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DRODZY MIESZKAŃCY GMINY OPATOWIEC
Jak zmieścić na paru
miasta i okolicznych miejscowości, lata chwały i upadku, cała symkartach wydarzenia z kilbolika… To, w pewien sposób, stawia naszą gminę w pozycji uprzykunastu miesięcy „z żywilejowanej. Wśród 944 miast w Polsce, Opatowiec jest tym najcia gminy”? Przecież, co
mniejszym. W przyszłym roku obchodzić będziemy 750. rocznicę
człowiek – to historia,
jego lokacji na prawie magdeburskim. Warto wiedzieć, że to miasto
a o życiu każdego możstarsze od Kielc, Lublina i Tarnowa, a także Koszyc, Buska, Proszowic
na by napisać niejedną
i … prastarej Wiślicy.
książkę. Te indywidualne,
Chcielibyśmy bardzo, by wyróżnik dotyczący ilości mieszkańludzkie losy zaplatają się
ców, przestał być tym najbardziej znaczącym. Demografia jest
wzajemnie ze sobą, czaw chwili obecnej jednym z najważniejszych czynników hamujących
sem bardzo ściśle. Łączą
rozwój wielu miejscowości w naszym kraju.
nas (też i dzielą) rozmaite
W listopadzie ubiegłego roku gościliśmy na terenie powiatu
więzy kulturowe i spokazimierskiego, pierwszy raz w historii, urzędującego Prezydenłeczne, związane z nimi
ta RP. To ważne wydarzenie, podkreśla szacunek Państwa wobec
wydarzenia. Wiele spraw
wspólnot lokalnych, Mieszkańców jego Ziem historycznych, a dziś
wykonujemy w sposób
administracyjnych.
Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec
– Sławomir Kowalczyk
powtarzalny, często auPopłynął wreszcie do naszej gminy, do Senisławic, gaz ziemny.
tomatyczny, od codzienProwadzone są dalsze rozmowy, by doprowadzić go do jak najności odrywają nas urowiększej ilości kolejnych odbiorców. W dobie zaostrzanych coraz
czystości państwowe, religijne, spotkania oficjalne, ale i te mniej
bardziej przepisów, dotyczących paliw stałych, może to być jedyformalne. Bierzemy udział w zawodach sportowych, budujemy
na alternatywa. Równolegle, trwają prace przy budowie gazociągu
drogi, remontujemy to, co remontu wymaga, naprawiamy rozmaite
tranzytowego wysokiego ciśnienia – fi1000, ze Śląska do Tarnowa.
szkody i usterki. Spotykamy się, rozmawiamy, planujemy.
To odcinek ok. 7 km w gminie Opatowiec. Bardzo kosztowne, strateW biuletynie staramy się ująć wszelkie kwestie, z uwagi na ich
giczne dla całego kraju przedsięwzięcie. Po ukończeniu, będzie wymnogość, to zadanie niełatwe. Chcemy, by informacja w nim pomiernie zasilało nasz budżet w formie podatku od nieruchomości,
kazana, była jak najbardziej pełna. Stąd też, czasem rozbudowany
a to 2% wartości inwestycji.
tekst, ale i mnogość zdjęć. Dla wielu mieszkańców naszej gminy to
Zeszły rok obfitował w szereg niekorzystnych zjawisk atmosswoiste archiwum; zachowani w pamięci i utrwaleni na kartach.
ferycznych. Susze, potem ulewy i powodzie, wreszcie znów susze.
To wydarzenia rangi państwowej i lokalnej, np. rocznice, upaDotknęło to wielu naszych mieszkańców, zaburzyło płynność finanmiętnienia, ale też wystawa koni, zawody sportowe, dożynki, akasową gospodarstw, wymusiło też kilkumiesięczne, niełatwe, prace
demie, rozmaite święta i wiele innych. Zauważamy, co dzieje się
zespołów szacujących szkody tym spowodowane. Cóż, anomalie
w szkołach, opiece społecznej i w Domu Kultury. Prezentujemy
pogodowe skutkują dalej, jak widzimy, praktycznie brakiem zimy.
nieocenioną działalność wszelkiego rodzaju zrzeszeń działających
W dobie niepewnych, stale rosnących, cen energii elektrycznej,
na naszym terenie. Dotyczy to: stowarzyszeń, strażaków OSP, pań
udało nam się doprowadzić do znacznego ograniczenia jej zużycia.
z KGW, kół emerytów i rencistów, kombatantów, grup muzycznych,
Ponadmilionowa inwestycja kompleksowej wymiany istniejącego
teatralnych i drużyn sportowych. Każda forma współpracy jest dooświetlenia ulicznego na nowoczesne LED, montaż ogniw fotowolbra, bo tworzy więź i tożsamość, często ma działanie integrujące.
taicznych na niektórych obiektach gminnych, powodują poprawę
Wielu z Państwa regularnie uczestniczy w rozmaitych działaniach,
parametrów oświetleniowych, a zarazem znaczący spadek zużycia
organizowanych w obszarze gminy. To cieszy i buduje.
prądu. Podobny skutek, zarówno ekonomiczny jak i ekologiczny,
Zestawiamy prace i koszty poniesione przez nas we wskazaprzyniesie zakończona już, za ponad 1,7 mln zł., inwestycja montażu
nym okresie przy remontach dróg, świetlic wiejskich, remiz strażac159 sztuk instalacji solarnych na domach prywatnych w naszej gmikich, ośrodkach zdrowia i wszelkich pracach technicznych. To nienie. To kolejna, po przydomowych oczyszczalniach ścieków, ważna
ustający wyścig z czasem; trzeba ciągle
budować. Stąd poszukiwanie środków
finansowych i możliwości sprzyjających realizacji tych zadań. Przeznaczamy od wielu lat znaczne fundusze na
własne zadania drogowe. Wspieramy
w tym zakresie finansowo samorząd
powiatowy. Cieszy szachownica nowych dróg, wykonane prace remontowe przy budynkach gminnych, cieszą
wszelkie inwestycje. Cały czas dostrzegamy potrzebę dalszych działań w tym
obszarze.
W biuletynie prezentujemy wreszcie wydarzenia jednorazowe, a ważne
dla naszych mieszkańców. To zawsze
coś szczególnego w danym roku. Niewątpliwie, istotne dla nas były okoliczności i fakt przywrócenia praw miejod lewej: Wójt Czarnocina Maria Kasperek, Burmistrz Skalbmierza Marek Juszczyk, Radny Powiatu
skich dla Opatowca. Wśród ogólnej
Jarosław Miszczyk, Poseł na Sejm RP Anna Krupka, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz,
liczby 2477 gmin w Polsce, dostrzeżoBurmistrz Opatowca Sławomir Kowalczyk, Senator RP Krzysztof Słoń, Burmistrz Kazimierzy Wielkiej
no i naszą. Znakomity wynik konsulAdam Bodzioch, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski
tacji społecznych, wielki bagaż historii
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isk przy naszych szkołach. Kwota ok. 60 tys. zł.
z Funduszu Sprawiedliwości, będącego w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości, dała niemal stuprocentowe zabezpieczenie na zakup
specjalistycznych ubrań strażackich dla trzech
jednostek OSP. Wsparcie łączne, jakie otrzymali nasi strażacy ochotnicy, ze środków MSWiA i
WFOŚiGW, przy znikomym wkładzie własnym,
wyniosło niemal 100 tys. zł. Dodajmy jeszcze,
że w tym roku miało miejsce przekazanie lekkiego samochodu bojowego dla OSP Opatowiec, z dyspozycji środków Budżetu Państwa,
Funduszy Ochrony Środowiska i własnych.
Taka pomoc jest bardzo potrzebna.
Umożliwia realizację większej ilości zadań
(oczekiwanych przez naszych mieszkańców)
niż pozwalają na to bieżące możliwości finansowe gminy. Wkład własny, liczony nawet
w setkach tysięcy złotych, pochłania często
Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek (obecnie Poseł na Sejm RP)
i Senator RP Jacek Włosowicz w towarzystwie Władz Samorządowych Gminy Opatowiec
jedna inwestycja. Wszelkie prace czynione
przez gminę, wymagają środków. Utrudnieniem dla gminy jest ciągle zmieniająca się
inwestycja, realizowana w porozumieniu z zainteresowanymi mieszsytuacja
na
rynku
pracy,
podniesienie poziomu płac i obciążeń, niż
kańcami. Wszelkie formy wsparcia zadania, zarówno ze środków eudemograficzny, znaczący, wręcz skokowy wzrost kosztów przeznaropejskich jak i krajowych, czynią je ekonomicznie łatwiejszymi. To
czanych na oświatę. Dodatkowo, liczne, zapisane ustawowo zobozawsze kilkadziesiąt procent taniej przy każdej inwestycji.
wiązania, tzw. zadania własne gminy. To wszystko wymusza koWięc znów, parę danych. Z miliona złotych, wydatkowanego
nieczność podejmowania często niełatwych decyzji. Staramy się, by
na budownictwo drogowe, aż dwie trzecie, to środki pozyskane.
były one jak najlepsze i działały w interesie gminy i jej mieszkańców.
Kolejne, ponad 200 tys. zł, to wkład Urzędu Marszałkowskiego w,
W czasie ostatnich kilkunastu miesięcy odbyły się w naszym
realizowaną już, inwestycję ścieżki rowerowej w Kamiennej. Dzięki
kraju wybory samorządowe wszystkich szczebli, wybory do PE,
życzliwości i zrozumieniu ze strony Zarządu Województwa Świędo Sejmu i Senatu RP. Rolą osób pełniących funkcje publiczne jest
tokrzyskiego, gmina otrzymała na Rewitalizację Opatowca, dodatkonieczność i umiejętność prowadzenia dialogu oraz osiągania
kowo, niemal 700 tys. zł. Kolejne, ponad 370 tys. zł. z Ministerstwa
porozumienia dla dobra tych, których reprezentują. Prowadzimy
Sportu, spowoduje blisko zerowy koszt budowy nowoczesnych bonieustannie rozmowy z parlamentarzystami, przedstawicielami rozmaitych władz i instytucji, gdzie próbujemy umiejscowić oczekiwane przez nas zadania, znaleźć środki na planowane inwestycje oraz
omawiamy kierunki dalszych działań dotyczących naszej gminy.
Współpracę z Przewodniczącym i Radnymi Rady Miejskiej
oceniam jako merytoryczną i bardzo dobrą. Staramy się wspólnie
ustalać priorytety i wypracowywać stanowiska w rozmaitych sprawach, zarówno na komisjach stałych, jak i na Sesjach Rady Miejskiej.
Próbujemy znaleźć odpowiedzi na rozmaite pytania i wątpliwości.
Razem uczestniczymy w ważnych dla gminy wydarzeniach.
Rola osób współpracujących z burmistrzem, w tym pracowników urzędu i instytucji podległych, wszystkich tych, którzy aktywnie
angażują się w pracę na rzecz gminy, jest bardzo ważna. Pomagają
oni w realizacji zadań administracyjnych, czuwają nad prawidłowym rozliczeniem rozmaitych projektów. Spraw codziennych jest
wiele, poruszanie się w zawiłościach prawnych i formalnych wymaPoseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec
ga wiedzy i wyczucia. Wspólnie więc, jako urząd, staramy się spełnić
na Dożynkach Gminnych w Rogowie
zarówno te wymagania jak i oczekiwania społeczne.
Sołtysi naszej gminy są naturalnym ogniwem łączącym urząd
z mieszkańcami. Ich aktywność oraz naturalna wiedza o sprawach
lokalnych pomagają w wypracowaniu jak najlepszych działań w poszczególnych miejscowościach.
Coroczne zebrania wiejskie, spotkania z mieszkańcami poszerzają wiedzę o sytuacji w gminie, powiecie czy województwie,
o problemach i potrzebach mieszkańców. Dają również możliwość
przedstawienia planów na przyszłość.
Proszę o życzliwe przyjęcie przygotowanego przez nas biuletynu, życząc Państwu miłej lektury.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY OPATOWIEC
Minął już rok od kiedy Rada Gminy powierzyła mi funkcję
Przewodniczącego, a od 1 stycznia 2019 roku Przewodniczącego
Rady Miejskiej.
Do końca 2019 odbyło się 19 Sesji (w tym 3 Sesje Rady Gminy oraz 16 Sesji Rady Miejskiej), na których podjęto 86 uchwał.
Ich tematyka dotyczyła zagadnień m.in. z zakresu: budżetu Gminy Opatowiec, podatków i opłat lokalnych, programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi, zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec, przekształcenia punktów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych i utworzenia Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, profilaktyki w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Podjęto uchwałę w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Opatowiec, zmiany nazwy jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu” na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz
nowego brzmienia jej statutu.
Uchwały były podejmowane przy wysokiej frekwencji Radnych. Poza tym, Rada wyrażała swoje opinie oraz zajmowała stanowiska w kluczowych sprawach dla naszej Gminy.
Dnia 13 grudnia 2019 roku mimo licznych przeciwności dokonano odbioru prac związanych z wykonaniem przebudowy
drogi powiatowej Ksany – Rzemienowice, tzw. „drogi przez las”.
Długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, której stan faktyczny wymagał szeregu prac od wielu lat, dobiegła końca. Nowa
nawierzchnia asfaltowa o łącznej długości 1245 mb. powstała za
kwotę blisko 390 tys. złotych. Zadanie zrealizowano przy udziale
środków finansowych pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych oraz porozumienia pomiędzy Gminą Opatowiec i Starostwem
Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej. Udział środków z budżetu gminy Opatowiec wyniósł ok. 100 tys. złotych. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wykonany zostanie także odcinek drogi w kierunku Mistrzowic i inne odcinki dróg powiatowych.
Dlatego przy tej okazji dziękuję Panu Burmistrzowi Miasta
i Gminy Opatowiec Sławomirowi Kowalczykowi, całej Radzie Miejskiej, Panu Michałowi Szczerbie-Radnemu Powiatu Kazimierskiego
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby można było tą

