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REJESTR ZGŁOSZONYCH UWAG DO PROJEKTU „DIAGNOZY SYTUACJI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ 

I PRZESTRZENNEJ MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO STASZOWA (MOF STASZOWA)” 

Lp. Zgłaszający 

Część 

dokumentu do 

którego odnosi 

się uwaga  

(rozdział, strona) 

Obecny zapis Propozycja zmiany z uzasadnieniem 
Stanowisko  

wraz z uzasadnieniem 

1. 
Staszów 

 

Jacek P. 

Stowarzyszenie 

Aktywności 

Lokalnej 

„Dolina 

Kacanki” 

Strona 80 

Ważnym elementem 

dziedzictwa 

kulturowego jest 

dziedzictwo lokalne, 

w tym działalność 

instytucji kultury 

Ważnym elementem dziedzictwa kulturowego jest 

dziedzictwo lokalne, w tym działalność organizacji 

pozarządowych i instytucji kultury 

Uzasadnienie: 

Nie tylko instytucje kultury dbają o lokalne 

dziedzictwo kultury. W dużej mierze zajmują się tym 

też organizacje pozarządowe. 

Oczywiście, że nie tylko instytucje 

kultury dbają o lokalne dziedzictwo, 

dlatego też napisano: „w tym działalność 

instytucji kultury”, co nie zamyka kręgu 

wszystkich podmiotów dbających o to 

dziedzictwo. Zapis taki wynika z faktu, że 

w akapicie tym nawiązano już do 

następujących po nim zaprezentowanych 

danych statystycznych, dotyczących 

wydarzeń/imprez organizowanych przez 

instytucje kultury. Nie stoi jednak na 

przeszkodzie aby przytoczone zdanie 

uzupełnić o „organizacje pozarządowe”, 

dlatego też UWAGA ZOSTAŁA 

UWZGLĘDNIONA. 

2. Strona 82 

 Zespół pałacowy 

„Dzięki”  

w Wiązownicy 

Kolonii 

 Zespół pałacowy „Dzięki” w Wiązownicy Kolonii, 

 Drewniany budynek szkoły w Wiązownicy-Kolonii, 

 Latarnia leśna w Wiązownicy-Kolonii 

Uzasadnienie: 

Drewniany budynek byłej szkoły w Wiązownicy-

Kolonii powstał w 1909 r. Został rozbudowany w 

1937 r. i już wtedy szkoła nosiła imię Wielkiego 

Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Wieloletni 

UWAGA ODRZUCOWNA 

W przytoczonym fragmencie diagnozy 

wymieniono najistotniejsze i największe 

atrakcje turystyczne oraz miejsca warte 

odwiedzenia w kontekście całego obszaru 

MOF, nie wymieniano natomiast 

wszystkich zasobów dziedzictwa 

kulturowego każdego sołectwa 
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kierownikiem tej placówki był żołnierz legionów 

Józef Stępniewski. Obecnie głównie dzięki staraniom 

lokalnej organizacji pozarządowej i wielu ludzi z 

całego świata budynek został zabezpieczony przed 

dalszą degradacją, a w dwóch pomieszczeniach 

znajduje się jedyna w regionie retro klasa ze sprzętami 

z początku wieku. Odbywają się tam warsztaty 

kaligrafii, czerpania papieru i odbywają lekcje 

wolności, które opowiadają o lokalnych bohaterach, 

dziedzictwie i tradycji regionu. Jest to ostatni z takich 

budynków w szerokiej okolicy i żywy przykład 

historii. 

Obok budynku byłej szkoły podstawowej w 

Wiązownicy-Kolonii, przy drodze ze Smerdyny do 

Osieka/Bukowej stoi leśna latarnia. Kiedy postawiono 

latarnię obecnie trudno ustalić ale na podstawie 

dokumentów odnalezionych w 1937 r. należy 

stwierdzić, że było to najprawdopodobniej w 

pierwszej połowie XVI w. Latarnia jest wysoka na 

ponad pięć metrów, wykonana z miejscowego 

kamienia mając figurę w kształcie obelisku. Jej dolną 

część stanowi czworogram będący postumentem 

całości. Od postumentu wznosi się ku górze 

czworokątna wieża. Przy szczycie wieży od strony 

wschodniej widoczny kwadratowy otwór, 

najprawdopodobniej na umieszczenie ognia. Po 

bliższych oględzinach latarni taki sam otwór był 

wykonany przy szczycie latarni od strony zachodniej - 

od budynku szkoły. Dawniej były wyposażone w 

specjalną latarnię, którą rozpalano w każdą noc. W 

czasie powstanie latani leśnej cały teren pokrywały 

rozległe wiązowe lasy, wąskie trakty i dukty leśne, 

które miały charakter drożyn/ścieżek. Usytuowanie 

wszystkich trzech gmin partnerstwa, 

dlatego też postanawia się nie 

uwzględniać uwagi.  
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latarni leśnej w Wiązownicy-Kolonii było 

podyktowane również tym, że tu krzyżowały się drogi 

leśne. Jak podaje tradycja, latarnia miała wskazywać 

nocą drogę błądzącym wędrowcom, w dzień być 

kierunkowskazem dla kupców, którzy przemierzali 

szlak handlowy z Sandomierza do Krakowa właśnie 

przez Wiązownicę. Jak każda latarnia morska miała za 

zadanie prowadzić i ostrzegać żeglarzy na 

wzburzonych morzach, tak wiązownicka latarnia 

mogła być również przystanią do wypoczynku 

bohaterów opancerzonych w zbroje, podążających 

strategiczną arterią na wyznaczone place bojów. Tu 

także złożono ciała poległych ze Szwedami wojaków
1
. 

