Drodz y M i e szkańcy G min y O patowi e c
Przedstawiam Państwu kolejny już numer naszego biuletynu. Opis
zawartych w nim wydarzeń z ubiegłego roku stanowi przybliżenie bieżącej sytuacji naszej gminy. Pozwala zebrać w jednym miejscu najistotniejsze momenty, których uczestnikami, bądź świadkami byliśmy. Połączony
z wcześniejszymi wydaniami, stanowi szeroki obraz kilku ostatnich lat.
Znajdujemy tu rozmaite informacje, fotografie, dane statystyczne, do
których chętnie sięgamy, bo dotyczą nas, naszych dzieci, znajomych czy
sąsiadów.
Gmina to wspólna wartość ludzi ją tworzących, której powinnością
jest wykonywanie zadań służących jej mieszkańcom. W ramach przepisów ustanowionych przez państwo, gmina ma możliwość ustalania na
swoim terenie własnych zasad funkcjonowania. To tu zapadają decyzje
dotyczące budowy, bądź remontu dróg, szkół, kanalizacji, świetlic wiejskich czy remiz strażackich. Sprawy lokalnych uroczystości, miejsc pamięci, dożynek, stowarzyszeń, są nieodłącznym elementem w obszarze
działania gminy.
Gminę, z woli mieszkańców reprezentuje Wójt Gminy, wybierany w bezpośrednich wyborach na czteroletnią kadencję. Sprawowanie
tej funkcji, to wzięcie odpowiedzialności za decyzje, kierunki działania
i sposób funkcjonowania gminy, co szczególnie ważne przy porozumieniu z Radą Gminy. To wielkie zaufanie, ale i zobowiązanie. Cieszę się, że
nasza współpraca układa się dobrze.
Nie ma ludzi dysponujących wiedzą absolutną, więc nie ma możliwości podjęcia dobrej decyzji, w oparciu o swoje tylko doświadczenie.
Bardzo ważne są konsultacje, dyskusja, wymiana poglądów. Tworzy to
szeroki i pełny obraz rozpatrywanych tematów. Informacje w sprawach
ważnych dla gminy uzyskuję na zebraniach wiejskich z mieszkańcami,
ze spotkań z sołtysami, z indywidualnych rozmów z ludźmi. Stanowisko
końcowe wypracowujemy wspólnie na komisjach i sesjach rady gminy.
Różnorodność poglądów świadczy o bogactwie pomysłów. Przy
czym, najważniejsza jest tu umiejętność zawarcia kompromisu. Dopiero
porozumienie gwarantuje, że podjęte działania są dalece reprezentatywne i służą wspólnemu dobru. Nadrzędnym celem pracy wójta jest nieustanne szukanie nowych możliwości i rozwiązań, wyznaczanie kierunków, przynoszących korzyści gminie. Nie wolno nam popełniać błędów
zaniechania, czy braku decyzji.
Gmina Opatowiec w ostatnich pięciu latach pozyskała z zewnątrz
więcej środków, niż wynosi jej roczny budżet. To już kilkanaście milionów
złotych, co w przeliczeniu na mieszkańca, stawia nas obecnie na pierwszym miejscu w powiecie kazimierskim. Jeszcze kilka lat temu w tym
zestawieniu zajmowaliśmy miejsce ostatnie.
To odnowione szkoły, drogi, świetlice wiejskie, programy dla uczniów,
nauczycieli i strażaków. Taki wynik cieszy, ale i mobilizuje do dalszej pracy, bo przed nami jeszcze wiele do zrobienia.
W roku 2015 wyremontowaliśmy ok. 6,5 km dróg gminnych w asfalcie, za kwotę niemal miliona złotych. Pozyskaliśmy na to ponad 600
tys. złotych. Przeprowadziliśmy dalsze remonty świetlic wiejskich, placów parkingowych, doposażyliśmy Dom Kultury w niezbędny sprzęt, to
wszystko za kwotę ok. 700 tys. złotych, z udziałem pozyskanych środków
unijnych. Dokończyliśmy budowę kolejnych przydomowych oczyszczalni
ścieków, za kwotę ok. 850 tys. złotych, przy ponad półmilionowym dofinansowaniu. Mamy ich obecnie prawie 200 szt. Wszystkie zamontowaliśmy wyłącznie na życzenie zainteresowanych mieszkańców.
Przedstawienie tych kilku zadań z ostatniego roku, pokazuje niemałą skalę prac wykonanych przez gminę. Za pieniądze własne, ale

Sławomir Kowalczyk - Wójt Gminy Opatowiec

i pozyskane z zewnątrz. Niewątpliwie przyczyni się to do poprawy stanu technicznego naszych obiektów, infrastruktury i dróg. Warto w tym
miejscu jeszcze nadmienić, że na bieżąco wykonujemy drobne, nieujęte
w powyższym zsumowaniu prace remontowe w obiektach publicznych,
roboty ziemne przy czyszczeniu rowów, tworzeniu architektury ogrodowej
i utwardzaniu kamieniem dróg polnych.
Gmina to przede wszystkim ludzie. Staramy się na każdym kroku
być z mieszkańcami, pomagać w sprawach wspólnych, dawać wsparcie.
To rozmaite uroczystości państwowe, gminne, strażackie, wystawa koni
czy dożynki. Ale też wszelkie turnieje sportowe, apele szkolne, występy
dzieci i młodzieży, spotkania seniorów. To również wyjazdy, szkolenia
i spotkania. Cieszy aktywność mieszkańców, pań z Kół Gospodyń Wiejskich, druhów strażaków z OSP, orkiestry dętej, również i pojedynczych
osób. To praca na rzecz wspólnego dobra, często bezinteresowna,
a przez to bezcenna.
Będziemy dalej aktywnie poszukiwać nowych możliwości dalszego
rozwoju gminy. Chcemy m.in. dokończyć niezbędne prace remontowe
obiektów publicznych. Bardzo ważny jest również przyjazny i pomocny
dla mieszkańców Urząd Gminy, wraz z jednostkami gminnymi, ze szkołami, opieką społeczną i instytucją kultury.
Szanowni Państwo, wierzę, że lektura tego biuletynu będzie przyjemnym i ciekawym zajęciem. Umożliwi zarazem uporządkowanie wiedzy w zakresie spraw dotyczących naszej gminy.
Sławomir Kowalczyk
Wójt Gminy Opatowiec
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S zanowni P a ń stwo !

Andrzej Malec - Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec

Gmina stanowi podstawową jednostkę samorządu terytorialnego
i zarazem jednostkę zasadniczego podziału terytorialnego (administracyjnego) państwa.
W gminach mogą być tworzone jednostki pomocnicze. W gminie
wiejskiej – taką jest gmina Opatowiec - jednostkami pomocniczymi są
sołectwa. Takich gmin w jest Polsce ok. 1,6 tys. Wewnętrzna organizacja
gminy jest szczególnie istotna na terenie wiejskim. Ma odległą i bogatą
tradycję, w wyniku której podstawową formą gminy wiejskiej jest tzw.
gmina zbiorowa, obejmująca kilka czy kilkanaście sołectw. W naszej
gminie jest 20 sołectw. Sołectwo jest podstawową formą organizacji
życia zbiorowego na wsi.
W gminach wiejskich władzę sprawują Rada Gminy i Wójt. Rada
Gminy jest organem stanowiącym, Wójt jest organem wykonawczym.
Warunkiem sprawnego funkcjonowania samorządu jest harmonijna współpraca między organami gminy: stanowiącym i wykonawczym.
W naszej gminie współpraca układa się dobrze.
Rada Gminy składa się z 15 radnych wybieranych na czteroletnią
kadencję w wyborach samorządowych. Radni obecnej - szóstej kadencji
samorządu - uzyskali mandat w wyborach przeprowadzonych 16 listopada 2014 r.
Do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy między innymi:
stanowienie prawa miejscowego, uchwalanie budżetu, podejmowanie
uchwał w sprawach majątkowych i w innych sprawach należących do
kompetencji danej jednostki samorządu. Prace Rady są jawne.
Pracami Rady kieruje Przewodniczący. Rada Gminy obraduje na
sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał. W praktyce jest tak, że w miesiącu
odbywa się przeważnie jedna sesja. Radni pracują również w komisjach,
które zajmują się określonymi, zagadnieniami tematycznymi. Rada Gminy na sesjach podejmuje uchwały, stanowiące prawo miejscowe. W roku
2015 Rada Gminy podjęła ponad 60 uchwał. Uchwały Rady Gminy stanowią podstawę działalności wójta.
Biuletyn, który otrzymaliście Państwo pokazuje jakimi zagadnieniami zajmował się samorząd gminy. Życzę Państwu miłej lektury.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Andrzej Malec

Radni i Sołtysi podczas uroczystej sesji
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Gm in n y Dzie ń Ko b i et – K r z c z o n ów 2015

VIII Gminny Dzień Kobiet odbył się 1 marca 2015 r. w świetlicy wiejskiej
w Krzczonowie. Patronat honorowy nad uroczystością objął Adam Jarubas –
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.
Organizatorami Święta Wszystkich Pań z terenu naszej gminy byli: Poseł
do Parlamentu Europejskiego – Czesław Siekierski i Wójt Gminy Opatowiec –
Sławomir Kowalczyk.
Tradycyjnie na Gminnym Dniu Kobiet zanotowano wysoką frekwencję przybyło blisko 250 Pań. Obecni byli także zaproszeni goście: Mirosław Pawlak
– Poseł na Sejm RP VII kadencji, Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Tadeusz
Śliwa – Ksiądz Proboszcz Parafii Sokolina, Jacek Piwowarski – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, Radni Rady Powiatu, Radni Rady Gminy, Sołtysi,
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Dyrektorzy, Kierownicy i Pracownicy instytucji gminy, powiatu oraz Przedstawiciele jednostek z terenu województwa świętokrzyskiego.
Nad przebiegiem uroczystości czuwała prowadząca Beata Adamczyk –
Dyrektor Instytucji Kultury.
Z okazji Dnia Kobiet panowie złożyli wszystkim Paniom najserdeczniejsze
życzenia, wręczając każdej z nich symboliczną różę. Na scenie zaprezentowały
swój program artystyczny dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Opatowcu, Szkoły
Podstawowej w Krzczonowie oraz uczęszczające na zajęcia artystyczne organizowane przez Instytucję Kultury w Opatowcu.
Szczególne słowa uznania należą się grupie Pań z KGW Krzczonów, które
wraz z sołtysem oraz wzorowo obsługującymi kelnerami – chłopcami z Krzczonowa, tworząc liczną grupę, wspaniale zaśpiewali ułożoną specjalnie na tą
okoliczność piosenkę. Następnie dla wszystkich gości odbył się występ kabaretu. Po części artystycznej przyszedł czas na wspólną zabawę przy muzyce
zespołu Top Secret.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Krzczonowa, w tym KGW Krzczonów,
OSP Krzczonów, pracownikom instytucji gminy, młodzieży, dzieciom i wszystkim
osobom, które zaangażowały się w przygotowanie uroczystości, w jej obsługę
oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa.

g m in ne O b c h o dy D n i a S tr a ż a k a
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Gminny Dzień Strażaka, który odbył się 2 maja
obchodzono w Kocinie. Uroczystości ku czci św.
Floriana rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pod
wezwaniem św. Barbary w Kocinie. Dzień ten był
szczególny dla Druhów jednostki OSP Kocina, gdyż
wtedy właśnie poświęcony został ich nowy wóz
strażacki. Po liturgii odbył się przemarsz pocztów
sztandarowych i jednostek OSP przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kociny.
Na uroczystość przybyli: Jan Nowak – Prezes
Zarządu Powiatowego OSP, Sławomir Kowalczyk
– Prezes Zarządu Gminnego OSP, Ryszard Kłos
– Członek Zarządu Wojewódzkiego OSP, Kazimierz Zabłotny – Komendant Powiatowy PSP
w Kazimierzy Wielkiej, Mariusz Żulichowski –
mł. asp reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej, którzy po wygłoszeniu

okolicznościowych przemówień przyjęli defiladę
jednostek OSP. W uroczystości udział wzięli Druhowie Strażacy, Radni Gminy Opatowiec, Radni
Powiatu Kazimierskiego, Sołtysi oraz mieszkańcy

Gminy. Serdecznie dziękujemy Druhom Strażakom
z OSP Kocina, Paniom z KGW Kocina i wszystkim
osobom zaangażowanym w organizację i przebieg
uroczystości.

Rod zin ny p i k n i k w Ko c i n i e

W niedzielne majowe popołudnie w Kocinie na placu przy budynku OSP
odbył się piknik rodzinny. Organizatorami imprezy było Koło Gospodyń Wiejskich
z Kociny oraz Gminna Instytucja Kultury w Opatowcu. W organizację aktywnie
włączył się Stanisław Golmento z Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach. Zgodnie z hasłem tegorocznego pikniku: „Bezpiecznie i zdrowo przed wakacjami”
imprezie towarzyszyło wiele atrakcji tematycznie powiązanych z bezpieczeństwem i zdrowiem.
W pikniku udział wzięli zaproszeni goście: Krystian Jarubas – wówczas
Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego obecnie Poseł na Sejm RP, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, Aleksandra Kowalska – Kierownik
KRUS w Kazimierzy Wielkiej, Barbara Trzepatowska – KRUS w Kazimierzy Wielkiej, Marian Gruszka – Radny Powiatu Kazimierskiego, Karolina Leśniowska –
z Powiatowego Zespołu Doradczego w Kazimierzy Wielkiej. Przybyli również Radni Gminy Opatowiec, Sołtys i Rada Sołecka wsi Kocina, Panie z Kół Gospodyń

Wiejskich z terenu gminy, mieszkańcy Kociny oraz okolicznych miejscowości
z dziećmi i wnukami.
Wspaniale zaprezentowali się uczniowie zajęć instrumentalnych prowadzonych w Gminnej Instytucji Kultury przez Radosława Kornasia. Występ
rozpoczął Bartosz Nowak, który zaprezentował dwa utwory na keyboardzie.
Młodzieżowy zespół „Żywioły” przedstawił kilka utworów z różnych gatunków
muzycznych. Najmłodsi od razu wykorzystali wolną podłogę do wspólnej zabawy w rytm skocznych melodii. Bartosz Dybała wprowadził biesiadną atmosferę
akompaniując do znanych utworów śpiewanych przez uczestników pikniku.
Pomiędzy występami wręczano zaświadczenia ze zrealizowanych w Gminnej Instytucji Kultury w Opatowcu kursów i szkoleń. Otrzymali je uczestnicy kursu komputerowego dla osób 45+, szkolenia z zasad pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenia z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym.
Na pikniku nie zabrakło ani pyszności, ani dobrej zabawy. Organizatorzy
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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przedsięwzięcia zapewnili smakołyki z grilla, natomiast pyszne domowe wypieki, które można było skosztować podczas pikniku, przygotowane zostały przez
Panie z KGW z terenu naszej gminy. Miłą niespodziankę sprawiły Panie z KGW
z Opatowca, które zaśpiewały nieco przerobioną wersję piosenki „Płynie Wisła
płynie”, „Świętokrzyskie jakie cudne”, a także hymn naszej gminy czyli piosenkę „Opatowiec”.
Piknik był integracyjną, wielopokoleniową imprezą, która pokazała, że najmłodsi mogą się doskonale bawić z tymi trochę starszymi. Cieszy fakt, że do
Kociny przybyli mieszkańcy z różnych stron naszej gminy.

Do żynk i Par a fi a l n e w Ro g ow i e

Tradycyjnie – jak co roku, dożynki parafialne w Rogowie odbyły się 15 sierpnia w uroczystość
Matki Boskiej Zielnej. Organizatorami tegorocznego Święta Plonów byli strażacy z OSP Rogów oraz
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rogowie. Gospodarzami – Sołtys wsi Rogów, Radny Gminy –
Tomasz Nowak wraz z Przewodniczącą KGW Elżbietą Szablą. Dopisała piękna pogoda.
Obchody rozpoczęła Msza Św. odprawiona przez ks. proboszcza Roberta Boreckiego, podczas której
usłyszeliśmy podziękowania za tegoroczne plony, ciężką pracę rolników oraz prośbę o dalszą dla Nich
opiekę.
Po nabożeństwie dożynkowy korowód przemaszerował na plac przy remizie OSP, gdzie odbyła się
oficjalna część uroczystości. W tym roku zaprezentowali się przedstawiciele miejscowości Rogów, Kęsów, Urzuty, Wyszogród. Na dożynkach obecny był Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, który
skierował ciepłe słowa do rolników za trud pracy na roli, życząc jednocześnie, aby nigdy na polskich
stołach nie zabrakło chleba.
Tegoroczne, parafialne święto plonów było pięknym podtrzymaniem corocznej tradycji, skupiając
przy tym okolicznych mieszkańców oraz przybyłych gości.
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Gm inn e Św ięto P lo n ów w Ko c i n i e

