S z anowni Pań st wo, D rodzy Mieszkańcy
Gminy Opatowie c
Przekazuję w Państwa ręce
kolejny numer naszego gminnego
biuletynu. Przedstawiam zestawienie informacji dotyczących
wydarzeń roku minionego, ale też
zapowiedzi rzeczy przyszłych, nasze plany i zamiary. Staram się, by
zamieszczone w nim tematy były
Państwu użyteczne, by zaczerpnięte z niego treści wyczerpywały
Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec w znaczącym stopniu naturalną
i uzasadnioną potrzebę informowania mieszkańców o sprawach, które
nas wszystkich dotyczą. Z racji ograniczonych możliwości redakcyjnych,
zaszła potrzeba wybrania, skrócenia, a czasem ujęcia niektórych treści kosztem innych. Kierując się zasadą symetrii zdarzeń, starałem się
w miarę równo opisać wydarzenia w Naszej Gminie. Pozwolę więc sobie
przedstawić ogólne podsumowanie minionego roku.
Znając sytuację finansową gminy, stan jej infrastruktury, wnikliwie
wsłuchując się i rozpoznając potrzeby mieszkańców, staraliśmy się jak
najszerzej „zarzucić sieci” w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł wspierania naszych pomysłów i projektów. W tym niełatwym dla samorządów
czasie, w dobie obarczania ich coraz nowymi zadaniami i obciążeniami,
wierzę, że jednak udało się nam zrealizować znaczącą ilość planów.
Zacznę od rzeczy moim zdaniem najważniejszych i najmilszych
dla nas, bo dotyczących naszych dzieci. W wyniku licznych zabiegów, dzięki wysiłkowi i determinacji wielu ludzi udało się zrealizować
zadanie, które traktowałem od początku priorytetowo – nowoczesne
i piękne, „unijne” przedszkole w Krzczonowie. Jego wartość to ok.
700 tys. zł, z czego prawie 600 tys. zł stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Przedszkole jest w całości bezpłatne, włącznie
z dożywianiem, obejmuje pełną opiekę nad dziećmi przez cały dzień,
z psychologiem, logopedą, zajęciami z j. angielskiego, rytmiki...
Równolegle w klasach IV-VI w szkole w Opatowcu realizowany jest
wart 150 tys. zł projekt „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze
jutro”. W całości finansowany ze środków unijnych, obejmuje wszystkie dzieci z tych klas, stanowi dobry przykład współpracy pracowników
szkoły i urzędu gminy. Podoba się zarówno dzieciom, nauczycielom jak
i rodzicom. Dzięki niemu mamy świetnie wyposażone klasy, organizowane są bezpłatne wycieczki, dzieci mają zapewniony catering i dowóz na
dodatkowe zajęcia.
Fatalny stan techniczny i higieniczny hali sportowej w Opatowcu
wymagał natychmiastowych działań... W ubiegłym roku napisaliśmy
wniosek o pozyskanie funduszy na kapitalny remont obiektu ze środków unijnych - Leader Plus. Efekt – kolejny rok szkolny dzieci rozpoczną
w odnowionym, rozbudowanym obiekcie. Szacowana wartość zadania to
ok. 250 tys. zł, z czego 2/3 stanowią środki zewnętrzne.
Mając na względzie bezpieczeństwo najmłodszych, zorganizowaliśmy wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji z Kazimierzy Wielkiej
akcję „Widoczni i bezpieczni...”, w której wzięły udział wszystkie dzieci
szkolne z terenu gminy. Każde dziecko otrzymało różnorodne odblaski,
dodatkowo dzieci młodsze kamizelki odblaskowe. Zaproszeni funkcjonariusze policji zachęcali dzieci do ich używania.
O nasze bezpieczeństwo dbają druhowie strażacy z 12 jednostek
strażackich, w tym z dwóch należących do Krajowego Systemu Ratow-

niczo-Gaśniczego. By być zawsze na miejsce i na czas, muszą regularnie przechodzić liczne szkolenia, muszą również być stale doposażani
w sprzęt ratujący życie i mienie, wreszcie muszą mieć gdzie złożyć ten
sprzęt... Gmina wzorem lat ubiegłych wspomaga drużyny OSP w wypełnianiu ich statutowych zadań.
Remizy często pełnią równocześnie funkcję świetlic wiejskich,
dbanie o ich wygląd i remonty wydaje się więc w pełni uzasadnione.
Wspólnym wysiłkiem wielu udało się wyremontować i nadać nowe oblicze wieży hejnałowo-zegarowej nad strażnicą OSP w Opatowcu. Jest to
w tym momencie nasza chluba, a jednocześnie miejsce, z którego odgrywany jest hejnał gminy. To nas wyróżnia. Inspiracją był pomysł kilku
ludzi i hojny gest pierwszego darczyńcy, co dało przykład i zapał, aż do
momentu ukończenia zadania.
Doceniając zaangażowanie i zgranie druhów z Kociny Pan Marszałek Adam Jarubas wsparł inicjatywę budowy nowego garażu przy remizie. Kwota 25 tys. zł zaowocowała postawieniem obiektu, niezbędne
kolejne fundusze zabezpiecza gmina. Kolejne 35 tys. zł kosztował remont
części świetlicy w Kocinie, w połowie finansowany ze środków unijnych
- Leader Plus. Odnowione pomieszczenia dają możliwość spotykania się
mieszkańców i mogą być miejscem prób naszej gminnej Orkiestry.
Druhowie z Ksan od dłuższego już czasu zabiegali dla swojej jednostki o sprawny samochód strażacki. W roku ubiegłym udało się dokonać zakupu ciężkiego Jelcza 325. Inicjatywę wsparł Poseł na Sejm RP
Mirosław Pawlak, kwota 35 tys. zł została przekazana na konto gminy
przez samorząd województwa świętokrzyskiego.
W tym roku Gmina wykona też prace zagospodarowujące centrum
miejscowości Rogów, zostanie wykonany parking, nasadzona zieleń.
Przypomnijmy, że zadaniem zostanie objęty m.in. nieużywany od lat teren. Jego przydatność została przywrócona dopiero teraz, po nieodpłatnym nawiezieniu i wyrównaniu przez Powiat Kazimierski kilkudziesięciu
wywrotek świeżej ziemi. Koszt 2/3 wartości zadania obciąży Urząd Marszałkowski. Strażacy z Rogowa pozyskali na rzecz jednostki samochód
Ford Transit z 2007 r. Ich również wspomagamy przy budowie nowego
garażu.
Udzieliliśmy istotnego i niezbędnego wsparcia w remontach remizo-świetlic w Kamiennej, Charbinowicach, Rzemienowicach, Mistrzowicach, Chwalibogowicach, Kobieli.
Dzień Strażaka oraz Jubileusz 60-lecia Orkiestry Dętej odbyły się
w Kocinie, zawody strażackie natomiast po raz pierwszy po 20 latach
w Krzczonowie. Zwycięzcą została drużyna z Rzemienowic.Teren boiska koło
stawu w Krzczonowie o pow. 0,88 ha w wyniku niełatwych negocjacji został
wreszcie przejęty w zasób mienia gminnego. Gmina otrzymała również nieodpłatnie samochód osobowy, pięcioletniego Nissana Micrę od WORD-u
w Kielcach. W województwie świętokrzyskim samorządom przekazano
tylko kilka takich samochodów.
Zimą – piłka siatkowa, latem – piłka nożna. Turnieje gromadzą liczne drużyny i wielu kibiców sportowych, również spoza gminy. Pierwsze
miejsca odpowiednio dla drużyn Mistrzowic i Gladiatora Krzczonów są
wynikiem systematycznej pracy zawodników i gry na najwyższym poziomie. Gmina propaguje sport, aktywność fizyczną, zdrowe życie – bez
nałogów, wspierając szczególnie czynnie naszą młodzież w takim stylu
życia. Liczne konkursy, gry i zabawy z nagrodami dla najmłodszych, czynią tę ofertę bardzo atrakcyjną.
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Kwotę ponad 130 tys. zł Gmina przeznaczyła na zakup tłucznia
kamiennego wraz z jego transportem i rozścieleniem w najbardziej konieczne ubytki na naszych drogach, we wszystkich miejscowościach.
Kamień był rozdysponowany według wniosków sołtysów i radnych. Przy
czynnej pomocy mieszkańców, przy wykorzystaniu posiadanej przez nas
koparko-spycharki, udało się go zagospodarować najbardziej celowo.
Współuczestniczyliśmy też w remoncie dróg powiatowych w Rzemienowicach, Kamiennej i Kocinie. Do zadania wartego 170 tys. zł. gmina
przeznaczyła 55 tys. zł.
Podobna kwota została przeznaczona na nową nawierzchnię asfaltową na drodze łączącej Podskale z Kobielą w Rogowie-Rzeczyskach,
przy czym połowa z niej została zwrócona nam przez Urząd Marszałkowski. W kolejności wystąpię o remont drogi w Opatowcu za cmentarzem.
Podkreślić należy tu pełne zrozumienie potrzeb gminy przez Piotra Żołądka – Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego.
W dniu 10 czerwca 2012 roku na terenie całej gminy wystąpił intensywny deszcz nawalny, połączony z gradobiciem w części jej obszaru.
Pochylając się z troską nad zniszczeniami, które dotknęły gospodarstwa
naszych Mieszkańców, pomagaliśmy w ocenie szkód, zgłaszając i szacując jednocześnie Wojewodzie Świętokrzyskiemu uszkodzenia w gminnej infrastrukturze drogowej.
Informuję Państwa, że działanie to było właściwe i bardzo potrzebne. Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka-Koruba uznała, że
uszkodzenia na naszych drogach wystąpiły i to na niebagatelną kwotę
1,5 mln. zł. Daje nam to w przeciągu najbliższych czterech lat gwarancję
naprawy (położenie asfaltu) wielu nawierzchni, przy 80% dofinansowania ze środków budżetu Państwa. Szczególnie pomocny w tej trudnej
i nowej dla nas sytuacji był Grzegorz Dziubek – Wicewojewoda Świętokrzyski.
Podobna sytuacja dotyczy dróg powiatowych. Starosta Kazimierski
– Jan Nowak jako zniszczoną przez deszcz nawalny wskazał drogę od
Kamiennej, przez Krzczonów, do skrzyżowania z drogą w kierunku KsanKolonii. Zostanie ona kompleksowo w pierwszej kolejności naprawiona,
analogicznie z drogami gminnymi.
Został pięknie wyrównany plac w Ksanach koło pomnika, plac
koło cmentarza w Rogowie, zrobiona bitumiczna alejka na cmentarzu
w Opatowcu, teren koło kościoła w Kocinie, plac koło świetlicy w Senisławicach i Kamiennej. Należy tu docenić społeczność lokalną, czyn
społeczny.
Dzięki zaangażowaniu sołtysów i mieszkańców Trębaczowa, Rzemienowic, Ksan, Chwalibogowic i Kraśniowa Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przeprowadził konserwację cieku wodnego
na długości kilku kilometrów. Pogłębiono rzeczkę i usunięto krzaki. Wpłynie to znacząco na poprawę stanu hydrologicznego terenów przyległych.
Jedynie w centrum Ksan nie było fizycznej możliwości wykonania tych
prac. Własnymi siłami, wraz z mieszkańcami Ław wykonaliśmy niezbędne odmulenia rowów, pamiątkę jeszcze po powodzi 2010 roku.
Dbamy wszyscy o nasze wspólne mienie. W każdej miejscowości
jest grupa ludzi, która czynnie pomaga gminie w należytym utrzymaniu
placów, boisk, dróg dojazdowych, rowów i poboczy. W miejscowościach
Wyszogród, Rogów i Krzczonów postawiono przy pomocy mieszkańców
nowe przystanki autobusowe w miejsce zniszczonych starych.
Drodzy Państwo, wystąpię w tym roku do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska o dofinansowanie na odnowienie i poprawę warunków termoizolacyjnych budynków ośrodków zdrowia i szkół w Opatowcu
i Krzczonowie. Nadmienię, że stosowna dokumentacja jest aktualnie
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przygotowywana. Mamy szansę pozyskania więcej niż połowy środków
finansowych dla obiektów użyteczności publicznej.
Zamierzamy w br. ze środków unijnych - Leader Plus przeznaczyć
sumy z zakresu 25-35 tys. zł na remonty świetlic w Kamiennej, Urzutach, Krzczonowie, Mistrzowicach i Rzemienowicach. Wnioski zostały
już złożone do oceny.
W tym roku odbył się XIII już Świętokrzyski Młodzieżowy Championat
Koni Małopolskich. Chylę czoła przed inicjatorami naszej sztandarowej
imprezy. To nas wyróżnia, to nas promuje, tym się szczycimy.
Opatowiec po raz pierwszy w swej historii był gospodarzem Powiatowego Święta Plonów. Znów wspólna praca przyniosła wspaniały owoc.
Na moją prośbę o pomoc w organizacji i uczestniczeniu w Dożynkach
Powiatowych nastąpiła odpowiedź, która niemal przerosła nasze oczekiwania. Zgłosiło się wielu ludzi dobrej woli z terenu całej gminy i to
dzięki nim odbyła się ta piękna impreza, sławiąca nasz region w terenie.
Możemy być z tego dumni.
Świadkiem tych poczynań jest zaprzyjaźnione z nami Radio Kielce. W zeszłym roku dwukrotnie w szeroki świat poszła dobra informacja
z Opatowca. Jak nas ludzie słyszą, tak nas opisują. Jak nas opisują, tak
nas postrzegają. Wielu dziś już wie, gdzie leży gmina Opatowiec, że coś
ciekawego w niej się dzieje. Stale gościmy również na łamach Echa Dnia
i Zielonego Sztandaru. Dbamy o aktualizowanie informacji na naszej
stronie internetowej www.opatowiec.pl.
Gmina razem z Posłem do PE Czesławem Siekierskim była organizatorem piąty raz z rzędu Gminnego Dnia Kobiet w Krzczonowie. Gościło
na nim niemal 200 Pań z terenu całej gminy, dla Nich ten jeden dzień
w roku jest momentem oderwania się od problemów dnia codziennego...
Wspomagamy Pszczelarzy, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, inicjatywy
mieszkańców takie jak Wianki nad Wisłą, mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, festyny, spotkania w gronie emerytów, czy spotkania przy książce.
Godnie uczciliśmy nasz zryw niepodległościowy, Marszałek Piłsudski
znów był świadkiem dostojnej i patriotycznej uroczystości podtrzymującej pamięć Tamtych Dni.
Dokonaliśmy przeglądu dokumentacji i ujednolicenia ubezpieczeń
całego mienia gminnego, obejmującego m.in. budynki, drogi ale też
szkoły, ośrodki zdrowia, straże, wraz z czynnościami prawnymi pracowników gminy, strażaków, sołtysów. W wyniku rozstrzygnięć po ogłoszonym przetargu, za podobną do dotychczasowej cenę, gmina uzyskała
niemal trzykrotny wzrost ochrony swojego mienia i dóbr.
Od zeszłego roku, w wyniku opracowania „Programu usuwania
azbestu przez gm. Opatowiec” uczestniczymy w programie jego usuwania. Przypominamy, że dzięki temu 85% kosztów demontażu i utylizacji
tego szkodliwego materiału pokrywa budżet Państwa. Przy podjęciu decyzji o wymianie pokrycia dachowego (w przypadku eternitu) – każdy ma
możliwość zaoszczędzenia środków finansowych.
Ważną zmianą, aktualnie na etapie „wprowadzania w życie”
w całym kraju, jest gospodarka odpadami komunalnymi. Przypominamy, że od 01.07.2013 r. wszystkie umowy na odbiór odpadów
będą zawierane z gminą. Zmiana przepisów spowodje wymóg selekcji odpadów, różnicując jednocześnie zryczałtowane stawki za śmieci
sortowane i niesortowane. Niewątpliwą korzyścią dla naszego środowiska będzie wymóg odbioru przez firmę wyłonioną w przetargu wszystkich
śmieci wyprodukowanych i wystawionych do odbioru.
Dbamy o stan naszych dróg i w zimie. Odśnieżaniem zajmuje się
firma wyłoniona w drodze zachowania procedur zamówień publicznych. Czynimy starania, by ta usługa była wykonywana należycie, by do

każdego domu w naszej gminie był zapewniony dojazd. Niejednorodny
teren, rozdrobnienie sieci dróg powodują czasami uciążliwe opóźnienia
w wykonaniu tego zadania. Z każdym rokiem ta usługa będzie wykonywana coraz lepiej.
Szanowni Państwo, jak budować, to nie za swoje, bo nikogo na
to nie stać. Aktywnie poszukujemy źródeł współfinansowania naszych
projektów, aktywnie aplikujemy o środki do Pana Marszałka Adama Jarubasa. Miarą wykorzystania naszych możliwości jest wymierna pomoc
udzielana naszej gminie przez Urząd Marszałkowski.
Można porażkę czasem przemienić w sukces! Staramy się, by
zniszczeniami klęskowymi dróg, rowów, przepustów, spowodowanymi
nawalnym deszczem, czy powodzią, zainteresować właściwe Służby Wojewody Świętokrzyskiego. Uznanie tych strat daje gwarancję poważnego
wsparcia finansowego w odbudowę uszkodzeń przez Skarb Państwa.
Prawdziwe korzyści na rzecz gminy przynosi dopiero praca Wójta
Gminy połączona ze zrozumieniem ze strony Rady Gminy. Tylko konsekwentna i aktywna współpraca tych dwóch podmiotów daje gwarancję

pełnego wykorzystania potencjału i możliwości gminy. Wdrożenie każdego pomysłu wymaga zaangażowania pracowników gminy, często sołtysów, a zawsze ludzi, których sercom bliskie jest dobro wspólne. W mojej
ocenie ta współpraca układa się dobrze.
Staram się być blisko ludzi. Staram się z ludźmi regularnie spotykać, wsłuchiwać się w problemy i uwzględniać potrzeby zgłaszane
w urzędzie, czy na spotkaniach wiejskich. Cykl spotkań ze wszystkimi chętnymi mieszkańcami Naszej Gminy przeprowadzę podobnie jak
w roku ubiegłym w porze zimowej.
Drodzy Państwo. Miniony rok należy uznać za trudny ale dobry.
Życzę Państwu na cały 2013 rok jak najmniej trosk, problemów, życzę
zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Opatowiec

B a b c i u , D z i a d k u ko c h a m y Wa s !
Pod takim hasłem odbyły się spotkania
z Babciami i Dziadkami w Gminie Opatowiec.
Pierwsze miało miejsce 19 stycznia 2012 roku
w Domu Kultury w Opatowcu. Dzieci z Zespołu
Szkół zaprezentowały Jasełka, kolędy i tańce.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu
przygotowały ciekawą scenerię przyjęcia. Różnorodne, pyszne słodkości oraz owoce znalazły
się na stołach, dzięki rodzicom dzieci uczestniczących w tej wspaniałej uroczystości. Po raz
drugi mogliśmy świętować w Szkole Podstawowej w Krzczonowie, gdzie również odbyła się
uroczystość z okazji święta Babć i Dziadków.