Służyła również pielgrzymom zmierzającym do 

Łysogórskiego sanktuarium jako, że pewien okres 

Wiązownica była własnością benedyktynów 

świętokrzyskich. Ze znalezionych dokumentów 

wynikało, że codziennie palono ogień na jej szczycie 

by wskazywać drogę podróżnikom, zbrojnym 

i pielgrzymom. Latarnikiem był najczęściej więzień, 

który w ten sposób odbywał swoją karę przysługując 

się społeczeństwu – dbając o bezpieczeństwo. Obecnie 

latarnia, której powagę i okazałość dodaje wiekowy 

budynek szkoły, zwraca na siebie uwagę i urzeka 

swoim oryginalnym wyglądem dając świadectwo 

minionych dziejów. Należy do zabytków 

Wiązownicy-Kolonii
2
. 

                                                 
1 Osiek, "Ziemia Sandomierska. Dwutygodnik poświęcony sprawom i zobrazowaniu życia miejscowego" 1920, nr 11, s. 7. 
2 Latarnia leśna w Wiązownicy Kolonii położenie – 201 n.p.m, 50o 33’ 26’ 56’’ N  E 21o 24’ 14’ 76’’ E 
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Rok 1920 

Ziemia Sandomierska dwutygodnik
3
 poświęcony 

sprawom i zobrazowaniu życia miejscowego nr 11 

z dnia 10 października 1920 r. w artykule pt. Osiek 

przynosi między innymi informacje, że do osobliwości 

gminy Osiek zaliczyć można znajdujący się we wsi 

Wiązownica Kościelna nie wiadomo przez kogo 

wystawiony obok szkolnego ogrodzenia – obelisk 

kamienny /Latarnia Leśna przyp. aut/. Obok tego 

obelisku złożone zostały ciała poległych w czasie 

wojny ze Szwedami wojaków
4
. Obelisk /Latarnia 

leśna/ ten zębem czasu zniszczony potrzebuje 

remontu. 

Rok 1937 

20 sierpnia 1937 r. Kierownik 3 klasowej Publicznej 

Szkoły Powszechnej w Wiązownicy-Kolonii, Pani 

Julia Stępniewska skierowała do Urzędu 

Wojewódzkiego Wydziału Rejestracji i Konserwacji 

zabytków i pomników w Kielcach pismo w którym 

informowała, że w ogrodzie szkolnym Wiązownicy-

Kolonii stoi stary pomnik obelisk /latarnia leśna/ 

zbudowany z kostki kamiennej. Pani Kierownik w 

piśmie zapytuje czy Wydział Zabytków wie z jakich 

czasów ten pomnik pochodzi, kto go wybudował i co 

on ma przypominać? Bo pomnik ten jest stary, że 

nawet najstarsi mieszkańcy okoliczni nie znają historii 

jego powstania i różne sprzeczności o nim 

opowiadają. Pani Kierownik nadmienia również, że 

                                                 
3 Redakcja dwutygodnika informowała o zamknięciu wydawnictwa na czas nieokreślony co było  spowodowane trwającymi rokowaniami wojennymi. 

 
4 W 1657 r./czas potopu szwedzkiego/ po stronie Szwecji udział w wojnie wziął książę Siedmiogrodu Jerzego II Rakoczy, którego wojsko wspierane przez Kozaków osławiło się okrucieństwem, 

paląc, mordując i rabując wsie i zamki Sandomierszczyzny Zniszczeniu uległy wówczas min. zamki w Sandomierzu, Osieku, Rytwianach, Ujeździe ,Ossolinie, Szydłowie. Dochodziło również 

do bitew i potyczek , gdzie ginęli polscy żołnierze i chłopscy partyzanci. 
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pomnik jest w złym stanie i zagraża bezpieczeństwu 

publicznemu, a obecnie w pobliżu pomnika trwają 

prace budowlane polegające na przybudowaniu izb 

szkolnych i składowane są materiały budowlane. 

Ostatecznie Pani Julia Stępniewska prosiła  

o przysłanie fachowej Komisji, która by zbadała stan 

pomnika. Odpowiedź na wszystkie tak postawione 

pytania przyszła z Urzędu Wojewódzkiego w dniu 

27.08.1937 r. w której poinformowano Kierownictwo 

Szkoły w Wiązownicy-Kolonii, że brak w Urzędzie 

Wojewódzkim wiadomości co do wartości 

historycznej i zabytkowej pomnika. Urząd 

Wojewódzki prosił ponadto Panią Kierownik szkoły 

o nadesłanie w miarę możliwości fotografii 

omawianego pomnika. Poinformowano także 

o planowanym zbadaniu pomnika przez konserwatora 

w czasie jego objazdu tego terenu
5
. Czy doszło do 

zbadania pomnika? – tego nie wiemy, gdyż pomimo 

licznych kwerend w tym temacie nie udało się tego 

ustalić. 

