, Rada Sołecka,
2009 przez kolej- sponsorzy
ne lata
Adaptacja budynku starej szkoły na świetlice 500 tys. zł.
2011-2016
PROW 2009-2013
wiejską i kawiarenkę internetową, dom ludoOś 3 Odnowa i rozwój wsi - Stowarzyszenie
wy, czytelnię
mieszkańców, Urząd Gminy, mieszkańcy
Budowa chodników, remont przystanków 200 tys. zł.
2012-2016
Urząd Gminy, Zarząd Dróg Wojewódzkich, PKS
autobusowych, oznaczenie przejść dla pieszych, oznakowanie dróg w celu ograniczenia
prędkości oraz wzrostu bezpieczeństwa
Likwidacja „Dzikich wysypisk śmieci”, pod- 10 tys. zł.
2009-2016
Urząd Gminy, Miejskie Przedsiębiorstwo Goniesienie świadomości mieszkańców w zakrespodarki Komunalnej
sie segregacji odpadów oraz opracowanie
PROW, Rada Sołecka. mieszkańcy
systemu segregowania śmieci
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 500 tys. zł
2012-2016
Mieszkańcy, Rada Sołecka - (małe projekty)
Rozwój turystyki rowerowej, wyznaczenie 10 tys. zł.
2009-2016
Stowarzyszenie Mieszkańców, Gmina, PTTK szlaków, remont kapliczek, budowa ścieŜki
PROW, Leader, Nadleśnictwo Barycz
rowerowej
Promocja miejscowości
5 tys. zł.
2009-2016
Stowarzyszenie mieszkańców, Rada Sołecka,
sponsorzy - (POKL, inne Ŝródła)

Szczegółowy kosztorys poszczególnych elementów składowych opracowany zostanie na etapie składania
wniosku o dofinansowanie zadania.
Czas wdraŜania powyŜszych zadań inwestycyjnych uzaleŜniony będzie od posiadanych środków samorządu, działań Rady Gminy polegających na określeniu hierarchii i potrzeb w realizacji inwestycji w całej
gminie. Sukcesem byłoby, aby zadania były zrealizowane do 2016 roku, dlatego działania społeczności
polegać będą na współpracy oraz wspomaganiu samorządu w realizacji i wdraŜaniu tych zadań.
Naszym priorytetem do realizacji w ramach PROW 2009-2012 „Odnowa i rozwój wsi” jest:
Adaptacja budynku i wyposaŜenie starej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej, miejsce zebrań mieszkańców, poniewaŜ obecnie nie mamy pomieszczenia na spotkania.
Następne to budowa boisk oraz placu zabaw dla dzieci, w trosce o rozwój fizyczny i bezpieczeństwo młodego pokolenia, a takŜe miejsca do wypoczynku, spotkań, zawodów, konkursów i róŜnego rodzaju imprez
dla ogółu mieszkańców.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 267

 12120 

Poz. 2100

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
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