Przewodniczący Rady Miejskiej –
Henryk Kryca
inwestycję zrealizować.
W dużym stopniu również zostały wyremontowane drogi
gminne, ale wiem, że w niektórych miejscowościach istnieje jeszcze
potrzeba dalszych prac. W kilku miejscowościach brakuje też oświetlenia ulicznego. Przy dobrej współpracy Rady Miejskiej, Burmistrza
oraz Sołtysów w najbliższym czasie maja szansę być one wykonane.
Ponadto w biuletynie tym znajdą Państwo najważniejsze wydarzenia z życia Gminy w 2019 r.
Henryk Kryca
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu

Z wyrazami szacunku,
Poseł na Sejm RP Michał Cieślak
podczas przekazania wozu strażackiego dla OSP Opatowiec
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Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec
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OPATOWIEC MIASTEM!
Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 grudnia 2018 roku Opatowiec odzyskał utracone prawa miejskie.
W 100. rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę naszej miejscowości przywrócono
prawa miejskie. Opatowiec był miastem blisko
600 lat. Prawa miejskie otrzymał w 1271 roku od
księcia Bolesława Wstydliwego, a utracił na mocy
ukazu cara Aleksandra II z 1869 roku, który w ten
sposób ukarał naszych przodków za udział w Powstaniu Styczniowym.
Wspólne działanie Wójta Gminy Opatowiec,
Rady Gminy, Sołtysów i Mieszkańców wpłynęło na
pozytywną decyzję Prezesa Rady Ministrów o przywróceniu praw miejskich. Przeprowadzone w lipcu
konsultacje społeczne jednoznacznie potwierdziły,
że za nadaniem miejscowości Opatowiec statusu
miasta głosowało niemal 90% mieszkańców.
Dzięki zrozumieniu i przychylności Parlamentarzystów Ziemi Świętokrzyskiej, Rady Ministrów
i Wojewody Świętokrzyskiego doszło do tej historycznej chwili.
Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk i Przewodniczący
Rady Gminy Henryk Kryca odebrali z rąk Wojewody Świętokrzyskie-
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czący, Rafał Kański – Zastępca, Marian Gruszka, Jan Sojka, Mirosław Boksa
Komisja ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Samorządowej: Halina Pituła – Przewodniczący, Stanisław Kosiara, Andrzej
Krypciak, Rafał Kański, Jolanta Zborowska
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego: Przemysław Janowski – Przewodniczący, Dorota Domoń, Marian Gruszka, Henryk Kryca, Łukasz Porębski
Komisja ds. Skarg, Wniosków Petycji: Boksa Mirosław – Przewodniczący, Zbigniew Bugajski, Andrzej Krypciak, Tomasz Nowak
Dnia 23 stycznia 2019 roku odbyła się uroczysta Sesja Rady
Miejskiej w Opatowcu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu Henryk Kryca słowami „Otwieram Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu” zapoczątkował
nowy rozdział w dziejach naszej małej Ojczyzny. W obradach brali
udział Burmistrz, Radni, Sołtysi, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy,

dyrektorzy i kierownicy jednostek, radny powiatu kazimierskiego
i mieszkańcy gminy Opatowiec.
Honorowym gościem był Poseł na Sejm RP Michał Cieślak, który złożył wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia w związku z faktem odzyskania praw miejskich.
Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk
w swoim pierwszym wystąpieniu przed Radą Miejską przybliżył
historię Opatowca i jego lata świetności oraz podziękował Parlamentarzystom Ziemi Świętokrzyskiej, Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Radzie Gminy ubiegłej i obecnej kadencji, pracownikom UG,
Sołtysom, oraz Mieszkańcom za aktywny ich udział w konsultacjach
społecznych.
Podczas Sesji uchwalono m.in. Statut Miasta i Gminy Opatowiec oraz podjęto uchwałę dotyczącą zmiany nazwy jednostki organizacyjnej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Uroczysty i historyczny charakter Sesji Rady Miejskiej w Opatowcu uwieczniony
został przez media tj. TVP3 i Radio Kielce, Echo Dnia.

go Agaty Wojtyszek list gratulacyjny dla Mieszkańców Gminy i medal z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Cieszymy się, że po 150 latach, krzywdzące prawo, narzucone
przez Zaborcę, przestaje obowiązywać.

RADA MIEJSKA W OPATOWCU KADENCJI 2018-2023

SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE W GMINIE OPATOWIEC
W wyniku przeprowadzonych od 25 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r. wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Opatowiec, wybrano następujące osoby:
LP. NAZWA SOŁECTWA
1.

Dnia 22 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza Sesja nowej
Rady Gminy Opatowiec. Nowo wybrani Radni i Wójt Gminy złożyli uroczyste ślubowanie.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. w związku z przywróceniem praw
miejskich Rada Gminy Opatowiec została Radą Miejską w Opatowcu. Automatycznie Wójt Gminy objął stanowisko Burmistrza
Miasta i Gminy.
Obrady pierwszej Sesji rozpoczął najstarszy wiekiem Radny Senior Pan Stanisław Kosiara. Następnie Radni i Wójt Gminy otrzymali
od Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pana Stanisława
Mysiaka zaświadczenia o wyborze.
Kolejnym punktem uroczystej Sesji było ślubowanie wszystkich Radnych. Po jego złożeniu przystąpiono do wyłonienia Komisji
Skrutacyjnej w składzie: Rafał Kański – Przewodniczący, Halina Pituła i Łukasz Porębski – Członkowie, mającej na celu wybór Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
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W wyniku tajnego głosowania nowym Przewodniczącym Rady
Gminy Opatowiec został Pan Henryk Kryca, Wiceprzewodniczącymi
Rady Gminy zostali Pani Dorota Domoń i Pan Jan Sojka.
Na zakończenie obrad uroczystego aktu ślubowania dokonał
Pan Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. w związku z przywróceniem praw
miejskich Rada Gminy Opatowiec została Radą Miejską w Opatowcu.
Natomiast Wójt Gminy objął stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy.
Członkowie Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023
Henryk Kryca – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu
Dorota Domoń, Jan Sojka – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu
Skład Stałych Komisji Rady Miejskiej w Opatowcu
Komisja Rewizyjna: Janusz Cabaj – Przewodniczący, Halina Pituła,
Przemysław Janowski
Komisja ds. Budżetu i Infrastruktury: Tomasz Nowak – Przewodni-

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Charbinowice

Robert Soja

Wioletta Poraszka, Jadwiga Warszawa, Marian Michalec

2.

Chrustowice

Jarosław Tomal

Mariusz Maj, Edyta Ryba, Stanisław Sobczyk

3.

Chwalibogowice

Anna Pietrzyk

Kazimierz Młodzik, Maria Tomal, Edyta Zielińska, Ryszard Pater

4.

Kamienna

Tadeusz Domoń

Mirosław Małek, Krzysztof Gruszka, Stanisław Kozik, Jolanta Małek, Piotr Kłos

5.

Kęsów

Urszula Jóźwiak

Wiesław Buczak, Stefan Błaszkiewicz, Jerzy Kmiecik

6.

Kobiela

Wiktor Kozioł

Jerzy Śliwiński, Grzegorz Mącznik, Zdzisław Kałuża

7.

Kocina

Marek Pluta

Robert Domagała, Janusz Cabaj, Małgorzat Bątkowska, Stanisław Walczak, Dariusz Cieloch

8.

Kraśniów

Michał Michalski

Ryszard Krupa, Aleksander Dudek, Grażyna Kmieć

9.

Krzczonów

Marian Gruszka

Stanisław Jarkiewicz, Łukasz Porębski, Bogdan Woźniak, Edward Rusiecki,
Bogusław Makuch, Marian Gruszka, Zdzisław Sambór

10.

Ksany

Jarosław Szumilas

Zbigniew Pietrzyk, Grzegorz Marek, Jolanta Marcisz

11.

Ławy

Robert Popiel

Janusz Niedźwiedź, Andrzej Tomal, Zbigniew Grudzień

12.

Mistrzowice

Grażyna Książek

Stanisław Grzywna, Edward Jachna, Henryk Kryca, Czesław Dzięcioł, Ewa Grzywna

13.

Opatowiec

Alfred Minior

Wiesław Gwóźdź, Roman Wdowiak, Wanda Gwiazda, Władysław Stańczak, Wanda Karwat

14.

Podskale

Zdzisław Korzec

Janusz Nowak, Jan Krzak, Halina Pituła, Aleksander Minior, Zdzisław Niedziela

15.