Dokumenty 

Było to w roku 1937, kiedy rozbudowano drewnianą 

szkołę w Wiązownicy-Kolonii. Podczas prac 

budowlanych ówczesny kierownik szkoły Józef 

Stępniewski postanowił poprawić sygnaturkę 

(wgłębienie) znajdujące się na kamiennym 

monumencie, stojącym tuż przy szkole. W tym celu 

zlecił to zadanie stolarzowi Józefowi Rosołowi, który 

                                                 
5
 W Archiwum Państwowym w Sandomierzu w aktach Szkoły Podstawowej są dwa dokumenty dotyczące Latarni Leśnej w Wiązownicy Kolonii – pierwsze to 

pismo nr 78 z dnia 20 sierpnia 1937r. Kierownika Szkoły w Wiązownicy do Województwa w Kielcach i drugie o sygn.K.Szt.1/108-37 z dnia 27 sierpnia 1937 - 

odpowiedz na pierwsze pismo. 
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dostawił drabinę do obelisku i zaczął demontować 

zmurszałe drewno znajdujące się w zagłębieniu na 

szczycie kamiennego filara. Pod jedną z desek znalazł 

4 pergaminowe arkusze zapisane mało czytelnym 

pismem. Kierownik szkoły z uwagi na podejrzenie 

znalezienia historycznych dokumentów postanowił 

odesłać je do jednego z warszawskich archiwów. Po 

kilku tygodniach przyszła odpowiedź. Znalezione 

dokumenty potwierdzały lokalną nazwę obiektu, który 

od niepamiętnych czasów był nazywany latarnią 

leśną
6
. Okazało się, że obiekt ten został zbudowany 

prawdopodobnie w XVI/XVII wieku i pełnił funkcję 

latarni leśnej. Niektóre przekazy mówią o roku 1610. 

W tamtych wiekach cały teren pokrywały rozległe 

knieje, a trakty i dukty leśne miały często charakter 

wąskich ścieżek. Dlatego też na skrzyżowaniu 

budowano leśne latarnie, które nocą miały wskazywać 

drogę błądzącym wędrowcom. Latarnia stoi właśnie 

na skrzyżowaniu dwóch traktów i jak mówią 

znalezione dokumenty, codziennie palono światło na 

jej szczycie, by wskazywać drogę podróżnikom. 

Latarnikiem był najczęściej więzień, który w ten 

sposób odbywał swoją karę przysługując się 

społeczeństwu – dbając o bezpieczeństwo. Dzisiaj 

niestety nie wiadomo, gdzie znajdują się owe 

latarniane dokumenty i jaki jest dokładnie ich zapis. 

Nie wiadomo czy zachowały się podczas wojennej 

zawieruchy i ile lat liczy leśna latarnia. W ubiegłym 

roku zmarł człowiek, który odnalazł te dokumenty. 

Zdążył jeszcze przekazać ta historię, która od 

dziesiątek lat krążyła po okolicy w formie legendy. 

                                                 
6 Wywiad z P. Józefem Rosołem 
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3. Strona 83 
 Obszar Natura 2000 

Ostoja Żyznów 

 Obszar Natura 2000 Ostoja Żyznów 

 Skałki Podwale w góreckim lesie w Wiązownicy-

Kolonii 

Uzasadnienie: 

Także pod względem przyrodniczym nasza okolica 

znacząco wyróżnia się w skali regionu. Stwierdzono 

na naszym terenie 8 gatunków sów i 10 gatunków 

nietoperzy. Podwale to ewenement na skalę kraju. 

Buczyna miesza się tu z grądem. Przez las ciągnie się 

głęboki i obszerny wąwóz z licznymi skałkami 

wapiennymi. Skałki porośnięte są zbiorowiskami 

paproci z rzadkim i chronionym paprotnikiem 

kolczastym, który w świętokrzyskim znany jest  

z paru stanowisk. To naskalne paprociowiska, rzadkie 

i chronione, górskie zbiorowisko, które występuje w 

Pieninach, Sudetach czy Bieszczadach. Nigdzie dalej 

na wschód Polski nie ma już takiego miejsca. 

W skałkach znajdują się niewielkie jaskinie, które tu 

odkryto i zostały pierwszy raz opisane dla nauki. 

Więcej o wyjątkowych walorach przyrodniczych 

można przeczytać pod tym linkiem: 

https://dzikiezycie.pl/archiwum/2021/kwiecien-

2021/toskania-czy-karpacki-lasostep-nie-to-

wiazownica-na-kielecczyznie  

UWAGA UWZGLĘDNIONA 

Przytoczony fragment uzupełniono 

zgodnie z uwagą.  

4. Strona 150 

Mocne strony: 

18. Ogromny 

potencjał linii 

kojowych: LHS 

i normalnotorowej. 

Słabe strony: 

20. Frekwencja 

wyborcza poniżej 

Mocne strony: 

18. Ogromny potencjał linii kojowych: LHS 

i normalnotorowej. 

19. Duży potencjał i zagęszczenie organizacji 

pozarządowych. 

Słabe strony: 

20. Frekwencja wyborcza poniżej średniej dla Polski. 

21. Niewykorzystany potencjał organizacji 

UWAGA CZĘŚCIOWO 

UWZGLĘDNIONA 

 

W mocnych i słabych stronach w analizie 

SWOT należy przedstawić te, które tyczą 

się całego obszaru (a nie np. jednej 

z gmin partnerstwa) i te, które są znaczące 

– np. wskaźnik jest znacznie 

https://dzikiezycie.pl/archiwum/2021/kwiecien-2021/toskania-czy-karpacki-lasostep-nie-to-wiazownica-na-kielecczyznie
https://dzikiezycie.pl/archiwum/2021/kwiecien-2021/toskania-czy-karpacki-lasostep-nie-to-wiazownica-na-kielecczyznie
https://dzikiezycie.pl/archiwum/2021/kwiecien-2021/toskania-czy-karpacki-lasostep-nie-to-wiazownica-na-kielecczyznie
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średniej dla Polski pozarządowych. 

