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Jesteśmy na półmetku trwającej obecnie kadencji samorządowej. Każ-
dorazowo, otrzymując do realizacji powierzone zadania, stajemy przed ko-
niecznością dokonywania nieustannych wyborów. Rozmaitość spraw z któ-
rymi spotykamy się na co dzień, powoduje często konieczność dzielenia ich 
według pilności i wagi. Przy podejmowaniu decyzji, należy zawsze stosować 
jasne i czytelne kryteria.

To człowiek jest najważniejszy, dobro jego rodziny i wspólnoty. Chciałby 
żyć w bezpiecznym, przewidywalnym i przyjaznym świecie. By jego najbliżsi 
mogli w spokoju i pokoju uczyć się, pracować. Niekiedy, w obliczu zagrożeń, 
zmuszony jest o swój byt walczyć, stawiać czoła przeciwnościom, czasami 
poszukiwać kompromisu, by chronić to, co dla niego cenne.

Tworząc społeczność, człowiek oddaje część swojej wolności na rzecz 
ładu i ustanowionego prawa, któremu równo podporządkowani są wszyscy. 
Społeczeństwo wyraża swą wolę w demokratycznych wyborach. Wyznacza 
ludzi, którzy realizują jego potrzeby w obszarze Państwa (prezydent, po-
słowie, senatorowie) jak i Samorządu (wójt, radni, sołtysi). Wybrani repre-
zentanci, mocą mandatu zaufania, winni tę wolę realizować jak najlepiej, 
uczciwie i przejrzyście. 

Jak co roku, w kolejnym biuletynie, podajemy informacje dotyczące 
naszej gminy, zrealizowane zadania, ale też kreślimy plany na przyszłość. 
Zaprezentowana tu treść, poddawana weryfikacji i ocenie, stanowi nierzad-
ko temat do dyskusji, jest również źródłem dalszych zapytań. Porządek tej 
publikacji nie uległ większym zmianom od pierwszego wydania.

Niektóre przedstawione wiadomości dotyczą wydarzeń cyklicznych.  
To opisy rozmaitych uroczystości, świąt, imprez. Relacje ze szkół, biblioteki, 
opieki społecznej, remonty czy dane statystyczne. Zawsze to jednak coś 
nowego, często różni ludzie i okoliczności. Można też sięgnąć do lat wstecz 
i porównać… Są też oczywiście informacje dotyczące tej jednej, niepowta-
rzalnej sytuacji, w tym jednym roku.

W moich kilku zdaniach skupiłem się na sprawach, według mnie, naj-
bardziej istotnych. Nie chciałbym powtarzać tematów czy treści. Być może, 
same remonty dróg zostały wysunięte na plan pierwszy. Myślę jednak,  
że przez kolejne lata będą dla nas ciągle tymi ważnymi.

Zawsze wysoko należy oceniać pracę wspólną, umiejętność działania 
w grupie, rozmaite formy zrzeszeń i stowarzyszeń. Tak naprawdę, to jest 
istotą i sensem funkcjonowania społeczeństwa. Działający Dom Kultury, 
spotkania mieszkańców, praca na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, w Kole 
Gospodyń Wiejskich, występy dzieci i młodzieży. Zawody sportowe, przed-
stawienia okolicznościowe i akademie patriotyczne. To zawsze budowało 
więź i łączyło ludzi. Dziś też jest tym co identyfikuje i wyróżnia, daje poczu-
cie dumy i wyjątkowości.

Mnogość rozmów, spotkań z mieszkańcami, sesje Rady Gminy, zebra-
nia wiejskie; to tam najczęściej poruszane są sprawy ważne społecznie, 
tam wykuwają się pomysły. Rolą wójta gminy i osób z nim współpracujących 
jest poszukiwanie możliwości wykonania oczekiwanych zadań, czuwanie 
nad ich przebiegiem i rozliczeniem. Z całą pewnością, jednym z priorytetów 
samorządu jest aktywne poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania. 
Każda pozyskana złotówka, powoduje dla gminy i jej mieszkańców wyraźne 
ułatwienie w realizacji planów, wsparcie dla budżetu.

Tych złotówek, na same tylko drogi, pozyskaliśmy w ubiegłym roku pół-
tora miliona ze środków unijnych i krajowych. Nową nawierzchnię asfalto-
wą położyliśmy na niemal piętnastu kilometrach bieżących dróg. To rekord  
w historii gminy. Jako gmina wypracowaliśmy niełatwy – ale co najważniej-
sze – skuteczny i działający mechanizm remontu dróg, przy przeważającym 
udziale środków z zewnątrz. Dążymy do tego, by stan infrastruktury drogo-
wej stał się naszym wyraźnym atutem. Jesteśmy przygotowani na dalsze 
prace w tym zakresie. 

Sławomir Kowalczyk - Wójt Gminy Opatowiec

DRODZy  MieSZKańCy  GMiNy  OPaTOWieC

W roku minionym rozpoczęliśmy proces regulowania stanu prawnego 
ponad trzystu pięćdziesięciu działek użytkowanych przez gminę (drogi, pla-
ce, tereny pod budynkami), których gmina dotychczas nie była właścicie-
lem. To bardzo ważne a zaniechane przez dziesięciolecia zadanie. efektem 
niemałego wysiłku ze strony Urzędu Gminy; uruchomienia rozmaitych insty-
tucji i służb wojewódzkich, powiatowych, sądowych, geodezyjnych – gmina 
Opatowiec staje się właścicielem wspominanych gruntów, z wpisem do 
Ksiąg Wieczystych. Ciekawostką jest, że przejmowanie tych działek odbywa 
się według prawa ustanowionego na tych ziemiach przed przeszło dwustu 
laty. To tzw. Kodeks Napoleona.

Ponad dwieście rodzin z terenu naszej gminy, od kwietnia ubiegłego 
roku, objętych jest rządowym programem Rodzina 500+. Z tego tytułu wy-
płaciliśmy, na mocy wydanych decyzji, kwotę ponad miliona trzystu tysięcy 
złotych. Te pieniądze niewątpliwie poprawiają sytuację finansową rodzin  
z dziećmi. Liczymy bardzo, że wpłyną też znacząco na naszą, mocno nieko-
rzystną sytuację demograficzną. Obserwowany już od lat w całym kraju kry-
zys urodzeń, komplikuje sytuację w szkolnictwie, na rynku pracy, właściwie 
rozregulowuje gospodarkę i mechanizmy w niej funkcjonujące, dotyka opieki 
zdrowotnej czy sytuacji osób starszych.

Stajemy przed faktem reformy szkolnictwa dotyczącej gimnazjów. Za-
mierzamy przeprowadzić ten niełatwy proces, kierując się dobrem dziecka, 
rodzica i nauczyciela. Konieczne zmiany organizacyjne uprzedzone będą 
wnikliwą analizą rozwoju sytuacji.

Staramy się w dalszym ciągu pomagać w zakresie budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. W chwili obecnej, mamy ich na terenie gminy 
około dwustu. Zainteresowanym mieszkańcom chcemy umożliwić uzyskanie 
dofinansowania do montażu instalacji solarnych i paneli fotowoltaicznych. 
Z chwilą ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski informacji o konkursie, 
będziemy już w trakcie prac nad obszerną i czasochłonną dokumentacją. 
Problematyka odnawialnej energii nabiera w naszym kraju szczególnego 
znaczenia, choćby wobec stale pogarszającej się jakości powietrza.
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S Z a N O W N i  P a ń S T W O !
Planując w swoich gospodarstwach domowych zadania inwestycyjne 

zastanawiamy się czy wystarczy nam na ich realizację pieniędzy. Mówiąc 
krótko analizujemy swój budżet, w tym przypadku jest to budżet rodzinny. 
Podobnie jest z budżetem jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminą, 
powiatem i województwem. Również Państwem.

Budżet jest planem dochodów i wydatków. Planowanie budżetowe od-
bywa się w cyklu rocznym. W gminach sporządza się również wieloletnią 
prognozę finansową. Ostateczną decyzję o kształcie budżetu na dany rok 
podejmuje rada gminy w formie uchwały. Wyłączne prawo do przedstawie-
nia projektu uchwały budżetowej ma wójt. 

Ogólne zasady procedury budżetowej określone są w ustawie o finan-
sach publicznych oraz innych ustawach ustrojowych. Szczegółowe procedu-
ry uchwalania budżetu ustala w swoim zakresie organ stanowiący, w gmi-
nach rada gminy. Budżet przedstawia dochody w rozbiciu na poszczególne 
źródła, oraz wydatki w układzie co najmniej działów klasyfikacji budżetowej. 
Dział, to rodzaj finansowanej działalności np. oświata, pomoc społeczna, 
administracja. 

Uchwała budżetowa przedstawia dochody i wydatki związane z re- 
alizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej np. wydatki na 
pomoc społeczną. W przypadku planowania deficytu (większych wydatków 
niż dochody) konieczne jest przedstawienie w uchwale budżetowej źródeł 
jego finansowania. Jeżeli w budżecie planuje się nadwyżkę (mniejsze wy-
datki niż dochody) w uchwale budżetowej określa się sposób jej wykorzy-
stania. Uchwała budżetowa zawiera objaśnienia oraz informacje o stanie 
mienia komunalnego. 

Regionalne izby Obrachunkowe sprawują nadzór nad gospodarką fi-
nansową samorządów. Przedstawiają opinię o projekcie budżetu przed jego 
uchwaleniem. W ramach swoich obowiązków analizują uchwałę budżetową 
pod kątem zgodności z prawem. W przypadku stwierdzenia uchybień wzy-
wają samorząd do ich usunięcia. Jeżeli uchybienia nie zostaną usunięte 
Regionalna izba Obrachunkowa może uchwałę budżetową gminy uchylić  
w części lub w całości. Gdy budżet jednostki samorządu terytorialnego nie 
zostanie uchwalony w terminie, Regionalna izba Obrachunkowa przygoto-
wuje budżet do realizacji w danym roku. 

Planowanie budżetu gminy wymaga znajomości założeń budżetu cen-
tralnego. Budżety samorządów są od niego zależne. W dochodach samorzą-

Andrzej Malec - Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec

Oczywiście, w dalszym ciągu będziemy kontynuować remonty dróg, 
budynków Ośrodków Zdrowia, obiektów należących do gminy, remiz czy 
świetlic. Jesteśmy również aktywni, jeśli chodzi o pisanie wniosków 

Słuchanie ludzi, informowanie ich o planach i poczynaniach, nieustan-
ne budowanie dobrych relacji, rozmowy. To ciągła praca „w terenie”. Bez 
wzajemnego zrozumienia i porozumienia nic nie powstanie. Niwelowanie 
barier urzędniczych, pomocna dłoń, miła i kompetentna obsługa. Nad tym 
trzeba zawsze pracować. 

Bardzo ważna jest współpraca z Wojewodą Świętokrzyskim, Marszał-
kiem Województwa, innymi samorządami, urzędami czy instytucjami, która 
w moim odczuciu układa się naprawdę dobrze. To jest ważne, szczególnie 
w obliczu przepływu środków finansowych. Zadania dotowane czy wspiera-
ne z zewnątrz, podlegają szczególnej kontroli, muszą być bardzo starannie 
uzgadniane i przeprowadzane. 

Pragnę również zauważyć harmonijną współpracę z Radą Gminy. Tyl-
ko dzięki wzajemnemu zrozumieniu, szczególnie w sprawach finansowych, 

możliwe było i będzie dalsze realizowanie zadań oczekiwanych przez miesz-
kańców.

Jak co roku, do Państwa sołtysów zwracam się z prośbą dotyczącą 
przygotowania i przeprowadzenia zebrań wiejskich. Są one ważnym miej-
scem dyskusji, wymiany poglądów i nakreślania priorytetów na najbliższe 
lata. Umożliwiają zaprezentowanie planów działań i możliwości ich reali-
zacji. 

 Proszę Państwa, czytających ten biuletyn, o życzliwe jego przyjęcie. 
Jednocześnie liczę, że będzie to ciekawa i miła lektura.

Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Opatowiec

dów poważną rolę odgrywają subwencje i dotacje otrzymywane z budżetu 
państwa. W naszej gminie, to około 70% budżetu. 

Do 15 października poprzedzającego rok budżetowy ministerstwo fi-
nansów przedstawia samorządom podstawowe dane umożliwiające spo-
rządzenie budżetu. Ostateczne dane przedstawiane są samorządom po 
uchwaleniu budżetu państwa. Wtedy - jeżeli to konieczne - następuje zmia-
na uchwały budżetowej, która uwzględnia otrzymane zmiany.

Uchwała budżetowa umożliwia Wójtowi Gminy realizację przyjętych 
zadań. Biuletyn informacyjny, który Państwo otrzymali pokazuje sposób  
i zakres realizacji zadań w roku 2016 w ramach skromnego budżetu naszej 
gminy.

Życzę Państwu miłej lektury.

mgr andrzej Malec 

Przewodniczący Rady Gminy
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Gminny Dzień Kobiet w Krzczonowie

W niedzielę 6 marca 2016 r. Panie z terenu Gminy Opatowiec świętowały Dzień Kobiet. 
Organizatorami iX Gminnego Dnia Kobiet w Krzczonowie, który w tym roku przebiegał pod hasłem 

„Kobiety,… jak kwiaty wiosny” byli: Czesław Siekierski - Poseł do Parlamentu europejskiego i Sławomir 
Kowalczyk - Wójt Gminy Opatowiec. Patronat honorowy nad uroczystością objął adam Jarubas - Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego.

Gminny Dzień Kobiet cieszy bardzo dużą popularnością, na uroczystość przybyło ponad 200 Pań  
z terenu gminy Opatowiec, a także zaproszeni goście: Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu europej-
skiego, Krystian Jarubas – Poseł na Sejm RP, andrzej Bętkowski – Wicewojewoda Świętokrzyski, Tadeusz 
Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Mirosław Pawlak – Prezes Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP - wieloletni Poseł na Sejm RP, Jan Nowak – Starosta kazimierski, 
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Jacek Piwowarski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, Tadeusz Śli-
wa – Proboszcz Parafii Sokolina, Radni Rady Powiatu wraz z Przewodniczącym 
Markiem augustynem, Radni Rady Gminy wraz z Przewodniczącym andrzejem 
Malcem, Sołtysi, Dyrektorzy oraz Kierownicy i Pracownicy instytucji gminnych 
i powiatowych.

Uroczystości rozpoczęły się od życzeń złożonych dla wszystkich Pań przez 
Wójta Gminy oraz zaproszonych gości. Następnie Panowie wręczyli Paniom 
kwiaty.

Na scenie zaprezentowały swój program artystyczny dzieci i młodzież  
z Zespołu Szkół w Opatowcu, Szkoły Podstawowej w Krzczonowie oraz osoby 
uczęszczające na zajęcia artystyczne organizowane przez instytucję Kultury 
w Opatowcu. Na scenie wystąpiła również reprezentacja Krzczonowa, która 

wspólnie zaśpiewała ułożoną specjalnie na tę okoliczność piosenkę. Gwiazdą 
wieczoru był kabaret „Na żarty” z Kielc, który rozbawiał publiczność przez po-
nad godzinę prezentując premierowy recital przygotowanym specjalnie z okazji 
Dnia Kobiet. Nad przebiegiem uroczystości czuwała prowadząca Beata adam-
czyk – Dyrektor instytucji Kultury. Po zakończeniu części artystycznej przyszedł 
czas na wspólną zabawę przy muzyce zespołu Top Secret.

Serdeczne podziękowania należą się mieszkańcom Krzczonowa, sołty-
sowi, radnym z Krzczonowa, KGW Krzczonów, OSP Krzczonów, pracownikom 
instytucji gminy, młodzieży, dzieciom i wszystkim osobom, które zaangażowały 
się w przygotowanie uroczystości, w jej obsługę oraz zapewnienie porządku  
i bezpieczeństwa.

Dzień Kobiet w zespole szKół  
w opatowcu

W dniu 8 marca cała społeczność Zespołu Szkół w Opatowcu tradycyjnie 
spotkała się na uroczystości z okazji Dnia Kobiet. Przybył również wójt Gminy 
Opatowiec Sławomir Kowalczyk, który złożył życzenia wszystkim paniom oraz 
wręczył kwiaty na ręce pani dyrektor elżbiety Szczęsnej-Kusak.

Po części oficjalnej uczniowie Zespołu Szkół zaprezentowali swój program 
artystyczny. Zgodnie z zapowiedzią prowadzących każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie: było na przemian lirycznie i śmiesznie. Nie zabrakło świetnie zagranych 
scenek z życia małżeńskiego, pół żartem, pół serio, wierszy, piosenek i utworów 

instrumentalnych wykonanych przez utalentowaną młodzież. atrakcją progra-
mu była polka zatańczona przez uczennice klasy V. Nie zabrakło również trady-
cyjnego „kwiatka dla ewy” – tym razem były to żółte tulipany, które uczniowie 
SP i gimnazjum wręczali Paniom w takt saksofonowych rytmów.

imprezę przygotowali: Samorząd Uczniowski Gimnazjum, zespół wokalny 
Zespołu Szkół oraz uczennice klasy V Szkoły Podstawowej, a pomagali im na-
uczyciele: ewa Gajda, Małgorzata Nowakowska, Zofia Sobczyk, Wiesław Tomal, 
Mirosław Gajda.
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„roDzinne Świętowanie” w opatowcu

Gminna instytucja Kultury po raz trzeci, była organizatorem uroczystości 
z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca. Dom Kultury w piątkowe popołu-
dnie 3 czerwca, stał się miejscem wspaniałej rodzinnej zabawy. Przygotowano 

liczne atrakcje skierowane nie tylko do najmłodszych uczestników. Cała impreza 
przebiegała w atmosferze miłej i radosnej zabawy, w której chętnie brali udział 
również rodzice. 

Kochana babciu,  
Kochany DziaDKu

W dniu 22 stycznia 2016 r. w Domu Kultury w Opatowcu odbył się Gminny 
Dzień Babci i Dziadka. 

Uroczystość, od serdecznych życzeń dla szanownych gości, rozpoczął 
Wójt Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk. Następnie scenę przejęły dzieci, 
składając życzenia swoim ukochanym Dziadkom. Życzenia miały różnorodny 
charakter, były te tradycyjne, ale także piękne wierszyki i wspaniałe piosenki. 
Najważniejsze jednak było to, że najmłodsi przekazali  w nich wiele miłości  
i szacunku. 

Uroczystość miała bardzo żywy przebieg. W czasie, gdy Babcie i Dziadko-
wie podziwiali swoje wnuczęta prezentujące się na scenie, pozostałe dzieci pod 
okiem anny Stoksik-Markuszewskiej, przygotowały dla nich piękne upominki. 
Babcie otrzymały własnoręcznie zrobione broszki, a Dziadkowie zakładki do 
książek. 

roDzinny piKniK  
w Kocinie

Tradycją się stało, że Kocina wita lato i rozpoczynające się niebawem wa-
kacje „Rodzinnym piknikiem integracyjno-edukacyjnym”. Spotkanie to organi-
zowane jest przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kociny przy współpracy Gminnej 
instytucji Kultury. 

W pikniku udział wzięli zaproszeni goście: Krystian Jarubas – Poseł na 
Sejm RP, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, aleksandra Kowal-
ska – Kierownik KRUS w Kazimierzy Wielkiej, Barbara Trzepatowska – KRUS  
w Kazimierzy Wielkiej, Marian Gruszka i Michał Szczerba– Radni Powiatu Kazi-
mierskiego, Jan Kopeć – Wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Rolników Kółek  
i Organizacji Rolniczych oraz Karolina Leśniowska – z Powiatowego Zespołu Do-

radczego w Kazimierzy Wielkiej. Przybyli również Radni Gminy Opatowiec, Sołtys 
i Rada Sołecka wsi Kocina, mieszkańcy Kociny oraz okolicznych miejscowości 
z dziećmi i wnukami. Panie z KGW przygotowały grillowe pyszności dla wszyst-
kich uczestników oraz wspaniałe domowe wypieki. Zaproszeni goście przybyli 
ze słodkościami dla najmłodszych. Było więc pysznie, słodko i rodzinnie.
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Prowadzący: Beata adamczyk i Radosław Kornaś, rozpoczęli uroczystość 
od złożenia najserdeczniejszych życzeń dla wszystkich dzieci i ich rodziców od 
Wójta Gminy - Sławomira Kowalczyka. Ze słodkim upominkiem przybyli także 
Radni Powiatowi: Marian Gruszka i Michał Szczerba. 

Wszyscy życzyli naszym najmłodszym beztroskiego dzieciństwa, rozwija-
nia własnych pasji i talentów, a przede wszystkim dużo miłości w rodzinach.  
a jeśli mowa o talentach, to dzieci pokazały ile ich posiadają w niezwykłym kon-
cercie życzeń. Dla swoich rodziców najmłodsi grali na instrumentach, śpiewali 
piosenki, recytowali wiersze i składali serdeczne życzenia. 

W trakcie tego niecodziennego koncertu, przy stanowisku warsztato-
wym kółka plastycznego „Miniart”, pod okiem anny Stoksik-Markuszewskiej,  
powstawały śliczne laurki dla rodziców. Niesamowitą frajdę zarówno małym 
jak i tym większym uczestnikom sprawiło puszczanie gigantycznych baniek 
mydlanych. Jak zawsze dzieci chętnie korzystały z malowania różnych wzo-
rów na buziach, aktywnie pomagały w robieniu różnych figur balonowych, ale 
największą frajdę sprawiły im zabawy z animatorem, w które zaangażowali się 
również rodzice. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się 
w organizację uroczystości.

DożynKi parafialne w Kocinie

Tegoroczne dożynki parafialne w Kocinie odbyły się 14 sierpnia.
Mieszkańcy Kociny oraz przybyli goście podziękowali za plony podczas 

dziękczynnej mszy polowej odprawionej przez proboszcza tutejszej parafii Woj-
ciecha Michalskiego. Organizatorem dożynek było Koło Gospodyń Wiejskich. 
Zaszczytną rolę starostów pełnili: Lucyna Bugajska i Marek Grudzień. 

Po części obrzędowej związanej z przekazaniem chleba przez starostów 
sołtysowi Markowi Plucie, dzieci i młodzież z Kociny zaprezentowały się licznie 
zgromadzonym uczestnikom podczas występów artystycznych. Swoją obecno-
ścią Dożynki parafialne uświetniła Orkiestra Dęta. Wspólna zabawa była dosko-
nałym zwieńczeniem zakończonych przez rolników prac żniwnych. 
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DożynKi parafialne w roGowie

Dożynki parafialne w Rogowie zorganizowano w święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny.

Uroczystości Dożynkowe rozpoczął przemarsz korowodu z wieńcami 
żniwnymi i dożynkowym, chlebem do kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny. Po nabożeństwie, które odprawił ks. Robert Borecki, 
korowód dożynkowy przeszedł na plac przed remizą, gdzie odbyła się część ob-
rzędowa, którą poprowadzili - Przewodnicząca KGW elżbieta Szabla oraz sołtys 
wsi Rogów Tomasz Nowak. 

Wieńce wykonały sołectwa Rogów, Urzuty i Wyszogród prezentując przy 
tym występy artystyczne. 

Gospodynie przygotowały pyszne jadło, a dożynki zakończyła zabawa ta-
neczna. Parafialne Święto Plonów przygotowali strażacy, panie z koła gospodyń 
oraz mieszkańcy sołectwa Rogów.
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DożynKi Gminne 2016 w Krzczonowie

Na długo zapamiętają tegoroczne święto plonów mieszkańcy gminy Opato-
wiec, którzy w strugach deszczu obchodzili dożynki gminne w Krzczonowie.