Spotkanie rozpoczął Pan Dyrektor, który
powitał zgromadzonych gości i złożył im najlepsze życzenia z okazji Ich święta. Następnie
uczniowie z klas I- III zaprosili Babcie i Dziadków do obejrzenia i wysłuchania programu
artystycznego. Miłym akcentem kończącym
pierwszą część spotkania było gromkie odśpiewanie „Sto lat” oraz upominki dla Babć
i Dziadków – własnoręcznie wykonane przez
dzieci.
Drugą część uroczystości przygotowali
uczniowie z klas IV – VI, którzy zaprezentowali się w Jasełkach. Występy wszystkich dzieci

bardzo się Babciom i Dziadkom podobały, czego wyrazem były uśmiechy na twarzach, momentami łzy wzruszenia, a na koniec wielkie
brawa. Dzieci bardzo się ucieszyły, że sprawiły
swoimi występami tak wielką radość, a Dziadkowie nie posiadali się z dumy, patrząc na kochane wnuki. Potem Babcie i Dziadkowie przy
kawie i ciastku mogli porozmawiać i podzielić
się wrażeniami z występów.
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Nauka gry na
instrumentach
Od października 2012 roku w Domu Kultury w Opatowcu odbywają się zajęcia muzyczne i teatralne dla dzieci w wieku 6-10 lat, prowadzone przez Małgorzatę Gwóźdź i Radosława Kornasia. Koło działa przy współpracy z Dyrektorami Szkół
w Opatowcu i Krzczonowie, w całości jest finansowane przez Gminę Opatowiec.
Celem spotkań jest rozwijanie teatralnych
zainteresowań dzieci oraz ich indywidualnych
zdolności recytatorskich. Uczestnicy mają
możliwość kształcenia umiejętności czystej,
poprawnej wymowy oraz właściwej modulacji
i siły głosu. Ponadto poszerzają wiedzę na temat różnorodnych technik i form teatralnych.
Zajęcia rozwijają poczucie rytmu, a także komunikację poprzez gest i „mowę” ciała.
Spotkania odbywają się systematycznie
raz w tygodniu, a nawet częściej, w zależności
od potrzeby. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy 30 osobowa grupa
uczestników. Zdobyte umiejętności mali artyści
będą mogli prezentować na scenie, podczas
różnych przedstawień artystycznych
Podkreślenia wymaga fakt, że nie jest to
jedyna inicjatywa odbywająca się w Domu Kultury. Od stycznia zeszłego roku dzieci z terenu
gminy biorą udział w darmowych zajęciach
z nauki gry na instrumentach. Zarówno zajęcia teatralne jak i nauka gry są dostępne dla
wszystkich chętnych dzieci.

Przegląd kolęd i pastorałek w Koszycach
W dniu 12 stycznia 2012 roku w Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach odbył się V Przegląd Kolęd i Pastorałek. Jury przyznało I miejsce młodzieży z Gimnazjum
Opatowiec w kategorii zespoły. Ponadto, równorzędnie I miejsce – zajęły duety: Klaudia Kozioł
i Natalia Bątkowska oraz Natalia Cabaj i Natalia Kurzyńska. W kategorii soliści ze szkół podstawowych – przyznano równorzędnie II miejsce Nikoli Kozioł i Emilii Kozioł oraz III miejsce Wiktorii
Maj.
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Hala sportowa w Opatowcu
i plac w Rogowie
Z inicjatywy Wójta Gminy – Sławomira Kowalczyka, Gmina wystąpiła do Urzędu
Marszałkowskiego w Kielcach z wnioskiem
o przyznanie pomocy finansowej na realizację
zadania pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją
budynku w celu utworzenia Gminnego Centrum Sportu w Opatowcu oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości
Rogów. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Gmina uzyska maksymalny poziom
dofinansowania w wysokości 80 % kosztów
kwalifikowanych pochodzącego ze środków
unijnych.
W prowadzonym postępowaniu przetargowym złożono 5 ofert, w tym najkorzystniejsza okazała się złożona przez RS-BUD
Zdzisław Rozczypała, z siedzibą w Staszowie.
Wykonawca zaoferował wykonanie zadania za
cenę 263.539 zł brutto. W ramach zadania
zostanie m.in. zmienione pokrycie dachu, wymieniona posadzka parkietowa w sali, dobudowana sala siłowni do ćwiczeń korekcyjnych
oraz pomieszczenia sanitarne i higieniczne.
W Rogowie, w centrum miejscowości będzie
wykonane utwardzenie nawierzchni tłuczniowej placu postojowego, oraz montaż ławek
parkowych i stołów ogrodowych, wraz z zagospodarowaniem zieleni. Projekt w części merytorycznej został przygotowany przez Bożenę
Zbertek – Sekretarza Gminy, Piotra Krzaka
i Winicjusza Włosowicza.

Bezpieczeństwo
i Profilaktyka
W szkole bardzo ważną rzeczą, na którą
szczególnie zwracamy uwagę jest bezpieczeństwo naszych uczniów, w związku z tym podejmowane są różnorakie działania. W ramach
działań na lekcjach wychowawczych organizowano pogadanki na temat drogi do i ze szkoły,
bezpiecznych zabaw zimowych, zachowania
wobec obcych osób, bezpiecznego użytkowania
urządzeń elektrycznych i gazowych.
Każdorazowo przed dłuższym okresem
wolnym od nauki w szkołach organizowano
apele, w czasie których Dyrektorzy przypominali i przestrzegali przed zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowego stosowania zasad
bezpieczeństwa. Z pewnością wszystkie te
działania przyczynią się do wzrostu świadomości uczniów o zagrożeniach, oraz do kształtowania właściwych nawyków i zachowań.

Wręczenie Odznak
Złotego Pióra

Ćwiczenia taktyczno-bojowe
w gminie Opatowiec
W dniu 28 września 2012 roku w miejscowościach Rzemienowice, Chrustowice, Mistrzowice oraz w przylegających do nich obszarach leśnych zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek: Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu powiatu należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Policji
i Pogotowia Ratunkowego.
Ćwiczenia zakończyły się pełnym sukcesem wszystkich służb ratunkowych, były praktycznym sprawdzeniem współdziałania różnych służb ratowniczych w sytuacji kryzysowej. Gmina
Opatowiec posiada dwie jednostki należące do KSRG, które wzięły czynny udział w manewrach. Należy nadmienić, że przeprowadzanie tego typu akcji jest obowiązkowe i odbywa się co
najmniej raz w roku.
Na zakończenie przedstawiciele podmiotów biorących udział w ćwiczeniach dokonali podsumowania przedsięwzięcia. Meldunek przyjął komendant PSP w Kazimierzy Wielkiej
Kazimierz Zabłotny. Wójt Gminy Opatowiec pogratulował i podziękował za brawurowe przeprowadzenie akcji i duże zaangażowanie służb biorących w niej udział. Podkreślił jednocześnie,
że dzięki takim ćwiczeniom następuje rozwój umiejętności strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest to istotny element biorąc pod uwagę fakt, że to strażacy z OSP
jako pierwsi pojawiają się na miejscach pożarów, wypadków. Muszą oni umieć zachować się
w danej sytuacji i wykorzystać posiadany sprzęt ratowniczy. Tego typu ćwiczenia podtrzymują
gotowość bojową.

Jak powszechnie wiadomo dobrych uczniów
należy nagradzać. W związku z tym w dniu
7 lutego 2012 r. podczas uroczystego apelu
Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Zespołu
Szkół w Opatowcu wręczyła uczniom Szkoły Podstawowej w Opatowcu Odznaki Złotego
Pióra. Wyróżnienia otrzymali uczniowie, którzy
w pierwszym semestrze roku szkolnego
2011/2012 osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżniali się zachowaniem, z szacunkiem
odnosili się do nauczycieli i kolegów oraz reprezentowali szkołę w różnych konkursach i turniejach.
Odznaki otrzymali: Gabriela Król, Paulina
Pietrzyk, Nikola Kozioł, Oliwia Madej, Klaudia
Sojka, Izabela Dybek, Gabriela Włosowicz, Julia
Jachna, Oskar Jabłoński, Jakub Kłos, Wiktoria
Maj, Emilia Kozioł, Michał Kowalczyk, Nikola
Wróbel, Klaudia Kmiecik, Agnieszka Dragan,
Maja Tomal, Patryk Kociński, Miłosz Krawczyk,
Dominik Kociński, Eryka Gwiazda, Patryk Małek, Kamila Kwaśniewska. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy podobnych wyróżnień
w następnych latach.

I miejsce duetu
z Op atowca
w K on kursie Pieś ni
i Poezji
Patri otycznej
W dniu 30 stycznia 2012 roku odbył się
w Krakowie I Małopolski Finał Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej. Duet Zespołu Szkół
w Opatowcu w składzie: Natalia Cabaj i Natalia
Kurzyńska swym występem nie tylko zachwycił publiczność, ale i jury – dzięki czemu zajął
I miejsce w tej zaciętej rywalizacji. Dziewczynom oraz opiekunowi – Panu Wiesławowi
Tomalowi serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów!
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Karnawał dla najmłodszych
Coroczną tradycją jest Zabawa Karnawałowa organizowana dla najmłodszych w Szkole Podstawowej w Krzczonowie. W minionym
roku do Krzczonowa zawitały dzieci w różnym

wieku z terenu całej gminy. W atmosferze zabawy miło spędziły czas, mogły liczyć na dobrą
zabawę, poczęstunek i skromny upominek.

„Uczniowie z kapitałem”
w Zespole Szkół
w Opatowcu
W dniu 24 września 2012 r., w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach odbyło się uroczyste
rozstrzygnięcie konkursu „Uczeń z kapitałem”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski. Podczas
uroczystości nagrodzonych zostało 13 spośród 48
szkół z województwa świętokrzyskiego biorących
udział w konkursie. W tym gronie znalazła się również delegacja z Zespołu Szkół w Opatowcu, uczestników projektu. Laureaci konkursu z rąk Piotra Żołądka – członka Zarządu Województwa i Grzegorza
Bienia – Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty
otrzymali dyplomy, cyfrowy aparat fotograficzny,
radiomagnetofon oraz materiały dydaktyczne.

- Feryjne rozgrywki Sportowe W lutym 2012 roku w Zespole Szkół
w Opatowcu odbyły się Feryjne Rozgrywki
Sportowe. Na początku odbył się Turniej Szkółki
Piłkarskiej zorganizowany dla młodych piłkarzy
z klas I-III SP przez Piotra Kusaka. Największą
sprawnością w operowaniu futbolówką wykazał się Patryk Matuszczyk. Następnie uplasowali się: Mateusz Porębski, Jakub Kłos, Michał
Kowalczyk, Kamila Porada, Wiktoria Maj i Jakub Niedźwiedź
Na koniec odbył się wyczekiwany przez
małych sportowców ważny mecz. Nie było
przegranych. Każdy uczestnik wyszedł ze statuetką piłkarską i nagrodami. Później był czas
dla starszej młodzieży. Przeprowadzony został
Turniej Szachowy, Turniej deblowy tenisa stołowego, konkurs plastyczny na temat: „Bezpieczne ferie zimowe”, oraz Turniej Piłki Nożnej.
Z szerokiego wachlarza dyscyplin, każdy mógł
wybrać coś dla siebie. Rozgrywki cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży
Zespołu Szkół, jak również absolwentów i dorosłych. W Turnieju szachowym najlepsi okazali
się Lesław Rajtar, Piotr Kowalczyk, Kinga Książek, a w Turnieju deblowym tenisa stołowego
pary: Mateusz Kopeć – Sebastian Mącznik,
Radosław Chałon – Mateusz Stankiewicz, Andrzej Porębski – Dariusz Niedźwiedź.
W konkursie plastycznym „Bezpieczne Ferie Zimowe” wyróżniono prace: Oli Wodeckiej,
Małgosi Kowalczyk, Mai Tomal i Dominiki Pazur. W Turnieju Piłkarskim zwyciężyła drużyna:
Gumisie (Mateusz Wawak, Albert Domagała,
Mateusz Stankiewicz, Sebastian Mącznik, Mateusz Kopeć). Następnie: FC Albatros (Konrad
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Cieloch, Adam Domagała, Paweł Mystek, Karol
Gozdek, Piotr Rumas), Smerfy (Walter Bober,
Jacek Kosznik, Marek Kowalczyk, Bartłomiej
Janiec, Piotr Sobieraj, Radosław Chałon),
Absolwentki (Jowita Błaszkiewicz, Patrycja
Szczerba, Klaudia Majka, Kinga Książek), Nadwiślanka (Magdalena Kmiecik, Patrycja Tomal,
Kinga Korzec, Eryk Grzywna, Paulina Krypel,
Karolina Minór, Jakub Kowalczyk).
Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał
się Konrad Cieloch, zawodniczką Kinga Książek, strzelcem Albert Domagała i bramkarzem
Karol Gozdek.

Spotkanie autorskie
w Gminnej Bibliotece
Publicznej
W dniu 18 września ub. r. w Domu
Kultury w Opatowcu odbyło się zorganizowane przez Oktawiusza Cugowskiego
– dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Opatowcu spotkanie autorskie z Kazimierzem Burnatem i Krystyną Konecką. Na spotkaniu obecni byli nauczyciele
i uczniowie ze szkół z Opatowca i Krzczonowa. Barwne opowieści autorów zachęcały
młodzież do słuchania i czytania. Uczniowie
aktywnie uczestniczyli w spotkaniu zadając
gościom liczne pytania.

Uczniowie klas IV - I V
Wicemistrzami powiatu
„ORLIKI 2012”
XX Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta
Gminy Opatowiec odbył się w dniach 24 i 25
lutego 2012 roku w Zespole Szkół w Opatowcu.
Do rywalizacji przystąpiło 16 drużyn: Mistrzowice, Mega Bonus, Gmina Opatowiec, Kocina,
Kaziki, Krzczonów 0.7, Ksany-Hercules, Bomba,
Przemyków, Summer Team, Wisła Opatowiec,
Koszyce-Szreniawa, UKS Nadwiślanka, Gumisie, Gimnazjum Opatowiec oraz Absolwentki.
Turniej odbywał się systemem pucharowym tj.
do dwóch przegranych meczy, których w sumie
rozegrano 29.
Tak jak w roku 2011 najlepsze okazały się
Mistrzowice w składzie: Rafał Kański, Dariusz
Grzesik, Rafał Grzesik, Jarosław Tomal, Łukasz
Kryca, Piotr Grzywna, Maksym Grylak, Paweł
Książek, Marcin Kryca, Wojciech Dzięcioł.
Drugie miejsce zajął Mega Bonus, a trzecie
reprezentacja Gminy Opatowiec.
Nagrody ufundował i wręczył organizator
imprezy Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk. Nikt nie został pominięty i każda drużyna otrzymała puchar.
Organizatorzy wyróżnili najlepszą zawodniczkę turnieju Agnieszkę Konik z drużyny
Szreniawa i najlepszego zawodnika Dariusza

Turniej
Piłki Siatkowej
o Puchar Wójta
Gminy Opatowiec
Grzesika z drużyny Mistrzowice. Puchar dla
najmłodszego zawodnika otrzymała Ilona Maj
z UKS Nadwiślanka. „Odkryciem Turnieju” został
ogłoszony Karol Chruszewski z drużyny Kocina,
a najbardziej skutecznym zawodnikiem okazał się Robert Wójcik z drużyny Mega Bonus.
Najbardziej aktywnym sędzią turnieju był Piotr
Grzywna, wytrwałym z zarazem najmłodszym
kibicem został Jakub Kłos, a najlepszym kibicem
został ogłoszony Zdzisław Kański. Tytuł „Super
Kibica” powędrował do Wojciecha Dzięcioła.
Specjalny puchar ufundowany przez Przewodniczącego Rady Gminy Opatowiec Michała
Szczerbę otrzymała drużyna z Kociny za walkę
„fair play”. Imprezę uświetnił również swoją
osobą inicjator pierwszego turnieju, ówczesny
Dyrektor Szkoły i nauczyciel wychowania fizycznego – Stanisław Gwiazda.

O g ó lno po ls k i Turniej Wiedzy Pożarn icz e j w Op at ow cu
W dniu 1 marca 2012 roku w Zespole Szkół
w Opatowcu odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”,
który ma na celu popularyzowanie przepisów
i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony
przeciwpożarowej. W szczególności służy rozpowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad
postępowania na wypadek pożaru, praktycz-

nych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą,
poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.
W turnieju startowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i Gimnazjum
w Opatowcu. Konkurs składał się z testu pisemnego oraz części ustnej. Nad jego przebiegiem
czuwało jury z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej wraz
z przedstawicielami samorządu gminnego.
W kategorii szkół podstawowych pierwsze
miejsce zajęła Kamila Kozioł uczennica Szkoły
Podstawowej z Krzczonowa. W kategorii szkół
gimnazjalnych wygrał Patryk Pawlik uczeń Gimnazjum w Opatowcu. Gmina Opatowiec ufundowała wszystkim uczestnikom turnieju atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.