W dniu 16 sierpnia 2015 roku w Kocinie odbyły się Dożynki Gminy Opatowiec. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem barwnego korowodu złożonego
z mieszańców naszej gminy oraz delegacji z poszczególnych sołectw, prezentujących piękne wieńce dożynkowe. Na czele maszerowali Starostowie Dożynek, Halina Korzyńska i Mateusz Janiec, niosący duży bochen chleba upieczony
z mąki z tegorocznych zbiorów. Obecni byli także licznie przybyli goście.
W kościele pw. Św. Barbary odbyła się dziękczynna Msza Święta koncelebrowana przez ks. Wojciecha Michalskiego, proboszcza z Kociny i ks. Tadeusza Śliwę, proboszcza parafii w Sokolinie. Korowód dożynkowy prowadzony
przez Orkiestrę Dętą z Kociny przeszedł na miejsce – obok remizy OSP, gdzie
we wspaniałej scenerii, na pięknie udekorowanym przez mieszkańców Kociny
placu, rozpoczęła się oficjalna część uroczystości dożynkowych.
Nawet przelotnie padający z początku deszcz, nie przeszkodził w sprawnym kontynuowaniu imprezy, którą prowadziła Beata Adamczyk, Dyrektor Instytucji Kultury w Opatowcu.
Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, w obecności Sołtysa Kociny
– Marka Pluty, oficjalnie rozpoczął tegoroczne Dożynki Gminne od przywitania gości, a zaszczycili nas w tym dniu swoją obecnością: Krzysztof Lipiec,
Maria Zuba, Mirosław Pawlak - posłowie na Sejm RP VII kadencji, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Gałuszka, Krystian
Jarubas – radni Sejmiku Wojewódzkiego, Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu
Kazimierskiego, Marek Augustyn – Przewodniczący Rady Powiatu wraz z radnymi, Andrzej Malec – Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec wraz z radnymi,
Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty, st. kpt. Piotr Łudzik – KP
PSP w Kazimierzy Wielkiej, Janusz Sledziński i Jan Lis – wieloletni Dyrektorzy
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Jan Kopeć – Przewodniczący Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Włodzimierz Wiertek
– wiceprezes zarządu krajowego KZR KiOR Adam Stoksik – przedstawiciel
posła do PE Czesława Siekierskiego, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy
i Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, Strażacy, Orkiestra
Dęta, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz najważniejsi w tym dniu – Rolnicy
i Mieszkańcy naszej gminy.
W dalszej części rozpoczął się obrzęd dożynkowy, gdzie Starostowie przekazali Gospodarzowi Gminy – piękny, wypieczony bochen chleba. Wójt przyjbiuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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mując ten symboliczny dar, obiecał dzielić nim sprawiedliwie tak, by nikomu
go nie zabrakło. Po czym uczestnicy Święta Plonów w Kocinie zostali nim poczęstowani.
Następnie odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, przygotowany przez mieszkańców poszczególnych sołectw gminy Opatowiec. Pod tym
względem ten rok był wyjątkowy. Zanotowano rekordową liczbę zgłoszeń, bo aż
13 z wszystkich 20 sołectw. Komisja powołana do ich oceny, brała pod uwagę
m.in. kształt, tradycyjny charakter tego, jakże ważnego symbolu pomyślnie zakończonych żniw, oraz sposób jego prezentacji przez delegacje z poszczególnych
wsi. Tu mieszkańcy również wykazali się inwencją twórczą, wieńce były „obśpiewane”. Za najpiękniejszy, po burzliwych obradach, komisja uznała wieniec
z sołectwa Kocina. Zwycięzcy reprezentowali naszą gminę podczas dożynek
powiatowych, które odbyły się 30 sierpnia w Kazimierzy Wielkiej.
Podczas uroczystości dożynkowych nie zabrakło występów artystycznych
dzieci i młodzieży z terenu gminy przygotowanych w Instytucji Kultury w Opatowcu, Szkole Podstawowej w Krzczonowie oraz Zespole Szkół w Opatowcu.
Widzowie doceniali gromkimi brawami talent młodych artystów. Na szczególną
uwagę zasługuje występ młodzieży z Kociny, która wspaniale zatańczyła pierwszego w swoim życiu, „deszczowego” Poloneza, którego choreografię przygotowała we własnym zakresie.
Ludowy charakter imprezy podkreślała także obecność stoisk wystawienniczych Kół Gospodyń Wiejskich. Panie w swych strojach barwnie się prezentowały, a przygotowane przez nie pyszności cieszyły podniebienia uczestników
uroczystości.
Na koniec dla miłośników dobrej zabawy, zagrał zespół Top Secret bawiąc
gości do „białego rana”.
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Wójt Gminy składa serdeczne podziękowania za współpracę i zaangażowanie w organizację tegorocznych Dożynek Gminnych. Szczególnie dla
mieszkańców Kociny na ręce sołtysa Marka Pluty, Koła Gospodyń Wiejskich
z Kociny na ręce prezes Bożeny Kopeć, strażakom OSP na ręce prezesa Tadeusza Nura, radnym gminy Opatowiec Januszowi Cabajowi i Mieczysławowi
Kopciowi oraz Orkiestrze Dętej z Kociny pod przewodnictwem Roberta Pluty. Dziękujemy wszystkim osobom, które włożyły swój trud w wystrój, przygotowanie
i zaprezentowanie wieńców, oprawę korowodu, osobom prowadzącym i pracującym przy tej uroczystości, pilnującym porządku, osobom występującym na
scenie, dzieciom, młodzieży, dorosłym.

WIAN K I 2015
Połączono tradycję z nowoczesnością.
W niedzielne popołudnie 21 czerwca, nad Wisłą w Opatowcu, zgodnie
z tradycją odbyły się obchody Nocy Świętojańskiej. Miłośnicy dawnych obrzędów sobótkowych mają możliwość wspólnego spędzenia tej rodzinnej imprezy
dzięki Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu, które przywróciły przed
kilku laty ten piękny zwyczaj w naszej miejscowości.
Imprezę otworzył Sławomir Kowalczyk - Wójt Gminy Opatowiec, a gości
powitała Janina Siemieniec - Przewodnicząca miejscowego Koła Gospodyń
Wiejskich. Nad całością czuwała Beata Adamczyk - Dyrektor Gminnej Instytucji
Kultury.
Jak co roku po oficjalnym otwarciu odbył się konkurs wianków, których
tym razem było bardzo dużo, bowiem z roku na rok ilość osób uczestniczących

w tej imprezie stale rośnie. Za najpiękniejszy komisja uznała wianek wykonany
przez Panią Bożenę Bąk z Ksan, przedstawiający urokliwą pannę z parasolem.
Wianek ten nieco różnił się formą od pozostałych, co jednak nie zmienia faktu,
iż wszystkie zaprezentowane wianki były przepiękne i bardzo starannie wykonane.
Po rozstrzygniętym przed Domem Kultury konkursie, barwny korowód
ruszył nad brzeg naszej pięknej Wisły, aby z jej nurtem puścić przy śpiewie
ludowych piosenek wianki. Uczestnicy spotkania wodząc wzrokiem za odpływającymi wiankami powoli wrócili na teren Domu Kultury, gdzie odbyła się dalsza
część uroczystości.
Jako pierwsze na scenie zaprezentowały się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu. Panie, wspierane akompaniamentem Wiesława Tomala,
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zaśpiewały kilka tematycznych utworów oraz zapoznały uczestników z historią
i dawnymi obrzędami Nocy Świętojańskiej. Po zakończonym występie zaprosiły
uczestników na grillowaną kiełbaskę i pyszne domowe wypieki.
Po krótkiej przerwie scenę przejęły dzieci biorące udział w zajęciach Kółka
Teatralnego działającego przy Zespole Szkół w Opatowcu, prowadzonego przez
Panią Katarzynę Szczerbę. Widzowie tego spektaklu podziwiali nie tylko wspaniałą grę młodych aktorów, ale także barwne stroje i bajkową dekorację.
Po przedstawieniu w biesiadną atmosferę wprowadził uczestników Bartek
Dybała. Wspólne śpiewanie spodobało się obecnym, którzy chętnie włączyli się
do zabawy.
Niespodziankę dla swoich rodziców, a także pozostałych osób, przygotowała także zerówka ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu. Dzieci wraz ze swoją Panią zatańczyły poloneza, złożyły życzenia z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca
i wręczyły własnoręcznie przygotowane upominki.
Podczas imprezy zaprezentowały się na naszej scenie dzieci, które uczestniczą w zajęciach tanecznych realizowanych w Kazimierskim Ośrodku Kultury
w Kazimierzy Wielkiej i Świetlicy Wiejskiej w Kazimierzy Małej, prowadzonych
przez Centrum Edukacji Wiedza i Pasja z Buska Zdroju. Dla części z nich był
to pierwszy występ sceniczny, za co serdecznie podziękowały organizatorom.
Dzieci zaprezentowały elementy tańca nowoczesnego, a także nieco przybliżyły
poprzez taniec kulturę hinduską.
Występy sceniczne zakończył młodzieżowy zespół „Żywioły”, działający
przy Domu Kultury w Opatowcu, prowadzony przez Radosława Kornasia, który
zaprezentował kilka utworów.
W tym roku impreza miała nieco inny charakter. Organizatorzy postanowili połączyć tradycyjne Wianki z piknikiem rodzinnym. W czasie gdy na scenie
trwały kolejne występy najmłodsi korzystali z przygotowanej dla nich nowatorskiej atrakcji - było to spotkanie ze „Światem Robotyki”. Do budowania i programowania robotów było wielu chętnych. Dużą frajdę sprawiały także walki
robotów. Dzieci musiały trochę pomyśleć aby właściwie pokierować swoim robotem i zwyciężyć w pojedynku. Spotkanie z tego typu nowinkami technicznymi
bardzo przypadło najmłodszym do gustu, a stoisko przez cały czas cieszyło się
dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony młodych konstruktorów, ale także
ich rodziców.
Wianki w Opatowcu udały się wspaniale. Dopisała pogoda, było moc
atrakcji dla każdego, dużo dobrej zabawy i smakołyków. Przygotowanie tego
przedsięwzięcia wymagało dużej pracy ze strony wielu osób. Zaangażowane
były Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Opatowca, Gminna Instytucja Kultury,
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Zespół Szkół w Opatowcu, Rada Sołecka Opatowca, ochoczo pomogli również
Panowie Strażacy (czuwający nad ogniem przy grillowaniu). Jak zawsze swego wsparcia w organizacji obchodów Nocy Świętojańskiej udzielili: Wójt i Rada
Gminy w Opatowcu. Zaproszeni na uroczystość Radni Powiatowi przybyli z ko-

szem słodkości dla najmłodszych. Wójt Gminy serdecznie dziękuje wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji tej jakże pięknej i bogatej w lokalne tradycje
uroczystości. Szczególne podziękowania kieruje do Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu za przywrócenie i kontynuację sobótkowych tradycji.

Ju bile u s z 4 5 le c i a O S P Ro g ów

W niedzielę 28.06.2015 r. w Rogowie, odbył się Jubileusz 45-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystości rozpoczęła polowa Msza Św. koncelebrowana
przez ks. Roberta Boreckiego – proboszcza parafii w Rogowie, ks. Mariana Fatygę Kapelana Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ks. Mariana
Pozieraka wcześniejszego proboszcza tutejszej parafii.
Przybyli licznie druhowie ochotnicy z wielu jednostek OSP zaprezentowali
się w defiladzie pocztów sztandarowych. Nie zabrakło także zaproszonych gości, których przywitał Wójt Gminy Opatowiec, a byli to: Krystian Jarubas – Poseł
na Sejm RP, Mirosław Pawlak – Poseł na Sejm RP VII kadencji, będący również
Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP, Adam Jarubas – Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk – Wiceprzewodniczący
Sejmiku Wojewódzkiego, Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego, Marek
Augustyn – Przewodniczący Rady Powiatu wraz z radnymi, Andrzej Malec –
Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi, st. kpt. Kazimierz Zabłotny – Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej, Jacek Piwowarski – Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji, Sołtysi, Mieszkańcy gminy i Goście.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Nad poprawnym przebiegiem uroczystości czuwała prowadząca Elżbieta Szczęsna – Kusak Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu. Rys historyczny
jednostki przedstawił Prezes OSP Rogów Mieczysław Boksa. Uroczystą defiladę pocztów sztandarowych poprowadził st.kpt. Krzysztof Wojtasik z KP PSP
w Kazimierzy Wielkiej. Oprawę muzyczną w tym dniu zapewniła Orkiestra Dęta
z Kociny.
Ważnym punktem Jubileuszu było oddanie do użytku lekkiego samochodu
strażackiego zakupionego i wyremontowanego ze środków własnych jednostki OSP Rogów. Poświęcenia pojazdu dokonał ks. Stanisław Kondrak proboszcz
parafii Szczaworyż. Podczas uroczystości odznaczono druhów strażaków, członków dostojnej Jubilatki.

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali Robert Kmiecik, Artur
Bacharz, Mieczysław Zys, Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – Roman
Zuwała, Ireneusz Jachna, Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – Mateusz Słabiak, Mirosław Szabla, Daniel Kmiecik, Rafał Szabla, Tomasz Nowak,
Odznaki „Za Wysługę Lat” – Roman Zuwała, Roman Szabla, Leszek Toboła,
Włodzimierz Czyżyk, Roman Leżoń, Stanisław Mysiak.
Po części oficjalnej uroczystości odbył się poczęstunek przygotowany przez
Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich i zabawa taneczna.
Wszystkim członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Rogowa gratulujemy
jubileuszu i życzymy dalszych sukcesów.

Gmin n e Zawody S p o rtowo -Po ż a r n i c z e
Krzc z o n ów 2015
Jak co roku na boisku sportowym w Krzczonowie w czerwcu odbyły się
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych reprezentujących jednostki z terenu gminy Opatowiec.
Uroczystego otwarcia Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dokonał Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu – Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk. W uroczystości udział wzięli: Komendant Państwowej Straży
Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej Kazimierz st. kpt. Zabłotny, Radni Powiatu, Radni
Gminy, Sołtysi oraz Mieszkańcy Gminy Opatowiec i Goście. Celem zawodów było
podnoszenie gotowości bojowej i umiejętności strażaków poprzez sportową rywalizację, a także kultywowanie wśród młodego pokolenia tradycji organizacji
ochrony przeciwpożarowej.
W rozgrywanych zawodach udział wzięło 9 jednostek OSP w kategorii
mężczyzn, 1 Kobieca Drużyna Pożarnicza, 1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
dziewcząt i 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: biegi sztafetowe z przeszkodami 7 x 50m oraz
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ćwiczenia bojowe. Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji
czuwała komisja sędziowska reprezentująca KP PSP w Kazimierzy Wielkiej z mł.
bryg. Andrzejem Krupą jako sędzią głównym zawodów.
Wspaniała pogoda oraz wyjątkowo duża liczba startujących jednostek
sprawiły, że zawody cieszyły się powodzeniem wśród licznie zgromadzonej
publiczności. Gmina Opatowiec ufundowała dyplomy i sprzęt gaśniczy dla dorosłych drużyn, które uplasowały się na miejscach 1-3, a wszyscy uczestnicy
pozostałych kategorii wiekowych (kobiety i młodzież) otrzymali indywidualne
nagrody rzeczowe. Startującym jednostkom przyznano także ekwiwalent finansowy.
Awans na zawody powiatowe w Kazimierzy Wielkiej wywalczyły:
OSP Charbinowice, OSP Krzczonów, KDP Krzczonów, MDP „dziewczęca”
Krzczonów, MDP „chłopców” Kocina. Warto przypomnieć, że druhowie strażacy
z jednostki OSP Charbinowice zwyciężyli w zawodach sportowo-pożarniczych
czwarty raz z rzędu. Serdecznie gratulujemy.

biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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P ow iatow e z awo dy
s p ortowo – p o ż a r n i c z e

W ostatnią niedzielę czerwca w Kazimierzy Wielkiej na stadionie klubu
sportowego „SPARTA” odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP. Otwarcia imprezy dokonał Prezes Powiatowego Zarządu
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OSP – Jan Nowak. Współorganizatorem zawodów była Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej z Komendantem st. kpt. Kazimierzem Zabłotnym na czele. Obecni byli zaproszeni goście, przedstawiciele
władz samorządowych gmin z terenu powiatu kazimierskiego. Gminę Opatowiec
reprezentował Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk.
W wyniku eliminacji gminnych przeprowadzanych w ostatnim czasie wyłoniono zwycięzców poszczególnych kategorii, którzy uprawnieni zostali do startu
w zmaganiach na szczeblu powiatowym. Naszą gminę reprezentowały następujące jednostki:
OSP Charbinowice i OSP Krzczonów w kategorii męskich drużyn pożarniczych, dwie drużyny OSP Krzczonów w kategorii żeńskich i dziewczęcych drużyn
pożarniczych, OSP Kocina w kategorii chłopięcej młodzieżowej drużyny pożarniczej.
Rywalizowano w biegu sztafetowym na dystansie 7 x 50m z przeszkodami oraz w ćwiczeniu bojowym. Nad porządkiem i prawidłowym przebiegiem
zawodów czuwała komisja sędziowska z mł. bryg. Januszem Bułą – Zastępcą
Komendanta KP PSP, jako sędzią głównym.
Wszystkie nasze drużyny zaprezentowały się wspaniale. Młodzi chłopcy
z OSP Kocina znaleźli się na podium i zajęli III miejsce, również w męskiej rywalizacji na III miejscu uplasowali się druhowie OSP Krzczonów, a strażacy
z Charbinowic zajęli wysokie VI miejsce.
Rewelacją zawodów okrzyknięto reprezentacje kobiet i dziewcząt z OSP
Krzczonów, które wygrały swoje rywalizacje i zajęły I miejsca pokonując wszystkie rywalki i zostając tym samym Mistrzyniami powiatu kazimierskiego!
Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni i nagrodzeni, otrzymali dyplomy,
puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej i Wójta Gminy Opatowiec.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej
gminy na szczeblu powiatowym!

XVI Święto k rzy ski M ło d z i e ż ow y C h a mp i o nat
Koni M a ło p o l ski c h

W dniach 11 i 12 lipca 2015 roku w Opatowcu – na błoniach odbył się XVI
Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich. Wyjątkowa pogoda,
liczne atrakcje i bogaty program sprawiły, że zawitały do nas tłumy mieszkańców z Gminy Opatowiec, gmin sąsiednich, a nawet różnych regionów południowej Polski, aby oglądać prezentację pięknych koni. Po raz kolejny hodowcy
z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego
i śląskiego prezentowali konie rasy małopolskiej.
Organizatorami tegorocznej imprezy byli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Powiatu Kazimierskiego, Wójt Gminy Opatowiec i Okręgowy
Związek Hodowców Koni w Kielcach, patronat medialny sprawowany był przez
TVP Kielce, Radio Kielce i Echo Dnia.
W ten słoneczny dzień do Opatowca przyjechało wielu znamienitych gości.
Swoją obecnością zaszczycili: Romuald Garczewski i Mirosław Pawlak – Posłowie na Sejm RP VII kadencji, Mieczysław Gil – Senator RP VII kadencji, Krystian
Jarubas – Poseł na Sejm RP, Tadeusz Kowalczyk – Zastępca Przewodniczącego
Sejmiku Wojewódzkiego, Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Michał Bucki – Wicestarosta Kazimierski, Marek Augustyn – Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego wraz z Radnymi, Maria Kasperek – Wójt Gminy Czarnocin, Kazimierz
Warszawa – Przewodniczący Rady Gminy Czarnocin, Józef Zuwała – Wójt Gminy
Bejsce, Mirosław Walasek – Wójt Gminy Michałów, Józef Rysak – Wójt Gminy
Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwona Łuszcz-Krawczyk – Zastępca Wójta Gminy Rzeczyca, Marek Szczepanik – Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Sławomir Neugebauer – Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich
i Środowiska UM Kielce, Andrzej Piwowarski – Prezes OZHK w Kielcach, Jacek
Piwowarski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, mjr Waldemar Sroka
– WKU Busko-Zdrój, Jan Kopeć – Przewodniczący Powiatowej Rady Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
Obecny był również Andrzej Malec – Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu wraz z Radnymi, Kierownicy i Pracownicy Urzędu Gminy, Dyrektorzy
i Pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy, Instytucji Kultury, Szkół z terenu
Gminy, Sołtysi i Mieszkańcy Gminy oraz Goście.
Nie zabrakło również przedstawicieli mediów, którzy starali się uchwycić
najbardziej efektowne chwile imprezy. Wśród nich był Adam Ligiecki z Echa Dnia
i Robert Gwóźdź z Tygodnika Ponidzie.
Otwarcia wystawy dokonał Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec,
który powitał wszystkich przybyłych na wystawę sympatyków koni. Najważniejszym punktem imprezy była wycena klaczy i ogierów.
Komisja sędziowska w składzie: Bogdan Kuchejda – Przewodniczący, Jacek Kozik i Tadeusz Głoskowski, dokonała oceny 44 szt. koni w różnych kategoriach.