Na szczęście przed całkowitym przemoczeniem można było schronić 
się pod namiotami, a przekazanie symbolicznego bochna chleba, odbyło się  
w chwili „bez deszczu”. 

Starostami tegorocznych dożynek gminnych byli: Patrycja Popiel z Ław 
i Michał augustyn z Krzczonowa. W uroczystości udział wzięli Sławomir Ko-
walczyk Wójt Gminy Opatowiec, andrzej Malec Przewodniczący Rady Gminy 
wraz z Radnymi, Radni powiatu, sołtysi, przedstawiciele władz samorzą-
dowych szczebla powiatowego i gminnego, zaproszeni goście i mieszkańcy. 
Przybył również Krystian Jarubas Poseł na Sejm RP. Wszyscy chcieli podzię-
kować rolnikom za ich ciężką pracę i trud jaki codziennie podejmują, aby 
na naszych stołach nie zabrakło chleba. Tradycyjnie święto plonów rozpo-

czął barwny korowód dożynkowy oraz uroczysta Msza Święta polowa, którą  
w intencji rolników z odprawił proboszcz Parafii Sokolina ks. Tadeusz Śliwa. 

W homilii ksiądz proboszcz przypomniał, że to dzięki ciężkiej pracy rol-
nika codziennie na nasze stoły trafia chleb, bez którego trudno wyobrazić 
sobie życie człowieka, dodając, że we współczesnym świecie jest on mało 
szanowany, a jego wartość człowiek docenia wówczas, gdy go zabraknie.  
Po uroczystej Mszy Świętej przybyłych gości i mieszkańców powitał Wójt Gmi-
ny Sławomir Kowalczyk. Najważniejsza część dożynek - przekazanie sym-
bolicznego bochna chleba - miała miejsce na zadaszonej scenie. Na ręce 
Wójta Gminy, starostowie dożynek, jak nakazuje tradycja wręczyli upieczony  
z tegorocznej mąki chleb - owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich, symbol życia, 
radości, sytości i szczęścia prosząc, aby jako gospodarz gminy dzielił go równo 
i sprawiedliwie, tak aby nikomu go nie zabrakło. Przyjmując chleb, upieczo-
ny z tegorocznych ziaren Wójt Gminy wyraził uznanie i podziękował rolnikom 
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za trud i całoroczną pracę. Zgodnie z tradycją jako znak gościnności, przy-
jaźni i wspólnoty, dożynkowy chleb podzielono między wszystkich obecnych.  
Po ceremonii dzielenia chleba przystąpiono do prezentacji i oceny 13 zgłoszo-
nych do konkursu wieńców dożynkowych. Komisja konkursowa brała pod uwa-
gę m.in. estetykę wykonania, różnorodność materiałów, elementy tradycyjne  
i regionalne oraz sposób zaprezentowania wieńca. Każdy zgłoszony do konkursu 
wieniec dożynkowy został nagrodzony, zaś najpiękniejszy, za który został uzna-
ny wieniec sołectwa Krzczonów reprezentował naszą Gminę podczas Dożynek 
Powiatu Kazimierskiego. 

Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji kulinarnych. Na stoiskach Kół Go-
spodyń Wiejskich serwowano chleb z domowym smalcem i ogórkiem, tradycyjny 
bigos, grochówkę, wędliny i ciasta przygotowane przez miejscowe gospodynie. 
Nie zabrakło występów artystycznych dzieci i młodzieży z terenu gminy Opato-

wiec oraz Orkiestry Dętej z Kociny, której akompaniament od samego początku 
towarzyszył dożynkowym uroczystościom. Dla najmłodszych przygotowano sto-
iska z watą cukrową, kramy z zabawkami, lody i dmuchane zjeżdżalnie, którymi 
najmłodsi mogli cieszyć się zanim na dobre zmoczył je deszcz.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, prowadzonej przez Beatę 
adamczyk, przyszedł czas na zabawę, a ponieważ pogoda nie rozpieszczała 
uczestników dożynek, zabawę taneczną przeniesiono do pobliskiej remizy OSP, 
gdzie bawiono się przy muzyce zespołu Top Secret.

Dożynki gminne, których tegorocznymi gospodarzami było sołectwo 
Krzczonów, pomimo obfitego deszczu były udane. Wszystko dzięki ludziom, któ-
rzy wspólnym wysiłkiem, zaangażowaniem i swoją obecnością stworzyli tego-
roczne gminne święto plonów. Dziękujemy za pracę, obecność, zaangażowanie 
i kultywowanie pięknej tradycji. 
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DożynKi powiatowe w bejscach

28 sierpnia 2016 roku o godz 14.00 podczas 
uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym  
w Bejscach rolnicy z powiatu kazimierskiego po-
dziękowali za plony. Mszę Świętą koncelebrowało 
trzech księży pod przewodnictwem dziekana deka-
natu skalbmierskiego ks. kan. Mariana Fatygi, 

Naszą gminę reprezentowało Sołectwo Krzczo- 
nów, funkcję Starostów pełnili Państwo Patrycja  
i Robert Popielowie z Ław. Delegacji przewodniczył 
Wójt Gminy Pan Sławomir Kowalczyk. Obecni byli 
także: Przewodniczący Rady Gminy Pan andrzej 
Malec, Sekretarz Łukasz Marzec, radni powiatu 
kazimierskiego, radni gminni, sołtysi i mieszkańcy 
gminy Opatowiec.

70. lecie Koła łowiecKieGo „bażant”  
w opatowcu

W dniu 10 września 2016 roku odbyła się uroczystość obchodów 70-lecia 
Koła Łowieckiego „Bażant” w Opatowcu, które powstało z inicjatywy mieszkań-
ców Opatowca, a obecnie zrzesza 39 członków i 2 kandydatów oraz gospodaruje 
na jednym obwodzie o powierzchni około 5,8 tys. ha. 

Święto Myśliwych rozpoczęła msza w kościele p.w Św. Jakuba w Opa-
towcu, którą odprawili: ksiądz kanonik Franciszek Berak-Świętokrzyski Dusz-
pasterz Myśliwych, ksiądz kanonik Józef Kuc oraz proboszcz parafii w Opatowcu 
ksiądz ireneusz Zych. 

Zaproszenie na obchody 70 – lecia przyjęli: Tadeusz Fatalski – Prezes 
Okręgowej Rady Łowieckiej w Kielcach, Jarosław Mikołajczyk – Łowczy Okręgo-
wy w Kielcach, andrzej Jakubczak – Sekretarz ORŁ w Kielcach, Tomasz Ciepły 

– Łowczy Okręgowy w Krakowie, andrzej Wójciak – Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Pińczów, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec oraz Marek Krupa – Se-
kretarz Powiatu Kazimierskiego. Przybyli również Prezesi Kół łowieckich: „Lis” 
Koszyce, „Szarak” Koszyce, „Batalion” Kraków, „Gawron” Pińczów, „Pionier” 
Kazimierza Wielka, „Diana” Kazimierza Wielka wraz z pocztami sztandarowymi. 
Następnie myśliwi oraz zaproszeni goście udali się do „Pałacyku Różanego”  
w Kraśniowie, gdzie w dalszej części miała miejsce część poświęcona nadaniu 
Srebrnych i Brązowych Medali Zasługi Łowieckiej oraz Złotych, Srebrnych i Brą-
zowych Odznak „Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny”. Na zakończenie ofi-
cjalnej części jubileuszu, głos zabrali zaproszeni goście, którzy życzyli dalszych 
sukcesów wszystkim myśliwym z Koła „Bażant”.
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„wianKi naD wisłą w opatowcu” 
- to już traDycja

/Oczami licealistki…/ 
Wianki to piękne, starosłowiańskie święto, 

które jako jedno z nielicznych, przetrwało do dziś. 
Już nie pod postacią pogańskiej uroczystości,  
a przybrane wigilią świętego Jana. 

Trochę szkoda, że po wróżbach przekazywa-
nych z pokolenia na pokolenie niewiele tak na-
prawdę zostało. Skoki przez ogień, szukanie kwia-
tu paproci to już tylko mity, które możemy jedynie 
wspominać. Obyczaje kultywowane przez wieki 
wyparła skomercjalizowana wersja, która stawia 
głównie na kolorowe, świecące kramy. Takie wy-
darzenie przyciąga wiele ciekawskich oczu, jednak 
wśród huku fajerwerków i mas ludzi przewijających 
się wzdłuż rzeki, trudno dostrzec ten jeden symbo-
liczny wianek, rzucony do wody od serca...

Jednak jest jeszcze miejsce gdzie czas jakby 
się zatrzymał. Tutaj banalny dym po fajerwerkach 
nie dotarł. To nadwiślański Opatowiec. Rokrocznie 
piękniejsza ceremonia. Zawsze podobny scena-
riusz, choć dopełniany o nowe elementy. To obrzą-
dek. Wszyscy mają swoje zadanie, jak w orkiestrze.
Pierwsze skrzypce grają najmłodsi. Przygotowują 
się do tego najdłużej. Z każdym rokiem zaskakują 
innym, zawsze ciekawym, przedstawieniem. Są po- 
wodem dumy nie tylko rodziców i dziadków, ale  
i wszystkich mieszkańców. 

Po gromkich brawach, uwaga zebranych sku-
pia się na wiankach. Panny, na kilka godzin przed 
ceremonią, zebrały kwiaty i uplotły je w najprzeróż-

niejsze wzory czy konstrukcje. Odbywa się ocena 
starań, i choć to zawsze trudne, wybierane jest 
najpiękniejsze rękodzieło.

Potem to najważniejsze. Uczestnicy formu-
ją się w szereg. Pierwsze idą parami najmłodsze 
dzieci, ubrane w stroje krakowskie, z pochodniami  
w rękach. Za nimi dziewczęta niosące wianki. Po-
tem starsi. Maszerują w stronę Wisły w rytm regio-
nalnych pieśni w wykonaniu pań z koła gospodyń 
i ich sympatyków. Na pobliski prom wchodzą już 
jedynie dziewczęta, kładąc swój wianek jak najdalej 
w nurt, by mógł popłynąć daleko, aż do Gdańska. 
Na każdym zapalona świeczka czeka tego jedynego, 
szczęśliwego znalazcy.

Mogłoby się wydawać, że w tym momencie 
magia chwili powinna się zakończyć. Powrót do 

domu, do codzienności... Otóż, nic bardziej myl-
nego! To zasługa strażaków, którzy zapraszają na 
skromny poczęstunek, kiełbaskę z grilla lub coś na 
słodko, wyroby cukiernicze swoich żon. 

To właśnie czas na sąsiedzkie pogaduszki do 
wieczora. Wymiany uwag, choćby przepisów na naj-
lepsze ciasta.

Wraz z pojawieniem się pierwszych gwiazd, 
zebrani rozchodzą się. ale nie można powiedzieć, 
że uroczystość się skończyła. Trwa przez cały rok 
w sercach obecnych, do kolejnego spotkania. Na 
tym polega czar tego wydarzenia. Nie ma osoby, 
której by nie zależało na wyjątkowości chwili. Każdy 
dokłada od siebie małą cegiełkę, by móc z dumą 
spojrzeć na owoce wspólnej pracy. 

D.K.



14 biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec

XVii ŚwiętoKrzysKi młoDzieżowy championat 
Koni małopolsKich

Już po raz siedemnasty na malowniczych opatowieckich błoniach organi-
zowaliśmy Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich.

Organizatorami tegorocznego championatu byli: Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, Starosta Powiatu Kazimierskiego, Wójt Gminy Opatowiec  
i Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach. Championat objęły swym pa-
tronatem: TVP Kielce, Radio Kielce, echo Dnia i Tygodnik Ponidzie. 

W sobotę 9 lipca 2016 r. odbyła się i część championatu obejmująca 
wierzchową, polową próbę dzielności klaczy i ocenę użytkową koni w korytarzu. 
Konie rasy małopolskiej prezentowali hodowcy z województw: świętokrzyskiego, 
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, opolskiego i łódzkiego. 

W niedzielę 10 lipca 2016 r. dokonano wyceny koni w poszczególnych kla-
sach, wybrano Super-Championa oraz wręczono nagrody. Dodatkową atrakcją 
były pokazy bryczek i zaprzęgów konnych oraz sztuki jeździeckiej w wykonaniu 
Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w bar-
wach 13 Pułku Ułanów Wileńskich. 

Oficjalnego otwarcia championatu dokonał Wójt Gminy Opatowiec - Sławo-
mir Kowalczyk, który powitał przedstawicieli władzy szczebla centralnego, wo-
jewódzkiego, powiatowego, przedstawicieli samorządów gmin oraz wszystkich 
przybyłych na wystawę miłośników koni. Po oficjalnym otwarciu głos zabrali: 
Tadeusz Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego, Jan Nowak – Starosta powiatu kazimierskiego, Norbert Kaczmarczyk 
– Poseł na Sejm RP, Józef Cepil - Zastępca Dyrektora Regionalnego aRiMR  

w Kielcach oraz Jan Kopeć – Wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych. Historię championatu i jego początki przypo-
mniała emerytowana nauczycielka i mieszkanka Opatowca - Pani Maria Wa-
locha-Grela.

Na opatowieckie Błonia licznie przybyli zaproszeni goście: Józef Lassota 
– Poseł na Sejm RP, Mieczysław Gil – Senator RP Vii kadencji, Józef Cepil – 
Zastępca Dyrektora Regionalnego aRiMR w Kielcach, Mirosław Pawlak – Prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach, Jan Lis, Janusz 
Śledziński i Krzysztof Janakowski - emerytowani pracownicy Urzędu Marszał-
kowskiego, Bogdan Konopka – Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Marek augustyn 
– Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego wraz z Radnymi, Maria Kasperek 
– Wójt Gminy Czarnocin, adam Bodzioch – Burmistrz Miasta i Gminy Kazimie-
rza Wielka, Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce, Kazimierz Warszawa – Przewod-
niczący Rady Gminy Czarnocin, aleksandra Stachniak - dyrektor Domu Kultury  
w Łubnicach, reprezentująca wójta gm. Łubnice, Tadeusz Głoskowski – Dyrek-
tor OZHK Łódź, Robert Jedliczka – Prezes OZHK Kielce, Wojciech Semik – Kie-
rownik OZHK Kielce, Przemysław Janowski – Prezes placówki terenowej OZHK  
w Kazimierzy Wielkiej, Jacek Piwowarski – Zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji, aleksandra Kowalska – Kierownik Terenowej Placówki KRUS w Kazimie-
rzy Wielkiej, Dariusz Doroz – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Janusz Skoczek 
– Kierownik Biura Powiatowego aRiMR, adam Półtorak – Dyrektor Oddziału BS 
w Nowym Korczynie. 



15biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec

Wśród gości liczną grupę stanowili lokalni samorządowcy: andrzej Malec 
– Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu wraz z Radnymi, Łukasz Marzec – 
Sekretarz Gminy w Opatowcu, anna Klimaszewska-Luty – Skarbnik Gminy Opa-
towiec, Kierownicy jednostek podległych i pracownicy Urzędu Gminy Opatowiec, 
Prezesi jednostek OSP z terenu Gminy Opatowiec wraz z druhami strażakami, 
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Opatowiec, Sołtysi, przedsta-
wiciele Rad Sołeckich, Przedsiębiorcy z terenu Gminy Opatowiec i gmin ościen-
nych, Mieszkańcy Gminy Opatowiec, Hodowcy i Wystawcy koni. Nie zabrakło 
również przedstawicieli mediów, wśród których obecni byli: adam Ligiecki  
z echa Dnia i Joanna Strączek-Dziabała – z Tygodnika Ponidzie. 

Dla hodowców i miłośników koni jednym z najważniejszych momen-
tów championatu jest wycena klaczy i ogierów. Nad prawidłowym przebie-
giem wyceny czuwał Wojciech Semik – Kierownik OZHK w Kielcach. Komisja  
w składzie: Przewodniczący – Tadeusz Głoskowski, członkowie: Barbara 
Galuba i Jarosław Skoczkowski dokonała oceny 47 koni, w tym 15 ogierów  
i 32 klaczy. Tytuł Championa Hodowlanego Ogierów 2016 zdobył „Decybel 
First” z Głuchowa (Podkarpacie), a tytuł Championa Hodowlanego Klaczy oraz 
Super Championa 2016 zdobyła „Dynamika” - trzyletnia, gniada klacz, któ-
rej właścicielem jest Tomasz Wach z Krakowa. Na hodowców czekały puchary  
i nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Wójta 
Gminy Opatowiec, które wręczali: Tadeusz Kowalczyk, Jan Nowak, Sławomir 
Kowalczyk.

Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko promocyjne gmi-
ny Opatowiec, na którym prezentowano informacje o gminie. Publikacje, foldery 
i pocztówki oraz gadżety. Stoiska promocyjne przygotowały także instytucje: 
KRUS Kazimierza Wielka, BS Kielce Oddział Terenowy Nowy Korczyn, aRiMR Od-

dział w Kazimierzy Wielkiej. Lokalnymi przysmakami kusiły stoiska promocyjne 
Kół Gospodyń Wiejskich z Opatowca, Rogowa, Kamiennej, Kociny, Krzczonowa, 
Ksan i Rzemienowic.

Wystawie koni towarzyszyły występy artystyczne. W rolę konferansjera 
wcieliła się Beata adamczyk – Dyrektor instytucji Kultury w Opatowcu. Na sce-
nie swoje umiejętności wokalne, gry na instrumentach, tańce oraz inne pokazy 
prezentowali uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół w Opatowcu, Szkoły Podsta-
wowej w Krzczonowie oraz kółka muzycznego działającego przy Domu Kultury  
w Opatowcu. Wystąpiła także Orkiestra Dęta z Kociny. Wszystkich wykonawców 
publiczność nagradzała gromkimi brawami. Najmłodsi oprócz obfitych braw 
obdarowani zostali słodkimi upominkami.

 Po występach dzieci i młodzieży na scenie zaprezentowała się słynna 
Kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy z repertuarem muzyki ludowej i zespół 
Joker. Prawdziwą gratką dla miłośników Rock`n`Rolla był występ Marcina 
„elvisa” Życzyńskiego. Tradycyjnie championat zakończyła zabawa taneczna 
przy muzyce zespołu Top Secret. 

 Wójt Gminy Opatowiec serdecznie dziękuje osobom, które przyczyniły się 
do organizacji imprezy, w tym również do zapewnienia bezpieczeństwa podczas 
jej trwania: Wspólnocie Opatowieckiej za udostępnienie Błoń, jednostkom OSP 
z ternu gminy, służbom porządkowym, policji, pracownikom pogotowania ra-
tunkowego, inspekcji weterynaryjnej, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych, dyrektorom szkół, pracownikom oświaty, dzieciom i młodzieży 
oraz wszystkim, którzy nie zostali tu wymienieni. 

 Gratulujemy zwycięskim hodowcom. Gościom i mieszkańcom dziękujemy 
za przybycie.
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obchoDy Dnia strażaKa

W tym roku Gminny Dzień Strażaka obchodzono 3 maja w Opatowcu.
Święto patrona strażaków, Św. Floriana rozpoczęło się Mszą Świętą  

w kościele pod wezwaniem Św. Jakuba apostoła w Opatowcu, po której od-
był się przemarsz pocztów sztandarowych i jednostek OSP który popro-
wadził po raz ostatni Jarosław Gwóźdź - wieloletni komendant gminny.  
Po uroczystej defiladzie jednostek OSP z Kościoła pod strażnicę OSP w Opa-
towcu, Ryszard Kłos – Prezes Zarządu OSP Opatowiec poprowadził dal-
szą część uroczystości. Przedstawił charakter społecznej pracy strażaków  
i przywitał przybyłych gości. Następnie Sławomir Kowalczyk – Prezes Zarządu 
Gminnego OSP, mł. bryg. Janusz Buła – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP  
w Kazimierzy Wielkiej, mł.bryg. andrzej Krupa – Przedstawiciel PSP w Kazimie-
rzy Wielkiej, odznaczyli druhów za ich dotychczasową działalność.

Złoty Znak Związku OSP RP otrzymał Druh Zdzisław Korzec. Odznakę „Stra-
żaka Wzorowego” otrzymali: Tomasz Sambór, Dawid Stokłosa, Marcin Stoksik, 

Łukasz Porębski. Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono: 
Bogusława Makucha, Stanisława Jarkiewicza, Marka Wiśniewskiego, pośmiert-
nie Jarosława Kocińskiego. Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” 
odznaczono: Henryka Lecha, Łukasza Góraka, Pawła Sasaka, Wojciecha Stoksi-
ka, edwarda Rusieckiego. Brązowe medale otrzymali: adam Borzęcki, Waldemar 
Zioło, Michał Obarzanek,Paweł Szluchcik, Rafał Kuleta. Odznaki za wysługę lat 
otrzymują: Paweł Szluchcik - 15 lat, Waldemar Zioło - 20 lat, Wojciech Stoskik - 
20 lat, Henryk Lech - 30 lat, Marian Gruszka - 40 lat, edward Rusiecki - 55 lat, 
Stanisław Jarkiewicz - 60 lat.

W uroczystości udział wzięli Radni Gminy Opatowiec, Radni Powiatu 
Kazimierskiego, kierownicy i pracownicy UG i jednostek organizacyjnych oraz 
mieszkańcy Gminy i goście. Serdecznie dziękujemy Druhom Strażakom z OSP 
Opatowiec oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przebieg 
uroczystości.
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Gminne zawoDy sportowo-pożarnicze  
w Krzczonowie

W przyjemnej aurze i dobrej atmosferze przebiegły zorganizowane w dniu 
26 czerwca 2016 r. na boisku sportowym w Krzczonowie Gminne Zawody Spor-
towo-Pożarnicze, na których prezentowały swoje umiejętności i gotowość bojo-
wą jednostki OSP z terenu naszej gminy.

Uroczystego otwarcia Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych do-
konał Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu – Wójt Gminy 
Sławomir Kowalczyk. Przed rozpoczęciem uroczystości minutą ciszy uczczono 
pamięć wieloletniego Komendanta Gminnego ZOSP RP w Opatowcu dh Jarosła-
wa Gwoździa. Na zawody przybyli: bryg. Janusz Buła - Zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej, Radni Powiatu, Radni Gminy, Sołtysi 
oraz Mieszkańcy Gminy Opatowiec i Goście. Oprawę muzyczną podczas zawo-
dów sportowych zapewniła orkiestra dęta OSP z Kociny. Dowódcą uczestniczą-
cych w zawodach jednostek OSP był dh Piotr Zborowski.

Podczas zawodów Prezydium Zarządu Głównego OSP RP dokonało uro-
czystego odznaczenia zasłużonych druhów. Srebrny Medal za Zasługi dla Po-
żarnictwa otrzymał dh Henryk Lech, natomiast Brązowym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa uhonorowano: dh Michała Obarzanka i dh Pawła Szluchcika. 
Odznaką „Strażak Wzorowy” udekorowano dh Łukasza Porębskiego. 

Celem zawodów było sprawdzenie gotowości bojowej i umiejętności stra-
żaków poprzez sportową rywalizację, a także kultywowanie wśród młodego 
pokolenia pięknej tradycji związanej z ochroną przeciwpożarową. W zawodach 
wzięło udział 6 jednostek OSP, 1 Kobieca Drużyna Pożarnicza, 2 Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze dziewcząt i 4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców. 
Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja 
sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wiel-
kiej mł. bryg. Kazimierza Zabłotnego, a sędzią głównym zawodów był st. kpt. 
Krzysztof Wojtasik. 

