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WYDARZENIA – Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY OPATOWIEC

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec
– Sławomir Kowalczyk

W Państwa ręce od-
dajemy kolejne wyda-
nie naszego biuletynu. 
Zawarliśmy w nim okres 
ostatnich dwóch lat, 
z  przeglądem wydarzeń 
oraz zestawieniem prac 
i inwestycji, których are-
ną w tym czasie była na-
sza gmina. Przedstawio-
ny w nim został również 
raport z funkcjonowania 
szkół, biblioteki oraz 
ośrodka pomocy spo-
łecznej. To zapis najważ-
niejszych wydarzeń, jak 
zawsze, z  dużą ilością 
zdjęć. Staraliśmy się, by 

w  znanej już formie ująć to co ciekawe i  ważne. Zachęcamy 
w tym miejscu, by może sięgnąć do wcześniejszych jego wydań. 
Ujrzymy wówczas często te same miejsca i sytuacje ale w innym 
ujęciu, zobaczymy jak zmienia się nasze otoczenie, jak zmienia-
my się my sami. Może dostrzeżemy też tych, których nie ma już 
z nami. To są zatrzymane w kadrze momenty życia, w pracy, na 
scenie. Często jest to uśmiech, ukłon, wymowa i symbolika ge-
stu, wzruszenie. Ot, życie…

W  wyniku połączenia, w  jednej publikacji, wydarzeń 
z dwóch lat, nieco zatarliśmy różnice pomiędzy nimi. Jak wiemy, 
miniony rok był daleki od znanej nam wcześniej rzeczywistości. 
Ale raczej nie chcielibyśmy, by to ten wcześniejszy kiedykolwiek 
się powtórzył. Z pewnością dobrze go zapamiętamy. Przy obo-
wiązujących wówczas surowych ograniczeniach, staraliśmy się 
jednak jakoś uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym. 
W tym czasie w skali całego kraju, wiele rzeczy i spraw przyję-
ło zupełnie inną postać. Ograniczone kontakty międzyludzkie, 
praca i nauka w części zdalna. Zdefiniowane na nowo, wszech-
obecne słowo „kwarantanna”  obawa o  zdrowie, przyszłość 
i o najbliższych. Nauczyliśmy się, że wiele rzeczy można inaczej, 
przez telefon, czasem on-line. Trochę może za bardzo „pozosta-
liśmy w domach”.

W  2020 roku większość imprez kulturalnych i  sportowych 
zwyczajnie nie mogła się odbyć. Dotyczyło to wystawy koni ma-
łopolskich, dożynek, turnieju piłki nożnej czy zawodów strażac-
kich. Nie było zebrań wiejskich i zebrań sprawozdawczo – wy-
borczych w jednostkach OSP. W niektórych, ważnych, w duchu 
tradycji i historii uroczystościach, uczestniczyliśmy w trybie le-
dwie symbolicznym. Z  racji przesłania, które niosą, chcieliśmy 
podtrzymać pamięć o nich, Pamięć o Katyniu, Ofiarach wojen 
czy Narodowym Święcie Niepodległości. Znamy przecież wy-
mowę pomników, które znajdują się na terenie naszej gminy.

W  roku ubiegłym, przy obowiązujących rygorach sanitar-
nych, gmina zorganizowała Świętokrzyski Wojewódzki Cham-
pionat Koni Małopolskich i  dożynki gminne. Spotkało się to 
z  bardzo życzliwym przyjęciem, pokazało jednocześnie po-
trzebę uczestniczenia w  tego typu wydarzeniach. Podziwiano 
piękne konie, podziwiano również wieńce dziękczynne, przy-
gotowane przez mieszkańców większości miejscowości z naszej 
gminy, „ośpiewane” zgodnie ze zwyczajem. Panie z Kół Gospo-
dyń Wiejskich znów częstowały nas regionalnymi przysmakami. 
Obchodziliśmy Dzień Strażaka oraz rocznicę wybuchu II Wojny 
Światowej. W dniu 15 maja 2021 roku, apelem szkolnym, uczci-

liśmy rocznicę 750-lecia nadania praw miejskich dla Opatowca. 
Wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec 
wydaliśmy książkę „Gmina Opatowiec – dla Ciebie Polsko”. Sta-
nowi ona opracowanie obejmujące okres od starodawnej histo-
rii naszych ziem aż po współczesność. Trafiła do każdego domu 
w naszej gminie.

Wiadomo, wielu spraw bieżących nie da się pokazać w pu-
blikacji. Choćby takich jak codzienna praca administracji. To dla 
przykładu: planowanie inwestycji, poszukiwanie źródeł finan-
sowania, cała strefa dokumentacyjna i przetargowa. W dalszym 
etapie jest to czas samej realizacji zadania aż do jego końcowe-
go rozliczenia. Jakże ważne są rozmaite spotkania i  rozmowy, 
na poziomie lokalnym, wojewódzkim, parlamentarnym, a cza-
sem też rządowym. Praktykowana z dobrym skutkiem formuła 
zebrań wiejskich zwoływanych przez sołtysów, daje możliwość 
cennej wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami i  burmi-
strzem. Daje szansę poznania oczekiwań społecznych i  udzie-
lenia odpowiedzi na nurtujące pytania. Sukces jest często wyni-
kiem zaistnienia wspomnianych okoliczności, których niekiedy 
zwyczajnie nie zauważamy.

Warto również spojrzeć na bieżącą pracę Rady Miejskiej. 
Wszelkie ważne dla gminy uchwały podejmowane są jako 
wspólne stanowiska, wypracowane przez radnych. Cenną jest, 
co zawsze podkreślamy, bardzo dobra współpraca pomiędzy 
Burmistrzem a Radą.

Ostatnie dwa lata były również czasem dużych inwestycji. 
Kilka z  nich należy tu przywołać. Największym realizowanym 
projektem była rewitalizacja Opatowca. Warto dodać, że przy 
łącznym jej koszcie czterech i  pół miliona złotych, wkład wła-
sny gminy wyniósł mniej niż dziesięć procent wskazanej kwoty. 
Rewitalizacja objęła szereg prac przy szkole, budynku ośrodka 
zdrowia, Domu Kultury, wokół Rynku, a także na cmentarzu wo-
jennym oraz na wiślanym nadbrzeżu. Mamy odnowione obiek-
ty, nawierzchnie asfaltowe, parkingi, siłownie, miejsca rekreacji.

Kolejnym ważnym, „zadaniem za milion” była przebudowa 
boisk sportowych przy szkołach w  Krzczonowie i  Opatowcu, 
również przy niewielkim wkładzie własnym. Wspominane „nie-
wielkie wkłady własne” oznaczają, że gminie oprócz funduszy, 
które pozyskała w procesie konkursowym od marszałka woje-
wództwa, udało się skutecznie sięgnąć dalej, po pieniądze cen-
tralne.

Wybudowaliśmy nową oczyszczalnię ścieków w Krzczono-
wie, dokonaliśmy kompleksowej wymiany całości oświetlenia 
ulicznego na nowoczesne LED. Realizujemy dwuletni, skiero-
wany dla chętnych osób starszych projekt – Klub Seniora w Ko-
cinie. Dzięki pozyskanym środkom wykonaliśmy modernizację 
budynku dawnej szkoły, a  także zakupiliśmy nowy samochód 
przeznaczony dla uczestników projektu. Wartość każdego 
z tych zadań również przekroczyła kwotę miliona złotych. Z suk-
cesem zakończyliśmy budowę nowych placów zabaw w Rogo-
wie i Kamiennej, wyremontowaliśmy kilometry dróg lokalnych 
oraz zakupiliśmy sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ubrania ochronne 
dla druhów OSP.

Nasza gmina, jako jedna z  pierwszych w  województwie 
świętokrzyskim udzieliła gościny rodakom z  Kazachstanu, 
potomkom Polaków wysiedlonych w  głąb ZSRR przed prze-
szło osiemdziesięciu laty. Państwo Emilia i  Stanisław znaleźli 
u nas swój drugi dom. Jednocześnie budynek ośrodka zdrowia 
w  Krzczonowie przy znaczącym wsparciu wojewody święto-
krzyskiego zyskał nowy wygląd.

Pamiętamy również o  jubileuszach, o  setnych urodzinach 
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naszych najstarszych mieszkańców. Pamiętamy o parach, które 
przeżyły ze sobą wspólnie pięćdziesiąt lat. Burmistrz corocznie 
wręcza dostojnym Jubilatom „Medal za długoletnie pożycie 
małżeńskie”, nadany przez Prezydenta RP.

W ostatnich latach, jak już wcześniej wspomniano, oprócz 
pozyskiwanych środków marszałkowskich, gmina Opatowiec 
skutecznie sięgnęła po znaczące fundusze z budżetu państwa. 
Dzięki temu mamy możliwość realizacji większej ilości zadań, 
niż wynikałoby to z naturalnych finansowych możliwości gminy. 
Staraniem burmistrza, jesteśmy dużym beneficjentem konkur-
sowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rządo-
wego Programu Inwestycji Strategicznych. To cieszy i daje szan-
sę szybszej realizacji oczekiwanych społecznie zadań.

W najbliższym czasie duże środki przeznaczymy na dalszą 
modernizację dróg gminnych oraz sieci wodociągowej. Zamie-
rzamy wybudować oświetlenie przy drodze krajowej relacji 
Kraków – Sandomierz w  miejscach o  najwyższym priorytecie. 
Mamy przy tym na uwadze bezpieczeństwo osób z niej korzy-
stających. Planujemy generalny remont wewnątrz budynku 
ośrodka zdrowia w Opatowcu, nowy dach na szkole w Krzczo-
nowie, remont świetlicy wiejskiej w Urzutach. Wspomniane za-
dania są dziś w fazie przetargów. Plany ambitnie sięgają dalej, 
mierzymy je z możliwościami.

Martwi jednak niepewna sytuacja epidemiczna i związane 
z nią ograniczenia w wielu obszarach funkcjonowania państwa. 
Widzimy również wzrastający niepokój polityczny na świecie. 

Zmagamy się z rosnącymi cenami, brakiem stabilności na rynku 
pracy, utrudnieniami w przepływie towarów. Każdy z tych czyn-
ników powoduje niepewność w odpowiedzialnym planowaniu 
przyszłości.

Z  niepokojem obserwujemy narastanie ogólnokrajowego 
problemu jakim jest niski przyrost demograficzny. Od kilku lat 
w naszej gminie rodzi się mniej niż dwadzieścioro dzieci rocz-
nie. To dużo mniej niż przed dwudziestu czy czterdziestu laty. 
Przekłada się to powoli, niestety, na funkcjonowanie szkół 
i  przedszkoli, podnosząc znacząco koszty ich funkcjonowania. 
Ośrodki te, mamy doskonale wyposażone, z pełną nowoczesną 
infrastrukturą.

Uważnie obserwujemy zmieniające się wokół nas otocze-
nie, warunki oraz przepisy. Dokładamy wszelkich starań, by móc 
sprawnie realizować kolejne zakładane i  oczekiwane inwesty-
cje. Wspólnie zapewne możemy sobie życzyć, by ten rok był po-
myślny dla naszej gminy i jej mieszkańców.

Szanowni Państwo, dwa długie lata, na kilkudziesięciu stro-
nach. Proszę sięgnąć i zajrzeć. Myślę, że każdy znajdzie coś dla 
siebie. Zapraszam do miłej lektury.

Przyszło nam obra-
dować w  trudnym czasie 
pandemii koronawirusa, 
co skutkowało brakiem 
możliwości organizowania 
wielu uroczystości, zebrań, 
spotkań z  mieszkańcami 
Gminy, co jest przecież 
bardzo ważne.

Ubiegły rok 2021 był 
też trudnym rokiem dla 
rolnictwa, co za tym idzie 
i  dla naszej typowo rol-
niczej Gminy, na której 
wystąpiły niekorzystne 
zjawiska atmosferyczne 
w postaci ciągłych deszczy 
czy też gradu.

Na duże uznanie i sza-
cunek zasługują nasi rolnicy, którzy niejednokrotnie zmagali się 
z pogodą, próbując wjechać na pole by zebrać choć trochę zboża, 
fasoli czy ziemniaków. A i tak nie wszystko udało się przywieźć do 
domu.

W tym celu zostały powołane gminne Komisje do spraw szaco-
wania szkód w gospodarstwach, które na wniosek rolnika sporzą-
dziły odpowiednią dokumentację.

Jednakże w oparciu o obecne przepisy sprawy związane z od-
szkodowaniami zależne są od innych instytucji.

w 2021 roku odbyło się 13 Sesji Rady Miejskiej, w tym 2 Sesje 
Nadzwyczajne. Podjęto 64 Uchwały. Tematykę Uchwał stanowiły 
zagadnienia związane między innymi z  budżetem Gminy Opato-
wiec, podatkami, opłatami lokalnymi, programem współpracy z or-

ganizacjami pozarządowymi. Poza podejmowaniem Uchwał, Rada 
wyrażała opinie, zajmowała stanowiska, przyjmowała informacje 
o  funkcjonowaniu Szkół i  jednostek organizacyjnych Gminy i  nie 
tylko.

Współpraca i dobre działanie Rady Miejskiej oraz władz samo-
rządowych Miasta i Gminy Opatowiec to podstawa sukcesu. Wza-
jemne zrozumienie potrzeb poszczególnych Sołectw i  ich równe 
traktowanie, widać choćby po wykonanych remontach dróg czy 
remizo-świetlic.

Po rozmowach z Sołtysami, staraliśmy się podejmować decy-
zje, które służyły rozwojowi całej gminy.

Wiadomo, że każdy z  Radnych chce pozyskać jak najwięcej 
środków dla swoich miejscowości, dlatego na Komisjach stałych 
Rady Miejskiej niejednokrotnie odbywały się długie i burzliwe dys-
kusje. Każdy przedstawiał swoje stanowisko i  swoje racje. Jednak 
podczas głosowań na Sesjach, Radni wykazywali się dużą rozwagą, 
głosując za najbardziej potrzebnymi dla Gminy inwestycjami.

Podziękować należy Panu Sławomirowi Kowalczykowi – Bur-
mistrzowi Miasta i  Gminy Opatowiec oraz wszystkim Radnym za 
dobrą współpracę i  merytoryczne dyskusje nad zagadnieniami 
związanymi z  inwestycjami, których w  ostatnim czasie w  naszej 
Gminie nie brakuje.

Potwierdzają to między innymi wykonane w  minionym roku 
na terenie Gminy modernizacje i przebudowy dróg.

Rada Miejska w  Opatowcu pracowała zgodnie z  przyjętym 
rocznym planem pracy.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY OPATOWIEC

Z życzeniami Zdrowia

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec

Przewodniczący Rady Miejskiej 
– Henryk Kryca

NOWOROCZNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

W dniu 30 grudnia 2021 roku odbyła się Sesja Rady Miej-
skiej w Opatowcu. Na posiedzeniu Radni przyjęli jednogłośnie 
Budżet Gminy Opatowiec na 2022 rok.

Najważniejszą uchwałą w porządku obrad był przyszłoroczny 
budżet gminy – strategiczny dokument jeżeli chodzi o gminne fi-
nanse. Przed podjęciem uchwały w sprawie budżetu, zebrani wy-
słuchali informację Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec Sławomi-
ra Kowalczyka o realizacji zadań społeczno-gospodarczych w roku 
2021, w której poinformował o zakończonych inwestycjach w trud-
nym 2021 roku oraz rozpoczętych i zaplanowanych na przyszły rok 
zadaniach.

Przewodniczący Rady Henryk Kryca poinformował, że projek-
ty budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037 
(WPF) omawiane były z radnymi podczas prac komisji rady i zosta-

ły pozytywnie zaopiniowane przez wszystkich Radnych. Te dwie 
uchwały są ze sobą ściśle powiązane, bo budżet musi być zgodny 
z wieloletnimi planami gminy. Zostały one również, zgodnie z prze-
pisami, przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która po-
zytywnie zaopiniowała dokumenty. Za uchwaleniem budżetu na 
2022 rok oraz WPF zagłosowali wszyscy Radni.

Podczas sesji Radni podjęli również uchwały w sprawie przy-
jęcia Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2022 rok na terenie 
Gminy Opatowiec, a także ustalono zasady na jakich Sołtysom bę-
dzie przysługiwała dieta.

Na zakończenie sesji Burmistrz Miasta i Gminy   Sławomir Ko-
walczyk oraz Przewodniczący Rady Henryk Kryca złożyli  mieszkań-
com i uczestnikom sesji życzenia noworoczne.
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„Z Tobą chcę oglądać świat…” – czyli XIII Gminny Dzień Ko-
biet w Krzczonowie

Stało się tradycją, że początkiem marca sala Remizy OSP 
w  Krzczonowie wypełnia się przedstawicielkami płci pięknej. Już 
po raz 13-ty, dokładnie 8 marca 2020 r. w Międzynarodowym Dniu 
Kobiet, na zaproszenie Burmistrza i mieszkańców Krzczonowa przy-
były mieszkanki Naszej Gminy. Organizatorzy zadbali, aby humor 
i  dobra zabawa widoczna była na twarzach wszystkich uczestni-
czek. Po oficjalnym powitaniu i tradycyjnych życzeniach złożonych 
przez Burmistrza Miasta i Gminy – Sławomira Kowalczyka oraz za-
proszonych gości, Panie otrzymały od męskiej części społeczeństwa 
kwiaty i słodki upominek.

Na uroczystość przybyli m.in. przedstawiciele powiatu kazi-
mierskiego oraz lokalnego samorządu, a  także dyrektorzy jedno-
stek organizacyjnych gminy i sołtysi.

Jako, że Gminny Dzień Kobiet w Krzczonowie to jedno z więk-
szych kulturalnych wydarzeń, zapewniono na tą okoliczność boga-
ty program artystyczny.

Na scenie zaprezentowały swoje talenty dzieci i  młodzież ze 
Szkół Podstawowych z  Opatowca i  Krzczonowa oraz Instytucji 
Kultury. Po krótkiej przerwie na poczęstunek, który przygotowały, 
jak zwykle niezawodne Panie z KGW Krzczonów, przyszedł czas na 
szczególny występ.

Na scenę wkroczyli artyści scen krakowskich, którzy zaprezen-
towali program pt. „Z Tobą chcę oglądać świat...” z repertuarem naj-
popularniejszych piosenek z lat 30-tych, aż po współczesność.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, któ-
re zaangażowały się w  przygotowanie tegorocznej uroczystości, 
szczególnie Sołtysowi Krzczonowa – P. Marianowi Gruszce, Paniom 
z KGW Krzczonów oraz strażakom OSP Krzczonów, czuwającym nad 
bezpieczeństwem oraz mieszkańcom Krzczonowa.

GMINNY DZIEŃ KOBIET W KRZCZONOWIEFOTORELACJA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ
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DOŻYNKI GMINNE W OPATOWCU

Święto Plonów w 2021 roku mieszkańcy gminy Opatowiec 
obchodzili 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Opatowcu. 

Poza tradycyjnymi obrzędami dożynkowymi, mieszkańcy naj-
mniejszego miasta w Polsce, całej gminy oraz uczestnicy uroczysto-
ści, świętowali 750-lecie lokacji miasta Opatowiec (1271-2021).

Tradycyjnie, dożynki rozpoczął barwny korowód prowadzony 
przez Orkiestrę Dętą z  Kociny, w  którym uczestniczyły delegacje 
z  trzynastu sołectw, prezentując okazałe wieńce dożynkowe. Na 
czele korowodu stali starostowie dożynek: Pani Anna Porębska oraz 
Pan Jarosław Tomal, a  także gospodarze uroczystości: Burmistrz 
Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk oraz Sołtys Opa-
towca – Alfred Minior. 

Dziękczynną Mszę Świętą w intencji rolników i ich rodzin w Ko-
ściele pw. Świętego Jakuba Apostoła w Opatowcu, odprawili pro-
boszcz tutejszej parafii – ks. Grzegorz Szlenk oraz proboszcz parafii 
Rogów – ks. Adam Dziadek. 

Po nabożeństwie, na placu przy Domu Kultury odbyła się ofi-
cjalna część uroczystości dożynkowych. Uczestników powitali: 
prowadząca Beata Adamczyk – dyrektor Insty-
tucji Kultury oraz gospodarze święta plonów. 
Pan Burmistrz wyraził uznanie rolnikom za ich 
trud, wspomniał, że tegoroczne dożynki to nie 
tylko podziękowanie za plony, które udało się 
zebrać, ale także prośba o  pogodę dla wciąż 
niezakończonych jeszcze żniw. 

Na Dożynki Gminne w  Opatowcu przy-
byli: Michał Cieślak – Minister, Członek Rady 
Ministrów, Maria Materny – reprezentująca 
Poseł na Sejm RP Agatę Wojtyszek, Jan No-
wak – Starosta Powiatu Kazimierskiego, Jerzy 
Bojanowicz – Przewodniczący Rady Powiatu, 
Marek Kaźmierczyk – Wójt Gminy Rzeczyca, 
Jacek Piwowarski – Komendant Policji w Kazi-
mierzy Wielkiej, Henryk Kryca – Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Opatowcu wraz z radnymi, 
pracownicy UMiG w Opatowcu na czele z Za-

stępcą Burmistrza Łukaszem Marcem i  Skarbnikiem Anną Klima-
szewską-Luty, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych, sołtysi 
i mieszkańcy gminy.

Najważniejszą częścią dożynek było przekazanie symboliczne-
go chleba. Burmistrz Miasta i Gminy Sławomir Kowalczyk przyjął  go 
z rąk starostów. Wypieczony bochen z mąki z tegorocznych zbiorów, 
obiecał dzielić tak, aby nikomu z mieszkańców naszej gminy go nie 
zabrakło. Następnie, zgodnie ze staropolskim zwyczajem, podzielo-
no ten chleb i poczęstowano nim uczestników uroczystości.

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja wieńców 
dożynkowych oraz wybór najpiękniejszego spośród trzynastu zgło-
szonych do konkursu.

Do rywalizacji o tytuł najpiękniejszego wieńca dożynkowego 
w 2021 r. przystąpiły sołectwa: Opatowiec, Chrustowice, Chwalibo-
gowice, Kamiennna, Kęsów, Kraśniów, Krzczonów, Ksany, Mistrzo-
wice, Podskale, Rogów , Senisławice i Urzuty.

Każdy zgłoszony do konkursu wieniec został nagrodzony. Ko-
misja przyznała  wyróżnienia dla sołectw: Ksany, Podskale, Rogów, 
Senisławice i Urzuty.

Za najpiękniejszy jednogłośnie Komisja uznała wie-
niec sołectwa Chrustowice.

Po części obrzędowej odbył się konkurs historycz-
no-patriotyczny dotyczący wiedzy na temat naszej małęj 
Ojczyzny i historii Opatowca. Uczestnicy konkursu wyka-
zali się dużą wiedzą, za co otrzymali atrakcyjne nagrody.  
Zgromadzeni goście doskonale bawili się podczas wystę-
pu gwiazdy wieczoru – grupy Toporki, a  następnie pod-
czas zabawy tanecznej z zespołem Top Secret. 

W związku z obchodami 750-lecia lokacji miasta Opa-
towiec, Burmistrz krótko przypomniał jego historię oraz 
wręczył przybyłym gościom pamiątkowe grawertony.

Warto dodać, że Burmistrz i  Przewodniczący Rady 
Miejskiej złożyli wiązankę kwiatów w asyście harcerzy pod 
Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w 101.rocznicę 
Bitwy Warszawskiej przypadającą w tym dniu.

Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji kulinarnych. Na 
stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich serwowano tradycyjne 
potrawy, wypieki i  wiele innych pyszności przygotowa-
nych przez gospodynie z  terenu gminy Opatowiec.   Dla 
najmłodszych również przygotowano kilka atrakcji. 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec składa serdecz-
ne podziękowania na ręce Starostów Dożynek Pani Anny 
Porębskiej i Pana Jarosława Tomala, Sołtysa Alfreda Minio-
ra, Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Opatowca, Strażaków 
OSP, Orkiestry Dętej z Kociny, wszystkich mieszkańców za 
wykonaną pracę i kultywowanie pięknej tradycji.
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Prezydenta Ignacego Mościckiego na teren Błoń dostojnie wjecha-
li: Poseł na Sejm RP, Minister – Michał Cieślak, Senator RP – Jacek 
Włosowicz, Starosta Kazimierski – Jan Nowak i Burmistrz Opatowca 
– Sławomir Kowalczyk. Jak co roku, podczas championatu  impre-
zie towarzyszyły również liczne stoiska i  stragany. 
Można tu było kupić niemal wszystko, od waty cu-
krowej poprzez starocie z mosiądzu, siodła i kapelu-
sze, aż po nowoczesne piece na pellet. Tradycyjnie 
swoje stoiska zaprezentowały niezawodne Panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Opatowiec 
serwując wyborne swojskie jadło, domowe wypieki 
i przednie nalewki. Panie z KGW częstowały gości lo-
kalnymi przysmakami podkreślając bogatą tradycję 
kulinarną regionu. Stoiska przygotowały Koła Go-
spodyń Wiejskich z Kamiennej, Kociny, Krzczonowa, 
Ksan, Rogowa, Senisławic i Urzut. Uczestnicy impre-
zy chętnie korzystali z dobrze zaopatrzonych punk-
tów gastronomicznych, mogli wypocząć i  schronić 
się przed zmienną aurą „w ogródkach pod parasola-
mi”. Na najmłodszych czekało bardzo dużo atrakcji, 
m.in. dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, karuze-
la,  przejażdżki bryczką itp. Można było też zajrzeć 
do końskich boksów i z bliska podziwiać piękno tych 
wspaniałych zwierząt. Stoiska promocyjne przygo-
towały także instytucje: GUS Kielce, KRUS Kazimierza 
Wielka, WKU Busko-Zdrój, LGD „Perły Ponidzia”, Sto-
warzyszenie Związek Strzelecki Niepodległość, BS 
Kielce Oddział Terenowy Nowy Korczyn.