22. Brak przedsiębiorstw społecznych i słabo 

rozwinięta ekonomia społeczna. 

23. Słaba konsolidacja i współdziałanie sektora 

pozarządowego. 

24. Brak znacznego kapitału finansowego w 

organizacjach pozarządowych. 

25. Brak ponadregionalnego produktu turystycznego, 

marki, sieci wzajemnych relacji wyróżniających MOF 

wśród innych w województwie. 

26. Brak realnych i głównie przynoszących profity 

partnerstw samorządu, przedsiębiorców i organizacji 

pozarządowych. 

27. Słabe wykorzystanie walorów przyrodniczych, 

kulturowych i dziedzictwa lokalnego. 

28. Brak kompleksowego długofalowego wsparcia 

osób starszych i słaba polityka senioralna (brak 

domów dziennego pobytu, gospodarstw 

opiekuńczych) 

Uzasadnienie: 

W bardzo wielu miejscowościach są organizacje 

pozarządowe (KGW, OSP, stowarzyszenie, LZS, 

fundacje), które posiadają niewykorzystany potencjał. 

Słabo rozwinięta ekonomia społeczna powoduje niskie 

przychody w organizacjach i uzależnienie się tylko od 

środków pochodzących z grantów i konkursów. 

Brak wzajemnej współpracy organizacji 

pozarządowych w postaci zorganizowanych form 

(forum organizacji, zrzeszenia, Powiatowa Rada 

Pożytku Publicznego, Gminna Rada Pożytku 

Publicznego). 

Nie ma sztandarowych projektów, produktów 

turystycznych, marek regionu (np. wioski 

korzystniejszy niż w gminach sąsiednich 

i województwie (mocna strona).  

W przypadku zagęszczenia organizacji 

pozarządowych w MOF Staszów, 

wskaźnik „Fundacje, stowarzyszenia, 

organizacje społeczne na 10 tys. 

mieszkańców” nie wyróżnia się na tle 

gmin sąsiednich, województwa i Polski – 

nie jest ani najwyższy, ani najniższy, 

równy średniej wojewódzkiej. W TEJ 

CZĘŚCI NIE UWAZGLĘDNIA SIĘ 

UWAGI. 

W odniesieniu do proponowanego 

uzupełnienia słabych stron: 

Ad. 22, 23, 25, 27, 28, – uwzględniono  

Ad. 21, 24 – częściowo uwzględniono 

w zmienionej formie. Brak kapitału 

w organizacjach pozarządowych nie do 

końca stanowi wewnętrzne 

uwarunkowanie gminy i nie koniecznie 

zależy od samorządu. Jest to problem 

wielu organizacji w całym kraju. 

Problemem wydaje się być przyczyna 

braku tego kapitału, m.in. skomplikowane 

formalności związane z korzystaniem ze 

środków grantodawców, sponsorów lub 

funduszy Unii Europejskiej, a ze strony 

samych organizacji – nie w każdym 

przypadku, ale powszechnie często - brak 
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tematyczne), które jednoczyły by we wspólnym celu 3 

sektory. 

Obszar MOF obfituje w szczególne walory 

przyrodnicze, które są w niewielkim stopniu 

popularyzowane i wykorzystywane. 

Starzejące się społeczeństwo powinno mieć 

zapewnione odpowiednie zaplecze i formy spędzania 

wolnego czasu, a przede wszystkim powinni być 

ważną i aktywną częścią społeczności lokalnej 

poprzez między pokoleniowe projekty realizowane 

w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. 

wiedzy, doświadczeń i aktywności w 

pozyskiwaniu funduszy oraz nieumiejętne 

gospodarowanie nimi. Problemem jest nie 

tylko pozyskiwanie środków, ale 

dominacja środków publicznych, a także 

regularność i stabilność finansowania 

działalności większości organizacji. 

Trudności z pozyskiwaniem środków są 

źródłem wielu innych ułomności i 

problemów w działalności organizacji 

pozarządowych, przede wszystkim braku 

stabilności i ciągłości prowadzonych 

działań, braku możliwości utrzymania 

stałego, płatnego personelu, 

ograniczonych możliwości rozwoju 

pracowników oraz słabości potencjału 

fizycznego. Dlatego też nie uwzględnia 

się uwagi w proponowanej formie, ale do 

analizy zostanie dodany zapis w słabych 

stronach „Trudności w pozyskiwaniu 

środków finansowych przez organizacje 

pozarządowe oraz niewykorzystany 

potencjał tych organizacji”. 

Ad. 26 – uwzględniono częściowo. 

Zamiast proponowanego zapisu, analizę 

SWOT uzupełnia się o inny o podobnym 

znaczeniu: „brak efektywnych partnerstw 

trójsektorowych” 
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5. Strona 151 

Szanse: 

10. Moda na zdrowy 

styl życia. 

Zagrożenia: 

11. Emigracja 

mieszkańców Polski. 

Szanse: 

10. Moda na zdrowy styl życia. 

11. Większa samoorganizacja społeczności lokalnych 

w zakresie ochrony środowiska, dziedzictwa i kultury. 

12. Wspólne działania i stworzenie sieci organizacji 

pozarządowych. 

13. Utworzenie sieci wiosek tematycznych na terenie 

trzech gmin jako wyjątkowego w skali regionu 

produktu turystycznego. 

14. Dzięki wioskom tematycznym i rozwojowi 

ekonomii społecznej podniesienie zasobów 

finansowych i niezależności organizacji 

pozarządowych. 