Wspaniała pogoda oraz zapowiedź dobrej zabawy i współzawodnictwa 
sprawiły, że zawody cieszyły się zainteresowaniem licznie zgromadzonej pu-
bliczności. Gmina Opatowiec ufundowała dyplomy i sprzęt gaśniczy dla doro-
słych drużyn, które uplasowały się na miejscach 1-3, a wszyscy uczestnicy 
pozostałych kategorii wiekowych (kobiety i młodzież) otrzymali indywidualne 
nagrody rzeczowe. Startującym jednostkom przyznano także ekwiwalent finan-
sowy. W zawodach zwyciężyli: OSP Krzczonów - męska drużyna pożarnicza, 
Kobieca drużyna pożarnicza i młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewcząt.  
W kategori młodzieżowej drużyny chłopiecej pierwsze miejsce zajęła OSP Ksa-
ny.
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zebranie sprawozDawczo-wyborcze oDDziału 
GminneGo zosp rp w opatowcu

W piątek 20 maja 2016 roku w sali Domu Kultury w Opatowcu odbyło się 
zebranie sprawozdawczo - wyborcze delegatów Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Opatowcu.

Prezes Zarządu Sławomir Kowalczyk przywitał licznie przybyłych delega-
tów, w szczególności: Z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wiel-
kiej bryg. Janusza Bułę, członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP  
RP w Kielcach Ryszarda Kłosa, delegatów i przedstawicieli OSP. Następnie 
przystąpiono do odczytania sprawozdań z działalności obejmującej 5-letnią 
kadencję.

XXXiX oGólnopolsKi turniej 
wieDzy pożarniczej

Dnia 16 marca 2016 roku w Zespole Szkół w Opatowcu odbyły się elimi-
nacje gminne XXXViii Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - MŁODZieŻ 
ZaPOBieGa POŻaROM.

Uczniowie rozwiązywali zadania, które nie ograniczały się tylko do przyczyn 
i skutków powstawania pożarów i innych zagrożeń, ale również obejmowały 
inne dziedziny pożarnictwa takie jak: wyposażenie techniczne jednostek ochro-
ny przeciwpożarowej, normy prawne i zasady działania wszystkich elementów 
składających się na system ochrony przeciwpożarowej  jak wreszcie historię tej 
ochrony w naszym kraju. eliminacje składały się z testu pisemnego oraz części 
ustnej. Startująca w nich młodzież została podzielona na dwie grupy wiekowe: 
szkołę podstawową i gimnazjum. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czu-
wała komisja w składzie st. kpt. Krzysztof Wojtasik, mł. bryg. andrzej Krupa, 

Sekretarz Oddziału Zarządu Gminnego Związku OSP Stanisław Kurek oraz Mał-
gorzata Nowakowska nauczyciel Zespołu Szkół w Opatowcu.

W młodszej grupie wiekowej wystartowało po trzech uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Krzczonowie i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Opatowcu.  
W starszej grupie rywalizowało czworo uczniów Gimnazjum w Opatowcu. 

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Maciej Janiec 
uczeń Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. W kategorii szkół gimnazjalnych 
wygrała Klaudia Marzec uczennica klasy ii Gimnazjum w Zespole Szkół w Opa-
towcu.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane 
przez Wójta Gminy Opatowiec.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu na swoim pierw-
szym posiedzeniu kadencji 2016 - 2021 ukonstytuował się następująco: Prezes 
- Kowalczyk Sławomir, Wiceprezes - Nur Tadeusz, Wiceprezes - Kłos Ryszard, 
Komendant gminny - Gwóźdź Jarosław, Sekretarz - Kurek Stanisław, Skarbnik 
- Kryca Henryk, Członek prezydium - Boksa Mieczysław, Członkowie zarządu: 
Małek Stefan, Zborowski Piotr, Gruszka Marian, Mysiak Stanisław, Walczak Sta-
nisław, Domoń Tadeusz, Tomal Piotr, Janowski Przemysław, Szumilas Jarosław, 
Boksa Mirosław, Sekuła Piotr. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Małek Piotr, 
Kowynia Rafał, Głowacki Marian
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Katyń, twer, smoleńsK - pamiętamy

Dnia 7 kwietnia 2016 roku w Gimnazjum w Opatowcu odbył się uroczysty 
apel upamiętniający 76. rocznicę bestialskiego mordu dokonanego na polskich 
oficerach przez NKWD w 1940 roku oraz ofiary katastrofy samolotu prezydenc-
kiej delegacji z dnia 10 kwietnia 2010 roku.

Uczniowie w formie montażu słowno-muzycznego przypomnieli o losach 
ponad 22. tysięcy polskich jeńców, na których, z woli Stalina i na rozkaz naj-
wyższych władz Związku Sowieckiego, wykonano wyrok śmierci strzałem w tył 
głowy. apel poprowadziła elżbieta Szczęsna-Kusak - Dyrektor Zespołu Szkół. 
W uroczystości uczestniczył Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, 

Krystyna Opiatowska-Ciepichał - emerytowny Dyrektor Szkoły, oraz w imieniu 
Dyrektora instytucji Kultury - Karolina Chałon. Wójt podkreślił, jak ważna jest 
pamięć o ofiarach z 1940 i 2010 roku.

Uczestnicy akademii minutą ciszy oddali hołd poległym Polakom. Po ape-
lu dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, nauczyciele, harcerze oraz delegacje 
uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum udali się pod Dąb Pamięci, by 
składając wiązanki i zapalając znicze złożyć hołd ofiarom Tweru, pochodzącym 
z Opatowca.

poŚwięcenie moGiły w charbinowicach

W niedzielę 17 stycznia odbyło się uroczyste poświęcenie odnowionej  
w 2015 roku mogiły upamiętniającej poległych na polach Charbinowic dnia  
14 stycznia 1945 roku. Ksiądz arkadiusz Karczyński poświęcił nową płytę po-
mnika oraz pomodlił się za wszystkich poległych w imię Ojczyzny.

Hołd zmarłym oddali: Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk oraz 
Sekretarz Gminy Łukasz Marzec, Radni Powiatu Kazimierskiego: Michał Szczer-
ba i Marian Gruszka, Radna Gminy Opatowiec Jolanta Zborowska oraz Sołtys 
wsi Charbinowice Waldemar Chałon, Dyrektor Tomasz Paluch, Nauczyciele 
oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, Poczty Sztandarowe: 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Charbinowic, Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, 
mieszkańcy wsi Charbinowice oraz sąsiednich miejscowości.

w hołDzie pomorDowanym 

Obchody 72. rocznicy rozpoczęła Msza Święta 
w kościele parafialnym w Opatowcu w intencji Ofiar 
tamtych dni. Następnie delegacja z Urzędu Gminy 
Opatowiec wraz z Panią Marią Walochą-Grelą uda-
ła się na cmentarz parafialny w Opatowcu i złożyła 
kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary.

Mogiła na opatowieckim cmentarzu wciąż 
przypomina nam wszystkim o pacyfikacji, w dniu 
29 lipca 1944 r., zamordowano wówczas 30 osób, 
spłonęło około 80 budynków i zabudowań gospo-
darskich.
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uczczono pamięć żołnierzy poleGłych  
w czasie ii  wojny Światowej

Uroczystości upamiętniające Żołnierzy poległych podczas ii Wojny Świato-
wej na terenie gminy Opatowiec odbyły się 11 września 2016 r. 

Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w kościele pw. św. Barbary  
w Kocinie, odprawioną w intencji żołnierzy przez proboszcza tutejszej para-
fii - ks. Wojciecha Michalskiego. Następnie przy zbiorowej mogile, w której 
spoczywają żołnierze armii „KRaKÓW”: Jan Bugaj, Stanisław Feliksik, adolf 
Fiszer, Józef Koryczan, Kazimierz Kirkier, Władysław Ściwiarski, Wilhelm Ste-
ra, Stefan Tekielak, Mikołaj Zając, Jan Zalego, Marian Winiarski oraz 15 nie-
zidentyfikowanych poległych Żołnierzy Września 1939 roku, odbył się apel 
poległych. Wójt Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk oraz Sołtys wsi Ko-
cina - Marek Pluta, w krótkich wystąpieniach wspomnieli o tragicznych wy-
darzeniach, które rozegrały się na pobliskich polach. Następnie na mogile zło-
żono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Jak co roku, w uroczystości udział 
wzięli druhowie OSP w Kocinie, a także licznie przybyli mieszkańcy Kociny.  
Obchody 77 rocznicy wybuchu ii Wojny Światowej uświetniła Orkiestra Dęta.  
Kwiaty złożono również na Mogile Obrońców Ojczyzny poległych 14 stycznia 
1945 r. na polach Charbinowic. 

Główne uroczystości obchodów 77 rocznicy wybuchu ii Wojny Światowej 
odbyły się w godzinach popołudniowych, pod pomnikiem Legionisty, Żołnierza 
Września 1939 r. oraz Partyzanta 1939-1945 r. w Ksanach. Uroczystości roz-
poczęła Msza Święta polowa, odprawiona przez ks. Dziekana Marka Małczęcia. 
Oficjalną część uroczystości rozpoczęto hymnem państwowym. Następnie Wójt 
Gminy - Sławomir Kowalczyk w kilku zdaniach wspomniał o wdzięczności jaką 
jesteśmy wszyscy winni Żołnierzom, którzy za tę naszą dzisiejszą wolność za-
płacili najwyższą cenę - cenę własnego życia. Podkreślił, że coroczne obchody 

są świadectwem tej pamięci. Podziękował za obecność licznych pocztów sztan-
darowych, harcerzy, mieszkańców i osób przyjezdnych, a także licznie przyby-
łych dzieci i młodzieży. 

Wojsko Polskie reprezentował podczas uroczystości kpt. andrzej Tomczyk. 
Salwę honorową na cześć poległych wykonała Grupa Rekonstrukcji Historycz-
nej „Pułk Żuawów Śmierci” z Buska Zdroju - dowodzona przez ppor. Roberta 
Osińskiego. Licznie przybyłe na uroczystość delegacje złożyły pod pomnikiem 
wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Uroczystości zakończono wzruszającym 
programem słowno - muzycznym, zaprezentowanym przez gimnazjalistów  
z Opatowca. Na zakończenie, sołtys Jarosław Szumilas w imieniu mieszkańców 
Ksan, podziękował wszystkim przybyłym za ich obecność i godne upamiętnienie 
wydarzeń z tamtych lat.
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uroczyste obchoDy  
Święta niepoDleGłoŚci

Narodowe Święto Niepodległości – jest świętem państwowym, obchodzo-
nym corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów.

Tegoroczne obchody 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści zainaugurowała uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w kościele p.w. św. 
Jakuba w Opatowcu, którą odprawił proboszcz parafii - ks. ireneusz Zych.  
Po nabożeństwie przedstawiciele władz samorządowych, jednostek OSP z tere-
nu gminy Opatowiec, poczty sztandarowe oraz licznie zgromadzeni Mieszkań-
cy w uroczystym przemarszu udali się pod znajdujący się w parku zabytkowy 
krzyż, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Oficjalna część obchodów, którą 
poprowadziła Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu – elżbieta Szczęsna-Kusak 
odbyła się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po odegraniu Hymnu  
Państwowego, ksiądz proboszcz - ireneusz Zych, wraz ze zgromadzonymi od-
mó-wił modlitwę w intencji poległych w walkach o Niepodległą Polskę. Okolicz-
nościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk. 

Na płycie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego wiązanki kwiatów zło-
żyli Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy, przedstawiciele Rady Powiatu 
kazimierskiego, delegacje Zespołu Szkół w Opatowcu, Szkoły Podstawowej  

w Krzczonowie, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, 
Związku emerytów, Rencistów i inwalidów, Koła Gospodyń Wiejskich, Sołectwa 
Opatowiec i mieszkańcy gminy. Okolicznościowy program artystyczny zaprezen-
towali uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu. Delegacja harcerzy z Zespołu Szkół 
w Opatowcu złożyła również kwiaty i zapaliła znicze na cmentarzu wojennym 
z 1914 roku, na którym pochowano 837 żołnierzy. W ten symboliczny sposób 
oddano hołd tym wszystkim, którzy poświęcili swoje życie w walce o wolność 
i niepodległość Ojczyzny. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła strażacka 
orkiestra dęta z Kociny.
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uroczystoŚć 50-lecia  
pożycia małżeńsKieGo

W dniu 29 września 2016 roku w sali Domu Kultury w Opatowcu odbyła się uro-
czystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanych przez 
Prezydenta RP andrzeja Dudę dla par z terenu naszej gminy, które wspólnie przeżyły  
50 lat.

Uroczystego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Ko-
walczyk przy pomocy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Huberta Krupy i Za-
stępcy Kierownika USC Renaty Tomal.

Medale odebrali Dostojni Jubilaci:
Państwo Janina i Władysław Dybałowie
Państwo Maria i Mieczysław Makuchowie
Państwo Honorata i eugeniusz Pszczołowie

Państwo Barbara i edward Rutkowscy
Państwo Władysława i Mieczysław Smułowie
Małżeńskie pary otrzymały również list gratulacyjny, kwiaty i słodki upomi-

nek. Na cześć Jubilatów wzniesiono toast przy dźwiękach „Marsza Mendelssoh-
na”, który zabrzmiał jeszcze piękniej, niż 50 lat temu. 

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane zostały również dla 
Państwa Wandy i Stanisława Półtoraków.

Wszystkim Jubilatom składamy życzenia wszelkiej pomyślności, długich 
lat życia w zdrowiu i szczęściu, oraz wyrazy uznania i szacunku.

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile lecz po czasie jej trwania”.

rocznica bitwy poD czarKowami

Obchody 102. rocznicy Pierwszych Bojów Le-
gionów Józefa Piłsudskiego odbyły się w niedzielę 
25 września 2016 r. pod Pomnikiem „Ku chwale 
pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego” w Czarko-
wach. 

Czarkowy to miejsce szczególne w historii na-
szego regionu, to z Czarków wyruszył na stacjonują- 
cych w Szczytnikach Kozaków oddział Władysława 
Beliny-Prażmowskiego. Po zwycięstwie w Szczytni-
kach, legioniści zajęli stanowiska obronne w Czar- 
kowach, Ksanach i Kocinie. 23 września 1914 
roku żołnierze 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich 
Józefa Piłsudskiego stoczyli krwawy bój z oddzia-
łami rosyjskimi. Wydarzenie to stało się przesła-
niem do powstaniapomnika legionów odsłoniętego  
w czternastą rocznicę boju – 23 września 1928 r. 
w obecności prezydenta ii Rzeczpospolitej Polskiej 
ignacego Mościckiego. 

Tegoroczne obchody upamiętniające tam-
te historyczne wydarzenia rozpoczęły się zbiórką 
pocztów sztandarowych, wystawieniem posterunku 
honorowego przy pomniku oraz odegraniem hymnu 

narodowego. Po Mszy Świętej polowej odprawionej 
w intencji poległych przez Proboszcza Parafii Sta-
ry Korczyn – Marka Małczęcia, przybyłe delegacje 
złożyły wieńce. Na uroczystości obecni byli: m.in.: 
Poseł na Sejm RP – Krystian Jarubas, Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego – adam Jarubas, 
przedstawiciele władz samorządowych szczebla 
powiatowego i gminnego, goście, mieszkańcy Gmin 
Opatowiec i Nowy Korczyn. Naszą gminę w imie-

niu Wójta Gminy Opatowiec reprezentował Hubert 
Krupa - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. W uro-
czystości uczestniczyły: poczet sztandarowy 18-tej 
Buskiej Drużyny Harcerskiej im. L. Skrzyńskiego 
działającej w Zespole Szkół w Opatowcu, poczet 
sztandarowy ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, 
poczty sztandarowe ze Szkół w Starym Korczynie  
i w Nowym Korczynie oraz poczty straży pożarnej  
z okolicznych jednostek OSP. 
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pięKny jubileusz  
100 lat pani franciszKi  

z poDsKala

Pani Franciszka Krzak z d. Niedziela urodziła się 28 stycznia 1916 roku 
w Rogowie. Przeżyła pierwszą i drugą wojnę światową, w rodzinnych stronach 
poznała męża, urodziła i wychowała troje dzieci – dwie córki: Marię i Grażynę 
oraz syna Jana. Dostojna Jubilatka doczekała się 6 wnuków i 7 prawnuków.

Wyjątkowy jubileusz Pani Franciszka świętowała wśród najbliższej ro-
dziny oraz przybyłych gości: Wójta Gminy Opatowiec Sławomira Kowalczyka, 
Kierownika USC Huberta Krupy, delegacji K.R.U.S., Lasów Państwowych i Koła 
Łowieckiego „Bażant”. Pani Franciszka udzieliła wywiadu przedstawicielom 
„Radia Kielce” i TV Stradów. Wśród gości obecny był poeta i Kierownik  Ośrodka 
Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia - adam Ochwanowski. Do-
stojna Jubilatka z uśmiechem przyjmowała życzenia i kwiaty.

Wójt Gminy Opatowiec przekazał Jubilatce okolicznościowy dyplom, 
upominek, kwiaty oraz listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów - Be-
aty Szydło, Wojewody Świętokrzyskiego - agaty Wojtyszek, a także kwiaty 
i życzenia od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego adama Jarubasa. 

W tym niezwykłym dla Jubilatki dniu towarzyszyła jej najbliższa rodzina. Nie 
zabrakło tortu urodzinowego i toastów na cześć Pani Franciszki. Warto za-
uważyć, że pomimo upływu lat Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem i po-
godą ducha. Była to piękna i skłaniająca do zadumy rocznica, a także oka-
zja do wspomnień i refleksji nad zmieniającymi się epokami i pokoleniami. 
Z okazji tak pięknego jubileuszu Pani Franciszce – Dostojnej Jubilatce życzymy 
długich lat życia w zdrowiu, spokoju i otoczeniu bliskich, kochających osób.

Gmina opatowiec – Dane statystyczne  
na Dzień 31.12.2016 r .

Lp. Sołectwo

Liczba mieszkańców
ilość 

urodzeń
ilość 

zgonów
Przyrost naturalny 

ogółemLiczba zameldowanych  
na pobyt stały

Liczba zameldowanych  
na pobyt czasowy Razem

1. CHaRBiNOWiCe 170 4 174 1 3 -2

2. CHRUSTOWiCe 68 0 68 0 0 0

3. CHWaLiBOGOWiCe 127 0 127 0 1 -1

4. KaMieNNa 227 2 229 0 8 -8

5. KĘSÓW 93 3 96 0 3 -3

6. KOBieLa 106 0 106 0 1 -1

7. KOCiNa 397 4 401 3 4 -1

8. KRaŚNiÓW 47 0 47 0 0 0

9. KRZCZONÓW 529 3 532 4 4 0

10. KSaNy 200 2 202 1 2 -1

11. ŁaWy 53 1 54 0 0 0

12. MiSTRZOWiCe 57 4 61 0 0 0

13. OPaTOWieC 315 18 333 3 6 -3

14. PODSKaLe 115 2 117 0 3 -3

15. ROGÓW 260 6 266 1 0 +1

16. RZeMieNOWiCe 193 4 197 2 3 -1

17. SeNiSŁaWiCe 114 1 115 0 0 0

18. TRĘBaCZÓW 55 0 55 0 0 0

19. URZUTy 154 0 154 1 1 0

20. WySZOGRÓD 66 3 69 0 0 0

Razem 3346 57 3403 16 39 -23

nowy sołtys  
wsi senisławice

Na zebraniu wyborczym zwołanym przez Wójta Gminy Opatowiec, w dniu 
22 października 2016 r. w pierwszym terminie, przy obecności 35 wyborców 
( frekwencja 33% mieszkańców), na Sołtysa wsi Senisławice wybrano Pana 
Radosława Fitka. Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej współpracy na rzecz 
swojej „małej” ojczyzny i całej gminy.
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aKcja czysta Gmina
wiosenne sprzątanie 2016

Jak co roku wiosną pracownicy Urzędu Gminy, nauczyciele, uczniowie, 
dzieci ze szkół i przedszkoli oraz mieszkańcy z terenu gminy Opatowiec wzięli 
udział w akcji Czysta gmina – wiosenne sprzątanie.

Głównym celem corocznie organizowanej akcji jest przypomnienie o obo-
wiązkach wynikających z zakresu odpowiedniej gospodarki odpadami, uczenie 
szacunku dla środowiska naturalnego, a przede wszystkim uporządkowanie 

Gmina opatowiec zaKupiła  
KoparKo-łaDowarKę Komatsu wb93r

Pod koniec kwietnia do Gminy Opatowiec dostarczona została wielofunk-
cyjna koparko–ładowarka KOMaTSU, rok prod. 2006, wraz z osprzętem oraz 
zakupioną dodatkowo łyżką skarpową 1500 mm.

terenu gminy po okresie zimowym. Zebrane śmieci zwieziono w jedno miejsce,  
z którego odbrała je firma zajmująca się zbiórką odpadów. 

Wójt Gminy serdecznie dziękuje osobom zaangażowanym w tę pożyteczną 
akcję. Wszyscy wiemy, że czystość terenów takich jak: drogi, chodniki, rowy  
i lasy to nasza wspólna sprawa i świadczy o nas wszystkich.

Nowo zakupiony sprzęt jest wykorzystywany dla potrzeb naszej gminy, 
zastępując wysłużoną koparkę Ostrówek. Koszt zakupu, wraz z pełnym przeglą-
dem serwisowym wyniósł ok. 110 tys. zł, ze środków własnych gminy.



25biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec

poDpisanie pre-umowy na buDowę  
ŚcieżKi rowerowej

W dniu 19 lipca w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego podpisano pre-
umowę na budowę ścieżki rowerowej biegnącej 
śladem dawnej kolejki wąskotorowej.

Projekt pod nazwą „Zwiększenie edukacji eko-
logicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziały-
wania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na 
terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego” 
polega na budowie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej 
jako asfaltowej drogi dla rowerów - dostępnej także 
dla pieszych - o szerokości 2,5 m, zlokalizowanej  
w pasie zlikwidowanej kolejowej linii wąskotorowej. 

W uroczystym podpisaniu pre-umowy uczest-
niczyli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
adam Jarubas, Starosta kazimierski Jan Nowak, 
Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, Wójt 
Gminy Czarnocin Maria Kasperek, burmistrz Kazi-
mierzy Wielkiej adam Bodzioch, a także wicesta-
rosta Michał Bucki i skarbnik powiatu Zbigniew 
Cichoń. 

Gmina opatowiec przystąpiła Do  
opracowania proGramu rewitalizacji

W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Gmina Opatowiec 
przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 
2016–2023

Program Rewitalizacji będzie zgodny z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 
2015 r. przez Ministra infrastruktury i Rozwoju. W tym celu Rada Gminy Opato-
wiec podjęła Uchwałę Nr XX/104/2016 w dniu 28 kwietnia 2016 roku. 

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych 
działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym 
szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinanso-
wania projektów ze środków Unii europejskiej w perspektywie finansowej na 
lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumen-
tu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości 

mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska 
naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy ja-
kości życia społeczności lokalnej. 

Rewitalizacja powinna być kompleksowym i efektywnym procesem, ma-
jącym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzy-
sowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, 
gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych) 
przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przed-
stawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie 
Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania klu-
czowych problemów gminy koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, 
a także lokalnych potencjałów.

Łączna długość trasy położonej na terenach 
gmin: Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec 
oraz Wiślica wyniesie 37,9 km.

W naszej Gminie ścieżka rowerowa będzie 
miała długość ok. 1,2 km i obejmie odcinek Ka-

mienna - Brodek. Całkowita wartość inwestycji to 
8.156.000,00 zł. Dofinansowanie z RPO wyniesie 
6.932.000,00 zł. 