W dniach 7 i 14 września w Kazimierzy Wielkiej drużyny piłkarskie Zespołu Szkół
w Opatowcu wzięły udział w III Turnieju Orlika
o Puchar Premiera Donalda Tuska. Miejsce
II zajęła drużyna w kategorii chłopcy młodsi
w składzie: Michał Kowalczyk, Patryk Matuszczyk, Daniel Niedźwiedź, Bartosz Dybała,
Michał Gwóźdź, Bartosz Kościółek, Dominik
Kociński, Miłosz Krawczyk, Dominik Madej
i Bartosz Niedźwiedź
Miejsce V zajęła drużyna w kategorii
chłopcy starsi w składzie: Kamil Bysiec, Patryk Kociński, Maciej Korzec, Daniel Kryca,
Wojciech Kowalczyk, Patryk Małek, Kacper
Markowski, Adrian Niedźwiedź i Kamil Siwy

W e d u k a c j i be z w zg l ę d ni e
n aj w aż n ie j sz a j e s t
j akość
W dniu 26 października 2012 r. w Urzędzie
Marszałkowskim w Kielcach, Komisja Oceny
Projektów oceniała wnioski złożone w ramach
konkursu zamkniętego: Działanie 9.4 „Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
Grzegorz Kozioł – wicedyrektor Zespołu
Szkół w Opatowcu wraz z Anną KlimaszewskąLuty – skarbnikiem Gminy Opatowiec przygotowali dwa wnioski o dofinansowanie: ICT
w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie
wiejskiej Opatowiec i E-learning w nauczaniu
i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec.
Wartość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego to
ponad 113 tys. zł.
Obydwa wnioski złożone przez Gminę Opatowiec uzyskały bardzo wysoką notę (wśród
67 wszystkich) podczas oceny merytorycznej
i znalazły się na trzecim i czwartym miejscu listy
rankingowej wniosków rekomendowanych do
dofinansowania. Podczas realizacji wyżej wymienionych projektów nauczyciele ze wszystkich
szkół z terenu Gminy Opatowiec będą podnosili
swoje kwalifikacje i zdobywali nowe doświadczenia, uczestnicząc w szkoleniach, prowadzonych przez liderów nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania, a szkoły pozyskają
kolejne nowoczesne narzędzia dydaktyczne.
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- Gminny Dzień Kobiet Jak co roku w miesiącu marcu w Krzczonowie zjawiły się Panie z terenu całej gminy.
Powodem tego spotkania był V Gminny Dzień
Kobiet. Organizatorami święta naszych Pań
byli: Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sławomir Kowalczyk – Wójt
Gminy Opatowiec, Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec, Adam
Stoksik – Radny Powiatu Kazimierskiego,
Marian Gruszka i Jarosław Kociński – Radni
Rady Gminy Opatowiec.
W uroczystości uczestniczyło prawie 200
Pań z terenu całej gminy. Obecni Panowie złożyli gorące życzenia wszystkim przybyłym na
uroczystość Paniom, odśpiewali STO LAT. Później przyszedł czas na występy dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Krzczonowie, Zespołu Szkół
w Opatowcu oraz zespołu ludowego „Bejscowianie”. Następnie na scenę wkroczył kabaret
„Agentki 007” ze Skalbmierza, który rozbawił
i rozweselił wszystkich zebranych. Gościom
czas umilał również zespół „Top Secret”.
Gminny Dzień Kobiet nie był jedynym jaki się
odbył w tym czasie. Swoje święto Panie mogły
również świętować w Domu Kultury w Opatowcu, w Rogowie i w Kocinie.

W rocznicę zbrodni katyńskiej
W dniu 17 kwietnia 2012 roku w Zespole Szkół w Opatowcu odbył się uroczysty apel upamiętniający 72 rocznicę mordu dokonanego
na polskich oficerach przez NKWD w 1940 roku, oraz ofiary katastrofy
samolotu prezydenckiej delegacji, z dnia 10 kwietnia 2010 roku koło
Smoleńska.
Obie tragedie połączyło to samo, symboliczne dla Polaków miejsce
– Katyń. Uczniowie w formie montażu słowno-muzycznego przypomnieli
o losach ponad 21 tysięcy polskich jeńców: oficerów wojska polskiego
II RP i straży granicznej, lekarzy, policjantów, duchownych na których,
z woli Stalina i na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego, wykonano wyrok śmierci strzałem w tył głowy.
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Uczniowie podkreślali, jak ważna jest pamięć o ofiarach z 1940
i 2010 roku. Jak ważne, by troszczyć się o prawdę i przechowywać ją
w trosce o tożsamość narodową. Jak ważne jest być dobrym człowiekiem, Polakiem, obywatelem.
W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy i Przewodniczący Rady
Gminy Opatowiec. Po apelu dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, harcerze
oraz delegacje uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum udali się
pod Dąb Pamięci, by złożyć hołd ofiarom Katynia pochodzącym z gminy
Opatowiec.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
Kolejny XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny w tym roku zorganizowano pod hasłem
„20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas
widzą, tak nas malują”. Do konkursu na szczeblu gminnym zgłoszono 24 prace plastyczne,
w trzech kategoriach wiekowych. Ocenie została poddana technika wykonania prac, zgodność
z tematyką konkursu oraz estetyka. Zgłoszone
prace wykonano różnymi technikami, m.in.: rysunku, malarską, grafiką, wyklejanką.

Aleksandra Wodecka 1 miejsce

Uczestnicy w swych pracach ukazali różnorodność i wszechstronność działań zawodu
strażaka podczas pełnienia niezwykle trudnej
i niebezpiecznej służby, a także znaczenia ich
pracy dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi. Jak co roku komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, polegające
na wyłonieniu po trzy najlepsze prace w trzech
kategoriach wiekowych, które zostały zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego.

Wiktoria Szluchcik 1 miejsce

Grupa I młodsza 5-8 lat: Jakub Kłos, Dawid Majka, Sandra Parada.
Grupa II średnia 9-12 lat: Wiktoria Szluchcik, Agnieszka Dragan, Miłosz Krawczyk.
Grupa III starsza 13-16 lat: Aleksandra
Wodecka, Agnieszka Wojas, Patrycja Tomal.

Jakub Kłos 1 miejsce

Od listopada 2012 roku nowe zasady
przyznawania zasiłków rodzinnych
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo
do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej
się. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł
lub 623 zł netto (gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne). W przypadku gdy dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę kryterium
o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (obecnie
77,00 zł), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.
W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.
Ponadto do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę
w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej,
jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Wysokości zasiłku obowiązujące od listopada
2012 roku wynoszą:
- 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:
- urodzenie dziecka;
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- samotne wychowywania dziecka;
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego;
- rozpoczęcie roku szkolnego;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
Szczegółowych informacji dotyczących przyznawania zasiłków rodzinnych udziela Gminny
Ośrodek pomocy Społecznej w godzinach pracy.

Perły
Ponidzia
W związku z naborem wniosków
w ramach Lokalnej Grupy Działania „Perły
Ponidzia” z terenu Gminy Opatowiec zostało złożonych 5 wniosków na łączną kwotę
116.096 zł. W dwóch przypadkach beneficjentem jest Gmina Opatowiec, a pozyskane
fundusze mają być przeznaczone na zmianę pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej
w Kamiennej oraz na wymianę okien i drzwi
oraz remontu sali w świetlicy wiejskiej
w Urzutach. Pozostałe wnioski zostały
złożone przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Krzczonowie na remont i modernizację
świetlicy wiejskiej, OSP w Rzemienowicach
na docieplenie ścian oraz tynki zewnętrzne
na budynku świetlicy wiejskiej, OSP w Mistrzowicach na wymianę okien i drzwi oraz
remont części pomieszczeń świetlicy wiejskiej.
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„PERŁY PONIDZIA”
Ul. PPOR. SOKOŁA 19
28-530 SKALBMIERZ
telefon: (41) 35 - 29 - 077
www.perlyponidzia.pl

biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Wiosna talentów
W „dniu wagarowicza” uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu brali
udział w konkursie Wiosna Talentów zorganizowanym pod patronatem
Wójta Gminy, który odbywał się na sali widowiskowej Domu Kultury
w Opatowcu. W trakcie konkursowych zmagań uczniowie prezentowali
swoje zdolności taneczne, muzyczne, sportowe, literackie i aktorskie.
W ten sposób propagowali zdrowy styl życia – bez uzależnień w postaci
narkotyków, alkoholu czy papierosów. Występy miały charakter indywidualny i grupowy.

Dożynki w Rogowie
W dniu 15 sierpnia 2012 r. w uroczystość Matki Boskiej Zielnej
w Rogowie odbyły się dożynki parafialne. Ich organizatorami byli miejscowi strażacy. Jak co roku gospodarzem święta plonów był Prezes OSP
w Rogowie Mieczysław Boksa. Mimo pochmurnej pogody licznie dopisali
parafianie oraz przybyli goście. Obchody święta rolników rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym w Rogowie, którą celebrował
ks. Wiktor Mentel. Podczas mszy składano podziękowania za tegoroczne
plony oraz proszono o dalszą opiekę i łaski. Poświęcono również wieńce
– symbol pracy rolnika. Kunsztowne, misternie zdobione wieńce dożynkowe przygotowali mieszkańcy wsi Rogów, Kobiela, Urzuty i Kęsów. Po
nabożeństwie barwny korowód dożynkowy przemaszerował na plac przy
remizie OSP, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Prezes OSP Rogów złożył podziękowania: Komendantowi PSP
w Kazimierzy Wielkiej za przyczynienie się do pozyskania na rzecz OSP
w Rogowie samochodu Ford-Transit, Wójtowi Gminy, oraz sponsorom za
wsparcie budowy garażu. Symboliczny bochen chleba został podzielony
wśród mieszkańców i przybyłych gości. Jak co roku odbył się konkurs
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Powołana w tym celu komisja
miała trudne zadanie, gdyż wszystkie wieńce cechowały się pięknem
i starannością wykonania. Za najpiękniejszy uznano wieniec dożynkowy
wsi Kobiela.
W części artystycznej uroczystości wystąpiły absolwentki Gimnazjum oraz uczennice z Zespołu Szkół w Opatowcu. Tańczono i bawiono
się do późnych godzin nocnych wraz z zespołem „Fantastic”.
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Nagrodzono w kategoriach:
śpiew profesjonalny – Wiktoria Maj i Klaudia Kozioł, śpiew amatorski
– duet Karolina Jakubowska i Paulina Mystek, instrumenty muzyczne – Krystian Leks i Szymon Szczęsny, gimnastyka – Bartosz Dybała,
recytatorsko-teatralna – Emilia Kornaś, plastyka – Agnieszka Wojas,
występy grupowe – całe przedszkole.

Zebrania wiejskie

Gminny Turniej „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”
W dniu 28 marca 2012 roku w Zespole Szkół w Opatowcu został przeprowadzony
Gminny Turniej ” Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”. W turnieju zorganizowanym wspólnie
z policją wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie – opiekun Tomasz
Paluch, oraz uczniowie Szkoły Podstawowej

w Opatowcu – opiekun Katarzyna Szczerba.
Zwyciężyła drużyna z Opatowca, która reprezentowała Gminę w Powiatowym Turnieju BRD
w Kazimierzy Wielkiej. Najlepszym zawodnikiem został Adrian Niedźwiedź, uczeń klasy VI
SP Opatowiec.

Wojewódzki Finał Konkursu Biblijnego
Uczennice Szkoły Podstawowej w Krzczonowie – Daria Gruszka i Kamila Kozioł zdobyły
III miejsce w finale diecezjalnym XVII Edycji
Konkursu Biblijnego, który odbył się w dniu

21 kwietnia w LO im. Stefana Żeromskiego
w Kielcach. Dziewczynki do konkursu przygotowywała katechetka – Anna Pudłowska.
Gratulujemy!

Mając na uwadze, że najlepszą formą konsultacji w gminie są te w postaci
spotkań otwartych, Wójt Gminy Opatowiec
– Sławomir Kowalczyk w miesiącu lutym
i marcu 2012 roku wspólnie z sołtysami
zorganizował i przeprowadził spotkania
z mieszkańcami we wszystkich sołectwach
gminy. Na zebraniach wiejskich Wójt przekazał informacje mieszkańcom z zakresu
zrealizowanych głównych działań w 2011
roku a także z napotkanych problemów oraz
nakreślił zamierzenia i plany na najbliższą
przyszłość.
Wiele istotnych dla mieszkańców gminy
decyzji zostało wypracowanych i skonsultowanych na zebraniach wiejskich. Mieszkańcy chętnie w nich uczestniczyli, gdyż mieli
świadomość, że w taki sposób mogą realnie
wpłynąć na politykę finansową i inwestycyjną prowadzoną przez gminę. Na zebraniach
w poszczególnych sołectwach zebrane zostały informacje na temat potrzeb w zakresie inwestycji w infrastrukturę na cały rok.
Mieszkańcy zgłaszali priorytety do realizacji
i tym samym wskazali najważniejsze dla
nich potrzeby.
Kierując się zasadą sprawiedliwości
i celowości z puli zgłoszonych potrzeb i pomysłów, a także w ramach posiadanych zasobów finansowych, dokonany został wybór
wydatków inwestycyjnych i remontowych,
mający kluczowe znaczenie dla rozwoju
i poprawy życia mieszkańców gminy.

Medal olimpijski

Nowe nawierzchnie asfaltowe
W minionym roku do użytku zostały oddane świeżo zmodernizowane drogi gminne i powiatowe. Nowa nawierzchnia została wykonana na najbardziej zniszczonych nawierzchniach na
drogach powiatowych w miejscowościach Kocina, Rzemienowice, Kamienna. Łączna długość
wyremontowanych odcinków wyniosła 815 metrów. Realizacja tego zadania była możliwa dzięki
porozumieniu zawartemu pomiędzy Gminą Opatowiec z Powiatem Kazimierskim i udziałem finansowym gminy w zadaniu. Całkowity koszt remontu dróg wyniósł 157.342 zł w tym wkład gminy
55.000 zł.
W październiku dokonano również odbioru zmodernizowanej drogi gminnej relacji PodskaleKobiela w miejscowości Rogów, nową nawierzchnię położono na 354 metrach. Koszt tego zadania
wyniósł 42.647 zł w tym dofinansowanie uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20.000
zł. Nowo wykonany odcinek drogi, wraz z fragmentem wykonanym w zeszłym roku połączył Podskale z Kobielą, od tej pory przez Rzeczyska można przejechać po nowym równym asfalcie.

W trakcie uroczystości otwarcia wieży hejnałowo-zegarowej w Opatowcu miał miejsce
bardzo miły akcent: Maria Mączyńska pochodząca z Opatowca polska łuczniczka, olimpijka, wielokrotna medalistka, w darze dla gminy
przekazała na ręce Wójta Gminy – Sławomira
Kowalczyka złoty medal Mistrzostw Świata
w Łucznictwie z Amersfoort w Holandii z 1967r.
To piękny gest, dziękujemy.

biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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„Program indywidualizacji nauczania
i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec”

W dniu 22.06.2012r. zakończyliśmy realizację projektu pn. „Program indywidualizacji
nauczania i wychowania klas I-III w Gminie
Opatowiec” finansowanego w kwocie 60 tys. zł
ze środków Unii Europejskiej. W tym dniu dyrektorzy szkół zorganizowali apele, w których
udział wzięli: Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, Skarbnik Gminy – Anna Klimaszewska-Luty i pracownicy Biura Projektu:
Maria Kurek i Radosław Fitek. Uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Krzczonowie biorący
udział w projekcie, doskonale przygotowali się
do tej uroczystości i przedstawili apel pn. „Podróżujemy po Europie”. Ich rówieśnicy ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Opatowcu
przygotowali pokaz pn. „Wyrosną z nich tacy,
którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną”, oraz
występy artystyczne i prezentację multimedialną z prowadzonych zajęć.
Występy dzieci z obu szkół były w pewnym stopniu zaprezentowaniem tego, czego nauczyły się na zajęciach realizowanych
w ramach projektu. Wójt Gminy podsumowując udział szkół w zrealizowanym przedsięwzięciu podkreślił, że wsparciem w ramach
projektu objęto 46 uczniów (23 dziewczynki
i 23 chłopców) z klas I-III szkół podstawowych. Główne założenia projektu zostały zrealizowane na zajęciach wyrównawczych z jęz.
polskiego i matematyki. Odbyło się 360 godz.
w tym po 180 godz. w każdym z dwóch bloków
przedmiotowych. Szkoły dzięki realizowanemu
projektowi wzbogaciły swoje zaplecze w wartościowe i ułatwiające prace z uczniem pomoce
dydaktyczne i multimedialne, a także sprzęt
biurowy i meble szkolne.
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Na zakończenie, za pełne zaangażowanie się w realizację projektu Wójt serdecznie
podziękował dyrektorom szkół i nauczycielom
prowadzącym zajęcia, a przede wszystkim
uczennicom i uczniom, którym wręczył pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w Programie
indywidualizacji nauczania i wychowania klas
I-III w Gminie Opatowiec”.

Uczniowie, w ramach podziękowania wręczyli zaproszonym gościom piękne czerwone
róże. Zadowolenie na twarzach dzieci, oraz
dobre wyniki pracy nauczycieli prowadzących
zajęcia pozwalają stwierdzić, że zrealizowany
projekt był trafionym przedsięwzięciem, który
już dziś zaowocował lepszymi wynikami w nauce, a w przyszłości przyniesie korzyści zarówno uczniom jak i ich rodzicom.