Rogów

Tomasz Nowak

Marek Kawka, Roman Szabla, Tomasz Mysiak, Mieczysław Boksa,
Anna Kowalczyk, Jacek Kurzyński, Tomasz Nowak

16.

Rzemienowice

Renata Wróbel

Piotr Sekuła, Ilona Porada, Przemysław Kogut

17.

Senisławice

Radosław Fitek

Henryk Łabuz, Jarosław Porębski, Stanisław Pszczoła, Rafał Fitek, Andrzej Porębski

18.

Trębaczów

Kamil Marzec

Wiesława Kowalska, Kalina Korzyńska, Wioletta Madej

19.

Urzuty

Andrzej Kociński

Jarosław Cabaj, Ryszard Kłos, Marcin Salamon

20.

Wyszogród

Lesław Rajtar

Andrzej Stankiewicz, Leszek Toboła, Arkadiusz Tomal
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NOWOROCZNE SPOTKANIE KÓŁ GOSPODYŃ
WIEJSKICH Z GMINY OPATOWIEC

BIULETYN INFORMACYJNY – Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC
Piękną Bożonarodzeniową opowieść o narodzeniu Pana Jezusa zaprezentowali przygotowani przez Panią Lucynę Wieczorek i Pana Wiesława Tomala uczniowie Szkoły Podstawowej
w Opatowcu. Zaprezentowane przez nich Jasełka miały bardzo nowatorską formę, dzięki czemu
widzowie z zainteresowaniem je oglądali.
Część artystyczną zakończyła grupa wokalna ze Szkoły Podstawowej z Krzczonowa. Uczestnicy zaprezentowali kilka kolęd i zimowych
piosenek, a ponieważ za oknami mamy wciąż
biało, idealnie wpasowali się swoim występem
w atmosferę pięknego zimowego święta „Dnia
Babci i Dziadka”.
Dziękujemy za udział i zaangażowanie
wszystkim młodym artystom. Babciom i Dziadkom, którzy uczestniczyli w uroczystości gratulujemy utalentowanych wnucząt i zapraszamy
w przyszłym roku.

GMINNY DZIEŃ KOBIET W KRZCZONOWIE
24 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie Pań z Kół Gospodyń Wiejskich aktywnie działających na terenie gminy Opatowiec, które miało miejsce w Instytucji Kultury w Opatowcu.
Pan Burmistrz powitał wszystkie przybyłe Panie, złożył im noworoczne życzenia, podziękował za dotychczasową społeczną pracę na rzecz naszej małej ojczyzny i życzył wszystkim obecnym miłej
zabawy w najmniejszym mieście w Polsce, czyli naszym Opatowcu.
Panie z Opatowca, jak przystało na gospodarzy, nawiązując do
radosnego wydarzenia jakim jest dla wszystkich ponowne odzyskanie praw miejskich przez miejscowość, przygotowały krótkie wystąpienie na temat bogatej, choć często trudnej historii Opatowca. Na
zakończenie swojego występu zaśpiewały o nim piosenkę, którą
stworzyły specjalnie na tę okoliczność, za co zostały nagrodzone
gromkimi brawami.
Kolejnym punktem uroczystości były występy artystyczne

w wykonaniu dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach dodatkowych realizowanych w Instytucji Kultury. Podopieczni Pana
Radosława Kornasia przygotowali krótki koncert kolęd i pastorałek. Jako pierwsza uczestnikom zaprezentowała się grupa wokalna
„Żuraweczki”, a następnie młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny „Żywioły”.
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich także zaprezentowały podczas
spotkania swoje talenty, rywalizując w ogłoszonym przez Instytucję
Kultury konkursie pod nazwą „Karnawał z moim KGW”. Występy Pań
miały charakter teatralno-kabaretowy i wywołały prawdziwe salwy
śmiechu wśród uczestników spotkania.
Cieszymy się, że Panie z Kół Gospodyń Wiejskich na co dzień
zabiegane i zapracowane, znalazły chwilę na przygotowanie takich
fantastycznych i zabawnych prezentacji.
Na zakończenie spotkania zaprezentowały się dwa zespoły
„Show” i „Antrakt”.

GMINNY DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Podczas uroczystości, która miała miejsce
w Instytucji Kultury w Opatowcu w niedzielę
27 stycznia 2019 r. panowała miła, świąteczna
atmosfera. Swoje święto przy wspaniałych występach najmłodszych obchodzili Dziadkowie
i Babcie.
Uroczystość rozpoczęła się oczywiście od życzeń dla wszystkich Babć i Dziadków, które w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomira Kowalczyka złożyła prowadząca uroczystość
Beata Adamczyk. Ciepłe słowa do wszystkich zgromadzonych, połączone z życzeniami skierowali
również obecni na uroczystości goście: Henryk Kryca – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu,
Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu oraz Tomasz Paluch – Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.
Zgromadzeni podziwiali młodych artystów,
którzy przygotowali bardzo bogaty, piękny program artystyczny w klimacie Bożonarodzeniowym.
Występy rozpoczęli podopieczni Pana Radosława Kornasia,
biorący udział w zajęciach dodatkowych realizowanych w naszej
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XII Gminny Dzień Kobiet odbył się 10 marca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Krzczonowie
Gminny Dzień Kobiet w Krzczonowie, którego organizatorem
jest Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, od
lat niezmiennie cieszy bardzo dużą popularnością.
Również w tym roku na uroczystość przybyły Panie z terenu
gminy Opatowiec oraz liczni zaproszeni goście: Krzysztof Lipiec –

Poseł na Sejm RP, Krystian Jarubas – Poseł na Sejm RP VIII kadencji, Mirosław Pawlak – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP, Henryk Kryca – Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opatowcu wraz z Radnymi, Michał Szczerba – Członek Zarządu
Powiatu Kazimierskiego, Artur Konarski – Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marek Krupa – Sekretarz Powiatu Kazimierskiego, Adam Stoksik – Radny Powiatu Kazimierskiego, Anna
Klimaszewska-Luty – Skarbnik Miasta i Gminy Opatowiec, Sołtysi,
Dyrektorzy oraz Kierownicy i Pracownicy instytucji gminnych.
Uroczystość rozpoczęła się życzeniami dla wszystkich Pań, złożonymi przez Burmistrza oraz zaproszonych gości. Po życzeniach
był tort, kwiaty i ... dalszy ciąg atrakcji... Na scenie zaprezentowały
swój program artystyczny dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej
w Krzczonowie i Opatowcu oraz osoby uczęszczające na zajęcia artystyczne organizowane przez Instytucję Kultury w Opatowcu.
Gwiazdą wieczoru był duet aktorów scen krakowskich, którzy
z klasą i humorem bawli publiczność, przez ponad godzinę prezentując specjalnie przygotowany z okazji Dnia Kobiet musicalowy
program p.t. „Baby Ach Te Baby”.
Składamy serdeczne podziękowania dla mieszkańców Krzczonowa, na ręce Sołtysa – Mariana Gruszki, KGW Krzczonów, OSP
Krzczonów, OSP Kocina oraz pracownikom instytucji gminy, młodzieży, dzieciom i wszystkim osobom, które zaangażowały się
w przygotowanie uroczystości, w jej obsługę oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa.

Instytucji Kultury. Krótki koncert kolęd i pastorałek zaprezentował
młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny „Żywioły” oraz grupa
wokalna „Żuraweczki”. Dzieci i młodzież uczące się gry na różnych
instrumentach także zaprezentowały swoje umiejętności w świątecznym repertuarze.
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HISTORYCZNY DZIEŃ W DZIEJACH GMINY OPATOWIEC
W dniu 4 kwietnia 2019 r. celebrowaliśmy odzyskanie odzyskania
praw miejskich przez Opatowiec.
Upamiętniliśmy również rocznice
Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy
Smoleńskiej.
Msza Święta, koncelebrowana,
odprawiona w kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Opatowcu przez
Proboszcza Parafii Opatowiec ks. Ireneusza Zycha, Dziekana Dekanatu
Nowokorczyńskiego ks. prałata Marka Małczęcia, Dziekana
Dekanatu Skalbmierskiego ks. kanonika Mariana Fatygę, Proboszcza Parafii Sokolina ks. kanonika Tadeusza Śliwę, Proboszcza Parafii Bejsce ks. Marka Zawłockiego i Proboszcza Parafii Rogów
ks. Adama Dziadka, zapoczątkowała wyjątkową uroczystość.
Następnie, uformowany orszak, na czele którego stanęły poczty sztandarowe: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Szkoły Podstawowej w Opatowcu im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego, Szkoły Podstawowej w Krzczonowie im. Jana Pszczoły
Wojnara, Związku Harcerstwa Polskiego im. Lucjana Skrzyńskiego w Opatowcu, Jednostki Strzeleckiej 2130 im. Gen. Bronisława
Kwiatkowskiego z Kazimierzy Wielkiej oraz jednostek OSP z Opatowca, Kociny i Krzczonowa prowadzone przez Komendanta Gminnego OSP dh. Tadeusza Nura przemaszerował ulicami Opatowca.
Na początku korowód zatrzymał się obok wieży hejnałowo-zegarowej, by wysłuchać hejnału gminy Opatowiec. W dalszej części
przemaszerowano przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kociny
pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje zaproszonych gości złożyły wieńce i kwiaty.
Pierwszy był wieniec od Prezesa Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego, reprezentowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek, następnie od Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego, wieniec złożył Członek Zarządu Mariusz Gosek,
oraz od Samorządu Gminy Opatowiec. Wieńce i kwiaty złożyli: Służby Mundurowe, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin z terenu
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powiatu i gmin ościennych, Samorząd
Powiatu Kazimierskiego, mieszkańcy
Opatowca, dzieci i młodzież ze szkół
z terenu gminy.
Następnie w paradnym szyku
wszyscy zebrani przeszli pod Dąb Pamięci znajdujący się na placu szkolnym, który upamiętnia Zbrodnię Katyńską i Katastrofę Smoleńską. Tutaj
również składano wieńce i kwiaty oraz
zapalono znicze.
Kolejnym punktem wyjątkowej uroczystości była okolicznościowa Sesja Rady Miejskiej, która odbyła się w hali
Gminnego Ośrodka Sportu. Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Kryca.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec
Sławomir Kowalczyk. Przywitał wszystkich przybyłych w tym szczególnie zaproszonych gości w osobach: Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek, Jacka Włosowicza Senatora RP Ziemi Świętokrzyskiej, Posła Michała Cieślaka, którego reprezentowała Aneta
Bobowiec-Stachowicz Dyrektor Biura, Wicepremiera Jarosława Gowina, którego reprezentowała Natalia Rajtar, Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusza Goska, Radnych Sejmiku
Wojewódzkiego: Adama Jarubasa i Artura Konarskiego reprezentującego Andrzeja Prusia Przewodniczącego Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego.
Uroczystość zaszczyciło bardzo liczne grono Starostów, Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad z województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.
Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Opatowcu byli obecni
wszyscy radni i liczni sołtysi z terenu gminy Opatowiec, dyrektorzy
i kierownicy wielu instytucji i organizacji z terenu powiatu kazimierskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy, mieszkańcy gminy
i liczne grono zaproszonych gości.
Następnie Burmistrz przybliżył wszystkim zebranym bogate
i burzliwe dzieje samego Opatowca i naszej gminy. W swoim wy-

stąpieniu przypomniał historyczny charakter i bohaterską postawę
mieszkańców tych ziem. Mówił o wydarzeniach, które tu wystąpiły
i losach mieszkańców tych ziem.
-Mamy niepowtarzalną możliwość celebrowania aktu przywrócenia, po 150 latach, praw miejskich dla Opatowca. Położonego
w zacnej osnowie, wśród historycznych, liczących się i tworzących
zręby państwowości polskiej miejscowości naszej gminy i tych
wchodzących w skład gmin ościennych – mówił Burmistrz Sławomir Kowalczyk. W swoim wystąpieniu odczytał historyczny akt nadania praw miejskich dla Opatowca zarówno w języku łacińskim jak
polskim.
Bo warto zauważyć, dotrwał do czasów współczesnych dokument wystawiony przez Kazimierza Jagiellończyka w 1456 roku, potwierdzający i przytaczający dosłownie akt nadania praw miejskich
dla Opatowca, wydany 15 maja 1271 roku przez księcia Bolesława
Wstydliwego. Oryginał, znajdujący się pierwotnie, przez wiele setek
lat, w Klasztorze Tynieckim, potem zaginiony, został odnaleziony
w archiwum w Krakowie. Przetłumaczony, dla pożytku publicznego, przed kilkoma tygodniami na język polski dzięki uprzejmości
prof. Krzysztofa Pawłowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Podczas Sesji nie zabrakło podziękowań dla Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Świętokrzyskiego, Parlamentarzystów Ziemi