Termin realizacji projektu przewidziano do 
końca 2018 roku.

DziałKa ze źróDełKiem  
Św. anDrzeja ŚwieraDa własnoŚcią Gminy

W dniu 11 października 2016 roku Wójt Gminy Opatowiec nabył do zasobu 
nieruchomości gminnych w drodze zakupu działkę nr 82/2 o pow. 0,1062 ha 
położoną w miejscowości Kraśniów. 

Na zakupionej działce, w otoczeniu lasów, w odległości ok 130 m od drogi 
krajowej nr 79 Kraków - Sandomierz, znajduje się źródełko św. andrzeja Świe-
rada zw. Żurawkiem, pierwszego polskiego świętego, pustelnika, ur. w Opatow-
cu, które to być może stanie się ciekawą turystyczną wizytówką Gminy. Na razie 
są to tylko plany - aczkolwiek pierwszy krok został już poczyniony. 

Należy zauważyć, że bez życzliwości i zrozumienia ze strony p. Moniki 
Krupy z Rogowa, wcześniejszego właściciela wspomnianej działki, dot. celo-
wości jej przejęcia w zasób mienia gminy, transakcja zapewne nie doszłaby 
do skutku.
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remont w remizie  
ochotniczej straży pożarnej w Kocinie

Przeprowadzono prace remontowe w budynku 
remizy OSP w Kocinie.

Zdemontowano stare, zniszczone, drewniane 
podłogi. Następnie wykonano wylewki betonowe 
wraz z izolacją w głównym pomieszczeniu. Prace 
przeprowadziła Firma „Max Mur” Paweł Bączek  
z Więckowic gm. Wojnicz.

Następnie położono płytki gresowe, wraz z wy- 
kończeniami przyściennymi we wspomnianym po-
mieszczeniu oraz w korytarzu od strony wejścia,  
o łącznej powierzchni 60 m2. Wykonawcą tych prac 
była Firma Remontowo – Budowlana „Woźniak” 
Bogdan Woźniak z Krzczonowa.

Wartość przeprowadzonego remontu wyniosła 
ok. 11 tys. zł. i została sfinansowana ze środków 
własnych gminy. Należy dodać, że część prac stra-
żacy z OSP Kocina wykonali we własnym zakresie.

Wymienione zadanie jest kolejnym, poczy-
nionym w tym miejscu. W ostatnich latach m.in. 
dobudowano garaż na drugi samochód strażacki, 

rozbiórKa buDynKu byłej szKoły  
poDstawowej w mistrzowicach

Mając na uwadze bardzo zły stan technicz-
ny nieużywanego od lat budynku, a także zgodnie  
z wnioskiem mieszkańców Sołectwa Mistrzowice, 
podjęto decyzje o jego rozbiórce.

Odpadające elementy: dekarskie, pokrycia da- 
chowego, ścian, stolarki okiennej starej części bu- 
dynku stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa 
ludzi. Zakres rzeczowy robót obejmował komplek-
sową rozbiórkę budynku łącznie z wywiezieniem  
i zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki oraz 
uporządkowaniem terenu z wszelkich nierówności 
i zasianiem trawy. Wykonawcą zadania było Przed- 
siębiorstwo Wielobranżowe eKO-ReCyCLiNG, Boże- 
na Bałuchowska, Górka 11, 32-820 Szczurowa. 
Łączna wartość robót wyniosła 5 000,00 zł. brutto. 
Koszty zostały w całości pokryte z budżetu Gminy.

nowe tynKi  
w Garażu

osp roGów

W ramach prac wykonano tynki wewnętrzne  
o łącznej powierzchni 170 m2. Wartość zadania wy-
niosła ponad 5 tys. złotych, pochodziła ze środków 
własnych gminy. Wykonawcą remontu była firma 
Pawła Drabika Usługi Murarsko–Tynkarskie z Brze-
ska.

Prace finansowane z budżetu Gminy Opatowiec, 
uzupełniają się z innymi, wykonywanymi równolegle 
społecznie, przez strażaków z tutejszej jednostki,  
a służącymi poprawie funkcjonalności i estetyki 
wspomnianego budynku i jego otoczenia.

wymieniono pokrycie dachowe, odnowiono elewa-
cję zewnętrzną, uprzątnięto teren koło remizy wraz z 
wyburzeniem zniszczonego budynku dawnej zlewni 

mleka, a także zainstalowano mini plac zabaw dla 
dzieci z altaną. 
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DoKończenie wyKonania elewacji  
na buDynKu Domu Kultury / osp w opatowcu

„Modernizacja budynku Domu Kultury oraz  Strażnicy OSP w Opatowcu”, 
to zadanie polegające na wykonaniu docieplenia ścian znajdujących się od stro-
ny zachodniej i południowej.

Przeprowadzony przed kilkoma laty remont Domu Kultury w Opatowcu nie 
obejmował niestety części zewnętrznej dwóch ścian o niemałej, bo ok. 250 m2 
powierzchni. Powodowało to nieustanne problemy, tak w „sali kinowej” Domu 
Kultury, jak w GOPSie, czy pomieszczeniach wykorzystywanych przez jednostkę 

Przed remontem

wyKonano choDniK prowaDzący  
Do cmentarza z oKresu i  wojny Światowej

Na cmentarzu z i wojny światowej w Opatowcu, na któ-
rym spoczywa 837 poległych żołnierzy, zostały wykonane prace 
konserwatorskie związane z ułożeniem nawierzchni z kostki 
brukowej. W chwili obecnej zapewniono możliwość pełnego 
dostępu do mogiły od strony ulicy Nowokorczyńskiej (drogi kra-
jowej Kraków - Sandomierz). inwestycja ta wpisuje się w ciąg 
prac czynionych w tym miejscu od kilku lat. 

Wcześniej, do mogiły dojść można było tylko dzięki uprzej-
mości Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Kraków (Spół-
ka wodna) od ul. Babiratki. inwestycję wykonała firma F.H.U. 
Walasek, Tomasz Walasek, Grotniki Duże 6, 28-136 Nowy Kor-
czyn, a jej wartość wyniosła ok. 4 tys. zł i została w całości 
sfinansowana ze środków pozyskanych przez Wójta Gminy od 
Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie porozumienia za-
wartego w dniu 18.03.2016 r.

W trakcie remontu

OSP w Opatowcu. Przemarzające, spękane ściany wymagały właściwej kon-
serwacji i ocieplenia. Dzięki wykonanej termomodernizacji, poprawione zostały 
walory estetyczne budynku, jak również uległo zmniejszeniu jego zapotrzebowa-
nie na energię cieplną. W ramach prac wykonano ocieplenie ścian styropianem, 
zastosowano elewację silikatowo-silikonową, ocieplono cokół budynku, położo-
no tynk mozaikowy, zamontowano obróbki blacharskie. Wartość przeprowadzo-
nych prac wyniosła blisko 30 tys. złotych. Środki pochodziły z budżetu gminy.

Po remoncie
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wymiana poKrycia DachoweGo na buDynKu oŚroDKa 
zDrowia w opatowcu oraz montaż pochylni  

Dla osób niepełnosprawnych w Krzczonowie

Zrealizowano zadanie pn. Wymiana pokrycia 
dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Opa-
towcu oraz wykonanie i montaż pochylni dostoso-
wanej dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku 
Zdrowia w Krzczonowie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego wyłoniono wykonawcę, którym zo-
stał Zakład Ogólnobudowlany Usługi&Handel Mi-
chała Koszki z Buska-Zdroju.

Zakres prac w części dotyczącej wymiany 
pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia  
w Opatowcu obejmował m. in.: - roboty rozbiór-
kowe, demontaż istniejącej instalacji odgromowej, 
przebudowę kominów wentylacyjnych, przebudowę 
oraz nadmurowanie attyk i ogniomurków, wykonanie 
konstrukcji nośnej pod pokrycie dachowe z blachy, 
ocieplenie stropodachu wełną mineralną, pokrycie 
dachu blachą trapezową wraz z obróbkami blachar-
skimi, montaż rynien oraz rur spustowych, wyko-
nanie podbitki okapów oraz obróbek blacharskich 
murów ogniowych, montaż instalacji odgromowej 
oraz rekultywację terenu po robotach ziemnych.

W części dotyczącej wykonania i montażu 
pochylni dostosowanej dla osób niepełnospraw-
nych przy Ośrodku Zdrowia w Krzczonowie, prace 
obejmowały m.in.: - roboty ziemne związane z fun-
damentami pochylni, ławy fundamentowe, wykona-
nie konstrukcji wsporczej, nawierzchni spocznika  
i pochylni, balustrady oraz zagospodarowanie grun-
tu pod pochylnią. Wykonano także balustradę przy 

Przed remontem

Po remoncie

W trakcie remontu

istniejących już schodach wejściowych, przebudo-
wanych wcześniej czynem społecznym.

Remont dachu na budynku Ośrodku Zdrowia 
w Opatowcu, zakończył etap wieloletnich, kosztow-
nych ale niestety doraźnych napraw, polegających 
na przemurowywaniu lub wyprowadzaniu nowych 
kominów i linii wentylacyjnych, kolejnych i wielokrot-
nych prac przy lepikowaniu pokrycia stropodachu, 
czy uzupełniania ubytków w orynnowaniu. Z powodu 
fatalnego stanu technicznego wspomnianego po-
krycia dachowego, jak i całego budynku, wszelkie te 
prace były niestety dotychczas mało skuteczne. War-
to wspomnieć (ważniejsze zadania), że w przeciągu 
ostatnich lat dokończono wymianę wszystkich okien  

w budynku, zamontowano oczyszczalnię przydomo-
wą, a także nową nawierzchnię z kostki brukowej  
z chodnikiem na działce od strony południowej.

Sposób wykorzystania tych budynków i cha-
rakter działalności gospodarczych w nich prowadzo-
nych, uniemożliwił gminie sięgnięcie po wsparcie ze 
środków unijnych, mimo przygotowanej kompletnej 
dokumentacji, co miało miejsce chociażby przy 
zrealizowanym projekcie termomodernizacji szkół. 
Niewątpliwie ważną rzeczą jest utrzymywanie 
przez gminę budynków służących ochronie zdrowia. 
Wartość przeprowadzonych prac, które w całości 
sfinansowane zostały z budżetu gminy Opatowiec, 
wyniosła ok.165 tys. złotych.
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nowy choDniK przy oŚroDKu zDrowia  
w Krzczonowie

Nowy chodnik powstał przy Ośrodku Zdrowia w Krzczonowie. 
W obliczu wykonanego przy Ośrodku Zdrowia w Krzczonowie podjazdu dla 

osób niepełnosprawnych, kolejny zadaniem było wykonannie bezpiecznego, od-
nowionego dojścia do budynku od strony drogi powiatowej. Zakres zrealizowa-
nych prac obejmował rozbiórkę starego chodnika z płyt betonowych, połączonego  

z obniżeniem dren studziennych, montaż obrzeży, korytowanie i podbudowę  
z kruszywa oraz ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni  
ponad 60 m2. Wykonawcą zadania była firma FHU Tomasz Walasek z Grotnik  
Dużych. Wartość przeprowadzonej inwestycji wyniosła ca. 8,5 tys. złotych.  
Środki w całości pochodziły z budżetu gminy.

wymiana orynnowania na buDynKu  
remizo-Świetlicy w charbinowicach 

Zakończono prace polegające na wymianie 
orynnowania na budynku remizo-świetlicy i garażu 
w Charbinowicach.

Stare skorodowane rynny i rury spustowe 
zastąpiono nowymi, estetycznymi rynnami, odpor- 
nymi na warunki atmosferyczne, wykonanymi z po- 
lichlorku winylu (PVC). Zamontowano nowe haki 
i deski okapowe oraz pasy nadrynnowe. Przepro-
wadzone prace wpłyną na poprawę stanu budynku 
oraz zabezpieczą ściany przed szkodliwym działa-
niem wody opadowej. Remont wykonał p. andrzej 
Stankiewicz z Wyszogrodu. Łączna wartość inwe-
stycji wyniosła blisko 6,5 tys. zł.

wymiana  
Kotła c.o.

Wymieniono kocioł C.O. w Zespole Szkół  
w Opatowcu. Wymiany starego kotła na piec wielo-
funkcyjny, zasilany m.in. „ekogroszkiem” dokonała 
firma Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Par-
lak. 

Wartość inwestycji wyniosła ok. 65 tys. zł., po-
kryta została w całości ze środków własnych gminy. 
Użytkowany dotychczas przez niemal dekadę, za-
wsze zbyt słaby, w odniesieniu do zapotrzebowania 
piec, o mocy 150 kW, został zastąpiony w pełni wy-
dajnym, nowym o mocy 250 kW.

Przed remontem Po remoncie
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reGulacja stanu prawneGo DróG

Wiosną 2016 roku gmina przystąpiła do regulacji stanu prawnego dróg.                    
W wyniku przeprowadzanego postępowania, decyzją Wojewody Świętokrzyskie-
go Gmina Opatowiec nabywa nieodpłatnie na własność nieruchomości zajęte 
pod drogi wewnętrzne i gminne stanowiące dotychczas własność Skarbu Pań-
stwa, które odbywa się na mocy prawa ustanowionego na tych ziemiach przed 
200 laty tzw. Kodeksu Napoleona. 

Kodeks ten stanowi, że: „Drogi mnieysze i większe, ulice przez rząd 
utrzymywane, rzeki mnieysze i większe spławne w jakikolwiek sposób, brzegi, 

poDsumowanie remontów DróG na terenie  
Gminy opatowiec  

w 2016 roKu

Rok 2016 był rekordowy pod względem ilości odcinków dróg, które zostały 
wyremontowane (przebudowane) na terenie naszej gminy. Nowy asfalt wyko-
nano bowiem na 37 zniszczonych odcinkach dróg o łącznej długości niemal  
15 km.

Było to możliwe dzięki uruchomieniu środków z różnych źródeł, m.in.  
z PROW–u (środki unijne), Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego 
oraz własnych gminy. Wartość kosztorysowa wykonanych robót obejmowała 
kwotę ok. 3,8 mln. zł. Zgodne z Ustawą PZP wyłonienie firm wykonujących pra-
ce, pozwoliło zmodernizować w/w odcinki za kwotę ok. 2,3 mln. zł. 

W ramach funduszy przeznaczonych na remonty dróg, udało się pozyskać 
dofinansowanie w wysokości ok. 1,5 mln. zł. Gmina Opatowiec z własnego bu-
dżetu przeznaczyła kwotę ok. 800 tys. zł., w której zawierał się m.in. wkład 
własny, wynagrodzenie inspektora nadzoru, roboty dodatkowe, mapy i wyrysy 

Podpisanie jednej z wielu umów na remonty dróg gminnych

z rejestru gruntów, dokumentacja projektowo–kosztorysowa oraz koszty dzien-
ników budowy. 

W 2017 roku, w zakresie wniosku złożonego w Urzędzie Marszałkowskim 
(wspólnie z samorządem gm. Bejsce) na mocy umowy podpisanej w 2016 roku, 
będzie wykonany dwustumetrowy odcinek drogi w miejscowości Mistrzowice, 
łączący naszą gminę od strony Kęsowa ze wsią Królewice.

Przeprowadzone inwestycje w znaczącym stopniu poprawią poziom bez-
pieczeństwa oraz komfort podróżowania po naszej gminie. W tym roku w zna-
czącej ilości ubyło dróg tłuczniowych, o które również zadbano w wielu miej-
scowościach. Wywieziono i rozłożono na nich ok. 1400 ton kamienia. Wykonano 
konserwację rowów, zamontowano nowe przepusty, przez co zmniejszono ryzyko 
zalania ich m.in. przez wiosenne deszcze. Poniżej przedstawiamy zestawienie 
dróg wg numeracji przed i po remoncie.

Kresy Kocińskie Kresy Kocińskie - 1096 mb. nawierzchni asfaltowej

odsepy morskie, porty, stanowiska i ogólnie wszelkie części francuzkiey zie-
mi niezdatne, aby były własnością prywatną, są uważane, iako należące do 
własności narodowej”

Na dzień dzisiejszy skomunalizowano 174 działki, w trakcie postępowania 
jest kolejne 167, a do komunalizacji pozostanie jedynie 13.

W 2017 roku zostanie definitywnie zakończony proces nabycia gruntów. 
Łącznie obejmie on 354 działki.
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Góry Chwalibogowickie - boczna Góry Chwalibogowickie - boczna - 80 mb. nawierzchni asfaltowej

Opatowiec - ul. Polna Opatowiec - ul. Polna - 253 mb. nawierzchni asfaltowej

Kamienna - dojazdowa Kamienna - dojazdowa - 400 mb. nawierzchni asfaltowej

 Rogów - Potulin  Rogów - Potulin - 910 mb. nawierzchni asfaltowej

Urzuty - obok świetlicy Urzuty - obok świetlicy - 43,5 mb. nawierzchni asfaltowej

Rogów Rogów - 212 mb. nawierzchni asfaltowej
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Chwalibogowice - Góry Chwalibogowickie Chwalibogowice - Góry Chwalibogowickie - 510 mb. nawierzchni asfaltowej

Kocina - Cicha Droga Kocina - Cicha Droga - 678 mb. nawierzchni asfaltowej

Kocina - Kresy Kocińskie Kocina - Kresy Kocińskie - 800 mb. nawierzchni asfaltowej

Krzczonów - dojazdowa do pól Krzczonów - dojazdowa do pól - 620 mb. nawierzchni asfaltowej

Chwalibogowice na Kraśniów Chwalibogowice na Kraśniów - 421 mb. nawierzchni asfaltowej

Urzuty - na morgi Urzuty - na morgi - 35 mb. nawierzchni asfaltowej
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Ksany - Bzików Ksany - Bzików - 570 mb. nawierzchni asfaltowej

Kamienna Kamienna - 110 mb. nawierzchni asfaltowej

 Rzemienowice Rzemienowice -  300 mb. nawierzchni asfaltowej

Charbinowice - Podlesie Charbinowice - Podlesie - 836 mb. nawierzchni asfaltowej

 Kocina - przez wieś  Kocina - przez wieś - 456 mb. nawierzchni asfaltowej

Urzuty - Ławy Urzuty - Ławy - 540 mb. nawierzchni asfaltowej
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 Kęsów - Piotrkowice  Kęsów - Piotrkowice - 234 mb. nawierzchni asfaltowej

Kobiela do pól dz. nr 171 Kobiela do pól dz. nr 171 - 114 mb. nawierzchni asfaltowej

Kobiela do pól dz. nr 242, 215 Kobiela do pól dz. nr 242, 215 - 251 mb. nawierzchni asfaltowej

Krzczonów do oczyszczalni Krzczonów do oczyszczalni -  324 mb. nawierzchni asfaltowej

Podskale - Rzyczyska Podskale - Rzyczyska - 381 mb. nawierzchni asfaltowej

 Ksany na Bzików  Ksany na Bzików - 148 mb. nawierzchni asfaltowej
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Wyszogród do wsi Wyszogród do wsi - 466 mb. nawierzchni asfaltowej

 Chwalibogowice dz. nr 521 Chwalibogowice dz. nr 521 - 398 mb. nawierzchni asfaltowej

Kamienna dz. nr 305 Kamienna dz. nr 305 -  525 mb. nawierzchni asfaltowej

Ksany dz. nr 290 Ksany dz. nr 290 -  120 mb. nawierzchni asfaltowej

 Kocina dz. nr 201  Kocina dz. nr 201 - 287 mb. nawierzchni asfaltowej

Trębaczów - Królewice Trębaczów - Królewice - 300 mb. nawierzchni asfaltowej
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 Urzuty dz nr 370   Urzuty dz nr 370 - 311 mb. nawierzchni asfaltowej

Rogów dz. nr 433 Rogów dz. nr 433 - 110 mb. nawierzchni asfaltowej

Rzemienowice dz nr 287 Rzemienowice dz nr 287 - 165 mb. nawierzchni asfaltowej

Kęsów dz. nr 54/2 Kęsów dz. nr 54/2 -  247 mb. nawierzchni asfaltowej

Wyszogród Wyszogród - 907 mb. nawierzchni asfaltowej

Mistrzowice dz nr 151 Mistrzowice dz nr 151 - 143 mb. nawierzchni asfaltowej
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remont DroGi powiatowej  
senisławice - Ksany

W ramach dobrze układającej się współpracy Wójta Gminy Opatowiec  
z władzami Powiatu Kazimierskiego na terenie naszej gminy przeprowadzony 
został kolejny remont drogi powiatowej.

Nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z utwardzonymi poboczami powstała 
na odcinku 3,2 km drogi powiatowej nr. 0136T relacji Ksany – Senisławice.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót inżynieryjnych „FaRT” 
Sp. z o.o. z Kielc. Wartość przeprowadzonych prac wyniosła blisko pół miliona 
złotych. Środki na inwestycję pochodziły z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz z budżetu 
samorządu powiatowego.

powiat KazimiersKi  
w uzDrowisKowym trójKącie

W środę 30 listopada 2016 roku w Kazimierzy Wielkiej zakończyła się 
międzynarodowa konferencja pod nazwą „Busko-Zdrój - Solec-Zdrój - Kazi-
mierza Wielka - Uzdrowiskowy Trójkąt w Regionie Świętokrzyskim”, w której 
uczestniczyli między innymi Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - adam 
Jarubas, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego  
w Kielcach - Grzegorz Orawiec oraz władze samorządowe powiatu kazimier-
skiego i gmin wchodzących w jego skład. Gminę Opatowiec reprezentował Wójt 
- Sławomir Kowalczyk. 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony 
przedstawicieli lokalnych samorządów, radnych i sołtysów ale również miesz-
kańców powiatu kazimierskiego, w tym sporej grupy młodzieży. 

Tematem konferencji było zaprezentowanie możliwości wykorzystania po-
tencjału sektora turystyki uzdrowiskowo-medycznej, będącego jedną z kluczo-
wych gałęzi gospodarki województwa świętokrzyskiego. 

Na spotkaniu podejmowano problematykę planów dotyczących możliwości 
rozwoju ośrodka uzdrowiskowego w powiecie kazimierskim. Zaprezentowano 
również potencjał uzdrowiskowy Kazimierzy Wielkiej oraz koncepcję rozwoju 
nowopowstałych ośrodków uzdrowiskowych w Germering (Niemcy). W spotka-
niu uczestniczyli zagraniczni eksperci z dziedziny turystyki medycznej z takich 
krajów jak Ukraina, Niemcy oraz Chiny, którzy prezentowali możliwości i szanse 

Ksany - Senisławice Ksany - Senisławice - 3200 mb. nawierzchni asfaltowej

na promocję świętokrzyskich uzdrowisk na arenie międzynarodowej. Wójt Gmi-
ny Opatowiec – Sławomir Kowalczyk przypomniał, że wykonanie kosztownego 
odwiertu głębinowego w Cudzynowicach, było efektem umowy partnerskiej, 
jaką w dniu 6 września 2013 roku wspólnie zawarły Gminy: Opatowiec, Czar-
nocin i Zagnańsk oraz Powiat Kazimierski. Wówczas to zdecydowano o złożeniu 
wspólnego wniosku do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w zakresie 
efektywności energetycznej i teremomodernizacji obiektów będących w zarzą-
dzaniu wspomnianych samorządów.

Dzięki tej inicjatywie i pełnemu wykorzystaniu potencjału tkwiącego w mode- 
lu partnerstwa udało się zrealizować nie tylko kompleksową termomodernizację 
szkół i obiektów użyteczności publicznej, ale również stworzono nowe możliwo-
ści rozwoju dla wszystkich gmin powiatu kazimierskiego, choćby w aspekcie 
ew. rozwoju uzdrowiska czy wykorzystania wód geotermalnych. 