Pomoc rolnikom
w związku z gradobiciem
W miesiącu czerwcu 2012 r. naszą gminę nawiedził deszcz nawalny połączony z gradobiciem.
W jego wyniku na powierzchni ponad 800 ha wystąpiły szkody w produkcji rolnej, w tym w 69 gospodarstwach o powierzchni blisko 500 ha przekroczyły 30 % średniej rocznej produkcji. Szkody
wystąpiły również u 27 rolników spoza terenu naszej gminy posiadających tu pola uprawne, w 35
gospodarstwach szkody nie przekroczyły 30%. Zniszczenia dotknęły: zboża ozime - 169,37 ha,
zboża jare – 102 ha, rośliny okopowe – 70,68 ha, warzywa 14,11 ha, rośliny motylkowe – 48,39,
rośliny oleiste – 2,53 ha, inne zbożowe (np. kukurydza) – 75,12 ha, uprawy jagodowe – 3,61 ha,
pozostałe – 8,78 ha.

Wójt
Gminy Opatowiec
informuje

Rozstrzygnięcie konkursu
na nazwę
biuletynu informacyjnego gminy
W dniu 24 maja 2012 r. nastąpiło uroczyste wręczenie nagrody w konkursie zorganizowanym przez Wójta Gminy Opatowiec na nazwę biuletynu informacyjnego gminy. Konkurs
wygrał Stanisław Grzywna z Mistrzowic, który
zaproponował nazwę „Biuletyn informacyjny
z życia gminy Opatowiec”. Wręczenia nagrody
dokonał Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy

Opatowiec w towarzystwie Bożeny Zbertek
sekretarza gminy oraz członków komisji konkursowej Anny Klimaszewskiej-Luty – skarbnika gminy, Stanisława Kurka i Huberta Krupy.
Nagrodą w konkursie był wysokiej klasy rower
górski. Wszyscy serdecznie pogratulowali zwycięzcy, a on sam obiecał promowanie jazdy na
rowerze jako zdrowego trybu życia w naszej
gminie.

numery kontaktowe

Każdy rolnik, który chce odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać
faktury VAT. W terminie od 1 lutego 2013 r.
do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, w zależności od miejsca
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od
1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić
będzie: 81,70 zł x ilość ha użytków rolnych, dopłata do 1 litra oleju napędowego wynosi 0,95 zł, tj. maksymalnie 86,00
litrów do 1 ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 – 30 kwietnia 2013 r. w przypadku
złożenia wniosku w pierwszym terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we
wniosku.
Rolnicy, którzy są dzierżawcami
użytków rolnych proszeni są o dostarczenie kserokopii umów dzierżawy lub
oświadczenia właściciela użytków rolnych, że nie będzie ubiegał się o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej (wzór oświadczenia
w Urzędzie lub u sołtysa).
Wnioski będą przyjmowane w pokoju nr 4
w Urzędzie Gminy w Opatowcu ul. Rynek 3.
Tel. 41-3518052 lub 41-3518033 wew.12

Pomoc w wypełnianiu
wniosków o dopłaty
bezpośrednie
Blisko setka rolników skorzystała
z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Pomoc była
oferowana w Domu Kultury w Opatowcu,
gdzie od marca do połowy maja na potrzebujących rolników czekał pracownik Urzędu
Gminy. Rolnicy składali wnioski o płatność
jednolitą, uzupełniającą i rolnośrodowiskową.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Dzień Dziecka w Domu Kultury

W dniu 4 czerwca 2012 r. w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się spotkanie z okazji Dnia
Dziecka przygotowane przez Małgorzatę Gwóźdź. Wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy Opatowiec, Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Opatowcu, dzieci
z klas młodszych wraz z nauczycielami oraz licznie zgromadzeni goście. Rodzice dzieci z zerówki przygotowali dla swoich pociech oraz innych uczniów wielką niespodziankę. Tym razem
to Oni postanowili wcielić się w rolę aktorów występując w sztuce „Królewna Śnieżka”.
Przygotowania do tego przedstawienia trwały od marca. Częste próby bardzo zintegrowały
Rodziców, którzy z wielkim zaangażowaniem i pełni zapału podeszli do tego przedsięwzięcia.
Każdy Rodzic zadbał także o to, by wystąpić w kostiumie właściwym dla granej przez siebie
postaci. Nieoceniona w tej kwestii okazała się Marzena Nizińska, która przyszła z pomocą
i uszyła stroje dla aktorów. Aby oddać właściwy nastrój baśni przygotowano w tym celu piękną
scenografię.
Występ Rodziców wywarł na dzieciach niesamowite wrażenie i na pewno długo pozostanie
im w pamięci, ponieważ mogli podziwiać Ich w nietypowej roli. Uśmiech, radość na twarzach dzieci, spontaniczne reakcje dobiegające z widowni świadczyły o tym, że przeżywają wielką radość
i satysfakcję. Na zakończenie widzowie nagrodzili Rodziców gromkimi brawami. Zaproszeni
goście podziękowali i pogratulowali tak wspaniałego przygotowania występu pomysłodawczyni. Wszyscy Rodzice otrzymali dyplomy uznania z rąk Pani Dyrektor oraz Pani Małgorzaty
Gwóźdź.
W przedstawieniu wzięli udział:
Wilk – Janusz Kaczmarczyk, Wiewiórka I – Monika Wesołowska, Wiewiórka II – Bernadetta Wilk, Zajączek – Ewa Jachna, Wróbelek – Aneta Tomasik, Leśne Ptaki – Monika Jabłońska,
Hanna Kupisz, Bożena Tomczyk, Zła Królowa – Anna Sekuła, Czarodziejskie Lustro – Maria
Król, Czarownica – Edyta Pobiega, Nadworny Myśliwy – Radosław Kornaś, Służący – Marcin Król, Śnieżka – Ewelina Klita, Młody Książę – Paweł Salamon, Krasnoludek I – Mariusz
Stankiewicz, Krasnoludek II – Piotr Kowalczyk, Krasnoludek III – Wanda Marek, Krasnoludek
IV – Zbigniew Pietrzyk, Krasnoludek V – Edyta Zielińska, Krasnoludek VI – Anna Dudek, Krasnoludek VII – Justyna Krupa.
Występującym składamy wyrazy uznania za odwagę i zaangażowanie.

Informacja w zakresie konserwacji i remontów
grobów i cmentarzy wojennych w Gminie Opatowiec
Opieka i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych jest zadaniem wykonywanym przez
Gminę Opatowiec na podstawie porozumienia Wójta Gminy z Wojewodą Świętokrzyskim.
W ramach dotacji w wysokości 4000 zł otrzymanej w 2012 roku na realizację przedmiotowych
zadań zostały wykonane prace przy mogile pomordowanych 28 obywateli narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej w Mistrzowicach. W ramach tych prac wykonano:
- ogrodzenie mogiły słupkami granicznymi z łańcuchami osadzonymi na wylewce betonowej,
- schody umożliwiające bezpieczne dojście do tablicy upamiętniające to wydarzenie,
Prace porządkowe oraz montaż słupków wykonane zostały przez Gminę we własnym
zakresie. W roku poprzednim Gmina również otrzymała dotację w wysokości 4000 zł, która
przeznaczona została na poprawę estetycznego wyglądu cmentarza wojennego.
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Bezpłatne badania
cytomammograficzne
Cytologia i mammografia ratują życie. Nie zwlekaj – idź na badania
Podobnie jak w roku ubiegłym paniom
z terenu gminy umożliwiono przeprowadzenie badań cytologicznych i mammograficznych. W dniach 14-15 czerwca 2012 r. przy
Ośrodku Zdrowia w Opatowcu stał cytomammobus, w którym specjaliści ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii wykonywali
badania. Cała akcja mogła się odbyć dzięki
pomocy Gminy Opatowiec, która sfinansowała przyjazd cytomammobusa.
Mammografia
Mammografia to rentgenowskie badanie piersi, które jest obecnie najlepszym
sposobem wykrywania raka piersi w jego
początkowym stadium rozwoju. Nie ma powodu do niepokoju. Jest to badanie szybkie
i nieinwazyjne. Mammografia pozwala
wcześnie wykryć 90-95% zmian nowotworowych, które we wczesnej fazie rozwoju
raka piersi mogą być w większości przypadków całkowicie uleczalne. Bezpłatną mammografię w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi może wykonywać każda kobieta
w wieku 50-69 lat co 24 miesiące.
Cytologia
Cytologia polega na mikroskopowej ocenie komórek pobranych specjalną
szczoteczką z szyjki macicy. Dzięki niej
można zdiagnozować nawet niewielkie
nieprawidłowości i dlatego tak ważne jest,
aby wykonywać to badanie regularnie. We
wczesnej fazie rozwoju rak szyjki macicy
może być całkowicie uleczalny. Bezpłatną
cytologię w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania
Raka Szyjki Macicy może wykonywać każda
kobieta w wieku 25-59 lat co 36 miesięcy.

Kapsuła Czasu Radia Kielce
gościła w Opatowcu
W dniu 26 sierpnia 2012r. ekipa radiowców Radia Kielce na czele z redaktor Ewą Okońską,
wraz z mobilnym studiem nagrań zawitała do Opatowca, gdzie na rynku odbywało się Powiatowe
Święto Plonów. Przygotowano dla mieszkańców „Kapsułę Czasu” – miejsce, w którym na specjalnym cyfrowym nośniku mieszkańcy mogli zarejestrować swoje wypowiedzi i przemyślenia dla
przyszłych pokoleń. W trakcie dnia prowadzona była na żywo audycja promująca naszą gminę. Do
odwiedzenia naszej „Małej Ojczyzny” zachęcał m. in. Wójt Gminy Opatowiec.
Wizyta dziennikarzy Radia Kielce była już kolejną w tym roku. Po raz pierwszy pojawili się na
XIII Championacie Koni Małopolskich. Współpraca z radiem w znacznym stopniu przyczynia się do
szerzenia walorów Gminy Opatowiec.

W maju 2012 roku Wójt Gminy wraz
z firmą Globar Elektro Trading S.A. zorganizował zbiórkę zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Wspólnymi siłami
udało się zebrać 2417 kg elektroodpadów,
które następnie trafiły do zakładu przetwarzania, gdzie zostały poddane procesom
odzysku, ich elementy zostały użyte jako
surowce wtórne wpływając korzystnie na
ochronę środowiska naturalnego. Zbiórka sprzętu miała charakter nieodpłatny
i w znacznym stopniu przyczyniła się do
poprawy gospodarki śmieciowej na terenie
gminy Opatowiec.

Nowy
dzielnicowy

Stypendia
szkolne
W roku 2012 stypendia szkolne były
wypłacane w dwóch terminach. Jako pierwsza została wypłacona w czerwcu II transza
z puli na rok szkolny 2011/2012. Komisja
Stypendialna powołana przez Wójta Gminy pozytywnie zaopiniowała 51 wniosków
stypendialnych dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Opatowiec. Wypłacono
15580 zł w tym wkład Gminy wyniósł 3116
zł. Transza z puli z roku szkolnego 2012/2013
została wypłacona w grudniu poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Tym razem
pozytywnie zostało zaopiniowane 57 wniosków na kwotę 17624 zł, w tym wkład własny Gminy wyniósł 3525 zł.

Zbiórka
zużytego sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego

Gminy Opatowiec

Podczas dwóch naborów wniosków
o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego używanego do
produkcji rolnej w lutym i sierpniu 2012
roku – Wójt Gminy Opatowiec wydał 676
decyzji, przyznając tym samym zwrot
części ww. podatku, na łączną kwotę
278 768,97 zł. Rolnicy we wnioskach
zgłosili 3 861,1 ha powierzchni użytków
rolnych oraz przedstawili faktury zakupu 293 441,02 l oleju napędowego.

Od stycznia 2013 roku pełniącym funkcję
dzielnicowego Gminy Opatowiec jest sierż. szt.
Piotr Czajka. Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów mieści się w budynku Domu Kultury
w Opatowcu na parterze. Dzielnicowy pełni
dyżury w każdy wtorek oraz piątek. We wtorki
będzie przyjmował interesantów w godzinach
12.00 – 13.00, natomiast w piątki w godzinach 9.30 – 10.30. W zależności od potrzeb
i problemów zgłaszanych przez mieszkańców
Gminy godziny dyżuru mogą ulec zmianie.

Tel. 41-370-96-65
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Dopłaty
do materiału
siewnego w
2013 roku –
informacja

Dzień strażaka
W zeszłym roku obchody dnia strażaka
przypadające w Św. Floriana strażacy OSP
z terenu Gminy Opatowiec uczcili dnia 3 maja
w Kocinie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą w kościele parafialnym. Po Mszy odbył się przemarsz pocztów sztandarowych
i jednostek OSP prowadzony przez Komen-

danta Gminnego Jarosława Gwoździa, przy
akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kociny.
W uroczystości uczestniczyły władze samorządu gminnego, przedstawiciele władz powiatowych oraz Państwowej Straży Pożarnej, władze
OSP wraz z 12 jednostkami OSP z terenu Gminy
Opatowiec oraz mieszkańcy i goście.

Zakończono remont furty bocznej
przy kościele parafialnym w Rogowie
Zakończono prace remontowe furty bocznej zlokalizowanej w zespole kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Rogowie. Barokowa furta wpisana jest do
rejestru zabytków. Została wybudowana w połowie XVIII wieku wraz z drewnianym kościołem,
który uległ spaleniu w 1932 roku. Sąsiaduje z kościołem i plebanią. Obiekt był w bardzo złym
stanie technicznym. Przeprowadzono jego remont kapitalny. Parafia w Rogowie przy pomocy Urzędu Gminy w Opatowcu pozyskała ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
w Kielcach, dofinansowanie w wysokości 14.315 zł, łączny koszt remontu to 22.859 zł. Zgodnie
z decyzją Konserwatora Zabytków furtę wyremontowano z wykorzystaniem elementów historycznych. Autentyczny wygląd nadają jej nienaruszone, pochylone mury, gont łupany, podbicie
miedziane czy kilkusetletnie gwoździe. Furtę wieńczy stylowy krzyż na miedzianej kopule.
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Dyrektor Agencji Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie: od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać
się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter
pomocy „de minimis” w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych
i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka
– zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie: od dnia 15 lipca 2012 r.
do 15 czerwca 2013 r.

Świadczenia
rodzinne
informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Opatowcu informuje, iż w dniu 1 stycznia 2013 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7
grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2012 r.
poz.1548).
W związku z art. 11 w/w ustawy osoby
uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia
30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki
określone w przepisach dotychczasowych.
Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy
prawa po upływie w/w terminu, tj. po dniu
30 czerwca 2013 r.
Od dnia 1 lipca 2013r. osoby, którym
decyzje o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa po upływie
w/w terminu mogą ubiegać się o specjalny
zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne, obowiązujące od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy.

„Przywróciliśmy
trochę normalności reformie
Wspólnej Polityki Rolnej”
Głosowanie prawie 8 tysięcy poprawek w dn. 23 i 24 stycznia 2013
zakończyło pierwszy etap prac nad reformą WPR na szczeblu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim.
Oto najważniejsze kwestie podjęte w reformie WPR:
Według wyjściowej propozycji Komisji Europejskiej Polska miałaby uzyskać niewielki wzrost dopłat na poziomie kilku procent. Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Wsi PE opowiedziała się za dodatkowym zwiększeniem płatności
dla krajów poniżej średniej unijnej, a więc i Polski, lecz nadal wzrost ten nie
jest satysfakcjonujący.
Tzw. zazielenienie WPR w poprawkach Komisji Rolnictwa zostało ograniczone i uproszczone. W rezultacie dywersyfikacja upraw rolnych
nie będzie dotyczyła gospodarstw do 10 ha, a gospodarstwa pomiędzy 10
a 30 ha będą zobowiązane do prowadzania minimum dwóch upraw, a dopiero powyżej 30 ha minimum 3 upraw. Ponadto Parlament chce ograniczyć
wymóg wyłączenia gruntów ornych na obszary prośrodowiskowe z 7% do
3% w pierwszym roku funkcjonowania reformy, a potem zwiększyć do 5 %
w 2016 roku (zmiany te wejdą nie w 2014 r. a raczej w 2015 r.). Następnie
Komisja Europejska ma dokonać przeglądu i na podstawie jego wyników
podjąć decyzję, co dalej.
Dalsze zmiany to utrzymanie, a nawet poprawa wsparcia dla młodych
rolników. Młodzi rolnicy będą otrzymywali w dalszym ciągu wsparcie z II filaru na tworzenie gospodarstw, a w ramach I filaru dostaną dopłaty wyższe
nawet o 25%, ale maksymalnie do 100 ha.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim przyjęła również poprawkę dotyczącą definicji „aktywnego rolnika”, co powinno
przyczynić się do kierowania dopłat do osób faktycznie prowadzących działalność rolniczą, a nie do tych, którzy są tylko właścicielami ziemi i bezpośrednio jej nie uprawiają. Kraje członkowskie będą mogły zmodyfikować
definicję „aktywnego rolnika”, tak aby dotyczyła ona także gospodarstw,
które otrzymują poniżej wspomnianych 5 tysięcy euro.
Istotne uproszczenia przewidziano we wsparciu gospodarstw małych, do których w UE zalicza się wszystkie te, które otrzymują dopłaty
bezpośrednie poniżej 1500 euro rocznie. Jeśli któreś gospodarstwo będzie się chciało wycofać z tego programu, to jak najbardziej będzie mogło to zrobić. Wprowadzona została zasada, iż stawka ryczałtowa będzie
na poziomie wynikającym z ilości hektarów. Wniosek o płatność będzie

składany tylko raz, przy czym rolnik musi informować o zaistniałych
zmianach. Zakłada się znaczne obniżenie liczby kontroli, szczególnie
w gospodarstwach małych, a tu powinny zostać przyjęte pewne rozwiązania krajowe, które określiłyby kryteria utrzymania ziemi w odpowiedniej
kulturze.
Komisja Rolnictwa PE chce również dać możliwość kontynuowania do
końca 2020 roku uproszczonego systemu płatności bezpośrednich SAPS,
który obecnie obowiązuje m.in. w Polsce. Odejście od tego systemu wymagałoby dużych nakładów na tworzenie nowych programów komputerowych
i dużych prac organizacyjnych. Dotyczy to zwłaszcza problemu rozdziału
tzw. uprawnień.
Komisja Rolnictwa opowiedziała się za utrzymaniem dotychczasowego budżetu II filaru WPR. Najbardziej niekorzystna zmiana, która została
wprowadzona w II filarze, dotyczy wprowadzania obowiązku przeznaczania
25% jego kwoty na programy rolno-środowiskowo-klimatyczne i rolnictwo
ekologiczne. To jest zbyt duże obciążenie II filaru, który ma również inne cele
niż środowiskowe i głównie ma służyć celom rozwojowym takim jak m.in.
wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych i przetwórstwie, pomoc dla
grup producenckich, czy specjalne programy dla drobnych gospodarstw
Proponowana reforma ogranicza w sposób istotny interwencję na rynku
rolnym. Nie podnosi cen referencyjnych i nie przedłuża okresu kwotowania
mleka, o co zabiegało wiele krajów, w tym Polska.
W obecnym systemie mieliśmy sytuacje kryzysowe, a ceny mleka spadały poniżej progu opłacalności. Ponadto zakłada się przedłużenie kwotowania produkcji cukru do roku gospodarczego 2019/2020, co daje pewne
korzyści rolnikom.
Warto na koniec podkreślić, że działania polskich europosłów w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były bardzo aktywne i skierowane m.in. na rzecz
wyrównania dopłat bezpośrednich, wzmocnienia II filara i uproszczenia
przepisów dla rolników i administracji i przyjęcia innych rozwiązań korzystnych dla naszego rolnictwa. Reasumując, można powiedzieć, że wprowadzanymi poprawkami przywróciliśmy trochę normalności reformie WPR.
Dr Czesław Siekierski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nasi Sołtysi
1. Chałon Waldemar – Charbinowice
2. Kaczmarczyk Janusz – Chrustowice
3. Boksa Mirosław – Chwalibogowice
4. Domoń Tadeusz – Kamienna
5. Wach Mariola – Kęsów
6. Kozioł Wiktor – Kobiela
7. Pluta Marek – Kocina
8. Boksa Mirosław – Kraśniów
9. Gruszka Marian – Krzczonów
10. Szumilas Jarosław – Ksany