15. Dodatkowe miejsca pracy i współpraca 

międzysektorowa w zakresie tworzenia i prowadzenia 

wiosek tematycznych. 

16. Rozwój turystyki opartej na lokalnych zasobach, 

kapitale społecznym  

i dziedzictwie. 

Zagrożenia: 

11. Emigracja mieszkańców Polski. 

12. Degradacja środowiska naturalnego, ważnych 

i cennych przyrodniczo obiektów (skałki, drzewa, 

skupiska drzew, lasy, strumienie i rzeki), terenów  

i obiektów cennych kulturowo. 

13. Brak współpracy między organizacjami 

pozarządowymi. 

14. Brak współpracy międzysektorowej i partnerskiej. 

15. Brak wsparcia finansowego i instytucjonalnego dla 

organizacji pozarządowych (środki finansowe tylko 

dla samorządu i przedsiębiorców). 

16. Wypalenie społeczne lokalnych liderek i liderów. 

17. Brak chęci współpracy w zakresie tworzenia 

UWAGA ODRZUCONA 

 

Zgodnie z definicją analizy SWOT, 

szanse i zagrożenia wynikają z mikro 

i makrootoczenia i nie są zależne od 

władz lokalnych i lokalnej społeczności – 

należą one do otoczenia bliższego 

i dalszego.  

Przytoczone propozycje uzupełnienia 

szans, nie są same w sobie szansą na 

rozwój – są one już pewnymi 

środkami/działaniami, które można 

podjąć. W większości zależą od 

działalności gmin obszaru i jego lokalnej 

społeczności. Podobnie w zakresie 

zaproponowanych zagrożeń. 

Metodologicznie i merytorycznie 

zaproponowane zmiany uznaje się za 

niezasadne.  
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i działania ponadregionalnego produktu lokalnego. 

Uzasadnienie: 

Zorganizowane i współpracujące ze sobą organizacje 

pozarządowe mogą się wzajemnie wspierać, 

wymieniać doświadczeniami, realizować projekty 

i być partnerem nie petentem dla samorządu i biznesu. 

Jak aktywizować lokalną społeczność, stworzyć nowe 

miejsca pracy, miejsca noclegowe, markę regionu, 

określić zasoby, spowodować uczucie dumy  

z dziedzictwa, spowodować międzysektorową 

współpracę? Na te wszystkie wyzwania odpowiadają 

wioski tematyczne i procesy ich powstawania. 

Wioski tematyczne stanowią obecnie coraz 

popularniejszą formę ożywienia gospodarczego 

terenów wiejskich. Dzięki współpracy lokalnej 

społeczności z instytucjami i przedsiębiorstwami 

turystycznymi przy tworzeniu i implementacji 

konkretnego produktu turystycznego istnieje 

możliwość poprawy sytuacji ekonomicznej na danym 

terenie i generowanie dochodów m.in. przez tworzenie 

nowych miejsc pracy. Innowacyjność w turystyce 

wiejskiej polega na wprowadzaniu istotnych zmian 

w  ferowanych wiejskich produktach turystycznych, 

tworzeniu nowych, ciekawych produktów oraz 

implementacji lepszych rozwiązań w procesach 

obsługi klientów. 

6. Strona 165-166 

W celu stworzenia 

warunków 

sprzyjających 

rozwojowi turystyki, 

konieczne jest 

podjęcie szeregu 

działań dotyczących 

W celu stworzenia warunków sprzyjających 

rozwojowi turystyki, konieczne jest podjęcie szeregu 

działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania 

wiosek tematycznych jako lokalnego produktu 

turystycznego i stworzenie sieci wyjątkowych wsi 

trzech gmin bazujących na zasobach lokalnych. 

Należy rozbudować lub poprawić standardy istniejącej 

Zaproponowane zapisy dotyczą już 

pewnych szczegółowych rozwiązań/ 

zadań / projektów. Zadaniem diagnozy 

jest opracowanie wniosków o stanie 

obecnym, o pewnych zachodzących 

zjawiskach, zaobserwowanych 

potencjałach i barierach rozwoju. Synteza 
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rozbudowy lub 

poprawy standardu 

istniejącej 

infrastruktury 

turystycznej, m.in.: 

bazy noclegowej, 

gastronomicznej, 

budowy tras 

rowerowych 

umożliwiających 

dojazd do miejsc 

rekreacji (Golejów), 

czy też łączących 

miejsca atrakcyjne 

turystycznie na 

obszarze trzech gmin. 

infrastruktury turystycznej, m.in.: bazy noclegowej, 

gastronomicznej, budowy tras rowerowych budowy 

tras rowerowych umożliwiających dojazd do miejsc 

rekreacji (Golejów), czy też łączących miejsca 

atrakcyjne turystycznie na obszarze trzech gmin. 

Uzasadnienie: Uruchomienie wioski tematycznej daje 

duże możliwości rozwojowe. Mieszkańcy wraz z 

ekspertem specjalizującym się w tym obszarze: 

konstruują ofertę turystyczną, tworzą plan 

marketingowy oraz budują zespół osób 

odpowiedzialnych za realizację tego projektu. Wioski 

tematyczne – czyli wsie z motywem przewodnim – to 

innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki 

wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi 

alternatywnych dochodów. Oferta wsi tematycznych – 

budowana na bazie zasobów przyrodniczych 

kulturowych i historycznych danej miejscowości – 

pozwala przyciągnąć na tereny wiejskie turystów oraz 

zintegrować mieszkańców wsi. Dotychczas działające 

oddzielnie gospodarstwa agroturystyczne łączą siły 

i wspólnie tworzą markę miejscowości i lokalnych 

produktów. W województwie świętokrzyskim jest 

kilka wsi tematycznych (3-5), a stworzenie nowych 

wsi i połączenie ich w sieć dałoby dużą szansę na 

wypromowanie regionu i stworzenie na skalę regionu 

marki turystycznej opartej o współpracę 

międzysektorową i bazowanie na lokalnych zasobach. 