W trakcie realizacji wspomnianego zadania, potwierdzono występowanie 
pod ziemią bogatych złóż wód siarczkowych i termalnych, co otworzyło być 
może nowy rozdział w historii regionu.

Przedstawiciele gmin zaprezentowali plany inwestycyjne na najbliższe lata, 
mające na celu poprawę życia na swoich terenach, a także działania zmierza-
jące do rozwoju lokalnych samorządów, w tym rozwoju sektora turystycznego, 
poprzez promocję kultury i walorów przyrodniczych regionu.
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szKolenie arimr

W marcu 2016 r. w Domu Kultury w Opatowcu, pracownicy aRiMR z Ka-
zimierzy Wielkiej przeprowadzili szkolenie dla rolników z terenu gminy Opato-
wiec. 

Tematem szkolenia były zasady wypełniania wniosków o przyznanie płat-
ności obszarowych w 2016 r. oraz warunki i tryb przyznawania pomocy finan-
sowej w ramach działań „Modernizacja gospodarstw rolnych” i „Premie dla 
młodych rolników. 

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość dopytania także o inne nurtujące 
ich kwestie związane z udzielanym przez aRiMR wsparciem skierowanym do 
sektora rolnego. Prowadzący szkolenie przekazali także informacje dotyczące 
zagadnień związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt.

zwrot poDatKu aKcyzoweGo

Wójt Gminy Opatowiec przypomina producentom rolnym że zgodnie z art. 
6 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /tekst jedn. 
Dz.U z 2015 r. poz. 1340/ w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. 
będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VaT  
potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 
31 stycznia 2017 r.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2017 r. podane są 
na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.
gov.pl.

realizacja proGramu roDzina 500+  
na terenie Gminy opatowiec w 2016 roKu

Rządowy program Rodzina 500+ obowiązuje 
w całym kraju od 1 kwietnia 2016 roku i gwaran-
tuje regularne wsparcie dla rodzin wychowujących 
dzieci.

Kwota 500 złotych trafia co miesiąc dla 
każdego drugiego i  kolejnego dziecka w rodzinie 
i wypłacana jest aż do uzyskania przez dziecko 
pełnoletności, a wsparcie to przyznawane jest 
bez względu na wysokość dochodów rodziny czy 
stan cywilny rodziców. Otrzymują je także rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od po- 
bieranej kwoty świadczenia alimentacyjnego. Świa- 
dczenie wychowawcze dostają również rodziny na 
pierwsze dziecko, jeżeli ich dochód w przeliczeniu 
na osobę w rodzinie nie przekraczał miesięcznie 
 kwoty 800,00 zł a w rodzinach gdzie jest wychowy-
wane dziecko niepełnosprawne, świadczenie jest  
wypłacane na pierwsze dziecko, jeżeli dochód ro- 
dziny  na osobę  miesięcznie nie przekraczał kwoty 
1200,00 zł. 

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 
roku Gmina Opatowiec wypłaciła 2721 świadczeń 
wychowawczych 500 + dla 207 rodzin na ogólną 
kwotę 1 354 894,00 złotych. Jednocześnie nad-
mienić należy, że wszystkie nowe wnioski składane  

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 roku wynosi 86,00 zł x ilość 
użytków rolnych. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznana na podsta-
wie decyzji nastąpi gotówką albo przelewem na rachunek bankowy produ-
centa rolnego podany we wniosku. Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy  
w Opatowcu, pok. 4 oraz ze strony internetowej gminy www.opatowiec.pl lub 
Ministerstwa Rolnictwa. Więcej informacji pod nr tel: 41 3518052 wew. 12. 

W 2016 roku Wójt Gminy Opatowiec wydał 610 decyzji przyznając tym 
samym  zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 316 616,15 zł.

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
rozpatrywane są na bieżąco, a przyznane  świad-
czenia wypłacane bez zbędnej zwłoki. 

W dniu 28 kwietnia 2016 roku Gminę Opato-
wiec odwiedzili pracownicy Urzędu Wojewódzkiego  
w Kielcach w ramach promocji programu „Rodzina 
500+”. 

Przedstawiciele Wojewody Świętokrzyskiego 
na ręce Państwa Marii i Pawła Jańców z Kociny, ro-
dziców czworga dzieci, przekazali list gratulacyjny 
od Pani Wojewody agaty Wojtyszek oraz słodki upo-
minek. List gratulacyjny wręczył również Wójt Gminy 
Opatowiec – Sławomir Kowalczyk oraz radni Janusz 
Cabaj i Mieczysław Kopeć. 
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stowarzyszenie na rzecz rozwoju  
Gminy opatowiec

W dniu 19 czerwca 2016 r. rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec. Warto odnotować, że powstało ono na bazie 
i tradycji utworzonego w 1998 r., Stowarzyszenia Producentów Trzody Chlewnej 
w Opatowcu, przez szereg lat skutecznie wypełniającego swe cele statutowe. 
Było ono w owym czasie niezbędnym ogniwem pomiędzy producentami żywca 
wieprzowego a jego odbiorcami. Przez swoje funkcjonowanie dawało rolnikom 
możliwość chociażby skuteczniejszych negocjacji z Zakładami Mięsnymi w za-
kresie ceny, terminów płatności, odbioru czy kontraktacji żywca.

W następstwie zmian gospodarczych w profilu działalności rolniczej, 
wspominane zadania stowarzyszenia uległy wyczerpaniu. Walne Zebranie, które 
odbyło się w dniu 19 czerwca 2016 r., w obecności Krystiana Jarubasa – Posła 
na Sejm RP i Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy, udzieliło absolutorium ów-
czesnemu zarządowi, a także stworzyło przestrzeń do dyskusji na temat zmia-
ny celów stowarzyszenia i przekwalifikowania pionu działalności organizacji  
w obszar społeczny, wspierający działania Gminy Opatowiec. Omawiano rów-
nież możliwości pozyskania funduszy unijnych na cele publiczne, jakie rysują 
się dla stowarzyszeń.

Zebrani członkowie zdecydowali o zmianie profilu działalności i Statutu 
Stowarzyszenia oraz wybrali nowy zarząd, w skład którego weszli: anna Kowal-
czyk – Prezes Zarządu, Mariusz Maj – Wiceprezes Zarządu, Dariusz Niedźwiedź 
- Sekretarz Zarządu, Mariusz Tomal – Skarbnik Zarządu, Małgorzata Bątkowska 
– Członek Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: adam Pituła – Przewod-
niczący Komisji, anna Pietrzyk, Łukasz Kryca – Członkowie Komisji. Stowarzy-
szenie liczy czterdziestu dziewięciu członków.

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec niezwłocznie przy-
stąpiło do zmiany dokumentów rejestrowych i poszukiwania pierwszych możli-
wości działania w sektorze społecznym.

spotKanie pań z Kół GospoDyń wiejsKich  
w Domu Kultury w opatowcu

W dniu 26 października 2016r. w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się 
spotkanie Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Opatowiec. 

Uczestniczyły w nim Panie z wszystkich ośmiu działających na terenie 
gminy kół, a także z tych formalnie jeszcze niezrzeszonych. Koła Gospodyń Wiej-
skich w 2016 r. obchodziły swój jubileusz i świętują 150-lecie istnienia. Panie 
działające w naszych kołach są bardzo aktywne, poprzez swoją działalność po-
kazują jak wiele potrafią, dzielą się swoimi doświadczeniami i ciągle zdobywają 
nowe. Nie zamykają się we własnym gronie, współpracują z innymi organiza-
cjami, samorządem, a przede wszystkim działają na rzecz lokalnej społeczności 
poprzez realizację szeregu inicjatyw w swoich miejscowościach.

Za tę trudną społeczną pracę dziękowali Paniom przybyli na spotkanie go-
ście: Krystian Jarubas - Poseł na Sejm RP, Jan Nowak - Starosta powiatu kazi-
mierskiego, Sławomir Kowalczyk - Wójt gminy Opatowiec, Jan Kopeć - Wicepre-
zes Świętokrzyskiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, adrian 
Ścipiór - Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kazimierzy Wielkiej, Stanisław 
Golmento - przedstawiciel PiP w Kielcach

Koła Gospodyń otrzymały od Pana Wójta grawertony z podziękowaniami za 
realizowane na rzecz gminy działania. imienne podziękowania otrzymały Panie, 
które pełniły oraz te, które aktualnie pełnią funkcję Przewodniczącej w poszcze-
gólnych KGW. Dla wszystkich członkiń KGW przygotowano drobne pamiątkowe  
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powstało nowe Koło GospoDyń wiejsKich

Z inicjatywy mieszkanek Senisławic 14 stycznia 2016 r. odbyło się 
zebranie założycielskie Koła Gospodyń Wiejskich w Senisławicach. To już 
ósme KGW powstałe na terenie naszej gminy. Bardzo nas cieszy taka ini-
cjatywa i duże zainteresowanie. KGW liczy obecnie 17 osób, najmłodsza 
członkini ukończyła 18 lat, a najstarsza 95. Wiele z zebranych Pań po-
siada talenty kulinarne, czy plastyczne, które być może teraz oficjalnie 
zostaną ujawnione.  

Podczas ostatniego organizacyjnego spotkania wybrano  nowy zarząd 
koła w składzie: Przewodnicząca – anna Porębska, Wiceprzewodnicząca 
– Marta Porębska, Sekretarz – Bogusława Łabuz, Skarbnik –  ewelina 
Dębska, Członek – Beata Madej, Członek – anna Zielińska. Koło Gospo-
dyń Wiejskich to jedna z najstarszych i najliczniejszych organizacji spo-
łecznych w Polsce. Gratulujemy inicjatywy i zapraszamy do współpracy.

z wizytą w rzeczycy

Na zaproszenie Wójta Gminy Rzeczyca – Marka Kaźmierczyka, delegacja 
Pań działających w Kołach Gospodyń Wiejskich w gminie Opatowiec, wzięła 
udział w XVi Regionalnym Konkursie Darcia Pierza w Rzeczycy.

„Rzeczycka Pierzawka” odbyła się w piątek 18 listopada 2016r. Celem tej 
ciekawej imprezy, organizowanej przez gminę Rzeczyca, z którą nasza gmina 
nawiązała współpracę w 2015 r., jest kultywowanie dawnych zwyczajów i tra-
dycji ludowych Makroregionu Rawsko – Opoczyńskiego. Panie, miały możliwość 
poznania kultury i tradycji naszej partnerskiej gminy położonej w województwie 
łódzkim, wzięły również udział w konkursie darcia pierza. W szranki  z doświad-
czonymi  w wykonywaniu tej u nas już zapomnianej czynności, mieszkankami 
powiatu tomaszowskiego, odważyły się stanąć Panie z KGW w Rogowie. Panie 
spisały się na medal. Przywiozły ii miejsce, dyplom i nagrodę, czego im ser-
decznie gratulujemy.

Uczestniczki wyjazdu z zadowoleniem oglądały występy dziecięcego ze-
społu folklorystycznego i miejscowych kapel ludowych prezentujących się na 
scenie. Po zakończeniu oficjalnej części konkursowej miło spędziły czas, wy-
mieniając doświadczenia dotyczące działalności KGW w naszych gminach.  

upominki. Miłą niespodzianką okazał się krótki występ pochodzącego z Ponidzia 
poety, pisarza i regionalisty Pana adama Ochwanowskiego. Przedstawił on drob-
ny wycinek swej twórczości, który wprowadził wesoły nastrój wśród obecnych. 
Pani Małgorzata Bątkowska - Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń 
Wiejskich, w imieniu Pań, wręczyła kwiaty i skierowała słowa podziękowa-
nia za pomoc i wsparcie KGW Wójtowi Gminy - Sławomirowi Kowalczykowi 
oraz Beacie adamczyk - Dyrektorowi Samorządowej instytucji Kultury. 

Podczas drugiej części spotkania, w prezentacji przedstawionej przez Ra-
townika Medycznego, Panie przypomniały sobie zasady postępowania w nagłych 
wypadkach. Temat wydawać by się mogło znany, znów wywołał wiele pytań 

i wątpliwości, które zostały rozwiane przez kompetentną osobę. O kilku za- 
sadach dotyczących BHP w gospodarstwach rolnych przypomnieli: Stanisław 
Golmento z PiP w Kielcach i Barbara Trzepatowska z kazimierskiej placówki 
KRUS. Po tym kompendium wiedzy Panie miały możliwość wykorzystania jej  
w przygotowanym konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. 

Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. W związku z tym 
pięknym jubileuszem, wszystkim członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
gminy Opatowiec, życzymy dużo zdrowia, pomyślności, nowych, twórczych po-
mysłów oraz zadowolenia z realizowanych przedsięwzięć.

Wyjazd ten jest kolejnym krokiem w dziedzinie kultury regionalnej między na-
szymi zaprzyjaźnionymi gminami.
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meDal Komisji eDuKacji naroDowej

W dniu 21 października 2016 r. w Kielcach 
odbyły się obchody Dnia edukacji Narodowej. Z rąk 
Renaty Rabczyńskiej - zastępcy Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty, Sławomir Kowalczyk - Wójt Gmi-
ny Opatowiec odebrał Medal Komisji edukacji Na-
rodowej, przyznany przez annę Zalewską - Ministra 
edukacji Narodowej.

Medal Komisji edukacji Narodowej jest to od-
znaczenie oświatowe przyznawane nie tylko nauczy-
cielom, ale również innym osobom, za działalność 
szczególnie przyczyniającą się do rozwoju oświaty  
i wychowania oraz posiadającym niekwestionowa-
ny dorobek w tej dziedzinie. Sławomir Kowalczyk 
jako Wójt Gminy Opatowiec w okresie kadencji 
2010-2014 oraz w rozpoczętej kadencji 2015-2018 
w znaczący sposób przyczynia do tworzenia szcze-
gólnych warunków dla rozwoju oświaty na terenie 
gminy Opatowiec. 

To w dużej mierze dzięki obecnemu wójto-
wi wspieranie i rozwój oświaty stały się jednym  
z głównych priorytetów lokalnego samorządu. in-
westycje w infrastrukturę szkolną i przedszkolną, 
place zabaw, pomoce dydaktyczne, zajęcia dodat-

kowe, kursy zawodowe dla nauczycieli. Właśnie 
dzięki m.in. takim inicjatywom poprawiającym 
estetykę, użyteczność i bezpieczeństwo obiektów 
szkolnych z terenu naszej gminy, udało się stwo-
rzyć bardzo dobre warunki, przynoszące wymierne 
korzyści, prezentowane w wysokich wynikach na-

meDale za DłuGoletnią służbę

Dnia 24 marca 2016 r. w świątecznie udekorowanej sali Domu Kultury  
w Opatowcu odbyła się uroczysta świąteczna Sesja Rady Gminy. 

W sesji uczestniczył andrzej Bętkowski - Wicewojewoda Świętokrzyski, 
który wręczył przyznane przez Prezydenta RP złote medale za długoletnią służ-
bę. Odznaczeni zostali: Władysława Stankiewicz, Bożena Zbertek oraz Ryszard 
Kłos, który następnie w imieniu odznaczonych złożył podziękowania dla Hen-
ryka Barańskiego za wystąpienie w 2010 roku do Wojewody Świętokrzyskiego  
z wnioskiem o przyznanie medali oraz dla andrzeja Malca - Przewodniczącego 
Rady Gminy oraz Sławomira Kowalczyka - Wójta Gminy Opatowiec za zorgani-
zowanie uroczystej sesji.

Po przemówieniu Ryszarda Kłosa, wicewojewoda pogratulował odznaczo-
nym oraz złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji zbliżających się świąt 
Wielkanocnych. W sesji uczestniczyło 14 radnych Rady Gminy.

Na uroczystą Sesję przybyli radni powiatowi, sołtysi, dyrektorzy placówek 
oświatowych, pracownicy i kierownicy jednostek organizacyjnych, władze sa-
morządowe Gminy Opatowiec oraz zaproszeni goście. 

uczania oraz licznych sukcesach uczniów. Gra-
tulujemy Wójtowi tego wysokiego odznaczenia  
i życzymy dalszych sukcesów w zarządzaniu gmin-
nym systemem oświaty.

Prezes Oddziału ZNP w Opatowcu
alicja Witkoś-Kłos



42 biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec

sesje raDy Gminy w opatowcu

W roku 2016 odbyło się 12 Sesji Rady Gminy, podjęto w tym czasie 78 
uchwał. Tematyka uchwał dotyczyła m.in. następujących zagadnień: budżetu 
Gminy Opatowiec, podatków i opłat lokalnych, przyjęcia „Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej dla Gminy Opatowiec na lata 2016-2020”, przystąpienia do opra-
cowania oraz przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Gminy Opatowiec na lata 2015-2022, opracowania do Programu Rewitalizacji 
Gminy Opatowiec na lata 2016-2023, programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, zmiany Statutu Związku Międzygmin-
nego „NiDa 2000”, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia 
ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec. 

nowy raDny Gminy opatowiec

W związku ze śmiercią w listopadzie 2015 r. wieloletniego radnego Gminy 
Opatowiec, Pana Jarosława Kocińskiego, Komisarz Wyborczy zarządził przepro-
wadzenie w okręgu wyborczym nr 6 wyborów uzupełniających. 

Ponieważ liczba wybieranych w okręgu wyborczym radnych była równa 
liczbie zarejestrowanych przez komitet wyborczy kandydatów na radnych, wy-
bory odbyły się bez przeprowadzania głosowania w dniu 21 lutego 2016 r. po-
przez obsadzenie mandatu. 

Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 29 lutego 2016 r. Przewod-
nicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Pani Krystyna Opiatowska-Ciepichał 
wręczyła Panu Łukaszowi Porębskiemu zaświadczenie o wyborze na radnego  
w kadencji 2014-2018.

Po analizie rocznych sprawozdań z realizacji budżetu, Rada Gminy pozy-
tywnie oceniła działania Wójta w zakresie realizacji budżetu gminy udzielając 
mu absolutorium. Rada Gminy pracowała zgodnie z przyjętym rocznym planem 
pracy. 

Uchwały były podejmowane przy wysokiej frekwencji Radnych. Poza po-
dejmowaniem uchwał Rada wyrażała opinie, zajmowała stanowiska, przyjmo-
wała informacje o funkcjonowaniu placówek oświatowych i jednostek organi-
zacyjnych gminy. Radni uczestniczyli również w wielu uroczystości i imprezach 
okolicznościowych odbywających się na terenie naszej Gminy i nie tylko. 

W sesjach Rady Gminy uczestniczą sołtysi, radni powiatowi i zaproszeni 
kierownicy jednostek oraz mieszkańcy Gminy.
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Stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w fachowych 
szkoleniach, głównie organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną  
w Kielcach, Bibliotekę Powiatową w Kazimierzy Wielkiej oraz wykorzystując 
wszelkie inne dostępne źródła.

Nasze „małe” sukcesy: Nominacja do tytułu „Biblioteka Roku 2015 woje-
wództwa świętokrzyskiego”. W województwie świętokrzyskim działa dwieście 
sześćdziesiąt dziewięć bibliotek. Corocznie, kapituła powołana przez Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich, pod patronatem Marszałka Województwa Święto-
krzyskiego wskazuje najaktywniejsze biblioteki z terenu naszego województwa.
Za podejmowanie różnorodnych działań w obszarze kultury, do zaszczytnego 
tytułu Biblioteki Roku 2015, wyróżnione i nominowane były trzy placówki: z Ka-
zimierzy Wielkiej, Michałowa i Opatowca. Tytuł trafił do zaprzyjaźnionej biblio-
teki w Kazimierzy Wielkiej. 04 - 08. 2016 r. – Realizacja Projektu „Przekazanie 
lokalnych tradycji młodszemu pokoleniu”- współpraca przy realizacji z grupą 
nieformalną oraz KGW w Opatowcu – w projekcie uczestniczyło 14 dziewczynek 
i 12 chłopców. Dofinansowanie projektu wyniosło 4 455,72 zł. Z tych środków 
zakupiono elementy stroju krakowskiego dla dzieci, słodycze i napoje oraz za-
trudniono na umowę zlecenie instruktora, który prowadził zajęcia.

Fundusze na realizację kolejnego projektu Jesteśmy jedną z 60 w Polsce 
i jedyną w województwie świętokrzyskim instytucją, której udało się uzyskać 
wsparcie z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach programu „Na 
dobry początek”, na realizację projektu „Kultura i sztuka dobrym startem dla 
malucha”. Zainteresowanie wsparciem, w ramach 9 edycji konkursu granto-
wego „Na dobry początek” było olbrzymie. Złożonych zostało aż 577 wniosków  
(w tym aż 30 z woj. świętokrzyskiego), z których Fundacja BGK dofinansuje 
60.

nasza samorząDowa instytucja Kultury  
to nie tylKo biblioteKa

aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców Samorządowa instytucja 
Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu, aktywnie działa 
w różnych obszarach kultury. Realizowane są tutaj zajęcia kółka plastycznego 
„Miniart” dla dzieci, okolicznościowe warsztaty rękodzieła, ćwiczenia wzmac-
niające organizm dla osób w każdym wieku, zajęcia nauki gry na instrumentach 
a także ZUMBa dla osób w każdym wieku. Od września wprowadzono grupowe 
zajęcia wokalne dla dzieci. Przy Samorządowej instytucji Kultury działa także 
sześcioosobowy, młodzieżowy zespół „Żywioły”. 

a co słychać w bibliotece?
Ciągle, małymi krokami idziemy do przodu, poprawiamy sukcesy z po-

przednich lat…, w roku 2013 mieliśmy 172 czytelników, w 2014 r. – 150,  
w 2015 – 260, a w 2016 r. – 344 czytelników. W roku 2013 wypożyczyliśmy 400 
książek, w 2014 r. – 1438, w 2015r.- 1945, a w 2016 r. 2681 książek (w tym 
1464 dla osób dorosłych i 1217 dzieciom i młodzieży).

Przy bibliotece aktywnie działają trzy Dyskusyjne Kluby Książki:
Dziecięcy - do którego należy 20 osób. W 2016 r. odbyło się 6 spotkań,  

w których udział wzięło łącznie 97 dzieci. Podczas spotkań omówiono 8 tytułów. 
Młodzieżowy DKK liczy 6 czytelników. Odbyły się 3 spotkania, w których wzięło 
udział 15 osób. Młodzież omówiła podczas spotkań 6 książek. DKK dla osób 
dorosłych skupia 13 stałych członków. W 2016 r. podczas 10 spotkań, w których 
udział wzięło 100 osób omówiono 12 książek.

 Pozytywny wpływ, na stale rosnącą liczbę użytkowników ma dostosowa-
nie godzin otwarcia biblioteki do oczekiwań mieszkańców gminy oraz czasu  
w którym realizowane są zajęcia dodatkowe.

Czytelnicy doceniają bogaty księgozbiór (7895 książek), z wieloma no-
wościami wydawniczymi, estetyczne wnętrze biblioteki oraz miłą atmosferę, 
która sprawia, że lubią do biblioteki zaglądać zarówno starsi jak i najmłodsi 
czytelnicy.
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Działania zaplanowane przez nas w projekcie 
skierowane będą do dzieci w wieku 3-8 lat objętych 
edukacją szkolną oraz do ich rodziców. Dzięki pro-
jektowi nasi najmłodsi mieszkańcy będą mieli moż-
liwość bezpłatnego udziału w cyklu przedstawień – 
teatrzyków edukacyjnych, dotyczących problemów, 
z którymi dzieci spotykają się w codziennym życiu  
i nie zawsze potrafią je zrozumieć i samodzielnie 
rozwiązać. Tematy takie jak przyjaźń, tolerancja, 
bezdomne czy krzywdzone zwierzęta, szacunek do 
osób starszych, kultura młodego człowieka, czy 
chociażby niezwykła moc wypływająca z książek, 
przedstawione w ciekawy i przystępny dla malu-
chów sposób pozytywnie wpłyną na rozwój dzieci. 