Po zakończeniu części oficjalnej, na scenie zapre-
zentowała się Kapela „Jędrzej” Andrzeja Służalca oraz 
grupa Wokalna „Gabułtowianki”. Gwoździem progra-
mu i  zwieńczeniem ostatniego dnia Championatu 
był koncert znanego i lubianego zespołu „Baciary”, po 
koncercie i burzy jaka przeszła nad terenem Błoń, naj-
wytrwalsi zwolennicy rytmów disco bawili się przy 
muzyce dyskotekowej zespołu Lider do białego rana.

Cieszymy się, że Championat stał się ponadre-
gionalną, profesjonalną wystawą koni i jednocześnie 
wielkim rodzinnym festynem przyciągającym ludzi 
z kraju i zagranicy.

Burmistrz Miasta i  Gminy Opatowiec dzięku-
je wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
imprezy i  zapewnienia bezpieczeństwa podczas jej 
trwania tj.: jednostkom OSP z terenu gminy, służbom 
porządkowym, policji, pracownikom służb medycz-
nych, inspekcji weterynaryjnej, pracownikom Urzę-
du Miasta i  jednostek organizacyjnych, dyrektorom 

szkół, pracownikom oświaty, dzieciom i młodzieży oraz wszystkim, 
którzy nie zostali tu wymienieni.

Zwycięskim hodowcom gratulujemy, gościom i mieszkańcom 
dziękujemy za przybycie. Serdecznie zapraszamy za rok.

W  dniach 10-11 lipca 2021 roku na malowniczych opato-
wieckich Błoniach o tytuł Championa i super-Championa rywa-
lizowały najpiękniejsze młode konie rasy małopolskiej. 

Licznie przybyli do Opatowca miłośnicy „końskiej urody” za-
świadczają o  tym, że Championat jest ważnym i  długo wyczeki-
wanym wydarzeniem ponadregionalnym, marką o  ugruntowanej 
i  znaczącej pozycji, przyciągającą miłośników koni rasy małopol-
skiej z kraju i z zagranicy. 

Wyjątkowego charakteru tegorocznej edycji championatu 
dodał również fakt, iż Opatowiec w tym roku obchodził 750-lecie 
nadania praw miejskich, które utracone carskim ukazem ponownie 
odzyskał po ponad 150 latach, stając się wyjątkowym – najmniej-
szym miastem w Polsce.  

Organizatorami tegorocznej – XXI edycji championatu byli: 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Powiatu Kazi-
mierskiego, Burmistrz Miasta i  Gminy Opatowiec oraz Staropolski 
Związek Hodowców Koni w Kielcach. Wydarzenie patronatem ho-
norowym objęli: Wojewoda Świętokrzyski i  Dyrektor Regionalny 
ARiMR w  Kielcach, a  patronat medialny sprawowały: TVP3 Kielce, 
Radio Kielce, Echo Dnia i Tygodnik 
Ponidzia. 

Podczas dwudniowej wysta-
wy swój dorobek hodowlany za-
prezentowali  hodowcy  koni rasy 
małopolskiej z województw: świę-
tokrzyskiego, małopolskiego, łódz-
kiego, podkarpackiego, śląskiego, 
lubelskiego i opolskiego.

W  sobotę, tradycyjnie odbyła 
się pierwsza część championatu 
obejmująca wierzchową, polową 
próbę dzielności i ocenę użytkową 
koni w  poszczególnych klasach. 
Z kolei w niedzielę jury zajmowało 
się tzw. klasyfikację płytową, gdzie 
ocenie poddaje się nie tylko budo-
wę, proporcje i sylwetkę tych pięk-
nych zwierząt, ale również to jak 
poruszają się i prezentują w stępie.     

Ogółem zaprezentowano i  ocenio-
no 39 koni, w tym 14 ogierów i 25 klaczy 
urodzonych w  Polsce i  zarejestrowanych 
przez Polski Związek Hodowców Koni.   
Nad prawidłowym, zgodnym z  regula-
minem przebiegiem oceny koni czuwa-
ło jury w  składzie: Roman Krzyżanowski 
– przewodniczący, Monika Słowik i  Da-
riusz Buczek – członkowie. Fundatorami 
pucharów i  nagród byli: Marszałek Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego i  Burmistrz 
Miasta i Gminy Opatowiec. 

Oficjalnego otwarcia championatu 
dokonał Burmistrz Miasta i  Gminy Opa-
towiec – Sławomir Kowalczyk witając 
przedstawicieli władz szczebla central-
nego, wojewódzkiego, powiatowego, 
przedstawicieli samorządów gmin oraz 
wszystkich przybyłych na wystawę miło-
śników koni.

Główne trofeum i  tytuł Najlepszego 
Konia Wystawy zdobyła Samosierra – uro-
dzona w marcu 2020 roku ciemnogniada 

klacz ze stajni Michała Szwacha z miejscowości Łąki Kozielskie (wo-
jewództwo opolskie). 

Championem wśród koni rocznych została Amira – Arkadiusza 
Koczaja, zaś Championem wśród koni dwuletnich i trzyletnich zo-
stała Dolina AA ze stajni Bogusława Dąbrowskiego. 

Równocześnie z końskimi pokazami odbywały się występy ar-
tystyczne. Konferansjerką sprawnie zajęła się Beata Adamczyk – Dy-
rektor Instytucji Kultury w Opatowcu. Na scenie swoje umiejętności 
wokalne zaprezentowały dzieci i  młodzież ze szkół i  przedszkoli 
z  terenu naszej gminy, Panie z  Kół Gospodyń Wiejskich oraz nie-
zawodna Orkiestra Dęta OSP z Kociny, która zaprezentowała kilka 
utworów ze swojego repertuaru. 

Po zakończeniu końskich pokazów na publiczność czekały ko-
lejne atrakcje. W wydzielonej części można było podziwiać sztukę 
powożenia zaprzęgiem konnym oraz przejechać się bryczką lub 
spróbować swoich sił w  siodle pod okiem instruktora. Prawdziwą 
perełką wystawy były dwa oryginalne powozy, od pokoleń należą-
ce do rodziny pana Krzysztofa Szustera. Jeden z nich należał w prze-
szłości do księcia Romana Sanguszki, drugim należącym niegdyś do 

XXI ŚWIĘTOKRZYSKI MŁODZIEŻOWY CHAMPIONAT 
KONI MAŁOPOLSKICH W OPATOWCU
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Gmina Opatowiec upamiętniła 230. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Symbolicznie też obchodzono święto Św. 
Floriana – patrona strażaków.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec, a zarazem Prezes Zarzą-
du Oddziału Gminnego Związku OSP RP Sławomir Kowalczyk oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Kryca, w imieniu mieszkań-
ców Gminy Opatowiec, udali się pod Pomnik Marszałka Józefa Pił-
sudskiego oraz pod znajdujący się w  rynku, zabytkowy wotywny 
krzyż, gdzie złożyli wiązanki i zapalili znicze.

Tegoroczna uroczystość, w  związku z  istniejącymi ogranicze-
niami, miała wymiar symboliczny. Niemniej, nieustająco, nawiązuje-
my do wieloletniej tradycji, podtrzymujemy ją, licząc, że w kolejnym 
roku będziemy mogli znów w  pełni, godnie i  licznie uczestniczyć 
w tych, jakże dla nas ważnych, świętach majowych.

Konstytucja 3 Maja nie uchroniła nas przed dwustu laty przed 
utratą niepodległości, na długie 123 lata. Przyczyniła się jednak 
istotnie do przetrwania naszego ducha narodowego, do przetrwa-
niu Narodu, podobnie jak pamiętne (choć przecież przegrane) Po-
wstanie Styczniowe.

12 maja 2020 roku obchodziliśmy 85. rocznicę śmierci Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego.

W  imieniu mieszkańców gminy Opatowiec, Burmistrz Sławo-
mir Kowalczyk upamiętnił ten dzień, zapalając znicz pod Pomni-
kiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.

Pomnik stoi przy wysokiej nadwiślańskiej skarpie – Komendant 
spogląda w przeciwległy brzeg, zasilanej wartkimi wodami Dunajca 
„leniwej” Wisły. Według wielu, uznawany jest za jeden z najpiękniej-
szych... i zarazem najbardziej wymownych w Polsce.

W  okolicy Opatowca, podkomendni J. Piłsudskiego przeszli 
swój chrzest bojowy, przedstawiony wiernie, w  spisanych przez 
Niego (w magdeburskiej niewoli) „Moich pierwszych bojach”.

W  dniach 23, 24 i  27 września 1914 roku, I  Pułk Piechoty Le-
gionów toczył na Ziemi Opatowieckiej krwawe walki, przekracza-
jąc w trudnych wojennych warunkach po wielokroć, pod wrogim 
ostrzałem, w tym miejscu dawną, zaborczą granicę austriacko-ro-
syjską. To na naszej Kieleckiej i Opatowieckiej Ziemi, rozpoczął się 
długi, żmudny i bolesny proces wykuwania się, po 123 latach nie-
woli, na niepodległość, naszej Ojczyzny.

W dniu 12 kwietnia 2021 roku przy Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym w Opatowcu została 
złożona wiązanka upamiętniająca 81. roczni-
cę mordu dokonanego na polskich oficerach 
przez NKWD w 1940 roku oraz 11. rocznicę ka-
tastrofy smoleńskiej z 2010 roku.

Burmistrz Miasta i  Gminy Opatowiec Sławo-
mir Kowalczyk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
Henryk Kryca, ku pamięci ofiarom Zbrodni Katyń-

skiej oraz katastrofy smoleńskiej, złożyli wiązankę pod Dębem Pa-
mięci na placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Opatowcu.

Jest to miejsce symboliczne, tutaj gromadzimy się od 2010 
roku, by oddać hołd ponad 22. tysiącom polskich jeńców zamordo-
wanych z rozkazu najwyższych władz Związku Radzieckiego, z woli 
Stalina „na nieludzkiej Ziemi”, w tym m.in. Zygmuntowi Pietraszew-
skiemu, Franciszkowi Grudniowi i  Franciszkowi Rokickiemu ofia-
rom Tweru, pochodzącym z Opatowca  oraz by uczcić pamięć ofiar 
sprzed jedenastu lat, kiedy to delegacja zmierzająca do Katynia, 
z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele zginęła w katastrofie 
lotniczej pod Smoleńskiem.

81. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ 
oraz 11. ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

85. ROCZNICA ŚMIERCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

100 lat temu, 15 sierpnia 1920 r., na przedpolach Warszawy 
zatrzymano pochód Armii Czerwonej. Polskie zwycięstwo i bły-
skotliwa kontrofensywa przeszły do historii jako jedna z  naj-
ważniejszych batalii w dziejach Europy.

Tegoroczne obchody setnej rocznicy zwycięskiej Bitwy War-
szawskiej 1920  r., stoczonej w  czasie wojny polsko-bolszewickiej, 
wszędzie w  Polsce, odbywały się przy podwyższonych rygorach 
sanitarnych, spowodowanych ogłoszonym w kraju stanem epide-
micznym.

Również i w naszej gminie na tę okoliczność, symbolicznie zło-
żono wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Komendanta, Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, usytuowanym przy skarpie wiślanej.

W  imieniu naszej społeczności lokalnej delegacja Samorządu 
Gminnego w osobach Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec Sławo-
mira Kowalczyka i Przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Krycy 
oddała hołd bohaterom tamtych dni.

Bitwa Warszawska została uznana za osiemnastą przełomową 
batalię w historii świata. Zadecydowała o zachowaniu niepodległo-
ści przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej.

Zwycięstwo to było jednym z najważniejszych elementów pa-
mięci historycznej II RP oraz legendy Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
którego dokonania są tak mocno związane z naszym regionem.

100. ROCZNICA BITWY 
WARSZAWSKIEJ 1920 r.

Dnia 21 listopada 2021 roku z  wizytą 
w naszej gminie przebywał Poseł na Sejm RP 
Krzysztof Lipiec.  

Podczas spotkania z  Burmistrzem Miasta 
i Gminy Opatowiec Sławomirem Kowalczykiem 
omawiano szereg inwestycji przeprowadza-
nych i planowanych na terenie gminy.

Dzięki merytorycznemu wsparciu Pana Po-
sła i  jego pracy na rzecz gminy i  lokalnej spo-
łeczności, gmina Opatowiec pozyskała 8 mln zł 
z  Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski 
Ład, ponad 2 mln zł na zadania związane z go-
spodarką wodno-ściekową oraz 500 tys. w  ra-
mach wsparcia gmin po PGR, a także 100 tys. zł. 
z programu Cyfrowa Gmina.

POSEŁ NA SEJM RP KRZYSZTOF LIPIEC W GMINIE OPATOWIEC
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W  dniu 29 lipca 2021 roku odbyły się uroczy-
stości związane z upamiętnieniem ofiar mieszkań-
ców Opatowca pomordowanych w  czasie II Wojny 
Światowej. 

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta sprawowana 
przez księdza Grzegorza Szlenka – proboszcza Parafii 
pw. św. Jakuba Apostoła w Opatowcu. Po zakończonej 
Eucharystii Panie z  Koła Gospodyń Wiejskich w  Opa-
towcu przybliżyły wydarzenia tamtych tragicznych 
dni, odczytano listę Ofiar Pacyfikacji.

„Elegia o chłopcu polskim” K.K. Baczyńskiego oraz 
utwór Pani Marii Kłos napisany przed laty na tę oko-
liczność, zaprezentowane przez Paulinę Pietrzyk, po-
kazały dramat wojennego pokolenia Polaków. Natalia 
Wróbel zaśpiewała wzruszający „Biały Krzyż”, w  opra-
wie muzycznej Wiesława Tomala. 

W  uroczystości wzięli udział: Pani Leokadia Witkoś – świadek 
Pacyfikacji sprzed 77 lat, Burmistrz Miasta i Gminy – Sławomir Ko-
walczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w  Opatowcu – Henryk 
Kryca wraz z Radnymi, Członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego – 
Michał Szczerba, Dyrektor Instytucji Kultury – Beata Adamczyk, Dy-
rektor ZSP w Opatowcu – Grzegorz Kozioł, Dyrektor ZSP w Krzczo-
nowie – Tomasz Paluch, Sołtys Opatowca – Alfred Minior wraz 
z  Radą Sołecką, Janina Siemieniec – Przewodnicząca KGW Opa-
towiec, Ryszard Kłos – Prezes OSP Opatowiec, harcerze, młodzież 

szkolna, mieszkańcy gminy Opatowiec i goście. 
Poczty Sztandarowe prezentowały – jednostkę OSP w  Opa-

towcu i  Związek Harcerstwa Polskiego im. Lucjana Skrzyńskiego 
w Opatowcu. 

Po zakończeniu uroczystości zebrani udali się na cmentarz pa-
rafialny w Opatowcu, gdzie złożono wieńce i zapalono znicze pod 
mogiłą upamiętniającą ofiary mordu sprzed 77-laty.

Burmistrz Miasta i  Gminy składa podziękowania wszystkim 
uczestnikom uroczystości oraz osobom zaangażowanym w organi-
zację 77. rocznicy pacyfikacji Opatowca.

W dniu 17 maja 2021 roku w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Opatowcu odbył się apel z okazji 750. rocznicy nadania 
praw miejskich dla Opatowca.

Tę podniosłą uroczystość rozpoczęło wspólne odśpiewanie 
hymnu państwowego. Dyrektor szkoły, Grzegorz Kozioł, powitał 
wszystkich obecnych na apelu, w tym szczególnie młodzież szkolną 
w  jej pierwszym dniu obecności (po kilkumiesięcznej nauce zdal-
nej) na zajęciach stacjonarnych. 

Pan dyrektor zwołał apel, na piękną rocznicę, która miała miej-
sce zaledwie przed dwoma dniami. Następnie, po krótkim powita-
niu, Sławomir Kowalczyk – burmistrz Miasta i  Gminy Opatowiec, 
przypomniał pokrótce niezwykle bogatą i barwną historię nasze-

go miasta. Była to fascynująca podróż przez wieki, przypomnienie 
czasów aż od X wieku, Świeradowych, potem Bolesławowych, Ja-
giellonów, czasów Zaborów, aż do współczesności...

W  gminie Opatowiec żywa jest pamięć o  bohaterach i   oso-
bach zasłużonych. Rocznice ważnych wydarzeń historycznych za-
wsze licznie gromadzą społeczność lokalną w miejscach pamięci.   
Tak i  również w  750. rocznicę nadania praw miejskich dla Opa-
towca, delegacja harcerzy 14. Buskiej Wielopoziomowej Drużyny 
Harcerskiej, działająca przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym udała 
się w te miejsca, by zapalić znicze – w myśl starej rzymskiej zasady 
„verba docent, exempla trahunt” – słowa uczą, przykłady pociąga-
ją. Pamiętajmy i my.

APEL Z OKAZJI 750. ROCZNICY NADANIA PRAW MIEJSKICH750 LAT MIASTA OPATOWIEC

Dnia 15 maja 2021 roku przypadła, 750. rocznica lokacji na 
prawie magdeburskim miasta Opatowiec, wolą księcia krakow-
skiego i sandomierskiego Bolesława V Wstydliwego.

Miejscowość Opatowiec 
– jedna z najstarszych w Pol-
sce, wspomniana była już 
w  1085 jako nadanie Judyty, 
żony księcia Władysława Her-
mana, dla opactwa Benedyk-
tynów z Tyńca. 

Opatowiec położony był 
na szlaku ze Śląska na Ruś 
Kijowską i w pobliżu przepra-
wy przez Wisłę, co sprzyjało 
szybkiemu rozwojowi han-
dlu. Miasto, dawnymi czasy 
było zasobne, z  bardzo waż-
nym, jako ośrodek kupiecki, 
prawem składu. Wyposażone 
było w  wodociągi i  łaźnie 
miejskie, z  bractwem lite-
rackim, z  licznymi cechami 
rzemieślników (w XVI w. znaj-
dowało się tu m.in. 55 warsz-
tatów mistrzowskich, cztery 
młyny, port rzeczny), położo-
ne na skrzyżowaniu szlaków 
handlowych, tzw. ruskie-

go i  węgierskiego, w  wiekach średnich liczyło kilkakrotnie więcej 
mieszkańców niż obecnie. Za czasów Kazimierza Wielkiego było ich 
nawet 1500, dla pokazania skali – cała ludność Królestwa Polskiego 
szacowana była wtedy na ok 2 mln. ludzi.

Jako ciekawostkę można zauważyć, że założenie Opatowca na 
prawie magdeburskim jest wcześniejsze niż, przykładowo, Kielc, 
Tarnowa, Nowego Sącza, Buska-Zdroju, czy choćby Koszyc i Proszo-
wic. Opatowiec jest równolatkiem dla Jędrzejowa. Starsze lokacje 

posiadają dla przykładu: stołeczny Kraków, Sandomierz, Bochnia, 
czy Nowy Korczyn.

Miasto obdarzane było licznymi przywilejami, jarmarkami. 
Tutaj, król Kazimierz Jagiellończyk przyjmował posłów weneckich 
i wysłanników szacha perskiego w sprawie wojny z Turkami, tutaj 
odbył się zjazd szlachty małopolskiej w sprawie zwołania pospolite-
go ruszenia przeciwko Maciejowi węgierskiemu...

Miejscowość była ciężko doświadczona w  czasie Potopu 
szwedzkiego. Domiarem nieszczęść były Zabory, I i II Wojna Świato-
wa. Po Powstaniu Styczniowym, z dniem 1 stycznia 1870 roku Opa-
towiec utracił prawa miejskie, które po 149 latach, 1 stycznia 2019 
roku zostały mu znów przywrócone...

Według prastarych legend, ale i źródeł, tu urodził się i pokuto-
wał w swej pustelni Andrzej Świerad, pierwszy polski święty. Zasadź-
cą i pierwszym wójtem Lublina w 1317 r. był Maciej z Opatowca.

Dziś, to najmniejsze miasto w  Polsce, które w  roku ubiegłym 
obchodziło wyjątkowy Jubileusz.

W HOŁDZIE POMORDOWANYM MIESZKAŃCOM OPATOWCA
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W niedzielę, 5 września 
2021 r., mieszkańcy gmi-
ny Opatowiec oraz władze 
samorządowe jak co roku 
uczcili pamięć Poległych 
na naszej Ziemi podczas II 
Wojny Światowej. 

Obchody rozpoczęła 
Msza Święta w  kościele pw. 
św. Barbary w  Kocinie, od-
prawiona  przez proboszcza 

parafii – ks. Wojciecha Michalskiego  w  intencji Poległych żołnierzy 
Wojska Polskiego. Po Mszy Świętej, przy akompaniamencie Orkiestry 
Dętej z Kociny, poczty sztandarowe OSP Kocina i Szkoły Podstawowej 
w Krzczonowie, delegacja Urzędu Miasta i Gminy, radni, mieszkańcy 
sołectwa, druhowie OSP w Kocinie oraz przybyli goście udali się na 
cmentarz parafialny. W zbiorowej mogile spoczywają żołnierze Armii 
„Kraków”: Jan Bugaj, Stanisław Feliksik, Adolf Fiszer, Józef Koryczan, 
Kazimierz Kirkier, Władysław Ściwiarski, Wilhelm Stera, Stefan Tekie-
lak, Mikołaj Zając, Jan Zalego, Marian Winiarski oraz 15 niezidentyfi-
kowanych poległych Żołnierzy Września ‚ 39 r.

Burmistrz Miasta i  Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk 
w swoim wystąpieniu wspomniał o wydarzeniach, które rozegrały się 
na okolicznych polach. Następnie, odbył się apel poległych, odczyta-
ny przez Komendanta Gminnego OSP Tadeusza Nura, po którym na 
żołnierskim grobie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. 

Delegacja Gminy Opatowiec, w  tym przedstawiciele sołectwa 
Charbinowice z  Radną RM Jolantą Zborowską i  Sołtysem   Charbi-
nowic Robertem Soją, złożyli również kwiaty na Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Charbinowicach – symbolu walk o niepodległość z dnia 
14 stycznia 1945 r.

Kulminacyjną częścią obchodów 82. rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej były uroczystości pod   pomnikiem Legionisty, Żołnierza 
Września ’39 r. i Partyzanta 1939-1945 r. w Ksanach.

Postawiony, ponad 30 lat temu, staraniem mieszkańców Ksan 
i gminy Opatowiec, pomnik, stanowi materialny symbol dramatycz-
nej dwudziestowiecznej historii ziem naszej gminy, gmin okolicz-
nych, szczególnie Ksan, dwukrotnie w  tamtym czasie boleśnie do-
tkniętych pożogą wojenną.

Na wstępie odśpiewano wspólnie przez wszystkich zebranych 
hymn państwowy, co nadało podniosły charakter temu wydarzeniu. 

Mszę Świętą polową w intencji poległych odprawił  ks. Dziekan 
Marek Małczęć. W  części oficjalnej uroczystości Burmistrz Miasta 
i  Gminy – Sławomir Kowalczyk przybliżył zebranym obraz jednej 
z największych i najkrwawszych bitew kampanii wrześniowej roze-
granych w naszym regionie. Podkreślił, że za okazaną ofiarność je-
steśmy poległym winni pamięć, a najmłodszym pokoleniom musi-
my przypominać o wydarzeniach tamtych dni. W wyniku krwawych 
walk ma polach Ksan, Kociny, Krzczonowa, Senisławic i  Mistrzowic 
śmierć poniosło kilkudziesięciu (co najmniej czterdziestu czterech, 
dokładana liczna poległych nie jest znana), żołnierzy Wojska Pol-
skiego, zniszczono czternaście lub piętnaście niemieckich czołgów, 
cztery do sześciu pojazdów opancerzonych, co oddaje skalę i  roz-
miar stoczonych walk.  W wyniku działań wojennych spalone zostały 
Ksany i okoliczne miejscowości. 

Pan Burmistrz podziękował również za obecność pocztom 
sztandarowym: Związku Strzeleckiego „Niepodległość”, OSP w Ksa-
nach, Szkoły Podstawowej w  Krzczonowie, Szkoły Podstawowej 
w  Opatowcu oraz   harcerzom zrzeszonym przy   obu placówkach 
oświatowych.

W  uroczystościach uczestniczył Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej st. kpt. Marcin Oziębło. Obecni byli również 
Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Kryca wraz z Radnymi, Rad-

ni Rady Powiatu Michał Szczerba i  Adam 
Stoksik, Sekretarz Powiatu Marek Krupa, 
historyk i znawca regionu Andrzej Bienias, 
Dyrektorzy Szkół Grzegorz Kozioł i Tomasz 
Paluch, Kierownik MOPS w  Opatowcu Ja-
rosław Naporowski, Sołtys wsi Ksany Ja-
rosław Szumilas i  Przewodnicząca KGW 
Ksany Katarzyna Ostrowska wraz z Miesz-
kańcami, Sołtysi i Mieszkańcy okolicznych 
miejscowości oraz Goście. 

Przybyłe na uroczystość delegacje 
złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów 
oraz zapaliły znicze. Uroczystości zakoń-
czono programem artystycznym, zapre-
zentowanym przez uczniów ze szkół z te-
renu gminy Opatowiec.

OBCHODY 82. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W dniu 17 października 
2021 r., w  Kocinie, oddano 
hołd załodze ciężkiego sa-
molotu bombowego Libe-
rator B24J, z  34 Dywizjonu 
SAAF/RAF, niosącej w  cza-
sie wojny pomoc polskiemu 
Państwu Podziemnemu.