11. Popiel Robert – Ławy
12. Książek Grażyna – Mistrzowice
13. Minior Alfred – Opatowiec
14. Korzec Zdzisław – Podskale
15. Dybała Małgorzata – Rogów
16. Krypciak Andrzej – Rzemienowice
17. Małek Stefan – Senisławice
18. Marzec Helena – Trębaczów
19. Sojka Jan – Urzuty
20. Rajtar Lesław - Wyszogród
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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powiatowe
święto plonów
opatowiec 2012
Pierwszy raz w swojej historii gospodarzem
dożynek powiatowych był Opatowiec. Powiatowe Święto Plonów odbyło się pod koniec sierpnia
2012 roku na opatowieckim Rynku. W dożynkach
organizowanych wspólnie przez Starostę Powiatu
Kazimierskiego i Wójta Gminy Opatowiec wzięły
udział delegacje oraz zaproszeni goście z gmin:
Kazimierza Wielka, Bejsce, Czarnocin, Skalbmierz
i Opatowiec. Mimo kapryśnej aury rolnicy i goście
na uroczystość przyjeżdżali pięknie udekorowanymi
wozami i dorożkami, pogoda nie popsuła radosnej
atmosfery święta.
Gospodarzami byli: Jan Nowak – Starosta
Powiatu Kazimierskiego oraz Sławomir Kowalczyk –
Wójt Gminy Opatowiec. Honory starostów dożynek
pełnili: Halina Pituła z Podskala i Robert Kasperek
z Kijan. Imprezę poprowadzili: Elżbieta SzczęsnaKusak – Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu oraz
Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy
Opatowiec. Na terenie obszernego opatowieckiego
parku swoje stoiska rozłożyły liczne koła gospodyń
wiejskich, sołectwa, firmy i instytucje. Przechadzając się alejkami można było podziwiać ich kolorowy wystrój, oglądać wystawy płodów rolnych oraz
kosztować wybornych potraw regionalnych.
Stoiska promocyjne zostały przygotowane przez
następujące sołectwa Gminy opatowiec: Chrustowice, Kamienna, Kocina, Kobiela, Ksany, Krzczonów,
Mistrzowice, Opatowiec, Podskale, Urzuty, Senisławice, Rzemienowice, Wyszogród oraz Bractwo
Bartne z Opatowca, Koło Gospodyń Wiejskich Opatowiec, Broniszów, Gabułtów i Zagajów, instytucje:
Świętokrzyska Izba Rolnicza, ŚODR Modliszewice,
ARiMR Cudzynowice, KRUS Placówka Terenowa
w Kazimierzy Wielkiej, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju, Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”, Zespół Szkół Rolniczych Cudzynowice,
Zespół Szkół Zawodowych Skalbmierz, Szkoła Podstawowa w Krzczonowie, Bank Spółdzielczy Oddział
Nowy Korczyn, Spółdzielnia Producentów Warzyw
i Owoców Sielec Kolonia, Starostwo Powiatowe
w Kazimierzy Wielkiej, Gmina Bejsce, Gmina Czarnocin
i Gmina Opatowiec.
Atrakcją była wystawa prac rysunkowych
wykonanych przez Ingę Stadnicką, absolwentkę miejscowej szkoły. Podziwiano wystawiony
sprzęt rolniczy. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko, przy którym ręce artystów wirtuozów wyczarowywały przeróżne, ciekawe rzeczy
z naturalnego surowca jakim jest siano i trzcina.
W „Piernikolandii” można było własnoręcznie
przyozdobić jadalną biżuterię, pyszne pierniki
w różnych kształtach. Tłumnie oblegane było stoisko
prezentujące rzemiosło garncarskie, oraz rzeźbienie
w drewnie. Niewątpliwie dużą atrakcją, nie tylko dla
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dzieci, ale również dla dorosłych, byli spacerujący
wesoło między tłumem szczudlarze.
Opatowiec odwiedziło Radio Kielce wraz
z „Kapsułą Czasu”, w której nagrywano wypowiedzi
uczestników imprezy emitowane na żywo na antenie
Radia Kielce. Na najmłodszych czekało wesołe miasteczko i wiele atrakcji: karuzela, dmuchany zamek,
ciuchcia, wata cukrowa i inne. Uczestnicy imprezy
mogli odpocząć w ogródkach pod parasolami.
Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła dziękczynna Msza Święta, koncelebrowana przez księży
Ireneusza Zycha i Wiktora Mentela. Po mszy korowód z wieńcami dożynkowymi przemaszerował
wokół Rynku. Licznie zgromadzeni mieszkańcy
i goście mogli podziwiać stroje folklorystyczne
reprezentantów poszczególnych gmin i posłuchać ludowych przyśpiewek w ich wykonaniu.
W korowodzie przemaszerowali kolejno: zespół
mażoretkowy „Rytm” ze Skalbmierza, orkiestra
OSP Kocina, starostowie dożynek, Starosta Kazimierski i Wójt Gminy Opatowiec, delegacje
z wieńcami z gmin: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Opatowiec (Chrustowice,
Kobiela, Kocina, Krzczonów, Senisławice, Bractwo
Bartne), sołtysi, goście, mieszkańcy. Część oficjalna dożynek odbyła się na scenie ustawionej
w Rynku i rozpoczęła od powitania przybyłych
na uroczystość gości, oraz odsłuchania hejnału
z dopiero co przebudowanej strażackiej wieży.
Po powitaniu starostowie Dożynek wręczyli
Staroście Powiatu Kazimierskiego i Wójtowi Gminy
Opatowiec symbol dożynek – dorodny, pachnący
bochen chleba upieczony z mąki z tegorocznych
zbiorów. Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja i „ośpiewanie” wieńców dożynkowych
z poszczególnych gmin. Wszystkie wieńce prezentowały się bardzo okazale i otrzymały gratyfikację
finansową. Komisja postanowiła, że na dożynkach
wojewódzkich w Pińczowie Powiat Kazimierski reprezentował będzie wieniec ze Skalbmierza, który
co należy podkreślić, również tam okazał się najpiękniejszy i trafił na Dożynki Prezydenckie do Spały
gdzie zajął wysokie miejsce.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas której publiczność oklaskiwała
występy młodych talentów z powiatu kazimierskiego. W części artystycznej uczestniczyła również publiczność, bowiem prowadzący zachęcali
ich do udziału w ciekawych konkursach dla dzieci
i dorosłych, takich jak: oddzielenie białka od żółtka
i ubicie piany, pokrojenie ogórka przez mężczyzn,
jedzenie jabłka na sznurku, wbijanie gwoździ, zrobienie masła. Na zwycięzców czekały atrakcyjne
i użyteczne w każdym gospodarstwie nagrody np.
miotły, grabie, gumofilce.
Gwoździem programu artystycznego był występ znanych aktorów i artystów kabaretowych:
Aldony Jankowskiej z programu Szymon Majewski Show i Maurycego Polaskiego w Kabaretu pod
Wyrwigroszem. Dożynki Powiatowe 2012 w Opatowcu zakończyła zabawa taneczna z zespołem
Play & Dance spod Słomnik.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Widziane z Powiatu...
Jesteśmy obecnie na półmetku funkcjonowania samorządu obecnej kadencji. Analizujemy i podsumowujemy
wyniki pracy ostatnich dwóch lat oraz stawiamy sobie nowe plany i zadania. Gmina Opatowiec jest ważnym
ogniwem powiatu kazimierskiego. To najbardziej malownicza gmina powiatu, piękne krajobrazy, liczne zabytki
architektury sakralnej i świeckiej to kolebka polskiej państwowości. Ziemia opatowiecka dziś, to nowoczesne
wysoko zmodernizowane rolnictwo i dynamicznie rozwijająca się baza hotelarsko-rekreacyjna.
Z dumą obserwuję działanie samorządu gminnego poprawiające warunki życia mieszkańców. Niektóre z zadań realizowane jest wspólnie z samorządem powiatowym jak chociażby budowlano drogowe, i ich utrzymanie
letnie i zimowe, poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców, organizacja różnego rodzaju imprez i uroczystości. Wyrazem naszej dobrej
współpracy jest coroczna organizacja Championatu Koni Małopolskich oraz wspólna organizacja w 2012 dożynek gminno-powiatowych.
Bardzo serdecznie dziękuję samorządowi i władzom Gminy Opatowiec za dotychczasową współpracę i życzę wszystkim mieszkańcom gminy
w rozpoczętym 2013 roku dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Jan Nowak - Starosta Kazimierski

Medale dla gimnazjalistów
Gimnazjaliści z Opatowca uczestniczyli w Zawodach Lekkoatletycznych, które odbyły się
w Kazimierzy Wielkiej w dniu 29.05.2012r. Gratulujemy zdobycia pierwszych miejsc Natalii
Leśniewskiej w skoku w dal (3,98m), Justynie Grzywnie w rzucie dyskiem (22,05m) i Konradowi
Cielochowi w rzucie oszczepem (35,16m).

Obchody Święta Niepodległości
Obchody ubiegłorocznej 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Opatowcu zainaugurowała uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. Proboszcz Ireneusz Zych. Wierni licznie
zgromadzili się w świątyni i uczestniczyli w dalszych obchodach. Wśród
gości były poczty sztandarowe kombatantów, emerytów, jednostek OSP
z terenu Gminy oraz szkół.
Po nabożeństwie uczestnicy przeszli w patriotycznym pochodzie do
parku, gdzie pod krzyżem Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady
Gminy złożyli wieńce. Następnie przemaszerowano w stronę przeprawy
promowej na Wiśle, gdzie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
odbyła się oficjalna część obchodów. Należy przypomnieć, że pomnik
został wzniesiony dla upamiętnienia wydarzeń odzyskania Niepodległości, przy bardzo dużym zaangażowaniu Piłsudczyka majora Stanisława
Parlaka.
Okolicznościowe przemówienia wygłosił Sławomir Kowalczyk – Wójt
Gminy oraz Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy. W dalszej
części uroczystości mieszkanka Opatowca Leokadia Witkoś recytowała
wiersz oraz zaśpiewała patriotyczną pieśń. Na płycie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego wiązanki kwiatów złożyły władze gminy, delegacje
szkół, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związ-
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ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwo Opatowiec. 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 sposób złożono hołd tym
wszystkim, którzy poświęcili swoje życie w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła jak co rok
strażacka orkiestra dęta z Kociny.
Obchody zakończyły się w Domu Kultury w Opatowcu występami
młodzieży i dzieci z Zespołu Szkół. W programie słowno-muzycznym
znalazły się akcenty patriotyczne nawiązujące do najpiękniejszych kart
historii. Publiczność nagrodziła występ artystów oklaskami, a Pan Wójt
wręczył każdemu z nich słodki upominek.

„Cała Polska czyta dzieciom”

W Dzień Dziecka w Przedszkolu w Opatowcu została zorganizowana
akcja czytania bajek, bo warto dawać dziecku to, co najlepsze. Wychodząc temu naprzeciw nauczycielki przedszkola zorganizowały spotkanie
pt. „W magicznym świecie baśni”, na które zaproszone zostały osoby
publiczne, związane z życiem szkoły, które przeczytały dzieciom wiersze
i bajki swojego dzieciństwa wybrane spośród utworów literatury dziecięcej. Dzieci w ramach podziękowania zaprezentowały inscenizację baśni
„Królowa Śnieżka i 7 krasnoludków”.

Celem tego spotkania było stworzenie wokół dzieci, ale i z ich
udziałem sympatycznej atmosfery kontaktu z książką i wyrabianie od
najwcześniejszych lat potrzeby obcowania ze słowem drukowanym,
a także pokazanie, że głośne czytanie jest bardzo łatwe, bo jest w zasięgu możliwości każdego. Nie wymaga szczególnych zdolności ani nakładów finansowych, może być zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców
praktycznym pomysłem na pożyteczne spędzenie czasu z dzieckiem, jak
wychować dziecko, by zapewnić mu wszechstronny rozwój. Czytajmy
dzieciom bajki.

60 – lecie Orkiestry Dętej w Kocinie
W 2012 roku swoje święto obchodziła Orkiestra Dęta w Kocinie. Jubilatce „stuknęło” 60 lat, w związku z czym Zarząd orkiestry przy wsparciu Gminy Opatowiec i Powiatu Kazimierskiego zorganizował huczne obchody. Rozpoczęły się one przemarszem druhów z jednostek OSP wraz
z pocztami sztandarowymi. W pochodzie udział wzięły orkiestry dęte
z Kociny i Zięblic. Poczty sztandarowe prowadził Komendant Gminny OSP
dh Jarosław Gwóźdź. Uroczystość poprzedziła polowa msza św., którą
odprawił proboszcz parafii w Kocinie ks. Wojciech Michalski. Prezes Orkiestry Marek Pluta dokonał uroczystego otwarcia uroczystości, przedstawił historię Orkiestry Dętej oraz powitał zaproszonych gości.

Orkiestra Dęta w Kocinie powstała 1952 r. przy parafii z inicjatywy
Stanisława Cabaja, pierwszym kapelmistrzem był Józef Fitko. Od 1983 r.
jej działalność jest związana z tutejszą jednostką OSP. Funkcję kapelmistrza pełni Robert Pluta. Zespół liczy 28 członków. Podczas uroczystości
sztandar orkiestry, oraz wyróżnieni druhowie zostali uhonorowani srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przez Jana Nowaka – Prezesa Powiatowego OSP. Wystąpiły dzieci z Zespołu Szkół w Opatowcu,
oraz zespoły artystyczne ze Skalbmierza. Imprezę zakończyła zabawa
w plenerze”.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Gminne
Zawody
SportowoPożarnicze
2012
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W czerwcu 2012 r. boisko sportowe w Krzczonowie stało się areną zaciętej rywalizacji
strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Opatowiec. Po złożeniu meldunku
przez Komendanta Gminnego – Jarosława Gwoździa, uroczystego otwarcia Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych dokonał Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP w Opatowcu
– Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk. W zawodach udział wzięło 8 drużyn OSP, 1 drużyna KDP,
3 drużyny MDP, 1 drużyna ŻDP, głównym ich celem było podnoszenie gotowości bojowej
strażaków poprzez rywalizację, a także promowanie wśród młodego pokolenia lokalnego patriotyzmu, ochrony mienia i życia człowieka.
Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: biegi sztafetowe z przeszkodami
7x 50 i ćwiczenia bojowe. Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska wyznaczona przez Komendanta Powiatowej PSP w Kazimierzy
Wielkiej Kazimierza Zabłotnego, sędzią głównym zawodów był Janusz Buła
Pierwsze miejsce na podium i tym samym awans na zawody powiatowe wywalczyły:
- męska drużyna pożarnicza OSP Rzemienowice
- młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP Kocina
- kobieca drużyna pożarnicza OSP Krzczonów
- żeńska drużyna pożarnicza OSP Krzczonów
Zawody odbyły się w miłej i sportowej rywalizacji, po ich zakończeniu drużynom uczestniczących w rywalizacji dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Opatowiec wręczyli Komendant PSP i Wójt Gminy.

Widziane z województwa...
Komisja Europejska chwali
Świętokrzyskie!
Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego bardzo dobrze ocenili stan
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Styczniowe spotkanie w Kielcach było okazją do podsumowania doświadczeń obecnego okresu programowania i prezentacji dobrych praktyk, a także planowania strategicznego na najbliższe lata.
Aż 16 programów regionalnych finansowanych z budżetu Komisji
Europejskiej służy zmniejszaniu dysproporcji w rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. W puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego było blisko 770 mln Euro. Środki
te wydatkowane są zgodnie ze specyficznymi potrzebami województwa.
Priorytetami są: rozwój przedsiębiorczości, innowacje i społeczeństwo
informacyjne, system transportowy, środowisko i energetyka, infrastruktura społeczna, kultura, turystyka, sport i rewitalizacja miast.
Z funduszy europejskich, choć na co dzień nie zdajemy sobie z tego
sprawy, korzystamy wszyscy. Dojeżdżając do pracy świeżo wyremontowaną drogą, zaprowadzając dziecko do przedszkola, korzystając ze specjalistycznego sprzętu w szpitalu, zwiedzając odrestaurowane zabytki.
To 414 kilometrów przebudowanych dróg, 17 oczyszczalni ścieków, ponad 400 kilometrów sieci wodociągowej, 434 wsparte przedsiębiorstwa,
1921 nowych miejsc pracy – dzięki unijnemu wsparciu udało się zrobić
naprawdę dużo – podkreśla Adam Jarubas, Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego.
Po dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego sięgnęły głównie
samorządy i przedsiębiorstwa. Łącznie, od początku funkcjonowania
programu, na konta beneficjentów trafiło ponad 2 mld zł. Najwięcej
posłużyło tworzeniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, unowocześnianiu infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym oraz inwestycjom w infrastrukturę ochrony zdrowia.