Wartość zgłoszonego projektu wynosi 8 900zł, 
a przyznane dofinansowanie 8 000 zł. Projekt będzie 
realizowany od stycznia do czerwca 2017 roku.

Zakup nowości wydawniczych - w 2016 r. do 
biblioteki zakupione zostały 334 nowe książki za 
kwotę ponad 6 000 zł. Ważniejsze działania zreali-
zowane w 2016 r.

1. 22.01.2016 r. - „Gminny Dzień Babci i Dziadka” 
2. 29.04.2016 r. - „Rodzinne warsztaty patriotyczne” 
3. 04.04.2016 r. - Udział w spotkaniu autorskim z P. Magdaleną Kordel  

w bibliotece w Michałowicach
4. 03.06.2016 r. - „Rodzinne Świętowanie” – z okazji Dnia Dziecka, Dnia 

Matki i Dnia Ojca
5. 19.06.2016 r. - Współorganizacja „Rodzinnego pikniku integracyjno-edu-

kacyjnego” w Kocinie
6. 25.06.2016 r. - Współorganizacja „Wianków nad Wisłą w Opatowcu” 
7. 06.10.2016 r. - Spotkanie autorskie dla najmłodszych czytelników z Panią 

edytą Zarębską
8. 26.10.2016 r.- Spotkanie Pań z KGW z terenu gminy Opatowiec z okazji 150 

rocznicy działalności Kół Gospodyń w Polsce

9. 18.11.2016 r. - Organizacja wyjazdu Pań z KGW na konkurs darcia pierza 
„Rzeczycka pierzawka” w partnerskiej gminie Rzeczyca

10. 19.11.2016 r. - Współorganizacja gminnego Dnia Seniora
11. 06.12.2016 r. - Spotkanie ze Świętym Mikołajem dla dzieci z terenu gminy
12. 19.12.2016 r. - Warsztaty robienia stroików i dekoracji Bożonarodzenio-

wych
Samorządowa instytucja Kultury pomaga również przy organizacji imprez 

lokalnych (Dożynki Gminne, Championat, Gminny Dzień Kobiet, Obchody Nocy 
Świętojańskiej, Mikołajki) oraz inicjatyw realizowanych przez szkoły, a odbywa-
jących się w budynku Domu Kultury. Podczas odbywających się imprez dzieci  
i młodzież z terenu gminy mają doskonałą okazję do zaprezentowania się szer-
szej publiczności. W występach biorą udział uczniowie szkół oraz uczestnicy 
zajęć dodatkowych realizowanych w Domu Kultury. imprezy stanowią także 
doskonałą okazję do promocji naszej instytucji.

Kto ty jesteŚ? 
polaK mały.. .

Pod koniec kwietnia w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Opatowcu odbyły się „Rodzinne warsz-
taty patriotyczne”. Po krótkim wprowadzeniu doty-
czącym historii polskich symboli narodowych oraz 
prezentacji literatury dotyczącej tego tematu do-
stępnej w Gminnej Bibliotece, najmłodsi mieli moż-
liwość sprawdzenia swojej wiedzy w tym zakresie 
podczas licznych konkursów. Jedną z konkurencji 
konkursowych było ułożenie polskiego godła z przy-
gotowanych elementów. 

Dzieci chętnie brały udział w konkursach, 
zdobywając przy tym różne nagrody. Podczas za-
jęć uczestnicy z małą pomocą opiekunów wykonali 
kokardy narodowe, dowiedzieli się po której stronie 
powinno się je nosić oraz dlaczego to biały kolor 
powinien znajdować się w środku. Dzieci wykonały 
także prace plastyczne przedstawiające nasze go-
dło. Na zakończenie zajęć był słodki poczęstunek  
i pamiątkowe zdjęcie.
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spotKanie z pisarKą maGDaleną KorDel 

Członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki dzia-
łającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Opa-
towcu, w związku z obchodami Tygodnia Bibliotek, 
wzięli udział w spotkaniu autorskim z pisarką Mag-
daleną Kordel.

Spotkanie odbyło się w Bibliotece w Michało-
wicach, filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Cza- 
rnocinie. Wspólnie z czytelnikami naszej sąsiedniej 
gminy, uczestnicy poznali autorkę wielu bestsellero-
wych powieści: „48 tygodni”, „Uroczysko”, „Sezon 
na cuda”, „Wino z Malwiną” „Okno z widokiem” 
oraz książek z serii „Malownicze”. 

Pisarka okazała się niezwykle sympatyczną, 
skromną i przemiłą osobą. Podczas spotkania bar- 
dzo wiele o sobie opowiedziała, a to o co nie zapy- 
tano, można doczytać na jej blogu, na którym znaj- 
duje się wiele jej spostrzeżeń i przemyśleń. Po za- 
kończeniu spotkania mięliśmy możliwość nabycia 
nowych książek Pani Magdy, oczywiście z osobistą 
dedykacją pisarki.

bajKowe spotKanie w bibliotece

W czwartkowe popołudnie, 6 października 2016 r., Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Opatowcu zorganizowała spotkanie autorskie dla swoich najmłod-
szych czytelników. 

Gościem spotkania byli Państwo edyta i Robert Zarębscy. Pani edyta od 
pierwszych chwil zawładnęła sercami dziewczynek. Ubrana w strój księżniczki 
opowiadała uczestnikom jak doszło do tego, że została pisarką książek dla dzie-
ci. Podkreślała jak ważna jest wyobraźnia, a co za tym idzie czytanie książek, 
które jest najlepszym sposobem na jej rozbudzanie. Wyobraźnia potrzebna jest 
nie tylko do napisania książki, o czym dzieci mogły się przekonać, ale także 
do wykonania pięknych ilustracji bajkowych postaci. Najmłodsi czytelnicy mieli 
dużo frajdy podczas zgadywania co będzie przedstawiał rysunek tworzony przez 
„Babcię Grunię”. 

Pomysłów było bez liku, co pokazuje jak bogata potrafi być dziecięca 
wyobraźnia. Również rodzice włączali się do zabawy ze swoimi pociechami. 
efektem końcowym jest piękny kolorowy ślimak - Tuptuś. Ślimak zamieszkał  
w naszej bibliotece, a dzieci zobowiązały się do częstych odwiedzin u swojego 

nowego przyjaciela. Pan Robert wcielił się w rolę Spidermana, co z kolei przypa-
dło do gustu chłopcom. Poprowadził część muzyczną spotkania. 

Dzieci uczyły się piosenki pt. „Mądra rzeka”, z którą można się także zapo-
znać na stronie naszych gości www.babciagrunia.pl. Piosenka promuje czytanie 
i biblioteki, a przy tym jest bardzo wesoła i melodyjna. Obecny na spotkaniu 
Pan Wójt- Sławomir Kowalczyk, podziękował gościom za odwiedziny w naszej 
niewielkiej bibliotece, a najmłodszym życzył rozwijania swojej wyobraźni i reali-
zowania własnych marzeń. 

Podczas spotkania wręczone zostały dyplomy i małe upominki dla dzieci, 
które przeczytały w tym roku największą liczbę książek. Bezkonkurencyjna oka-
zała się Gabrysia Popiel. Przeczytała ona już 110 książek, a przecież jeszcze 
cały kwartał przed nią. Na kolejnych miejscach znalazły się: Madzia Pietrzyk 
(46 przeczytanych książek), emilia Pietrzyk (44), Maciuś Zbertek (39) i Marika 
Czyżyk (36). Tak duża ilość wypożyczeń świadczy o tym, że wbrew panującemu 
obecnie trendowi, w naszej gminie dużo się czyta. Najlepszym czytelnikom gra-
tulujemy, a pozostałych zachęcamy do czytania. 

Na zakończenie wizyty dyrektor GBP w Czarno-
cinie - Jadwiga Michalczewska, zaprosiła naszych 
klubowiczów na mały poczęstunek, a następnie 
na spacer po wczesnośredniowiecznym grodzisku  
w Stradowie. Jest to największe grodzisko w Polsce, 

ma kształt podkowy, a jego wały otoczone suchą 
fosą osiągają wysokość 18 m. Dawniej, razem  
z podgrodziami, grodzisko obejmowało obszar około 
25 ha. Nasz spacer był bardzo ciekawy, choć nieła-
twy, za to widoki wspaniałe...
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KalenDarium wyDarzeń 2016  
w szKole poDstawowej w Krzczonowie

Rok 2016 przeszedł już do historii. Początek 
kolejnego jest okazją do podsumowań. Styczeń i luty 
to okres karnawału, w którym odbyła się szkolna 
zabawa choinkowa i bal karnawałowy organizowa-
ny przez Wójta Gminy Opatowiec – Pana Sławomira 
Kowalczyka oraz Radnych powiatu kazimierskiego  
i gminy Opatowiec. Na balu w naszej szkole bawi-
ło się 60 dzieciaków wraz z opiekunami. Gościem 
honorowym był pan Wójt i panowie radni. oraz św. 
Mikołaj ze swoim pomocnikiem, który sowicie obda-
rował każde dziecko prezentami, a potem ruszył do 
wspólnej zabawy.

„Wszystkiego najlepszego!” w marcu usłyszały wszystkie panie. Pod takim 
hasłem w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Kobiet. Uczniowie z klasy V i Vi 
pod kierunkiem pani Marii Pawłowskiej z tej okazji przygotowali program arty-
styczny, natomiast serdeczne życzenia wszystkim kobietom złożył pan Dyrektor, 
a do życzeń dołączyli się również chłopcy.

W ramach akcji „Dzień Ziemi”, 13 kwietnia sprzątaliśmy naszą okolicę,  
a 23 kwietnia uczniowie z klas ii, iii, V, Vi pod kierunkiem pani Beaty Tkacz przy-
gotowali apel ekologiczny. Uczniowie przypomnieli podstawowe zasady ochrony 
środowiska i przestrzegli, że każde złe i niewłaściwe zachowanie wobec natury 
z całą pewnością nie pozostanie bezkarne. 

Uczniom od najmłodszych lat wpajamy poczucie patriotyzmu – szczerego 
i bezwarunkowego. Stąd też przypomnienie o ważnych majowych rocznicach 
i wydarzeniach. Podczas apelu wyjaśniamy genezę Święta Pracy, Dnia Flagi 
Narodowej promując przy tym hasło „Wywieś flagę” oraz Święto Konstytucji  
3 Maja, które stanowi dowód, że Polska weszła na drogę postępu i reform,  
że Polacy sami znaleźli siły do wydobycia kraju z upadku oraz jest wyrazem 
gorącego umiłowania wolności.

Przypominamy też rocznicę – nieco zapomnianą – zakończenia ii wojny 
światowej w europie. Dla Polaków był to koniec długiej, pełnej ofiar i poświęce-
nia drogi jaką przeszliśmy od pamiętnego września 1939 roku.

W maju nasi szóstoklasiści „pokazali klasę”, uzyskując świetne wyniki 
ze sprawdzianu. Nasza wspólna praca przyniosła wspaniałe efekty. Dodatkowe 
słowa uznania należą się dwóm uczennicom – Karolinie Grudzień, która zdobyła 
maksymalną ilość punktów z matematyki oraz Klaudii Krawiec za 40 punktów 
(na 40 możliwych) z języka angielskiego.

Czerwiec w życiu szkoły to oprócz wytężonej pracy przed zakończeniem 
roku szkolnego miesiąc, który upływa pod znakiem rodziny i wycieczek. 

Dobrą i sprawdzoną praktyką naszej szkoły, stał się FeSTyN RODZiNNy, 
który organizujemy w okolicach Dnia Mamy i Dnia Dziecka. Dzień ten jest świet-
ną i niestety w dzisiejszych realiach dość rzadką okazją aby rodzina spędziła 
razem czas na wspólnej, beztroskiej zabawie, ale też na wzajemnym poznawa-
niu siebie.

Na zakończenie roku szkolnego wybraliśmy się na wycieczkę do Ogro-
dzieńca.

Dwa wakacyjne miesiące lipiec i sierpień to czas odpoczynku, ale nawet 
wtedy czynnie angażujemy się w uroczystości lokalne – stąd występy uczniów 
podczas XVii Świętokrzyskiego Młodzieżowego Championatu Koni Małopolskich 
oraz współpraca przy organizacji dożynek gminnych.

Wrzesień jest miesiącem, w którym czcimy pamięć poległych w czasie  
i i ii wojny światowej.

Uroczystości upamiętniające Żołnierzy poległych podczas ii Wojny Świato-
wej na naszym terenie odbyły się 11 września 2016 r. pod pomnikiem „LeGiO-
NiSTy, ŻOŁNieRZa WRZeŚNia 1939 i PaRTyZaNTa 1939 – 1945”, zaś obchody 
102. rocznicy Pierwszych Bojów Legionów Józefa Piłsudskiego, odbyły się w nie-
dzielę 25 września 2016 r. pod Pomnikiem „KU CHWaLe PieRWSZyCH BOJÓW 
JÓZeFa PiŁSUDSKieGO” w Czarkowach. Nie mogło zabraknąć uczniów naszej 
szkoły na żadnej z obu uroczystości. 

Na dobry początek nowego roku szkolnego uczniowie wybrali się na wy-
cieczkę do Chęcin, gdzie znajduje się Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz 
do Parku Rozrywki i Miniatur Sabat w Krajnie. W październiku z okazji Dnia 
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Komisji edukacji Narodowej uczniowie pod kierunkiem Pani Marii Pawłowskiej 
przygotowali program artystyczny. Po występach uczniów Pan Dyrektor wręczył 
nagrody wyróżnionym nauczycielom i pracownikom. 14 października świętują 
nie tylko nauczyciele, ale wszyscy związani z oświatą. Dla nas była to okazja, 
aby spotkać się z uczniami, rodzicami, zaproszonymi gośćmi w miłej i wesołej 
atmosferze. Zaproszenie do naszej szkoły przyjęli: Wójt Gminy Opatowiec Pan 
Sławomir Kowalczyk, Skarbnik Gminy Opatowiec Pani anna Klimaszewska - 
Luty, emerytowani nauczyciele – Panie Władysława Smuła, Janina Chaber oraz 
Radny powiatu kazimierskiego Pan Marian Gruszka.

Październik to również czas przyjmowania nowych uczniów w poczet spo-
łeczności szkolnej. 

W naszej szkole również miało miejsce uroczyste ślubowanie.
W roku szkolnym 2016/2017 bierzemy udział w programie „BeZPieCZNa 

+”, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko  
w szkole, ale i poza nią.

W ramach w/w działań, braliśmy udział w zajęciach z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadzonej przez profesjonalnego ra-
townika medycznego, pana Zbigniewa Skrzypka, z pińczowskiej stacji Pogotowia 
Ratunkowego. Dzieci z prawdziwym zaangażowaniem przystępowały do zajęć 
motywowane faktem, iż wiedza o tym jak należy nieść pomoc, może uratować 
czyjeś życie.

Koniec października to czas, kiedy odwiedzamy groby patrona szkoły oraz 
żołnierzy poległych w czasie i i ii wojny światowej. Tak było również w roku 
2016. Porządkujemy groby, zapalamy znicze, stawiamy kwiaty, ale przede 
wszystkim zatrzymujemy się na chwilę i w zamyśleniu składamy hołd pole-
głym oraz dziękujemy im za ich poświęcenie, dzięki któremu możemy dziś żyć 
w wolnej ojczyźnie.

W listopadzie spotkała nas miła niespodzianka – i miejsce w konkursie 
plastycznym „eko – ludek – zwierzątko”. Vi finał konkursu odbył się 15 listopa-
da 2016 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, którego organizatorem był 
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przy współ-
pracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach oraz Wojewódzkim Domem Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kiel-
cach. Celem konkursu było wykonanie pracy przy użyciu odpadów, nadających 
się do powtórnego użytku. W konkursie uczestniczyły dzieci z przedszkoli oraz 
placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego w wieku 5-6 lat.  
Na konkurs wpłynęło 158 prac.

Nasze przedszkolaki pod opieką pani Magdaleny Trojan, wykonały stru-
sia, który jak się okazało zachwycił nie tylko nas ale też jury konkursu, które 
przyznało pracy i miejsce. Dzieciaki otrzymały dyplomy, oraz liczne nagrody 
– indywidualne i dla przedszkola. Warto przypomnieć, że to już kolejne nasze  
i miejsce – w ubiegłych latach przedszkolaki zdobywały laury za prace: „Tomek  
i Przyjaciele” – postać z bajki oraz „Robert Lewandowski” – sławny człowiek.

W listopadzie kontynuowaliśmy realizację działań w ramach programu 
Bezpieczna+. Były to: 
- wizyta w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, na spektaklu „ania  

z Zielonego Wzgórza,
- spotkanie ze strażakami z Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej. 

Mieliśmy okazję nie tylko poznać „od kuchni” pracę strażaków, ale też obej-
rzeć sprzęt gaśniczy i narzędzia, których używają w czasie prowadzonych 
akcji, utrwaliliśmy numery alarmowe i sposoby zawiadamiania o niebezpie-
czeństwie. 

11 listopada swoje święto obchodzi nasza Ojczyzna. Uczniowie i nauczy-
ciele uczcili 98 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczestnicząc 
we mszy świętej za Ojczyznę w kościele w Sokolinie oraz w gminnych obcho-
dach Święta Niepodległości w Opatowcu. 

Pierwsze dni grudnia to oczekiwanie na wizytę Świętego Mikołaja. Jak co 
roku przybył on do nas 6 grudnia i obdarował prezentami wszystkich bez wy-
jątku. Po otrzymaniu upominków wszystkie dzieci spotkały się z Mikołajem na 
sali gimnastycznej aby jeszcze raz serdecznie mu podziękować i zaprosić na 
kolejne odwiedziny. 

W drugiej połowie grudnia w szkole zapanowała świąteczna atmosfera. 
Tradycją naszą jest, że zanim rozpoczniemy świąteczną przerwę spotykamy 

się na jasełkach i klasowych wigiliach. Jasełka przygotowane przez uczniów 
pod kierunkiem pani anny Pudłowskiej przypomniały co tak naprawdę jest naj-
ważniejsze w czasie Świąt – nie sprzątanie, nie jedzenie, ale okazanie dobroci 
drugiemu człowiekowi i dzielenie się radością z narodzenia Jezusa. Swoją obec-
nością zaszczycili nas goście – Wójt Gminy Opatowiec Pan Sławomir Kowalczyk 
oraz Radny powiatu kazimierskiego Pan Marian Gruszka oraz licznie przybyli 
rodzice uczniów 

Ostatnia odsłona programu „Bezpieczna+”, to między klasowy kon-
kurs na piosenkę, której tematem miało być szeroko pojęte bezpieczeństwo. 
Uczniowie z klasy „0” wyśpiewali zalety „bezpiecznej kamizelki” odblaskowej, 
pierwszaki zabrały nas na wycieczkę rowerem, który „czerwoną ma ramę i bia-
łe opony”. Klasa druga w bardzo okrojonym składzie, ale mocno i konkretnie 
przypomniała jak ważne są „znaczki odblaskowe”, a trzecioklasiści udowodnili, 
że „ruch, ruch, ruch” jest naszym przyjacielem. Uczniowie klasy czwartej przy-
pomnieli jak ważny jest „przepisowy ruch drogowy”. Uczniowie klasy piątej zaś 
zapewniali, że „znaki drogowe” bezpiecznie poprowadzą nas w każdą podróż, 
a szóstoklasiści, że „bezpieczny internet” będzie tylko wtedy, gdy zastosujemy 
prawidłowe zasady korzystania z komputera.
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roK 2016 w zespole szKół w opatowcu

Podstawowym narzędziem kształtowania cha-
rakteru uczniów Zespołu Szkół w Opatowcu (Szkoły 
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego) jest 
nauka. Bez solidnej i efektywnej nauki nie ma praw-
dziwego wychowania.

Zespół Szkół w Opatowcu tworzy bardzo do-
bre warunki rozwoju umysłowego i fizycznego dla 
uczących się w nim 207 uczniów, którzy mają także 
możliwość doskonalenia swoich talentów prezento-
wanych corocznie podczas Wiosny Talentów.

Ważną rolę w naszej placówce odgrywa boga-
ta baza dydaktyczna. Możemy poszczycić się salą językową oraz jedenastoma 
tablicami multimedialnymi. Jako pierwsi w powiecie wprowadziliśmy dziennik 
elektroniczny, dzięki któremu usprawniliśmy komunikację z rodzicami. Doku-
mentacja szkolna prowadzona jest w wersji elektronicznej.

Szkoła od lat systematycznie realizuje projekty unijne i dba o ich pozyski-
wanie. Dzięki nim uczniowie mieli i mają możliwość korzystania z wielu cie-
kawych zajęć dodatkowych, zarówno wyrównawczych, jak i rozwijających ich 
zainteresowania.

Uczniowie biorą udział w realizacji programów profilaktyczno – wycho-
wawczych: „Nie pal przy mnie, proszę” oraz „Trzymaj formę” realizowanych we 
współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-epidemiologiczną w Busku-Zdroju.

W szkole realizowane są również inne projekty i programy:
- KiK34 - szwajcarsko-polski projekt edukacji zdrowotnej, w ramach którego 

wdrażane są zasady zdrowego odżywiania się oraz aktywności fizycznej, 
wprowadzenie zdrowych zwyczajów żywieniowych - owoc zamiast słodyczy, 
organizowanie pikników rodzinnych, konkursów plastycznych o w/w tema-
tyce;

- projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” realizowany przez Fundację Banku Ochrony 
Środowiska - ma on na celu przywrócenie naszych dzieci do świata zdrowia, 
sprawności i pogody ducha, został on objęty honorowym patronatem przez 
Pierwszą Damę agatę Kornhauser-Dudę;

- rządowy program „ Bezpieczna +” (wartość około 10 tys. zł, dofinansowa-

ny ze środków gminy), w ramach jego działań uczniowie zyskali możliwość 
udziału w warsztatach profilaktycznych i różnych pogadankach na temat 
bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.

Szkoła nawiązała współpracę z Zakładem Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi w Rzędowie, co pozwala na kształtowanie postaw proekologicznych. 
Dzieci oprócz pogłębiania wiedzy teoretycznej mogą uczyć się przez doświad-
czenie i działanie, cyklicznie uczestnicząc w takich akcjach jak Sprzątanie 
Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych czy zbiórka baterii.

W ramach realizowanego programu profilaktyczno-wychowawczego szko-
ła współpracuje z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Komendą 
Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej. Uczniowie spotykają się z policjantami 
i strażakami na różnych pogadankach profilaktycznych i wychowawczych. Biorą 
udział w konkursach: „Bezpieczeństwo na piątkę” i Ogólnopolski Turniej Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym współfinansowanych przez Wójta Gminy. 

Od kilku lat prowadzona jest w gminie Opatowiec we współpracy z policją 
akcja „Widoczni, bezpieczni”, dzięki której uczniowie Zespołu Szkół są wyposażeni  
w kamizelki i znaczki odblaskowe. Pomysł ten znacznie wpłynął na bezpieczeń-
stwo uczniów w drodze do i ze szkoły.