Uroczystości rocznicy 
upamiętniającej tamte tra-
giczne wydarzenia rozpoczę-
ły się mszą świętą w kościele 

pw. św. Barbary w Kocinie, którą odprawił ks. Wojciech Michalski.
Następnie, uczestnicy, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej 

z Kociny, pod batutą Roberta Pluty, udali się pod pomnik upamięt-
niający poległych lotników.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec, Sławomir Kowalczyk powi-
tał wszystkich zebranych. W swoim wystąpieniu podkreślił bohater-
ską postawę lotników, którzy wiedząc, że jest to misja, z której mogą 
nigdy nie powrócić, nieśli pomoc polskiemu Państwu Podziemne-
mu. Lecieli samolotem niemal pozbawionym uzbrojenia, (dla maksy-
malnego zwiększenia zasobu środków i materiałów przeznaczonych 
do zrzutu. Trzeba zauważyć, że był to jeden z największych walczą-
cych w czasie II Wojny Światowej samolotów bombowo-transporto-
wych, o rozpiętości skrzydeł 33 m, długości 20 m i wysokości 8,5 m. 
Na stałym pulapie ponad ośmiu kilometrów nad ziemią, bez osłony, 
ze stałą prędkością ok. 350 km/h, w tych warunkach czyniło go ła-
twym celem dla niemieckich myśliwców. 

Kilkunastogodzinny lot z  Brindisi, w  południowych Włoszech, 
do okupowanej Polski, musiał odbyć się bez niemal koniecznego, 
dla uzupełnienia zapasów paliwa, międzylądowania. Należy wie-
dzieć, że w tym czasie wojska Armii Czerwonej, stacjonowały już od 
kilku miesięcy na prawym brzegu Wisły... 

Samolot trafiony w okolicach Tarnowa, z palącym się silnikiem, 
pikując w dół, celem ugaszenia pożaru, rozbił się na polach Kociny 
i Krzczonowa. Odzyskane, wykopane po latach cztery silniki Libera-
tora oraz wiele innych części, pozwalają przybliżyć i odtworzyć nam 

tragedię tamtych dni. Bohaterska postawa mieszkańców Kociny, 
którzy uratowali życie jedynego ocalonego lotnika, zasługuje rów-
nież na wielkie słowa uznania. 

Spotykając się w tym miejscu, zaświadczamy swoją obecnością 
o pamięci dla ofiar tragedii oraz szacunku dla pięknej postawy lokal-
nej społeczności.

Obchody uświetniły swoją obecnością Poczty Sztandarowe: 
jednostki OSP z Kociny wraz z Komendantem Gminnym OSP Tade-
uszem Nurem, 106 Dywizji AK – Koło Miechów, II Wielickiego Batalio-
nu „Wilga – Mrówka” 12 Pułku AK, Szkół Podstawowych z Opatowca 
i Krzczonowa oraz Związku Harcerstwa Polskiego w Opatowcu.

Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy Kociny oraz zapro-
szeni goście, m.in.: delegacja Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Żołnierzy Armii Krajowej Inspektoratu „Maria” 106 Dywizji Piechoty 
z Krakowa, Koło Stowarzyszenia Żołnierzy AK z Miechowa, delegacja 
„Wolność i Niezawisłość” w Krakowie, Przedstawiciel Muzeum Armii 
Krajowej im. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie Izabela Cisek, oraz Ja-
cek Janiec syn „Lota”, w którego domu udzielono schronienia ocala-
łemu lotnikowi.

Obecni byli również: Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk 
Kryca wraz radnymi, Członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego Mi-
chał Szczerba, Sekretarz Powiatu Marek Krupa, a także Zastępca Bur-
mistrza Łukasz Marzec, Skarbnik Anna Klimaszewska-Luty, kierow-
nicy jednostek, dyrektorzy szkół, Sołtysi, Członkowie Społecznego 
Komitetu upamiętniającego poległych pilotów RAF i SAAF w kata-
strofie Liberatora B24 w osobach: Jacek Janiec, Stanisław Jarkiewicz, 
Marian Gruszka i Jakub Różycki.

W  trakcie tej uroczystości, za szczególne starania o  god-
ne upamiętnienie pamięci lotników, Stanisław Jarkiewicz, Teresa 
Eberhardt,  ks. Wojciech Michalski oraz  Sławomir Kowalczyk Bur-
mistrz MiG Opatowiec, zostali odznaczeni odznaczeniem ustano-
wionym w 75. rocznicę powołania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 
wręczonym przez Prezes Zarządu Obszaru Południowego Zrzesze-
nia, z siedzibą w Krakowie, p. Małgorzatę Janiec.

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i  zapaleniem 
zniczy przy pomniku oraz odśpiewaniem pieśni patriotycznych 
w wykonaniu uczniów naszych szkół. 

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIENIA 77. ROCZNICY ZESTRZELENIA 
PRZEZ NIEMCÓW ALIANCKIEGO SAMOLOTU LIBERATOR EW250 L
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CMENTARZ WOJENNY W OPATOWCU – PAMIĘTAMY
W ramach realizowanego projektu rewitalizacji Opatowca, 

przeprowadzone zostaną prace renowacyjne na zbiorowej mo-
gile – Cmentarzu Wojennym 1914-1939 w Opatowcu.

Cmentarze, mogiły i kwatery wojenne są miejscami Pamięci Na-
rodowej. Obowiązek otoczenia miejsc spoczynku należytą opieką 
wynika z potrzeb moralnych, obowiązku prawa, zawartych umów 
i  traktatów międzynarodowych oraz tradycji. Dbanie o  obiekty 
i miejsca upamiętnienia jest świadectwem kultury i dojrzałości spo-
łeczeństwa.

Na Cmentarzu Wojennym w Opatowcu spoczywa 336 żołnie-
rzy armii rosyjskiej, 501 austro-węgierskich, poległych w  latach 
1914-1915 oraz dwóch żołnierzy wojska polskiego z września 1939 
roku. To bezimienni żołnierze, w  tym ekshumowani i  przeniesieni 
w 1937 r. z cmentarzy wojennych w Charbinowicach i Czarkowach.

Warto zwrócić uwagę, że w czasie I Wojny Światowej, kiedy to 
Polski nie było na mapie Europy, w armiach zaborczych służyło od 
250 do 500 tysięcy żołnierzy narodowości polskiej. Byli to młodzi 
ludzie, nierzadko siłą wcieleni do obcych armii, zdarzało się, że brat 
występował przeciwko bratu. Większość z nich przeszła później do 
Legionów Polskich i brała udział w tworzeniu Państwa Polskiego.

Śladem przechodzącego przez nasze ziemie frontu i krwawych 
walk 1914/15 roku, jest zbiorowa mogiła poległych. Gmina Opato-
wiec, dbając o miejsca upamiętnienia, czyni szereg prac renowacyj-
nych, w tym na obiekcie Cmentarza Wojennego w Opatowcu.

W ramach zaprojektowanych prac, istniejące na mogile schody 

betonowe, obłożone zostały płytami z  granitu płomieniowanego. 
Płytę z napisem umieszczono na postumencie z czarnej płyty grani-
towej. Miejsce pamięci symbolicznie otacza żeliwny łańcuch. Prace 
zostały zatwierdzone przez konserwatora zabytków.

Corocznie, 11 listopada, Władze Samorządowe i  Mieszkańcy 
gminy składają kwiaty i zapalają znicze pod pomnikiem Marszałka 
Piłsudskiego oraz na Cmentarzu Wojennym w Opatowcu.

Narodowe Święto Niepodległości – jest świętem państwo-
wym, obchodzonym w Polsce corocznie, 11 listopada, dla upa-
miętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w  1918 
roku, po 123 latach zaborów.

Obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
zainaugurowała uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w kościele p.w. 
św. Jakuba Apostoła w Opatowcu, koncelebrowana przez probosz-
cza parafii – ks. Grzegorza Szlenka oraz proboszcza parafii Rogów, 
ks. Adama Dziadka.

Burmistrz Miasta i  Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Kryca oraz Zastępca Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej – Jan Sojka złożyli kwiaty i  zapalili 
znicze na Cmentarzu Wojennym w  Opatowcu, gdzie w  zbiorowej 
mogile spoczywa 837 żołnierzy, walczących w czasie I Wojny Świa-
towej i tu poległych. W ten symboliczny sposób złożono hołd tym 
wszystkim, którzy poświęcili swoje życie w walce o wolność i nie-
podległość Ojczyzny.

Po nabożeństwie, przedstawiciele władz samorządowych, 
jednostek OSP z  terenu gminy Opatowiec, poczty sztandarowe, 
harcerze, Radni oraz licznie zgromadzeni Mieszkańcy udali się pod 

strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatowcu, gdzie odbyła się 
dalsza część uroczystości. 

Oficjalną część obchodów rozpoczęto od wspólnego odśpie-
wania Hymnu Państwowego.

Następnie Pan Burmistrz wygłosił okolicznościowe przemó-
wienie, w którym przypomniał o działaniach niepodległościowych 
podejmowanych w naszej Ojczyźnie oraz walkach toczonych na te-
renie naszej gminy. 

Uczniowie szkół z terenu naszej gminy i harcerze przygotowali 
wiązankę pieśni patriotycznych, w odśpiewanie których włączyli się 
także uczestnicy uroczystości.

Oprawę muzyczną zapewniła strażacka orkiestra dęta z Kociny, 
która zaprezentowała kilka pięknych utworów patriotycznych. 

Obchody tegorocznego Narodowego Święta Niepodległości 
zakończyła defilada Pocztów Sztandarowych.

Dopisała pogoda, a wielu ludzi dołożyło starań, dzięki czemu 
obchody Święta Niepodległości były piękne i barwne. Harcerze oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatowcu, a także uczestnicy za-
jęć prowadzonych w Klubie Seniora w Kocinie, przygotowali piękne 
kotyliony.

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

75 ZNALEZISK ARCHEOLOGICZNYCH NA 750-LECIE OPATOWCA
Fundacja Arch w ramach akcji promocji dziedzictwa regio-

nu pragnie się podzielić z mieszkańcami wiedzą na temat zna-
lezisk z terenu naszej gminy. 

Już od wielu lat corocznie gościmy na terenie gminy Opato-
wiec grupę archeologów, którzy w ramach Ekspedycji Rzemienowi-
ce prowadzą prace naukowe. 

Z  okazji  750. rocznicy nadania praw miejskich dla Opatowca, 
archeolodzy od tego roku prowadzący też Fundację Arch, której 
celem jest m.in. propagowanie lokalnego dziedzictwa, rozpoczęli 
akcję 75 znalezisk na 750-lecie Opatowca. 

W jej trakcie, co kilka dni prezentowane były zabytki odkryte 
w ciągu ostatnich lat prowadzenia Ekspedycji. Były to także znale-
ziska własne – samych mieszkańców gminy, którzy podzieli się z ar-
cheologami swoimi przypadkowymi odkryciami. Zdjęcia zabytków 
i ich opisy będą prezentowane na stronie Fundacji Arch.
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Sto lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest do-
czekać tak zacnego jubileuszu. Tego daru doświadczyła Pani 
Otylia Pszczoła, mieszkanka Senisławic, która 6 marca 2021 
roku obchodziła swoje setne urodziny. 

Na   jubileusz oprócz najbliższej rodziny i  przyjaciół przybyli: 
Burmistrz Miasta i  Gminy Pan Sławomir Kowalczyk, Zastępca Kie-
rownika USC Pani Renata Tomal, delegacja KRUS Kazimierza Wielka 
w osobach: Pani Sylwia Gawłowska i Pani Joanna Kaczmarczyk oraz 
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Senisławicach Pani Bo-
gusława Łabuz.

Pan Burmistrz złożył Jubilatce gratulacje i  życzenia kolejnych 
długich lat życia w zdrowiu. Na Jej ręce  przekazał dyplom gratula-
cyjny, kosz kwiatów oraz upominek. 

Dostojna Jubilatka z wielkim wzruszeniem i radością przyjmo-
wała życzenia. Następnie zaprosiła na poczęstunek. Podczas toastu 
zebrani zaśpiewali Pani Otylii „200 lat”. 

Pani Otylia przeżyła cały wiek polskiej historii i zdobyła bogaty 
bagaż doświadczeń. Dostojnej Jubilatce życzymy kolejnych długich 
lat życia w zdrowiu, pogodzie ducha i miłości Najbliższych. 

Tak wspomina Panią Otylię i Jej życie syn Pan Stanisław: „Mama 
pochodzi z  chłopskiej rodziny ze Starego Korczyna. Z  pięciorga 
rodzeństwa ona i  jej siostra doczekały się sędziwego wieku. Była 

i  jest świątynią dobroci i  wielkiego serca dla rodziny, przyjaciół. 
Ma niepojętą siłę do pracy po dzień dzisiejszy. Kiedy było bardzo 
ciężko przemierzała życie nie oglądając się za siebie. Jej inteligen-
cja, uśmiech i  optymizm towarzyszą Jej do dziś. Wspomina swoją 
młodość i małżeństwo jako nad wyraz spełnione. Bóg obdarzył Ją 
pięknym głosem i  od roku 1936 do 1968 śpiewała w  kościele pa-
rafialnym w Starym Korczynie. Ślub z Tatą Janem, który pochodził 
z Żukowic zawarła 25 stycznia 1942r. w Starym Korczynie. Rodzice 
doczekali się dwóch synów, trzech wnuczek i czworo prawnuków. 

Są również wspomnienia z wojny, kiedy z maleńkim dzieckiem 
uciekała przed kulami. Gdy w 1955 roku Rodzice przeprowadzili się 
ze Starego Korczyna do Senisławic dotykały ich klęski z  powodu 
powodzi. Całe gospodarstwo zatopione było kilkakrotnie, musieli 
wybudować nowe budynki wyżej.

Oddała nam tyle miłości ile może dać nam prawdziwa Matka. 
Dziś ta miłość wraca do Niej od nas. Do dnia dzisiejszego interesuje 
Ją urodzaj ziemi, przyroda i kwiaty. W wolnych chwilach haftowała, 
wyszywała obrusy, serwetki, poduszki, bluzki. Do dziś otoczona jest 
kwiatami, które sama szczepi i sama prowadzi kuchnię.   Kobieta – 
Matka o wielkiej odpowiedzialności w wykonaniu swoich obowiąz-
ków, w życiu i pracy i to wszczepiła w swoje pokolenie. Jej  motto 
życiowe to wiara w  Boga; wiara Ją umacnia, by wszystko znosić 
cierpliwie. W  2016 roku zapisała się do Koła Gospodyń Wiejskich 
w Senisławicach. Jest najstarszą członkinią i zawsze pyta o sprawy 
związane z działalnością KGW. Kocha i ceni kulturę, historię i trady-
cję polską.

W wieku 85-95 lat przeszła wiele ciężkich operacji. Mama bar-
dzo dziękuje lekarzom, którzy w takim wieku dali Jej szansę na lep-
sze i długie życie. Również w imieniu własnym i Rodziny dziękuje za 
wieloletnią opiekę lekarską Pani dr Alicji Wesołowskiej oraz Pani dr 
Izabeli Szubert.  Nie zawahała się zaszczepić. 

Mama bardzo dziękuje za życzenia i pamięć Panu Burmistrzowi 
Sławomirowi Kowalczykowi i   Panu Kierownikowi KRUS Adrianowi 
Ścipiórowi. Otrzymała również życzenia od  Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody Świętokrzyskiego Zbi-
gniewa Koniusza. 

Życzy wszystkim długich lat życia i zdrowego odżywania się.”

JUBILEUSZ 100. URODZIN PANI OTYLII PSZCZOŁY

„ŻELAZNA” ROCZNICA ŚLUBU

Piękny jubileusz 65-lecia zawarcia związku małżeńskiego 
obchodzili Państwo Zofia i Stefan Nowakowie z Kociny. 

Z tej okazji w dniu 9 czerwca 2021 r.  Burmistrz Miasta i Gminy 
Opatowiec Sławomir Kowalczyk wraz z  Zastępcą Kierownika USC 
Renatą Tomal przybył do domu Państwa Nowaków i odznaczył ich 

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Pan Burmistrz złożył Jubilatom gratu-
lacje i życzenia, wręczył okolicznościowy list, upominek oraz kwiaty. 

Państwo Nowakowie sakramentalne „tak” powiedzieli sobie 65 
lat temu w kościele parafialnym w Opatowcu. Są ze sobą przez te 
lata, w zdrowiu i w chorobie, w szczęściu i kłopotach. Niezmiennie 
od 65 lat szanują się i  obdarzają miłością. Mają dwie córki: Marię 
i Teresę. Doczekali się sześciu  wnuków i dziewięcioro prawnuków. 
Pani Zofia urodziła się w Rzemienowicach, w rodzinie Kruśców. Na-
tomiast Pan Stefan urodził się w  Kocinie, obydwoje w  1932 roku. 
Całe życie pracowali na gospodarstwie; Pan Stefan dodatkowo pro-
wadził zakład stolarski oraz, przez trzydzieści siedem lat, pełnił rolę 
kapelmistrza Orkiestry Dętej w  Kocinie, na uroczystościach pań-
stwowych, parafialnych, konkursach i  przeglądach.

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako 
nagrodę dla małżonków, którzy przeżyli wspólnie co najmniej 50 
lat. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 roku o orde-
rach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń 
państwowych ustawą z 16 października 1992 roku o orderach i od-
znaczeniach.

Państwu Zofii i Stefanowi Nowakom gratulujmy  i  życzymy ko-
lejnych długich lat w zdrowiu i dobrej kondycji.

ZŁOTE GODY 2020
W tym wyjątkowym dniu po raz kolejny małżonkom, któ-

rzy wspólnie przeżyli ponad 50 lat, zabrzmiał „Marsz Men-
delssohna”

Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie,
że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.

św. Jan Paweł II

Jubileusz Złotych Godów to 
z  pewnością niecodzienna i  wy-
jątkowa rocznica, którą może 
poszczycić się niewiele par mał-
żeńskich. Tego dnia szczególnie 
ożywają wspomnienia, wracają 
chwile i  obrazy, które na zawsze 
zapisały się w  pamięci Jubilatów. 
Zapewne każdy jubileusz jest oka-
zją do świętowania, ale Złote Gody 
to jubileusz niezwykły i  wyjątko-
wy, tak jak niezwykli i  wyjątkowi 
są ludzie, którzy przeżyli ze sobą 

ponad pół wieku. Każdy z nich to inna, szczególna historia, zapisana 
w sercu i pamięci opowieść o wspólnym życiu w zdrowiu i chorobie, 
w szczęściu i w nieszczęściu.

Za to szczególne świadectwo małżeńskiej miłości i piękny przy-
kład dla młodych pokoleń Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – An-
drzej Duda, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec przyznał 
Jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość od-
była się 17 grudnia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy 
Opatowiec.

W  tym wyjątkowym dniu po raz kolejny małżonkom, którzy 
wspólnie przeżyli ponad 50 lat, zabrzmiał „Marsz Mendelssohna”. Uro-
czystego aktu odznaczenia Dostojnych Jubilatów dokonał Burmistrz 

Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, w asyście Kierowni-
ka USC – Huberta Krupy, Zastępcy Kierownika USC – Renaty Tomal oraz 
Skarbnika Miasta i Gminy – Anny Klimaszewskiej-Luty.

Były gratulacje, życzenia, chwile wspomnień i wzruszeń oraz toast 
wzniesiony na cześć Jubilatów.

Odznaczeniami uhonorowano Dostojnych Jubilatów:

 1. Państwa Irenę i Włodzimierza Czyżyków
 2. Państwa Zofię i Stanisława Grzywnów
 3. Państwa Janinę i Czesława Jaglińskich
 4. Państwa Stanisławę i Jerzego Kaczmarczyków
 5. Państwa Wandę i Czesława Karwatów
 6. Państwa Józefę i Andrzeja Kłosów
 7. Państwa Marię i Arkadiusza Kowalczyków
 8. Państwa Marię i Stanisława Kozików
 9. Państwa Walerię i Tadeusza Marczewskich
 10. Państwa Kazimierę i Kazimierza Śliwów
 11. Państwa Lidię i Marka Wawrzyków

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony 
jako nagroda dla małżonków, którzy przeżyli wspólnie co najmniej 
50 lat ustawą z dnia 17 lutego 1960 roku o orderach i odznaczeniach, 
a  włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą 
z 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach.

Uroczystość odbyła się w  sali konferencyjnej UMiG Opatowiec, 
przy zastosowaniu się do obowiązujących, ze względu na sytuację epi-
demiczną, rygorów sanitarnych.

Drogim Jubilatom gratulujemy pięknego jubileuszu życząc, aby 
w zdrowiu i szczęściu doczekali kolejnych pięknych rocznic. Niech ta 
szczególna chwila będzie dla Was nie tylko okazją do wspomnień, ale 
także do pogodnego spojrzenia w przyszłość.



BIULETYN INFORMACYJNY – Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC

22

BIULETYN INFORMACYJNY – Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC

23

MAŁŻEŃSTWA NA MEDAL – RAZEM, OD PONAD PÓŁ WIEKU 
W czwartek, 28 października 2021 r., pary 

małżeńskie z  terenu Gminy Opatowiec, które 
wspólnie przeżyły ponad 50 lat, uczciły piękną 
rocznicę „Złotych Godów”. 

„Nie wystarczy pokochać, 
trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją  przez całe życie”.

        Konstanty Ildefons Gałczyński 

Za to szczególne świadectwo małżeńskiej mi-
łości i piękny przykład dla młodych pokoleń Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda, 
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec, 
przyznał Dostojnym Jubilatom medale za długo-
letnie pożycie małżeńskie. Uroczystość odbyła się 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Opa-
towiec. W  tym wyjątkowym dniu po raz kolejny 
małżonkom zabrzmiał „Marsz Mendelssohna”. Uro-
czystego aktu odznaczenia Dostojnych Jubilatów dokonał Burmistrz 
Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, w asyście Kierowni-
ka USC – Huberta Krupy, Zastępcy Kierownika USC – Renaty Tomal oraz 
Skarbnika Miasta i Gminy – Anny Klimaszewskiej-Luty. 

Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane zostały:
1. Państwu Kazimierze i Władysławowi Bugajskim  
2. Państwu Marii i Tadeuszowi Cielochom
3. Państwu Danucie i Czesławowi Indelakom
4. Państwu Pelagii i Henrykowi Krupom
5. Państwu Władysławie i Edwardowi Nowakom
6. Państwo Danucie i Stanisławowi Skrzelom
Na samej uroczystości wręczenia Medali, obecni byli Państwo 

Bugajscy, Cielochowie i Skrzelowie. Pozostali Państwo byli nieobecni 

z przyczyn niezależnych od Nich.
Dostojni Jubilaci otrzymali medale, kwiaty, pamiątkowe dyplomy 

oraz upominki. Przy tej wyjątkowej uroczyści była możliwość wznie-
sienia uroczystego toastu, złożenia życzeń i oczywiście skosztowania 
jubileuszowego tortu.

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony jako 
nagroda dla małżonków, którzy przeżyli wspólnie co najmniej 50 lat, Usta-
wą z dnia 17 lutego 1960 roku o orderach i odznaczeniach, a włączony do 
obecnego systemu odznaczeń państwowych, Ustawą z 16 października 
1992 roku o orderach i odznaczeniach.

Drogim Jubilatom gratulujemy pięknego jubileuszu życząc, aby 
w zdrowiu i szczęściu doczekali kolejnych pięknych rocznic. Niech ta 
szczególna chwila będzie nie tylko okazją do wspomnień, ale także do 
pogodnego spojrzenia w przyszłość.

W  dniu 28 września 2021 r. Bur-
mistrz Miasta i  Gminy Sławomir Kowal-
czyk przekazał klucze do wyremontowa-
nego, wynajętego, mieszkania rodzinie 
repatriantów z  Kazachstanu – Państwu 
Emilii i  Stanisławowi Galickim, potom-
kom rodzin z okolic Kamieńca Podolskie-
go, wysiedlonych przez NKWD w  1936 
roku w głąb ZSRR, do Kazachstanu.

Dzięki podjętej przez Radę Miejską 
w  Opatowcu uchwale, jeszcze w  grudniu 
2020 r., w  sprawie określenia warunków 
osiedlenia repatriantów, możliwe było za-
proszenie i sprowadzenie do naszej gminy 
rodziny Polaków z Kazachstanu. 

W  uroczystym powitaniu nowych 
mieszkańców naszej gminy uczestniczy-
li: Burmistrz Miasta i  Gminy Opatowiec 
Sławomir Kowalczyk, Kierownik MOPS 
w  Opatowcu Jarosław Naporowski, Sołtys Krzczonowa, Radny 
Rady Miejskiej, Marian Gruszka wraz z   przedstawicielkami KGW 
w Krzczonowie, oraz pracownikami gminy. 

Zgodnie z  polską tradycją Państwo Galiccy powitani zostali 
chlebem i solą. Nie zabrakło również wielu ciepłych słów i życzeń. 

Rodzina repatriantów zamieszka w odnowionym lokalu, w bu-
dynku Ośrodka Zdrowia w  Krzczonowie. Gmina Opatowiec jest 
jedną z  pierwszych gmin w  województwie świętokrzyskim, która 
uczestniczy w  programie sprowadzania do Polski potomków Ze-
słańców i Wysiedleńców.

W poczet mieszkańców Gminy Opatowiec dziś do nas dołączyli 
Państwo Emilia (de domo Zielińska) i Stanisław Galiccy, repatrianci 
z Kazachstanu.

Są oni potomkami Polaków, wysiedlonych przez NKWD, z roz-
kazu Stalina, w 1936 roku, w bezkresny, azjatycki step, z okolic Ka-
mieńca Podolskiego, w ramach tzw. Operacji Polskiej. Wtedy to, na 
Ziemiach leżących za Zbruczem, wymordowano lub stamtąd wysie-
dlono w głąb ZSRR kilkaset tysięcy naszych Rodaków.