Świętokrzyskiej, Radnych i Sołtysów obecnej i poprzedniej kadencji, którzy byli zaangażowani w proces odzyskania praw miejskich.
Gmina Opatowiec przygotowała dla uczestników uroczystości
pamiątkowe kopie aktu nadania praw miejskich wraz z tłumaczeniem na język polski, opatrzone pieczęcią lakową. Zaprezentowany
został również film promujący walory Naszej Małej Ojczyzny.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatowcu przygotowali
program artystyczny p.n. „Opatowiec na przestrzeni dziejów, czyli
wielka historia małego miasta…”.
Dodatkową atrakcją, zwieńczeniem uroczystości, był koncert
światowej sławy pianisty Artura Dutkiewicza, pochodzącego z Ponidzia, który wykonał własne interpretacje tych bardziej ale też
i mniej znanych utworów. Kompozycji uniwersalnych, ale też i podszytych nutą lokalną, nawiązujących wprost do akcentów ludowych
z naszego Ponidzia.
Relację z uroczystości dzięki uprzejmości przybyłych mediów
możemy zobaczyć w TVP 3 Kielce i na stronach Polskiego Radia Kielce, Echa Dnia i Tygodnika Ponidzie.
Dziękujemy również osobom zaangażowanym w organizację
tego historycznego święta – odzyskania praw miejskich Opatowca,
będącego od 1 stycznia 2019 roku najmniejszym miastem w Polsce…
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żeniu do celu, że dobro zawsze zwycięża zło, a prawdziwa przyjaźń
przetrwa wszystko.
W rolę reżysera tego pięknego widowiska wcieliła się Pani
Katarzyna Szczerba, za co została uhonorowana statuetką „Opatowieckiego Oscara”. Scenografię przygotowała Pani Anita Woźniak,
a przepiękne kostiumy były zasługą rodziców Oddziału Zero oraz
Przedszkola.
Tradycje teatralne Opatowca sięgają dwudziestolecia międzywojennego. Mamy nadzieję, że niezwykle udany debiut nowo powstałej grupy teatralnej sprawi, że jeszcze nie raz zobaczymy ich na
scenie. Wszystkim wykonawcom i zaangażowanym osobom gratulujemy wspaniałego spektaklu.

„RODZINNE ŚWIĘTOWANIE” W OPATOWCU

WIANKI NAD WISŁĄ W OPATOWCU
W dniu 23 czerwca 2019 roku
w Domu Kultury w Opatowcu odbyły się
obchody Nocy Świętojańskiej.
Licznie zgromadzonych przed Domem
Kultury miłośników pięknej słowiańskiej
tradycji jaką stanowią obchody Nocy Świętojańskiej powitał Burmistrz Miasta i Gminy
Opatowiec – Sławomir Kowalczyk.
Tegoroczne obchody już tradycyjnie
rozpoczął konkurs na najpiękniejszy wianek. Z roku na rok komisja konkursowa ma
coraz trudniejsze zadanie. Wianki prezentowane w konkursie to prawdziwe dzieła sztuki ludowej.
Na początku wianki plecione były ze zwykłej słomy, w którą
wplatano kwiaty. Już w późniejszych czasach dziewczęta zaczęły
pleść wiązanki z polnych kwiatów i ziół i osadzały w nich świece.
Taki bukiet musiał składać się z siedmiu roślin, które uważano za
magiczne: bylicy, łopianu, rosiczki, szałwii, dziurawca, ruty i dziewanny. Wierzono, że w ten sposób odstraszy się złe duchy, uchroni
przed chorobą i zagwarantowuje szczęśliwe zamążpójście.

Z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca, odbywała
się w Domu Kultury uroczystość poświęcona tym trzem pięknym świętom. W tym roku organizatorami uroczystości była
Samorządowa Instytucja Kultury oraz Szkoła Podstawowa
w Opatowcu.
Rodzinnie, z dużą dawką humoru i mnóstwem niespodzianek
świętowaliśmy 2 czerwca 2019 r. z przedszkolakami, zerówką oraz
ich rodzicami, nauczycielami, dziadkami oraz przybyłymi gośćmi
te święta. Było to więc prawdziwie rodzinne wydarzenie.
Uroczystość otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec –
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Dzieci były zachwycone niespodzianką i z całym swoim urokiem odwdzięczyły się rodzicom. Były piosenki, tańce, wierszyki
o tym jak bardzo dzieci kochają swoich rodziców, ale także o tym, że
rodzice gdy byli małymi dziećmi nie różnili się od nich, również psocili, bywali niegrzeczni i mieli różne pomysły. Mali artyści udowodnili więc, że nie tylko te cechy odziedziczyli po swoich rodzicach,
ale przede wszystkim olbrzymi talent artystyczny, który szlifują pod
okiem swoich opiekunów: Ewy Cabaj, Aleksandry Cugowskiej i Katarzyny Szczerby.
Pięknych występów pogratulował zarówno młodym jak i tym
starszym artystom Pan Burmistrz, który na ten dzień również przygotował niespodziankę – słodki upominek dla dzieci.

O dawnych zwyczajach sobótkowych
opowiedziała Pani Sabina Minior, a Panie z KGW w Opatowcu zaśpiewały dwa
utwory związane z tym pięknym świętem
potwierdzającym ścisły związek człowieka
z naturą.
Zgodnie z tradycją wianki przynoszone obecnie na konkurs zawierają zioła
i kwiaty, jednak zadziwiają pomysłowością
i nowatorką formą.
W tym roku z niełatwym wyborem
najpiękniejszych trzech wianków zmierzyła się komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Styczeń – z Urzędu
Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu, Henryk Kryca – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu, Jarosław Naporowski – Kierownik MOPS w Opatowcu, Alfred Minior – Sołtys Opatowca.
I miejsce komisja przyznała Julii Kaczmarczyk i Krzysztofowi
Kozieł,
II miejsce zdobyli Wiktoria i Jakub Bomba,

Sławomir Kowalczyk. Pan Burmistrz powitał wszystkich zebranych,
a następnie złożył najlepsze życzenia dzieciom i ich rodzicom.
Bardzo miłą niespodziankę sprawili najmłodszym rodzice.
Specjalnie na tę okazję przygotowali przepiękny spektakl „Królowa
Śniegu”. Baśń w wykonaniu dużej grupy rodziców zachwycała nie
tylko piękną scenografią, barwnymi kostiumami i rekwizytami, ale
przede wszystkim perfekcyjnym wykonaniem, z ciekawą interpretacją utrzymaną pomimo powagi baśni w dość wesołym klimacie.
Baśń „Królowa Śniegu” opowiada o tym co w życiu każdego człowieka jest bardzo ważne, o przyjaźni. Cenny dla widza jest morał
płynący z opowieści, który mówi, że należy być wytrwałym w dą-
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III miejsce Alicja i Agata Janiec.
Pan Burmistrz pogratulował zwycięzcom i wręczył nagrody, po
czym barwny korowód udał się na brzeg Wisły, gdzie z jej nurtem
puszczono wianki… i popłynęły, hen do morza.
Uczestnicy wrócili natomiast do Domu Kultury na występy artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży z terenu gminy Opatowiec.
Zaprezentował się młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny „Żywioły”, grupa wokalna „Żuraweczki”, dwie formacje taneczne – Małe Cheerleaderki oraz Duże Cheerleaderki – są to uczestnicy
zajęć dodatkowych realizowanych w Instytucji Kultury.
Dla licznych uczestników zaśpiewała grupa wokalna ze Szko-

ły Podstawowej w Krzczonowie. Publiczność doceniła gromkimi brawami również poezję w wykonaniu uczennic tej szkoły.
Sołtys i Rada Sołecka w Opatowcu na zakończenie uroczystości zaprosili wszystkich uczestników na przygotowany wspólnie z druhami OSP piknik grillowy, a panie z KGW z terenu gminy oraz członkowie Koła Emerytów na pyszne wypieki.
Kultywowanie lokalnych tradycji stanowi fundament naszej
narodowej kultury, a dzięki zaangażowaniu wielu osób i organizacji
udaje się pokazywać dawne obrzędy i zwyczaje młodszemu pokoleniu, za co serdecznie dziękujemy.

DOŻYNKI GMINNE W ROGOWIE
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Tomasz Nowak – sołtys Rogowa, sołtysi, dyrektorzy i pracownicy jednostek gminy, strażacy OSP, panie z KGW z terenu gminy Opatowiec.
Kolejnym punktem programu był konkurs na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy przygotowany przez mieszkańców poszczególnych sołectw gminy Opatowiec. Komisja powołana do ich oceny, brała pod uwagę m.in. kształt, tradycyjny charakter tego jakże
ważnego symbolu pomyślnie zakończonych żniw, oraz sposób jego
prezentacji przez delegacje z poszczególnych wsi.
Podczas uroczystości dożynkowych, które prowadziła Beata
Adamczyk – Dyrektor Instytucji Kultury odbył się również koncert
kapeli ludowej Olbryszanie z Pełczysk.
Na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich, panie przygotowały
pyszności, które cieszyły podniebienia uczestników uroczystości.
Miłośników tańca bawił do białego rana zespół LIDER.
Burmistrz Miasta i Gminy składa wszystkim serdeczne podziękowania za współpracę i zaangażowanie w organizację tegorocznych Dożynek Gminnych. Szczególnie dla mieszkańców Rogowa
i parafii Rogów na ręce: Sołtysa Tomasza Nowaka, Koła Gospodyń
Wiejskich z Rogowa na ręce Prezes Elżbiety Szabli, strażaków OSP
na ręce prezesa Mieczysława Boksy.
Dziękujemy wszystkim osobom, które włożyły swój trud w wystrój, przygotowanie i zaprezentowanie wieńców, oprawę korowodu oraz pracującym przy tej uroczystości.