Wsparcie sektora przedsiębiorstw jest najsprawniej wdrażanym
działaniem, o czym świadczy najwyższa wartość wniosków o dofinansowanie i najwyższa liczba zawartych umów. Najwięcej środków
zaabsorbowała branża górnicza i wydobywcza, działalność związana
z zakwaterowaniem i gastronomią oraz kulturą, rekreacją i rozrywką. Na
drugim biegunie – z najmniejszą średnią wartością projektów – znalazła się działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz informacja
i komunikacja.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego jest
już niemal na finiszu. Do końca 2012 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, będący Instytucją Zarządzającą RPO WŚ,
ogłosił 47 naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu
i nie planuje ogłaszać kolejnych w roku 2013. Ewentualne oszczędności
będą mogły zostać przekazane na realizację projektów, które już znajdują się na listach rezerwowych.
Dotychczas osiągnięte efekty pozwalają nam być optymistami.
Nie ma zagrożenia co do wykorzystania środków, głównie dlatego,
że samorząd województwa, samorządy powiatowe i gminne, stowarzyszenia, a także inne podmioty, które o nie występowały, dobrze przygotowały wnioski i plany działań i sprawnie je zrealizowały. Te doświadczenia
i efekty zarówno na płaszczyźnie gospodarczej jak i przygotowania administracji do następnej perspektywy finansowej UE będą podstawą
budowania założeń do aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa
Świętokrzyskiego - mówi. Kolejna perspektywa finansowa obejmie lata
2014-2020.
Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk ufundował i wręczył naUczennice Gimnazjum z Opatowca
grody
wyróżniającym się uczennicom Gimnazjum w Opatowcu podczas urowyróżnione podczas
czystego IV Wojewódzkiego Zakończenia Roku Szkolnego, które odbyło się
IV Wojewódzkiego Zakończenia
28 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.
Roku Szkolnego 2011/12
W trakcie uroczystości wręczono nagrody Świętokrzyskiego Kuratora

Oświaty – „Perły Świętokrzyskie”, oraz nagrody Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego, Starosty, Burmistrzów i Wójtów powiatu kazimierskiego.
W uroczystości uczestniczył Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł.
Do nagrodzonych uczennic należą:
Agata Głowacka – uczennica kl. III, finalistka wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z fizyki oraz finalistka wojewódzkiego konkursu projektów naukowych „Feniks”. Osiągnęła najwyższą średnią w szkole – 5,40 oraz
najlepiej napisała egzamin gimnazjalny uzyskując 100% punktów z części
matematycznej.
Justyna Grzywna – uczennica kl. III, zajęła I m-ce w wojewódzkich lekkoatletycznych igrzyskach sportowych w rzucie dyskiem w Kielcach i III m-ce
w powiatowych zawodach lekkoatletycznych w pchnięciu kulą w Kazimierzy
Wielkiej. W trakcie trzyletniej nauki w gimnazjum nie opuściła żadnego dnia
nauki i uzyskała 100 % frekwencji.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Sołtys

z Krzczonowa

wyróżniony
w Konkursie
Sołtys Roku 2011
Podróże do przeszłości

2012
Począwszy od roku 2009 Organizacja
Turystyczna „Szlak Jagielloński” oraz Fundacja „Via Jagiellonica” starają się przywrócić
społeczeństwu wiadomości i pokazać wielkie
dziedzictwo kulturowe międzynarodowego
szlaku turystycznego Kraków – Lublin – Wilno.
Odbywa się to głównie w formie „Podróży do
przeszłości 1386 – 161, śladami królów, kupców …. i artystów”. Trasę podróży do przeszłości wyznaczają miasta, miasteczka i wsie
od Krakowa przez Sandomierz, Lublin, Brześć,
Grodno, aż do Wilna. Opatowiec znajdujący się
na tej trasie dołączył do Szlaku Jagiellońskiego
w roku 2011. W minionym roku podczas
spotkania na rynku opatowieckim Sekretarz
Gminy – Bożena Zbertek w towarzystwie

pracowników Urzędu Gminy zapoznała gości
z historią oraz ze współczesnością Opatowca.
W spotkaniu uczestniczyli także mieszkańcy Opatowca, którzy pomogli w rozwiązaniu planu sytuacyjnego Opatowca jako miejsca pielgrzymkowego do św. Jakuba Apostoła
w roku 1432. Kierownik wyprawy wraz
z uczestnikami spotkania pokonali ówczesną
trasę przejazdową od Krakowa do Nowego
Miasta Korczyna biegnącą od Rogowa przez
Błonia, ul. Targową, prawym bokiem Rynku
w kierunku ul. 3-go Maja (dawną Niemiecką) i dalej brzegiem Wisły na Kozackie Błonia
w stronę Nowego Korczyna.

Podróżnik i ekolog kajakiem w Opatowcu

W dniu 12 lipca 2012r. podróżnik i ekolog
– Dominik Dobrowolski z Wrocławia w ramach
akcji „Recykling – odzyskuj tworzywa sztuczne” dopłynął kajakiem do Opatowca. Opatowiec
leży na 162 km biegu rzeki Wisły w miejscu,
gdzie łączy się ona z Dunajcem. Podróżnika
serdecznie powitali mieszkańcy i przedstawiciele władz samorządowych. Pani Maria
Walocha-Grela – jedna z najstarszych mieszkanek przedstawiła historię Opatowca i jego
mieszkańców. Ekologa powitała delegacja pracowników z Urzędu Gminy, która na pamiątkę
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spotkania wręczyla niezłomnemu podróżnikowi
książkę „OPATOWIEC – TYSIĄC LAT DZIEJÓW”.
Pan Dominik Dobrowolski wyjaśnił mieszkańcom, jaki jest cel akcji i na co chce zwrócić
szczególną uwagę w związku z problemem zaśmiecania środowiska odpadami – zwłaszcza
tworzywami sztucznymi. Podróżnikowi życzymy
wytrwałości i serdecznie dziękujemy za trud
jaki wkłada w ochronę środowiska – naszego
wspólnego dobra. Pan Jan Charzewski moment
spotkania uwiecznił na zdjęciach.

Już po raz osiemnasty Zjazd Sołtysów
Województwa Świętokrzyskiego odbył się
w czerwcu w Wąchocku. Podczas zjazdu
uhonorowano najbardziej aktywnych społeczników w województwie. W tegorocznym
zjeździe sołtysów udział wziął Sekretarz
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Minister
Dariusz Młotkiewicz, który w imieniu Prezydenta dokonał aktu dekoracji Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej. W zjeździe uczestniczyli
także: europosłowie, posłowie, przedstawiciele wojewody świętokrzyskiego, przedstawiciele samorządów, powiatów, gmin
i sołectw. Naszą Gminę reprezentowali: Wójt
Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk,
oraz sołtys wsi Krzczonów Marian Gruszka,
który został wyróżniony w Konkursie Sołtys
Roku 2011.

Czytelnictwo w Gminnej
Bibliotece Publicznej
w Opatowcu w 2012 roku

W minionym roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatowcu było zarejestrowanych 124 czytelników, wypożyczyli oni
łącznie 1654 woluminy. W ramach poprawy
dostępności kultury dla mieszkańców Gminy
Opatowiec zakupiono: 315 pozycji książkowych (nowości wydawniczych) na kwotę
8.528 zł.

Wianki 2012
Wianki nad Wisłą to jedno z liczących się wydarzeń plenerowych organizowanych w Opatowcu. Ostatnimi laty jest to szczególnie chętnie odwiedzana rodzinna impreza u podnóża skarpy nad
brzegiem Wisły. Otwarta formuła oraz wyjątkowo bogaty program artystyczny czynią ją atrakcyjną
zarówno dla mieszkańców gminy jak i przybyłych gości.
Świętowanie najkrótszej nocy w roku czyli Nocy Świętojańskiej 2012 w Opatowcu rozpoczęło
się 24 czerwca o godz. 16-tej w Domu Kultury. Gości przybyłych na przedstawienie uroczyście
przywitał Dyrektor Biblioteki Publicznej – Oktawiusz Cugowski. Na scenie sali widowiskowej
rodzice uczniów kl. „O” z Zespołu Szkół w Opatowcu wystawili sztukę pt. „Królewna Śnieżka”.
Podczas występu aktorzy wykazali się niezwykłą inwencją twórczą, a swoje role zagrali wprost
perfekcyjnie.
Na zakończenie przedstawienia głos zabrał Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk, wraz z głównym reżyserem widowiska – Małgorzatą Gwóźdź docenili zaangażowanie, odwagę i wkład pracy
rodziców dla swoich pociech i szerokiej publiczności, która nagrodziła aktorów głośnymi brawami.
Po przedstawieniu, uczestnicy pikniku przeszli liczną grupą na przystań promową nad brzegiem Wisły, gdzie w tym roku przygotowano bogatą ofertę artystyczną. Mieszkańców gminy i przybyłych gości uroczyście kolejno powitali: Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich – Janina Siemieniec, Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk i Przewodniczący Rady Gminy – Michał Szczerba.
Elżbieta Glińska, emerytowana nauczycielka z Opatowca przybliżyła zebranym historię i tradycje Nocy Świętojańskiej, a Leokadia Witkoś opowiedziała o organizowanych od lat imprezach
wiankowych nad Wisłą w Opatowcu i podkreśliła, że uczestniczyła we wszystkich uroczystościach
sobótkowych. Gości celnym dowcipem zabawiała również Sabina Minior.
Uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu wystąpili z repertuarem piosenki solowej w wykonaniu:
Nikoli Kozioł, Wiktorii Maj, Emilii Kozioł, Natalii Kurzyńskiej i Natalii Cabaj. Przepiękny koncert
solowy na saksofonie wykonał Krystian Leks. Nagrody solistom ufundowała Rada Sołecka z Opatowca. Nie zabrakło także piosenek biesiadnych w wykonaniu Pań z Koła Gospodyń Wiejskich
z Opatowca w składzie: Elżbieta Glińska, Dobrosława Gawlik, Sabina Minior, Henryka Sroga, Zofia
Marszałek, Wiesława Partyka, Janina Siemieniec i Danuta Kasza.
Do konkursu na najpiękniejszy wianek świętojański zgłoszono 38 wianków. Jury uznało,
że wszystkie są godne wyróżnienia, a za ich piękno i niepowtarzalność nagrodziło cukierkami
i kolorowymi balonikami. Na wiślane wody wianki z zapalonymi świeczkami wraz z uczestnikami
konkursu wypuszczały dziewczęta pod czujnym okiem swoich rodziców.
Przy suto zastawionych stołach (ciasto, chłopski smalec, kiełbaski, napoje itp.) narzekać nie
mogli miłośnicy dobrej kuchni, a grillowanie trwało do późnych godzin wieczornych. Nie sposób
nie docenić tu Jerzego Srogi oraz Wiesława Łuczywo z synem, którzy na własnym grillu przygotowali pieczone kiełbaski dla wszystkich uczestników imprezy.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Święto Bractwa Bartnego

W dniu 14 lipca 2012 roku w zacisznym zakątku ulicy 3-go Maja Bractwo Bartne w Opatowcu zorganizowało spotkanie pszczelarzy, ich rodzin i sympatyków. Jerzy Zuwała dokonał
uroczystego otwarcia spotkania, witając przybyłych na tą uroczystość gości. W związku z tym,
że w maju ubiegłego roku zmarł kolega pszczelarz śp. Stanisław Nowak uczczono jego pamięć
minutą ciszy. Jan Charzewski w swoim wystąpieniu zacytował zebranym fragment Ordynacji
z roku 1715, a następnie przedstawił historię związaną z tymi jakże pożytecznymi owadami
– pszczołami i produktami przez nie wytwarzanymi. Na zakończenie wyrecytował wiersz – poetycką modlitwę do Królowej Pszczół. Kolejnym akcentem uroczystości było złożenie ślubowania przez nowego członka Bractwa Bartnego Tomasza Skrzelę. Wójt Gminy w swoim wystąpieniu podkreślił duże znaczenie pszczół dla rolnictwa, środowiska naturalnego i konsumentów.
Następnie podziękował za zaproszenie na tą uroczystość, a wszystkim uczestnikom spotkania
życzył wesołego biesiadowania do samego rana. W kolejnej części spotkania przystąpiono do
wspólnego świętowania przy bogato zastawionych stołach.
Podczas rozmów wymieniano poglądy oraz doświadczenia na temat pracy przy pszczołach, dzielono się uwagami i spostrzeżeniami w tym zakresie. Wspólne biesiadowanie uświetniła uczestnikom Kapela Olbryszczanie z Gminy Złota. W pięknych regionalnych strojach prezentowali się znakomicie, a wykonywane utwory muzyczne tworzyły niepowtarzalną atmosferę.
Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem
W czwartek 6 grudnia 2012r. dużą salę Domu Kultury w Opatowcu wypełniły dzieci. Powodem
tak licznego przybycia było pojawienie się św. Mikołaja. Zawitał on wcześniej do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, gdzie od Marszałka Województwa – Adama Jarubasa otrzymał worki pełne
prezentów przeznaczone dla dzieci z Gminy Opatowiec. Powitaliśmy uroczyście wszystkie dzieci,
rodziców, dziadków, nauczycieli i wychowawców, władze gminy oraz przybyłego na tę uroczystość
gościa: Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego – Bernarda Antosa.
Spotkanie ze Świętym Mikołajem zapewne na długo pozostanie w pamięci dzieci, które
z pewnością już dziś nie mogą doczekać się kolejnych mikołajek. Mikołaj obiecał, iż odwiedzi
Opatowiec w przyszłym roku – o ile wszyscy będą grzeczni! Gmina zadbała, żeby wszystkie dzieci
uczestniczące w spotkaniu otrzymały prezenty.
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Dofinansowanie
zakupu podręczników
„wyprawka szkolna”
2012/2013
W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2012/2013
Gmina Opatowiec dofinansowała zakup
podręczników uczniom klas I – IV szkoły
podstawowej oraz uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego uczęszczających
do szkół na terenie Gminy Opatowiec. Dofinansowanie przysługiwało uczniom z rodzin,
których dochód nie przekraczał 351 zł netto
miesięcznie na jedną osobę (w przypadku
uczniów klas I szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosiło 504 zł netto).
Z dofinansowania skorzystało 32 uczniów,
a kwota dofinansowania wyniosła 6970 zł.

Drobne remonty
świetlic
i strażnic OSP
W minionym roku w budżecie gminy Opatowiec znalazły się również środki na bieżące
utrzymanie świetlic wiejskich i strażnic OSP.
Dokonano zakupu materiałów remontowych
lub wykonano najpilniejsze remonty bieżące
w Kocinie, Senisławicach, Rogowie, Rzemienowicach, Charbinowicach, Mistrzowicach,
Kobieli i Kamiennej. Na wyżej wymienione cele
z budżetu gminy wydano ponad 60 tys. zł. Nie
do ocenienia, ale do docenienia jest społeczny
wkład własny mieszkańców, ich praca, własny
sprzęt.

Gospodarka gruntami
Rok 2012 przyniósł w Gminie Opatowiec
postęp w racjonalizacji gospodarki zasobem
nieruchomości. Pozyskano, bądź uregulowano stosunki prawne działek m.in. w Urzutach,
Krzczonowie, Podskalu, Rogowie. W grudniu po
ponad rocznym procesie administracyjnym doszło do podpisania aktu notarialnego pomiędzy
Gminą Opatowiec reprezentowaną przez Wójta
Gminy, a Agencją Nieruchomości Rolnych. W
wyniku podpisania aktu, właścicielem działki
numer 848/5 o powierzchni 88 arów położonej w Krzczonowie (boisko sportowe pomiędzy
blokami i stawem) stała się Gmina Opatowiec.
Nabycie nieruchomości miało charakter nieodpłatny i w przyszłości zaprocentuje poprawą
infrastruktury sportowej w Gminie Opatowiec.