Państwo Galiccy, z mocy prawa, w symbolicznym momencie 
postawienia stopy na terytorium RP,   stali się dziś obywatelami 
polskimi.

Środki niezbędne na adaptację mieszkania w kwocie ok. 180 
tys. zł pozyskane zostały z Budżetu Państwa na mocy porozumienia 
Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z Wojewodą Świętokrzyskim, 
w sprawie udzielenia dotacji na ten cel.

W dniu 19 listopada 2021 r., w Domu Kultury w Opatowcu, odby-
ła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu, na której oficjalnie 
powitano rodzinę Państwa Galickich – repatriantów z Kazachstanu. 

Burmistrz Miasta i Gminy Sławomir Kowalczyk powitał, a Prze-

wodniczący Rady Miejskiej Henryk Kryca w  imieniu Rady symbo-
licznie przyjął w poczet mieszkańców naszej gminy Państwa  Emilię 
i Stanisława Galickich z synem Bronisławem.

W oficjalnym powitaniu naszych nowych mieszkańców wzięli 
udział: Wicewojewoda Świętokrzyski Rafał Nowak, Starosta Powia-
tu Kazimierskiego Jan Nowak, Wójt Gminy Krasocin (lider wszyst-
kich gmin naszego województwa, w  obszarze pomocy Rodakom 
ze Wschodu) Ireneusz Gliściński, Radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, 
kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Miasta 
i Gminy w Opatowcu. Relację z uroczystości przeprowadziła redak-
tor Marta Gajda-Kruk z  Radio Kielce. Rodzina Państwa Galickich 
mieszka od blisko czterech miesięcy w odnowionym lokalu, w bu-
dynku Ośrodka Zdrowia w Krzczonowie.

Gmina Opatowiec jest jedną z pierwszych gmin w wojewódz-
twie świętokrzyskim, która uczestniczyła w programie sprowadza-
nia do Polski potomków Zesłańców i Wysiedleńców. 

Serdecznie witamy Naszych Rodaków!

GMINA OPATOWIEC PRZYJĘŁA RODZINĘ POLSKĄ Z KAZACHSTANU
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REWITALIZACJA
NOWE OBLICZE DOMU KULTURY W OPATOWCU

Zakończyły się prace remontowe w Domu Kultury w Opa-
towcu. Obiekt zyskał nowe, nowoczesne oblicze. Zmodernizo-
wano infrastrukturę, poprawiono wygląd budynku oraz zago-
spodarowano otaczający teren.

Przeprowadzone prace wpisują się w całokształt działań Gmi-
ny Opatowiec w  ramach realizowania projektu pn. „Rewitalizacja 
Opatowca szansą na rozwój miejscowości o  tysiącletniej tradycji 
i historii”.

Zadanie dotyczące obiektu Domu Kultury w Opatowcu zmie-
rzało do rozbudowy infrastruktury i  poprawy wyglądu budynku, 
który zyskał na funkcjonalności i atrakcyjności.

Zakres prac zewnętrznych obejmował m.in: ułożenie kostki 
brukowej na placu przyległym, wykonanie w miejscu starej meta-
lowej wiaty estetycznego zadaszenia o konstrukcji drewnianej wraz 
z podwyższeniem spełniającym role sceny. Zapewniono także udo-
godnienia w infrastrukturze dla osób niepełnosprawnych poprzez 
wykonanie podjazdu. Odnowiono elewację budynku, ułożono ka-
mień dekoracyjny, zamontowano podświetlany napis „DOM KULTU-
RY W OPATOWCU”, na dachu zainstalowano panele fotowoltaiczne, 
wymieniono na nowe drzwi wejściowe do dużej sali.

Remont wewnątrz budynku dotyczył największego pomiesz-
czenia, dawnej sali kinowej i polegał na wykonaniu nowej posadzki, 
ułożeniu i lakierowaniu parkietu dębowego oraz wykonaniu nowej 
sceny, która w części została zagospodarowana pełniąc rolę zaple-
cza. Sala Domu Kultury będzie w pełni klimatyzowana.

Wartość zadania to blisko 350 tysięcy złotych, z czego ok. 77% 
stanowią środki europejskie. Wykonawcą była firma Pana Krzyszto-
fa Parlaka z Sępichowa.

Teren przy Szkole Podstawowej w Opatowcu zmienił się na 
naszych oczach. Zyskał nowy wygląd i funkcjonalność.

Gmina Opatowiec przeprowadziła kolejną in westycję w  ra-
mach re witalizacji najmniejszego miasta w  Polsce. Po Domu Kul-
tury, Ośrodku Zdrowia, nowoczesnym boisku, przyszedł czas na 
kolejne zadanie.

Przeprowadzono szereg prac polegających na poprawie funk-
cjonalności placu wokół szkoły. Zmodernizowano drogę wjazdową 
oraz główny chodnik, wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe 
i  opaski z  kostki brukowej wokół budynków szkolnych, powstały 
miejsca postojowe. 

Obok szkoły powstał także plac zabaw dla najmłod szych, wy-
posażony m.in. w piaskownicę, huśtawkę, zjeżdżalnię i zamek wie-
lofunkcyjny dla dzieci. Wykonana została również bezpieczna na-
wierzchnia i chodnik z kostki brukowej, bę dący łącznikiem ciągów 
pieszych i parkingu. Po jawiła się także mała ar chitektura, czyli ławki 
i  kosze na śmieci. Poza tym, zamontowano sze reg urządzeń dla 
osób starszych, z ciekawym rozwiązaniem – si łownią zewnętrzną. 
Teren jest całodobowo monitorowany. W trosce o bezpieczeństwo 
dzieci, w najbliższym czasie pojawi się dodatkowo szlaban ograni-
czający ruch pojazdów na placu przyszkolnym. 

Wartość opisywanej in westycji wynosi blisko 500 tys. zł., finan-
sowana jest ze środ ków Urzędu Marszał kowskiego Wojewódz twa 
Świętokrzyskiego, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 
budżetu Gminy Opatowiec Realizacją prac zajmowały się: firmy 
Marcina Piotrowskiego z Badrzychowic i Krzysztofa Parlaka z Sępi-
chowa.

KOMPLEKSOWE PRACE WOKÓŁ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W OPATOWCU

W RAMACH REWITALIZACJI ZMIENIA SIĘ 
RÓWNIEŻ NASZA BIBLIOTEKA

Dzięki pozyskanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Opa-
towiec środkom, w  ramach projektu „Rewitalizacja Opatowca 
szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii” 
duże zmiany zaszły również w naszej bibliotece.

W  ramach zadania Dom Kultury w  Opatowcu zakupiono 
i  zamontowano nowoczesne nagłośnienie i  sprzęt multimedial-
ny na salę widowiskową Domu Kultury oraz sprzęt kompute-
rowy i  cyfrowy, który będzie stanowił wyposażenie biblioteki.  
Swoje oblicze zmieniają także pomieszczenia biblioteki, które  zo-
stały odświeżone w  ramach środków własnych gminy. W  ramach 
dofinansowania zakupiono nowe, funkcjonalne regały, ladę biblio-
teczną, szafki i mebelki do kącika dla najmłodszych użytkowników 
biblioteki oraz biurka do kawiarenki internetowej. 

Łączna wartość zainwestowanych w zmianę wizerunku naszej 
instytucji kultury środków to ponad 200 000 zł. Inwestycje te reali-
zowane w ramach rewitalizacji Opatowca pochodzą ze środków fi-

nansowych pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
oraz budżetu Gminy Opatowiec.
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Dobiegły końca prace polegające na przebudowie bo-
iska sportowego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Opatowcu.

Zadanie dotyczące przebudowy boiska rekreacyjno-szkolnego 
w Opatowcu zostało zrealizowane w ramach środków pozyskanych 
przez Gminę Opatowiec z  działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów 
miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego pn. „Rewitalizacja Opatowca szansą na 
rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”, to aż 76,96% 
wartości naszej inwestycji. Pozostałe środki, wkład własny gminy 
Opatowiec, zostały uzupełnione z  dodatkowych środków rządo-
wych, pozyskanych na ten cel przez Burmistrza MiG z Ministerstwa 
Sportu w ramach programu „Sportowa Polska”.

Zakres prac obejmował budowę boiska sportowego o wymia-
rach 48x26 m z nawierzchnią sztuczną, z ogrodzeniem, piłkochwy-
tami oraz bieżnią ze skocznią do skoku w dal. Na obiekcie powstało 
oświetlenie, umożliwiające użytkowanie boiska po zmroku.

Koszt inwestycji to blisko 430 tys. złotych. Wykonawcą robót 
była Firma FRANCUZ Bogdana Francuza z Żębocina gm. Proszowice.

To jedna z  nielicznych (dwie w  naszej gminie), tak bardzo 
oczekiwanych, inwestycji na terenie naszego województwa, która 
została objęta niemal stuprocentowym dofinansowaniem ze środ-
ków pochodzących spoza budżetu gminnego. Składamy serdeczne 
podziękowanie za wszelkie merytoryczne wsparcie udzielone gmi-
nie w tej materii przez panią wiceminister Sportu Annę Krupkę oraz 
pana Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca.

ZAKOŃCZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ 
BOISKA SPORTOWEGO W OPATOWCU

Kolejnym z  elementów   zrealizo-
wanego projektu rewitalizacji były 
prace w  otoczeniu i  przy samym po-
mniku Marszałka Józefa Piłsudskiego 
usytuowanego przy Wiślanej Opato-
wieckiej  skarpie. 

W ramach prac rozebrana została ist-
niejąca okładzina postumentu pomnika 
wraz jego najbliższym otoczeniem. Zde-
montowana czasowo była również sama 
bryła Pomnika.

W  dalszej kolejności odbył się mon-
taż cokołu oraz nowych, granitowych 
okładzin, wykonane zostało również 
nowe otoczenie Pomnika, który po ko-
niecznych pracach konserwatorskich po-
wrócił na swoje historyczne miejsce. 

REWITALIZACJA – PRACE PRZY 
POMNIKU MARSZAŁKA 
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

ŚCIEŻKA REKREACYJNA NAD WISŁĄ, MINIBAZAREK, 
WIATA PRZYSTANKOWA ORAZ MIEJSCE WIDOKOWE

Dobiegły końca prace związane z rewitalizacją miejscowo-
ści Opatowiec w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Opatowca 
szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”.

Po wymianie sieci wodociągowej oraz przebudowie chodni-
ków w  miejscowości Opatowiec ulice objęte rewitalizacją zyskały 
nową nawierzchnię asfaltową.

Zakończono prace przy budowie ścieżki rekreacyjnej wzdłuż 
nabrzeża Wisły. Miejsce to malowniczo położone u  styku dwóch 
rzek Dunajca i Wisły niewątpliwie będzie kolejną atrakcją turystycz-
ną naszej gminy.

W ramach inwestycji utworzono  już miejsca postojowe obok 
Ośrodka Zdrowia i Urzędu Miasta i Gminy, wykonano siłownię ze-
wnętrzną oraz miejsce widokowe, a także wykonana została nowa 
wiata przystankowa oraz „mini-bazarek”.

Dobiegły końca prace polegające na przebudowie bo-
iska sportowego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Krzczonowie.

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej 
w Krzczonowie została współfinansowana ze wsparcia pozyskane-
go przez gminę Opatowiec, w ramach działania 7.4 „Rozwój infra-
struktury edukacyjnej i szkoleniowej” ze środków europejskich. Wy-
konawcą robót była Firma Dro-Mar Marcin Dróżdż ze Skaryszewa.

Wartość zadania to blisko 450 tys. złotych. Zakres prac obej-
mował wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej 
wraz systemem nawadniającym i piłkochwytami, boisko wielofunk-
cyjne z poliuretanu oraz bieżnię ze skocznią do skoku w dal. Pozo-
stałe środki – wkład własny gminy Opatowiec, zostały uzupełnione 
z dodatkowych środków rządowych, pozyskanych na ten cel przez 
Burmistrza MiG z Ministerstwa Sportu w ramach działania „Sporto-
wa Polska”.

ZAKOŃCZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ 
BOISKA SPORTOWEGO W KRZCZONOWIE
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Dobiegły końca prace dotyczące realizacji przedsięwzięcia 
– budowy oczyszczalni ścieków w Krzczonowie.

Nowoczesny obiekt wraz z  infrastrukturą towarzyszącą po-
wstał w  miejscu wysłużonej dotychczasowej oczyszczalni, która 
została zdemontowana. 

Wraz z  oddaniem do użytku nowopowstałej oczyszczalni zo-
stało wykonane przełączenie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Wyposażenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków sta-
nowią m. in. dwa zbiorniki – kompaktowe jednostki wraz  z pokry-
wami, betonowy zbiornik na ścieki dowożone wyposażony w dwie 
pompy i filtry antyodorowe oraz studnie kanalizacyjne. Przepusto-
wość dobowa obiektu wynosi do 60 m3/ dobę. 

W  ramach zrealizowanego zadania wykonano utwardzenie 
ogrodzonego terenu oczyszczalni kostką brukową oraz zainstalo-
wano nowe oświetlenie. 

Wykonawcą robót wyłonionym podczas przeprowadzonej 
procedury przetargowej była firma EKODREN z Warszawy. Koszt in-
westycji wyniósł ok. 1 mln zł.

Inwestycja możliwa była do realizacji dzięki staraniom i pozy-
skaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec dofinansowania 
ze środków PROW na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodar-
ka wodno-ściekowa” oraz wsparcia z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zrealizowane przedsięwzięcie niewątpliwie wpisuje się 
w działania porządkujące gospodarkę ściekowa na terenie gminy 
Opatowiec.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KRZCZONOWIE 
ODDANA DO EKSPLOATACJI

Projekt polegający na budowie rowerowej ścieżki eduka-
cyjno-przyrodniczej na terenie naszej gminy dobiegł końca.

Nowy rowerowy trakt wiedzie przez sołectwo Kamienna i ma 
długość 1230 mb.

Wartość zadania zrealizowanego na terenie naszej gminy wy-
niosła blisko 340 tys. złotych i  obejmowała budowę ścieżki asfal-
towej, oznakowanie trasy, miejsca edukacji ekologicznej i budowę 
infrastruktury towarzyszącej. Powstało miejsce obsługi rowerzy-
stów wyposażone w  wiatę z  ławkami i  stolikami oraz uchwytami 
dla rowerów.

Wykonawcą inwestycji była firma Star Budowa Karol Cieśla 
z Chybic.

Przebiegająca śladem byłej kolejki wąskotorowej inwestycja 

pozwala naszym mieszkańcom poruszać się po rowerowym szlaku 
przez teren powiatu kazimierskiego.

Blisko 38-kilometrowa trasa, której łączny koszt wynosi po-
nad 9 mln złotych łączyć w  przyszłości będzie Kraków z  Wiślicą. 
Warto dodać, że inwestycja poprzedzona była żmudnym, wielo-
letnim procesem przygotowywania rozmaitej dokumentacji oraz 
nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. gruntu po dawnej „wą-
skotorówce” przez Gminę Opatowiec. Przebieg trasy, przez teren 
trudny i  podmokły zmuszał gminę jako inwestora do poniesienia 
dodatkowych kosztów związanych ze zmianą przebiegu trasy i wy-
konaniem prac koniecznych do poprawy stabilizacji gruntu.

Mamy nadzieje, że inwestycja wpłynie na rozwój tak popular-
nej ostatnio turystyki rowerowej wśród naszych mieszkańców.

ZAKOŃCZYŁA SIĘ BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ 
PRZEBIEGAJĄCEJ PRZEZ GMINĘ OPATOWIEC

Staraniem Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec Sławomi-
ra Kowalczyka, gmina pozyskała środki na zadanie pn.: „Roz-
wój infrastruktury sportowo-dydaktycznej, szansą dla szkół 
z  terenu gminy Opatowiec”. Zakupiony został profesjonalny 
sprzęt w  tym dwie bieżnie, ergometr wioślarski, maszyna 
eliptyczna, rower treningowy pionowy, dwufunkcyjna maszy-
na na mięśnie klatki piersiowej i barków, trzyfunkcyjna maszy-
na na mięsień klatki piersiowej i mięśnie grzbietu, maszyna – 
brama dwustanowiskowa, ławka regulowana oraz lustra.

Koszt zakupu wyposażenia wyniósł ponad 117 tysięcy złotych, 
70% tej kwoty stanowią środki europejskie, reszta to wkład własny 
gminy. Dostawcą urządzeń była firma IMG z Gdyni.

Nowoczesny sprzęt wpłynie na podniesienie jakości infra-
struktury sportowej w  szkole oraz stworzy jak najlepsze warunki 
do treningu i kultury fizycznej, na co gorąco liczymy, gdy wreszcie 
nasze dzieci będą znów normalnie uczęszczały na zajęcia lekcyjne 
w szkołach, gdzie będą mogły korzystać z bogatej, dostępnej tam 
infrastruktury naukowej i sportowej.

NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE SIŁOWNI W SZKOLE W OPATOWCU

Nasza Biblioteka po raz kolejny wzięła udział w organizo-
wanej przez Prezydenta RP ogólnopolskiej akcji propagującej 
znajomość literatury narodowej – Narodowe Czytanie 2021.

Para Prezydencka, na lekturę jubileuszowej 10. edycji Narodo-
wego Czytania zaproponowała „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej.

Dramat jest uważany za jedno z  najważniejszych osiągnięć 
twórczych pisarki, powstał jesienią 1906 roku i bardzo szybko stał 
się popularny. Utwór cechuje komizm, bogactwo obserwacji oby-
czajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztu-
ki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. 
Kilka tygodni później wystawiono ją w Warszawie, a następnie we 
Lwowie. Sztuka Gabrieli Zapolskiej doczekała się wielu inscenizacji 
teatralnych i kilku adaptacji filmowych, co świadczy o ponadczaso-
wości treści i problemów w niej poruszanych.

Spotkanie rozpoczęto od odczytania listu Prezydenta RP skie-
rowanego do uczestników tegorocznej edycji akcji Narodowego 

Czytania. Następnie nasi goście przeczytali uczestnikom wybrane 
fragmenty dramatu i opatrzyli je ciekawym komentarzem.

Zaproszenie do wspólnego czytania, zorganizowanego przez 
naszą bibliotekę,  wobec licznego   audytorium, przyjęli: Burmistrz 
Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, czytelnicy naszej 
biblioteki – Elżbieta Glińska, Janina Siemieniec, Krystyna Opiatow-
ska-Ciepichał, Bogusława Łabuz, Henryka Sroga, Michał Michalski, 
Paulina Grzywna oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzczo-
nowie: Julia Kopeć i Magdalena Jach oraz ze Szkoły Podstawowej 
w Opatowcu – Amelia Dybała, Nikola Wróbel, Emilia Bugajska i Pa-
trycja Mazurek.

Obecna na Narodowym Czytaniu 2021 była Pani Marta Gajda
-Kruk redaktor Radia Kielce.

Po zakończonym spotkaniu uczniowie wraz z opiekunami od-
wiedzili naszą świeżo wyremontowaną i nowocześnie wyposażoną 
bibliotekę

Wszystkim uczestnikom tegorocznego Narodowego Czytania 
serdecznie dziękujemy za udział w akcji i zapraszamy za rok.

NARODOWE CZYTANIE – „MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ”
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Opatowcu rozpo-
czął realizację projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Wsparcia 
Dziennego – Klubu Seniora w Gminie Opatowiec.” Celem pro-
jektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług spo-
łecznych dla 35 osób potrzebujących wsparcia w  codziennym 
funkcjonowaniu w  wieku senioralnym z  terenu Opatowiec 
w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2023.

Gmina Opatowiec pozyskała na ten cel dofinansowanie  
w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z  Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w  wysokości 1  007  761,00 
zł. Łączna wartość projektu w  całym okresie jego realizacji wy-
niesie 1  089  471,76  zł, w  tym wkład własny Gminy w  wysokości 
81 710,76  zł.

W ramach projektu powstał Klub Seniora w nowo wyremonto-
wanym budynku, po dawnej świetlicy wiejskiej (szkole) w Kocinie, 
który został wyposażony i dostosowany do potrzeb osób starszych 
i niepełnosprawnych. 

Głównym celem Klubu  jest  zapewnienie Seniorom wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu, ich aktywizacja społeczna, integra-
cja, umożliwienie uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz 
organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego, poradnictwo, 
a także niektóre aspekty opieki osobistej.

Przygotowana została szeroka oferta zajęć dla osób starszych 
m.in. indywidualne i  grupowe zajęcia, spotkania z  psychologiem, 
zajęcia artystyczne, kulinarne, informatyczne, z  muzykoterapii, 
sportowe, nordic – walking, fitness, a  także spotkania ze specjali-

stami tj. lekarzem, fizjoterapeutą, dietety-
kiem, policjantem, itp. Odbywają się także 
imprezy integracyjne, uroczystości oko-
licznościowe, kulturalne oraz spotkania 
z zaproszonymi gośćmi.

Klub seniora otwarty jest od ponie-
działku do piątku   w  godzinach od 15.00 
do 19.00. Aby zapewnić Seniorom dojazd 
do Klubu, został zakupiony Bus. Dowóz dla  
wszystkich uczestników jest bezpłatny.

W  ramach projektu świadczone są 
również bezpłatne usługi opiekuńcze 
w  miejscu zamieszkania. Odbiorcami są 
Seniorzy, którzy z powodu wieku, choroby 
lub innych przyczyn, wymagają pomocy. 
Usługami opiekuńczymi zostanie objętych 
6 osób w całym okresie realizacji projektu. 

WSPARCIE DLA SENIORÓW Z GMINY OPATOWIEC

Seniorzy z  terenu gminy Opatowiec obchodzili swoje święto 
w  sobotę 23 października 2021 roku w  sali widowiskowej Domu 
Kultury. W spotkaniu wzięli udział Seniorzy z terenu gminy Opato-
wiec oraz zaproszeni goście: Łukasz Marzec – Zastępca Burmistrza 
Miasta i  Gminy Opatowiec,   Wiesław Rębacz – Przewodniczący 
Związku Emerytów z Kazimierzy Wielkiej, Beata Adamczyk – dyrek-
tor Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka 
Publiczna w Opatowcu.

Pan Łukasz Marzec w  imieniu Pana Burmistrza i  swoim własnym 
życzył wszystkim Seniorom dużo zdrowia, pogody ducha oraz wielu ra-
dosnych chwil w codziennym życiu.

 Podczas spotkania Pani Henryka Sroga – Przewodnicząca Koła  ZE-
RiI w Opatowcu została odznaczona, Uchwałą Zarządu Głównego Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów i  Inwalidów, Złotą Odznaką Ho-
norową za szczególne zasługi dla Związku. W trakcie uroczystości było 
wiele miłych i wzruszających chwil, jedną z nich były życzenia i trady-
cyjne 100 LAT dla Pani Dobrosławy Gawlik – najstarszej Seniorki w kole. 

Po części oficjalnej, w miłej i serdecznej atmosferze uczestnicy bie-
siadowali do późnych godzin wieczornych.

Pani Henryce serdecznie gratulujemy wyróżnienia, a wszystkim Se-
niorom życzymy zdrowia pozwalającego na aktywne życie i realizację 
swoich pasji. 

SENIORZY ŚWIĘTOWALI W DOMU KULTURY W OPATOWCU

Zakończyły się kolejne prace przy budynku Ośrodka Zdrowia 
w Krzczonowie. Tym razem budynek zyskał nową elewację.

Remont, swoim zakresem obejmował wykonanie nowej elewacji 
wraz z ociepleniem budynku, częściową wymianę okien i drzwi, montaż 
daszku oraz ułożenie nowej posadzki na schodach wejściowych. Wokół 
budynku została również wykonana opaska z kostki brukowej. Dla za-
chowania bezpieczeństwa budynek posiada również nową instalację 
odgromową.

Wykonawcą termomodernizacji była firma PP-BUD Patryka Parlaka 
z Sępichowa.

Wartość przeprowadzonego zadania wyniosła ponad 90 tysięcy zło-
tych, a środki finansowe pochodziły z budżetu Gminy Opatowiec.

Warto dodać, że w latach ubiegłych (2016-2018) przeprowadzono 
inwestycje polegające na wykonaniu platformy i  pochylni z  balustra-
dą dla osób niepełnosprawnych, wykonano chodnik z kostki brukowej 
oraz zmieniono konstrukcję dachową, całość pokryto blachodachówką.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA 
W KRZCZONOWIE

Prawie miliard złotych dostaną świętokrzyskie samorządy 
w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Pro-
gram Inwestycji Strategicznych. Gmina Opatowiec otrzymała z tej 
puli 8 mln złotych.

Nabór wniosków trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. Każda jed-
nostka samorządu terytorialnego lub też związek samorządów mogły 
zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie.

Wszystkie nasze wnioski zostały pozytywnie ocenione i obejmują 
budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy, budowę sieci wodo-
ciągowej oraz przebudowę i remont dróg gminnych i wewnętrznych.

8 MLN ZŁOTYCH DLA GMINY OPATOWIEC 
Z RZĄDOWEGO PROGRAMU POLSKI ŁAD
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Dobiegły końca prace polegające na przebudowie budyn-
ku gospodarczego na toalety i  pomieszczenia magazynowe, 
znajdującego się obok Ośrodka Zdrowia w Opatowcu.

Zadanie dotyczące przebudowy budynku gospodarczego 
w 77% zostało sfinansowane ze środków europejskich, z działania 
6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i  wiejskich” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Re-
witalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej 
tradycji i historii”.