Lokalna społeczność miałaby dodatkową pracę, 

powstałyby nowe miejsca noclegowe i usługowe, 

a mieszkańcy mając profity z ruchu turystycznego 

bardziej dbaliby o przestrzeń publiczną, przyrodę 

i dziedzictwo lokalne. 

diagnozy i same rozwiązania/projekty 

znajdą się bezpośrednio w Strategii 

Rozwoju MOF Staszów. Opracowanie 

projektu Strategii poprzedzi nabór 

pomysłów na projekty do realizacji – 

wtedy interesariusze będą mogli zgłaszać 

swoje propozycje.  
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7. 

Oleśnica 

 

Teresa K. 

 

Zgłoszone uwagi odnoszą się do ogółu 

Diagnozy i sytuacji gminy. 

Uwagi nie zostały zgłoszone na 

przeznaczonym do tego celu formularzu, 

w związku z czym nie muszą być 

rozpatrywane, jednak postanowiono 

o odniesieniu się do nich. Treść przesłana 

przez Zgłaszającą jest obszerna i w wielu 

miejscach nie odnosi się bezpośrednio do 

przedmiotu konsultacji, dlatego 

w kolumnie „Propozycja zmiany 

z uzasadnieniem” przedstawiono tylko 

wybrane, bezpośrednio odnoszące się do 

Diagnozy uwagi.  

W Diagnozie brakuje adresu firmy i nazwiska osoby, 

która opracowała tę Diagnozę oraz zaświadczeń, że 

autor ma kompetencje i doświadczenie w opracowaniu 

tego typu prac.  

 

 

Przepisy prawa nie nakazują 

umieszczania tego typu informacji 

w dokumentach takich jak Diagnoza, 

którą poddano konsultacjom. Jest to 

decyzja autorów i Zamawiającego. Tym 

bardziej brak jakiegokolwiek wymogu 

załączania zaświadczeń autorów o 

doświadczeniu. W przypadku 

konsultowanej Diagnozy, należy zwrócić 

uwagę na to, że Wykonawca (autor) 

został wyłoniony zgodnie z przepisami 

prawa, a wszelkie informacje o wiedzy 

i doświadczeniu były weryfikowane przez 

Zamawiającego, czyli Gminę Staszów – 

jako Lidera Partnerstwa, przed 

podpisaniem z Wykonawcą umowy na 

realizację zadnia.  

Mimo powyższych argumentów, 

postanowiono o częściowym 

uwzględnieniu uwagi – w dokumencie 

zamieszczony zostanie adres i kontakt do 

firmy InicjatywaLokalna.pl sp. z.o.o.  

(Wykonawca), tak aby nie było 

wątpliwości co do kwestii autorskich.  

Diagnoza opiera się częściowo na danych gminnych i 

danych GUS. Tu, przy żadnym odesłaniu do GUS nie 

podano, do jakiego dokumentu konkretnie autor 

Diagnozy się odnosi. 

Do wszystkich danych w Diagnozie 

podane zostały źródła informacji. Dane 

Głównego Urzędu Statystycznego [GUS] 

są ogólnodostępne i można je wyszukać 

w witrynie https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start 

Wszędzie tam gdzie w Diagnozie podano 

dane z GUS wpisano źródło dane GUS.  

W przypadku gdyby w Diagnozie podano 

dane z konkretnego dokumentu/publikacji 

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start
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stworzonego/ej przez GUS, np. „Rocznik 

Demograficzny” Warszawa 2021, ISSN 

1505-6716 – wtedy takie dane zostałyby 

dopisane.   

Wykres 37 „Poza dochodami odzwierciedleniem 

sytuacji finansowej gminy są jej wydatki. Wydatek 

bieżący na 1 mieszkańca to 4105,55 zł wydatek 

majątkowy to 812,13 zł” – dlaczego autor nie podaje 

skąd wziął te dane? 

 

Pod wszystkimi wykresami i tabelami 

w Diagnozie podano źródło informacji. 

Również w przypadku wykresów i tabel 

odnoszących się do wydatków bieżących 

i majątkowych gmin MOF Staszów 

podano źródło – dane GUS. Dane 

Głównego Urzędu Statystycznego [GUS] 

są ogólnodostępne i można je wyszukać 

w witrynie https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start  

Diagnoza jest opasłą pracą na 173 strony, niestety 

drukowane w odstępie dwulinijkowym. 

 

Diagnoza została przygotowana zgodnie 

z przepisami prawa w tym zakresie – 

w szczególności z ustawą z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) oraz 

ustawą z dnia 26 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), a także 

w oparciu o zapisy Poradnika 

Praktycznego – Strategia Rozwoju Gminy, 

opracowanego na zlecenie Ministerstwa 

Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Obszerność dokumentu wynika zarówno 

z wymogów określonych powyższymi 

dokumentami/aktami prawa, jak i faktu iż 

dotyczy obszaru kilku gmin. W tekście 

zastosowano interlinię 1,5 (w tabelach 

1,15). 