Nasza placówka, aby zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne 
do jego rozwoju, współpracuje z Wójtem Gminy Opatowiec, instytucją Kultury, 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Pro-
blemów alkoholowych, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Gimnazjum kontynuuje nawiązane kontakty 
i współpracuje z wyższymi uczelniami w Krako-
wie: ignatianum i Politechniką Krakowską oraz 
aGH, gdzie uczniowie mają możliwość udziału  
w warsztatach i wykładach (również w języku 
angielskim). Współpracuje również ze Szkołą Mu-
zyczną i stopnia w Koszycach, Muzeum w Dołędze 
i Muzeum im. S. Boducha w Koszycach. Nad ta-
lentami aktorskimi naszych gimnazjalistów czuwa 
aktorka scen krakowskich, która bezinteresownie 
pomaga przy realizacji nowatorskich projektów 
edukacyjnych. Owocnie rozwija się współpraca  
z partnerskim Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego  
w Rzeczycy, którego uczniowie gościli z rewizytą na 
przełomie maja i czerwca 2016 r.

W Zespole Szkół w Opatowcu przywiązuje się 
dużą wagę do wykształcenia u uczniów zdolności 
do pracy na rzecz innych. W naszej placówce działa 
Szkolne Koło Caritas, które zajmuje się wspieraniem 
duchowym i materialnym konkretnego dziecka żyją-
cego w kraju misyjnym. 

adoptowana przez naszą szkołę Korni Laxmi, 
pozostając w swoim kraju, dzięki wsparciu naszego 
koła otrzymuje potrzebną pomoc i jest z nami w sta-
łym kontakcie. Szkolne Koło Caritas przyłączyło się 
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pierwszaKi z wizytą w sitKówce-nowinach

W dniu 14 września pierwszaki z naszej szkoły 
wzięły udział w przedsięwzięciu edukacyjno-profi-
laktycznym „Kochane Pierwszaki” zorganizowanym 
przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wojewodę 
Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świę-
tokrzyskiego, Komendę Wojewódzką Policji, Kurię 
Diecezjalną w Kielcach, Delegaturę iPN oraz Wójta 
Gminy Sitkówka-Nowiny.

Tym razem odbyło się ono na stadionie spor-
towym w Sitkówce-Nowinach. Spotkanie uczniów 
klas pierwszych miało na celu uwrażliwienie dzieci 
na potrzebę przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym oraz kształtowanie umiejętności 
i nawyków bezpiecznego  zachowania się w sytuacji 
zagrożenia. 

Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej Marian 
Florczyk poświęcił dzieciom tornistry, przybory szkolne oraz pobłogosławił na 
progu nauki szkolnej.

Oprócz praktycznej nauki bezpiecznego zachowania się  organizatorzy 
zapewnili dzieciom mnóstwo atrakcji. Były to: konkursy, pokazy sprzętu poli-
cyjnego i strażackiego, tresura psów, zabawy i pląsy przy muzyce. Było dużo 
radości wśród ogromnej rówieśniczej gromady, a do naszego tanecznego „po-

również do ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei”, której celem jest szerzenie 
idei hospicyjnej.

Uczniowie chętnie biorą udział w akcjach społecznych i charytatywnych, ta-
kich jak: „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Szlachetna Paczka”, zbiórka 
plastikowych nakrętek dla podopiecznych Fundacji Kawałek Nieba i Góra Grosza. 
Cykliczny udział w akcjach charytatywnych nie tylko uczy dzieci wrażliwości na 
potrzeby innych i rozwija uczucie empatii oraz kształtuje pozytywną postawę wo-
bec cierpiących i potrzebujących, ale również sprzyja integracji rodzin uczniów,  
a nawet całego lokalnego środowiska, bowiem każdego roku coraz większa gru-
pa mieszkańców naszej gminy czynnie włącza się w te działania.

W szkole jak wcześniej wspomniano, uczniowie mają możliwość rozwijania 
swoich zainteresowań. Od kilku lat działa zespół wokalny, UKS i kółko teatralne. 
aktorzy kółka teatralnego, wokaliści i muzycy zespołu wokalnego uświetniają 
swoimi występami różnorodne imprezy, w których uczestniczą władze gminne, 
rodzice oraz zaproszeni goście. Dzięki dobrej organizacji i współpracy nauczy-
cieli ze środowiskiem lokalnym jesteśmy zauważani w gminie, powiecie, a na-
wet województwie. Nasi młodzi aktorzy odwiedzili w 2016 roku z przedstawie-
niem jasełkowym podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Morawiankach  
i Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach. 

W Zespole Szkół działa 18 Buska Drużyna Harcerska Wielopoziomowa im.  
Lucjana Skrzyńskiego. Uczestniczy ona we wszystkich lokalnych uroczysto-
ściach historycznych i patriotycznych.

Szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami zarówno na szczeblu po-
wiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Zdobywamy 
nagrody w olimpiadach i konkursach z różnych dziedzin, takich jak: przedmio-
towe, sportowe i wokalne.

Uczniowie Gimnazjum w Opatowcu osiągnęli w 2016 r. wysokie wyniki  
z egzaminu gimnazjalnego, które uplasowały szkołę w rankingu wśród 10 naj-
lepszych gmin w województwie.

W Zespole Szkół w Opatowcu troszczymy się przede wszystkim o naukę 
oraz rozwój zainteresowań, ponieważ dzisiejszy świat stawia wysokie wyma-
gania nie tylko pod względem posiadanej wiedzy, lecz również umiejętności 
stosowania jej w praktyce.

Wszystkim osobom zaangażowanym w pracę Zespołu Szkół w Opatow-
cu (nauczycielom, pracownikom oraz rodzicom) zależy na tym, aby absolwent 
opuszczający mury naszej szkoły wyróżniał się silną osobowością, umiał rozpo-
znawać rzeczy dobre i złe i dokonywał wyborów w oparciu o jasne kryteria.

ciągu” dołączył Marszałek Województwa adam Jarubas i Świętokrzyski Kurator 
Oświaty Kazimierz Mądzik. Uczniowie otrzymali elementy odblaskowe, zakład-
ki do książek, kalendarze oraz słodki poczęstunek. Obejrzeli również film pt.  
„Polak Mały”.

Dowóz na tę imprezę zorganizowały władze naszej gminy. Pierwszaki wró-
ciły z niej w świetnych humorach.
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obchoDy Dnia eDuKacji naroDowej
połączone z aKcją „wiDoczni - bezpieczni”
Dzień edukacji Narodowej to szczególny dzień 

- święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycie-
li, pracowników obsługi i tych, którzy szkoły prowa-
dzą i nadzorują. 

Dzień, popularnie nazywany „Dniem Nauczy-
ciela” to okazja, aby złożyć wszystkim nauczycielom 
nasze podziękowania za przekazywaną wiedzę i za 
trud włożony w kształtowanie serc i umysłów dzieci 
i młodzieży. 

Tegoroczne Gminne Obchody Dnia edukacji 
Narodowej odbyły się 13 października 2016 r. w Ze-
spole Szkół w Opatowcu oraz 17 października 2016 
r. w Szkole Podstawowej w Krzczonowie. W uroczy-
stościach uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczy-
ciele, przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani 
nauczyciele i pracownicy oraz władze samorządowe 
szczebla gminnego i powiatowego. 

Podczas uroczystości uczniowie i uczennice 
klas pierwszych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Opatowcu złożyli uroczyste ślubowanie. Pani Dy-
rektor elżbieta Szczęsna-Kusak wręczyła wszystkim 
ślubującym pamiątkowe dyplomy. 

W ramach corocznej akcji „Widoczni i bezpiecz-
ni” Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk oraz 
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kazi-
mierzy Wielkiej - aspirant sztabowy Szczepan Bała  
i st. sierż. Monika Cichy wręczyli uczniom „zerów-
ki”, klasy i Szkoły Podstawowej i klasy i Gimnazjum 
elementy odblaskowe, chusty i kamizelki. Pozostali 
uczniowie otrzymali odblaskowe opaski i zawieszki.

Uczniowie zaprezentowali, przygotowany pod 
kierunkiem wychowawców program artystyczny,  
w którym znalazły się m.in. życzenia dla nauczycieli 
z okazji Dnia edukacji Narodowej oraz życzenia dla 
najmłodszych. Starsi koledzy i koleżanki życzyli im, 
aby przygoda ze szkołą dawała im wiele radości, by 
z chęcią do niej przychodzili i rozwijali swoje zdol-
ności a zdobyte umiejętności umieli dobrze wyko-
rzystać.

Wójt przekazał nauczycielom życzenia oraz 
wręczył Dyrektor ZS w Opatowcu – elżbiecie Szczę- 
snej-Kusak nagrodę. Pani dyrektor wręczyła rów-
nież nagrody wyróżniającym się pracownikom Ze-
społu Szkół.

Po uroczystości nauczyciele, goście oraz ro-
dzice udali się na poczęstunek przygotowany przez 
rodziców. 

Równie uroczyście Dzień edukacji Narodowej 
obchodzono w Szkole Podstawowej w Krzczonowie. 

Podczas apelu uczniowie zaprezentowali pro-
gram artystyczny, który bawił i wzruszał. Życzenia 
nauczycielom i pracownikom szkoły złożyli: Wójt 
Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, Radny 
Powiatu Kazimierskiego – Marian Gruszka oraz 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ka-
zimierzy Wielkiej - podinsp. Jacek Piwowarski.  
Wójt dziękując za zaangażowanie i współpracę wrę-
czył Dyrektorowi SP w Krzczonowie - Tomaszowi 
Paluchowi nagrodę Wójta Gminy. Dyrektor wręczył 

również nagrodę dyrektora wyróżniającym się pra-
cownikom szkoły.

Podobnie jak w Zespole Szkół w Opatowcu  
w ramach kolejnej już edycji programu „Widoczni 
i bezpieczni” uczniowie otrzymali zakupione przez 
Gminę Opatowiec elementy odblaskowe: chusty, 
opaski, kamizelki i zawieszki zapewniające dzie-
ciom widoczność i bezpieczeństwo na drogach. Przy 

okazji wręczania odblasków Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej przypo-
mniał uczestnikom jak należy właściwie zachowy-
wać się na drodze i gorąco namawiał do noszenia 
elementów odblaskowych.

Po zakończonej uroczystości nauczyciele, go-
ście oraz rodzice spotkali się na poczęstunku przy-
gotowanym przez mamy.
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laureatKi KonKursu biblijneGo

Dnia 4 kwietnia 2016 roku  w Kielcach odbył się finał XXi edycji Konkursu 
Biblijnego Diecezji Kieleckiej.

Konkurs organizowany był przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej 
w Kielcach, we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycz-
nego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, dla uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjalnych Diecezji Kieleckiej. Tematyką tegorocznego konkursu była 
ewangelia wg św. Marka. Uczennice: Pietrzyk Paulina, Król Gabriela, Pobiega 
Gabriela po eliminacjach rejonowych (powiatowych),  które odbyły się w Pińczo-
wie, zakwalifikowały się i reprezentowały naszą szkołę w finale.

Paulina Pietrzyk oraz Gabriela Pobiega zostały Laureatkami konkursu.  
29 kwietnia 2016 roku w Muzeum Narodowym w Kielcach odbyło się spotkanie 
podsumowujące XXi Diecezjalny Konkurs Biblijny, podczas którego Laureatom 
wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Bardzo dobrej znajomości ewan-
gelii wg św. Mateusza gratulował bp. Jan Piotrowski. Uczennice do wszystkich 
etapów konkursu przygotowała Katarzyna Szczerba. Gratulujemy Laureatkom  
i życzymy sukcesów w przyszłym roku szkolnym.

GminazjaliŚci  
z Gminy rzeczyca  

z wizytą w opatowcu

W dniach 31.05 - 01.06.2016 roku w Zespole Szkół w Opatowcu gościli-
śmy grupę uczniów z Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rzeczycy wraz 
z opiekunami: Panią Dyrektor mgr Grażyną Kielan oraz dwojgiem nauczycieli. 
Spotkanie zorganizowano w ramach podpisanego 29 kwietnia 2015 roku po-
rozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Samorządami Gminy Opatowiec  
i Gminy Rzeczyca. 

Pierwszy dzień wizyty gimnazjaliści z Rzeczycy rozpoczęli od zwiedzania 
Opatowca, po którym oprowadzali ich rówieśnicy z naszego gimnazjum. Go-
ście obejrzeli obiekty związane z historią Opatowca, odwiedzili miejsca pamię-
ci narodowej, a także najważniejsze instytucje gminne. Uczestniczyli również  
w spotkaniu w Domu Kultury, podczas którego wysłuchali występów muzycz-
nych uczniów z Zespołu Szkół w Opatowcu. Po obiedzie goście wraz z grupą 
uczniów z naszego gimnazjum udali się do Dworu w Dołędze. Brali tam udział  
w lekcji muzealnej, poświęconej wydarzeniom z czasów Powstania Stycznio-
wego. atrakcją dla wszystkich był także koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej  
i Stopnia w Koszycach oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek. Wieczorem wszy-
scy zebrali się w budynku szkoły, aby wspólnie się bawić. Był quiz wiedzy  
o Opatowcu, prezentacje talentów uczniów z obu szkół oraz dyskoteka.

Na drugi dzień pobytu zaplanowano wiele zabaw sportowych. Dla uczniów 
naszego gimnazjum był to tradycyjny z okazji Dnia Dziecka - Dzień Sportu. Gim-
nazjaliści z Rzeczycy i Opatowca bawili się i rywalizowali podczas wielu konku-
rencji sportowych. W tym dniu sędziami byli Wójtowie współpracujących gmin: 
Pan Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec oraz Pan Marek Kaźmierczyk 
– Wójt Gminy Rzeczyca. Uczniowie biorący udział w rozgrywkach otrzymali licz-
ne nagrody rzeczowe, puchary oraz medale. Na zmęczonych sportowymi zma-
ganiami gimnazjalistów oraz kibiców czekał poczęstunek – pieczone kiełbaski. 
Na zakończenie pobytu, przed powrotem do domu, uczniowie z Rzeczycy udali 
się do Wiślicy, gdzie zwiedzali muzeum, Bazylikę Mniejszą i Dom Długosza.

Podczas wizyty gimnazjaliści z obu szkół bawili się wspaniale. Zawarli 
nowe znajomości i z niecierpliwością czekają na możliwość kolejnych spotkań.
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suKcesy artystyczne uczniów  
z zespołu szKół w opatowcu

Siostry Natalia i Nikola Wróbel zostały laureatkami Chorągwianych Spo-
tkań artystycznych Zespołów i Solistów, które odbyły się 16 kwietnia 2016 r.  
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

W  kategorii  solistów  szkolnych  Nikola zajęła ii miejsce. Uczennice otrzy-
mały nominacje do udziału w 43 Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kul-
tury Szkolnej Dzieci i Młodzieży oraz nominacje do Koncertu „Gospodarze Go-
ściom” otwierający tegoroczny Festiwal 10 lipca. Natalia wykonała „Piosenkę  
o muzyce”, natomiast Nikola  zaśpiewała piosenką musicalową pt. ”Moja mu-
zyka to ty”. Warto przypomnieć, iż Nikola w ubiegłorocznym Festiwalu zdobyła 
„Złotą Jodłę”.

20 lutego 2016 roku w Pińczowie odbył się ii konkurs wokalny „Scena 
Dla Ciebie”. Wystąpiła w nim uczennica klasy drugiej Szkoły Podstawowej  
w Opatowcu Natalia Wróbel, która swoim pięknym i oczarowującym wykona-
niem piosenki pt. „Drzwi do kariery” zajęła i miejsce. Solistka wystąpiła w naj-
młodszej kategorii do 9 lat.

W dniu 19 lutego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – 
Curie w Kazimierzy Wielkiej odbył się i Konkurs Poezji i Piosenki Miłosnej dla 
Gimnazjalistów. 

Uczennice Gimnazjum w Opatowcu zaprezentowały się w obu kategoriach, 
zajmując najwyższe miejsca. W konkursie recytatorskim i miejsce zajęła Gabrie- 
la Leśniak, która mistrzowsko zaprezentowała „Pieśni Panny anny z Krakowa”, 
natomiast ii miejsce jury przyznało Kindze Oracz za recytację wiersza „Ja ciebie ko- 
cham” a. asnyka.  W konkursie wokalnym drugie miejsce wyśpiewał duet emilia  
i Nikola Kozioł, który oczarował jury i publiczność piosenką „Miłość rośnie wokół  
nas”, a miejsce trzecie zajęła Nikola Wróbel, która wykonała utwór „To nie ja ”. 
Uczennice do konkursu przygotowali: p. e. Gajda i p. W. Tomal.

emilia i Nikola Kozioł zostały laureatkami iii Ogólnopolskiego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek „Gloria”, który odbywał się w dniach 22 i 23 stycznia 2016 
roku w Kielcach.

Święty miKołaj z wizytą  
w senisławicach

Już od godziny szesnastej 4 grudnia 2016 r. dzieci z miejscowości Senisła-
wice, Chwalibogowice i Winiary z wielką niecierpliwością wypatrywały przybycia 
niezwykłego gościa prosto z bieguna północnego. Czas oczekiwania wypełniło 
wiele atrakcji... 

Po blisko godzinnej zabawie pojawił się wreszcie długo oczekiwany gość, 
który w towarzystwie swojego pomocnika oraz przy asyście śnieżynek przybył 

z wielkim worem pełnym prezentów. Widok Świętego ucieszył wszystkie dzieci. 
Zgromadziły się one wokół niego i oczekiwały na upominki. Mikołaj w tym roku 
nie zapomniał o żadnym grzecznym dziecku, a że przychodzi nie tylko do dzie-
ci..., nie mógł zapomnieć i o swoich pomocnikach, co sprawiło, że upominek 
otrzymały także panie z Koła Gospodyń Wiejskich, druhowie z Ochotniczej Straży 
Pożarnej, śnieżynki, animatorzy oraz sołtys Senisławic. 
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spotKanie ze Świętym miKołajem  
w Domu Kultury w opatowcu

Zgodnie z tradycją, Świętego Mikołaja w gminie Opatowiec witają najmłod-
si mieszkańcy gminy. W dniu 6 grudnia 2016r.licznie zgromadzili się oni w sali 
widowiskowej Domu Kultury w Opatowcu. Dzieci z niecierpliwością oczekiwa-
ły na przybycie niezwykłego gościa ale nie marnowały czasu. Pod okiem Pani 
Kasi Szczerby przygotowały piosenkę, którą powitały Świętego Mikołaja i jego 
niestrudzonego pomocnika. Czas ten został także wykorzystany na poszerzenie 
przez dzieci wiedzy na temat Świętego. 

Dobrą wiadomość o zbliżającym się Świętym Mikołaju przekazał Pan Wójt 
– Sławomir Kowalczyk. Powitał on także miłego gościa wraz z dziećmi i prowa-
dzącymi mikołajkowe spotkanie: elżbietą Szczęsną-Kusak i Beatą adamczyk.

Święty Mikołaj z zadowoleniem słuchał przygotowanych przez dzieci 
wierszy i piosenek, ale jak sam podkreślił, najbardziej cieszyły go uśmiechy 
dzieci. Nie ma przecież większej nagrody dla strudzonego wędrowca niż ciepłe  
i serdeczne buzie maluchów. Święty Mikołaj obdarował każde dziecko słodkim 
upominkiem, pozwolił także na małą, pamiątkową sesję zdjęciową.

Świętego Mikołaja i jego pomocnika dzieci odprowadziły aż do drzwi, za-
praszając go do odwiedzenia ich za rok.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowane były  
w organizację uroczystości, w tym, jak co rok, Panom Janowi Charzewskiemu 
i Jerzemu Srodze.
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Koncert KolęD na instrumentach 
w Domu Kultury w opatowcu

W dniu 20 grudnia 2016 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Opatow-
cu odbył się Koncert kolęd wykonywanych przez uczniów uczęszczających do 
szkoły muzycznej w Koszycach.

Wydarzenie to miało miejsce w Domu Kultury w Opatowcu, na tle pięknej 
świątecznej dekoracji. Na widowni zasiedli zaproszeni goście w osobach: Wójta 
Gminy Opatowiec Sławomira Kowalczyka, Przewodniczącego Rady Gminy an-
drzeja Malca, oraz całej społeczności Zespołu Szkół, na czele z Dyrektor elżbietą 
Szczęsną-Kusak wraz przybyłymi specjalnie na występy mieszkańcami gminy.

Na scenie zaprezentowali się: duet flecistek, Gosia Kowalczyk i Maja Klita, 
puzonista Bartosz Dybała, trębacz Jakub Kłos, flecistka aleksandra Szabłowska 

... oraz gościnnie: Kacper Kwaśniak (ksylofon), Maja Pawelek, Martyna Koza-
kowska, Julia Dobosz (skrzypce), Karina Smutek, Martyna Kwaśniak, arkadiusz 
Sternowski (saksofon), Gabriela Padło (klarnet), amelia Padło (flet), Karolina 
Bęczyńska, alicja Krzyżańska, Kacper Nowak (gitara).

Młodym artystom towarzyszyli nauczyciele: Dyrektor szkoły Piotr Skwara, 
Joanna Błaszczyńska, Joanna Kwinta-Zielińska, Mateusz Majchrzak.

Koncert odbył się w miłej, świątecznej atmosferze. Zarówno najmłodsi, 
jak i starsi uczniowie Zespołu Szkół spontanicznie wtórowali śpiewem młodym 
muzykom. Mamy nadzieję, że ta piękna tradycja będzie kontynuowana w na-
stępnych latach.

jasełKa bożonaroDzeniowe

Boże Narodzenie to czas magiczny, przepełniony rodzinnym ciepłem, ra-
dością i miłością.

Dla nas Polaków wielowiekowa tradycja oraz pielęgnowanie obrzędów jest 
bardzo istotne, to nierozerwalna część naszej kultury, z którą silnie związani 
jesteśmy od najmłodszych lat.

Uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu, jak co roku przygotowali Jasełka 
wykonane pod kierunkiem Katarzyny Szczerby, przy akompaniamencie absol-
wenta Gimnazjum Piotra Cabaja. 

Dnia 22 grudnia zaprezentowali przedstawienie społeczności uczniow-
skiej, nauczycielom, rodzicom oraz zaproszonym gościom. W spotkaniu przed- 
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wsparcie Dla sportu

Gmina Opatowiec od kilku lat czynnie wspiera i upowszechnia aktywność 
sportową na swoim terenie.

Najczęściej odbywa się to poprzez:
• organizację imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców gminy,
• finansowanie kosztów organizacji zawodów sportowych,
• zakup sprzętu sportowego,
• poprawę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Środki pochodzą z budżetu gminy i są wydatkowane w ramach Promo-
cji Gminy oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
alkoholowych. Działania te mają wpływ na poprawę warunków uprawiania   
i rozwoju sportu, promują aktywność ruchową, integrują lokalne społeczności. 
W naszej gminie cyklicznie odbywają się Turnieje o Puchar Wójta Gminy Opato-
wiec w piłce siatkowej i nożnej, ferie zimowe spędzane są na sportowo, organi-
zowane są turnieje szachowe i festyn „Lato na zdrowo i sportowo”.

świątecznym wzięli udział: Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, Dy-
rektor instytucji Kultury Beata adamczyk, Kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Jarosław Naporowski, Radni Powiatowi: Michał Szczerba 
oraz Marian Gruszka. Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami 
oraz koszami słodyczy. Na zakończenie uroczystości wystąpili uczniowie 
wraz z nauczycielką Gimnazjum Panią Zofią Sobczyk, przygotowani przez 
Pana Wiesława Tomala, wyśpiewując i wygrywając bożonarodzeniowe kolędy  
i pastorałki. 

Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk podziękował młodym artystom za wpro- 
wadzenie wszystkich uczestników w prawdziwie świąteczny nastrój oraz  
przekazał życzenia wszystkim zgromadzonym gościom. Również Radni Powiato-
wi oraz Pani Dyrektor elżbieta Szczęsna Kusak życzyli spokojnych, pełnych mi-
łości i pokoju Świąt Bożego Narodzenia. Mądre słowa płynące ze sceny uświa-
domiły wszystkim uczestnikom spotkania, dlaczego co roku z taką dziecinną 
ufnością czekamy na Święta Bożego Narodzenia.

To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku
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impreza ta organizowana na zagospodarowanym placu rekreacyjnym  
w Krzczonowie przyjęła charakter festynu rodzinnego, gdzie w sportowej ry-
walizacji uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli. Liczne grupy zawodników god-
nie reprezentują gminę w zawodach sportowych. Wisła Opatowiec, Gladiator 
Krzczonów, Wisła ii Opatowiec oraz Spartakus Krzczonów  regularnie występują 
w Powiatowej Lidze Futsalu, a gmina finansuje opłaty startowe i należności za 
udostępnianie hali sportowej. W strukturach Zespołu Szkół w Opatowcu funk-
cjonuje również  Uczniowski Klub Sportowy Nadwiślanka”. 

W ostatnim czasie zakupiono sprzęt sportowy dla zespołu Wisły Opatowiec 
oraz komplet strojów piłkarskich dla drużyny Gladiatora Krzczonów.

W 2016 roku w  ramach wsparcia  sportu gminnego wydatkowano kwotę 
ponad 10 tys. złotych.

Wszystkim uczestnikom powiatowych rozgrywek życzymy sukcesów,  
a mieszkańców zapraszamy na cykliczne imprezy sportowo-rekreacyjne  orga-
nizowane przez gminę Opatowiec w 2017 roku.

suKcesy  
wisły opatowiec

Piłkarze Wisły Opatowiec zajęli wysokie iii miejsce w rozgrywkach halowej 
piłki nożnej - Powiatowej Ligi Futsalu w sezonie 2015/2016. W „małym finale” 
pokonali drużynę Pływalni KOS z Kazimierzy Wielkiej 6:4.

Warto dodać, że w równolegle rozgrywanym Pucharze Ligi reprezentanci 
naszej gminy zagrali w finale, gdzie w regulaminowym czasie gry  zremisowali  
z Rafisem 2:2. O tym, kto zdobędzie Puchar zadecydowała seria rzutów kar-
nych, w których Wiślacy nieznacznie ulegli 4-5. Drugie miejsce jest również 
dużym sukcesem zawodników, którymi opiekuje się radny Rafał Kański.

Serdecznie gratulujemy!

ferie na sportowo

Ferie na sportowo w Zespole Szkół cieszyły się dużym zainteresowaniem 
ze strony uczniów i ich rodziców. Rozgrywki sportowe zostały przeprowadzone 
przez p. Dyrektor elżbietę Szczęsną-Kusak oraz p. alicję Witkoś-Kłos.

Dnia 19.01.2016 r. zorganizowano rozgrywki w piłkę siatkową dla gim-

nazjalistów natomiast uczniowie ze Szkoły Podstawowej zmagali się w kon-
kurencjach rekreacyjnych (hula hop, kapki, szachy, warcaby, rzuty do kosza). 
Zorganizowano również dla nich turniej piłkarski. W piątek 29.01.2016 r. odbył 
się turniej piłki nożnej dla chętnych gimnazjalistów. W turnieju wzięło udział 
dwie drużyny: „Hasające Zające”, oraz „Mechaniczna Pomarańcza”. 

Feryjne turnieje i rozgrywki sportowe zostały zorganizowane w ramach 
wniosku „Bezpieczna +”, realizowanego w Zespole Szkół w Opatowcu. Pa-
miątkowe dyplomy, medale oraz nagrody zostały zakupione z dotacji wyżej wy-
mienionego programu.
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XXiV turniej piłKi siatKowej  
o puchar wójta Gminy opatowiec

W dniu 30 stycznia 2016 roku w okresie ferii zimowych został rozegrany 
w Zespole Szkół w Opatowcu XXiV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy 
Opatowiec.

Do turnieju przystąpiło 8 drużyn z terenu gminy Opatowiec, które następnie 
podzielono na 2 grupy: Grupa a:+ 35 Gmina Opatowiec, Kaziki, Krzczonów 07, 
Do 15. Grupa B: Wisła Opatowiec, Dunajec Opatowiec, Chrustowice V – Power, 
Volley Team Charbinowice .

Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Do finału awanso-
wały drużyny Kaziki oraz Wisła Opatowiec. Zwyciężyła drużyna Wisły Opatowiec 
w składzie: Marcin Cugowski, Piotr Grzywna, Paweł Kozanecki, Piotr Kusak, 
Michał Nawrot, adrian Włosowicz. Drugie miejsce zajęła drużyna Kaziki, trzecie 
drużyna “Chrustowice V – Power”, czwarte zajęła drużyna – Krzczonów 07.

Z rąk Organizatora Turnieju Wójta Gminy – Sławomira Kowalczyka każda 
drużyna otrzymała puchar, dyplom, medale i nagrody rzeczowe. Organizatorzy 
przyznali dodatkowe nagrody w następujących kategoriach: „Gra Fair Play” dla 
drużyny + 35 Gmina Opatowiec, „Najlepsza Zawodniczka” dla Kingi Książek, 
„Najlepszy Zawodnik” dla Michała Nawrota, „Najlepiej Rozgrywający” dla 
Pawła Pudłowskiego, „Najmłodszy Zawodnik” dla Michała Kowalczyka, „Najak-
tywniejszy Sędzia” dla Łukasza Krycy, „Najskuteczniejszy Kibic” dla Mirosława 
Boksy. 

Obsługę i pomoc w czasie trwania turnieju zapewnili: elżbieta Szczęsna-
Kusak – Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu, Małgorzata Nowakowska, alicja 
Witkoś-Kłos – nauczycielki wychowania fizycznego. XXiV Turniej Piłki Siatkowej 

o Puchar Wójta Gminy Opatowiec cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Mecze rozgrywane były w duchu sportowej rywalizacji i na bardzo wysokim po-
ziomie.

Turniej został zrealizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2016 rok, na terenie Gminy Opatowiec. 

Tradycyjnie odbył się również Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Zespo-
łu Szkół w Opatowcu. Zwycięzcą została Barbara Kowalczyk. 
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turniej o puchar wójta Gminy opatowiec – 
lato na zDrowo i sportowo

Dnia 17 września na boisku sportowym w Krzczonowie odbył się Turniej  
o Puchar Wójta Gminy Opatowiec. Wiodącą dyscypliną na tej imprezie była pił-
ka nożna, jednak nie zabrakło również konkurencji sprawnościowych i licznych 
atrakcji, w których brały udział dzieci i dorośli aktywnie spędzający swój wolny 
czas.

Do zmagań piłkarskich przystąpiło sześć seniorskich zespołów (w tym 
gimnazjaliści), dwie drużyny chłopców i jedna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej 
w Krzczonowie. Najmłodsi rywalizowali między sobą, a najstarsi zostali podzie-
leni na dwie grupy po 3 zespoły, z których zwycięscy zagrali w finale a zespoły  
z grupowych drugich miejsc o iii miejsce w turnieju.

W grupie i zagrały zespoły: Krzczonów 07, Senisławice, Kocina Power Dan-
ce. W grupie ii do rywalizacji przystąpili: Sami Swoi, Podskale, Team Krzczonów. 
W meczu o iii miejsce Senisławice pokonały Samych Swoich 3:0. W wielkim 

finale Team Krzczonów zagrał z drużyną Krzczonów 07. Mecz zakończył się  
w regulaminowym czasie wynikiem bezbramkowym. O tym kto zdobędzie oka-
zały puchar musiała zadecydować wykonywana seria rzutów karnych, rywali-
zację 2-1 wygrał Team Krzczonów. Warto dodać, że sam finał był rozgrywany 
w strugach ulewnego deszczu, podczas burzy, która w tym czasie nawiedziła 
Krzczonów. Meczu nie przerwano a zawodnicy dzielnie dotrwali do jego zakoń-
czenia. Zdobywcy Pucharu Wójta Gminy Opatowiec zagrali w składzie: andrzej 
adamczyk, Marcin Pszczoła, Radosław Szumilas, albert Domagała, Łukasz Ró-
życki i Dawid Stokłosa. Najlepszym Bramkarzem został Daniel Kosznik. Królem 
Strzelców Dawid Stokłosa zdobywając 6 bramek. Nad przebiegiem sportowej 
rywalizacji jak co roku czuwali sędziowie: andrzej Kułak i Benedykt Ceś, za co 
im serdecznie dziękujemy.

Młodszym wiele atrakcji dostarczyła piłkarska rywalizacja dziewcząt  
i chłopców. W tej kategorii i miejsce zajęły Pokemony, ii Krzczonowianki a iii SP 
Krzczonów. Królem strzelców został eryk Zwierzchowski, zdobywca 9 bramek.

Przeprowadzono wiele konkurencji, zarówno dla dzieci i dorosłych. atrakcją 
dla zebranych był wyścig narciarski zespołów 3 osobowych oraz połów „rybek” 
na wędkę. Dla uczestników zabawy przewidziane były nagrody rzeczowe, które 
otrzymały dzieci w formie loterii fantowej. Rozdano także wszystkim słodycze. 

Na festynie sportowym znajdowało się również stoisko Gminy Opatowiec 
promujące zdrowe odżywianie i propagujące ruch na świeżym powietrzu w ra-
mach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Prze-
ciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Następnie przystąpiono do rywalizacji w konkursach sprawnościowych.  
W konkurencji przeciągania liny kobiet zwyciężyły Mamuśki przed Córami 
Krzczonowa i drużyną Wisły. W rywalizacji mężczyzn wygrali Krokodyle pokonu-
jąc Krzczonów 07 i Podskale. Zwycięscy otrzymali statuetki, dyplomy i zgrzewkę 
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suKcesy sportowe uczniów  
z zespołu szKół w opatowcu

ii semestr roku szkolnego 2015/2016 obfito-
wał w sukcesy sportowe uczniów z Zespołu Szkół 
w Opatowcu. 

13 czerwca 2016 r. uczeń Gimnazjum - Patryk 
Kociński wykonał bardzo dobry skok w dal na odle-
głość 6,33 m i został złotym medalistą Wojewódz-
kich igrzysk Młodzieży Szkolnej w Kielcach. 

Bardzo dobry start lekkoatletów z Gimnazjum, 
którzy w dniu 6 czerwca brali udział w indywidual-
nych Mistrzostwach Powiatu Kazimierskiego Szkół 
Gimnazjalnych w lekkoatletyce sprawił, że do Ze-
społu Szkół w Opatowcu trafiło aż 13 medali w tym 
7 złotych. 

Wyniki medalowe z podziałem na konkurencje 
przedstawiały się następująco:
i miejsce w skoku w dal - Patryk Kociński z wy-
nikiem: 5,65m, i miejsce w skoku w dal z wyni-
kiem: 4,17m oraz i miejsce w rzucie oszczepem 
z wynikiem:17,66m - Kamila Porada, i miejsce 
w pchnięciu kulą z wynikiem 10,14m oraz i miej-
sce w rzucie dyskiem z wynikiem: 33,30m - Bar-
tosz Dybała, i miejsce w pchnięciu kulą z wy-
nikiem 8,28m oraz ii miejsce w rzucie dyskiem  
z wynikiem: 19,47m - Marlena Baran, i miejsce  
w rzucie dyskiem z wynikiem 19,85m oraz ii miejsce w rzucie oszczepem  
z 15,89m - agnieszka Dragan
ii miejsce w rzucie dyskiem z wynikiem 32,05m oraz w rzucie oszczepem  
z wynikiem 33,03m - Maciej Korzec, iii miejsce w rzucie oszczepem - Gabriela 
Leśniak, iii miejsce w biegu na dystansie 100m - Daniel Kryca.

Duże sukcesy w lekkoatletyce odnieśli również uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Opatowcu, którzy w rywalizacji ze szkołami z terenu powiatu kazi-
mierskiego zajęli wysokie i i ii miejsca:

aleksandra Szabłowska - zajęła i miejsce w skoku w dal z wynikiem 4,16m, 
Jakub Kłos - zajął i miejsce w skoku w dal z wynikiem 4,40 m oraz iii miejsce  
w biegu na 60m z wynikiem 8,84s, Maja Klita - zajęła ii miejsce w rzucie pi-
łeczka palantową z wynikiem 25,10m, Krzysztof Balawejder - zajął ii miejsce 
w rzucie piłeczką palantowa z wynikiem 45,40m, iii miejsce w Powiatowym 
Turnieju Tenisa Stołowego w Kazimierzy Wielkiej zdobyły drużyny dziewcząt  
w składzie: Klaudia adamczyk i Kinga Oracz i chłopców: Krzysztof Janiec i Mi-
łosz Krawczyk reprezentujące Zespół Szkół w Opatowcu.

mleka w kartonie. Dużo emocji dostarczyła także ostatnia konkurencja pole-
gająca na przetaczaniu traktorowej opony. Najlepszy okazał się Piotr Parada, 
wygrywając rywalizację z czasem 11,14 sek.

aktywnie i miło spędzony czas na pikniku sportowym w Krzczonowie był 
podsumowaniem lata i wakacji. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego sporto-
wego święta, Sołtysowi Marianowi Gruszce, Radnemu Łukaszowi Porębskiemu, 
mieszkańcom Krzczonowa, Paniom z KGW Krzczonów, które przygotowały dla 
uczestników grillowane kiełbaski i pracownikom Urzędu Gminy za przygotowa-
nie terenu, i konkurencji sprawnościowych oraz Paniom ze Szkoły Podstawowej 
w Krzczonowie za opiekę nad dziećmi.

Na kolejny turniej zapraszamy już za rok!
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Kolejne nowe wiaty przystanKowe

Nowe wiaty przystankowe powstały na terenie sołec-
twa Ksany i Trębaczów. Chronią podróżnych, szczególnie 
młodzież i dzieci dojeżdżające do szkół przed opadami at-
mosferycznymi oraz wiatrem i słońcem. Nowe estetyczne 
przystanki zlokalizowane na terenie naszej gminy syste-
matycznie zastępują stare wiaty. 

Na bieżąco również przeprowadzany jest remont 
istniejących przystanków, połączony z ich malowaniem. 
Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie podobne prace 
przeprowadzono w miejscowościach: Rogów, Wyszogród, 
Chwalibogowice, Ksany, Senisławice, Kamienna. Zadanie 
to zrealizowano ze środków własnych gminy.

stypenDia szKolne

Wójt Gminy Opatowiec informuje, iż dla 22 uczniów z terenu naszej Gminy 
została przyznana, na okres od września do grudnia 2016 r. pomoc materialna 
o charakterze socjalnym, w formie stypendiów szkolnych. 

Środki przeznaczone na stypendia to 8 800,00 zł. Pomoc przyznano 
uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej, o niskich dochodach na oso-
bę w rodzinie. Zgodnie z art. 90d ust. 7 o systemie oświaty, dochód na oso-
bę w rodzinie nie może być większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 514,00 zł.  

Kolejny KroK w sprawie ŚcieżKi rowerowej 
KraKów - wiŚlica

W dniu 29 grudnia 2016 r. Wójt Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk 
podpisał w Krakowie umowę notarialną o nabyciu przez Gminę prawa wieczy-
stego użytkowania nieruchomości w miejscowości Kamienna.

Gmina Opatowiec nabyła od Polskich Kolei Państwowych S.a., w zamian 
za wygaśnięcie części zaległości podatkowych, prawo wieczystego użytkowania 
działki nr 70 o powierzchni 1,96 ha położonej w miejscowości Kamienna (Bro-
dek). Dzięki podpisanej umowie, Gmina uzyskuje realną możliwość czynienia 
starań o nabycie od Skarbu Państwa prawa własności dla wymienionej nieru-
chomości. 

Działka ta zostanie przeznaczona pod budowę ścieżki rowerowej zlokalizo-
wanej na trasie zlikwidowanej linii kolejki wąskotorowej od Wiślicy (Koniecmo-
sty) przez Kamienną, Sokolinę, Kazimierzę Wielką aż do granicy województwa,  
a następnie przez gm. Proszowice, Koniusza, Kocmyrzów-Luborzyca do Krako-
wa (zadanie realizowane przez województwo małopolskie).

Stypendium przysługuje w szczególności, gdy w rodzinie ucznia występuje: bez-
robocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,  
a także gdy rodzina jest wielodzietna, niepełna lub gdy wystąpiło w niej zda-
rzenie losowe.

Pomoc stypendialna przyznawana jest na pokrycie kosztów edukacyjnych 
poniesionych przez ucznia w danym etapie nauczania

toyota yaris  
Dla Gminy

Dzięki staraniom Wójta Gminy, pozyskano (drugi już raz z Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach) samochód służbowy. Czerwona Toyota 
yaris 1.3 z 2012 roku została przekazana w użytkowanie przez WORD w Kiel-
cach. We wrześniu 2012 roku pozyskaliśmy nieodpłatnie samochód Nissan 
Micra.
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wyremontowane pomieszczenie  
strażnicy w opatowcu

W ramach przeprowadzonych prac obniżono oraz ocieplono sufit, wyrów-
nano i wymalowano ściany, zamontowano ozdobne deski boazeryjne i straga-
rze, wymieniono instalację elektryczną, wykonano i zamontowano drewniany 
żyrandol.

Część tych prac strażacy wykonali i sfinansowali we własnym zakresie. 
Wsparcia finansowego na remont udzieliła także Rada Sołecka Opatowca. 
Należy wspomnieć, że pomysłodawcą i inicjatorem tych prac był +ś.p. druh Ja-
rosław Gwóźdź - wieloletni Komendant Gminny OSP. Gmina Opatowiec zakupiła 
materiały budowlane, w tym drewno, za kwotę ok. 5 tys. złotych. inwestycja ta 
jest już kolejną, która poprawia standard i użyteczność pomieszczeń służących 
potrzebom OSP Opatowiec.

Dzień seniora w opatowcu

Koło Związku emerytów, Rencistów i inwalidów w Opatowcu, w dniu 19 
listopada 2016 r., w Domu Kultury zorganizowało spotkanie z okazji Dnia Se-
niora. 

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Sławomir Ko-
walczyk - Wójt Gminy Opatowiec, andrzej Malec - Przewodniczący Rady Gminy 
w Opatowcu, Wiesław Rębacz - Przewodniczący Rejonowego Oddziału Związku 
emerytów, Rencistów i inwalidów w Kazimierzy Wielkiej, Beata adamczyk - Dy-

rektor Samorządowej instytucji Kultury, alfred Minior - Sołtys sołectwa Opato-
wiec oraz Wiesław Gwóźdź - Przewodniczący Rady Sołeckiej w Opatowcu.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Koła – Pan andrzej Kłos. Powitał on 
zaproszonych gości oraz przybyłych członków Koła. Przedstawił krótko historię 
działalności Koła Związku emerytów, Rencistów i inwalidów w Opatowcu. Na-
stępnie życzenia i ciepłe słowa do zgromadzonych skierowali zaproszeni goście. 
Część oficjalną zakończyło wystąpienie Pani Henryki Srogi – Skarbnika Koła 
emerytów. Podziękowała ona za wspieranie organizacji przez Samorząd Gminy 
oraz Radę Sołecką w Opatowcu. Szczególne podziękowania skierowała do osób, 
które w minionym roku angażowały się, nie szczędząc swego wolnego czasu,  
w działania podejmowane przez Koło emerytów. 

Seniorzy byli miło zaskoczeni niespodzianką, którą sprawiła im młodzież. 
Występ zespołu „Żywioły” działającego przy Domu Kultury w Opatowcu bardzo 
się podobał. Podczas występu zespołu „Power Dance”, którego członkowie swe 
pierwsze kroki także stawiali w naszym Domu Kultury, uczestnicy nawet trochę 
potańczyli.

Na stołach królowały pyszności przygotowane wspólnie przez członków 
Koła emerytów. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

Wszystkim Seniorom, przy okazji ich święta, życzymy dużo zdrowia, satys-
fakcji z podejmowanych działań oraz realizacji wyznaczonych celów.



62 biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC 
Wydawca: Gmina Opatowiec, www.opatowiec.pl
Redakcja: Sławomir Kowalczyk, Łukasz Marzec, Michał Szczerba, Beata Adamczyk, Elżbieta Szczęsna-Kusak, 
Tomasz Paluch, Jarosław Naporowski, Radosław Fitek, Tomasz Makuch tel. 41 35 18 052 
Adres redakcji: Urząd Gminy, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec, e-mail: redakcja@opatowiec.pl  
Skład i druk: ZP „STEMAG” 28-100 Busko-Zdrój, ul. Młyńska 15, tel. 41 378 12 87, e-mail: stemag@vp.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i skracania materiałów.

Dziękujemy autorom zdjęć i materiałów umiesz-
czonych w Biuletynie oraz wszystkim Osobom, 
czynnie angażującym się w pracę na rzecz Gmi-
ny, szczególnie tym, których nie wymieniliśmy 
w tej publikacji z imienia i nazwiska.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Staszowie Spółka Gminy z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 3; 28-200 Staszów tel 15 864 26 41, fax 15 864 26 43 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych  
z terenu Gminy Opatowiec w 2017 r. 
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informacja - Gmina w 2017 roKu

Pod koniec 2016 r. Gmina Opatowiec w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 złożyła wnio-
sek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej 
na terenie gminy Opatowiec”. Na początku roku 2017, w ramach tego samego 
działania, zostały złożone wnioski na dofinansowanie przebudowy Domu Kultu-
ry w Opatowcu pn. „Remont i wyposażenie Domu Kultury w Opatowcu szansą 
na zwiększenie oferty na Ponidziu” oraz na termomodernizację budynku Urzę-
du Gminy pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy  
w Opatowcu”. 

Natomiast w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego został złożo-

ny - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - wniosek na budowę 
26 szt. przydomowych oczyszczalni pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Opatowiec”. Planowany jest również nabór wniosków 
na budowę instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie gminy.

W pierwszym kwartale 2017 roku zorganizowane zostaną zebrania wiej-
skie we wszystkich sołectwach gminy. W 2016 roku udział w zebraniach wzię-
ło udział blisko 400 osób. Był na nich obecny Wójt Gminy, który przedstawił 
aktualną sytuację gminy, sołectwa oraz plany inwestycyjne. Mieszkańcy wzięli 
udział w dyskusji, której efektem są informację na temat potrzeb każdej miej-
scowości, które w miarę możliwości będą sukcesywnie realizowane. 

plan GospoDarKi  
nisKoemisyjnej 

W dniu 28.09.2016 roku Rada Gminy przyjęła i wdrożyła do realizacji Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej. Potrzeba sporządzenia PGN wynika ze zobowiązań 
zawartych w ratyfikowanym przez Polskę pakiecie klimatyczno – energetycz-
nym. Działania zawarte w opracowanym dokumencie mają na celu redukcję 
emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych oraz podniesienie efektywności energetycznej. 

Dzięki temu, że Gmina Opatowiec posiada pozytywnie zweryfikowany 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
plan może obecnie starać się o dofinansowanie do budowy instalacji kolektorów 
słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych. Umożliwia on mieszkańcom apliko-
wanie o środki unijne dotyczące budowy instalacji OZe oraz daje mozliwości 
pomocy zewnętrznej na działania proekologiczne.

harmonoGram wywozu  
oDpaDów Komunalnych na i-e półrocze 2017 r .
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