Zakres prac do realizacji obejmował m.in. roboty rozbiórkowe, 
budowę komina wentylacyjnego, konstrukcję oraz pokrycie dachu, 
obróbki blacharskie, warstwy podposadzkowe, montaż bram gara-
żowych oraz drzwi wejściowych, tynki wewnętrzne, glazurę ścienną 
oraz płytki podłogowe, roboty wykończeniowe, w tym malowanie 
ścian, wykonanie elewacji budynku, montaż rynien i  rur spusto-

wych, montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie przyłącza ka-
nalizacji, wody oraz instalacji elektrycznej.

Koszt inwestycji wyniósł niemal 150 tys. złotych. Wykonawcą 
prac remontowych była Firma IG-BUD, Usługi Remontowo-Budow-
lane, Jacek Ignacak z Łatanic, w gminie Wiślica.

ZAKOŃCZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ 
BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Dzięki staraniom Gminy Opatowiec i jednostek OSP w Ro-
gowie i Kamiennej powstały nowe place zabaw dla dzieci.

W  centrum miejscowości zainstalowane zostały nowe place 
zabaw.

Było to możliwe w ramach przedsięwzięcia „Mała infrastruktu-
ra rekreacyjna”  realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Perły 

Ponidzia”, do której należy Gmina Opatowiec.
Ochotnicze Straże Pożarne w Rogowie i Kamiennej, które są be-

neficjentami grantów pozyskały na ten cel po 18750 złotych. Gmina 
Opatowiec przekazała jednostkom dotację w kwocie po 4 418 zło-
tych z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji tych zadań.

To kolejne inwestycje na terenie naszej gminy, dzięki którym 
najmłodsi nasi mieszkańcy będą mogli miło spędzać czas.

PLACE ZABAW DLA DZIECI W ROGOWIE I KAMIENNEJ

Zamontowano ogrodzenie panelowe od strony nowego bo-
iska sportowego przy Szkole Podstawowej Opatowcu.

Przeprowadzone prace były konieczne w  zakresie dokończenia 
prac przy budowie nowoczesnego boiska piłkarskiego i  gruntowne-
go remontu otoczenia, jakie w ostatnim czasie przechodziła placówka 
oświatowa w Opatowcu. Stare, betonowe, a przy tym uszkodzone ogro-
dzenie zostało zastąpione nowym. 

Dodatkowo, w  celu utworzenia miejsc postojowych wzdłuż linii 
ogrodzenia, po jego przesunięciu dokonano rozplantowania terenu 
oraz wykonano nawierzchnię z kruszywa, co pozwoliło na wygospoda-
rowanie dodatkowych miejsc parkingowych.

Koszt przeprowadzonych robót wyniósł ponad 15 tys. złotych. Wy-
konawcą prac była firma Tomasza Walaska z Grotnik Dużych.

REMONT OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OPATOWCU

Na terenie sołectwa Kocina wykonano przed budynkiem świe-
tlicy  m.in. taras z kostki brukowej, powstała drewniana balustra-
da, umocniono przyległą skarpę ażurami betonowymi i  ułożono 
kostkę brukową na miejscu parkingowym. Całość prac wpisuje się 
w gruntowny remont obiektu przeprowadzony w latach ubiegłych 
staraniem Gminy Opatowiec i  Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju 
Gminy Opatowiec.

Prace wykonała firma Tomasza Walaska z Grotnik Dużych, a sfinan-
sowane zostały z budżetu gminy i wyniosły blisko 25 tysięcy złotych.

PRACE REMONTOWE PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOCINIE

Przeprowadzono prace mające na celu poprawę użyteczności 
budynku i otoczenia świetlicy w Krzczonowie.

Zakres robót obejmował remont przy świetlicy w  Krzczonowie, 
gdzie wykonano opaskę budynku, schody z  kostki brukowej, ułożo-
no płyty betonowe na skarpie, zamontowano ogrodzenie panelowe 
i schody metalowe do kotłowni.

Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 18 tysięcy złotych.

PRACE PRZY BUDYNKU ŚWIETLICY W KRZCZONOWIE

W miejscowości Kęsów w ostatnich dniach kwietnia 2021 r., 
zamontowano nową wiatę przystankową. Zastąpiła ona starą 
zniszczoną wiatę, która wymagała już remontu.

Prace sfinansowane zostały ze środków własnych gminy Opa-
towiec. Gmina sukcesywnie remontuje i w miarę konieczności wy-
mienia na nowe znajdujące się na jej terenie, liczące często ponad 
pół wieku, przystanki.

NOWA WIATA PRZYSTANKOWA W KĘSOWIE

W sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Kocinie, przy dro-
dze wewnętrznej powstał parking.

Nowe miejsca postojowe na długości 30 mb, szerokości 4,5 mb. 
wykonała firma Tomasza Walaska z Grotnik Dużych, za kwotę 12 ty-
sięcy brutto.

W  ramach zrealizowanych prac wykonano korytowanie, za-
montowano krawężniki drogowe, wykonano podbudowę z kruszy-
wa, którą utwardzono przez zawalcowanie.

NOWE MIEJSCA POSTOJOWE W KOCINIE
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W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzczonowie dokona-
no także wymiany starego kotła na piec wielofunkcyjny, zasilany 
m.in. „ekogroszkiem”. Prace zrealizowała firma Usługi Remonto-
wo-Budowlane Krzysztof Parlak, Sępichów 88 A, 28-136 Nowy 
Korczyn.

Wartość zadania wyniosła blisko 80 tys. zł., pokryta została 
w całości ze środków własnych gminy.

Użytkowany dotychczas, wyeksploatowany, piec został zastąpiony 
w pełni wydajnym, nowym o mocy 200 kW marki SAS Solid 200 LT.

Zakończyły się prace związane z wymianą pieca centralne-
go ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Opatowcu.

Stary blisko 11 letni kocioł węglowy, który uległ uszkodzeniu, 
zastąpiony został piecem wielofunkcyjnym o mocy 100 kW nowej 
generacji, zasilanym tzw.”ekogroszkiem”.

Wartość inwestycji wyniosła ok. 52 tys. zł. i  pokryta została 
w całości ze środków własnych gminy Opatowiec. Wymiany doko-
nała firma Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztofa Parlaka.

WYMIANA KOTŁÓW C.O. W ZESPOŁACH SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYCH 
W OPATOWCU i KRZCZONOWIE

W jesienny kalendarz działań na rzecz wspierania pszcze-
larstwa w naszym województwie wpisała się realizowana w na-
szym województwie akcja sadzenia roślin miododajnych. 

Gmina Opatowiec zrealizowała zadanie pn. „Projekt nasadzeń 
drzew i  krzewów miododajnych”. Inicjatorem akcji, której celem 
były nasadzenia terenów zielonych dostępnych publicznie był Za-
rząd Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie projektu za-
pewnił WFOŚiGW w Kielcach.

W  ramach projektu, w  Rogowie posadzono 40 szt. sadzonek 
lipy drobnolistnej. Dziś, zaledwie mała roślina, za kilka lat stanowić 
będzie istotny, piękny element rogowskiego krajobrazu. Lipa, drze-
wo miododajne, otoczona jest szczególną ochroną, stąd kolejne 
akcje nasadzeniowe...

Rośliny te z biegiem czasu staną się źródłem nektaru dla pszczół 
oraz wzbogacą różnorodność biologiczną środowiska. 

Liczymy, że przyczyni się to do zwiększenia liczby pszczół i in-
nych owadów zapylających w naszym środowisku, których popula-
cja, niestety, na przestrzeni ostatnich lat, spada.

DRZEWA MIODODAJNE W GMINIE OPATOWIEC

Dnia 23 grudnia 2021 r. Bur-
mistrz Miasta i  Gminy Opatowiec 
Sławomir Kowalczyk przy kontrasy-
gnacie Skarbnika Miasta i  Gminy 
Anny Klimaszewskiej-Luty, podpi-
sał z  Marszałkiem Województwa 
Świętokrzyskiego Andrzejem Bęt-
kowskim i  Członkiem Zarządu Wo-
jewództwa Markiem Jońcą umowę 
na wykonanie zadania p.n. „Prze-
budowa świetlicy wiejskiej wraz 
z  wyposażeniem w  miejscowości 
Urzuty”.

W  ramach działań objętych za-
wartą umową w  budynku świetlicy 
wiejskiej w  Urzutach będzie wymie-

nione m.in. pokrycie dachowe, stolarka 
okienna i drzwiowa oraz przeprowadzo-
ne zostaną prace termomodernizacyj-
ne. Świetlica zyska nowe wyposażenie, 
a  w  budynku będzie wykorzystywana 
energia z  zainstalowanych paneli foto-
woltaicznych. 

Gmina Opatowiec na w/w  zadanie 
otrzymała ponad 122 tys. zł. dofinanso-
wania, przy całkowitej kwocie przezna-
czonej na inwestycję wynoszącej blisko 
200 tys. zł. 

Wkrótce zostanie przeprowadzone 
postępowanie przetargowe zmierzające 
do wyłonienia wykonawcy. Termin re-
alizacji inwestycji przypada na wrzesień 
2022 r.

PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W URZUTACH
Zakończyły się kolejne prace inwestycyjne, w ramach któ-

rych wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe na sześciu od-
cinkach dróg wewnętrznych w  miejscowościach: Trębaczów, 
Kamienna, Kęsów, Senisławice, Wyszogród – Rogów.

W  ramach przeprowadzonej procedury przetargowej wyko-
nawcą dróg w Senisławicach i Kamiennej była firma: Przedsiębior-
stwo Drogowe Sp. z o. o., Dylmex – Inwestycje Sp. k. ze Staszowa. 
Inwestycje w Trębaczowie, Kęsowie, Wyszogrodzie i  Rogowie wy-
konała firma: „KWARC” Bartłomieja Głuchowskiego z  Mikułowic k. 
Buska-Zdroju.

Wartość wykonanych robót, to koszt ok. 682 tys. zł. Wkład wła-
sny Gminy Opatowiec wyniósł 20% kosztów inwestycyjnych, a po-
została suma pochodziła od Wojewody Świętokrzyskiego w ramach 
usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej.

Dzięki pozyskaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskie-
go w  Kielcach oraz zaangażowaniu środków własnych z  budżetu 
Gminy Opatowiec wykonano zadania w Rogowie dz. nr 393 i Tręba-
czowie na drodze wewnętrznej.

Nowa nawierzchnia asfaltowa powstała na odcinku 160 i  63 
mb. Wykonawcą robót była   firma „KWARC” z  Mikułowic k/ Buska
-Zdroju. Wartość łączna obu zadań wyniosła blisko 100 tys. zł.

NOWE NAWIERZCHNIE ASFALTOWE W GMINIE OPATOWIEC
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Na terenie naszej gminy dobiegły końca prace polegające na 
budowie przesyłowego gazociągu relacji Pogórska Wola – Tworzeń.

Na niemal siedmiokilometrowej trasie wykonano dużą liczbę 
przejść bezwykopowych – m.in. pod rzeką Wisłą w  Kraśniowie oraz 
liczne przewierty, przeciski i  mikrotunele. Gazociąg będzie służył do 
przesyłu gazu pod ciśnieniem 8,4 MPa, średnicą nominalną 1000 mm. 
Odcinek I Pogórska Wola-Pałecznica, o długości ok. 78 km obejmuje 
gminy Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Ole-
sno, Gręboszów, Opatowiec, Bejsce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz.

Cała inwestycja jest jednym z najdłuższych elementów korytarza 
gazowego Północ-Południe o długości 168 km, o łącznej wartości ok 
miliarda złotych. Wykonawcą robót budowlanych na odcinku I jest fir-
ma STALPROFIL S.A. z Zabrza. 

Budowa gazociągu jest kluczowym projektem związanym z roz-
wojem polskiego systemu przesyłowego gazu, a  jej podstawowym 

celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz 
zapewnienie możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski.

GAZOCIĄG POGÓRSKA WOLA – TWORZEŃ

Gmina Opatowiec zakupiła nowe pojemniki, 120 l, na odpa-
dy komunalne, celem ich użyczenia dla naszych mieszkańców.

Dotychczas rozdysponowano blisko 800 sztuk pojemników na 
odpady. Były one dystrybuowane przez pracowników Urzędu Mia-
sta i Gminy Opatowiec w każdym z 20 sołectw.

NOWE KOSZE NA ŚMIECI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OPATOWIEC

Dnia 28 stycznia 2022 roku na-
stąpiło uroczyste przekazanie wozu 
strażackiego. Ochotnicza Straż Po-
żarna z  Chwalibogowic otrzymała 
lekki, samochód rozpoznawczo-ra-
towniczy, marki Nissan Pick-up, 
dotychczas używany przez zawodo-
wych strażaków z  Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kazimierzy Wielkiej.

Dzięki wsparciu obecnych na 
przekazaniu Ministra, Członka Rady 
Ministrów Michała Cieślaka oraz Bur-

mistrza Miasta i Gminy Opatowiec Sławomira Kowalczyka jednost-
ka z Chwalibogowic posiada terenowy pojazd.

Pozyskany przez druhów z Chwalibogowic samochód przyczy-
ni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Opato-
wiec, leżącej częściowo na  terenach zalewowych Wisły i Dunajca. 
Pojazd będzie służył do ciągnięcia przyczep z łodziami, w które jed-
nostka jest wyposażona.

Warto dodać, że jest to kolejny samochód, który udało się po-
zyskać dla druhów, dzięki pomocy Ministra Cieślaka. W 2019 roku 
jednostka z OSP w Opatowcu otrzymała lekki samochód pożarniczy 
marki Opel Movano. Było to możliwe dzięki pozyskaniu środków fi-
nansowych pochodzących z budżetu państwa i budżetu gminy.

WÓZ STRAŻACKI DLA OSP CHWALIBOGOWICE

W dniu 13 maja 2021 roku podpisano umowę na dofinanso-
wanie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy 
kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Lu-
ty, podpisał z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem 
umowę na dofinansowanie programu wspierającego osoby nie-
pełnosprawne. Przy podpisaniu umowy obecny był Senator RP 
Krzysztof Słoń.

Gmina Opatowiec pozyskała na ten cel blisko 140 tys. złotych. 
Źródłem finansowania programu są środki z  Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych realizowanego przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adreso-
wany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Czerwony pojemnik w  kształcie serca, przeznaczony do 
zbierania nakrętek plastikowych, został umieszczony obok bu-
dynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu. 

„Serce na nakrętki” promujące segregację odpadów oraz bę-
dące pomocną dłonią dla potrzebujących jest już w naszej gminie.

Gmina Opatowiec włączyła się w  ogólnopolska akcję mającą 
na celu podnoszenie dbałości o środowisko, a przy tym wspierającą 
fundacje charytatywne, działające na naszym terenie.

Zachęcamy do zapełniania serca nakrętkami.

SERCE NA NAKRĘTKI

W  dniu 28 maja 2021 roku naszą gminę odwiedzili studenci 
z Krakowa.

Studenci pierwszego roku  Instytutu Geografii Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie przebywali w najmniejszym mieście w Polsce. 

Odbywali tutaj regionalne ćwiczenia terenowe. W miejscowym par-
ku (na Rynku) zdawali egzamin pisemny pod okiem swoich opiekunów.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec  Sławomir Kowalczyk przeka-
zał studentom i opiekunom materiały promocyjne gminy.

STUDENCI Z KRAKOWA NA ĆWICZENIACH 
TERENOWYCH W OPATOWCU
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Dziewiąte (wśród niemal dwóch i pół tysiąca gmin w Pol-
sce) miejsce w kraju, oraz szóste w kategorii miast i gmin po-
niżej 20 tys. mieszkańców, w ważnym obszarze edukacji dzieci 
i młodzieży, to niewątpliwie znaczący sukces.

Jest to piękne wyróżnienie. Dostrzeżono wieloletni, finansowy 
i merytoryczny wysiłek gminy, poziom kształcenia i wyniki egzami-
nów. Rozmaite, dodatkowe zadania, realizowane przy udziale środ-
ków własnych gminy oraz środków unijnych, poziom i dostępność 
edukacji wczesnoszkolnej, to wszystko odniesiono do m.in. docho-
dów gminy wobec ilości jej mieszkańców.

Miejsca sprzyjające edukacji” to ogólnopolski ranking prze-
prowadzony przez pismo samorządowe „Wspólnota” oraz Fundację 
Naukową Evidence Institute. Wskazuje samorządy, gdzie edukacja 
jest na bardzo wysokim poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada 
wszelkich starań, żeby uczniowie od najmłodszych lat mogli korzy-
stać z najwyższej jakości kształcenia. Ranking przygotował profesor 
Paweł Swianiewicz z  Uniwersytetu Warszawskiego, obejmuje on 
wszystkie samorządy w kraju.

Ranking skupia się na gminach, gdzie samorządy zapewnia-
ją dobry start edukacyjny uczniów. Najwyższe lokaty zajmują tu 
gminy, w  których uczniowie mają zbliżone 
do siebie wyniki z  egzaminu kończącego 
szkołę podstawową i  gimnazjum (dotyczy 
roku 2018). Odpowiedzialny samorząd sta-
ra się wspierać i  rozwijać oświatę, dbając 
o uczniów oraz pracowników oświaty, czyli 
w efekcie o swoją przyszłość.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się w dniu 3 marca 2020 roku w Lubelskim 
Centrum Konferencyjnym, podczas VII edy-
cji Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu 
i  Oświaty pt. „Edukacja Przyszłości”, gdzie 
Gminę Opatowiec reprezentował Burmistrz 
Miasta i Gminy Sławomir Kowalczyk.

Możemy być dumni, że lata ciężkiej pra-
cy i  inwestycji w  edukację są dostrzegane 
przez niezależnych ekspertów i  przynoszą 
oczekiwane i zamierzone efekty.

Należy pamiętać, że inwestycja w edu-
kację jest procesem długofalowym, którego 
efekty będzie można zaobserwować do-

piero w przyszłości. To inwestycja nie tylko w poprawę warunków 
nauczania, ale również w  dostęp do edukacji i  równe szanse dla 
wszystkich, to inwestycja w przyszłość naszego lokalnego samorzą-
du, ale również i całego społeczeństwa.

W dniu 26 kwietnia 2021 roku gości-
liśmy w  naszej gminie Posła na Sejm RP 
Mariusza Goska.

Poseł na Sejm RP przybył na spotkanie 
z  Burmistrzem Miasta i  Gminy Opatowiec 
Sławomirem Kowalczykiem w towarzystwie 
Radnego Powiatu Kazimierskiego Janusza 
Nawrota.

Kolejna już wizyta miała charakter 
roboczy, dyskutowano o  możliwościach 
i  perspektywie rozwoju miasta i  gminy, 
szczególnie w  obszarze przeprowadzanej 
rewitalizacji Opatowca, oraz o inwestycjach 
czynionych przez gminę w obszarze oświaty 
oraz ochrony przeciwpożarowej.

WIZYTA POSŁA NA SEJM RP W GMINIE OPATOWIEC

GMINA OPATOWIEC DWUKROTNIE WYRÓŻNIONA 
W PRESTIŻOWYM RANKINGU

W  dniu 8 października 2021, 
roku w sali Domu Kultury w Opatow-
cu odbyło się zebranie sprawozdaw-
czo – wyborcze delegatów Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Opatowcu.

Prezes Zarządu Burmistrz Sławomir 
Kowalczyk przywitał przybyłych dele-
gatów oraz zaproszonych gości w oso-
bach: Prezesa Zarządu Powiatowego 
OSP RP, Starostę Kazimierskiego, Jana 
Nowaka oraz Komendanta Powiatowe-
go PSP w  Kazimierzy Wielkiej st. kpt. 
Marcina Oziębłę.

Kolejnym punktem obrad było 
wybranie przewodniczącego zebrania, 
którym został   dh Ryszard Kłos i sekre-
tarza zjazdu, którym wybrano dh. Stanisława Kurka.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnego złożył Prezes 
Zarządu dh Sławomir Kowalczyk oraz Przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej dh Rafał Kowynia.

Po omówieniu bieżących spraw, dot. działalności OSP oraz 
przyjęciu  sprawozdań przystąpiono do wyborów Władz Oddziału 
Gminnego na kolejną kadencję.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu na 
swoim pierwszym posiedzeniu kadencji 2021 – 2026 ukonstytu-
ował się następująco:

Prezes – Kowalczyk Sławomir

Wiceprezes / Komendant gminny – Nur Tadeusz
Wiceprezes – Kłos Ryszard
Sekretarz – Kurek Stanisław
Skarbnik – Kryca Henryk
Członek prezydium – Boksa Mieczysław
Członkowie zarządu: Norek Grzegorz, Łudzik Paweł, Gruszka 

Marian, Mysiak Stanisław, Domoń Tadeusz, Janowski Przemysław, 
Szumilas Jarosław, Boksa Mirosław, Sekuła Piotr, Gwóźdź Wiesław, 
Grudzień Zbigniew.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Małek Piotr, Kowynia Rafał, 
Głowacki Marian.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 
ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W OPATOWCU

W  dniu 17 grudnia 2020 roku strażacy z  jednostek OSP: 
Opatowiec, Kocina, Rogów, Chwalibogowice, Ksany, Charbino-
wice, Krzczonów otrzymali sprzęt pożarniczy.

W budynku Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec odbyło się uro-
czyste przekazanie sprzętu strażakom ochotnikom, zakupionego 
w  ramach dofinansowania z  Funduszu Sprawiedliwości Ministra 
Sprawiedliwości.

Wręczenia sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP dokonali: 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk oraz Rad-
ny Rady Powiatu Kazimierskiego Janusz Nawrot.

Na uroczystości przekazano 16 szt. hełmów strażackich, 6 kpl. 
ubrań specjalnych i piłę spalinową.

Całkowita wartość sprzętu pożarniczego wyniosła 37 736 zł 
przy dofinansowaniu 99% z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Za wszelkie merytoryczne wsparcie naszego wniosku dziękuje-
my Panu Posłowi na Sejm RP Mariuszowi Goskowi i Panu Senatoro-
wi RP Jackowi Włosowiczowi.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU POŻARNICZEGO 
DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY OPATOWIEC



BIULETYN INFORMACYJNY – Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC

40

BIULETYN INFORMACYJNY – Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC

41

GMINA OPATOWIEC DLA 
CIEBIE, POLSKO – PUBLIKACJA

Przedstawiamy Państwu najnowszą publikację o naszej lokal-
nej historii i tradycji – „Gmina Opatowiec dla Ciebie, Polsko”. Książ-
ka ta ukazała się staraniem gminy Opatowiec i Stowarzyszenia Na 
Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec. Wykorzystaliśmy w niej materiały 
i archiwa gminne, Stowarzyszenia, a także osób związanych z gmi-
ną Opatowiec.

Pracownicy gminy rozdysponowali nieodpłatnie wspomnianą 
publikację w ilości niemal tysiąca sztuk pośród mieszkańców naszej 
gminy. Życzymy miłej lektury.

Z satysfakcją informujemy, iż Gmina Opatowiec pozyskała 
nieodpłatnie samochód marki Mercedes Sprinter 315.

Samochód, typu bus, w  kolorze białym, rok prod. 2008 jest 
użytkowany przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w związku 
z wykonywaniem czynności, należących do zadań Gminy, wymaga-
jących przemieszczania się wraz ze sprzętem pomocniczym, tech-
nicznym i porządkowym.

Przekazania pojazdu na ręce Burmistrza MiG Opatowiec, Sła-
womira Kowalczyka, dokonała Pani Marta Solnica Dyrektor Święto-
krzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sani-
tarnego w Kielcach, za co serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy za wszelkie merytoryczne wsparcie Panu Michało-
wi Cieślakowi, Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów, Posłowi na 
Sejm RP oraz Panu Maciejowi Gawinowi, Radnemu Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.

GMINA OPATOWIEC POZYSKAŁA SAMOCHÓD TYPU BUS

W  dniu 9 grudnia 2020 roku odbyło się przekazanie instru-
mentów muzycznych zakupionych przez Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Gminy Opatowiec dla Orkiestry Dętej w Kocinie.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec, przy współ-
pracy z Gminą Opatowiec, zrealizowało projekt pn. „ Zakup instrumen-
tów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Kocinie ” w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Było to możliwe dzięki wnioskowi 
złożonemu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Perły Ponidzia.

Przekazanie odbyło się w  obecności Burmistrza Miasta i  Gminy 
Sławomira Kowalczyka. Kapelmistrz Orkiestry Dętej w Kocinie Robert 
Pluta otrzymał instrumenty od reprezentującego Stowarzyszenie Wi-
ceprezesa Mariusza Maja.

W ramach projektu zakupiono następujące instrumenty: trąbka B 
wentylowa – 2 szt., tuba marszowa – 1 szt., puzon wentylowy B – 1 szt., 
trąbka B tłokowa – 1 szt., tenorhorn B wentylowy – 1 szt. o łącznej war-
tości ca 23 tys. zł, przy 80% dofinansowaniu ze środków unijnych.

Celem projektu było zachowanie i  promocja dziedzictwa lokal-
nego, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i  zwyczajów. 
Liczymy, że zakup nowych instrumentów muzycznych dla orkiestry 
w Kocinie przyczyni się do rozwoju i upowszechniania kultury muzycz-
nej na terenie naszej gminy

NOWE INSTRUMENTY DLA ORKIESTRY DĘTEJ W KOCINIE

Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Bi-
blioteka Publiczna w  Opatowcu pozyskała nowy sprzęt kom-
puterowy, w  ramach programu „Kraszewski. Komputery dla 
bibliotek 2020”

Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Bibliote-
ka Publiczna w  Opatowcu jest Beneficjentem Programu Instytutu 
książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Celem progra-
mu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych 
technologii i  wyrównywanie szans mieszkańców miejscowości 
w  gminach o  najniższych dochodach podatkowych na jednego 
mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w no-
woczesny sprzęt komputerowy.