Gminne Święto Plonów odbyło się dnia 15
sierpnia 2019 roku w Rogowie.
Barwny korowód złożony z reprezentacji 12
sołectw naszej gminy niosących piękne wieńce
dożynkowe oraz licznie przybyłych na uroczystość gości i mieszkańców gminy, przeszedł do
kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, w którym odbyła się dziękczynna Msza Święta,
celebrowana przez proboszcza parafii Rogów – ks.
Adama Dziadka.
Po nabożeństwie, na pięknie przystojnym placu, znajdującym się obok świetlicy wiejskiej, odbyła się oficjalna część uroczystości dożynkowych.
Burmistrz Miasta i Gminy Sławomir Kowalczyk przyjął z rąk starostów bochen chleba, wypieczony z mąki z tegorocznych zbiorów, obiecał
dzielić nim tak, aby nikomu z mieszkańców naszej
gminy go nie zabrakło. Następnie, zgodnie ze staropolskim obyczajem, podzielono ten chleb i poczęstowano nim uczestników uroczystości.
Starostami dożynek byli Elżbieta Szabla – Prezes Koła Gospodyń Wiejskich z Rogowa oraz Jarosław Szumilas –
Sołtys z Ksan.
W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: Krzysztof
Lipiec, Michał Cieślak – Posłowie na Sejm RP, Krystian Jarubas – Poseł na Sejm RP VIII kadencji, Artur Konarski i Maciej Gawin – Radni
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Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Józef Cepil – Dyrektor
Regionalny ARiMR w Kielcach, Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu
Kazimierskiego, Janusz Skoczek – Kierownik ARiMR w Kazimierzy
Wielkiej.
Byli także, obecni mieszkańcy naszej gminy i ich reprezentanci: Henryk Kryca – Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi,
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DOŻYNKI POWIATOWE W KAZIMIERZY WIELKIEJ
Dnia 25 sierpnia 2019 r. na stadionie miejskim
w Kazimierzy Wielkiej odbyły się Dożynki Powiatowe.
Gminę Opatowiec reprezentowało Sołectwo Kamienna z misternie wykonanym wieńcem dożynkowym, barwnie prezentując się na scenie.
Delegację Gminy Opatowiec tworzyli Starostowie
Dożynek Gminnych Elżbieta Szabla – Przewodnicząca
KGW w Rogowie i Jarosław Szumilas – Sołtys wsi Ksany,
mieszkańcy Kamiennej. Władze samorządowe reprezentowali Zastępca Burmistrza Łukasz Marzec, Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Kryca i Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Domoń.
Wieniec dożynkowy w kształcie kopuły o kolistej
podstawie i krzyżujących się u szczytu ramionach zawierający zioła, kwiaty i kłosy zbóż zaprezentowało
Koło Gospodyń Wiejskich z Kamiennej z Przewodniczącą Anną Nowak pod czujnym okiem Sołtysa Tadeusza Domonia.
Delegacji towarzyszyli Skarbnik Miasta i Gminy
Anna Klimaszewska-Luty, Dyrektor Instytucji Kultury
Beata Adamczyk i Członek Zarządu Powiatu Michał Szczerba.
W wyniku przeprowadzonego konkursu na najpiękniejszy wie-

niec dożynkowy zwycięzcą okazała się gmina Bejsce, która reprezentowała powiat kazimierski na Dożynkach Wojewódzkich w Opatowie.

XX – JUBILEUSZOWY ŚWIĘTOKRZYSKI
MŁODZIEŻOWY CHAMPIONAT KONI MAŁOPOLSKICH

Na terenie rozległych, malowniczych opatowieckich błoń
13 i 14 lipca 2019 r. już po raz dwudziesty odbył się Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich.
Impreza, która od lat jest rozpoznawana w regionie i buduje
swoją dobrą markę, również w tym roku stała się wielkim rodzinnym festynem i gratką dla miłośników końskich piękności z kraju
i zagranicy.
Wyjątkowy charakter całemu wydarzeniu dodał również historyczny moment, w którym znalazł się Opatowiec, odzyskując po
ponad 150 latach utracone ukazem carskim prawa miejskie.
Organizatorami championatu byli: Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego, Starosta Powiatu Kazimierskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec oraz Staropolski Związek Hodowców Koni
w Kielcach. Wydarzenie objęli patronatem honorowym: Wojewoda
Świętokrzyski i Dyrektor Regionalny ARiMR w Kielcach, a patronat
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giem oceny koni czuwała komisja w składzie: Roman Krzyżanowski
– przewodniczący, Monika Słowik i Jacek Kozik – członkowie.
Tytuł Championa Hodowlanego Ogierów dwuletnich 2019 r.
zdobył „Tanges AA” Gustawa Leksy ze Skroniowa (woj. świętokrzyskie), tytuł Championa Hodowlanego Klaczy rocznych 2019 r. zdobyła „Artemida” Mariusza Kijka z Tomaszówki (woj. lubelskie), a tytuł Championa Hodowlanego Klaczy dwuletnich 2019 r. zdobyła
„Bona” Piotra Chmielarskiego z Pińczowa (woj. świętokrzyskie).
Oficjalnego otwarcia jubileuszowego – XX Championatu dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk
witając przedstawicieli władz szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego, przedstawicieli samorządów gmin oraz wszystkich przybyłych na wystawę miłośników koni.
Tradycyjnie nie zabrakło Pań z Kół Gospodyń Wiejskich, które częstowały gości lokalnymi przysmakami podkreślając bogatą
tradycję kulinarną regionu. Stoiska przygotowały Koła Gospodyń
Wiejskich z Rogowa, Kamiennej, Kociny, Krzczonowa, Rzemieno-

wic i Senisławic. Równocześnie z końskimi pokazami odbywały się
występy artystyczne. Konferansjerami programu artystycznego byli
Beata Adamczyk i Radosław Kornaś. Na scenie swoje umiejętności
wokalne, gry na instrumentach, tańce oraz inne pokazy prezentowali uczniowie i absolwenci ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu
i Krzczonowie oraz niezawodna Orkiestra Dęta OSP z Kociny, która
zaprezentowała kilka utworów ze swojego repertuaru. Wszystkich
wykonawców publiczność nagrodziła brawami.
Po zakończeniu części oficjalnej Championatu, po występach
dzieci i młodzieży na scenie zaprezentowały się „gwiazdy wieczoru” – zespoły: Zbójnicy, Lili i MeGustar. Zwieńczeniem ostatniego
dnia championatu była dyskoteka pod gwiazdami z muzyką zespołu Top Secret, przy której zwolennicy rytmów disco bawili się
do białego rana.
Cieszymy się, że Championat stał się ponadregionalną, profesjonalną wystawą koni i jednocześnie wielkim rodzinnym festynem
przyciągającym ludzi z kraju i zagranicy.

medialny sprawowały: TVP3 Kielce, Radio Kielce, Echo Dnia i Tygodnik Ponidzia.
Podczas dwudniowej imprezy swój dorobek hodowlany zaprezentowali hodowcy koni rasy małopolskiej z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego, śląskiego i lubelskiego.
W sobotę 13 lipca odbyła się pierwsza część championatu
obejmująca wycenę koni w poszczególnych klasach i ocenę użytkową w tzw. korytarzu.
W niedzielę 14 lipca, podczas drugiego dnia końskich zmagań
dokonano wyceny koni w poszczególnych klasach oraz wybrano
Najlepszego Konia Pokazu 2019 r., którym została roczna klacz „Artemida” Pana Mariusza Kijka z Tomaszówki (woj. lubelskie).
Ogółem zaprezentowano i oceniono 38 koni, w tym 9 ogierów
i 29 klaczy. Nad prawidłowym, zgodnym z regulaminem przebie-
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105. ROCZNICA CHRZTU BOJOWEGO
I PUŁKU PIECHOTY LEGIONÓW POLSKICH
W niedzielę 22 września 2019 roku
pod Pomnikiem „Ku chwale pierwszych
bojów Józefa Piłsudskiego” w Czarkowach, gm. Nowy Korczyn, uroczyście
obchodzono 105. rocznicę walk żołnierzy legionowych na Ziemi Opatowieckiej i Nowokorczyńskiej

Gminny Dzień Strażaka odbył się dnia 3 maja 2019 roku
w Opatowcu.
Uroczystości zainicjowała Msza Święta odprawiona w intencji
strażaków w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła, którą odprawił ks.
proboszcz Ireneusz Zych.
Następnie paradny szyk Pocztów Sztandarowych pod przewodnictwem Komendanta Gminnego dh Tadeusza Nura oraz przy
akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kociny przeszedł przed strażnicę OSP Opatowiec. Na uroczystość przybyli: Posłowie na Sejm RP
Krzysztof Lipiec, Michał Cieślak, Krystian Jarubas, Przewodniczący
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, Wiceprezes
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Grzegorz Socha, Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kazimierzy Wielkiej i zarazem Starosta
Powiatu Jan Nowak, Komendę Powiatową PSP reprezentowali Komendant kpt Marcin Oziębło i mł. bryg. Andrzej Krupa, obecni byli
także radni powiatowi Jarosław Miszczyk i Michał Szczerba, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu Henryk Kryca wraz z rad-

nymi, sołtysi, mieszkańcy gminy i zaproszeni goście.
Podczas uroczystości nastąpiło poświęcenie i przekazanie
zakupionego sprzętu ratowniczego. Warto przypomnieć, że mogło się to odbyć dzięki wsparciu finansowemu m.in. Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i budżetu
Gminy Opatowiec a proces pozyskiwania środków zapoczątkowało
złożenie odpowiedniej poprawki do Budżetu Państwa przez Posła
Michała Cieślaka.
Łódź ratownicza pozyskana została dzięki współpracy władz
gminy Opatowiec z Komendą Wojewódzką i Powiatową PSP.
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP odznaczyło
Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza druha Ryszarda
Kłosa Prezesa OSP Opatowiec.
Uroczystości zakończyła defilada jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Opatowca, Kociny, Ksan, Krzczonowa, Rzemienowic,
Kamiennej, Rogowa, Senisławic i Chwalibogowic.