Główne trofeum i tytuł Super Championa 2015 zdobyła Eberlina – gniada,
dwuletnia klacz ze stajni Jana Zubera z Głuchowa (województwo podkarpackie)
pokonując w wielkim finale ogiera Sokratesa. Eberlina podczas pokazów otrzymała od sędziów noty bliskie ideału (9,5;9,5;9;)
Championem wśród ogierów został Sokrates z Woli Zabierzowskiej, wicechampionem – Morgoth z Pawłowa. Pierwsze miejsce wśród ogierków rocznych
zajął Eastwood z Łodzi, wśród klaczek rocznych – Ferrara z Żukowic, w kategorii
klaczy trzyletnich zwyciężyła – Tina Turner ze Skroniowa.
Fundatorami nagród byli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który
sfinansował puchary dla hodowców i Wójt Gminy Opatowiec, który przekazał
hodowcom podziękowania oraz puchary w kategorii bryczek i zaprzęgów konbiuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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nych, natomiast Rada Sołecka Opatowca w tej samej kategorii ufundowała
nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników. Warto dodać, że wśród bryczek
mieliśmy przedstawicieli naszej gminy. Stanisław Bernat i Jarosław Tomal ze
swoim zaprzęgiem zajęli wysokie trzecie miejsce. Puchary i nagrody najlepszym
hodowcom wręczali fundatorzy oraz zaproszeni goście.
Po zakończeniu rewii końskich piękności na publiczność czekały kolejne
atrakcje. Obejrzeć można było efektowny pokaz musztry kawaleryjskiej, władania bronią wykonany przez Grupę Rekonstrukcyjną Włodzimierza Kario z Gładyszowa w strojach z epoki „Wojny Polsko-Bolszewickiej”. Następnie na parkur
wjechał Krakowski Szwadron Ułanów im. J. Piłsudskiego przedstawiając kadryl
– układ choreograficzny w wykonaniu pięknych koni. Odbył się także pokaz władania białą bronią.
Jak co roku, podczas championatu imprezie towarzyszyły liczne stoiska
i stargany, gdzie można było kupić siodła, kapelusze oraz inne akcesoria jeździeckie. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Opatowiec serwowały
wyborne swojskie jadło i mogły poszczycić się swoimi zdolnościami kulinarnymi. Stoiska promocyjne przygotowały także instytucje: KRUS Kazimierza Wielka,
WKU Busko-Zdrój, Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu, Zespól Szkół Zawodowych ze Skalbmierza, BS Kielce Oddział Terenowy Nowy Korczyn.
Tak jak rok temu, bardzo dużym powodzeniem cieszyło się stoisko promocyjne gminy Opatowiec. Znajdowały się na nim m.in. publikacje książkowe,
foldery, pocztówki o gminie. Odwiedzający stoisko otrzymywali różne gadżety
np. długopisy, smycze, balony, breloczki i opaski odblaskowe.
Program artystyczny prowadzili: Beata Adamczyk – Dyrektor Instytucji
Kultury w Opatowcu oraz Radosław Kornaś. Na scenie wystąpiły Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Opatowiec, zaprezentowała się Orkiestra Dęta
z Kociny, wykonując kilka utworów ze swojego repertuaru. Swoje umiejętności
wokalne, gry na instrumentach, tańce oraz inne pokazy prezentowali uczniowie
i absolwenci Zespołu Szkół w Opatowcu, Szkoły Podstawowej w Krzczonowie
oraz zespołu muzycznego „Żywioły” działającego przy Instytucji Kultury w Opatowcu. Wszystkich wykonawców publiczność nagradzała gromkimi brawami.
Najmłodsi oprócz obfitych braw obdarowani zostali przez prowadzących słodyczami oraz napojami. Uczestnicy imprezy korzystali z punktów gastronomicznych, na dzieci czekały atrakcje, m.in. dmuchana zjeżdżalnia, trampolina,
można było też skorzystać z jazdy konnej i przejazdu kucykiem. Rolnicy mogli
zapoznać się z nowinkami technicznymi, odbył się pokaz ciągników i maszyn
rolniczych.
Po występach miejscowych artystów zaprezentowały się zespoły Kapela
Maters i Malibu, a gwiazdą wieczoru był znany zespół Jorrgus, których muzyka
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rozlegała się nie tylko na opatowieckich błoniach, ale słychać ją było nawet
w sąsiednich gminach. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem Top
Secret.
Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich, który na stałe
zawitał do kalendarza imprez naszej gminy to nie tylko profesjonalna wystawa
koni, ale także wielki rodzinny piknik. W ten piękny, pogodny dzień nikt się nie
nudził i mógł czynnie, w plenerze spędzić swój wolny czas. Zwycięskim hodowcom gratulujemy, gościom i mieszkańcom dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok.
Wsparcia finansowego XVI Świętokrzyskiego Młodzieżowego Championatu Koni Małopolskich udzielili: Bank Spółdzielczy w Kielcach, PHU Transtech
Stanisław Stankiewicz – Opatowiec, F.H.U.Agro Plus Piotr Kowalczyk – Rogów,
Instalacje Elektroenergetyczne Mieczysław Boksa – Rogów, Spółdzielnia Kółek
Rolniczych – Opatowiec, „Marco” Anna i Marek Krawczykowie – Opatowiec,
Usługi dla Rolnictwa Walasek Stanisław Nowy Korczyn, Firma Transbet Krzysztof Przeniosło z Nowego Korczyna, Firma Handlowa Agro Jurek z Sulechowa,
Agencja Ubezpieczeniowa Marian Baran – Ostrowce.
Wójt Gminy Opatowiec serdecznie dziękuje osobom, które przyczyniły się
do organizacji imprezy, w tym również do zapewnienia bezpieczeństwa podczas
jej trwania: Wspólnocie Opatowieckiej za udostępnienie terenu, czuwającym
nad zabezpieczeniem imprezy jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych,
Kołom Gospodyń Wiejskich, służbom porządkowym, policji, pracownikom pogotowania ratunkowego, inspekcji weterynaryjnej, pracownikom Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych, dyrektorom szkół, pracownikom oświaty, dzieciom
i młodzieży oraz wszystkim, niewymienionym, którzy przyczynili się do jak najlepszego przeprowadzenia tegorocznej wystawy koni.

biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Spotk a nie Noworoc zn e Koł a Z wi ą zk u
E mery tów, Rencistów i I n wa l i d ów w O patowcu
W 2015 roku Zarząd Koła Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Opatowcu zorganizował spotkanie
Noworoczne dla swoich członków w Domu Kultury
w Opatowcu. Przybyłych gości powitał Andrzej
Kłos – Prezes Koła, który wszystkim obecnym złożył najserdeczniejsze życzenia w imieniu własnym
oraz członków Zarządu koła. Spotkanie przebiegało
w miłej atmosferze i nie obyło się bez tańców, które
trwały do późnych godzin wieczornych.

Dob rze s p ę d z o n y c z a s wo l n y
od zaj ęć le kcyj n y c h

Dzieci i młodzież aktywnie spędzały okres ferii zimowych. Bogata oferta Gminnej Instytucji Kultury w Opatowcu sprawiła, że było wielu chętnych do
udziału w zaproponowanych zajęciach. Warsztaty Hip-Hop zgromadziły młodych miłośników tańca, natomiast plastyczne zajęcia warsztatowe skierowane
do całych rodzin, zapewniły dobrą zabawę nie tylko dzieciom. Podczas zajęć
powstało wiele elementów dekoracji, które zdobią nasz Dom Kultury. W trakcie drugiego Dnia Otwartego Instytucji Kultury, nie zabrakło spotkania z dobrą
książką. Dzieci z rodzicami i opiekunami robiły niezwykłe drzewo genealogiczne,
natomiast młodzież zapoznała się nieco ze światem osób niewidomych i tematem recenzji. Podczas ferii w bibliotece odbyło się również spotkanie dzieci
i młodzieży z policjantami. Panie policjantki przypomniały podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze jak i w domu oraz porozmawiały z uczestnikami
o tym jak bezpiecznie spędzić ferie. Dzieci chętnie zaglądały podczas ferii do
Domu Kultury i do biblioteki, aby pograć w tenisa stołowego, gry planszowe,
czy chociażby skorzystać z Internetu. Duże zainteresowanie zajęciami nauki gry
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w szachy oraz pozostałymi zajęciami dowiodło, że dzieci i młodzież potrafią dobrze gospodarować swoim wolnym czasem. Jeśli zapewnimy im ciekawą ofertę
to chętnie z niej korzystają.

To j u ż 5 l at mi n ę ło ?

Już od pięciu lat w Opatowcu działa aktywnie Koło Gospodyń Wiejskich. Na
zebraniu sprawozdawczym 24.02.2015 r. Panie świętowały pięciolecie. Członkinie KGW współorganizują imprezy okolicznościowe, uczestniczą w różnych
szkoleniach, kursach, wspomagają akcje charytatywne, uprawiają ćwiczenia

gimnastyczne, wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze, wspomagają się wzajemnie w trudnych sytuacjach, gotują, pieką, śpiewają, tworzą kwiaty z bibuły,
stroiki, a przede wszystkim podtrzymują tradycje związane z naszym starym,
pięknym Opatowcem i Wisłą, nad którą malowniczo leży nasza miejscowość.
Także bezkolizyjnie i twórczo współpracują z organizacjami społecznymi, Sołectwem, Zespołem Szkół, Wójtem i Radą Gminy. Z zaangażowaniem pozyskują
niewielkie fundusze na działalność statutową ze składek członkowskich, sprzedaży produktów kulinarnych na festynach, korzystają ze skromnego wsparcia
sponsorów. W kameralny sposób spędziły także Dzień Kobiet. Panie z KGW
w Opatowcu obdarowane zostały uroczym bukietem przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka oraz czerwonymi goździkami i okazałym tortem przez Sołtysa
Alfreda Miniora i Radnego Wiesław Gwoździa. Dziękujemy.
Oby w następnej pięciolatce też spełniały się nasze marzenia i „zarażało”
się pracą społeczną młodsze pokolenie, które przejmie od nas pałeczkę w pracy
na rzecz naszej małej Ojczyzny i jej Mieszkańców.
/Zarząd KGW Opatowiec/

Rel acja z X XIII Tu r n i e ju P i łk i S i atkow e j
o P u c h ar Wój ta G mi n y O patow i e c

W dniu 21 lutego 2015 r. w Zespole Szkół w Opatowcu odbył się coroczny
feryjny XXIII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec . Do turnieju przystąpiło 9 drużyn, które podzielono na 3 grupy. W każdej grupie drużyny
rozegrały mecze „ każdy z każdym” i w ten sposób do półfinału zakwalifikowano
po jednej najlepszej drużynie z każdej grupy, tj. Kaziki Krzczonów, V – Power
Chrustowice oraz + 35 Opatowiec.
Po raz drugi na najwyższym miejscu na podium stanęła drużyna Kaziki
Krzczonów w składzie: Kazimierz Kuroń, Arkadiusz Kuroń, Konrad Kuroń, Piotr
Wieloch, Piotr Job, Tomasz Skrzyński, Mateusz Job. II miejsce zajęła drużyna V –
Power Chrustowice w składzie: Jarosław Tomal, Dariusz Grzesik, Rafał Grzesik,
Rafał Kański, Dominik Sochacz, Katarzyna Sobczyk, III miejsce zajęła drużyna „+ 35 Opatowiec” w składzie: Piotr Kowalczyk, Marcin Kowalczyk, Michał
Szczerba, Piotr Kusak, Benedykt Ceś, Paweł Kozanecki, Jacek Opiatowski.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Z rąk Organizatora Turnieju Wójta Gminy – Sławomira Kowalczyka każda
drużyna otrzymała puchary, dyplomy, medale i nagrody rzeczowe. Na zakończenie Turnieju przyznane zostały również nagrody w następujących kategoriach:
„Najlepszy Zawodnik” dla Dominika Sochacza , „Najlepsza Zawodniczka” dla
Katarzyny Sobczyk, „Najmłodszy Zawodnik” dla Dominika Kocińskiego, „Objawienie Turnieju” dla Norberta Sochacza, „Najlepiej Rozgrywający” dla Tomasza
Skrzyńskiego, „Najaktywniejszy Sędzia” dla Grzegorza Perka, „Najskuteczniejszy Najmłodszy Kibic ” dla Dawida Kuronia, „Najskuteczniejszy Kibic” dla Zdzisława Tomala, „Nadzieja Siatkówki” dla Marleny Baran.

Obsługę i pomoc w czasie trwania turnieju zapewnili: Elżbieta SzczęsnaKusak – Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu, Monika Kościółek, Alicja WitkośKłos– nauczycielki wychowania fizycznego oraz Stanisław Tomal – Pracownik
Urzędu Gminy w Opatowcu.
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy. Mecze rozgrywane były
zgodnie z zasadą „Fair Play” i na bardzo wysokim poziomie.
Turniej został zrealizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Pow iatowa L ig a F u ts a lu 2014 / 2015
– p o ds umowa n i e –
Zakończyły się rozgrywki Powiatowej Ligi Futsalu (halowa piłka nożna)
2014/2015. Drużyny reprezentujące naszą gminę przystąpiły do rozgrywek na
szczeblu II ligi – Gladiator Krzczonów i Wisła Opatowiec oraz III ligi – Kocina
i Wisła II Opatowiec.

W bieżących rozgrywkach II ligi po rundzie zasadniczej pierwsze miejsce
w grupie zapewniła sobie Wisła Opatowiec, a Gladiator Krzczonów był czwarty.
Następnie w wyniku rundy play off, w której Wisła dwukrotnie pokonała Gladiatora (12:1,11:5) wyłoniono finalistę. W finale dość nieoczekiwanie drużyna

Wisła Opatowiec

Kocina

Gladiator Krzczonów

Wisła II Opatowiec
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z Opatowca uległa drużynie Daremny Trud (5:10), zwycięzca zapewnił sobie
bezpośredni awans. W meczu o III miejsce Gladiator uległ drużynie Szybcy
i Wściekli (3:7) ostatecznie zajmując wysokie IV miejsce. Wisła Opatowiec, by
awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej musiała zmierzyć się w meczu
barażowym z 11 drużyną I ligi, Strzelcem Chroberz. Po zwycięstwie Wiślaków
8:2 upragniony awans stał się faktem. W następnym sezonie Wisła Opatowiec
zagra w I lidze. Serdecznie gratulujemy zawodnikom i opiekunowi zespołu radnemu Rafałowi Kańskiemu oraz życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Składy naszych drużyn:
Wisła Opatowiec: Rafał Kański, Mateusz Stalmach, Dominik Iwański,
Dawid Kowalski, Piotr Badzioch, Patryk Kowalski, Przemysław Włusek, Marcin
Gruchała, Norbert Sennik, Sebastian Leszczak, Paweł Kępa, Walter Bober.
Gladiator Krzczonów: Jakub Sala, Arkadiusz Modzelewski, Łukasz Żwirek,
Dawid Stokłosa, Adam Stokłosa, Kamil Fetela, Tomasz Fetela, Damian Kociński,
Patryk Jedynak, Piotr Nowak, Jacek Szluchcik, Piotr Fetela, Grzegorz Molenda,
Krzysztof Stokłosa, Andrzej Kułak, Jakub Kowalczyk, Kacper Markowski.
Naszym reprezentantom przypadło też wiele indywidualnych wyróżnień:
Królem Strzelców II ligi został Sebastian Leszczak (Wisła) strzelając
32 bramki, ponadto Jakub Sala (Gladiator) zdobył 18 bramek, Adam Stokłosa

(Gladiator) 12, Paweł Kępa (Wisła) 10, Piotr Nowak (Gladiator) 8, Mateusz Stalmach (Wisła) 8.
Najlepszym Bramkarzem II ligi został Dawid Kowalski (Wisła), wśród Najlepszych Zawodników rozgrywek znaleźli się Jakub Sala i Paweł Kępa.
Nieco odmienne nastroje zapanowały wśród drużyn reprezentujących naszą gminę w III lidze. Zarówno zespół Kociny oraz rezerwy Wisły Opatowiec nie
zaliczą minionego sezonu do udanych. Drużyny te zajmując odpowiednio 11
i 10 miejsce, przegrywając przy tym mecz barażowy opuściły niestety szeregi
III ligi i w następnym sezonie przystąpią do rozgrywek w najniższej IV lidze.
Mimo niepowodzeń gratulujemy zawodnikom ambitnej postawy i życzymy sukcesów w następnych latach.
Składy naszych drużyn:
Kocina: Karol Gozdek, Benedykt Ceś, Paweł Pasternak, Jan Dynia, Adrian
Gruchała, Sebastian Kobus, Arkadiusz Sekuła, Michał Janiec, Mateusz Janiec,
Rafał Dryja, Albert Domagała, Krystian Skorupa, Szymon Mącznik, Patryk Parlak, Marcin Selwit.
Wisła II Opatowiec: Patryk Kozioł, Dominik Niedźwiedź, Krystian Bysiński,
Marcin Kozioł, Bartosz Musiał, Mateusz Stankiewicz, Łukasz Stankiewicz, Piotr
Gawlik. Bartosz Kocerba, Kamil Siwy, Hubert Kabat, Grzegorz Perek, Maciej
Mroczka.

Szkolenie dl a rolników
Siedemdziesięciu rolników z terenu gminy Opatowiec wzięło udział w szkoleniu przeprowadzonym przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Kazimierzy Wielkiej. Tematem szkolenia, które odbyło się
5 marca 2015 r. w Domu Kultury w Opatowcu, były zasady wypełniania wniosków o płatności obszarowe oraz obowiązki rolników pobierających dopłaty.
Duże zainteresowanie tematyką szkolenia związane było z wprowadzeniem
dużych zmian w zasadach przyznawania tych płatności jak i samym sposobie
wypełniania wniosków.