Festyn w Kocinie

Otwarcie i poświęcenie
Wieży Zegarowo-Hejnałowej
W lipcu ubiegłego roku odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Wieży Zegarowo-Hejnałowej w Opatowcu, które poprowadził prezes OSP Opatowiec – Ryszard Kłos.
Uroczystość poświęcenia rozpoczęła się od
odegrania na trąbce hymnu „Gaude, Mater
Polonia…”. Poświęcenia wieży dokonał ks.
Ireneusz Zych proboszcz parafii pw. Św. Jakuba
w Opatowcu. Następnie Sabina Minior przestawiła jak zrodził się pomysł budowy wieży.
Mianowicie w październiku 2011 roku Jan Charzewski podzielił się tym pomysłem z sołtysem
Opatowca i swoimi sąsiadami. Zamiar zyskał
aplauz i akceptację. Już w zamyśle wieża miała symbolizować trwałość Opatowca w historii,
łączyć pamięć ze współczesnością, umacniać
więzy międzypokoleniowe, tradycję miejscową
a także związki z tymi, którzy stąd pochodzą
i tę Ziemię kochają.
W niedługim czasie pomysłem zainteresował się Andrzej Krupiński, przez swojego dziadka związany rodzinnie z Opatowcem, który
w dzieciństwie spędzał tu wakacje. Postanowił
wraz z żoną Marią ofiarować na ten cel znaczną kwotę pieniędzy. Pomysł przebudowy zaakceptował także Sławomir Kowalczyk – Wójt
Gminy Opatowiec, który objął Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem, a Bożena Zbertek –
Sekretarz Gminy czynnie włączyła się w pomoc
w realizacji tego projektu. W dniu 10 stycznia
2012 roku odbyło się zebranie założycielskie
Komitetu Obywatelskiego pn. „Remont Wieży
Zegarowo-Hejnałowej w Opatowcu”. Zebraniu
przewodniczył Jerzy Zuwała. W skład Komite-

tu weszli: Jan Charzewski, Andrzej Krupiński,
Bożena Solecka, Jerzy Sroga, Ryszard Kłos,
Jarosław Gwóźdź, Alfred Minior, Stanisław Kozanecki, Karol Ledwich.
Rada Gminy Opatowiec zatwierdziła projekt oraz zaakceptowała melodię hejnału, którą
wykonał na trąbce Robert Pluta. Jest nią refren
dawnej piosenki pn. „Opatowiec bujnym lasem
i Wisłą pachnący” z 1942 r. Hejnał otrzymał
również akceptację Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji w Warszawie.
W czerwcu ub. r. ruszyły prace remontowo-budowlane. Elewację wykonała firma
Stanisława Wojciechowskiego z Bieniaszowic,
a „hełm” wieży grupa górali od Jana Kossowskiego z Poronina. W uroczystości otwarcia
i poświęcenia uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego.
Ogłoszono także, że strażak na wieży został nazwany przez jego montażystów imieniem
„Lutek” na cześć nieżyjącego już trębacza strażackiego Lucjana Piaskiewicza, z czasów kiedy
nie było innych sposobów zwoływania strażaków na zbiórkę. W trakcie uroczystości Ryszard
Kłos przypomniał o przypadającej w tym dniu
68 rocznicy pacyfikacji Opatowca i tragicznej
śmierci 29 mieszkańców. Zebrani licznie przed
wieżą mieszkańcy Gminy oraz przyjezdni goście
minutą ciszy uczcili ich pamięć.
Przypominamy, że OSP Opatowiec jest
jedną z najstarszych jednostek w kraju, istnieje
oficjalnie od 1888 roku.

W dniu 23 września 2012 roku w Kocinie odbył się festyn połączony z otwarciem
wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Przed
wejściem, dokonano symbolicznego aktu
przecięcia wstęgi. Podczas uroczystości
obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Gmina Opatowiec złożyła do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wniosek
o dofinansowanie projektu pn. „Remont
pomieszczeń świetlicy środowiskowej
w miejscowości Kocina”. Aplikacja zyskała
uznanie, ogłoszono przetarg na wykonanie
zadania. Zakres inwestycji obejmował wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych wewnątrz części budynku istniejącej
świetlicy. Całkowita wartość projektu to ok.
35 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniosło ok.16 tys. zł. Wyremontowana świetlica
może być m.in. miejscem prób orkiestry dętej działającej przy OSP Kocina, miejscem
spotkań strażaków ochotników, mieszkańców, a przede wszystkim miejscem spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
Wniosek o dofinansowanie z ramienia
Gminy przygotowywali: Bożena Zbertek,
Winicjusz Włosowicz i Piotr Krzak.
Podczas festynu uczestnicy mogli
skosztować regionalnych potraw z fasoli
ugotowanych przez miejscowe gospodynie.
Przygotowano kiermasze, odbyły się występy artystyczne i konkursy z nagrodami. Dla
najmłodszych atrakcją był dmuchany zamek oraz plac zabaw, a wieczorem zabawa
taneczna.

Nowe ceny wody
w gminie Opatowiec
z wodociągu NIDA
2000
Dnia 27 września 2012r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „NIDA 2000”
w Starym Korczynie uchwałą Nr X/37/2012
zatwierdziło nowe taryfy opłat za wodę
i ścieki. Cena za 1 m3 wody wynosi: osoby
fizyczne – 2,94 zł. netto + 8% VAT (było
2,80 zł. netto + 8% VAT), osoby prawne
– 4,18 zł. netto + 8 % VAT (było 3,50 zł.
netto + 8 % VAT). Opłata abonamentowa
– 3,00 zł. netto + 8% VAT od jednego przyłącza płatna w stosunku miesięcznym.
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XIII Świętokrzyski Młodzieżowy
Championat Koni Małopolskich w Opatowcu
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W dniu 8 lipca 2012 roku odbył się XIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich – wystawa, która przez wiele lat budowała
swoją dobrą markę, również w tym roku stała się
wielką rodzinną imprezą, a piękne konie przyciągnęły tłumy ludzi z całej południowej Polski. Po raz
kolejny na malowniczo położonych błoniach swoje
wierzchowce prezentowali hodowcy z województw
świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego i śląskiego.
Impreza ta odbyła się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
który był jednocześnie głównym fundatorem nagród, a medialny patronat nad nią objęło Radio
Kielce. Organizatorami Championatu byli: Zarząd
Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach,
Starosta Powiatu Kazimierskiego i Wójt Gminy
Opatowiec.
W ten słoneczny i upalny dzień do Opatowca przyjechało wielu znamienitych gości. Swoją
obecnością zaszczycili nas m.in.: Czesław Siekierski – Poseł do PE, Mirosław Pawlak – Poseł
na Sejm RP, Mieczysław Gil – Senator RP, Adam
Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek – Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, wraz
z pracownikami, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
wraz z radnymi, Jan Nowak – Starosta Powiatu
Kazimierskiego, Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego, wraz z członkami Zarządu,
Marek Krupa – Sekretarz Powiatu Kazimierskiego
wraz z pracownikami starostwa i jednostek organizacyjnych, Krystyna Wicher – Przewodnicząca
Rady Powiatu Kazimierskiego, wraz z radnymi.
Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec
powitał obecnych na wystawie przedstawicieli władzy szczebla centralnego, wojewódzkiego,
powiatowego i przedstawicieli samorządów gmin,
oraz wszystkich przybyłych na wystawę. Odczytał
również list od Władysława Kosiniaka-Kamysza
– Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymany
specjalnie na tę uroczystość. Gości powitali uroczyście Adam Jarubas – Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego, który w imieniu władz samorządowych województwa i powiatu życzył wszystkim
niezapomnianych wrażeń i dobrej zabawy oraz
Czesław Siekierski – Poseł do PE, który w imieniu przybyłych parlamentarzystów również wyraził
uznanie dla celowości i potrzeby organizacji tego
typu wystaw.
Nad prawidłowym, zgodnym z protokołem,
przebiegiem wyceny czuwał Wojciech Semik –
Kierownik Okręgowego Związku Hodowców Koni
w Kielcach, który jak co roku, profesjonalnie wykonał powierzone mu zadanie. Komisja dokonała wyceny 36 koni w poszczególnych kategoriach wiekowych. Rywalizowały ogiery roczne i dwuletnie oraz
klacze roczne, dwuletnie i trzyletnie. Piękną pracę
prezentacji punktacji sędziowskiej wykonywały
dziewczęta: Justyna Korzec, Karolina Jakubowska
i Patrycja Walczak.

Tytuł Championa otrzymała klacz Epona należąca do Bogusława Dąbrowskiego z Klepacz, wicechampionem klaczy została Margaret, Zdzisława Szczepanka z Pawłowa, którego Mafioso został
jednocześnie championem ogierów. Wicechampion
ogierów to Monte Christo AB, Mirosława Janika
z Żarek. Zwycięskim hodowcom gratulujemy. Nagrody w postaci pucharów dla hodowców i rozet
(flo) dla koni ufundowane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz pamiątkowe grawerowane tabliczki ufundowane przez Wójta Gminy Opatowiec dla zwycięzców wręczali fundatorzy
oraz zaproszeni goście. Niespodziewanym i miłym
gestem ze strony wystawców było wręczenie Sławomirowi Kowalczykowi – Wójtowi Gminy Opatowiec nagrody Okręgowego Związku Hodowców Koni
w Kielcach, za podtrzymywanie pięknej tradycji organizowania w Opatowcu Świętokrzyskiego Championatu Koni Małopolskich.
Nie zabrakło przedstawicieli mediów. Ewa
Okońska redaktor z Radia Kielce, patrona medialnego Championatu przeprowadziła liczne rozmowy
z publicznością i zaproszonymi gośćmi. Byli obecni
również Adam Ligiecki z Echa Dnia i Dorota Olech
z Zielonego Sztandaru.
Publiczność zebrana na błoniach mogła podziwiać zaprezentowany przez absolwenta Liceum
Jeździeckiego z Pszczelej Woli koło Lublina – Pawła
Jachymka, pokaz profesjonalnej współpracy człowieka z koniem, skoki przez przeszkody i płonące
ognisko. Perełką pokazu w ujeżdżaniu był ekssuperchampion wielu zawodów, słynny ogier Sex,
oraz pokaz artystycznej jazdy w wykonaniu pięknej
dżokejki. Na zakończenie dreszczyk emocji wzbudził pokaz kaskaderskich elementów wykonanych
przez sympatycznego Rocha Kowalskiego i jego
ostrej „Pani Kowalskiej”.
Część artystyczną imprezy uświetniły występy solowe uczennic z Zespołu Szkół w Opatowcu:
Nikoli Kozioł, Wiktorii Maj i Nikoli Wróbel w piosenkach: Kolorowe Jarmarki, Hej sokoły, Szkolny rock
and roll. Swój debiut artystyczny piosenką Lato na
dywanie rozpoczęły: Gabrysia Włosowicz, Paulinka
Pietrzyk, Zuzia Dudek i Gabrysia Stępczyk.
Atmosfera panująca na wystawie dała niezliczoną ilość wrażeń i przeżyć każdemu uczestnikowi tej niedzielnej imprezy, a każdy z obecnych na
pokazie mógł do woli nacieszyć oczy małopolskimi
pięknościami. Lipcowy upał ostudziła nieco półgodzinna burza, po której powróciło popołudniowe słońce. Wszyscy uczestnicy pokazu korzystali
z dobrze zaopatrzonych stoisk gastronomicznych
wypoczywając w ogródkach pod parasolami. Dzieci
wraz z rodzicami ochoczo korzystały z oferowanych
atrakcji w wesołym miasteczku. Można było zakupić wszelkie akcesoria „końskiej garderoby” od
paska skórzanego po kompletną uprząż. Wystawę
pięknych koni zakończył przegląd zespołów disco
polo, dance i zabawa taneczna pod wiślaną skarpą
na opatowieckich błoniach.

Odpady
komunalne
Gminy zostały zobligowane z dniem 1 stycznia 2012 roku do dostosowania przepisów
dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi do tych obowiązujących w Unii Europejskiej.
Do 30 czerwca 2013 roku Gminy muszą wprowadzić nowy system gospodarki odpadami
komunalnymi, polegający na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór
odpadów i ich zagospodarowanie. Mieszkańcy
nie będą indywidualnie podpisywać umów
z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych. Zadanie to przejmie gmina, która
w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą
i odpowiednio zagospodarowującą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Nowy
system obejmie wszystkich mieszkańców,
a właściciele nieruchomości będą wnosić na
rzecz Gminy Opatowiec tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami.
Gmina Opatowiec prowadziła szeroko
zakrojoną kampanię informacyjną w zakresie
nowych zmian w gospodarowaniu odpadami
komunalnymi wśród mieszkańców. W tym celu
odbyły się spotkania Wójta z mieszkańcami
Gminy, które przyjęły charakter wzajemnego
dialogu na temat utrzymania czystości i porządku w gminach i obowiązku gmin w tym
zakresie.
Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z uchwałą Rady
Gminy, dla nieruchomości zamieszkałych będą
obowiązywały trzy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny z uwzględnieniem kompostowania
na własne potrzeby odpadów zielonych –
5,00 zł od mieszkańca,
- za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny bez gromadzenia odpadów zielonych
we własnych kompostownikach – 6,00 zł od
mieszkańca,
- za gospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny – 10,00 zł od mieszkańca.
Dla nieruchomości niezamieszkałych wysokości opłat wyliczane będą od pojemnika:
- za gospodarowanie odpadami w sposób
selektywny: za pojemnik 120 l. – 14,00 zł,
za pojemnik 240 l. – 28,00 zł, za pojemnik
1100 l. – 50,00 zł,
- za gospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny: za pojemnik 120 l. – 20,00 zł,
za pojemnik 240 l. – 40,00 zł, za pojemnik
1100 l. – 70,00 zł. Powyższe dotyczą wartości podanych w przeliczeniu na miesiąc.

biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec

31

„Lato na zdrowo i sportowo”
turniej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec

W miesiącu sierpniu 2012 roku, na boisku
sportowym w Krzczonowie odbył się turniej
piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec.
Oczekiwany w czasie wakacji, cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno zawodników
jak i kibiców. Do udziału zgłosiło się 10 drużyn
piłkarskich, które podzielono na dwie kategorie wiekowe: młodzików (4 drużyny) i seniorów
(6 drużyn). Ubiegłoroczna edycja odbyła się pod
hasłem „Lato na zdrowo i sportowo” i trwała do
późnych godzin wieczornych, a wszystko to pod
czujnym okiem sędziów.
Drużyny ambitnie i determinacją zmagały
się z konkurencjami sportowymi, ale najważniejsza w tym spotkaniu była dobra zabawa
i duch sportowej rywalizacji. Mieszkańcy całymi rodzinami gromadzili się, aby śledzić zmagania sportowców i kibicować zawodnikom.

Najlepszą drużyną w kategorii młodzików okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej
w Krzczonowie, drugą i trzecią pozycję wywalczyli uczniowie z Opatowca.
W kategorii seniorów wyniki przedstawiały się następująco: I miejsce: drużyna
Gladiator – Krzczonów, II miejsce: drużyna
Spartakus – Krzczonów, III miejsce: drużyna
Gimnazjum w Opatowcu Najlepszym bramkarzem turnieju została Patrycja Szczerba,
za najlepszego strzelca uznano Tomasza
Fetelę, a najlepszymi zawodnikami turnieju
zostali Jacek Szluchcik oraz Kinga Książek.
Najlepszym sędzią okazał się Andrzej Kułak.
W turnieju brały również udział drużyny piłkarskie
z Ksan, Kolonii Krzczonów, drużyna absolwentek Gimnazjum w Opatowcu oraz drużyna samorządowców.

Niezależnie od wieku, każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Poza rozgrywkami piłkarskimi
program turnieju obfitował w liczne atrakcje.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody
w przeciąganiu liny, rzut do celu „bele-czym”,
przetaczanie ogromnej opony. Najmłodsi
uczestnicy turnieju również mieli okazję do wykazania się swoją sprawnością. Na specjalnie
przygotowanym torze przeszkód wygrał kilkuletni Marcel Porębski, drugą i trzecią pozycję
zajęli Eryk Modzelewski i Filip Paluch, za udział
w zawodach wszystkie dzieci otrzymały nagrody i słodkie upominki. Pogoda i świetny humor
dopisywały do końca, turniej trwał do późnych
godzin wieczornych. Zwycięskie drużyny zostały
uhonorowane dyplomami, pucharami i licznymi
nagrodami rzeczowymi.

73 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Uroczystość upamiętniająca wybuch II wojny światowej odbyła się
w dniu 9 września 2012 roku przed pomnikiem Żołnierza Września, Legionisty i Partyzanta Batalionów Chłopskich w Ksanach. W tym miejscu
8 września 1939 roku doszło do krwawych walk żołnierzy Wojska Polskiego z niemieckim najeźdźcą. Żołnierze walczyli również na polach
Mistrzowic, Kociny, Senisławic i Krzczonowa. Uroczystość rozpoczęła się
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Mszą Świętą polową, którą odprawił ks. Marek Małczęć z Parafii Św.
Mikołaja w Starym Korczynie. Na uroczystość przybyli licznie goście,
mieszkańcy Gminy Opatowiec i Gminy Nowy Korczyn. Po mszy władze
gminy, kombatanci oraz delegacja młodzieży szkolnej złożyli kwiaty na
płycie przed pomnikiem, oddając w ten sposób cześć bohaterom.

Widoczni i bezpieczni…
Pod takim hasłem w gminie Opatowiec został przygotowany projekt mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa drogowego najmłodszych
mieszkańców poprzez wyposażenie każdego ucznia
w elementy odblaskowe. Do udziału w akcji zaproszono Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej Piotra Węglińskiego oraz jego Zastępcę
Jacka Piwowarskiego. Obaj Panowie bardzo chętnie
przyjęli zaproszenie i na uroczystych apelach pojawili się wraz z funkcjonariuszami policji.
Pierwsze spotkanie odbyło się 27 listopada
w Zespole Szkół w Opatowcu. Na uroczystym apelu
przybyłych gości powitała dyrektor Zespołu Szkół
Elżbieta Szczęsna-Kusak, oddając następnie głos
inicjatorowi akcji Wójtowi Gminy Sławomirowi
Kowalczykowi. Podkreślił on w swoim wystąpieniu potrzebę zakładania elementów odblaskowych
przez dzieci i gorąco zachęcał je do ich noszenia.
Następnie przemówił Jacek Piwowarski, który nakreślił dzieciom zasady bezpiecznego zachowania
się na drodze. Po części oficjalnej dzieciom wręczono kamizelki, zawieszki i opaski odblaskowe.
W ramach podziękowania dzieci przygotowały krótkie przedstawienie, po którym wraz z przedstawicielami policji udali się do klas by wysłuchać cennych
uwag, dotyczących właściwego zachowania się
na i w pobliżu drogi. Ponadto zademonstrowano

w jaki sposób należy nosić elementy odblaskowe. Kolejne spotkanie odbyło się 30 listopada
w Szkole Podstawowej w Krzczonowie. Komendę
Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej tym razem reprezentował Komendant Powiatowy Policji
Piotr Węgliński, a Gminę Opatowiec Wójt Gminy
Sławomir Kowalczyk oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marian Gruszka i radny Jarosław
Kociński. Gości przywitał dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie – Tomasz Paluch. W trakcie
wizyty Komendant namawiał uczniów do noszenia
elementów odblaskowych, zwłaszcza teraz, gdy
warunki na drogach są coraz gorsze i szybko zapada zmrok. Po rozdaniu elementów odblaskowych
uczniowie udali się do klas w celu wysłuchania prelekcji o zasadach bezpiecznego poruszania się po
drogach.
W ramach akcji 327 uczniów z terenu Gminy
Opatowiec otrzymało elementy odblaskowe. Obiecali oni, że będą przestrzegać zasad ruchu drogowego, a elementy odblaskowe będą nieodłącznym
elementem ich ubioru. Przypominamy, że zgodnie
z obowiązującym prawem dzieci do lat 15, poruszające się samodzielnie po drodze po zmierzchu,
poza terenem zabudowanym mają obowiązek nosić
elementy odblaskowe.