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start
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Diagnoza nie wnosi do wiadomości gminy nic 

nowego. Bo wiemy już od dawna, że społeczeństwo w 

Oleśnicy się starzeje, że młodzież wybywa (…). 

Diagnoza powiela to, co gmina już wie z poprzednich 

analiz i nie proponuje prawie żadnego rozwiązania 

 

Bez względu na to jaką wiedze i opinię na 

temat danego obszaru mają niektórzy 

mieszkańcy czy inni interesariusze, 

zgodnie ze znowelizowanymi przepisami 

prawa, opracowanie Strategii musi być 

poprzedzone Diagnozą sytuacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Zgodnie z obowiązującym 

prawem, diagnoza nie jest już tylko dobrą 

praktyką czy standardem realizacyjnym, 

ale obowiązkiem ustawowym. Warto 

zwrócić uwagę, że konsultowany 

dokument odnosi się do całego obszaru 

MOF, składającego się z 3 gmin i stanowi 

zbiór danych o nich – na co dzień nie 

każdy mieszkaniec Oleśnicy musi 

posiadać wiedzę o tym, jak wygląda 

sytuacja społeczno-gospodarcza 

pozostałych gmin partnerstwa. 

Zgłaszająca słusznie zauważa, że 

Diagnoza nie proponuje żadnych 

rozwiązań – jest to jednak jak najbardziej 

merytoryczne podejście, ponieważ 

zadaniem diagnozy jest opracowanie 

wniosków o stanie obecnym, o pewnych 

zachodzących zjawiskach, 

zaobserwowanych potencjałach 

i barierach rozwoju. Synteza diagnozy 

i same rozwiązania znajdą się 

bezpośrednio w Strategii Rozwoju MOF 

Staszów.  

Diagnoza opiera się na wybranych danych z lat 

Jak wskazano w Poradniku Praktycznym 

– Strategia Rozwoju Gminy  Diagnoza 
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wcześniejszych, ale brak danych z roku 2020.  

 

powinna być prowadzona w układzie 

dynamicznym (kilkuletnim), 

pozwalającym na uzyskanie informacji 

o dokonujących się zmianach. Dobrym 

okresem jest pięć ostatnich lat, 

z uwzględnieniem opóźnień, jakie 

zdarzają się w zakresie publikacji danych 

w ramach statystyki publicznej.  

Należy zwrócić uwagę, że proces 

tworzenia Diagnozy rozpoczął się 

w 2021 r. kiedy jeszcze nie wszystkie 

dane statystyczne były dostępne za 

2020 r. Ponadto odniesiono się do danych 

z 2019 r., gdyż przez pandemię COVID-

19 rok 2020 był szczególny – pandemia 

spowodowała załamanie gospodarcze 

i trudną sytuację na rynku pracy, 

w związku z czym przedstawianie danych 

dla tego roku mogłoby powodować 

błędną interpretację sytuacji 

w poszczególnych obszarach  

funkcjonowania MOF. Zgłaszająca sama 

z resztą słusznie zauważyła, że ciężko 

o porównywanie danych w czasach 

pandemii, zawierając w swoim piśmie 

komentarz „strony 60-70 można sobie 

darować bo jest pandemia i nie można 

teraz niczego porównywać” – przy tym 

należy zwrócić uwagę, że dane na 

stronach 60-70 zostały podane również na  

lata 2015–2019, więc pandemia nie miała 

na nie wpływu. 
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Właściwie autor Diagnozy ma rację, ze w Oleśnicy już 

niczego nie trzeba, że Oleśnica już nie musi się dalej 

rozwijać. Ale jak to się ma do twierdzenia autorów, że 

oleśnickie dzieci rodzin nie budowlańców są biedne 

(…). Diagnoza dowodzi, że oleśnicka młodzież 

zajmuje ostatnie miejsca w międzyszkolnych 

konkursach. Tylko sportowo nie daje się pobić. 

 

W konsultowanej Diagnozie nie 

znaleziono fragmentów/tekstów/tez, które 

przedstawia Zgłaszająca. „Diagnoza 

dowodzi, że oleśnicka młodzież zajmuje 

ostatnie miejsca w międzyszkolnych 

konkursach” – w Diagnozie nie 

wspomniano o konkursach 

międzyszkolnych, w zakresie edukacji 

analizowano wyniki uczniów 

z egzaminów końcowych w szkołach. 

Ponadto, gdyby autorzy Diagnozy lub 

władze gminy, stwierdzili, że Oleśnica nie 

musi się rozwijać, to zapewne nie byłaby 

przygotowywana strategia rozwoju 

obejmująca zasięgiem ten obszar. 

Nieprawdą jest: „Najczęstszą porą występowania tego 

rodzaju wezbrań są miesiące czerwiec-wrzesień.  

Obszar zagrożenia powodziowego przedstawiono na 

mapach 8-10. W granicach Gminy Oleśnica nie 

występuje jakiekolwiek zagrożenie” (powodziowe).  

 

8b. „W Oleśnicy jest 26 stowarzyszeń, fundacji na 10 

tys. mieszkańców” – w Oleśnicy nawet nie ma 10 tys. 

mieszkańców 
 

Zgłaszająca nie przedstawiła dlaczego 

uważa przytoczony fragment za 

nieprawdziwy i nie podała informacji, 

która jej zdaniem byłaby zgodna z 

prawdą.  