Uroczystości rozpoczęła polowa msza
święta u stóp monumentu odprawiona
przez Dziekana Dekanatu Korczyńskiego,
księdza Marka Małczęcia.
Oficjalnego otwarcia obchodów
dokonał Burmistrz Nowego Korczyna Paweł Zagaja. W uroczystościach, upamiętniających wydarzenia, które miały miejsce na naszych terenach przed stu laty, a także w okresie II Wojny Światowej,
licznie udział wzięli mieszkańcy naszej gminy. Kwiaty przy pomniku
składali m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, harcerze, kombatanci.
Na uroczystość stawiły się poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu oraz Szkoły
Podstawowej im. Jana Pszczoły „Wojnara” z Krzczonowa. Obie szkoły
licznie reprezentowali uczniowie, zuchy i harcerze oraz nauczycie-

le wraz z dyrektorem Tomaszem Paluchem. Kuratorium Oświaty
w Kielcach reprezentowała Elżbieta Szczęsna-Kusak wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu.
Do najbardziej krwawego, ale zwycięskiego starcia w bitwie
pod Czarkowami doszło 23 września 1914 r. Wówczas w walkach
u boku Józefa Piłsudskiego uczestniczyła większość późniejszych
najwyższych dowódców Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej. Byli to
m.in. przyszli marszałkowie kraju: Józef Piłsudski, Edward Rydz Śmigły i Michał Rola-Żymierski oraz prawie stu przyszłych generałów
Wojska Polskiego.
W 1928 r. w hołdzie poległym legionistom wzniesiono w Czarkowach Pomnik Zwycięstwa Legionów. Został on zbudowany wg
projektu prof. Konstantego Laszczki. Odsłonił go prezydent RP
Ignacy Mościcki. Pomnik przetrwał okupację hitlerowską, natomiast
w styczniu 1945 r. wysadzili go w powietrze żołnierze Armii Czerwonej. Został on odbudowany na początku lat 90. Inicjatywą kierował
Komitet Odbudowy Pomnika zrzeszający działaczy społecznych
z Kazimierzy Wielkiej, Nowego Korczyna, Pińczowa i Opatowca.
Na wysokiej, zwieńczonej orłem kolumnie pomnika widnieją
nazwy miejscowości związane z pierwszymi walkami legionistów:
Kielce, Nowy Korczyn, Ostrowce, Szczytniki, Czarkowy, Opatowiec.
U jej podnóża znajduje się płyta grobu nieznanego żołnierza i wizerunek orderu Virtuti Militari.

75. ROCZNICA PACYFIKACJI OPATOWCA
W dniu 28 lipca 2019 roku odbyły się obchody 75. Rocznicy
upamiętniającej masowy mord mieszkańców Opatowca w czasie II Wojny Światowej.
Uroczystości rozpoczęła Msza św. odprawiona przez ks.
Ireneusza Zycha – proboszcza parafii pw. św. Jakuba Apostoła
w Opatowcu.
Po zakończonej Eucharystii Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Opatowca przybliżyły wydarzenia tamtych tragicznych dni, odczytano listę Ofiar Pacyfikacji. Julia Jabłońska i Emilia Cugowska
zaprezentowały wiersz Pani Marii Kłos napisany przed laty na Tę
Okoliczność. Nikola Wróbel zaśpiewała piosenkę „Biały Krzyż”. Pani
Leokadia Witkoś – naoczny świadek Pacyfikacji przedstawiła przejmująco swoją relację z Tamtych Wydarzeń.
W uroczystości udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy Sławomir Kowalczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu Henryk
Kryca, Członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego Michał Szczerba,
Dyrektor Instytucji Kultury Beata Adamczyk, Radny Przemysław Janowski, Sołtys Opatowca Alfred Minior wraz z Radą Sołecką, Janina
Siemieniec Przewodnicząca KGW Opatowiec, Ryszard Kłos Prezes
OSP Opatowiec, harcerze, młodzież szkolna, mieszkańcy gminy
Opatowiec i goście. Obecny był także Zarząd Obszaru Południowego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” z Krakowa oraz Żołnierze
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106 DP Inspektoratu ”Maria”.
Poczty Sztandarowe reprezentowały jednostkę Ochotniczej
Straży Pożarnej z Opatowca, Związek Harcerstwa Polskiego im. Lucjana Skrzyńskiego z Opatowca, Związek Kombatantów RP Byłych
Więźniów Politycznych w Opatowcu.
Zebrani udali się na cmentarz parafialny w Opatowcu, gdzie
złożono wieniec i zapalono znicze pod Mogiłą upamiętniającą Ofiary mordu sprzed 75-laty.
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OBCHODY 80. ROCZNICY WYBUCHU
II WOJNY ŚWIATOWEJ W GMINIE OPATOWIEC

UROCZYSTOŚCI 75. ROCZNICY KATASTROFY BRYTYJSKIEGO
SAMOLOTU LIBERATOR EW250 L, POD POMNIKIEM W KOCINIE

Dnia 8 września 2019 roku uczciliśmy pamięć poległych
podczas II Wojny Światowej.
Obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na terenie
naszej gminy odbyły się w miejscach poświęconych pamięci bohaterów tamtych dni.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Św. Barbary w Kocinie, odprawiona w intencji poległych żołnierzy przez
proboszcza parafii ks. Wojciecha Michalskiego. Następnie przy
akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kociny, poczet sztandarowy
OSP Kocina, Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, Członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego Michał Szczerba,
mieszkańcy sołectwa z Sołtysem Markiem Plutą i Radnymi Januszem Cabajem oraz Stanisławem Kosiarą, strażacy ochotnicy oraz
przybyli goście udali się na cmentarz parafialny. Odbył się tam apel
poległych, odczytany przez Komendanta Gminnego OSP Tadeusza
Nura, po którym na żołnierskim grobie złożono wiązanki kwiatów
i zapalono znicze.
Delegacja Gminy Opatowiec oraz przedstawiciele sołectwa
Charbinowice z Sołtysem Robertem Soją i Radną Jolantą Zborowską, złożyli również kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza w Charbinowicach – symbolu walk podczas II Wojny Światowej.
Główna część obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej odbyła się pod pomnikiem Legionisty, Żołnierza Września
’39 r. i Partyzanta 1939-1945 r. w Ksanach. Uroczystości rozpoczęto
hymnem państwowym odegranym przez Orkiestrę Dętą z Kociny
połączonym z wciągnięciem flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy Jednostki Strzeleckiej 2130 z Kazimierzy Wielkiej.
Mszę Świętą polową w intencji poległych odprawił ks. Dziekan
Marek Małczęć. W części oficjalnej uroczystości gospodarz gminy
Burmistrz Miasta i Gminy Sławomir Kowalczyk przypomniał wydarzenia jakie miały miejsce na tych ziemiach przed 80 laty. Żołnierze
którzy w 1939 roku zostali pochowani w Ksanach, spoczywają na
cmentarzu wojennym w Czarkowach...
W obchodach uczestniczyły poczty sztandarowe: Jednostki
Strzeleckiej 2130, OSP Ksany, Szkoły Podstawowej w Opatowcu,
Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, Związku Harcerstwa Polskiego z Opatowca i Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Służby mundurowe reprezentowali: z ramienia Komendanta
WKU w Busku Zdroju kpt. Jacek Stefaniak, Komendant Państwowej

W niedzielę 20 października 2019 r. w Kocinie oddano hołd
załodze ciężkiego samolotu bombowego Liberator B24J z 34
Dywizjonu SAAF, niosącej w czasie wojny pomoc polskiemu
Państwu Podziemnemu.

Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt.
Marcin Oziębło i Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2130 por. Zbigniew Cieśniarski.
Obecni byli: Poseł na Sejm RP VIII kadencji Krystian Jarubas, Wojewodę Świętokrzyskiego reprezentował Hubert Przybyszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opatowcu Henryk Kryca wraz z Radnymi,
Radni Rady Powiatu Kazimierskiego Michał
Szczerba i Adam Stoksik, Dyrektorzy Szkół :
Grzegorz Kozioł i Tomasz Paluch, Kierownik
MOPS Jarosław Naporowski, Sołtys wsi Ksany Jarosław Szumilas wraz z Mieszkańcami,
Sołtysi i Mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz Goście.
Przybyłe na uroczystość delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów oraz
zapaliły znicze. Uroczystości, które prowadziła Beata Adamczyk, Dyrektor Instytucji
Kultury, zakończono programem artystycznym, zaprezentowanym przez uczniów
z Opatowca i Krzczonowa.
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Do katastrofy samolotu, zestrzelonego przez niemiecki myśliwiec Focke-Wulf 190, doszło 16 października 1944 r. W tym
dniu, późnym popołudniem, z Brindisi w południowych Włoszech,
wystartowało 12 maszyn z bronią i zaopatrzeniem dla walczącej
w okupowanej Polsce Armii Krajowej. Wśród nich był Liberator
o oznaczeniu kodowym EW-250 L., którego zadaniem było zrzucenie zaopatrzenia na placówkę o kryptonimie Cekinia 202, w rejonie
Końskich i powrót do bazy, bez międzylądowania. Przypomnijmy –
brak zgody Sowietów na korzystanie z ich lotnisk na drugim brzegu
Wisły. Odległość do pokonania to niemal cztery tysiące kilometrów,
kilkanaście godzin w skrajnie trudnych warunkach, w mrozie, nad
terytorium nieprzyjacielskim, bez osłony własnych myśliwców. Olbrzymi samolot, 20 m. długości i niemal 34 m. rozpiętości skrzydeł,
5,5 m. wysokości o wadze niemal 30 ton, łatwy do trafienia...Celem
dostarczenia jak największej ilości sprzętu, załoga kompletowana
była do stanu minimalnego. Dodajmy, załoga w całości złożona była
z ochotników.
Misja ta, podobnie jak pozostałe, a było ich w latach 1941-1944
prawie tysiąc, obarczona była wielkim ryzykiem. Alianccy lotnicy
wiedzieli, że mogą z niej nie powrócić... Tak też stało się w przypadku lotu EW250L. Zestrzelony przez Niemców samolot z ośmioosobową załogą, w skład której wchodzili południowoafrykańscy piloci
SAAF/RAF, walczący w ramach Brytyjskiej
Wspólnoty Narodów, podjął nieudaną
próbę awaryjnego lądowania na terenie
pól pomiędzy Kociną i Krzczonowem. Jedynym ocalałym z katastrofy był strzelec
pokładowy, któremu okoliczni mieszkańcy z narażeniem życia udzielili pomocy
i schronienia. Tak historię wydarzeń sprzed
75 laty przybliżył Sławomir Kowalczyk,
Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec.
Uroczystości rocznicy upamiętniającej tamte tragiczne wydarzenia rozpoczęły
się mszą świętą w kościele pw. św. Barbary w Kocinie, którą odprawił ks. Proboszcz
Wojciech Michalski.
Następnie uczestnicy przy akompa-