Bieżące utrzymanie dróg
W minionym roku ze środków Gminy zakupiono 64 zestawy transportowe
kruszywa, które zostały następnie wywiezione i rozsypane na drogach w miejscowościach: Charbinowice, Chrustowice, Chwalibogowice, Kamienna, Kęsów,
Kobiela, Kocina, Kraśniów, Krzczonów, Ławy, Mistrzowice, Opatowiec, Podskale,
Rogów, Rzemienowice, Senisławice, Trębaczów, Urzuty, Wyszogród. Dzięki tej
ilości kruszywa udało się naprawić odcinki dróg gminnych na łącznej długości
15 km wydatkując ponad 100.000,00 zł.
Udrożniono rowy odwadniające w miejscowościach Chrustowice, Kamienna, Kęsów, Kocina, Krzczonów, Ławy, Rzemienowice na długości ponad 4 km.
Wykonano 5 przepustów na drogach gminnych i wjazdach na posesje w miejscowościach Kocina, Ławy, Mistrzowice. Znaczącą pomoc przy remontach dróg,
wycinaniu zakrzaczonych rowów wnieśli mieszkańcy wsi, radni i sołtysi.
Wiosną przeprowadzono naprawy na drogach asfaltowych gminnych poprzez wyrównanie uszkodzeń masą bitumiczno-asfaltową. Dobrze układająca

się współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg pozwoliła przeznaczyć ziemię
z udrażnianych rowów, na wyrównanie działek w miejscowościach Rogów, Kobiela, Kocina oraz placu obok Urzędu Gminy. W Opatowcu na ulicach Garncarskiej, Polnej wymieniono zniszczone znaki drogowe, na ulicy 3 Maja wstawiono
nowy znak, zamontowano nowe znaki w Krzczonowie. W sołectwie Rogów wyrównano i utwardzono kruszywem parking obok cmentarza. Wykonano i zamontowano trzy nowe przystanki w miejscowościach Wyszogród przy drodze krajowej nr 79, na Górnym Rogowie oraz w Krzczonowie, przy drogach powiatowych.
W Opatowcu wyrównano i wycięto zakrzewiony plac za garażami wzdłuż drogi
za cmentarzem, założono nowe rynienki odwadniające oraz wyrównano zapadnięte chodniki na rynku.
Przez cały rok na drogach gminnych pracowała koparka obsługiwana przez
operatora zatrudnionego w ramach robót publicznych na podstawie porozumienia z Urzędem Pracy. Pozwoliło to zminimalizować koszty związane z wynajmowaniem potrzebnego sprzętu i co za tym idzie wpłynęło na ilość zakupionego
kruszywa. Dzięki doprowadzeniu koparki do należytego stanu, wykonuje ona
prace porządkowe, naprawcze w trybie ciągłym, również w zimie.
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Nowoczesne unijne przedszkole w Krzczonowie -

już otwarte!
W Szkole Podstawowej im. Jana Pszczoły
„WOJNARA” w Krzczonowie otwarto nowoczesne unijne przedszkole. Projekt pn.”Magiczny
świat malucha” współfinansowany jest za
pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Środki unijne w kwocie 586.160 zł pozyskała
Gmina Opatowiec w ramach projektu konkursowego, a wkład własny wyniesie blisko
160.000 zł. Otwarcie punktu przedszkolnego
możliwe było dzięki zaangażowaniu i wsparciu
osób pracujących przy organizacji projektu.
Problem braku przedszkola w Krzczonowie był jednym z najczęstszych problemów
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zgłaszanych do Wójta Gminy, zaowocowało to
podjęciem decyzji o poszukiwaniu funduszy
niezbędnych do jego otwarcia. Dzięki licznym
konsultacjom, wkładzie pracy i pomocy wielu
osób udało się doprowadzić do otwarcia nowoczesnej placówki oświatowej.
Do realizacji projektu przyczynili się pracownicy Gminy Opatowiec, w szczególności
Anna Klimaszewska-Luty – Skarbnik Gminy,
Radosław Fitek i Łukasz Marzec, którzy przygotowali projekt w części merytorycznej. Swój
wkład w jego realizację mieli również pracownicy szkoły w Krzczonowie, między innymi dyrektor Tomasz Paluch. Z inicjatywy dyrektora,

przy współpracy z sołtysem Marianem Gruszką, rodzicami przyszłych przedszkolaków i ludzi
dobrej woli, wykonano wiele prac remontowych
budynku przeznaczonego na punkt przedszkolny.
Nowo otwarty punkt przedszkolny funkcjonuje od 17 grudnia 2012 r. i uczęszcza do
niego 15-cioro dzieci (7 chłopców i 8 dziewczynek) z czterech sołectw: Krzczonowa, Kociny,
Kamiennej i Trębaczowa. Przedszkole dysponuje dwoma przestronnymi salami wyposażonymi
w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Podstawową opiekę przedszkolną i pedagogiczną zapewniają dwie nauczycielki: Justyna
Krupa i Magdalena Trojan. Obsługę księgową
i rozliczeniową zapewniają Otylia Tomal i Łukasz Marzec.
Na potrzeby punktu przedszkolnego zaadaptowano pomieszczenia w budynku SP
w Krzczonowie, i przystosowano je do wymagań opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. W ramach projektu zakupiono meble
oraz niezbędne wyposażenie nowo otwartego
ośrodka, a także wszelkiego rodzaju zabawki,
gry, materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne dla dzieci. Wszystkie dzieci oprócz podstawowych zajęć w czasie pracy przedszkola
mogą bezpłatnie korzystać z zajęć wykraczających poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego, są to zajęcia z j. angielskiego,
plastyki i rytmiki. Dzieci objęte zostały również
profesjonalną opieką psychologiczną i logopedyczną. Z uwagi na 8 godzinny czas opieki
przedszkolnej codziennie zapewniane jest także wyżywienie w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad oraz podwieczorek.
W ramach projektu organizowane są
warsztatowe spotkania psychologiczno-edukacyjne dla rodziców dzieci uczęszczających do
punktu przedszkolnego. Nad projektem czuwa
dyrektor SP w Krzczonowie Tomasz Paluch oraz
kierownik projektu Sylwia Mącznik.

Zakończona została selektywna zbiórka odpadów
Od października 2011 roku, do kwietnia
2012 roku miał miejsce konkurs proekologiczny pn. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych”. Młodzież szkolna w wyżej wymienionym
okresie zebrała 15 000 kg wysegregowanych
odpadów tj. papier, szkło, plastik. Największym
zaangażowaniem w zbiórkę odpadów wykazały się dzieci z młodszych klas. PPHU TAMAX
z Sędziszowa wysegregowane odpady odebrało bezpłatnie. Gmina Opatowiec dla wszystkich uczestników konkursu ufundowała cenne
nagrody. Wręczenie nagród odbyło się w dniu
24 maja 2012 roku podczas uroczystego apelu
w Zespole Szkół w Opatowcu.

XVII turniej im. Marka Wielgusa
W dniu 24 maja 2012 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole
Szkół w Opatowcu uczestniczyli w etapie wojewódzkim XVII Turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa w Morawicy. W wyjeździe uczestniczyli:
Michał Kowalczyk, Patryk Matuszczyk, Daniel Niedźwiedź, Bartosz Dybała, Michał Gwóźdź, Miłosz Krawczyk, Patryk Kociński, Bartosz Kościółek,

Krystian Leks, Bartosz Niedźwiedź i Dominik Madej. Chłopcy doskonaląc swoją technikę gry zdobyli nowe doświadczenia, które pomogą im
w przyszłości osiągać jeszcze lepsze wyniki sportowe. W turnieju udział
brało 20 drużyn.

Belfer Roku
2012
Elżbieta Szczęsna-Kusak, dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu zdobyła pierwsze miejsce
i tytuł Belfra Roku 2011/2012 w plebiscycie na
najpopularniejszego nauczyciela w powiecie kazimierskim. Uroczysta gala ogłoszenia wyników
konkursowych odbyła się 31 maja 2012 roku
w Państwowej Szkole Muzycznej w Kielcach.
Gratulacje i dyplom z wyróżnieniem na ręce laureatki złożył poseł na Sejm RP Lucjan Pietrzczyk
i wicemarszałek województwa Świętokrzyskiego – Grzegorz Świercz.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, Gmina Opatowiec
rozpoczęła realizację nowego projektu w ramach Kapitału ludzkiego.
Było to możliwe dzięki podpisaniu stosownej umowy pomiędzy Wójtem
Gminy, a Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Na zebraniu
z rodzicami uczniów klas IV-VI dnia 7 września 2012 roku w Zespole
Szkół w Opatowcu oficjalnie zainaugurowano projekt pn. „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro”. Jest on realizowany w okresie
od 1 września 2012 roku do 28 czerwca 2013 roku, całkowita wartość
projektu wynosi 147.400 zł i w całości jest dofinansowane ze środków
europejskich. Wniosek o dofinansowanie w części merytorycznej został
przygotowany przez Katarzynę Szczerbę, Annę Klimaszewską-Luty i Radosława Fitka.
Odbiorcami projektu są wszyscy uczniowie klas IV-VI, obejmuje on
zajęcia matematyczne, język polski i angielski, zajęcia humanistyczne.
Dla wszystkich uczestników projektu przewidziane są również zajęcia
sportowe, warsztaty pedagogiczne, wycieczki kulturoznawcze (m.in. do
Warszawy i Krakowa). W październiku 2012 roku Wójt Gminy wręczył
czterdziestu sześciu uczestnikom projektu materiały dydaktyczne i gadżety z nadrukami promującymi projekt, były to m.in. pendrive’y, segregatory, zeszyty, długopisy, kubki i ulotki.
Uczniowie uczestniczyli już w dwóch wycieczkach do Krakowa.
Pierwsza z nich miała charakter edukacyjny. Uczniowie odwiedzili Wawel i jego zabudowania, wyszli na Wieżę Zygmuntowską, aby obejrzeć
najsłynniejszy polski dzwon, Wieżę Ratuszową, pomnik Adama Mickiewicza oraz Sukiennice. Na Rynku wszyscy wysłuchali hejnał z Wieży

Mariackiej. Późnym wieczorem zadowoleni, pełni uśmiechu i satysfakcji
wrócili do domów. Głównym przesłaniem wycieczki było zaszczepienie
w młodych ludziach chęci do aktywnego, odpowiedzialnego i sumiennego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Druga wycieczka
odbyła się do Multikina na seans filmowy reż. Andrzeja Maleszki pt.:
„Magiczne drzewo”.
Wszyscy uczestnicy projektu z zajęć wymienionych wyżej, oraz
z wyjazdów na wycieczki korzystają całkowicie nieodpłatnie, koszty pokrywane są w całości z dofinansowania w/w projektu.
Na potrzeby zajęć zakupiono materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów prowadzonych w ramach projektu. Do Zespołu Szkół
w Opatowcu zakupiono 8 stolików, 16 krzeseł, oraz 3 szafy na łączną
kwotę ponad 3200 zł. Baza dydaktyczna powiększyła się o sprzęt audiowizualny m.in. telewizor, aparat cyfrowy, oraz drukarkę laserową.
Realizowany projekt „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro” jest ogromną szansą dla jego uczestników. Daje możliwość
uczniom poznawania siebie, w dziedzinie w której czują się najlepiej.
Są to zajęcia dodatkowe, a więc zapewniają uczniom spędzanie czasu
wolnego w sposób ciekawy, edukacyjny - wzbogacony w różne pomoce
dydaktyczne, a czasem pełne uśmiechu i świetnej zabawy. Z pewnością
po zakończeniu realizacji projektu da się zauważyć owocne żniwo pracy
uczniów, które przyczyni się do dalszego ich rozwoju w sferze edukacyjnej.
W skład zespołu projektowego wchodzą: Katarzyna Szczerba, Elżbieta Szczęsna-Kusak oraz Łukasz Marzec.

Podsumowanie pracy Rady Gminy Opatowiec 2012
Rok 2012 rozpoczął się od wyborów uzupełniających w okręgu nr 3 Kocina. Nowo wybrany
radny Janusz Cabaj na sesji Rady Gminy w dniu
1 lutego wstąpił w szeregi radnych składając uroczyste ślubowanie. Radni aktywnie uczestniczyli
w pracach Rady Gminy. Począwszy od początku
kadencji do dnia dzisiejszego radni odbyli 27 sesji; w 2012 roku - 11 sesji.
Rada Gminy pracowała w oparciu o przyjęty
uchwałą plan pracy. Ogółem Radni podjęli 190
uchwał, w tym w 2012 roku - 90 uchwał. Podjęte
uchwały były akceptowane przez nadzór prawny
Wojewody. W dniu 28 grudnia 2012 roku – na
półmetku kadencji – odbyła się XXVII uroczysta
sesja, na którą zostali zaproszeni sołtysi i radni
powiatowi. Na sesji Wójt Gminy dokonał podsumowania minionego roku.
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Dane statystyczne Gminy Opatowiec
Poniżej przedstawiamy dane statystyczne za rok 2012 w Gminie Opatowiec w zakresie: klas bonitacyjnych użytków rolnych oraz łąk i pastwisk wraz z lesistością na terenie poszczególnych miejscowości, liczby mieszkańców
wg miejscowości.
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XI Mistrzostwa Grup Szybkiego Reagowania
na wodzie Chańcza 2012
W dniu 25 sierpnia 2012 roku nad zalewem Chańcza odbyły się „XI Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego
Reagowania na wodzie Chańcza 2012”. W mistrzostwach udział wzięli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Rogowa. Do tegorocznej
edycji zgłosiły się 64 drużyny, zawody ukończy-

Nowy podział
gminy Opatowiec na
okręgi wyborcze
W związku z obowiązkiem dokonania ponownego podziału gmin
na okręgi wyborcze wprowadzonym przepisami ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. Gmina Opatowiec
została podzielona na nowe okręgi
wyborcze. W dużej mierze udało się
zachować dotychczasowy utrwalony
już wśród wyborców podział z 2002
roku, gwarantując jednocześnie zachowanie wymaganej przepisami
prawa normy przedstawicielstwa.

ło 55. Najmłodszym zawodnikiem mistrzostw
była Izabela Chruściel lat 12 z Sandomierza,
a najstarszym Mieczysław Boksa lat 53 z Rogowa. Jak co roku zawody miały wysoki poziom
organizacyjny, który zapewniła sprawna obsługa kieleckiego WOPR-u pod przewodnictwem
prezesa Wacława Mozera.

Numer okrĊgu
wyborczego

Granice okrĊgu
wyborczego

Liczba wybieranych
radnych

1
2

Charbinowice
Kamienna
Kocina od nr 1 do 66
wáącznie
Kocina od nr 67
Krzczonów od nr 1 do 87
wáącznie
Krzczonów od nr 88
Rzemienowice, TrĊbaczów
Chrustowice, Mistrzowice
Ksany
Podskale
Opatowiec
Chwalibogowice, KraĞniów,
Senisáawice
KĊsów, Kobiela
Rogów
àawy, Urzuty, Wyszogród

1
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Samochód
służbowy
dla gminy
W dniu 7 września 2012 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
przekazał nieodpłatnie Gminie Opatowiec
samochód marki Nissan Micra z 2007 roku.
Umowę darowizny z Wójtem Gminy Opatowiec Sławomirem Kowalczykiem, w imieniu dyrektora WORD-u Czesława Dawida
podpisał jego zastępca Arkadiusz Kubiec.
Nieodpłatne przekazanie samochodu jest
wynikiem realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. Świadczy też o dobrej
współpracy Gminy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Konserwacja cieku
wodnego

Samochód pożarniczy
dla OSP Ksany

Na wniosek rolników przy wsparciu Wójta Gminy Opatowiec oraz
przy pomocy sołtysów z miejscowości Trębaczów, Krzczonów, Ksany,
Chwalibogowice i Kraśniów Świętokrzyski Zarząd Melioracji Wodnych
w Kielcach wykonał prace konserwacyjne cieku wodnego przebiegającego przez ww. miejscowości. Wykonano konserwację części strugi. Prace te polegały na wykarczowaniu krzaków, wycięciu drzew oraz
pogłębieniu i poszerzeniu cieku wodnego. Była to kontynuacja prac
rozpoczętych w roku ubiegłym, kiedy to została pogłębiona i poszerzona struga w miejscowości Rzemienowice na długości 2 km.

W listopadzie 2012 roku dla jednostki OSP w Ksanach został zakupiony ciężki samochód gaśniczy GCBA 5/32 marki Jelcz 325. Samochód
pozyskano dzięki staraniom i zaangażowaniu Sławomira Kowalczyka –
Wójta Gminy Opatowiec, Zbigniewa Bugajskiego – Prezesa OSP Ksany
i Jarosława Szumilasa – Naczelnika OSP Ksany. Pojazd kosztował 35
tys. zł. i został w całości sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Gmina Opatowiec
przeznaczyła kwotę w wysokości 5 tys. zł na
koszty związane m.in. z jego dostosowaniem,
rejestracją i ubezpieczeniem.
Szczególne podziękowania kierujemy do
Adama Jarubasa – Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego i Mirosława Pawlaka – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP
RP, za pomoc, dzięki której jednostka OSP
Ksany mogła uzyskać dofinansowanie i zakupić samochód pożarniczy.
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