Odnośnie wskaźnika „Liczba 

stowarzyszeń, fundacji na 10 tys. 

mieszkańców” – pewne dane statystyczne 

należy przeliczać na 1 mieszkańca, na 100 

mieszkańców, na 10 tys. mieszkańców, na 

1 km
2
 itp., po to aby móc te wartości 

porównywać między różnymi 

podmiotami /jednostkami. Nie ma 

znaczenia jaka jest liczba mieszkańców 

danej gminy – dane statystyczne np. 

dotyczące liczby podmiotów wpisanych 

do REGON, zawsze można przeliczyć na 
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10 tys. mieszkańców, nawet jeśli realnie 

tych mieszkańców jest o połowę mniej – 

wtedy z danej statystycznej powstaje nam 

wskaźnik, dzięki czemu możemy 

porównywać jednostki terytorialne 

między sobą. Nie bez powodu dane GUS 

w większości podawane są również w 

postaci wskaźników – przeliczone na 

jakąś jednostkę – jest to zgodne z 

podstawowymi zasadami analiz 

statystycznych.   

Niczym nie poparte twierdzenia „we wskaźniku 

rozwoju Oleśnicy autor Diagnozy stwierdził, że jest 

pozytywny, na co miałyby wpływać: 

- stan finansów lokalnych, 

- dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych, 

- sytuacja demograficzna, 

- dostępność komunikacyjna,  

- nie wykazując źródeł prawdziwości tych informacji. 

Przytoczona uwaga wskazuje na 

niedokładne zapoznanie się z metodologią 

prac i przeprowadzonych analiz w 

Diagnozie. Jak wskazano w rozdziale 

„Metodyka opracowania Diagnozy” – 

„Narzędziem pozwalającym na analizę 

sytuacji rozwojowej danej gminy był 

Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL). 

MRL pozwala na syntetyczną ocenę 

potencjału społeczno-ekonomicznego 

gminy w czasie i w relacji do innych gmin 

o podobnej funkcji w strukturze 

osiedleńczej kraju. Zgodnie z teorią 

zrównoważonego rozwoju wyodrębniono 

trzy wymiary tegoż rozwoju: 

gospodarczy, społeczny i środowiskowo-

przestrzenny. Następnie w ramach 

każdego z wymiarów wyodrębniono od 

3 do 5 obszarów analizy, 

charakteryzujących główne sfery 

funkcjonowania gminy. Tych obszarów 

łącznie wyodrębniono 12.” Na wykresie 
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przedstawiającym wskaźnik rozwoju 

danej gminy przedstawione są konkretne 

obszary – wartości dodatnie oznaczają 

pozytywną sytuację (względem grypy 

gmin podobnych), natomiast ujemne – 

negatywną sytuację (rysunek 48). 

W Diagnozie zawarto również informacje 

do jakiej grupy zaliczono Gminę Oleśnica 

i jaka jest liczebność tej grupy. 

Przytoczone stwierdzenie poparte jest 

źródłem informacji: Monitor Rozwoju 

Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl. 

Minimalizacja wniosków końcowych (…) 

Zgłaszająca wyraża niezadowolenie 

odnośnie braku wskazania w Diagnozie 

środków i kierunków rozwoju dla Gminy 

Oleśnica. Diagnoza nie proponuje 

żadnych rozwiązań – jest to jednak jak 

najbardziej merytoryczne podejście, 

ponieważ zadaniem diagnozy jest 

opracowanie wniosków o stanie obecnym, 

o pewnych zachodzących zjawiskach, 

zaobserwowanych potencjałach 

i barierach rozwoju. Synteza Diagnozy 

i same rozwiązania znajdą się 

bezpośrednio w Strategii Rozwoju MOF 

Staszów.   

Diagnoza ma następujące definicje: 

1. Stwierdzenie na podstawie badań, na jaką 

chorobę cierpi człowiek lub zwierzę, 

2. Określenie stanu kogoś lub czegoś na 

Przytoczona definicja „diagnozy” 

pochodząca z internetowego słownika 

Ortograf.pl (internetowe narzędzie 

korektorskie) jest bardzo ogólną definicja 
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podstawie badań i analiz.  

Niestety oprócz paru analiz i porównań, nie widzę w 

Diagnozie żadnych badań. Dlatego się zastanawiam, 

jaką wartość ma tak opracowana „DIAGNOZA” i ile 

gmina za jej opracowanie zapłaciła. Trudno oprzeć się 

wrażeniu, że Diagnoza nie powstała na konkretne 

zamówienie. 

 

tego słowa. Wydaje się nie do końca 

odzwierciedlać istotę konsultowanego 

dokumentu. Przy definicji tej podano 

przykłady użycia („Poprzedni lekarz 

postawił błędną diagnozę”, „Postawiona 

diagnoza była podstawą do rozpoczęcia 

leczenia”, „Utwór stanowi wnikliwą 

diagnozę współczesnego świata”), które 

wskazują na nieco inny obszar stosowania 

tego słowa. Diagnoza dla MOF Staszów 

została przygotowana zgodnie 

z przepisami prawa w tym zakresie – 

w szczególności z ustawą z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) oraz 

ustawą z dnia 26 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), a także 

w oparciu o zapisy Poradnika 

Praktycznego - Strategia Rozwoju Gminy, 

opracowanego na zlecenie Ministerstwa 

Funduszy i Polityki Regionalnej. Została 

oparta na podstawie badań ilościowych 

(analiza danych statystycznych, w tym 

GUS i MRL oraz pochodzących 

z urzędów gmin partnerskich i podległych 

im jednostek) oraz badań jakościowych 

(badanie ankietowe, rozmowy 

w zespołach roboczych, analiza 

istniejących wyników raportów 

i opracowań) itp.  

 