W ramach pozyskanego przez nas dofinansowania w wysokości 
30 000,00 zł. zakupiono; 4 laptopy, 2 dyski zewnętrzne, 1 komputer 
stacjonarny, 1 zestaw interaktywny (tablica interaktywna + projek-
tor), oprogramowanie do komputera, 2 zestawy Lego Mindstorms, 
2 jednostki zasilające UPC, 4 listwy zasilające oraz 5 szt. Słuchawek 
z mikrofonem do komputerów. Finansowy wkład własny instytucji 
pochodzący z dotacji Miasta i Gminy Opatowiec wyniósł 5 400,00 zł. 
Zakupiony w ramach programu sprzęt będzie służył naszym miesz-
kańcom, a także pracownikom biblioteki w ich codziennej pracy.

30 TYS. ZŁOTYCH DOFINANSOWANIA NA ZAKUP SPRZĘTU 
KOMPUTEROWEGO DO BIBLIOTEKI

Dnia 24 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej w Opatow-
cu odbyły się eliminacje gminne XLIII Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom.

Uczniowie rozwiązywali zadania, które nie ograniczały się tylko 
do przyczyn i skutków powstawania pożarów i innych zagrożeń, ale 
również obejmowały inne dziedziny pożarnictwa jak wyposażenie 
techniczne jednostek ochrony przeciwpożarowej, normy prawne 
i zasady działania wszystkich elementów składających się na system 
ochrony przeciwpożarowej, jak wreszcie historię tej ochrony w  na-
szym kraju.

Eliminacje składały się z  testu pisemnego oraz części ustnej. 
Startująca w nich młodzież została podzielona na dwie grupy wieko-
we: uczniowie klas IV-VI i klas VII-VIII

Turniej otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir 
Kowalczyk, w  obecności  Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Opatowcu Grzegorza Kozioła. Nad prawidłowym przebiegiem 
turnieju czuwała komisja w składzie mł. bryg. Krzysztof Wojtasik, Sta-
nisław Kurek, Tomasz Paluch Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Krzczonowie oraz Mirosław Gajda nauczyciel Szkoły Podsta-
wowej w Opatowcu.

W  kategorii uczniów klas IV-VI pierwsze miejsce zajął Da-

niel Rams uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pszczoły „Wojnara” 
w Krzczonowie. W kategorii uczniów VII i VIII klasy wygrała Magda-
lena Warszawa uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pszczoły 
„Wojnara” w Krzczonowie. Zwycięscy reprezentowali naszą gminę na 
szczeblu powiatowym.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody ufun-
dowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec.

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ W OPATOWCU

PROMESA DLA JEDNOSTKI OSP CHWALIBOGOWICE
W  ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania 

służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzę-
tu i  wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w  Kielcach odbyło się uroczyste przekazanie promes 
dla jednostek OSP, w  obecności parlamentarzystów Ziemi 
Świętokrzyskiej, władz państwowych i  samorządowych. Na-
szą gminę reprezentował Sławomir Kowalczyk, burmistrz MiG 
Opatowiec.

Naczelnik OSP Chwalibogowice Mirosław Boksa otrzymał pro-
mesę z  rąk Prezesa WFOŚiGW w  Kielcach Ryszarda Gliwińskiego. 
Jednostka OSP Chwalibogowice za kwotę 6100 zł zakupiła nową 
piłę spalinową i opryskiwacz spalinowy.
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W  dniu 7 kwietnia 2021 roku naszą gminę odwiedził Mi-
chał Cieślak, Minister ds. Rozwoju Samorządu Terytorialnego 
Rządu RP.

Spotkanie ze Sławomirem Kowalczykiem, Burmistrzem MiG 
Opatowiec miało charakter roboczy. Omówione zostały rozmaite 
sprawy w relacji Rząd – Samorząd, w tym te dotyczące naszej gmi-
ny, zadania realizowane obecnie i  planowane w  przyszłości. Miło 
nam poinformować, że nasza gmina otrzymała kolejne, bezzwrotne 
środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych w kwocie 800 tysięcy złotych.

W ramach prac zostały zrealizowane następujące zdania: ścież-
ka rekreacyjna wzdłuż nadbrzeża Wisły, modernizacja pomnika 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, plac zabaw i  siłownia zewnętrzna, 
nawierzchnie asfaltowe oraz chodniki na rynku i  przyległych uli-
cach, przebudowa drogi wewnętrznej oraz schodów do ul. Tarnow-
skiej, utworzenie miejsc postojowych, siłowni zewnętrznej i  miej-
sca widokowego, budowa wiaty przystankowej oraz mini bazarku, 
przebudowa oświetlenia ulicznego na Rynku, wymiana sieci wo-
dociągowej na Rynku, montaż monitoringu przy Urzędzie i Domu 
Kultury oraz renowacja cmentarza wojennego.

RZĄDOWE WSPARCIE DLA GMINY OPATOWIEC GOŚCIE Z RZECZYCY W OPATOWCU

Delegacja partnerskiej Gminy Rzeczyca złożyła wizytę 
w  Gminie Opatowiec. Przedstawicieli Władz Samorządowych, 
Radnych, Sołtysów i  pracowników jednostek organizacyjnych 
zaprzyjaźnionej gminy gościliśmy 22 października 2021 roku.

Oficjalne spotkanie miało miejsce podczas wyjazdowej Sesji 
Rady Gminy Rzeczyca, która odbyła się w budynku Domu Kultury 
w Opatowcu.

Na wspólnym spotkaniu przedstawicieli Samorządu naszej 
gminy, w tym Radnych, Sołtysów z mieszkańcami Rzeczycy, jednym 
z  punktów dyskusji było podsumowanie współpracy pomiędzy 
partnerskimi gminami. Panowie, Sławomir Kowalczyk – Burmistrz 
Miasta i  Gminy Opatowiec i Marek Kaźmierczyk – Wójt Gminy Rze-
czyca podzielili się wzajemnie doświadczeniami oraz podsumowali 
dotychczasową, sześcioletnią współpracę.

W  dalszej części wszyscy zebrani wymienili się materiałami 
promującymi ich gminy. Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec otrzy-
mał prezent wykonany z gliny przedstawiający walory krajobrazo-
we Rzeczycy i    sam przekazał na ręce Wójta goszczonej gminy fi-
gurę Marszałka Józefa Piłsudskiego na koniu. Przewodniczący Rady 
Miejskiej, Henryk Kryca odczytał podziękowanie za dotychczasową 
współpracę, które przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Gminy 
Rzeczyca, Leszka Kosiackiego.

Łączącą nasze gminy, na uroczystej Sesji Rady Gminy Rzeczyca, 
była obecność Pani Sylwii Naprawcy, mieszkanki Ksan, ale pocho-
dzącej właśnie z  Gminy Rzeczyca. Koordynowała ona zbiórkę pu-
bliczną na leczenie chorej na SMA Zosi z Rzeczycy. Dzięki ofiarności 

i zaangażowaniu ludzi dobrej woli, mieszkańców całego kraju, wie-
lu samorządów, w tym również samorządu gminy Opatowiec, w za-
ledwie kilka miesięcy zebrano wymaganą, niezbędną dla podania 
leku, kwotę ponad 9 mln złotych...

Po zakończeniu sesji Rady Gminy Rzeczyca w Opatowcu, w czę-
ści artystycznej zaprezentowały się pięknie dzieci i młodzież szkolna 
z naszych szkół, w specjalnym repertuarze, dla naszych gości.

Następnie pamiątkowe zdjęcie przy wieży hejnałowo-zegaro-
wej, przejście przez Rynek, by za chwilę przeprawić się   promem 
u styku rzek Dunajca i Wisły.

Na zakończenie, delegacja pojechała na zaproponowany 
przez Burmistrza objazd naszej gminy przez wszystkie sołectwa. 
Ostatnim punktem programu była wizyta w  (jedynej w  powiecie 
kazimierskim) winnicy „Stara Wieś” w Charbinowicach.  Na miejscu, 
właściciele, Państwo Marek Klocek i Kamila Marzec-Klocek zapozna-
li wszystkich z charakterystyką swojej działalności oraz oprowadzili 
grupę zwiedzających po obiekcie. Już po zmroku Źródełko św. An-
drzeja Świerada  Kraśniowie...

W ramach współpracy nawiązanej, z inicjatywy wójtów, pomię-
dzy gminami, od 2015 r. odbyło się już kilka spotkań. Jako pierwsi, 
z  delegacją do gminy Opatowiec przybyli przedstawiciele gminy 
Rzeczyca, następnie odbyła się wzajemne „wymiana” młodzieży, 
również Panie z Kół Gospodyń w 2016 r. wzięły udział w „Rzeczyc-
kiej Pierzawce”. W 2018 roku liczna delegacja naszej gminy odbyła 
wizytę na gościnnej ziemi łódzkiej.

Goście z Rzeczycy nie kryli zadowolenia i złożyli serdeczne po-
dziękowanie za gościnność oraz mile i owocnie spędzony czas.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec 
Sławomir Kowalczyk przekazał dyrektorom 
placówek oświatowych 37 nowych kompu-
terów.

Pomocne przy zdalnym nauczaniu 22 lapto-
py trafiły do szkół z terenu naszej gminy. Gmina 
Opatowiec pozyskała na ten cel blisko 45 tysięcy 
złotych.

Kolejne 15 laptopów zostały przekazane do 
Szkoły w Opatowcu i Szkoły w Krzczonowie. War-
tość środków pozyskanych na ten cel przez Gminę 
Opatowiec to blisko 45 tyś. złotych.

Było to możliwe dzięki realizacji programu 
Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“ oraz „Zdal-
na Szkoła +” poprzez wnioski składane do Cen-
trum Projektów Polska Cyfrowa. 

Projekt ten umożliwia samorządom bez wkła-
du własnego zakup komputerów do szkół ze środ-
ków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.  

Program „Zdalna szkoła“ oraz „Zdalna Szkoła 
+” finansowane są ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

KOMPUTERY DLA SZKÓŁ W RAMACH PROGRAMU 
„ZDALNA SZKOŁA” I „ZDALNA SZKOŁA +”

Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 78/2021 Burmistrza Miasta 
i  Gminy Opatowiec przeprowadzone zostały wybory uzupeł-
niające w Sołectwie Senisławice.

W dniu 31 sierpnia 2021 roku odbyły się wybory uzupełniające 
sołtysa w sołectwie Senisławice. Pan Radosław Fitek złożył rezygna-
cję z pełnienia funkcji sołtysa. 

Podczas zebrania wiejskiego przeprowadzone zostały wybory 
uzupełniające. Nowym sołtysem został wybrany Pan Grzegorz Norek. 
Serdecznie gratulujemy!

NOWY SOŁTYS W SENISŁAWICACH
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O tym, że Opatowiec i jego okolice to „Jedyne Takie Miej-
sce” nie musimy przekonywać nikogo kto tutaj mieszka, kto ze-
tknął się z tym terenem lub bliżej zagłębił w historię tych ziem. 

Niezmiernie nam miło, że walory tego miejsca dostrzeżone 
zostały również przez Pana Redaktora Romana Czejarka z Progra-
mu I  Polskiego Radia, czego efektem była audycja, „Jedyne Takie 
Miejsce”, nadawana na żywo, w dniu 13 listopada 2021 r., prosto z ... 
naszej biblioteki.

Mieliśmy więc możliwość, z bliska, zobaczyć, jak wygląda praca 
radiowca, wóz transmisyjny oraz jak powstaje audycja. Było to cie-
kawe doświadczenie dla wszystkich uczestniczących osób.

Podczas audycji Pan Redaktor przeprowadził miłą pogawędkę 
o „najmniejszym mieście w Polsce” z kilkoma osobami związanymi 
z Opatowcem i okolicą. 

Pani Janina Siemieniec opowiedziała o  historii miasta, o  tym 
jak Opatowiec utracił prawa miejskie i  w  jaki sposób je odzyskał. 
Powspominała także, jak to za młodu, do szkoły do Tarnowa prze-
pływała łódką i nie zawsze można było wrócić tą samą drogą.

O  niewątpliwej atrakcji jaką jest wieża zegarowo-hejnałowa 
i sam hejnał (niewiele miast,  nawet tych dużych, ma taką atrakcję) 
opowiedział słuchaczom Polskiego Radia Pan Jan Charzewski. 

Jedyny w  Polsce prom przez dwie rzeki: Wisłę i  Dunajec, to 
atrakcja turystyczna, która wręcz urzekła naszego gościa, a  opo-
wieść o problemach i niełatwej pracy „marynarza żeglugi poprzecz-
nej”, opowiedział Pan Jerzy Wcisło. 

Pani Anna Kowalczyk przedstawiła  związki Marszałka Józefa 
Piłsudskiego z ziemią Opatowiecką, opowiedziała o pomniku Mar-
szałka, który jako pierwszy w Polsce przedstawiał całą postać Mar-
szałka, a uznawany jest za jeden z najpiękniejszych. 

W tej chwili pomnik Marszałka poddany został renowacji w ra-
mach trwających intensywnych prac związanych z rewitalizacją miej-
scowości oraz budową ścieżek rekreacyjnych, pełniących rolę prome-
nady nad Wisłą. Warto w tym miejscu dodać, że Opatowiec pięknieje 
nam z każdym dniem, co jest bez wątpienia ogromną zasługą Samo-
rządu Gminy z Panem Burmistrzem na czele. Zmiana ta jest niezwy-
kle ważna nie tylko dla naszych mieszkańców, ale także konieczna dla 
turystycznego rozwoju miejscowości i tej części Polski.

Barwną opowieść o  swoim dzieciństwie oraz o  trudnych do-
świadczeniach mieszkańców Ksan i okolic, a także o historii pomni-
ka Legionisty, Żołnierza września i  Partyzanta, przedstawiła słu-

chaczom Polskiego Radia, wywodząca się 
z Ksan, Pani profesor Akademii Ignatianum, 
Monika Stankiewicz-Kopeć.

Historię alianckich lotników niosących 
pomoc walczącej polskiej armii, którzy zgi-
nęli w katastrofie samolotu Liberator B24J 
Ew 250 L na polach Kociny i  Krzczonowa 
oraz jedynego ocalałego z ośmioosobowej 
załogi, strzelca pokładowego Ronalda T. 
Pithera, którego przejął lokalny oddział AK 
pod dowództwem st. sierż. Mieczysława 
Jańca, pseudonim „Lot” , a  także bohater-
skiej postawy mieszkańców, którzy przy-
czynili się do uratowania lotnika, przedsta-
wił Pan Jacek Janiec – syn Lota.

Słuchacze usłyszeli także historię nie-
zwykłego bohatera, pochodzącego z  po-
bliskiej Kociny – księdza Franciszka Pluty, 
zwanego także „Ojcem Tysiąca Sierot”. Księ-
dza, który wydatnie przyczynił się do ura-
towania wieluset dzieci, głównie polskich 
sierot, wywiezionych w  latach 1939-1941 
wraz z  rodzicami, w  głąb sowieckiej Rosji. 
Ksiądz Pluta przewodził trudnej, przez wy-

sokie góry Hindukuszu, wielotygodniowej drodze do Indii, gdzie 
polskie sieroty znalazły schronienie w utworzonym przez Dobrego 
Maharadżę z Nawanagar, Jama Saheba,  polskim obozie. 

O  pierwszym polskim Świętym, Andrzeju Świeradzie, pięknie 
lokalnej przyrody, walorach rolniczych naszej gminy, oraz o tym, co 
u nas może zachwycić niejednego Warszawiaka, a także o ciepłym 
przyjęciu do grona mieszkańców, opowiedział Pan Michał Michal-
ski, sołtys Kraśniowa.

Nie mogło zabraknąć informacji na temat sztandarowej dla na-
szej gminy imprezy jaką jest Świętokrzyski Młodzieżowy Champio-
nat Koni Małopolskich w Opatowcu. O wycenie, pięknie koni i pasji 
z jaką każdy z hodowców podchodzi do tych wspaniałych zwierząt, 
a także o samej imprezie odbywającej się zazwyczaj w drugi week-
end lipca, opowiedział Pan Przemysław Janowski.

Na zakończenie audycji Pan Michał Szczerba wspomniał o wa-
lorach turystycznych gminy Opatowiec. Zgodnie z refrenem nasze-
go hejnału: jedni na rybki, drudzy na grzybki…, a poza tym jest to 
raj dla kajakarzy, wędkarzy i rowerzystów. Mamy doskonałe warun-
ki do rozwoju turystyki i agroturystyki w naszym regionie.

Gminę Opatowiec wyróżnia bogactwo historyczne, zabytki 
i pamiątki przeszłości. O wielu z nich nie zdążyliśmy opowiedzieć 
w audycji, pomimo iż trwała ona ponad trzy godziny. Miło jednak, 
że słuchacze Polskiego Radia w SMS-ach oraz komentarzach na Fa-
cebooku zamieszczali swoje wspomnienia i zdjęcia z pobytu w na-
szej gminie i  jej okolicach. Pisali, że takie niewielkie miejscowości 
posiadają niezwykły urok i czar, do przekonania się o tym osobiście 
serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do naszej pięknej i gościnnej 
gminy, malowniczo położonej u zbiegu dwóch rzek.

Zachęcamy do odsłuchania audycji „Jedyne Takie Miejsce” 
z  Opatowca zarejestrowanej na stronie internetowej Jedynki Pol-
skiego Radia, audycji autorskiej, prowadzonej przez Pana Redaktora 
Romana Czejarka, któremu dziękujemy za niecodzienne doświad-
czenie i tą niezwykłą podróż po Jedynym Takim Miejscu – jakim dla 
nas mieszkańców jest gmina Opatowiec.

Po książki autorstwa Pana Romana Czejarka zapraszamy do na-
szej biblioteki, która przez jeden dzień stała się studiem radiowym.

Opracowanie:
Beata Adamczyk

AUDYCJA PROGRAMU I POLSKIEGO RADIA „JEDYNE TAKIE 
MIEJSCE” TRANSMITOWANA PROSTO Z ... NASZEJ BIBLIOTEKI

Konkurs piosenki w  XVII Przeglądzie Twórczości Jacka 
Kaczmarskiego odbył się 13.12.2021r. w Kazimierzy Wielkiej.

Organizatorami konkursu byli: MOZ NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Oświaty i Wychowania oraz Kazimierski Ośrodek Kultury. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Opatowcu reprezentowała Gabrie-
la Popiel – uczennica klasy VII, która zajęła II miejsce w konkursie 
piosenki. Wykonała „Balladę Katyńską” Jacka Kaczmarskiego. Była 
najmłodszą uczestniczką tegorocznego konkursu.

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI 
JACKA KACZMARSKIEGO

Uczennica klasy VIII Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w  Opatowcu – Natalia Wró-
bel osiągnęła kolejny sukces.

Zajęła I  miejsce w  X Małopolskim Konkursie 
Pieśni i Poezji Patriotycznej w Krakowie.

Eliminacje odbywały się online. Gala finałowa 
miała miejsce 18 listopada 2021 r. w XXV Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego 
w Krakowie.

Warto dodać, że Natalia po raz kolejny została 
laureatką konkursu o tematyce patriotycznej.

Serdecznie gratulujemy laureatce oraz opie-
kunowi panu Wiesławowi Tomalowi.

Natalia Wróbel jest potrójną laureatką kon-
kursów pieśni patriotycznych.

Pierwszy, w którym wzięła udział to 8. Świę-
tokrzyski Konkurs Pieśni i  Piosenki Patriotycznej 
i  Żołnierskiej, który odbył się 21.10.2021  r. w  Pa-
canowie. Natalia wykonała pieśń pt. ,,Już dopala 
się ogień biwaku”. Zdobyła III miejsce w  swojej 
kategorii. Gala finałowa wraz z  wręczeniem nagród miała miejsce 
8.11.2021 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

W Wojewódzkim Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej ,,Śpiewa-
my dla Ciebie Polsko” 2021 organizowanym przez Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty Natalia zdobyła III miejsce. Wystąpiła w  kategorii 
klas IV-VIII, w której rywalizowała aż z 90 uczestnikami.

Natalia Wróbel zajęła również III miejsce w  I  Świętokrzyskim 
Konkursie Piosenki i Pieśni Niepodległej – Staszów 2021. Eliminacje 
konkursowe także przebiegały online, a uroczysta gala finałowa od-
była się w Staszowskim Ośrodku Kultury 10.11.2021 r., gdzie Natalia 
miała zaszczyt wystąpić jako laureatka konkursu.

Natalii Wróbel oraz opiekunowi muzycznemu Wiesławowi To-
malowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

KOLEJNY SUKCES UCZENNICY SZKOŁY W OPATOWCU

„SZKOLNE PAKIETY MULTIMEDILANE 
OSE” DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W OPATOWCU
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu, jako jed-

na ze 120 szkół w Polsce znalazła się wśród placówek, do których Państwowy In-
stytut Badawczy NASK przekazał 25 tabletów wraz z usługą dostępu do Internetu 
w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”.

Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizo-
waną przez Ministra Cyfryzacji, w  uzgodnieniu z  Ministerstwem Edukacji Narodowej, 
Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty, za pośrednictwem NASK PIB, udzieloną w ramach 
projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Wartość dostarczanego Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE wynosi 
24 261,75 zł brutto.

Otrzymany sprzęt będzie stanowił zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli wy-
mierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu 
do treści edukacyjnych w sieci, a także do realizacji zdalnego nauczania.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Opatowcu

W  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Opatowcu w  dniu 13 
października 2021 roku podczas uroczystości Dnia Edukacji Naro-
dowej odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Najmłodsi 
uczniowie przygotowywali się do tej uroczystości 
od początku roku szkolnego pod okiem swojego 
wychowawcy Wiesława Tomala. Tego dnia panowa-
ła świąteczna atmosfera. Dzieci ubrane były w stro-
je galowe. Obecni byli zaproszeni goście: Burmistrz 
Miasta i  Gminy Sławomir Kowalczyk, Dyrektor Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego Grzegorz Kozioł, na-
uczyciele i rodzice klasy pierwszej.

W  pięknie przystrojonej sali gimnastycznej 
wszystkich zebranych powitał Dyrektor Zespołu 
Grzegorz Kozioł. Zanim pierwszoklasiści zostali przy-
jęci do grona społeczności uczniowskiej Szkoły Pod-
stawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opa-
towcu, przedstawili program artystyczny. Wzorowo 
zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie 
i  wokalne. Najważniejszym momentem uroczysto-
ści było złożenie przez uczniów ślubowania. Aktu 
pasowania kolorowym ołówkiem dokonał Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Grzegorz Kozioł.

Ciepłe i  miłe słowa skierował do Pierwszokla-
sistów Pan Burmistrz. Pochwalił umiejętności naj-

młodszych uczniów, życzył im samych  sukcesów w szkole.
Uczniowie klasy II uroczyście powitali Pierwszoklasistów i wrę-

czyli im przygotowane upominki. Na koniec uroczystości uczenni-
ce: Patrycja Nowak i Natalia Wróbel wykonały dwie piosenki z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej.

W środę, 13 października 2021 roku w placówkach oświa-
towych z  terenu Gminy Opatowiec odbyły się uroczystości 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Dzień ten, to polskie święto oświaty i  szkolnictwa wyższego 
ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone jako Dzień Nauczycie-
la. Od 1982 roku obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upa-
miętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która zosta-
ła utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta i zrealizowana 
przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku.

Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela, cho-
ciaż należy pamiętać, że jest to święto wielu osób: nauczycieli – czyn-
nych i emerytowanych, uczniów, ro-
dziców i pracowników szkoły.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Krzczonowie

Obchody tego święta rozpoczę-
ły się od powitania przez dyrektora 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
pana Tomasza Palucha, szanownych 
gości: Burmistrza Miasta i  Gminy 
Opatowiec pana Sławomira Kowal-
czyka, proboszcza parafii Sokolina 
księdza kanonika Tadeusza Śliwę, 
a  także emerytowanych nauczycie-
li, Grona Pedagogicznego, uczniów, 
rodziców i pracowników szkoły. Na-
stępnie głos zabrał pan Burmistrz, 
który życzył wszystkim cierpliwości 
i wytrwałości w wypełnianiu swoich 
obowiązków, a  przede wszystkim 
jak najmniej nauki zdalnej. Słowa 
do wszystkich zgromadzonych 
skierował też ksiądz kanonik, który 
podkreślił, że nauczyciel to nie tylko 
zawód, ale przede wszystkim powo-

łanie, a uczeń powinien chłonąć przekazywaną wiedzę i poszerzać 
ją nieustannie.

W  dalszej części spotkania wszyscy zgromadzeni obejrzeli 
piękne występy, które uczniowie przygotowali pod kierunkiem 
pani Marii Pawłowskiej oraz pana Wiesława Tomala. Występy rozpo-
częli najmłodsi, czyli przedszkolaki. Dzieciaki pod czujnym okiem 
„swoich pań”: Magdaleny Trojan i Barbary Zbertek zaprezentowały 
się w pięknym tańcu i piosence, a na zakończenie jeszcze gromkim 
„Sto lat”.

Jak co roku w tym dniu pan dyrektor wręczył nagrody wyróż-
niającym się nauczycielom i pracownikom szkoły. Pan dyrektor zaś 
otrzymał nagrodę od Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZED-
SZKOLNEGO W OPATOWCU W LATACH 2020-2021

Współczesny świat stawia przed nami wiele wyzwań. W istot-
ny sposób wpływa na młodych ludzi, dlatego tak ważne są zmiany 
w funkcjonowaniu szkoły jako instytucji. Istotą szkoły jest nie tyle 
wyposażenie ucznia w wiedzę, dzięki nowoczesnym technologiom 
dostępnym na każdym kroku, ile rozwijanie umiejętności dokony-
wania wyborów oraz przede wszystkim kształtowanie jego postaw. 
W naszej placówce stawiamy przede wszystkim na naukę oraz roz-
wój zainteresowań. Lata 2020 – 2021, pomimo pandemii, obfitowa-
ły w naszej szkole w wiele ciekawych wydarzeń.