niamencie orkiestry Dętej z Kociny udali się na skarpę obok świątyni, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający poległych lotników.
Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec powitał wszystkich zebranych, w swoim wystąpieniu podkreślił bohaterską postawę lotników
oraz mieszkańców Kociny, którzy uratowali życie ocalonego lotnika.
Adam Jarkiewicz członek społecznego komitetu budowy pomnika ofiar katastrofy, podkreślił, że uroczystość ma na celu zachowanie pamięci o tych, którzy poświęcili życie w imię wolności i pokoju, a także winna stanowić przestrogę dla przyszłych pokoleń, że
wojna zawsze jest złem przynoszącym ludziom śmierć i zniszczenie.
Podczas uroczystości Małgorzata Janiec, Dominik Kościelny
i Adam Jarkiewicz odczytali okolicznościowe listy od rodzin członków załogi Liberatora EW250L.
Obchody uświetniły występy dzieci i młodzieży szkolnej ze
Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, które zaprezentowały program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Wiesława Tomala.
Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy Kociny i Krzczonowa oraz zaproszeni goście, m.in.:
Poczty sztandarowe: jednostek OSP z Kociny i Kamiennej wraz
z Komendantem Gminnym OSP Tadeuszem Nurem, 106 Dywizji AK
– Koło Miechów, II Wielickiego Batalionu „Wilga – Mrówka” 12 Pułku AK, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów politycznych,
Szkół Podstawowych z Opatowca i Krzczonowa oraz Związku Harcerstwa Polskiego w Opatowcu.
Obecni byli: Weteran walk wojny obronnej Polski w 1939 r. –
więzień niemieckich obozów koncentracyjnych i komunistycznych
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do 1956 – mjr. Stanisław Szuro PS. „Zamorski”, Delegacja Zarządu
głównego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Inspektoratu „Maria” 106 Dywizji Piechoty z Krakowa z Prezesem Ryszardem
Chećko na czele, Koło Stowarzyszenia Żołnierzy AK wraz z pocztem
sztandarowym z Miechowa na czele z Januszem Jackowskim,
Przedstawiciele Koła Stowarzyszenia Żołnierzy AK z Kazimierzy
Wielkiej: Józef Belski i Andrzej Bienias, Prezes Koła AK w Wieliczce
Stanisław Dziedzic.
Przybyła również delegacja Zarządu Obszaru Południowego
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Krakowie z Prezesem Małgorzatą Janiec, Przedstawiciel Niezależnego Światowego Związku
Żołnierzy AK w Krakowie Tadeusz Siudak, Córka Józefa Ostafina
zamordowanego w 1947 roku działacza II Zarządu „Wolność i Niezawisłość” Jadwiga Ostafin-Martyna, Wnuczka generała Bolesława
Michała Nieczui-Ostrowskiego – dowódcy inspektoratu AK Maria
106 DP Ewa Kruc, Przedstawiciel Muzeum Armii Krajowej im. Emila
Fieldorfa „Nila” w Krakowie Izabela Cisek, córka Mieczysława Jańca
„Lota” – dowódcy Oddziału Dywersyjno-Partyzanckiego „LOT” Inspektoratu AK „Maria” Urszula Frąckowiak, Pasjonat Historii Lotnictwa Dominik Kościelny, Starszy Kustosz Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie Wojciech Krajewski, Dyrektor Muzeum Spraw Wojskowych Zbigniew Feliksiewicz. WKU Busko-Zdrój reprezentował ppłk.
Tomasz Kokociński.
Władze Samorządowe reprezentowali: Starosta Powiatu Kazimierskiego Jan Nowak, Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Bojanowicz, Wiceburmistrz Nowego Korczyna Piotr Strach, Przewodniczący
Rady Miejskiej Henryk Kryca wraz radnymi, kierownicy jednostek,
dyrektorzy Szkół, Sołtysi, Członkowie Społecznego Komitetu upamiętniającego poległych pilotów RAF i SAAF w katastrofie Liberatora
B24 w osobach: Adam Jarkiewicz, Jacek Janiec, Stanisław Jarkiewicz,
Marian Gruszka i Jakub Różycki, Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Kielcach Elżbieta Szczęsna-Kusak, Kierownik KHiNO „Polan”
w Krzczonowie Tadeusz Bryła, przedstawiciele mediów Marta Gajda
Polskie Radio Kielce i Krzysztof Wieczorek Echo Dnia.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że przez trzy lata, na polach w Krzczonowie, dzięki zaangażowaniu przedstawicieli lokalne-

go komitetu społecznego, członków Stowarzyszenia „Wizna 1939”
i Gminy Opatowiec, odnaleziono większość szczątków brytyjskiego
samolotu Liberator. Są to m.in. wszystkie cztery silniki oraz wiele innych cennych, historycznych, części.
W trakcie tej uroczystości, osoby, które przez lata czyniły wiele
starań o godne upamiętnienie lotników, zostały odznaczone Honorową Odznaką 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej Inspektoratu
„Maria”.
Prezentujemy, ku pamięci, nazwiska bohaterskiej załogi Liberatora EW250L:
dowódca załogi, porucznik Denis Osborn Cullingwort,
zastępca dowódcy, porucznik Franklin Charles Searle Stuart,
nawigator, porucznik Kenneth McLeod,
radiooperator, porucznik James Ray-Howett,
bombardier, sierżant Jack Edwin George Speed,
strzelec, sierżant Richmond Desmond Preston,
strzelec, sierżant Ronald Cecil Bowden,
strzelec, sierżant Ronald Pither – uratowany

UROCZYSTE OBCHODY NARODOWEGO
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Narodowe Święto Niepodległości – jest świętem państwowym, obchodzonym w Polsce corocznie dnia 11 listopada, dla
upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918
roku, po 123 latach zaborów.
Tegoroczne obchody 101. rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości zainaugurowała uroczysta Msza Święta za Ojczyznę
w kościele p.w. św. Jakuba w Opatowcu, którą odprawił proboszcz
parafii – ks. Ireneusz Zych.
Po nabożeństwie Komendant Gminny OSP dh Tadeusz Nur poprowadził poczty sztandarowe: Jednostki Strzeleckiej 2130, jedno-
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i Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Kryca, Starosta Powiatu
Kazimierskiego Jan Nowak wraz z Radnymi Rady Powiatu, delegacje Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z Opatowca i Krzczonowa,
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koła Gospodyń Wiejskich, Sołectwo Opatowiec i mieszkańcy gminy. Następnie ksiądz proboszcz
wraz ze zgromadzonymi odmówił modlitwę w intencji poległych
w walkach o Niepodległą Polskę.
Okolicznościowy program artystyczny zaprezentowali ucznio-

wie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Opatowca.
Delegacja harcerzy z Opatowca złożyła również kwiaty i zapaliła znicze na cmentarzu wojennym z 1914 roku, na którym pochowano 837 żołnierzy. W ten symboliczny sposób oddano hołd tym
wszystkim, którzy poświęcili swoje życie w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła strażacka orkiestra
dęta z Kociny, która na zakończenie uroczystości zaprezentowała
wiązankę utworów patriotycznych.

stek OSP z terenu gminy, Szkół z terenu gminy Opatowiec, Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Harcerzy oraz
wszystkich zgromadzonych w uroczystym korowodzie pod znajdujący się w parku zabytkowy krzyż, gdzie złożono kwiaty i zapalono
znicze, a następnie pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Oficjalną część obchodów rozpoczęła Dyrektor Instytucji Kultury Beata Adamczyk, a okolicznościowe przemówienie wygłosił
Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk.
Na płycie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego wiązanki
kwiatów złożyli: Burmistrz Miasta i Gminy Sławomir Kowalczyk

REMONTY I PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH
Nowe nawierzchnie asfaltowe powstały w 2019 roku na
siedmiu odcinkach dróg gminnych o łącznej długości około
3,3 km. Wartość przeprowadzonych inwestycji wyniosła ponad
930 tysięcy złotych.
W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2019 roku
wykonano następujące odcinki dróg:
Droga gminna nr 357015T o dł. 820 mb – Opatowiec – Plebańska
Droga gminna dz, nr 75/3 o dł. 650 mb. – Kobiela
Droga gminna dz. Nr 388/2 o dł. 477 mb. – Kocina
Droga gminna nr 357072T o dł. 306 mb. – Mistrzowice
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W ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku powstały nowe nawierzchnie asfaltowe w sołectwach :
Podskale – remont drogi gminnej nr 357016T relacji Podskale –
Kobiela (Rzyczyska) na odcinku o długości 681 mb.
Chwalibogowice – na odcinku o długości 205 mb. na drodze
gminnej nr 357038T.
Ksany – przebudowa drogi gminnej na dz. nr 525 o długości
134 mb.

23

BIULETYN INFORMACYJNY – Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC

BIULETYN INFORMACYJNY – Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC

REMONTY I PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH

Chwalibogowice
Opatowiec – Plebańska

Kobiela
Ksany

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
Wykonano przebudowę drogi powiatowej Ksany – Rzemienowice, tzw. „drogi przez las”.

Kocina

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0551T relacji Bejsce-Królewice-Rzemienowice od km 7+785 do km 9+030”
zrealizowane zostało przy udziale środków finansowych pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych (50%) i porozumienia
pomiędzy Gminą Opatowiec i Starostwem Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej (po 25%).
Nowa nawierzchnia asfaltowa o łącznej długości 1245 mb.
powstała wraz z poboczami i odpłaszaczami odblaskowymi tzw.
„wilczymi oczami” za kwotę blisko 390 tys. złotych. Udział środków
z budżetu gminy Opatowiec wyniósł ok. 100 tys. złotych.
Długo oczekiwana przez mieszkańców przebudowa drogi, której stan faktyczny wymagał tych prac od wielu już lat, dobiegła końca.

Mistrzowice

Podskale
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NOWOCZESNE OŚWIETLENIE ULICZNE LED W GMINIE OPATOWIEC
Prace polegające na kompleksowej wymianie lamp oświetleniowych na terenie naszej gminy dobiegają końca.
Zadanie pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Opatowiec” polegające na wymianie ponad 631
sztuk opraw oświetlenia ulicznego w technologii LED, aktualnie
dobiega końca.
Wykonawcą realizującym to przedsięwzięcie jest firma Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu.
Wartość całego zadania wyniosła blisko 1 mln 170 tys. złotych, przy dofinansowaniu ponad 930 tys. złotych z Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020.
Inwestycja, której zakończenie przypada na 31.03.2020 roku
objęta jest 10 letnią gwarancją.
Celem projektu jest obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg.
Istotnym efektem przeprowadzenia inwestycji będzie znaczne
obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego o najwyższych parametrach
użytkowych.

KOLEKTORY SŁONECZNE W GMINIE OPATOWIEC
Zakończył się projekt realizowany przez Gminę Opatowiec
wspólnie z Gminami Wiślica, Czarnocin i Nowy Korczyn w ramach
osi Priorytetowej – 3 Efektywna i zielona energia, Działania 3.1
Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
W ramach zrealizowanego zadania p.n. „ Dostawa z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn,
Opatowiec, Czarnocin” zamontowano 159 instalacji solarnych na
terenie Gminy Opatowiec.
Wykonawca firma Flexipower Group Sp.z o.o. Sp.K. z Woli Zaradzyńskiej udzieliła gwarancji na instalację obejmującą okres 60 m-cy.
Koszt zrealizowanego projektu wyniósł blisko 1 mln 700 tysięcy złotych.
Projekt wpisuje się w założenia Programu Ochrony Powietrza
dla Województwa Świętokrzyskiego. Głównym celem jest zwiększenie udziału OZE w produkcji energii cieplnej gospodarstw domowych na terenie Gminy Opatowiec

GAZ ZIEMNY W GMINIE OPATOWIEC
Zakończyły się prace polegające na doprowadzeniu gazu sieciowego do Gminy Opatowiec. Powstał odcinek sieci niskiego ciśnienia na
terenie Sołectwa Senisławice.
Prace mogły rozpocząć się na terenie Senisławic – znajdujących
się tuż przy granicy z gminą Nowy Korczyn, gdzie Polska Spółka Gazownictwa dysponuje odpowiednią infrastrukturą techniczną. Gazociąg został poprowadzony z Winiar Dolnych.
Inwestycja ta jest efektem listu intencyjnego podpisanego pomiędzy Burmistrzem Opatowca – Sławomirem Kowalczykiem, a Radosławem Słoniewskim – Dyrektorem Oddziału Zakładu Gazowniczego
Polskiej Spółki Gazownictwa w Kielcach.
Dotychczasowe starania dotyczące gazyfikacji gminy stały się
faktem. To przełomowe wydarzenie w dziejach naszej gminy, zarazem
powiatu kazimierskiego, w całości będącego poza strefą zaopatrzenia
w gaz ziemny – podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy.
Gazyfikacja Gminy Opatowiec wpisuje się w ramy rządowego
„Programu przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski w latach
2018-2022”. W województwie świętokrzyskim sieć gazowniczą ma dzisiaj nieco ponad 60 procent gmin. Dążymy do tego, by ta inwestycja
była zaczątkiem kompleksowego zaopatrzenia w gaz ziemny pozostałego obszaru naszej gminy, a zarazem całego powiatu kazimierskiego.
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BUDOWA GAZOCIĄGU POGÓRSKA WOLA – TWORZEŃ
Na terenie naszej gminy rozpoczęły się prace polegające na budowie przesyłowego gazociągu relacji
Podgórska Wola – Tworzeń.
Na niemal siedmiokilometrowej
trasie zaprojektowano 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, Olesno,
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 firma STALPROFIL S.A. z Zabrza. Termin zakończenia budowy
gazociągu zaplanowano na koniec 2021 r.