Wiosenn e S p r z ąta n i e
Ś w iata

Jak co roku o tej porze, i tym razem wzięliśmy wspólnie udział w akcji
„Wiosenne Sprzątanie Świata”.
Wszyscy wiemy, że czystość terenów takich jak: drogi, chodniki, rowy i lasy
to nasza wspólna sprawa i świadczy o nas wszystkich. Akcja niesie ze sobą
wiele wymiernych korzyści – m.in. przypomina o obowiązkach z zakresu odpowiedniej gospodarki odpadami, uczy szacunku do natury, sprzyja poprawie środowiska naturalnego, a przede wszystkim pomaga uporządkować nasz wspólny

teren po okresie zimowym. Zebrano mnóstwo śmieci, które po spakowaniu do
worków zwieziono w jedno miejsce, z którego odbierze je firma zajmująca się
zbiórką odpadów z terenu naszej gminy.
Wójt Gminy serdecznie dziękuje osobom zaangażowanym w tę pożyteczną
akcję. Dzięki tego typu działaniom nasze otoczenie będzie czystsze, a nasza
świadomość większa, że warto dbać o środowisko, bo w nim żyjemy na co
dzień.

biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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S z ko le n i e
ko mp u te row e
W październiku 2015 r. odbyło się szkolenie dotyczące podstawowej obsługi komputera i Internetu skierowane do osób po 45 roku życia. W zrealizowanym
w Domu Kultury w Opatowcu szkoleniu wzięło udział 11 osób z terenu naszej
gminy. Uczestnicy zapoznali się z budową i obsługą komputera, nabyli umiejętności wykorzystywania Internetu w życiu codziennym i komunikacji, a także
zintegrowali się ze sobą, miło spędzając czas podczas efektywnej nauki.
Szkolenie zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Mamy nadzieję, że nie było to ostatnie tego typu szkolenie, gdyż kolejne
osoby już pytają o możliwość udziału w podobnych formach edukacyjnych.

Cykl szkoleń dot yczących bezpieczeńst wa
zorganizowany przez Inst y tucję Kultury
w Opatowcu
Instytucja Kultury w Opatowcu zorganizowała
cykl szkoleniowo-warsztatowy, realizowany pod hasłem „Szanuj życie”. Pierwszy etap stanowiło przeprowadzone 4 marca 2015 r. obszerne szkolenie na
temat „Bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym
i bezpiecznego użytkowania maszyn rolniczych”
przeprowadzone przez Stanisława Golmento z Państwowej Inspekcji Pracy.
W dniu 8 kwietnia Aleksandra Kowalska –
Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kazimierzy
Wielkiej, wraz z Barbarą Trzepatowską - pracownikiem KRUS, przypomniały najważniejsze zasady
związane z bezpieczeństwem pracy mieszkańców
wsi, a zdobytą przez uczestników wiedzę sprawdziły przy pomocy niełatwego testu. Ostatni etap
stanowił kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
przeprowadzony przez ratowników medycznych:
Jarosława Dalacha i Piotra Rybaka pod okiem szefowej, Barbary Szabłowskiej – Kierownika Oddziału Ratownictwa Medycznego w Busku-Zdroju. Po
zapoznaniu z podstawowymi zasadami udzielania

pomocy, członkowie zespołu medycznego przeprowadzili krótkie warsztaty praktycznego stosowania
metod ratujących życie w codziennych sytuacjach.
Uczestnicy chętnie próbowali na fantomie, jak
prawidłowo przeprowadzić reanimację, pod okiem

fachowców. Pozostaje mieć nadzieję, że uczestnicy
szkolenia nigdy nie będą zmuszeni do sprawdzenia
swych umiejętności w życiu, jednak jeśli doszło by
do tego, zapewne staną na wysokości zadania.

nabycie podstawowych umiejętności dotyczących
zbierania, prowadzenia i analizowania danych oraz
wykorzystania zebranych informacji do podejmowania właściwych decyzji dotyczących własnego

gospodarstwa. Dość obszerny program szkolenia
obejmował zarówno część merytoryczną jak i praktyczną. Uzyskane w trakcie szkolenia umiejętności
zapewne będą wykorzystywane przez uczestników.

Szkolenie
z za kre su
zarząd zania
g ospodar st wem
rolnym
W dniach 24 i 25 marca 2015 roku odbyło się
szkolenie skierowane do trzydziestoosobowej grupy
rolników z terenu gminy Opatowiec. „Szkolenie z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia
rachunkowości w gospodarstwie rolnym w województwie świętokrzyskim” spotkało się z dużym zainteresowaniem. Rolników interesowało przede wszystkim
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P ro f e s or Łu k a s i k z w i z y tą

W lipcu przybył do naszej gminy z wizytą Profesor Seweryn Jan Łukasik, znany lekarz, autor licznych prac naukowych, współautor książki „Opatowiec - Tysiąc lat dziejów”. Pan Profesor od wielu lat
związany z Gminą Opatowiec często nas odwiedza
i interesuje się jej rozwojem. Podczas ostatniej wizyty doszło do spotkania Wójta Gminy OpatowiecPana Sławomira Kowalczyka z Prof. Łukasikiem i to-

warzyszącymi mu córką - Panią Krystyną Rybotycką
oraz Panią Marią Walochą-Grelą.
Warto przypomnieć, że w latach ubiegłych Pan
Profesor darował na rzecz gminy znaleziony przez
niego denar rzymski, który znajduje się w zasobach
urzędu gminy.
Dziękując za dar składamy Panu Profesorowi
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności!

Denar rzymski (ok. 140 n.e.) znaleziony w Chwalibogowicach przez Seweryna Łukasika i przekazany gminie
Opatowiec.

Nagrody w konkursie za zbiórkę odpadów
zostały rozdane
W Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu w dniu 9 kwietnia 2015 roku zostały
wręczone nagrody w ramach konkursu p.n. „Ziemia nie da sobie rady segregujmy więc odpady” polegającego na segregacji i zbiórce surowców wtórnych oraz
konkursu plastycznego „Dobre rady na odpady”.
W rywalizacji wzięły udział 22 gminy należące do Ekologicznego Związku
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie. Z naszej gminy do konkursów

przystąpiły dzieci z Przedszkola w Opatowcu i Krzczonowie, młodzież z Zespołu
Szkół w Opatowcu i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie oraz druhowie z Ochotniczych Straż Pożarnych w Opatowcu, Krzczonowie, Charbinowicach, Rzemienowicach, Mistrzowicach i Ksanach.
Laureaci i wyróżnieni otrzymali cenne nagrody: aparaty fotograficzne, drukarki, skanery, torby medyczne i odtwarzacze mp4 .

biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Podpis anie p oro z umi e n i a o ws p ó łp r acy
pomięd zy g m inami O patow i e c i R z e c z y ca

Z inicjatywy Wójtów – Gminy Opatowiec Sławomira Kowalczyka i Gminy
Rzeczyca Marka Kaźmierczyka dnia 29 kwietnia 2015 roku odbyła się uroczysta wizyta Samorządu Gminy Rzeczyca z powiatu tomaszowskiego, w województwie łódzkim. Oficjalne spotkanie odbyło się podczas uroczystej Sesji
Rady Gminy Opatowiec prowadzonej przez Przewodniczącego Andrzeja Malca
w budynku Instytucji Kultury w Opatowcu. Po przeprowadzonych obradach nastąpiło wspólne spotkanie, podczas którego Radni, Sołtysi, Sekretarze, Skarbnicy, pracownicy UG i kierownicy jednostek organizacyjnych Gmin zapoznali się
z charakterystyką administrowanych terenów przedstawioną przez Wójtów –
Marka Kaźmierczaka i Sławomira Kowalczyka. W dalszej części, po prezentacji
zebrani zostali obdarowani materiałami promującymi ich gminy. Wójt Gminy
Opatowiec otrzymał obraz przedstawiający walory krajobrazowe Rzeczycy
i przekazał na ręce Wójta goszczonej gminy pamiątkowy grawerton. Następnie podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Samorządami. Po odbyciu oficjalnej części spotkania goście wraz z gospodarzami złożyli
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okolicznościowe wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Atrakcją dnia była wspólna przeprawa promem u styku rzek Dunajca
i Wisły. Na zakończenie delegacje pojechały z wizytą do zaprzyjaźnionej grupy
producenckiej z miejscowości Sielec Kolonia, celem wymiany doświadczeń
w produkcji i przetwórstwie owoców i warzyw. Na miejscu Prezes Spółdzielni
Mirosław Fucia zapoznał wszystkich z charakterystyką zakładu i oprowadził
grupę zwiedzających po obiekcie.
Goście z Rzeczycy nie kryli zadowolenia i złożyli serdeczne podziękowanie
za gościnność i mile oraz owocnie spędzony czas. Warto zauważyć, że radni
gminy Rzeczyca odbyli również w Domu Kultury w Opatowcu swoją sesję Rady
Gminy, którą prowadził Przewodniczący Leszek Kosiacki.
Jest to pierwsze takie porozumienie w historii samorządu Opatowieckiego,
które, mamy nadzieję, zaowocuje nawiązaniem ciekawych kontaktów i współpracą na płaszczyźnie m.in administracji, szkół i kultury w obydwu gminach.

Z ko m p u t e r e m
za pan br at

W październiku 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatowcu przystąpili do ogólnopolskiej
kampanii hospicyjnej „Pola Nadziei”, realizowanej
przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Celem kampanii
jest szerzenie idei hospicyjnej, edukacja na temat
potrzeb osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, starszych oraz zbieranie funduszy na rzecz hospicjum. Program Pola Nadziei powstał 17 lat temu
w Wielkiej Brytanii. Jest realizowany w Polsce od
2005 r., w diecezji kieleckiej od kilku lat, m. in. przy
hospicjum w Miechowie oraz w Kielcach. Uczniowie
na terenie całej Polski sadzą jesienią cebulki żonkili,
a następnie, gdy zakwitną wiosną, zbierają środki
pieniężne na potrzeby ludzi, którym pozostała już
tylko NADZIEJA… Dziewczęta i chłopcy ze Szkoły
Podstawowej w Opatowcu z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do prac porządkowych szkolnego ogródka i posadzili kwiaty.

Dobiega końca projekt systemowy pod nazwą „Polska cyfrowa równych
szans- działania na rzecz dostępu do szerokopasmowego Internetu” realizowany w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatowcu. Wzięła w nim udział około 30
osobowa grupa mieszkańców naszej gminy, która z początkiem lutego rozpoczęła szkolenie komputerowe dla osób powyżej 45 lat. Projekt prowadziła Pani
Aneta Burgiel - pełniąca rolę tzw. Latarnika, czyli lokalnego animatora, którego
zadaniem jest zachęcenie do zrobienia pierwszego kroku w Internecie. Rolą Latarnika jest inspirowanie, uczenie i pomoc w korzystaniu z narzędzi cyfrowych,
ale przede wszystkim przekonanie dotąd nieprzekonanych do samodzielnych
poszukiwań w sieci. Najważniejsze jest jednak umiejętne rozpoznanie potrzeb
społeczności, tak aby propozycja tego typu aktywizacji była „szyta na miarę”
– dostosowana do potrzeb danego rejonu. Mieszkańcy naszej gminy bardzo
chętnie uczestniczyli w zajęciach. Dla uzyskania dobrych efektów podzieleni
byli na cztery grupy. Podczas zajęć zrealizowany został ramowy program projektu, ale także omówiono różne problemy, które napotykali uczestnicy w swych
działaniach z komputerem. Poza nabyciem szeregu umiejętności, niewątpliwym
atutem takich właśnie projektów, jest aktywizacja lokalnej społeczności, co
podkreślały osoby biorące udział w zajęciach.

POLA NA D ZIEI

Uroc zy s t e za ko ń c z e n i e p ro j e k tu
Dnia 21 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach odbyło się uroczyste zakończenie projektu p.n. „Podniesienie efektywności
energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. W projekcie tym
uczestniczyły Powiat Kazimierski, Gminy Opatowiec, Czarnocin oraz Zagnańsk.
Przeprowadzone inwestycje są dowodem na doskonałą współpracę pomiędzy samorządami różnych szczebli, a nawet regionów. Warto przypomnieć, że
w ramach projektu nasza gmina wykonała w ubiegłym roku termomodernizację
i remont szkół w Opatowcu i Krzczonowie za łączną kwotę ok. 1,2 mln złotych.
Oprócz wspólnie przeprowadzonych 12 termomodernizacji, wykonano
w Cudzynowicach odwiert źródła wód siarczkowych i termalnych oraz uruchomiono innowacyjną instalację cieplarnianą w tamtejszym Zespole Szkół Rolniczych.
Wśród zaproszonych na uroczystość Gości obecni byli przedstawiciele
samorządu wojewódzkiego – Marszałek Adam Jarubas i Członek Zarządu Kazimierz Kotowski, Sekretarz Bernard Antos, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk. Obecny był poseł na Sejm RP
Romuald Garczewski. Byli starostowie, burmistrzowie i wójtowie z ościennych

powiatów i gmin, dyrektorzy, kierownicy, pracownicy wojewódzkich, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, młodzież szkolna.
Środowiska naukowe reprezentowali specjaliści z Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa, Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa
w Kielcach i Państwowego Instytutu Geologicznego, Łukasz Bilski prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, dyrektor Włodzimierz
Grochal i dr Beata Wiktorowicz z Państwowego Instytutu Geologicznego.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Gminę Opatowiec reprezentował Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy. Był
obecny Andrzej Malec – Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi, Michał
Szczerba – Członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego, Marian Gruszka – Radny
Powiatu Kazimierskiego, oraz Mieszkańcy, w tym również z naszej Gminy.
Na ręce Starosty Kazimierskiego Jana Nowaka główny wykonawca – Konsorcjum „Globeco” i Śląskie Towarzystwo Wiertnicze „Dalbis” z Radzionkowa
uroczyście przekazało informacje o pomyślnym zakończeniu prac.
Powiat Kazimierski przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w marcu tego roku ukończył odwiert. Złoża wód siarczkowych
i termalnych znajdują się na głębokości 670 – 750 metrów. Eksperci uważają,
że wydajność odwiertu może wahać się od 200 do 300 metrów sześciennych na
godzinę. Zasobność złoża, według wstępnych szacunków może wynieść około
3 mld metrów sześciennych. Wody charakteryzują się dużym stężeniem siarki,
jodu, wysoką temperaturą – blisko 29 stopni C, dużą wydajnością, a samo
źródło jest wysoko zmineralizowane.
Wszyscy zebrani podkreślali, jak ważne dla rozwoju regionu może być to
odkrycie. Marszałek Adam Jarubas stwierdził gratulując samorządom sukcesu, że jest to swoista przepustka do dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości
i szansa dla całego powiatu kazimierskiego. Samorząd powiatowy posiada około 120 hektarów gruntów bezpośrednio przylegających do Kazimierzy Wielkiej,
na terenie których zlokalizowane jest źródło. Obszar ten można przeznaczyć
na inwestycje w zakresie wykorzystywania wód o właściwościach leczniczych.

Stwarza to olbrzymie perspektywy dla regionu, a odkryte siarkowe wody termalne nie ustępują innym ujęciom wód na Ponidziu, a w wielu parametrach (np.
temperatura na wypływie, czy wydajność i ciśnienie) nawet je przewyższają.
Cieszymy się, że przy okazji realizacji jakże potrzebnego naszej gminie
zadania termomodernizacji szkół, udało się w ramach wspólnego projektu doprowadzić do odkrycia i zbadania złóż wysoce wydajnych i wartościowych wód
podziemnych na terenie naszego powiatu, co może stać się silnym bodźcem dla
rozwoju regionu.

G a z o c i ąg
Podgór sk a Wo l a – T wo r z e ń

Niebawem na terenie naszej gminy realizowany
będzie projekt przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., którego celem jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Pogórska
Wola-Tworzeń o długości 160 km i średnicy do 1000
mm, który zlokalizowany będzie w województwach:
małopolskim, świętokrzyskim oraz śląskim.
Trasa gazociągu przebiegać będzie przez województwa: małopolskie, śląskie i świętokrzyskie
na terenie gmin: Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra,
Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów,
Opatowiec, Bejsce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz,
Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz, Klucze, Bolesław, Sławków,
Dąbrowa Górnicza. Planowana realizacja inwestycji
to lata: 2015-2020. Wykonawcą projektu budowlanego i wykonawczego jest firma Tractebel Engineering S.A.

„O patow i e c N a s z D o m”
W sierpniu naszą gminę odwiedził Pan Sylwester Szweda – urodzony w Katowicach pieśniarz,
kompozytor i poeta – tworzący wraz z małżonką
Krystyną zespół wokalno-instrumentalny „U Pana
Boga za Piecem”.
Zachwycony pięknem naszej okolicy oraz rozlegającym się Hejnałem z wieży w Opatowcu postanowił pod znaną już melodię ułożyć słowa piosenki
„Opatowiec Nasz Dom”.
Warto przypomnieć, że do tej samej melodii,
w czasie II Wojny Światowej, słowa napisał Wilhelm
Szewczyk (1916-1963).
Poniżej przedstawiamy tekst utworu Sylwestra
Szwedy. Serdecznie dziękujemy autorowi za przekazanie nam tej kompozycji.
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Turnie j o P u c h a r
Wój ta
Gminy O patow i e c
– Krzc z o n ów 2015

Koniec wakacji to doskonały czas na przeprowadzenie cyklicznie już odbywającego się na boisku sportowym w Krzczonowie Turnieju o Puchar Wójta
Gminy Opatowiec. Wiodącą dyscypliną na tej imprezie była piłka nożna, jednak nie zabrakło również konkurencji sprawnościowych i licznych atrakcji,
w których brały udział dzieci i dorośli aktywnie spędzający swój wolny czas. Jak
co roku hasłem przewodnim było „Lato na Zdrowo i Sportowo”. Turniej ten jest
organizowany przy udziale radnych sołectwa Krzczonów: Jarosława Kocińskiego
i Mariana Gruszki.
Do zmagań piłkarskich przystąpiło sześć seniorskich zespołów, dwa złożone z młodzieży gimnazjalnej i dwa z chłopców ze szkoły podstawowej. Tegoroczny turniej zyskał wyjątkową – międzynarodową wręcz rangę. Gościnnie wystąpił
zespół z Ukrainy złożony głównie z pracowników zatrudnionych w pobliskim gospodarstwie rolnym. W poszczególnych kategoriach wiekowych drużyny rywalizowały między sobą, a najstarsi zostali podzieleni na dwie grupy po 3 zespoły,
z których wyłoniono pary półfinałowe, natomiast zwycięscy zagrali w finale.
W grupie I zagrały zespoły: Dynamo Zborov, Opatowiec i Gmina Opatowiec
(pracownicy Urzędu Gminy).
W grupie II do rywalizacji przystąpiły: Gladiator Krzczonów, Kęsów, Team
Krzczonów.
W półfinale Dynamo uległo Teamowi 3:4, a Gladiator pokonał Opatowiec
3:1. W meczu o trzecie miejsce wygrało Dynamo pokonując Opatowiec aż 5:1.
W wielkim finale Team Krzczonów pokonał Gladiatora 3:1(bramki D. Stokłosa
x 2, A. Domagała oraz A. Stokłosa).
Zdobywcy Pucharu Wójta Gminy Opatowiec zagrali w składzie: Andrzej

Adamczyk, Karol Gozdek, Marcin Pszczoła, Radosław Szumilas, Albert Domagała, Kacper Markowski i Dawid Stokłosa).
Najlepszym Bramkarzem został Krzysztof Stokłosa. Królem Strzelców Ivan
Tchernickyi, a Najlepszym Zawodnikiem turnieju Dawid Stokłosa.
Wiele atrakcji dostarczyła też rywalizacja młodszych adeptów piłkarskich
i tak w kategorii gimnazjum młodzież z Kociny pokonała Opatowiec 3:2, a najmłodsi podzieleni zostali na dwa zespoły, wśród których „zieloni” pokonali
„czerwonych”.
Nie mogło również zabraknąć toru przeszkód dla dzieci i wielu licznych
konkurencji, które poprowadziły Panie: Woźniak, Widłak i Mącznik.
Dla wszystkich uczestników zabawy przewidziane były nagrody rzeczowe,
które otrzymały dzieci w formie loterii fantowej. Rozdano także wszystkim słodkie batoniki i soczki.
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Następnie przystąpiono do rywalizacji w konkursach sprawnościowych
dla dorosłych. W konkurencji przeciągania liny kobiet zwyciężył Złoty Pociąg
Krzczonów przed KGW Krzczonów. W rywalizacji mężczyzn wygrali Abstynenci
Krzczonów pokonując gości z Ukrainy. Zwycięscy otrzymali statuetki, dyplomy
i zestaw soczków owocowych…
Dużo emocji dostarczyła także ostatnia konkurencja polegająca na przetaczaniu olbrzymiej opony. Największym siłaczem po raz kolejny okazał się Tomasz Fetela pokonując Piotra Kukulskiego i Krzysztofa Stokłosę.
Wszyscy uczestnicy pikniku sportowego w Krzczonowie mogli znaleźć coś
dla siebie. Aktywnie i miło spędzony czas był podsumowaniem lata i wakacji.