PROJEKTY, PROGRAMY EDUKACYJNE I INNOWACJE PEDA-
GOGICZNE

Dzięki projektom unijnym, wsparciu finansowemu Urzędu 
Miasta i Gminy oraz zaangażowaniu rodziców i nauczycieli w cały 
proces, edukacja w Szkole Podstawowej w Opatowcu stoi na wy-
sokim poziomie.

W 2020 roku Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Opatowcu, jako jedna ze 120 szkół w Polsce, znalazła się 
wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK 
przekazał 25 tabletów wraz z usługą dostępu do Internetu w formie 
„Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. „Szkolne Pakiety Mul-
timedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną 
przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej, Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty, za pośrednictwem 
NASK PIB, udzieloną w  ramach projektu budowy Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej. Wartość Szkolnego Pakietu Multimedialnego 
OSE wyniosła 24 261,75 zł brutto. Dostarczony sprzęt stanowi za-
równo dla uczniów, jak i  dla nauczycieli, wymierną pomoc, która 
przyczyniła się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostę-
pu do treści edukacyjnych w sieci, a także do realizacji zdalnego na-
uczania. Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk 
przekazał dyrektorom placówek oświatowych nowe komputery. 
Pomocne przy zdalnym nauczaniu 22 laptopy trafiły do szkół z te-



BIULETYN INFORMACYJNY – Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC

48

BIULETYN INFORMACYJNY – Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC

49

renu  naszej  gminy. Gmina Opatowiec pozyskała na ten cel blisko 
45 tysięcy złotych. Było to możliwe dzięki realizacji programu Mi-
nisterstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“ poprzez wniosek składany do 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W latach 2020-2021 Gmina Opatowiec realizowała projekt do-
finansowany z  Funduszy Europejskich pn. „Rozwój infrastruktury 
sportowo-dydaktycznej szansą dla szkół z  terenu gminy Opato-
wiec”. W  ramach projektu szkoła pozyskała nowe wielofunkcyjne 
boisko oraz siłownię zewnętrzną i wewnętrzną. Została wyposażo-
na również w nowoczesne pomoce dydaktyczne: mikroskopy, mo-
dele anatomiczne, zestawy preparacyjne, zestawy szkła laboratoryj-
nego, modele brył, zestawy do nauki ułamków oraz podświetlane 
globusy.

W 2021 r. w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”, którego 
misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, a zajęcia mają być prowa-
dzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający od-
krywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań, do naszej szkoły 
została zakupiona nowoczesna drukarka 3D oraz wyposażenie pra-
cowni: nowe stoliki i krzesełka. Inicjatywa edukacyjna realizowana 
jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum 
GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nasi uczniowie uczestniczą również w dodatkowych zajęciach 
sportowych w  ramach projektu Ministerstwa Edukacji i  Nauki WF 

z AWF. Celem tego projektu jest poprawa i monitoring stanu kondy-
cji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych 
– walka ze skutkami pandemii koronawirusa.

W  roku szkolnym 2020/2021 w  ramach zajęć ekologicznych 
uczniowie naszej szkoły przygotowali projekt filmowy na temat 
poprawy stanu środowiska naturalnego. Celem projektu było pod-
niesienie wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców oraz 
uczniów szkoły w  zakresie tematyki związanej z  prawidłowym 
gospodarowaniem odpadami oraz poprawą stanu środowiska na-
turalnego, zagospodarowanie odpadów powstałych w  gospodar-
stwie domowym przez ich segregację i utylizację, w tym w firmach 
do tego przeznaczonych.

UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA SZKOLNE

Szkoła uczestniczy w  uroczystościach patriotycznych, a  także 
organizuje różnorodne imprezy. Uczniowie wraz z  nauczycielami 
upamiętniają ważne rocznice i wydarzenia historyczne, ze szczegól-
nym uwzględnieniem historii małej ojczyzny oraz pamięci o lokal-
nych bohaterach. Celem edukacji patriotycznej jest zwrócenie uwa-
gi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach 
naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią na-
szej społeczności. Dnia 1 marca 2020 r. uczciliśmy pamięć Żołnierzy 
Niezłomnych wzruszającym apelem, podczas którego przypomnia-

no, kim byli i o co walczyli „Wyklęci”. We wrze-
śniu 2020 r. i 2021 r. przy Pomniku Legionisty 
1914, Żołnierza Września 1939 i  Partyzanta 
1939 – 1945 w  Ksanach wzięliśmy udział 
w  uroczystych obchodach rocznicy bitwy 
pod Ksanami oraz rocznicy wybuchu II wojny 
światowej, natomiast w miejscowości Czarko-
wy przed pomnikiem Ku chwale pierwszych 
bojów Józefa Piłsudskiemu o  niepodległość 
Polski oddaliśmy cześć poległym podczas 
I wojny światowej.   W  październiku 
2021 r. w  Kocinie oddaliśmy hołd załodze 
ciężkiego samolotu bombowego Liberator 
B24J z 34 Dywizjonu SAAF, niosącej w czasie 
wojny pomoc Polskiemu Państwu Podziem-
nemu.

W dniu 17 maja 2021 roku w naszej szko-
le odbył się uroczysty apel z okazji 750. rocz-
nicy nadania praw miejskich dla Opatowca.

W  roku 2021 obchody Narodowego 
Święta Niepodległości rozpoczęliśmy w  na-
szej szkole już 10 listopada, przyłączając się 
do akcji „Szkoła do hymnu”, zorganizowanej 

w  całej Polsce, a  także poza jej grani-
cami, z  inicjatywy Ministra Edukacji 
i  Nauki. Podobnie jak w  ubiegłych la-
tach uczniowie wraz z  nauczycielami 
o  godzinie 11.11 odśpiewali hymn na-
rodowy. Natomiast w dniu 11 listopada 
uczestniczyliśmy w  uroczystych gmin-
nych obchodach Narodowego Święta 
Niepodległości.

Nasza szkoła przywiązuje dużą 
wagę do tradycji. Już od kilku lat ob-
chodzimy ,,Dzień Patrona”, poświęcony 
pamięci ojca niepodległości – Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Dzieci oraz mło-
dzież szkolna ze swoimi opiekunami 
odwiedzali miejsca pamięci, porząd-
kowali groby, palili znicze i wspominali 
osoby ważne dla naszego regionu.

W  szkole organizowany jest co 
roku Europejski Dzień Języków Obcych, 
aby podkreślić znaczenie znajomości 
języków obcych we współczesnym 
świecie, a także pokazać, że uczenie się 
języków pomaga we wzajemnym zrozumieniu różnic kulturowych.

Przy szkole działa Punkt Przedszkolny. Realizowane tu zadania 
skupiają się przede wszystkim na organizowaniu procesów wspo-
magania rozwoju i edukacji najmłodszych.

Została zorganizowana I Świętokrzyska Olimpiada Przedszko-
laków zainicjowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, 
Pana Kazimierza Mądzika, mająca na celu propagowanie zdrowego 
stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicz-
nej dzieci, rozwijanie umiejętności współpracy i  współdziałania 
w zespole, poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji 
sportowej. Wydarzenie zostało objęte honorowymi patronatami 
Ministra Edukacji Narodowej, Wojewody Świętokrzyskiego oraz 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Dzieci mogły również wziąć udział w Dniu Pluszowego Misia. 
Były opowiadania, bajki, zagadki, zabawy, tańce, piosenki oraz ko-
lorowe prace plastyczne z misiem w roli głównej. Najmłodsza grupa 
przedszkolna uczestniczyła również w  bajkowym spotkaniu, pod-
czas którego dzieci opowiadały o  swoich ulubionych bajkowych 
postaciach. W tym dniu dzieci przybyły do przedszkola przebrane 
w piękne, bajkowe stroje.

WSPÓŁPRACA Z  UCZELNIAMI, INSTYTUCJAMI I  PLACÓW-
KAMI

Nasza szkoła rozwija współpracę z  różnymi uczelniami, insty-
tucjami i placówkami. Szkoła na bieżąco współpracuje z Komendą 
Powiatową Policji oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej. Szkoła współpracuje również z firmą GAZ-SYSTEM (Ope-
ratorem Gazociągów Przesyłowych), uczestnicząc w  warsztatach 
naukowych dla dzieci i młodzieży z zakresu chemii i fizyki na temat 
powstawania i wykorzystywania paliw gazowych oraz bezpiecznej 
eksploatacji gazociągów. W  ramach tej działalności otrzymaliśmy 
materiały edukacyjne oraz pomoce naukowe do przeprowadzania 
eksperymentów.

Nasza szkoła współpracuje także z Gminną Instytucją Kultury, 
gdzie uczniowie mają możliwość udziału w  ciekawych zajęciach. 
Uczniowie i uczennice naszej szkoły corocznie biorą udział w ogól-
nopolskiej akcji pn. „Narodowe Czytanie” organizowanej przez Pre-
zydenta RP.

 DZIAŁALNOŚĆ DRUŻYNY ZHP

Harcerzem być to niełatwe zadanie – wymagające prawo har-
cerskie, służba, ciągła praca nad sobą, radzenie sobie w  wielu sy-
tuacjach, które przydają się w  życiu codziennym. Każdy harcerz 
jednak wie, jak wiele można dzięki temu zdobyć: przyjaźnie na całe 
życie, wiedzę o samym sobie, piękne wspomnienia. W Szkole Pod-

stawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Opatowcu prężnie 
działa 14. Buska Drużyna Wielopoziomowa im. Lucjana Skrzyń-
skiego. Każdego roku drużyna harcerska bierze udział w wielu lo-
kalnych uroczystościach patriotycznych. Wspólnie z  Samorządem 
Uczniowskim harcerze uczestniczą w akcjach charytatywnych, m.in. 
WOŚP oraz „Szlachetna Paczka”.

NASZE SUKCESY

Nasi uczniowie w  ostatnich latach odnieśli szereg sukcesów 
o  zasięgu powiatowym, wojewódzkim i  regionalnym. Najbardziej 
spektakularne i  promujące naszą placówkę osiągnięcia uzysku-
ją uczniowie obdarzeni talentem wokalnym, którzy reprezentują 
szkołę w  wielu konkursach i  festiwalach. Między innymi uczenni-
ca naszej szkoły zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Pieśni 
Patriotycznej „ŚPIEWAMY DLA CIEBIE – POLSKO” oraz I miejsce w X 
Małopolskim Konkursie Pieśni i  Poezji Patriotycznej w  Krakowie. 
W  konkursie piosenki w  Kazimierzy Wielkiej w  XVII Przeglądzie 
Twórczości Jacka Kaczmarskiego reprezentantka naszej szkoły zdo-
była II miejsce.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

W  Szkole Podstawowej w  Opatowcu bardzo dobrze działa 
Rada Rodziców. Jednym z kluczowych zadań naszej placówki jest 
dążenie do wzmocnienia rzeczywistej roli rodziców w  systemie 
edukacji poprzez włączanie ich w działania wychowawcze i eduka-
cyjne. Współpraca nauczycieli i  rodziców opiera się na postawach 
partnerstwa, dzięki czemu w szkole tworzy się przestrzeń społeczna 
dla rodziców. Środowisko szkolne otwarte jest na inicjatywy rodzi-
ców, zmierzające do zwiększenia atrakcyjności i skuteczności pro-
cesu edukacyjno-wychowawczego. Dowodem na to są cykliczne, 
wspólnie organizowane uroczystości szkolne i lokalne (Dzień Babci 
i Dziadka, Dzień Dziecka, Kiermasze Świąteczne).

PODSUMOWANIE:

Działania nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w  Opatowcu prowadzą do rozwoju indywidualnego 
każdego wychowanka i  służą rozwojowi naszej placówki. Dzięki 
licznym projektom, wsparciu Urzędu Miasta i Gminy oraz zaanga-
żowaniu rodziców i nauczycieli proces edukacyjny w naszej szkole 
przebiega prawidłowo.

Opracowanie:
Ewa Gajda

Izabela Włosowicz
Małgorzata Żydowska
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZED-
SZKOLNEGO W KRZCZONOWIE W LATACH 2020-2021

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie 
wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Jana Pszczoły „Wojnara” 
w Krzczonowie oraz Publiczne Przedszkole w Krzczonowie.

Jesteśmy szkołą przyjazną, bezpieczną, pielęgnującą tradycje, 
otwartą na współpracę i potrzeby środowiska. Drugi człowiek to dla 
nas najwyższe dobro.

Nauczyciele poprzez dobór różnorodnych metod, w profesjo-
nalny sposób, przekazują uczniom wiedzę. Zwracają uwagę na od-
powiedzialność, tolerancję, uczciwość, wrażliwość na piękno oraz 
kształtują postawy patriotyczne, obywatelskie i rodzinne. Pozwala 
to uczniom rozwijać zainteresowania, osiągać sukcesy, być aktyw-
nym i  świadomym, mieć poczucie własnej wartości, dokonywać 
krytycznej samooceny oraz dawać z  siebie jak najwięcej tego, co 
prawdziwe, trwałe i wartościowe.

Lata 2020 i 2021 upłynęły pod znakiem wzmożonego rygoru 
sanitarnego. W związku z epidemią COVID-19 od połowy marca do 
końca czerwca 2020 r. prowadziliśmy kształcenie na odległość, aby 
we wrześniu wrócić do stacjonarnego nauczania 
na niespełna 2 miesiące. Zdalne lekcje trwały na-
stępnie do końca maja 2021.

Do Publicznego Przedszkola w Krzczono-
wie uczęszcza 26 dzieci. Pobyt w przedszkolu to 
dla nich czas przyjemności i  wszechstronnego 
rozwoju. Już w październiku po wytężonym cza-
sie przygotowań, odbywa się Pasowanie. Dyrek-
tor kładzie ogromny ołówek na ramieniu dziecka 
na znak włączenia go do grona Przedszkolaków. 
Wcześniej jednak dzieci prezentują występy arty-
styczne i  składają uroczyste ślubowanie. Na ko-
niec rozdawane są dyplomy i drobne upominki.

Wychowanie patriotyczne jest procesem 
długotrwałym i  zaczyna się już w  przedszkolu, 
którego zadaniem jest budzenie u dzieci miłości 
do „Małej” i  „Wielkiej” Ojczyzny. Przed Świętem 
Odzyskania Niepodległości w  każdej grupie od-
bywają się zajęcia, na których dzieci poznają sym-
bole narodowe, legendy o  powstaniu państwa 
polskiego i uczą się „Mazurka Dąbrowskiego”.

Wizyta świętego Mikołaja to jeden z  naj-

bardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. 
Przygotowują się do niego starannie. Uczą 
się piosenek i  wierszy, które będą mogły za-
prezentować przed tak wielką osobą. Dzieci 
uwielbiają te przygotowania i mimo, że zajmu-
ją one wiele czasu, robią to z wielką radością.

W  roku 2020 zaproszono Babcie i  Dziad-
ków na słodki poczęstunek oraz obdarowano 
ich własnoręcznie wykonanymi upominkami. 
Przygotowany przez pociechy program arty-
styczny z pewnością na długo został w pamięci 
szanownych Seniorów. W związku z Pandemią 
COVID-19 niestety nie mogliśmy w 2021, jak co 
roku, zorganizować w naszej szkole uroczysto-
ści z okazji Dnia Babci i Dziadka. Było to za-
wsze ważne wydarzenie. Kiedy więc pandemia 
pokrzyżowała plany, maluchy przekazały pre-
zenty w domu zaś ich piękny występ został na-
grany przez Panie i udostępniony w Internecie.

W przedszkolu najwięcej atrakcji przygo-
towuje się z okazji Dnia Dziecka. Sporym za-
interesowaniem maluchów cieszą się zawody 
sportowe a  konkurencje są przeróżne, wyści-
gi z woreczkiem na głowie, skoki w workach, 
rzuty do celu, przejście przez tunel. Wyniki 

rozgrywek zawsze układają się tak szczęśliwie, że nie ma przegra-
nych. Zawody sportowe kończy zabawa ruchowa w rytm piosenek 
płynących z radia. Pod koniec imprezy kolorowe pociągi utworzone 
z dzieci jadą do sali na poczęstunek.

Nasza szkoła umożliwia uczniom pracę w  grupach dobiera-
nych nie tylko pod względem wieku, ale też pod względem danego 
działania. Mamy między innymi drużynę harcerską, zespół wokalny, 
koła zainteresowań.

Prężnie działająca drużyna harcerska 22 lutego2020 r. święto-
wała Dzień Myśli Braterskiej uczestnicząc w XVII Harcerskim Rajdzie 
,,Zmarzlaczek” w  Solcu-Zdroju. Było to niesamowite przeżycie wy-
pełnione zabawą w miłej atmosferze oraz okazja do rozwoju siebie 
i swoich umiejętności. Z kolei 25 listopada 2021 grupa naszych har-
cerzy brała udział w projekcie ,,Literacka strefa kreatywności” w ra-
mach Programu Partnerstwo dla książki realizowanym przez Samo-
rządową Instytucję Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna 
w  Opatowcu. Projekt koncentrował się wokół literatury dziecięcej 

i młodzieżowej oraz popularyzacji czytelnictwa wśród 
tych grup odbiorców.

Operator Gazociągów Przesyłowych GA-
Z-SYSTEM S.A., zarządzający najważniejszymi ga-
zociągami w  Polsce, zaprosił Naszą Szkołę udziału 
w  konkursie na plakat o  tematyce gazu ziemnego. 
Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu plakatu 
popularno-naukowego (posteru) przedstawiającego 
podstawowe fakty, ciekawostki i  informacje na temat 
gazu ziemnego. Uczniowie naszej szkoły wygrali ów 
konkurs, a  tym samym zakwalifikowali się jako repre-
zentanci Gminy Opatowiec do udziału w Warsztatach 
Edukacyjnych 2021. Otrzymaliśmy w nagrodę pomoce 
naukowe do przeprowadzenia doświadczeń i  ekspe-
rymentów w celu obserwacji i wyjaśniania przebiegu 
zjawisk i procesów związanych z gazem ziemnym.

Uczymy sztuki podejmowania decyzji i motywuje-
my do działania biorąc udział w różnorodnych konkur-
sach: recytatorskich, biblijnych, wokalnych, plastycz-
nych, turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Na 
uwagę zasługuje zwycięstwo naszej drużyny w elimi-
nacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom” w  obydwu grupach 
wiekowych w marcu 2020 r.

Szkoła reprezentowana jest również w  konkursach wokal-
nych, m. im. w  Małopolskim Konkursie Pieśni i  Poezji Patriotycz-
nej,Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznych „Śpiewamy 
dla Ciebie POLSKO!”, I  Świętokrzyskim Konkursie Pieśni i  Piosenki 
w Staszowie,,Śpiewem o Niepodległej” ,Festiwalu Poezji i Piosenki 
Miłosnej w Kazimierzy Wielkiej w którym to nasza uczennica zajęła 
II miejsce.

Październik każdego roku wygląda podobnie-zaczynamy od 
przygotowań do Święta Edukacji Narodowej, kiedy to życzenia 
płyną do pracowników szkoły, organu prowadzącego oraz wszyst-
kich tych, którym na sercu leży dobro oświaty .Następnie odbywa 
się Ślubowanie Przedszkolaków i Pierwszoklasistów, którzy zostają 
pasowani na uczniów.

Tradycją naszej szkoły jest wspólne pieczenie pierniczków, 
Jasełka, Wigilia. Każdego roku w  ten sposób społeczność szkolna 
wprowadzana była w  świąteczną atmosferę. W  czasie pandemii 
dziewczęta z zespołu wokalnego przygotowały upominek muzycz-
ny – koncert kolęd – stanowiący załącznik do kartek z życzeniami 
bożonarodzeniowymi. Wystąpiły z  nagraniami również z  okazji 
Święta Kobiet oraz w dniu zakończenia roku szkolnego.

Uroczystości patriotyczne są wydarzeniem szczególnym, 
sprzyjającym kształtowaniu dojrzałych i odpowiedzialnych postaw 
młodych ludzi oraz umacnianiu ich związku z ojczyzną i historią.

W  końcu października przyłączyliśmy się do ak-
cji Ministerstwa Edukacji i  Nauki ,,Szkoła pamięta”, 
której celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na 
potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej 
wolności, szczególnie tych, którzy związani są z histo-
rią regionu, odwiedziliśmy groby i pomniki poległych 
w imię Wolnej i Niepodległej Ojczyzny. W ramach zaś 
akcji przygotowaliśmy gazetki upamiętniające wyda-
rzenia i miejsca ważne dla naszej społeczności. Na lek-
cjach z wychowawcą zgłębialiśmy ich historię.

Narodziny wolnej i  Niepodległej Polski czciliśmy 
biorąc udział w  akcji Ministerstwa Edukacji i  Nauki 
„Szkoła do hymnu” dwukrotnie, w 2020 i 2021 roku, 
kiedy to 11 listopada z  blisko 4 milionami uczniów 
o godz. 11:11 odśpiewaliśmy ,,Mazurek Dąbrowskiego”. 
Ponadto przygotowany został program artystyczny 
przy zaangażowaniu wszystkich klas – od krakowiaka 
Przedszkolaków po taniec ,,Barwy naszej Ojczyzny” – 
Ósmoklasistek.

1 marca 2020, jak każdego roku, włączyliśmy się 
w  obchody Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy 
Wyklętych” by poprzez apel, prezentację multime-

dialną, gazetkę upamiętniającą „Niezłomnych” oraz lekcje historii 
poświęcone tej tematyce oddać hołd tym, którzy po II wojnie świa-
towej przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Począwszy od mszy polowych w  Ksanach i  Czarkowach we 
wrześniu i październikowe uroczystości przy pomniku w Kocinie aż 
po Obchody Święta Niepodległości w Opatowcu i Sokolinie i Świę-
to Patrona Szkoły – wszędzie obecny jest nasz poczet sztandarowy.

Po 8 miesiącach izolacji wreszcie w czerwcu 2021 r. tradycyjnie 
na sportowo mogliśmy świętować Dzień Dziecka. Odbyły się za-
wody, turnieje, rozmowa przy poczęstunku w cieniu drzew.

We wszystkich tych działaniach uczniowie uczestniczą z  peł-
nym zaangażowaniem. Nie brakuje go również naszym nauczycie-
lom, którzy czynią wszystko, aby przekazać uczniom jak najwięcej 
wiedzy, ale też rozwijać ich kompetencje i poczucie własnej warto-
ści. W roku szkolnym 2021/2022 pani Małgorzata Woźniak zdoby-
ła tytuł Nauczyciel na Medal w organizowanych przez ,,Echo dnia” 
Wielkim Plebiscycie Edukacyjnym. Zwyciężyła w powiecie kazimier-
skim w kategorii nauczyciel klas 0-III.

W  2020 roku dzięki staraniom Organu Prowadzącego szkolę 
pod kierunkiem Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec Pana Sławo-
mira Kowalczyka nasza Szkoła otrzymała nowy Piec CO oraz wie-
lofunkcyjne boisko sportowe wraz z pomocami dydaktycznymi za 
kwotę prawie 600 tysięcy złotych. Serdecznie dziękujemy!

Opracowanie:
Maria Pawłowska
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SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY POD NAZWĄ 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 2020-2021r.

Pandemia, z  którą wszyscy mierzymy się od dwóch lat wpły-
nęła także na funkcjonowanie naszej instytucji. Zwłaszcza w 2020 
roku znacząco ograniczona została szeroka działalność kulturalna 
naszej biblioteki. Zanim wprowadzono ograniczenia zorganizowa-
no Gminny Dzień Babci i  Dziadka oraz zajęcia dla dzieci podczas 
ferii zimowych. Podczas zamknięcia biblioteki dla użytkowników, 
co trwało około 3 miesięcy, uporządkowano księgozbiór, przepro-
wadzono skontrum zbiorów bibliotecznych. Aktywnie poszukiwa-
no źródeł dofinansowania różnorodnych działań skierowanych do 
lokalnej społeczności, co przełożyło się na ciekawą ofertę biblioteki 
oraz wzbogaciło znacząco jej wyposażenie.

Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblio-
teka Publiczna pozyskała dofinansowanie w  wysokości 30 000 zł. 
w  ramach Programu Instytutu książki „Kraszewski. Komputery dla 
bibliotek 2020”. Finansowy wkład własny instytucji pochodzący 
z dotacji Miasta i Gminy Opatowiec wyniósł 5 400 zł. W ramach pro-
jektu zakupiono 4 laptopy, tablicę interaktywną i projektor multi-
medialny oraz potrzebny sprzęt elektroniczny. Zakup ten wpłynął 
znacząco na zwiększenie różnorodności i atrakcyjności działań pro-
wadzonych w naszej instytucji.

Duże zmiany w  naszej bibliotece zaszły dzięki pozyskanym 
przez Burmistrza Miasta i  Gminy Opatowiec środkom, w  ramach 
projektu „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości 
o  tysiącletniej tradycji i  historii”. W  ramach zadania Dom Kultury 
w  Opatowcu zakupiono i  zamontowano nowoczesne nagłośnie-

nie i  sprzęt multimedialny na salę widowiskową Domu Kultury 
oraz sprzęt komputerowy i  cyfrowy na wyposażenie biblioteki. 
Swoje oblicze zmieniły także pomieszczenia biblioteki, które zo-
stały odświeżone w  ramach środków własnych gminy. W  ramach 
dofinansowania zakupiono nowe, funkcjonalne regały, ladę biblio-
teczną, szafki i  meble do kącika dla najmłodszych użytkowników 
biblioteki oraz biurka do kawiarenki internetowej. Łączna wartość 
zainwestowanych w  zmianę wizerunku naszej instytucji kultury 
środków to ponad 200 000 zł. Zmiany cieszą nas – pracowników 
instytucji, ale głównie naszych czytelników i użytkowników. Nasza 
mała biblioteka stała się bowiem jedną z ładniejszych i dobrze wy-
posażonych bibliotek w naszym województwie.