Wśród gości, którzy odwiedzili nas w tym dniu był Wicestarosta Kazimierski Michał Bucki, który wraz z Wójtem Gminy Sławomirem Kowalczykiem nagradzali
laureatów tej sportowej rywalizacji.
Wielkie słowa podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji tego sportowego święta, Paniom z KGW Krzczonów, które przygotowały dla uczestników grillowane kiełbaski, Sołtysowi Marianowi Gruszce
i pracownikom Urzędu Gminy za przygotowanie terenu i konkurencji sprawnościowych oraz Paniom ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie za opiekę nad
dziećmi.

W yjazd d o Wa r s z aw y

Dnia 24 września 2015 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w Warszawie odbyło się szkolenie w ramach, którego uczestnicy mogli zapoznać
się z nowymi rozwiązaniami zawartymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Naszą gminę na tej konferencji reprezentowała grupa
kobiet zaproszona przez Posła na Sejm RP – Mirosława Pawlaka.
Szkolenie prowadzili pracownicy Ministerstwa i Centrum Doradztwa Rolniczego z Radomia. Najważniejszymi zagadnieniami poruszonymi podczas prezentacji były:
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• możliwości otrzymania wsparcia na modernizację swoich gospodarstw,
• ułatwienia i wytyczne w sprzedaży bezpośredniej w sektorze rolniczym,
• wsparcie dla sektora związanego z przetwórstwem i marketingiem produktów
rolnych.
Po odbytym szkoleniu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzenia gmachu Sejmu, po którym oprowadzał osobiście Poseł Pawlak. Paniom
w wyjeździe towarzyszyli: Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk,

Skarbnik Gminy – Anna Klimaszewska – Luty oraz
Dyrektor Instytucji Kultury – Beata Adamczyk.
Na zakończenie pobytu w stolicy grupa zwiedziła liczne, ciekawe miejsca, w tym zabytki Warszawy.
Wszyscy uczestnicy wyjazdu składają serdeczne podziękowanie na ręce Mirosława Pawlaka
– Posła na Sejm RP za zorganizowanie wyjazdu.

NOWE WIATY PRZY S TAN KOWE
W 2015 roku w sołectwach Ksany, Kamienna
i Rogów wymienione zostały stare i zagrażające
bezpieczeństwu przystanki autobusowe, w miejsce
których zamontowano 4 nowe i estetyczne wiaty
przystankowe.
Zadanie to zrealizowano ze środków własnych
gminy. Warto przypomnieć, że w latach ubiegłych
podobne prace wykonano w sołectwach Senisławice, Wyszogród i Rogów .

„T y lko m iłoś ć p otr a f i z atr z ymać c z a s”
Marce l Proust
W sali Urzędu Stanu Cywilnego w Opatowcu w dniu 16 września 2015
roku odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanych przez Prezydenta RP.
Wójt Sławomir Kowalczyk medalami udekorował: Państwa Aleksandrę
i Mieczysława Kulińskich oraz Państwa Leokadię i Stanisława Stasielaków.
W imieniu Państwa Janiny i Zdzisława Tomalów odznaczenia odebrała Ich
wnuczka – Pani Karolina Widłak. Należy nadmienić, że Państwo Stasielakowie
na ślubnym kobiercu stanęli 64 lata temu, Państwo Tomalowie – 65 lat, a Państwo Kulińscy 50 lat temu. Małżeńskie pary otrzymały również list gratulacyjny,
kwiaty i słodki upominek. Medale za wspólnie przeżyte 50 lat nadane zostały

również dla: Państwa Ireny i Andrzeja Niećwiejów, Państwa Zenobii i Józefa
Zaleśnych. Podobna uroczystość odbyła się 11 marca, gdzie Dostojni Jubilaci,
Państwo Teresa i Stanisław Małek, również odebrali medale „Za długoletnie
pożycie małżeńskie”. Dostojnym Jubilatom podczas uroczystości towarzyszył
wnuk Jacek oraz sołtys wsi Kamienna Pan Tadeusz Domoń.
Dostojnym Jubilatom życzymy zdrowia, miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia.
Prosimy wszystkich Państwa, będących ponad 50 lat w związku małżeńskim, którzy dotychczas nie otrzymali odznaczenia, by zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy w Opatowcu.
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W listopadzie 2015 r. reprezentacja klasy piątej Szkoły Podstawowej brała udział w eliminacjach
powiatowych IX edycji Wojewódzkiego Konkursu
„BEZPIECZEŃSTWO NA PIĄTKĘ”. Jak co roku uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa
osobistego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
O wynikach konkursu decydowały również praktyczne umiejętności dotyczące udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Do ogólnej punktacji wliczana była także ocena pracy plastycznej na temat:
„Myśl jak idziesz”.
Reprezentacja naszej gminy w składzie: Natalia Madej, Oliwia Madej i Klaudia Sojka świetnie
poradziła sobie z trudnymi zadaniami teoretycznymi i praktycznymi, zajmując II miejsce wśród
10 drużyn.

„B e z p i e c z e ń s t wo n a p i ątkę”

N owy r ad iowóz d l a
k az imierskie j polic j i
Dnia 19 października 2015 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Kazimierzy
Wielkiej nastąpiło uroczyste przekazanie nowego radiowozu.
Kia Ceed została zakupiona dzięki zaangażowaniu i wsparciu wszystkich
władz samorządowych powiatu kazimierskiego, które sfinansowały ten zakup
w połowie.W uroczystości wzięli udział Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin
z terenu powiatu kazimierskiego.
Naszą gminę reprezentował Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk, Policję – Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej insp. Jakub Kosiń. Po uroczystym przekazaniu kluczyków do nowego radiowozu, nastąpiło jego poświęcenie
przez kapelana kazimierskich policjantów ks. Mariana Fatygę.
Nowy radiowóz trafił do Zespołu Ruchu Drogowego. Będzie on wykorzystywany podczas codziennej służby.

„POWÓDŹ 2015”
Pod takim właśnie kryptonimem w listopadzie
na terenie naszej gminy odbyły się ćwiczenia w ramach zarządzania kryzysowego.
Podczas przeprowadzonych manewrów podjęto działania z zakresu ratownictwa wodnego, gdzie
ćwiczono epizod „samochód w wodzie” oraz z zakresu zwalczania zagrożenia pożarowego „pożar
butli z acetylenem”.
Czynny udział brały jednostki z Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tj. OSP Opatowiec
i OSP Kocina przy dodatkowym wsparciu druhów
strażaków OSP Rogów. Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego reprezentował Wójt Gminy Opatowiec
Sławomir Kowalczyk, Sekretarz Gminy Łukasz Marzec i Inspektor ds. Obronnych i OC Stanisław Kurek.
Pozostałe epizody związane z umocnieniem wałów
na rz. Nidzicy odbyły się na terenie gminy Bejsce.
Ćwiczenia obserwowane były przez szereg
służb, w tym: Wojewódzki Sztab Wojskowy, Wojskową Komendę Uzupełnień, Policję i Państwową Straż
Pożarną.
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urzą d gmin y in for muje
• Pod koniec stycznia 2016 roku, zlecono wykonanie dokumentacji prawno –
geodezyjnej do regulacji stanu prawnego dróg będących w zarządzie gminy
wraz z opracowaniem wniosku o założenie ksiąg wieczystych. Uregulowanie
statusu prawnego dróg w przyszłości ułatwi absorpcję środków zewnętrznych
przez gminę, których otrzymanie jest uwarunkowane posiadaniem tytułu
własności modernizowanej lub przebudowywanej drogi.
• Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Lokalnej Grupy Działania „Perły
Ponidzia”. W wyniku przeprowadzonych wyborów naszymi przedstawicielami
zasiadającymi w radzie, w bieżącej kadencji są: Beata Adamczyk i Piotr KoNa początku października w Urzędzie Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych Województw Małopolskiego
i Świętokrzyskiego. Celem spotkania było ostateczne
wypracowanie treści porozumienia dotyczącego realizacji w latach 2015 – 2018 szlaków rowerowych
z Krakowa do Wiślicy w standardzie Euro–Velo11.
Gminę Opatowiec reprezentował Wójt Sławomir
Kowalczyk. Przedsięwzięcie skupia Gminy: Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Proszowice, Kazimierza
Wielka, Czarnocin, Opatowiec i Wiślicę oraz Powiaty:
Proszowicki i Kazimierski. Budowa szlaku rowerowego jest ważnym elementem rozwoju regionalnego. Całość trasy szacowana jest na ok. 70 km,
w tym po stronie województwa świętokrzyskiego
szlak będzie mierzył ok. 35 km. Warto dodać, że
główna trasa ma przebiegać po dawnych nasypach
kolei wąskotorowej.
Na terenie naszej gminy szlak przebiegał będzie
przez miejscowość Kamienna – Brodek. W przypadku podjęcia się przez samorządy tego zadania – termin jego realizacji określony byłby na koniec 2018
roku.

walczyk. Członkiem Zarządu został Łukasz Marzec.
• Nowym Przewodniczącym Zarządu Związku Międzygminnego Nida 2000 został Adam Bodzioch za Henryka Barańskiego.
• W 2016 roku odbędą się zebrania sprawozdawczo-wyborcze we wszystkich
jednostkach OSP z terenu naszej gminy.
• Przypominamy, że w okresie od 01.02.2016 do 29.02.2016 r. składamy
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego w okresie od 01.08.2015
do 31.01.2016 r .

Sp otk a n i e w Ko c my r z owi e
w s pr awi e ś c i e że k rowe rowy ch

Złota Je si e ń S e ni o r a
Właśnie tak brzmiało hasło spotkania Koła Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Opatowcu, które odbyło się w dniu 17 października 2015 roku
w tutejszym Domu Kultury. Nasi Seniorzy zorganizowali tę wspaniałą uroczystość pomiędzy przypadającym na dzień 1 października Międzynarodowym
Dniem Osób Starszych, 20 października - kiedy to obchodzony jest Europejski Dzień Seniora, a 20 listopada - stanowiącym Ogólnopolski Dzień Seniora.
Wszystkim tym świętom towarzyszy jednak wspólny cel, jakim jest kształtowanie pozytywnego postrzegania osób starszych oraz podejmowanie różnorodnych
działań mających na celu aktywizację i integrację osób starszych.
Przewodniczący Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opatowcu- Andrzej Kłos, serdecznie powitał Członków Koła oraz zaproszonych gości. Z najlepszymi życzeniami na obchody Dnia Seniora przybyli: Sławomir Kowalczyk - Wójt Gminy Opatowiec, Andrzej Malec - Przewodniczący Rady Gminy
w Opatowcu, Wiesław Rębacz - Przewodniczący Rejonowego Oddziału Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Beata Adamczyk - Dyrektor gminnej Instytucji Kultury, Alfred Minior – Sołtys sołectwa Opatowiec oraz Wiesław Gwóźdź
– Przewodniczący Rady Sołeckiej wraz z Radą Sołecką Opatowca.
Organizacja spotkania pokazała jak wiele do zaoferowania mają nasi

Seniorzy. Nie mają oni zamiaru zamykać się w przysłowiowych czterech ścianach. Chcą aktywnie spędzać czas i realizować różnego typu inicjatywy, na
które wcześniej często im go brakowało. Z ust gości, podczas spotkania padło
wiele ciepłych słów skierowanych do uczestników spotkania. Podkreślano duże
doświadczenie życiowe jakie mają nam do zaoferowania, ważną rolę jaką odgrywają w życiu codziennym i dużą aktywność społeczną, którą wykazują na
rzecz lokalnej społeczności Seniorzy.
Życzymy, aby przy wsparciu samorządu i przychylnych osób, Seniorzy byli
w stanie sprawić, aby ta Ich jesień była piękna i złota, tak jak hasło tegorocznego spotkania.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Za za s łu gi d l a
o bron no ś c i k r aj u
Na sesji Rady Gminy, w dniu 12 listopada odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju”.
Odznaczenia za szczególne zasługi na rzecz rozwoju i umacniania systemu obronnego kraju, przyznawane przez Ministra Obrony Narodowej, wręczyli
ppłk. Jarosław Molisak, Komendant WKU w Busku-Zdroju wraz z kapitanem Andrzejem Tomczykiem. Srebrny medal za zasługi dla obronności kraju otrzymali
Państwo Barbara i Tadeusz Szczechurowie z Kociny.
Stanowi on wyraz wysokiego uznania dla rodziców, którzy wychowali swoje dzieci na wzorowych żołnierzy. Odznaczeniami uhonorowani zostali rodzice,
których trzech synów wzorowo odbyło zasadniczą służbę wojskową.
Brązowe medale za zasługi dla obronności kraju otrzymali Stanisław Kurek
i Michał Szczerba, pracownicy Urzędu Gminy. Podczas wręczania medali podkreślono bardzo dobrą współpracę Urzędu Gminy w Opatowcu z jednostkami
wojskowymi oraz terenową administracją wojskową.

Prosimy wszystkich Państwa, będących rodzicami trzech synów, którzy
odbyli zasadniczą służbę wojskową, a dotychczas nie otrzymali odznaczenia,
by zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy w Opatowcu.

O b c ho dy 75. ro cz n icy z brodn i k at yń skie j
o r a z 5. ro czni cy k atastrofy smoleń skie j

W dniu 14 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół w Opatowcu odbył się uroczysty apel upamiętniający 75. rocznicę mordu dokonanego na polskich oficerach przez NKWD w 1940 roku oraz ofiary katastrofy samolotu prezydenckiej
delegacji z dnia 10 kwietnia 2010 roku.
Uczniowie na uroczystej akademii 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.
W uroczystości uczestniczył Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec,

który podkreślił, 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. Uczestnicy akademii minutą ciszy oddali hołd poległym Polakom.
Po apelu wójt gminy, dyrekcja szkoły, dyrektor Instytucji Kultury, zaproszeni
goście, nauczyciele, harcerze oraz delegacje uczniów ze Szkoły Podstawowej
oraz Gimnazjum udali się pod Dąb Pamięci, by składając wiązankę i zapalając
znicze złożyć hołd ofiarom Katynia i Tweru, pochodzącym z Opatowca: Franciszkowi Rokickiemu, Franciszkowi Grudniowi, Zygmuntowi Pietraszewskiemu, oraz
wszystkim ofiarom Golgoty Wschodu.

Spotk anie Społecznego Komitetu „Upa miętn ie nia
P o ległyc h Lotn ików S AAF i RAF w k ata stro f ie
L ibe r ator a EW250 w dn iu 16. 10. 194 4 r . ”
W marcu w Urzędzie Gminy w Opatowcu odbyło się kolejne posiedzenie
powołanego w ubiegłym roku Społecznego Komitetu „Upamiętnienia Poległych
Lotników SAAF RAF w katastrofie Liberatora EW250 w dniu 16.10.1944 r.”.
W spotkaniu wzięli udział Członkowie Komitetu oraz Wójt Gminy Opatowiec
Sławomir Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Malec, Sekretarz
Gminy Hubert Krupa, Radni Powiatu Kazimierskiego, Sołtys wsi Kocina oraz Dy-
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rektorzy lokalnych szkół. Wiodącym przedmiotem dyskusji był wybór koncepcji
i podjęcie decyzji o budowie pomnika upamiętniającego historyczne wydarzenia.
Przypomnijmy, że 16 października 1944 roku z Bazy Lotniska Airfield
w Celone rejonu Foggia we Włoszech wystartował samolot Liberator EW-250L
z 34 Dywizjonu SAAF dowodzony przez pilota porucznika Cullingwortha Denisa

Osborna. Samolot leciał z 12 zasobnikami z zaopatrzeniem dla Armii
Krajowej na placówkę leżącą w pobliżu miejscowości Końskie.
Samolot trafiony w okolicach Tarnowa przez niemiecki myśliwiec
rozbił się na polach Krzczonowa i Kociny. Uratował się jeden członek załogi – strzelec sierżant Pither Ronald, pozostali członkowie załogi zginęli.
Ranny sierżant Pither Ronald dostał się pod opiekę dowódcy Oddziału Dywersyjno-Partyzanckiego Mieczysława Jańca ps. ”Lot”. Ukrywany i wyleczony z ran, został wywieziony z zagrożonego terenu i przekazany pod
dalszą opiekę Armii Krajowej.
Doczekał końca wojny i powrócił do Wielkiej Brytanii. Pozostali
członkowie załogi Liberatora zostali pochowani w pobliżu miejsca katastrofy.
Po wojnie zostali ekshumowani i spoczywają na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Obcho dy 76. rocznicy wybuchu
II Wo jn y Św iatow e j

Dnia 13 września 2015 r. odbyły się pod pomnikiem Legionisty, Żołnierza
Września 1939 r. oraz Partyzanta 1939-1945 r. w Ksanach obchody 76-rocznicy
wybuchu II Wojny Światowej.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta polowa, odprawiona przez ks. Wiktora Świądra. Sekretarz Gminy Hubert Krupa w imieniu Wójta Gminy Opatowiec
oraz sołtys wsi Ksany powitali licznie przybyłe poczty sztandarowe, gości, młodzież szkolną oraz mieszkańców gminy Opatowiec.
Wyjątkową oprawę tegorocznych uroczystości zapewniła Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Pułk Żuawów Śmierci” z Buska-Zdroju pod dowództwem

Roberta Osińskiego. Przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.
Uczestnicy z zainteresowaniem obejrzeli także przygotowany przez
uczniów Zespołu Szkół w Opatowcu słowno-muzyczny program artystyczny.
Wójt Gminy Opatowiec składa serdecznie podziękowanie mieszkańcom Ksan
na ręce sołtysa – Jarosława Szumilasa, paniom z KGW na ręce Przewodniczącej – Jolanty Marcisz, oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się
w organizację tej uroczystości.

biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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M iędzy p o kole niow e s p otk a n i e h i s to ry c zne
W dniu 24 kwietnia w Zespole Szkół w Opatowcu odbyło się spotkanie
historyczne pt. „Splecione losy bohaterów; lotników SAAF/RAF i żołnierzy
Armii Krajowej w walce z niemieckim okupantem”. Zostało ono zorganizowane przez Gminę Opatowiec i Społeczny Komitet Upamiętnienia Poległych
w dniu 16 października 1944 roku w Krzczonowie w Katastrofie Lotniczej żołnierzy RAF i SAAF, członków załogi Liberatora B24L EW-250.
W uroczystości udział wzięli: Kombatanci, członkowie Komitetu, Sławomir
Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, Beata Adamczyk – Dyrektor Instytucji Kultury w Opatowcu, Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu, Michał Szczerba – Członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego, Mieszkańcy
gminy Opatowiec, uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu i Szkoły Podstawowej
w Krzczonowie wraz z nauczycielami. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani
z planem budowy pomnika poległych lotników. Następnie Dominik Kościelny dokonał prezentacji filmu „The Men Who Went To Warsaw” – „Mężczyźni,
którzy wyruszyli nad Warszawę”, którego był konsultantem. Po projekcji filmu,
który wywarł ogromne wrażenie na obecnych, kapitan Antoni Sielecki – pseudonim „Ansel” – przedstawił działalność oddziałów Armii Krajowej na terenie
Inspektoratu „Maria” 106 Dywizji Piechoty oraz aktywność w walce Oddziału
Dywersyjno-Partyzanckiego „Lot”. Natomiast Jacek Janiec – jeden z inicjatorów
upamiętnienia siedemdziesiątej rocznicy katastrofy Liberatora E250 „L” SAAF/
RAF w Krzczonowie – w bardzo interesujący sposób opowiedział o zagrożeniu
i odwadze aktywnych żołnierzy AK i ludności w uratowaniu lotnika RAF sgt.
Ronalda Pithera. Następnie wystąpiła Leokadia Witkoś – mieszkanka Opatow-

ca, która podzieliła się z uczestnikami spotkania swoimi wspomnieniami oraz
przeżyciami z okresu II wojny światowej, a także dała wskazówki młodszym
pokoleniom, jak pielęgnować miłość i szacunek do ojczyzny, kierując się dewizą
„Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Podsumowaniem uroczystości były słowa Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy, zarazem honorowego członka Społecznego Komitetu – który wyraził
poparcie dla godnego uhonorowania pamięci Żołnierzy RAAF i SAAF poległych
w katastrofie samolotu w dniu 16 października 1944 roku.
Spotkanie stanowiło ciekawą lekcję historii, przybliżającą zebranym losy
naszej „małej ojczyzny” oraz jej mieszkańców podczas II wojny światowej.

W hołdzie
pomordowanym
Dnia 29 lipca obchodziliśmy 71 rocznicę upamiętniającą masowy mord mieszkańców Opatowca
w czasie II wojny światowej. Nasza lokalna społeczność z Panią Marią Walochą - Grelą na czele co roku
pamięta o ofiarach tej masakry, składając wieńce
i znicze pomordowanym. W środę odbyła się Msza
Św. w kościele parafialnym w Opatowcu w intencji
ofiar tamtych dni. Wzięli w niej udział Mieszkańcy
Opatowca i Władze Samorządowe. Po uroczystości
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delegacja udała się pod mogiłę upamiętniającą pomordowanych i złożyła kwiaty.
Pamięć historyczna jest niezwykle ważna dla
młodszych pokoleń, dlatego poniżej kilka zdań na
temat tamtych tragicznych chwil…
W godzinach popołudniowych do Opatowca od
strony Nowego Korczyna wkroczył oddział zwerbowanej na Ukrainie niemieckiej policji. Batalion po
wcześniejszym rozpoznaniu terenu dokonał zakwaterowania i umocnienia pozycji, po czym poczynił
przygotowania do przeprawy oddziału przez Wisłę.
Tymczasem do Opatowca zbliżyły się miejscowe
oddziały partyzanckie, zajmujące pozycje na skale,
nad Wisłą oraz na cmentarzu i posesjach od pół-

nocnej strony rynku. Przy próbie okopania się przez
oddziały partyzanckie rozgorzała walka. Opatowiec
został niemal całkowicie spalony, a od kul i płomieni
zginęło 30 mieszkańców Opatowca. Była to zemsta
za brawurową akcję wcześniej przeprowadzoną
przez partyzantów z kształtującej się wówczas Republiki Partyzanckiej.
Mogiła na opatowieckim cmentarzu wciąż
przypomina o tej tragedii. Podczas pacyfikacji,
w dniu 29 lipca 1944 roku, zamordowano 30 osób,
spłonęło około 80 budynków i zabudowań gospodarskich. Na cmentarzu parafialnym w Opatowcu
znajduje się wspólna mogiła pomordowanych w tym
dniu, z wyrytymi na płycie nazwiskami ofiar.

Pamięć o p ole gły c h ż o ł n i e r z ac h w c z a si e
II wo j n y ś w i atow e j

Dnia 6 września 2015 r. odbyły się uroczystości upamiętniające poległych
żołnierzy na terenie Kociny w walkach w czasie II wojny światowej.
Po uroczystej Mszy Świętej w kościele pw. Św. Barbary w Kocinie, odprawionej w intencji poległych żołnierzy, przez proboszcza parafii ks. Wojciecha
Michalskiego, Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk oraz przedstawiciele
gminnych i powiatowych władz samorządowych, a także poczty sztandarowe,
przedstawiciele lokalnego ZBOWiD-u, druhowie z OSP Kocina, reprezentacja
Koła Gospodyń Wiejskich oraz goście i mieszkańcy Kociny udali się przy muzycznej asyście Orkiestry Dętej z Kociny na cmentarz parafialny, na którym
znajduje się zbiorowa mogiła poległych w obronie ojczyzny na polach Kociny
w dniu 8.IX.1939 r.
W zbiorowej mogile spoczywają żołnierze Armii „KRAKÓW”: Jan Bugaj,
Stanisław Feliksik, Adolf Fiszer, Józef Koryczan, Kazimierz Kirkier, Władysław
Ściwiarski, Wilhelm Stera, Stefan Tekielak, Mikołaj Zając, Jan Zalego, Marian
Winiarski oraz 15 niezidentyfikowanych poległych Żołnierzy Września 1939 r.

Pod pomnikiem odbył się apel poległych, a następnie poszczególne reprezentacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

Uroczy sto ści
w Czarkowach –
101. Rocznica pierwszych
bojów Legionów
Józefa Piłsudskiego
Obchody 101. rocznicy Pierwszych Bojów Legionów Józefa Piłsudskiego
odbyły się 20 września 2015 roku w Czarkowach przed Pomnikiem „Ku chwale
pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego”.
To z Czarków o północy 22 września wyruszył na stacjonujących w Szczytnikach Kozaków oddział Władysława Beliny-Prażmowskiego. Zaskoczony nieprzyjaciel poniósł spore straty, ale nazajutrz ruszył do kontrataku. Do najbardziej krwawego starcia doszło właśnie pod Czarkowami. 12 legionistów zostało
rannych. Wydarzenie to stało się przesłaniem do powstania pomnika legionów,
którego protektorem był sam marszałek. 12 lutego 1928 roku powstał w Pińczowie Komitet Budowy Pomnika Zwycięstwa pod Czarkowami. Odsłonięto go

w czternastą rocznicę boju – 23 września 1928 roku w obecności prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego.
Obchody z 20 września 2015r. rozpoczęły się wystawieniem posterunku
honorowego przy pomniku oraz odegraniem hymnu narodowego. Po Mszy Świętej polowej złożono wieńce oraz zapalono znicze w hołdzie poległym.
Na uroczystość przybyli: Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec,
Michał Szczerba – Członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego, członkowie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Zwycięstwa Legionów, goście, mieszkańcy Gminy Opatowiec i Gminy Nowy Korczyn.
W uroczystości uczestniczyły: poczet sztandarowy 18-tej Buskiej Drużyny
Harcerskiej im. L. Skrzyńskiego działającej w Zespole Szkół w Opatowcu, poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, poczty sztandarowe
ze Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie i Zespołu Szkół w Nowym Korczynie
oraz poczty straży pożarnej z okolicznych jednostek OSP gminy Nowy Korczyn.
Obecni wysłuchali przemówień okolicznościowych oraz montażu słowno – muzycznego w wykonaniu uczniów SP w Starym Korczynie.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Odnow i o n a m og i ł a
w Charb in ow ic ac h
Zakończyły się prace polegające na odnowieniu mogiły zbiorowej – Grobu Nieznanego Żołnierza
w Charbinowicach.
W miejsce istniejącej tablicy upamiętniającej
poległych w dniu 14.01.1945 roku na polach Charbinowic, po ponad 70 latach od tamtych wydarzeń,
została zamontowana nowa płyta nagrobna.
Gmina Opatowiec przeprowadziła prace polegające na: montażu nowej
płyty z kamienia szlachetnego, wykonaniu napisu, ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej, wykonaniu schodów, zamontowaniu łańcucha otaczającego płytę,
nawiezieniu ziemi, dokonaniu nasadzeń roślin i krzewów oraz obsianiu terenu
trawą.

Stara płyta kamienna, wykonana przed dwudziestu laty, została wbudowana w podstawę aktualnie odnowionej mogiły.
Wartość przeprowadzonych prac to ok. 8 tysięcy złotych.
Projekt został zrealizowany z dotacji pozyskanej od Wojewody Świętokrzyskiego, w kwocie 5 tysięcy złotych oraz środków własnych gminy.

Św ięto N i e p o d le gło ś c i

Władze samorządowe, jednostki OSP z terenu gminy Opatowiec, poczty
sztandarowe, zgromadzeni Mieszkańcy i Goście, wzięli udział w uroczystej
Mszy Świętej za Ojczyznę w kościele p.w. św. Jakuba w Opatowcu, którą odprawił proboszcz parafii – ks. Ireneusz Zych.
Następnie, w uroczystym przemarszu, uczestnicy udali się pod znajdujący
się w parku zabytkowy krzyż, gdzie złożono kwiaty.
Oficjalna część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego, którą poprowadziła Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu – Elżbieta
Szczęsna-Kusak. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk.
Następnie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego władze samorządowe gminy oraz delegacje: Rady Powiatu, Zespołu Szkół w Opatowcu,
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uczniów Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, Harcerzy, Związku Emerytów
i Kombatantów, Sołectwa Opatowiec, Koła Gospodyń Wiejskich i Mieszkańców
złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.
Pani Leokadia Witkoś – mieszkanka Opatowca, jak co roku, dzieliła się
wspomnieniami o wydarzeniach tamtych lat, przypomniała kilka zapomnianych
już utworów i zachęcała do wspólnego, patriotycznego obchodzenia Święta Niepodległości.
Orkiestra Dęta z Kociny pod przewodnictwem Roberta Pluty odegrała uroczyście Hymn Państwowy wraz z wiązanką utworów patriotycznych. Uczniowie
z Zespołu Szkół w Opatowcu zaprezentowali zgromadzonym okolicznościowy
program artystyczny.
Uroczystości zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

B u d owa przy do m owych ocz ysz cz aln i ścieków
n a te re ni e Gm in y Opatow iec – II etap
Wykonano prace w ramach realizacji zadania
polegającego na zamontowaniu 55 biologicznych,
przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 5m3/dobę, działających na bazie technologii
hybrydowej połączonego niskoobciążonego osadu
czynnego i złoża, które zostały przeznaczone do
unieszkodliwiana ścieków bytowo-gospodarczych
odprowadzanych z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenach pozbawionych centralnej
kanalizacji.
Wykonawcą była Firma Handlowo-Usługowa
„Krzyś” z Jaranowa. Koszt zrealizowanego zadania
wynosił blisko 860 tysięcy złotych.

Z ag o sp o darowa n ie teren u prz ed sz koł ą
w K rz cz on ow ie

Zagospodarowany został teren wokół Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.
Plac przed szkołą zyskał nowy, atrakcyjny wygląd. Wykonano nowe nasadzenia,
drzewa, krzewy i rośliny ozdobne, nawieziono ziemię, zasiano trawę, z szanieckiego kamienia naturalnego wykonano gustowne klomby.

Całość wpisuje się w szereg dotychczas wykonanych na tym terenie prac,
w tym termomodernizacji budynku szkoły i przedszkola, utwardzonego placu.
Warto dodać, że w Szkole Podstawowej w Krzczonowie wykonany został także
remont istniejącego ogrodzenia.

R e m o nt sch odów w Zespole Sz kół
w Opatowcu
W ramach prac uzupełniających zrealizowanej inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Opatowiec” przeprowadzono remont schodów na terenie Zespołu Szkół w Opatowcu.

Wykonano estetyczne schody wraz z balustradą ze stali nierdzewnej, prowadzące do oddziału przedszkolnego i pomieszczeń biurowych oraz kuchni.
Koszt przeprowadzonego zadania to ok. 15 000 zł.
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„D u ża Sa l a” w S en isł aw icach jak n owa
Remont kolejnych pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Senisławicach, to zadanie, za pośrednictwem którego Samorząd Gminy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
Większość środków przeznaczonych na kompleksowy remont „Dużej Sali”
w Senisławicach pochodziło ze środków Gminy Opatowiec. Środki własne sołectwa, w tym pozyskane przez strażaków OSP, oraz własna praca w postaci
wolontariatu stanowi istotny wkład mieszkańców w to zadanie.
Rozpoczęto od prac rozbiórkowych starej sceny i drewnianych podłóg.

W to miejsce wykonano nową wylewkę, ułożono płytki podłogowe, a także powstał funkcjonalny podest. Wymieniono instalację elektryczną, zamontowano
nowe lampy i kinkiety oświetleniowe oraz drzwi. Uzupełniono tynk, wykonano
gładzie, pomalowano sufit i ściany oraz wykonano ozdobną lamperię z marmuritu.
Warto przypomnieć, że przeprowadzony remont jest kolejnym już w tym
obiekcie. Wyremontowana sala będzie służyć mieszkańcom sołectwa Senisławice do organizacji szeregu spotkań i uroczystości integracyjnych.

Ko le jne i nwe st ycje pr z y Zespole Sz kół
w Opatowcu

Przeprowadzono remont placów utwardzonych przy Zespole Szkół w Opatowcu i Gminnym Ośrodku Sportu. Łącznie ułożono ponad 350 m2 kostki brukowej, wykonując przy tym podbudowę z kruszywa, a także ustawiono krawężniki
i obrzeża trawnikowe. Dzięki tej inwestycji zagospodarowano przestrzeń pu-

bliczną i pozyskano nowe tak potrzebne miejsca postojowe. Wartość zadania to
blisko 50 tys. złotych (przy ok 50% dofinansowaniu ze środków europejskich od
Marszałka Województwa). Wykonawcą zadania była Spółdzielnia Rzemieślnicza
z Buska-Zdroju.

Nowy dach na bu dynk u
dru gi e j św ietlicy w Kocin ie
Zakończyła się modernizacja dachu, jednego z trzech budynków użyteczności publicznej w Kocinie (świetlica „na górce”). Stary dach, zastąpiono nową
konstrukcją pokrytą blachą o łącznej powierzchni ponad 250 m2. Wymieniono
całą więźbę dachową, wykonano obróbkę blacharską, zamontowano okapniki
i rynny. Zakres prac remontowych przewidywał również wstawienie okien z PCV
i montaż aluminiowych drzwi wejściowych, a także wykonanie nowej instalacji odgromowej. Modernizację przeprowadzono przy udziale środków własnych
gminy oraz pozyskanym funduszom od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Koszt zadania wyniósł blisko 90 tys. złotych.
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Ko le j n y r e m o n t w n as z e j gm i n i e
– ś w iet lic a w K r z c z o n ow i e –

Przed remontem

Po remoncie

W ramach zrealizowanego projektu p.n. „Remont i wyposażenie świetlic
wiejskich(…) w gminie Opatowiec” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 „Odnowa i rozwój wsi” zakończyły się
szeroko zakrojone prace remontowe w Krzczonowie.
Modernizacja jednego z największych w naszej gminie budynków świetlicy wiejskiej polegała na wymianie pokrycia dachowego z obróbką blacharską,

montażu okien PCV wraz z podokiennikami z blachy powlekanej, dociepleniu
ścian oraz wykonaniu elewacji.
Koszt remontu to blisko 170 tys. złotych. Prace remontowe przeprowadzono przy udziale środków własnych gminy oraz pozyskanemu dofinansowaniu
od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Wykonawcą zadania była Spółdzielnia Rzemieślnicza z Buska Zdroju.

N ow y w y gl ą d r e mi z o -ś w i etl i cy
w K a mi e n n e j
Świetlice wiejskie pełnią od lat funkcję społeczną i kulturalną, są miejscami spotkań mieszkańców, w nich aktywnie działają Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Rady Sołeckie, tu skupia się społeczne i kulturalne życie. Władze Gminy Opatowiec z Wójtem Sławomirem Kowalczykiem na
czele od kilku lat dbają, by wygląd tych budynków i ich funkcjonalność zmieniały się
z każdym dniem. Stąd przeprowadzone kolejne inwestycje zmierzające do poprawy naszego otoczenia.
Zakończyła się modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej. W ramach tej inwestycji wykonano elewację zewnętrzną, budynek został ocieplony,
zamontowano nowe podokienniki, dookoła budynku wykonano opaskę z kostki
brukowej. Dzięki realizacji tego zadania budynek remizo-świetlicy zmienił znacząco swój wygląd. Przeprowadzone prace wpisują się w szereg dotychczas
wykonanych remontów, m.in. wymiana okien i dachu. Modernizację przeprowadzono przy udziale środków własnych gminy oraz funduszy pozyskanych

od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Koszt zadania wyniósł ponad
60 tys. złotych. Wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany Usługi & Handel Michała Koszki z Buska-Zdroju.

Przed remontem

Po remoncie
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R e m ont w C h wa l i b o g ow i c ac h
Przeprowadzono kolejny etap remontu remizoświetlicy w miejscowości Chwalibogowice. W ubiegłym roku w ramach termomodernizacji wykonano
m.in. elewację budynku, teraz prace skupiały się
głównie na remoncie dachu. Obecnie, całościowo
poprawione pokrycie budynku zyskało dwukrotną
powłokę lakierniczą, wymalowano drzwi garażowe,
wykonano kominy z cegły klinkierowej, wymalowano podbitki, zamontowano nowe orynnowanie, wiatrówki oraz wymieniono gąsiory.

Od now io ny bu dyn e k r e mi z o -ś w i etl i cy
w K s a n ac h
W ramach realizowanego projektu p.n. „Remont i wyposażenie świetlic
wiejskich w gminie Opatowiec” przeprowadzono modernizację budynku remizoświetlicy w Ksanach. Zakres prac remontowych przewidział docieplenie ścian
budynku, wykonanie elewacji, montaż podokienników z blachy powlekanej, wykonanie podbitki i obróbki dachowej, wymianę i montaż okien z PCV oraz wykonanie opaski z kostki brukowej budynku, a także montaż nowej segmentowej
bramy garażowej. Koszt remontu to blisko 80 tys. złotych. Prace remontowe

Przed remontem

przeprowadzono przy udziale środków własnych gminy oraz pozyskanemu dofinansowaniu od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Wykonawcą zadania
był Zakład Usługowy JARBUD Ireneusza Jarosza ze Staszowa.
W ramach prac uzupełniających uporządkowano plac wokół budynku,
gdzie zburzony został budynek po dawnej zlewni mleka, którego stan techniczny
nie pozwalał na jego użytkowanie. Rozbiórkę sfinansowano ze środków własnych gminy.

Po remoncie

R e mo n t p o mi e s z cz eń
r e mi z o -ś w i etl i cy
w C h a r b i n ow i c ac h
W Charbinowicach przeprowadzony został gruntowny remont trzech pomieszczeń remizo-świetlicy. W ramach prac wykonano wylewki, gładzie na
ścianach, wymalowano pomieszczenia, położono płytki, zrobiono lamperię
z paneli PCV oraz ściankę działową, a także wymieniono część stolarki drzwiowej. Warto przypomnieć, że w tym roku przeprowadzony został remont całej
instalacji elektrycznej w tym obiekcie. Łączny koszt modernizacji to blisko
30 tys. zł.
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bu dyn E K Ośrodk a Zd row i a w O patowc u
- REMONTY BIEŻĄCE Przeprowadzono remont otoczenia budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu. W miejsce dotychczasowego chodnika, wjazdu na plac i miejsc parkingowych powstała nowa nawierzchnia z kostki brukowej na
utwardzonym podłożu o łącznej powierzchni ponad 300 m2. Wartość zadania wyniosła blisko 45 tysięcy
złotych. Wymieniono także stolarkę okienną w samym budynku. Zakres prac obejmował demontaż starych
i montaż nowych, wykonanych z PCV okien. W sumie wymieniono ich 38 szt. Koszt przeprowadzonych prac
to blisko 20 tysięcy złotych. Warto przypomnieć również, że na skutek awarii wymieniono także pompę c.o.,
której koszt wyniósł blisko 4 tysiące złotych.
Budynki Ośrodków Zdrowia w Opatowcu i w Krzczonowie wymagają jeszcze kosztownych, dalszych
prac, które będą wykonywane w miarę możliwości i posiadanych środków.

Przed remontem

I nwe st yc je
w b udownict wie
drogowym

Po remoncie

Rok 2015 stał pod znakiem licznych inwestycji w budownictwie drogowym.
Łącznie wyremontowano ok. 6,5 km zniszczonych dróg gminnych. Wydatkowano na ten cel kwotę blisko 1 mln złotych, przy pozyskaniu na ten cel kwoty
ponad 600 tys. złotych. Było to możliwe dzięki pozyskaniu znacznych środków
finansowych z Budżetu Państwa, środków marszałkowskich i własnych gminy.
Wyremontowano w nawierzchni asfaltowej drogi w Chrustowicach-Prusce
(620 mb.), Kęsowie (375 mb.), Charbinowicach (520 mb.), ChwalibogowicachPodeksaniu (980 mb.), Kamiennej (350 mb.), Rogowie (667 mb.), Chwalibogowicach-Górach (400 mb.), Ławach (134 mb.), Rzemienowicach (300 mb.), Kocinie (405 mb.), Rzemienowicach (75 mb.), Rogowie (63 mb.), Chrustowicach
(720 mb.) i Wyszogrodzie/Urzutach (780 mb.).

Podpisanie umów na remonty dróg gminnych

Wykonane inwestycje niewątpliwie podniosą poziom bezpieczeństwa
i komfort jazdy na terenie naszej gminy. Z roku na rok, ubywa kamiennych dróg
na terenie naszej gminy.

Chrustowice - Pruska

Chrustowice - Pruska - 620 mb. nawierzchni asfaltowej

Kęsów

Kęsów - 375 mb. nawierzchni asfaltowej
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Rogów

Rogów - 63 mb. nawierzchni asfaltowej

Charbinowice

Charbinowice - 520 mb. nawierzchni asfaltowej

Chwalibogowice - Podeksanie

Chwalibogowice - Podeksanie - 980 mb. nawierzchni asfaltowej

Kamienna

Kamienna - 350 mb. nawierzchni asfaltowej

Rogów

Rogów - 667 mb. nawierzchni asfaltowej

Chwalibogowice - Góry

Chwalibogowice - Góry - 400 mb. nawierzchni asfaltowej
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Ławy

Ławy - 134 mb. nawierzchni asfaltowej

Rzemienowice

Rzemienowice - 75 mb. nawierzchni asfaltowej

Rzemienowice

Rzemienowice - 300 mb. nawierzchni asfaltowej

Kocina

Kocina - 405 mb. nawierzchni asfaltowej

Wyszogród / Urzuty

Wyszogród / Urzuty - 780 mb. nawierzchni asfaltowej

Chrustowice - Pruska

Chrustowice - Pruska - 720 mb. nawierzchni asfaltowej

biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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dodat kow e
pr ac e zie m ne
W 2015 r. przeprowadzono szereg dodatkowych prac ziemnych. Odmulono
rowy, rozwieziono koparko-ładowarką kamień na drogi dojazdowe do pól. Zakupiono blisko 100 zestawów kamienia.
Cięższe prace wymagające bardziej specjalistycznego sprzętu zlecane
były firmom zewnętrznym, m.in. zagospodarowano plac wokół remizo-świetlicy
w Ksanach, wyburzono zagrażający bezpieczeństwu budynek po byłej zlewni
mleka, wyrównano drogi w Ksanach, Kocinie, Charbinowicach, wykopano ok.
1 km rowu odwadniającego w Kocinie - Pisarce.

R e m o nt d ró g p ow i atow y c h

Charbinowice - 420 mb. nawierzchni asfaltowej

Rogów - 1450 mb. nawierzchni asfaltowej

W ramach dobrej współpracy pomiędzy Samorządami Gminy Opatowiec
i Powiatu Kazimierskiego w ostatnim czasie na naszym terenie powstały nowe
nawierzchnie asfaltowe.
W sołectwie Chrustowice na drodze powiatowej relacji Rogów – Kobiela –
Chrustowice zbudowano nowy odcinek drogi o długości 420 mb.
Podobnie w Charbinowicach wykonano nową nakładkę asfaltową na drodze Bejsce – Grodowice – Charbinowice – Brodek o długości 550 mb.
Warto przypomnieć, że w maju b.r oddano do użytku wyremontowany odcinek drogi powiatowej relacji Rogów – Bejsce – Jakuszowice, który powstał na
terenie sołectwa Rogów na długości 1450 mb.

Chrustowice - 420 mb. nawierzchni asfaltowej

N ow e wyp o sa że nie dl a G min n ego D omu
K u ltu ry w Opatowcu
Jednym z elementów realizowanych w ostatnim czasie projektów przez Gminę Opatowiec było
zadanie pn. „Wyposażenie Gminnego Domu Kultury
w Opatowcu”. Za kwotę blisko 45 tys. złotych (przy
ok. 50% dofinansowaniu od Marszałka Województwa) zakupiono sprzęt nagłaśniający, instrumenty
muzyczne oraz elementy oświetlenia scenicznego.
Naszą Instytucję Kultury wyposażono m.in.
w: aktywne kolumny dwudrożne, mikser, mikrofony
dynamiczne i bezprzewodowe, monitor sceniczny,
odtwarzacz CD, keyboard Yamaha, zestaw talerzy
perkusyjnych, saksofon Jupiter, gitarę basową, gitarę elektryczną, ławę fortepianową Roland, statywy,
reflektory, przewody i wiele innych. Dodatkowo zakupiono telewizor 50 calowy marki LG.
Wszystko to z myślą o dalszym rozwoju artystycznym dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej gminy. Prezentowane przez nich umiejętności muzyczne, wokalne i teatralne utwierdzają
nas w słuszności podejmowanych decyzji.
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R ada G m in y O patow i e c k a d e n c j i 2014 - 2018

Radni Rady Gminy Opatowiec
1. Andrzej Malec - przewodniczący
2. Jan Sojka - wiceprzewodniczący
3. Henryk Kryca - wiceprzewodniczący
4. Dorota Domoń
5. Jolanta Zborowska
6. Andrzej Krypciak
7. Mieczysław Piwowarczyk
8. Zbigniew Bugajski
9. Jarosław Kociński + zmarł dn. 7.11.2015 roku
(w okręgu wyborczym w Krzczonowie II przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające)

Jolanta Zborowska, Mieczysław Kopeć, Mirosław
Boksa.

10. Rafał Kański
11. Mieczysław Kopeć
12. Janusz Cabaj
13. Mirosław Boksa
14. Wiesław Gwóźdź
15. Tomasz Nowak.

Komisja ds. Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Działalności Samorządowej:

Komisja Rewizyjna:
Janusz Cabaj - przewodniczący, Jolanta Zborowska,
Mieczysław Piwowarczyk.
Komisja Budżetowa i Infrastruktury Gminy:
Wiesław Gwóźdź - przewodniczący, Jan Sojka,

Rafał Kański - przewodniczący, Tomasz Nowak, Andrzej Krypciak.
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw
Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego:
Dorota Domoń - przewodnicząca, Henryk Kryca,
Zbigniew Bugajski, Rafał Kański.

i n form ac ja - d zia ł a n i a g mi n y w 2016 roku
Strategia rozwoju
Gmina Opatowiec informuje, że pod koniec 2015 roku, po konsultacjach
z mieszkańcami została opracowana oraz zatwierdzona na ostatniej sesji Rady
Gminy w minionym roku „Strategia Rozwoju Gminy Opatowiec na lata 2015 –
2024. Dokument ten określa najważniejsze kierunki działania naszej gminy, jak
również stanowił będzie o priorytetach, które wraz z mieszkańcami wyznaczone
zostały na najbliższe dziewięć lat. Opracowując wieloletni plan działania, gmina
otworzyła dla siebie również możliwości ubiegania się o różnego rodzaju fundusze, których warunkiem pozyskania jest posiadanie tego rodzaju dokumentu.
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Pod koniec listopada 2015 roku, gmina Opatowiec podpisała umowę
na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2016-2020. Obecnie jest już przygotowany wstępny projekt planu, który również powstaje przy

czynnym udziale mieszkańców. Planowany termin zakończenia prac związanych z tym dokumentem, to koniec pierwszego kwartału 2016r. Nadrzędnym
celem wykonania planu, jest podjęcie działań mających ograniczyć emisję
zanieczyszczeń powietrza, podkreślić znaczenie aktywności w tym ważnym
z punktu widzenia władz i mieszkańców obszarze działań, a także zapewnić
gminie możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
Nabór wniosków o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych”
W drugiej dekadzie stycznia 2016 roku, gmina Opatowiec złożyła w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego wnioski o przyznanie pomocy na
modernizacje dróg lokalnych, w ramach zadania pn. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Planowany termin realizacji zadań, w przypadku otrzymania
wsparcia finansowego to lata 2017/2018.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Sołt y sI z t e ren u G mi n y O patow i e c

1. CHARBINOWICE - Chałon Waldemar
2. CHRUSTOWICE - Kaczmarczyk Janusz
3. CHWALIBOGOWICE - Pietrzyk Anna
4. KAMIENNA
- Domoń Tadeusz
5. KĘSÓW
- Jóźwiak Urszula
6. KOBIELA
- Kozioł Wiktor
7. KOCINA
- Pluta Marek

8. KRAŚNIÓW
9. KRZCZONÓW
10. KSANY
11. ŁAWY
12. MISTRZOWICE
13. OPATOWIEC
14. PODSKALE

- Michalski Michał
- Gruszka Marian
- Szumilas Jarosław
- Popiel Robert
- Książek Grażyna
- Minior Alfred
- Korzec Zdzisław

15. ROGÓW
- Nowak Tomasz
16. RZEMIENOWICE - Półtorak Marek
17. SENISŁAWICE - Piotrowski Jan
18. TRĘBACZÓW - Marzec Helena
19. URZUTY
- Cabaj Jarosław
20. WYSZOGRÓD - Rajtar Lesław

Gmin a O patow i e c – da n e s tat ys t y c z n e
na d zień 3 1 . 1 2 . 2015 r .
Lp.

Sołectwo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CHARBINOWICE
CHRUSTOWICE
CHWALIBOGOWICE
KAMIENNA
KĘSÓW
KOBIELA
KOCINA
KRAŚNIÓW
KRZCZONÓW
KSANY
ŁAWY
MISTRZOWICE
OPATOWIEC
PODSKALE
ROGÓW
RZEMIENOWICE
SENISŁAWICE
TRĘBACZÓW
URZUTY
WYSZOGRÓD
Razem
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Liczba zameldowanych na
pobyt stały
178
78
132
244
92
110
407
50
545
198
53
60
326
127
265
193
125
55
158
68
3464
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Liczba mieszkańców
Liczba zameldowanych na
pobyt czasowy
3
0
0
3
2
0
5
0
5
1
2
4
14
3
5
4
1
0
0
0
52

Razem

Ilość
urodzeń

Ilość
zgonów

Przyrost naturalny
ogółem

181
78
132
247
94
110
412
50
550
199
55
64
340
130
270
197
126
55
158
68
3516

2
0
0
3
0
2
3
2
3
0
0
1
2
0
3
3
0
1
2
1
28

5
0
6
6
1
1
5
3
7
3
2
1
5
6
4
4
3
2
1
1
66

-3
0
-6
-3
-1
+1
-2
-1
-4
-3
-2
0
-3
-6
-1
-1
-3
-1
+1
0
-38

I mi e js ce w Wojewód zk i m
Kon kur sie P l a s t y c z n ym
d l a Sz koły Pods tawow e j
w Krz cz onowi e

Warto inwestować w młodych ludzi. Dlatego też Gminna Instytucja Kultury
cały czas dąży do zapewnienia, zwłaszcza dla tej grupy odbiorców, różnego typu
zajęć spełniających ich oczekiwania.
Wychodząc naprzeciw potrzebom najmłodszych, ale także patrząc w przyszłość 11 września 2015r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatowcu, zorganizowane zostało spotkanie dla osób zainteresowanych tematem powstania
Sieci Gminnych Ośrodków Programowania.

20 listopada 2015 r. w Wojewódzkim Domu
Kultury w Kielcach odbył się finał V edycji konkursu
plastycznego „Eko – ludek – sławny człowiek”, którego hasłem przewodnim było: „Uczymy się z ekoludkiem wtórnego wykorzystania odpadów”. Tworzone prace wykonane były przy użyciu odpadów, które
nadawały się do powtórnego użycia, takich jak: papier, kartony, butelki typu PET, tworzywa sztuczne,
folie, nakrętki z napojów. Organizatorem konkursu
był Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, a współorganizatorami: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach oraz Wojewódzki Dom Kultury im.
Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Uczestnikami konkursu były dzieci z przedszkoli oraz placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego w wieku
5-6 lat. Uczniowie klasy „0” Szkoły Podstawowej
w Krzczonowie w kategorii 5-cio latków, pod opieką
pani Magdaleny Trojan, wykonali zwycięską pracę
przestrzenną „Robert Lewandowski”, zdobywając
I miejsce. Otrzymali dyplom, oraz liczne nagrody.
To już drugie z rzędu zwycięstwo uczniów z Krzczonowa – w ubiegłym roku zajęli również pierwsze
miejsce wykonując pracę o tematyce postać z bajki:
„Tomek i przyjaciele”.
Życzymy dzieciom kolejnych sukcesów, oraz
następnych ciekawych i oryginalnych pomysłów.

N aj lepszą inwe st y cją
jest cz łow iek

W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych
z terenu gminy Opatowiec, pracownicy Urzędu Gminy oraz Instytucji Kultury,
a także zaproszeni goście z sąsiednich Bibliotek oraz Domów Kultury. Podczas
spotkania omówiono zasady funkcjonowania sieci „GO PRO”, której misją jest
upowszechnianie nauki programowania, pozwalające na rozwój kreatywności,
zdolności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów. O dużym zainteresowaniu tematyką nauki programowania dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy
mieliśmy okazję już się przekonać. Potwierdziły to również odbywające się równolegle ze spotkaniem informacyjnym warsztaty programowania. Wzięło w nich
udział około 40 uczniów z naszych szkół.

G i mn a z ja l i ś c i z O patowc a
l au r e ata mi wo j ewó d z k i ego
ko n k u r s u f i z y c z n e g o
Dnia 16 kwietnia 2015 r. w Kielcach odbyła się uroczysta gala podsumowująca wojewódzkie konkursy przedmiotowe w gimnazjach. Uczniowie Gimnazjum w Opatowcu: Kamila Kwaśniewska i Wojciech
Kowalczyk otrzymali od Kuratora Oświaty medale i dyplomy Laureata Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.
Podziękowania za pracę z uczniem zdolnym otrzymała również pani Elżbieta Szczęsna-Kusak, która przygotowała uczniów do konkursu. Kamila i Wojtek zajęli czołowe miejsca w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym
i znaleźli się wśród grona 6 laureatów z powiatu kazimierskiego.
Gratulujemy sukcesu!
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Kó łko te atr a l n e
Od września 2014 r. w Zespole Szkół w Opatowcu realizowane są zajęcia
Koła Teatralnego, w których bierze udział ok. 35 osób. Teatr w życiu dziecka jest
bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój osobowości, aktywności
i twórczości. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia, rozwijają zainteresowania, umacniają wiarę w siebie, teatr bowiem uczy myślenia
i sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na świat i ludzi. Koło teatralne jest
alternatywą do zagospodarowania czasu wolnego dzieciom tak, by po zakończeniu lekcji nie przesiadywały zbyt długo przed ekranem komputera lub telewizora.
Teatr szkolny spełnia ogromną rolę w kształtowaniu szacunku dla pracy
drugiego człowieka. Poprzez swój własny wysiłek, poświęcony czas i energię

dzieci lepiej rozumieją i doceniają pracę innych ludzi. Nasza grupa teatralna
przygotowała w ubiegłym roku szkolnym przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”,
które młodzi aktorzy mieli możliwość zaprezentować w Domu Kultury w Opatowcu. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zrodził się pomysł, aby odwiedzić dzieci i młodzież w Placówce Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnej
w Cudzynowicach oraz Dom Pomocy Społecznej w Morawiankach. Uczniowie
i uczennice szkolnego Koła Teatralnego pragnęli w ten sposób nieść radość
dzieciom niepełnosprawnym oraz osobom starszym i samotnym.
Przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami, a uśmiech na twarzy dzieci, a także starszej części publiczności był najcenniejszą nagrodą za
trud i pracę włożoną w przygotowanie przedstawienia.