Powodów do zadowolenia naszych czytelników jest znacz-
nie więcej. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat biblioteka zakupiła 
ponad 600 książkowych nowości wydawniczych. Nowo zakupio-
ne książki to zarówno nowości wydawnicze polskich i  zagranicz-
nych autorów skierowane do osób dorosłych, jak również książki 
dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem lektur szkolnych. Zakupu 
dokonano z dotacji pochodzącej ze środków finansowych Ministra 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w  ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa za kwotę 6 000,00 zł. oraz środków 
własnych instytucji pochodzących z budżetu Miasta i Gminy Opa-
towiec za kwotę 6 158,10 zł.

Książki są doskonałym budulcem wyobraźni, otwierają bramę 
do bogatego świata słów i obrazów, pozwalają dostrzegać otacza-

jące nas piękno, dlatego biblioteka aktywnie 
uczestniczy w różnorodnych akcjach promują-
cych czytelnictwo. Jedną z nich jest kampania 
instytutu Książki „Mała książka – wielki czło-
wiek”, w ramach której dzieciom w wieku 3-6 
lat wydano 47 wyprawek czytelniczych.

Nasza Biblioteka po raz kolejny wzięła 
udział w  organizowanej przez Prezydenta RP 
ogólnopolskiej akcji propagującej znajomość 
literatury narodowej – Narodowe Czytanie. 
Akcja od lat cieszy się zainteresowaniem 
wśród mieszkańców naszej gminy.

Biblioteka była także organizatorem nie-
zwykle ciekawego spotkania autorskiego 
z  Panem Romanem Czejarkiem. Redaktorem 
radiowej Jedynki, który oczarował uczestni-
ków opowieściami o  Laosie, Syrii, Peru, Sta-
nach Zjednoczonych i Afganistanie. Niezwykle 
barwną opowieść o  przygodach towarzyszą-
cych jego licznym wyprawom, ciekawostkach 
w cudownym i niezwykle fascynującym świe-

cie zwierząt przeplatał licznymi anegdotami i ciekawostkami 
dotyczącymi kuluarów pracy radiowca.

Opatowiec zapadł w  pamięci naszego gościa, efektem 
czego była audycja, „Jedyne Takie Miejsce”, nadawana na 
żywo, w  dniu 13 listopada 2021 r., prosto z  naszej bibliote-
ki. Mieliśmy więc możliwość, z bliska, zobaczyć, jak wygląda 
praca radiowca, wóz transmisyjny oraz jak powstaje audycja. 
Było to ciekawe doświadczenie dla wszystkich uczestniczą-
cych osób. Podczas audycji Pan Redaktor przeprowadził miłą 
pogawędkę o  „najmniejszym mieście w  Polsce” z  kilkoma 
osobami związanymi z Opatowcem i okolicą. Relację można 
zobaczyć na Portalu Polskiego Radia.

Dzięki pozyskaniu wsparcia w kwocie 22 000 zł. z Mini-
sterstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego oraz środkom 
własnym instytucji pochodzącym z  budżetu Gminy Opato-
wiec w kwocie 5 500 zł. – stanowiącej wkład własny, biblio-
teka zrealizowała w  okresie od września do grudnia, dwa 
ciekawe projekty skierowane do dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Opatowiec: Literacka strefa Kreatywności oraz Zmie-
nimy smyka w super czytelnika.

Projekt Zmienimy smyka w super czytelnika obejmował kilka 
działań skierowanych do najmłodszych. W ramach projektu zosta-
ły przeprowadzone różnorodne, innowacyjne formy warsztatów 
oparte na interakcji, zabawie i  twórczym działaniu. Przeprowa-
dzone zostały warsztaty z czytania wrażeniowego dla dzieci i osób 
dorosłych. Zajęcia przeprowadziła Pani Małgorzata Swędrowska – 
twórczyni koncepcji czytania wrażeniowego, autorka wielu książek, 
animator kultury.

Niecodziennym doświadczeniem dla licznych uczestników 
były warsztaty radiowe. Przeprowadził je znany „radiowiec” Jedynki 
– Pan Roman Czejarek. Układanie własnych wiadomości, przepro-
wadzanie wywiadów, rozmowa o słuchowiskach nauka panowania 
nad głosem, przyglądanie się technicznej stronie pracy nad dźwię-
kiem, nagrywanie i zadawanie trafnych pytań to elementy zrealizo-
wanych warsztatów.

Działania projektowe obejmowały także cykliczne warsztaty 
twórcze i zajęcia animacyjne obejmujące pracę z książką, uwrażli-
wianie na sztuki plastyczne oraz muzykę. Zajęcia prowadzone były 
przez Pana Radosława Kornasia , Panią Anitę Bernat oraz pracowni-
ków biblioteki.

Równie ciekawie w  naszej instytucji spędzali czas uczestnicy 
zajęć realizowanych w ramach projektu Literacka strefa kreatywno-
ści. Projekt koncentrował się wokół literatury dziecięcej i młodzie-
żowej oraz popularyzacji czytelnictwa wśród tych grup odbiorców. 
W ramach projektu zrealizowano 3 spotkania autorskie: z Katarzyną 
Ryrych, Patrycją Jaglińską oraz Agnieszką Frączek. Podczas spotkań 
nasi goście opowiadali uczestnikom o swoich książkach, o zaletach 
czytania zwłaszcza dla młodych ludzi, o tym skąd czerpią pomysły, 

a także odpowiadali na szereg pytań uczestników. Przekonywali, że 
czytanie książek dostarcza młodemu czytelnikowi radości, wzru-
szeń i  sprawia, że czas spędzony z  książką nigdy nie jest czasem 
straconym. Organizowanie spotkań autorskich jest jednym z  naj-
bardziej skutecznych sposobów na zaciekawienie uczniów współ-
czesną literaturą. Autorzy w  bezpośrednim kontakcie z  młodymi 
czytelnikami potrafią zachęcić ich do czytania, skłonić do refleksji, 

przemyśleń, zaciekawić procesem tworzenia.
Podczas warsztatów Internetowe narzędzia do pracy twórczej 

uczestnicy poznali narzędzia, za pomocą których można tworzyć 
filmiki, wirtualne wystawy, plakaty, elementy graficzne. Warsztaty 
dowiodły, że można spędzać czas przed komputerem produktyw-
nie z korzyścią dla własnego rozwoju.

Warsztaty „Na początku zawsze jest 
pomysł” wprowadzające do świata sztu-
ki, poświęcone memom literackim oraz 
tworzeniu motywów literackich na tka-
ninie przeprowadzone przez Panią Iza-
belę Madeję – znaną ilustratorkę książek, 
doświadczonego grafika, plastyka i  ani-
matora kultury przyciągnęły dużą grupę 
uczestników.

W  ramach projektu przeprowadzo-
no 47 różnego rodzaju działań, w których 
wzięło udział ponad 900 osób. Inwestycja 
w człowieka to jedna z  lepszych inwesty-
cji. To inwestycja w  przyszłość i  rozwój. 
Cieszymy się, że oczekiwania i  potrzeby 
mieszkańców spotykają się z  dużym zro-
zumieniem i wsparciem ze strony naszych 
Władz Samorządowych oraz Rady Miej-
skiej w Opatowcu za co serdecznie w imie-
niu naszych użytkowników dziękujemy.

Beata Adamczyk
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 378 288,94 zł w roku 2021.
W  2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Opatowcu 

przystąpił do realizacji programu „Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej – edycja 2021”, którego celem było zapewnienie 
dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w  wykonywaniu co-
dziennych czynności oraz funkcjonowaniu w  życiu społecznym 
osób niepełnosprawnych. Z  usługi asystenta skorzystało 8 osób 
niepełnosprawnych z terenu Gminy. Na realizację zadania wydatko-
wano kwotę 114 378,79 zł. Całość środków pochodziła z Funduszu 
Solidarnościowego.

Ważną formą wsparcia mieszkańców były wypłacane przez 
Ośrodek zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłki 
pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opie-
kuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świad-
czenia rodzicielskie, świadczenia wypłacane na podstawie ustawy 
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na które wydatko-
wano kwoty:

783 514,24 zł. w 2020 r.
806 985,63 zł. w 2021 r.
Stypendia szkolne otrzymało 4 uczniów na kwotę 5952,00 zł. 

w 2020 r. oraz 5 uczniów na kwotę 4960,00 zł w 2021 r.
Świadczenia wychowawcze zostały wypłacone na kwoty:
2 285 779,52 zł dla 411 dzieci w roku 2020,
 2 249 367,41 zł dla 407 dzieci w roku 2021.
Dodatki mieszkaniowe i  energetyczne Ośrodek wypłacił na 

kwotę 8 185,44 zł dla 4 rodzin w 2020 r. oraz na kwotę 7250,98 zł dla 
3 rodzin w 2021 r.

Świadczenie z funduszu alimentacyjne zostało wypłacono dla 
6 osób z 4 rodzin na kwoty:

32 700,00 zł w 2020 r.
31 246,77 zł w 2021 r.
W 2020 r. Ośrodek realizował rządowy program „Dobry start” 

na podstawie, którego rodziny mogły otrzymać świadczenie w wy-
sokości 300,00 zł na dziecko w związku z rozpoczęciem roku szkol-
nego. Świadczenie w  2020 r. zostało wypłacone rodzicom/ opie-

kunom dla 285 dzieci na kwotę 85 500,00 zł. W 2021 r. w wyniku 
zmian w przepisach prawa zadanie to zostało przejęte przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.

Kolejną formą pomocy dla rodzin była możliwość otrzymania 
Karty Dużej Rodziny. Karta umożliwia dostęp do zniżek dla rodzin 
wielodzietnych na różne towary i  usługi. Przysługuje rodzinom 
z  przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Ośrodek 
w 2020 r. wydał 14 Kart w wersji tradycyjnej (karta plastikowa) i 13 
w wersji elektronicznej (aplikacja mobilna). W 2021 r. wydał 12 Kart 
tradycyjnych i 12 elektronicznych.

 Zainteresowaniem mieszkańców Gminy cieszyła się również 
pomoc w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W  latach 2020-2021 
pomocą objęto 500 osób, którym wydano produkty żywnościowe 
o łącznej masie ponad 23 ton o wartości 108 762,91 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Opatowcu rozpoczął 
w  lipcu realizację projektu pn. „Utworzenia Ośrodka Wsparcia 
Dziennego – Klubu Seniora w  Gminie Opatowiec”, którego celem 
jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych 
dla 35 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowa-
niu w wieku senioralnym z terenu Opatowiec. Gmina pozyskała na 
ten cel dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współ-
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysoko-
ści 1 007 761,00 zł. Łączna wartość projektu w całym okresie jego 
realizacji od 01.07.2021 r do 30.06.2023 r., wyniesie 1 089 471,76 zł, 
w tym wkład własny Gminy w wysokości 81 710,76 zł.

Jarosław Naporowski – Kierownik MOPS w Opatowcu.

W  związku z  realizowaną przez 
Instytut Książki kampanią „Mała 
książka – wielki człowiek” w  Dzień 
Dziecka pracownicy biblioteki wrę-
czyli wyprawki czytelnicze najmłod-
szym użytkownikom biblioteki. 

Celem projektu „Mała książka – 
wielki człowiek” jest popularyzacja 
czytelnictwa wśród dzieci w  wieku 
przedszkolnym. Uczestnikiem projektu 
może być każde dziecko w wieku od 3 
do 6 lat. Dzieciom, które zostały zapi-
sane przez swoich rodziców do naszej 
biblioteki, a  tym samym stały się na-
szymi najmłodszymi czytelnikami, zo-
stały wręczone wyprawki czytelnicze, 
karty małego czytelnika oraz zakładki 
do książek. Nasi młodzi czytelnicy de-
klarowali chęć częstego korzystania 
z  bogatego księgozbioru dziecięcego 
naszej biblioteki. Każdorazowo przy wizycie dziecka w  bibliotece 
i wypożyczeniu książki dzieci będą otrzymywały naklejki na kartę 
małego czytelnika. Po zebraniu 10 naklejek czytelnik zostanie uho-
norowany imiennym dyplomem, a dla najlepszych czytelników zo-
staną przygotowane nagrody. 

Nasza biblioteka już po raz kolejny uczestniczyła w ogólnopol-
skiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Dotychczas wydano 

38 wyprawek. 
Dzieci, które nie otrzymały wyprawek, a kwalifikują się do wzię-

cia udziału w projekcie, zapraszamy wraz z rodzicami po odbiór wy-
prawki czytelniczej do naszej biblioteki. 

Podczas spotkania nie mogło zabraknąć wspólnego czytania. 
Dzieci z  zainteresowaniem śledziły przygody bohatera książki pt. 
„Mój przyjaciel niedźwiedź” oraz z dużą żywiołowością reagowały 
na przygotowane dla nich zagadki. 

Wspólna lektura może stać się nie 
tylko wielką przyjemnością, ale przede 
wszystkim wspaniałą okazją do budo-
wania bliskości oraz silnych i  trwałych 
więzi. Zawarte w  podarowanych wy-
prawkach teksty zostały odpowiedni 
dobrane, że nawet dorośli ulegną po-
kusie, by wspólnie przeżywać radość 
czytania ze swoimi pociechami. 

Książki są doskonałym budulcem 
wyobraźni dziecka, otwierają bramę 
do bogatego świata słów i  obrazów, 
pozwalają dostrzegać otaczające nas 
piękno, dlatego czytajmy dzieciom jak 
najczęściej zabierając je do magiczne-
go świata książki.

Za współpracę podczas tegorocz-
nej edycji projektu dziękujemy opieku-
nom dzieci: P. Ewie Cabaj, Aleksandrze 
Cugowskiej, Justynie Krupie oraz Mag-
dalenie Trojan.

DZIEŃ DZIECKA Z KSIĄŻKĄ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPATOWCU
INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY W  OPA-

TOWCU NA TEMAT REALIZACJI ZADAŃ ORAZ WYKORZYSTANIA 
ŚRODKÓW FINANSOWYCH W LATACH 2020-2021

Praca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Opatowcu 
ukierunkowana jest na pomoc osobom i  rodzinom w  przezwy-
ciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
Ośrodek na bieżąco wspiera podopiecznych w dążeniu do zaspo-
kojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych, stara się umożliwić im 
życie w godnych warunkach oraz podejmuje działania zmierzające 
do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Ośrodek w  ramach swej działalności realizował zadania wła-
sne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 
w oparciu min. o ustawę o pomocy społecznej na podstawie której 
udzielał pomocy mieszkańcom w postaci: zasiłków stałych, zasiłków 
okresowych, zasiłków celowych, usług opiekuńczych, dożywiania 
dzieci w szkołach, dofinansowania pobytu w domach pomocy spo-
łecznej, schroniskach dla bezdomnych.

Ośrodek w 2020 r. udzielił pomocy w oparciu o w/w ustawę, 27 
osobom w rodzinach i 35 osobom samotnym, natomiast 2021 r., 22 
osobom w rodzinach i 38 osobom samotnym

Mieszkańcy otrzymali świadczenia na łączną kwotę:
 289 952,08 zł w roku 2020,

Kolejny sukces zanotowała drużyna Wisły Opatowiec wy-
stępująca od lat w rozgrywkach halowej piłki nożnej.

Mecz finałowy kończący rozgrywki PLF 2019/2020 odbył się 
8 marca 2020 roku. Na pasjonującym spotkaniu, wśród licznych ki-
biców, obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych 
Gminy Opatowiec.

W meczu o pierwsze miejsce, w rozgrywkach drużyn z powia-
tów kazimierskiego, proszowickiego, miechowskiego i  pińczow-
skiego, zmierzyły się drużyny Wisły Opatowiec i  Metaliki Przemy-

ków, Drużyna prowadzona przez Rafała Kańskiego wygrała 6:4. 
Strzelcami bramek byli Mateusz Stalmach, Łukasz Kupiszewski, Da-
niel Suchan, Grzegorz Bizoń, Mateusz Majcherczyk.

Zwycięski zespół, w rozgrywkach 2019/2020, wystąpił w skła-
dzie: Przemysław Włusek, Grzegorz Perek, Michał Skotarczyk, Łukasz 
Kupiszewski, Rafał Kański, Mateusz Stalmach, Grzegorz Bizoń, Da-
niel Suchan, Majcherczyk Mateusz, Piotr Jurek, Walter Bober, Krzysz-
tof Cieślik, Dawid Nowicki.

Zawodnikom i  opiekunowi drużyny serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sportowych sukcesów.

WISŁA OPATOWIEC ZDOBYŁA MISTRZOSTWO POWIATOWEJ 
LIGI FUTSALU W KAZIMIERZY WIELKIEJ
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Dnia 30 stycznia 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Opatowcu, odbył się XXIX Turniej Piłki Siatkowej o Pu-
char Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec. 

W tym roku do rywalizacji przystąpiły jedynie dwa zespoły re-
prezentujące naszą gminę: Brzozowa Enklawa Opatowiec i Kaziki 07 
Krzczonów. Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec zdobył ze-
spół Brzozowa Enklawa Opatowiec, pokonując 3:0 drużynę Kazików. 

Drużynę zwycięską reprezentowali: Rafał Kański, Arkadiusz Zu-
wała, Grzegorz Perek, Andrzej Bomba, Maksym Gryglak, Dominik 
Sochacz, Norbert Sochacz. 

Z  rąk Organizatora Turnieju Burmistrza Miasta i  Gminy Opa-
towiec – Sławomira Kowalczyka, uczestniczące zespoły otrzymały 
puchary i  dyplomy. Na zakończenie rozgrywek przyznane zostały 
również nagrody indywidualne w następujących kategoriach: Naj-
lepszy Zawodnik – Norbert Sochacz, Odkrycie Turnieju – Marcin 
Badocha, Najmłodszy Zawodnik – Władysław Job, Najmłodszy Kibic 
– Diana Kańska.

Turniej został zrealizowany w ramach Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

XXIX TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATOWIEC

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA 
MIASTA I GMINY OPATOWIEC

Dnia 4 września 2021 roku na boisku sportowym przy Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Krzczonowie odbył się Turniej 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec Sławomira Ko-
walczyka.

Na nowopowstałym kompleksie sportowym w  Krzczonowie 
odbyły się zawody w  piłce nożnej, a  dla najmłodszych przygoto-
wano szereg konkurencji sprawnościowych. W pogodną wrześnio-
wą sobotę do zmagań piłkarskich przystąpiły 4 seniorskie zespoły. 
Drużyny zagrały systemem „każdy z każdym”. Rozegrano 6 meczy, 
w  rezultacie których wyłoniono zwycięzcę – zespół „Piotrkowi-
ce i  Okolice”. Drugie miejsce zajął „Gladiator Krzczonów”, trzecie 
„Pszczółki Krzczonów”, zamykała tabelę drużyna „Bajo Jajo Krzczo-
nów”. Zdobywcy Pucharu Burmistrza Miasta i  Gminy Opatowiec 
wygrali wszystkie mecze.

Zespół „Piotrkowice i Okolice” zagrał w składzie: Miłosz Kraw-
czyk, Eryk Zwierzchowski, Patryk Pietraszek, Maciej Korzec, Oskar 
Jabłoński, Bartosz Nowak, Konrad Ziętara, Michał Chmielewski, 
Dominik Niedźwiedź, Dominik Styczeń, Michał Skotarczyk, Walter 
Bober, Bartosz Kościółek.

Najlepszym Bramkarzem turnieju został Jakub Kieca (Pszczół-
ki). Królem Strzelców – Kamil Fetela (Gladiator) zdobywając 10 bra-
mek. Najlepszym Zawodnikiem wybrano Bartosza Kościółka (Piotr-
kowice i okolice).

Nagrody, puchary, dyplomy wręczali Burmistrz Miasta i Gminy 
Opatowiec Sławomir Kowalczyk i Radni Rady Miejskiej w Opatowcu 

Marian Gruszka i Łukasz Porębski. Warto dodać, że drużyna Gladia-
tora puchar i nagrody rzeczowe przekazała na ręce Dyrektora szkoły 
dla uczniów placówki oświatowej w Krzczonowie.

Nad przebiegiem sportowej rywalizacji czuwali sędziowie Ma-
rian Gruszka i Michał Szczerba, a opiekę medyczną sprawowała Ber-
nadetta Gil, za co im serdecznie dziękujemy.

Młodszym wiele atrakcji dostarczyła piłkarska rywalizacja dru-
żyn szkolnych na sztucznej nawierzchni. Odbyły się również konku-
rencje sprawnościowe, w których brały udział dzieci uczęszczające 
do Szkoły Podstawowej w  Krzczonowie aktywnie spędzając swój 
wolny czas. Rolę prowadzących zawody sprawnościowe pełnili na-
uczyciele: Beata Tkacz, Małgorzata Woźniak i Magdalena Trojan.

Dla wszystkich przewidziano nagrody rzeczowe, rozdano także 
napoje i słodycze.

Na festynie sportowym znajdowało się również stoisko Gminy 
Opatowiec promujące zdrowe odżywianie i  propagujące ruch na 
świeżym powietrzu w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. 
Rada Sołecka Krzczonowa i  Panie Koła Gospodyń Wiejskich 
przygotowały dla wszystkich pyszne grillowane kiełbaski. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego 
sportowego święta, Sołtysowi Marianowi Gruszce, KGW Krzczonów, 
Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Tomaszowi Palucho-
wi, mieszkańcom Krzczonowa, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy. 
Kolejny turniej piłkarski już za rok.

Dnia 6 lutego 2021 roku w Opatowcu odbyła się plenerowa 
„Morsowa Korona Wisły”.

Organizatorem tego przedsięwzięcia była krakowska Fundacja 
Twoja Droga Do Rozwoju, propagująca m.in. zdrowy tryb życia i ak-
tywność fizyczną.

„Morsowa Korona Wisły” to wyzwanie dla uczestników, gdyż 
w tych warunkach atmosferycznych muszą się zmierzyć z aurą i wy-
jątkowym nurtem rzeki Wisły i Dunajca.

Wzrastająca popularność morsowania w  naszym kraju i  duże 
zainteresowanie wyjątkowym sportem sprawiły, że w tym roku  mo-

gliśmy gościć w Opatowcu blisko 40 zawodników.
Uczestnicy po przeprawie promem na brzeg Dunajca, w  5 

osobowych grupach oraz przy asyście ratowników WOPR, przepły-
nęli blisko 600 metrowy odcinek w kierunku lewego brzegu Wisły, 
w okolice „Starego Młyna”.

Organizatorom gratulujemy udanych zawodów i życzymy dal-
szych sukcesów w propagowaniu zdrowego trybu życia.

Warto dodać, że pracownicy UMiG Opatowiec i jednostek pod-
ległych oraz strażacy ochotnicy z OSP Chwalibogowice organizacyj-
nie wspierali Fundację Twoja Droga Do Rozwoju podczas „Morso-
wej Korony Wisły”.

MORSOWA KORONA WISŁY



BIULETYN INFORMACYJNY – Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC

58

BIULETYN INFORMACYJNY – Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC

Wydawca: Gmina Opatowiec, www.opatowiec.pl
Redakcja: Sławomir Kowalczyk, Łukasz Marzec, Michał Szczerba, Beata Adamczyk, 

Tomasz Paluch, Jarosław Naporowski, Grzegorz Kozioł, tel.: 41 35 18 052
Adres redakcji: Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec, e-mail: redakcja@opatowiec.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i skracania materiałów.
Skład i druk: MN Design Michał Nieć, ul. Szewska 1, 28-520 Opatowiec, 
 tel.: 600 36 46 37, e-mail: biuro@designmn.pl

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. Publikacja obejmuje okres 03.2020-01.2022 r. 
 

PROJEKTY GRAFICZNE
REKLAMA

DRUKMN DESIGN

Gmina Opatowiec – dane statystyczne wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.Lp. SołectwoSołectwo

Ilość mieszkańcówIlość mieszkańców
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zgonówzgonów

PrzyrostPrzyrost
naturalnynaturalny
ogółemogółemzameldowanych zameldowanych 

na pobyt stałyna pobyt stały
zameldowanych zameldowanych 
na pobyt czasowyna pobyt czasowy

zameldowanych nazameldowanych na
pobyt stały, czasowopobyt stały, czasowo

wymeldowanychwymeldowanych

1.1. CHARBINOWICE 160 5 6 0 2 -2

2.2. CHRUSTOWICE 66 0 2 0 1 -1

3.3. CHWALIBOGOWICE 127 0 1 0 2 -2

4.4. KAMIENNA 216 1 3 3 3 0

5.5. KĘSÓW 88 0 0 0 0 0

6.6. KOBIELA 96 0 4 0 2 -2

7.7. KOCINA 383 2 5 2 4 -2

88 KRAŚNIÓW 39 0 1 0 1 -1

9.9. KRZCZONÓW 511 7 6 1 7 -6

10.10. KSANY 194 5 1 1 3 -2

11.11. ŁAWY 53 7 0 2 2 0

12.12. MISTRZOWICE 60 2 0 0 1 -1

13.13. OPATOWIEC 305 8 3 1 4 -3

14.14. PODSKALE 116 3 6 1 2 -1

15.15. ROGÓW 248 5 2 0 4 -4

16.16. RZEMIENOWICE 188 2 3 1 3 -2

17.17. SENISŁAWICE 119 1 2 1 1 0

18.18. TRĘBACZÓW 43 0 0 0 1 -1

19.19. URZUTY 155 2 0 0 3 -3

20.20. WYSZOGRÓD 60 1 0 0 1 -1

Razem 3227 51 45 13 47 -34

GMINA W STATYSTYCE

DOŻYNKI GMINNE w OPATOWCU