Młod z i e ż g i m n a zj um z O patowc a z w i z y tą
w g m in i e R z e c z y c a
W ramach podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy gminami Opatowiec i Rzeczyca, uczniowie
Gimnazjum w Opatowcu otrzymali zaproszenie na
dwudniowy Turniej Przyrodniczo-Historyczny „Rambit”.
W dniach 11-12 czerwca grupa 20 uczniów
z Gimnazjum w Opatowcu wzięła udział w tym Turnieju zajmując bardzo dobre II miejsce spośród 6
grup gimnazjalnych z powiatu tomaszowskiego (woj.
łódzkie). Wyjazd uczniów na tą ciekawą wycieczkę
był całkowicie sfinansowany przez Wójta Gminy
Opatowiec. Wybrani i chętni na wyjazd uczniowie
pojechali w nagrodę za naukę i różne osiągnięcia.
Udział uczniów w takiej imprezie wymagał
wcześniejszych przygotowań. Dlatego wszyscy
uczestnicy przyczynili się do wywalczonego sukcesu. Wykazali się wiedzą przyrodniczą dotyczącą
znajomości roślin, ziół, grzybów, odgłosów ptaków
i śladów zwierząt. Musieli opanować całą wiedzę
myśliwską i dotyczącą znajomości lasu. Przyniosła
efekty również nauka o regionie i historii Gminy Rzeczyca. Gimnazjaliści przygotowywali się pod okiem
opiekunów wycieczki: dyrektor E. Szczęsnej-Kusak,
p. M. Nowakowskiej i p. A. Witkoś-Kłos.
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W trakcie zmagań konkursowych poszczególne gimnazja prezentowały się w tańcach. Nasze
dziewczęta atrakcyjnie prezentowały się w kolorowych strojach i wzbudziły uznanie wśród publiczności. Podobnie cała grupa uczniów Gimnazjum
w Opatowcu ubrana w żółto-niebieskie stroje z transparentem i godłem gminy Opatowiec wywołała

zachwyt i uznanie wśród zebranych gości i publiczności. Dodatkowo Gabrysia Leśniak i Marlena Baran
zaśpiewały przebój „Kesera” wprawiając wszystkich
w nastrój zabawy i zdrowej rywalizacji.
Uczniowie Naszego Gimnazjum z rąk Wójta
Gminy Rzeczyca i z-cy kierownika Nadleśnictwa
Spała, otrzymali dyplomy, medale i nagrodę - ze-

staw sprzętu sportowego. Uczniowie wrócili bardzo
zadowoleni i pełni wrażeń, a sukces, który odnieśli świadczy o dobrym wywiązaniu się z zadania

promocji naszej gminy. Cieszymy się z sukcesu
naszych uczniów, którzy pierwszy raz wzięli udział
w takiej rywalizacji. Dziękujemy Panu Wójtowi Sła-

womirowi Kowalczykowi za możliwość udziału w tak
wspaniale przygotowanej imprezie jak „Rambit”
Przyrodniczo-Historyczny.

Z ako ń c z e n i e rok u s z ko l n eg o
w Szkole P ods tawow e j w K r z c z o n ow i e

26 czerwca 2015 roku był ostatnim dniem roku szkolnego 2014/2015.
W Szkole Podstawowej w Krzczonowie uroczystość zakończenia roku szkolnego
rozpoczęła się o godzinie 10.30 Mszą Świętą, którą odprawił proboszcz parafii Sokolina, ksiądz Tadeusz Śliwa. Jak co roku po Mszy najmłodsi uczniowie
z klasy „0” otrzymali z rąk księdza proboszcza dyplomy za udział w katechezie.
Potem na scenę wkroczyli uczniowie z klas 0 – III, którzy przygotowali występ
przypominający o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji. Po występach Dyrektor Tomasz Paluch zwrócił się do honorowego gościa – Wójta Gminy Opatowiec Sławomira Kowalczyka o kilka słów. Wójt

pogratulował wyróżnionym uczniom ich sukcesów, a wszystkim ukończenia
kolejnego roku szkolnego. Życzył zgromadzonym udanego odpoczynku. Następnie wręczył dyplomy, świadectwa i nagrody książkowe uczniom wyróżnionym
za najlepsze osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu, frekwencji i czytelnictwa.
Kolejnym punktem uroczystości było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Opatowiec
organizowanego przez Wójta Gminy Opatowiec na plakat dotyczący profilaktyki
uzależnień pn. „W szkole dobrze się czujemy i przemocy tu nie chcemy”. Wójt
wraz ze Stanisławem Tomalem wręczyli nagrody zwycięzcom i wyróżnionym.

biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Rozstrzygnięty został również Szkolny Konkurs Czystości. Tym razem największymi „czyściochami” okazali się uczniowie klasy I i III. Dzień wcześniej, czyli
25 czerwca odbyła się uroczysta akademia pod hasłem „Ważne są także te
dni, które za nami” z okazji pożegnania szóstoklasistów. W pierwszej, oficjalnej
części uroczystości Dyrektor wręczył szóstoklasistom dyplomy absolwenta oraz
wyróżnienia za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce, a także konkursach

i turniejach. Rodzicom uczniów zaś podziękowania i listy gratulacyjne. Następnie absolwenci złożyli ślubowanie i przekazali sztandar młodszym kolegom
z klasy V. Potem przyszedł czas na program artystyczny przygotowany przez
szóstoklasistów. Nie zabrakło również wspomnień i wielu ciepłych słów od piątoklasistów. Na zakończenie przyszedł czas na podziękowania rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

Z ako ń c z e n i e rok u s z ko l n eg o
w Z e s p ole S z kó ł w O patowc u

W dniu 26 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół
w Opatowcu odbyło się uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2014/2015.
Dyrektor Elżbieta Szczęsna–Kusak, w obecności Wójta Gminy Opatowiec – Sławomira Kowalczyka, podsumowała cały rok pracy i uhonorowała wyróżniających się uczniów nagrodami książkowymi
i pamiątkowymi dyplomami.
Część nagród rozdana została dzień wcześniej
podczas uroczystości zakończenia nauki w gimnazjum przez klasę trzecią. W miłych obowiązkach
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pomagał Pani Dyrektor, Michał Szczerba – Członek
Zarządu Powiatu Kazimierskiego.
Pani Dyrektor wręczyła Rodzicom uhonorowanych uczniów Listy Gratulacyjne i życzyła wszystkim
dalszych sukcesów. Wyróżnienia otrzymała również
tradycyjnie duża grupa sportowców reprezentująca
szkołę w różnych zawodach sportowych. Rozstrzygnięty został także konkurs plastyczny pn. „W szkole dobrze się czujemy i przemocy tu nie chcemy”
skierowany do uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum, a organizowany przez Gminę Opatowiec.

Rozdano wiele nagród ufundowanych przez Wójta
Gminy Opatowiec oraz przyznano liczne wyróżnienia.
Podziękowania Dyrektor Elżbieta SzczęsnaKusak skierowała również do osób, które przez cały
rok wspierały finansowo naszą szkołę podczas licznych konkursów i imprez.
Na koniec Wójt Gminy Opatowiec pogratulował
raz jeszcze wszystkim uczniom i ich rodzicom osiągniętych sukcesów oraz życzył wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji.

X X X VIII Og ól n o p o lski Tu r n i e j
W ie d zy P o ż a r n i c z e j
W Zespole Szkół w Opatowcu w marcu odbyły
się eliminacje gminne w ramach XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
„Młodzież zapobiega pożarom” pod takim hasłem cyklicznie organizowany jest turniej dla dzieci
i młodzieży mający na celu opanowanie zagadnień
z dziedziny pożarnictwa. Uczestnicy w rywalizacji
wykazali się posiadaną wiedzą na temat przyczyn
i skutków powstawania pożarów, wyposażenia
technicznego jednostek ochrony przeciwpożarowej, norm prawnych, historii pożarnictwa oraz
zasad działania wszystkich elementów składających się na system ochrony przeciwpożarowej.
W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce
zajęła Klaudia Marzec uczennica Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. W kategorii szkół gimnazjalnych
wygrał Marcin Ryba uczeń Gimnazjum. Opiekunami
uczestników byli odpowiednio P. Tomasz Paluch –
Dyrektor SP Krzczonów i P. Małgorzata Kryżanowska
– Nowakowska nauczyciel Publicznego Gimnazjum
w Opatowcu. Zwycięzcy eliminacji gminnych, będą
reprezentować gminę w kolejnym etapie konkursu

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

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy
dalszych sukcesów w kolejnych etapach.

Su kc e s y u c z NIÓW
G im nazj um w O patowc u
Kamil Bysiec uczeń Gimnazjum przy Zespole
Szkół w Opatowcu zajął II miejsce i otrzymał srebrny
medal w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych
Szkół Gimnazjalnych w Kielcach w skoku w dal,
z wynikiem 5,54 m. Do zawodów przygotowywała
lekkoatletę p. Alicja Witkoś-Kłos.
Duży sukces odniosła Oliwia Grzywna, która
została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Uczennicę przygotowała pani Barbara
Niedziela.
Gratulujemy sukcesów uczniom Gimnazjum.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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IV m i e jsc e w f i n a le woj ewó d zk i m
szkół p ods tawow y c h T u r n i e j u BRD
W maju 2015 r. w Sukowie odbył się XXXVIII Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem Turnieju jest
podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej
w szczególności poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru, jako środka
transportu, a także rekreacji i sportu.
W turnieju o miano najlepszej drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjalnych regionu świętokrzyskiego rywalizowały drużyny wyłonione w etapach
powiatowych. Naszą szkołę i powiat reprezentowała drużyna przygotowywana
przez panią Monikę Kościółek w składzie: Natalia Madej i Oliwia Madej z klasy czwartej oraz Maciej Cugowski i Patryk Matuszczyk z klasy szóstej. Nasi
uczniowie zdobyli drużynowo IV miejsce. Indywidualnie Patryk Matuszczyk zajął
II miejsce. W pierwszym dniu uczestnicy turnieju musieli zmierzyć się z zadaniami teoretycznymi – test wiedzy i skrzyżowania, a także praktycznymi – jazda
rowerem po torze sprawnościowym oraz po miasteczku ruchu drogowego.

Festiwalow e l au ry
dl a O patowc a
Wokalistki z Opatowca na 42 Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu
Kultury Młodzieży Szkolnej zaprezentowały się w Koncercie „Gospodarze-Gościom”, który odbył się 12 lipca w Amfiteatrze „Kadzielnia” w Kielcach. Uczennice w składzie: Nikola Wróbel oraz Nikola i Emilia Kozioł kolejny raz potwierdziły wysoki poziom umiejętności wokalnych. Nikola Wróbel w kategorii solistów
do lat 13 rywalizowała z 16 uczestnikami z Polski, Białorusi, Ukrainy i Estonii.
Na przesłuchaniach festiwalowych wykonała piosenkę pt. „Niebo to my”, która
w jej wykonaniu okazała się hitem na najwyższy szczyt – zdobyła „Złotą Jodłę”. Siostry Kozioł podczas tego festiwalu rywalizowały w kategorii zespołowej.
Na przesłuchaniach artystycznych wykonały dwa utwory: „Miłość rośnie wokół
nas” oraz „Biegnij przed siebie”. W konkursie na piosenkę turystyczną, poetycką i harcerską wystąpiły z utworem „Iść, ciągle iść”. Rywalizując z zespołami
wokalnymi zdobyły dwie „Srebrne Jodły”. Nagrody zostały wręczone podczas
Koncertu Galowego 25 lipca.

Ol im p iada
Biblij n a
11 kwietnia 2015 roku w Kielcach odbył się finał XX edycji Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej. Konkurs organizowany był przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach, we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem
Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych Diecezji Kieleckiej. Tematyką tegorocznego
konkursu była Ewangelia wg św. Mateusza. Uczniowie: Paulina Pietrzyk oraz
Oskar Jabłoński przygotowywani przez p. Katarzynę Szczerbę, po eliminacjach
rejonowych (powiatowych), w których wzięło udział ponad 400 uczestników zakwalifikowali się i reprezentowali naszą szkołę w finale.
Paulina Pietrzyk została Laureatką Konkursu. 30 kwietnia 2015 roku
w Muzeum Narodowym w Kielcach odbyło się spotkanie podsumowujące
XX Diecezjalny Konkurs Biblijny, podczas którego Laureatom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Bardzo dobrej znajomości Ewangelii wg św. Mateusza gratulował bp. Jan Piotrowski.
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W ios n a Talen tów w O patowc u

Tradycyjnie dnia 23 marca 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu przywitali wiosnę
imprezą pt. „Wiosna Talentów – Talent tak, nałóg
nie” zorganizowaną przez dyrekcję, nauczycieli
i społeczność uczniowską, włączając się w działania profilaktyczne Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy
w Opatowcu. W przeglądzie mógł brać udział każdy – od przedszkolaka po gimnazjalistę, każdy, kto
miał pomysł na swoją prezentację. Impreza odbyła
się w gościnnym Domu Kultury w Opatowcu i zgromadziła także społeczność lokalną.
Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu – Elżbieta
Szczęsna-Kusak powitała uczestników i widownię,
życząc dobrej zabawy.
Wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy
Opatowiec Sławomir Kowalczyk, który witając wszystkich zgromadzonych, wyraził słowa uznania dla
takiego typu przedsięwzięć.
Uczniowie prezentowali swoje zdolności w kategoriach: śpiew, taniec, teatr, gra na instrumentach, prace plastyczne. Imprezę prowadziły: Gabriela Leśniak i Marlena Baran, które gorąco zachęcały
publiczność do oklaskiwania artystów i dodawały
otuchy wykonawcom.
Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni na
uroczystych apelach w szkole.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Turni e j S z ac h ow y o P u c h a r Dy r e k to r a
Z e s p o łu Sz kó ł w O patowc u

W dniu 21 lutego w Zespole Szkół w Opatowcu rozegrano Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Opatowcu. W rozgrywkach szachowych
wzięło udział dziewięć osób.
W turnieju zwyciężył Lesław Rajtar, II miejsce zajęła Dorota Kowalczyk, III
miejsce Michał Kowalczyk. Na czwartym miejscu uplasował się Michał Adamczyk. W turnieju wzięli również udział : Marcin Ryba, Paweł Biały, Piotr Wieloch,
Arkadiusz Kuroń oraz Adrian Chałon.
Wszyscy uczestnicy otrzymali od dyrektora Zespołu Szkół w Opatowcu Elżbiety Szczęsnej-Kusak pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy od I do IV miejsca

zostali nagrodzeni pucharami, medalami nagrodami.
Natomiast w kwietniu odbył się I powiatowy turniej szachowy o puchar
Starosty Kazimierskiego Jana Nowaka. Zawody przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych systemem szwajcarskim na dystansie 7-9 rund. Miłą niespodziankę sprawili reprezentanci naszej gminy.
W kategorii wiekowej – urodzeni w 1999 roku i młodsi I miejsce zajął Michał Kowalczyk uczeń Zespołu Szkół w Opatowcu, a w kategorii – urodzonych
w 1998 roku i starszych na II pozycji uplasował się Michał Adamczyk reprezentujący Gimnazjum w Opatowcu.

W izy ta Św i ęte g o M i ko ł a ja
w Do mu K u ltu ry

Jak co roku Święty Mikołaj odwiedził Dom Kultury w Opatowcu. Na spotkanie z Nim przybyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu oraz Szkoły
Podstawowej w Krzczonowie. Zanim jednak odbyło się to wyczekiwane przez
wszystkich spotkanie, z tym jakże miłym gościem, dzieci miały możliwość wzięcia udziału w integracyjno-animacyjnych zabawach prowadzonych przez Rado-

56

biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec

sława Kornasia. Podczas zabawy dzieci nauczyły się piosenki, którą wspólnie
powitały Świętego Mikołaja, kilku świątecznych układów choreograficznych,
a także przypomniały sobie znane kolędy.
W zabawie z dziećmi uczestniczyły sympatyczne Śnieżynki. Wspólne kolędowanie i integracyjno-animacyjne zabawy, w których uczestniczyli najmłodsi

sprawiło, że zapanowała miła i wesoła świąteczna atmosfera. Dobrą wiadomość o zbliżającym się Świętym Mikołaju przekazał najmłodszym Wójt Gminy
Opatowiec – Sławomir Kowalczyk. Powiedział, że był pewien, iż Święty Mikołaj
dotrze do naszej gminy, bo przecież grzecznych dzieci w niej nie brakuje. Święty
Mikołaj pięknie powitany przez dzieci obdarował wszystkich prezentami.

Mikołaj został pożegnany równie ciepło jak został przyjęty i udał się
w dalszą drogę.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowane były
w organizację uroczystości w tym, jak co rok, Janowi Charzewskiemu i Jerzemu
Srodze.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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„W id oc zn i i b e z p i e c z n i …”

Gmina Opatowiec po raz kolejny zorganizowała akcję „Widoczni i bezpieczni...”, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa drogowego najmłodszych
mieszkańców gminy, poprzez wyposażenie każdego ucznia w elementy odblaskowe.
Dnia 13 października 2015 r. w Zespole Szkół w Opatowcu odbyło się spotkanie z dziećmi i młodzieżą, na którym przybliżono temat bezpieczeństwa na
drodze. W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk
oraz Komendant Powiatowy Policji Jakub Kosiń, którzy wręczyli uczniom „zerówki”
i I klasy odpowiednie kamizelki i chusty. Pozostali uczniowie Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum wyposażeni zostali w odblaskowe zawieszki. Podobną kampanię

polegającą na zwróceniu uwagi na bezpieczeństwo naszych najmłodszych, przeprowadzono 14 października w Szkole Podstawowej w Krzczonowie. Uczniowie
otrzymali elementy poprawiające widoczność. Gminę Opatowiec reprezentował
Wójt Sławomir Kowalczyk, Policję tym razem Zastępca Komendanta Jacek Piwowarski. Wszyscy w swoich wystąpieniach apelowali do dzieci o to, by nosić
odblaski, bo to sprawi, że będą widocznymi uczestnikami ruchu drogowego,
a widoczność podnosi poziom bezpieczeństwa na drodze.
Jednocześnie informujemy, że wg obowiązujących przepisów, każdy pieszy
poruszający się po zmroku w terenie niezabudowanym powinien być wyposażony w co najmniej jeden element odblaskowy.
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Dziękujemy autorom zdjęć i materiałów umieszczonych w Biuletynie oraz wszystkim Osobom,
czynnie angażującym się w pracę na rzecz Gminy, szczególnie tym, których nie wymieniliśmy
w tej publikacji z imienia i nazwiska.
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