Budowa gazociągu jest kluczowym projektem związanym
z rozwojem polskiego systemu przesyłowego gazu, a jej podstawowym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego
kraju oraz zapewnienie możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw
gazu do Polski.

REMONT OŚRODKA ZDROWIA W OPATOWCU
Zakończyły się prace remontowe przy Ośrodku Zdrowia w Opatowcu. Długo oczekiwana modernizacja dobiegła końca, a budynek
zyskał nowy wygląd.
W ramach zadania pod nawą
„Efektywne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację budynku
Ośrodka Zdrowia w Opatowcu” przeprowadzono remont budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu.
Zakres prac obejmował m.in.
ocieplenie ścian, wykonanie elewacji,
obróbki blacharskie, wykonanie schodów wraz z ułożeniem płytek, montaż
podnośnika dla osób niepełnosprawnych, wykonanie opaski budynku
oraz balustrady stalowej, wymianę
stolarki drzwiowej.
Koszt wyżej wymienionych prac
wyniósł ponad 350 tys. zł. a wykonawcą zadania była firma Pana Krzysztofa
Parlaka z Sępichowa.
Jest to jedno z kilku działań będących częścią projektu rewitalizacji Opatowca, którego nazwa brzmi:
„Rewitalizacja Opatowca szansą na
rozwój miejscowości o tysiącletniej
tradycji i historii”.
W ostatnim czasie, dodatkowo,
wymieniono stolarkę okienną i wykonano nowe pokrycie dachowe, na
kwotę ponad 150 tys. zł.
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KOLEJNE ŚWIETLICE WIEJSKIE PO REMONCIE
Zakończyła się inwestycja realizowana przez gminę Opatowiec
dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pn. „Przebudowa świetlic
wiejskich w Mistrzowicach, Kęsowie oraz w Kocinie”. Do użytku oddane zostały trzy wyremontowane świetlice wiejskie.
W ramach inwestycji na budynkach w Mistrzowicach i Kęsowie
wymieniono pokrycie dachowe oraz stolarkę okienną i drzwiową, przeprowadzone zostały również prace termomodernizacyjne obiektów.
Świetlicę wiejską w Mistrzowicach przystosowano do potrzeb
osób z ograniczeniami ruchowymi poprzez budowę podjazdu dla
niepełnosprawnych oraz nowego chodnika.

Remont budynku w Kocinie polegał na ułożeniu nowej posadzki, wymianie instalacji elektrycznej oraz pomalowaniu ścian
i sufitów. Obiekt ocieplono i odmalowano.
Wyremontowane świetlice zostały wyposażone w stoły i krzesła oraz w instalacje fotowoltaiczne.
Wykonawcą zadania wyłonionym w procedurze przetargowej
była Spółdzielnia Rzemieślnicza z Buska-Zdroju.
Gmina Opatowiec na realizację inwestycji otrzymała blisko
288 tys. zł dofinansowania, przy zadaniu wycenianym na ponad
450 tys. zł.

PODPISANO UMOWĘ NA WYKONANIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
W dniu 23 sierpnia 2019 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty
podpisał
umowę na budowę ścieżki rowerowej.
Projekt pod nazwą „Zwiększenie edukacji ekologicznej
oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na
obszary cenne przyrodniczo na
terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego” polegający na budowie rowerowej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej znalazł swój finał. Jest to zadanie
wspólne, realizowane przez samorządy: Powiat Kazimierski, Gmina Kazimierza Wielka, Gmina Czarnocin, Gmina Wiślica i Gmina
Opatowiec.
Całkowita długość trasy wynosi 37,9 km. i położona będzie na terenach gmin: Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Wiślica. Podobne
zadanie ma być realizowane na terenie województwa małopolskigo,

tak by wspomniana ścieżka rowerowa sięgała docelowo Krakowa.
Zadanie dotyczące terenu naszej gminy, a przebiegające przez
sołectwo Kamienna o długości 1230 mb. wykona firma Star Budowa Karol Cieśla z Chybic.
Wyłonienie wykonawcy zadania (we wszystkich czterech gminach) nastąpiło dopiero w trzecim postępowaniu przetargowym,
a możliwe było tylko dzięki zwiększeniu przez Marszałka Województwa brakującej, w obliczu składanych ofert, kwoty dofinansowania zadania o ok 1,1 mln. zł. Termin realizacji koniec 2020 roku.

PRZEKAZANIE UBRAŃ SPECJALNYCH DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW
Kęsów

Mistrzowice

Kocina

PRACE BUDOWLANE W STRAŻNICY OSP CHARBINOWICE
Zakończono etap prac polegających na przebudowie i modernizacji strażnicy OSP Charbinowice.
Zadanie to było realizowane w ramach konkursu „Wsparcie
funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” organizowanego przez
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, który przekazał dotację
w wysokości 12 tys. zł. Gminie Opatowiec na realizację projektu pn.
„Przebudowa i modernizacja strażnicy OSP Charbinowice”.
Prace polegające na wykonaniu posadzki – wylewki betonowej
i podsufitki z płyt osb w pomieszczeniu strażnicy wykonała firma
Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztofa Parlaka z Sępichowa.
Wartość zadania to 30 tys. zł. Środki finansowe pochodziły
z dotacji otrzymanej od Marszałka Województwa i budżetu Gminy Opatowiec.
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Dnia 23 grudnia 2019 roku przekazano ubrania specjalne dla strażaków z jednostek OSP Opatowiec, Kocina i Chwalibogowice.
W budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu odbyło się
uroczyste przekazanie sprzętu strażakom ochotnikom zakupionego w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości
Ministerstwa Sprawiedliwości.
Na spotkanie przybyli: Członek Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego Mariusz Gosek reprezentujący Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz
Marek Juszczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu
Henryk Kryca, Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło, Radny Powiatu Kazimierskiego Janusz
Nawrot oraz druhowie strażacy.

Nowe umundurowanie – 18 kompletów trafiło do jednostek OSP z Opatowca, Kociny i Chwalibogowic.
Ubrania specjalne, w kolorze piaskowym (żółtym), składają
się z 3 części tj. kurtki zimowej, kurtki letniej, spodni i są przeznaczone do użycia podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.
Całkowita wartość umundurowania to ponad 58 500 złotych. Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości wyniosło
57 500 złotych. Pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy
Opatowiec.
Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku jednostki z terenu Gminy Opatowiec, poza wspomnianym zakupem ubrań specjalnych, pozyskały środki w kwocie blisko 100 tysięcy złotych
w ramach dotacji z MSWiA i WFOŚiGW .
Dotacje objęły jednostki OSP Opatowiec, Kocina, Charbinowice, Rzemienowice, Kamienna, Mistrzowice, Rogów, Senisławice, Chwalibogowice i Ksany.
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PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA Z WIZYTĄ
W POWIECIE KAZIMIERSKIM
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PONAD 80 TYS ZŁ. NA NOWOCZESNE PRACOWNIE
INFORMATYCZNE W SZKOŁACH NASZEJ GMINY
Szkoła Podstawowa w Opatowcu i Szkoła Podstawowa
w Krzczonowie otrzymały nowe wyposażenie pracowni informatycznych.
Gmina Opatowiec pozyskała znaczące środki, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Szkolne Pracownie
Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”, dla naszych pracowni komputerowych w szkołach. Stosowną umowę z Marszałkiem Województwa Andrzejem Bętkowskim i Wicemarszałkiem

Markiem Jońcą, podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec
Sławomir Kowalczyk.
Placówki szkolne wyposażone zostały w kompleksowe zestawy komputerowe – łącznie 24 szt. – Szkoła Podstawowa w Opatowcu 10 szt, Szkoła Podstawowa w Krzczonowie 14 szt – z obsługą
sieci radiowej Wi-Fi, systemem operacyjnym, pakietem biurowym
i oprogramowaniem antywirusowym.
Wartość całego zadania wyniosła blisko 80 tys. złotych, w tym
80% dofinansowania i 20% środków własnych gminy.

Dnia 14 listopada 2019 roku nasz powiat odwiedził Prezydent RP Andrzej Duda. Spotkanie odbyło się na hali Kazimierskiego Ośrodka Sportu.
Spotkanie, w którym brali udział Samorządowcy i Mieszkańcy
Powiatu Kazimierskiego rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania
Hymnu Państwowego.
W spotkaniu z Prezydentem uczestniczyli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Sławomir Kowalczyk oraz Członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego Michał Szczerba.
Naszą gminę reprezentował Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej z Opatowca im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Obecni byli również: Wiceminister Sportu i Turystyki, Poseł na
Sejm RP Anna Krupka, Senator RP Krzysztof Słoń, nowy Wojewoda
Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, który nominację odebrał 2 dni
wcześniej, Marszałek województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Pruś.
Była to historyczna, bo pierwsza wizyta urzędującego Prezydenta RP na Ziemi Kazimierskiej.

PÓŁ WIEKU RAZEM...

W dniu 21 listopada 2019r. w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy w Opatowcu odbyła się uroczystość wręczenia
Parom Małżeńskim z naszej Gminy medali , przyznanych przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Postanowieniem z dnia 12 września 2019r.
„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie
jej trwania”.
Małżeńskie Złote Gody to wyjątkowy jubileusz, który obchodzi
się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. To niezwykła
rocznica, której uhonorowaniem są Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie przyznawane przez Prezydenta RP.
Pan Burmistrz Miasta i Gminy Sławomir Kowalczyk powitał zebranych; w swoim wystąpieniu pogratulował Jubilatom oraz przekazał słowa uznania i najserdeczniejsze życzenia.
Następnie w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej An-
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drzeja Dudy, dokonał uroczystego aktu dekoracji medalami. Towarzyszyli mu: Kierownik USC Hubert Krupa i Zastępca Kierownika
USC Renata Tomal. Na ceremonii obecni również byli: Skarbnik Miasta i Gminy Anna Klimaszewska-Luty oraz Sekretarz Miasta i Gminy
Łukasz Marzec.
Pół wieku temu sakramentalne „tak” powiedzieli sobie małżonkowie – Państwo: Wiesława i Stefan Adamczykowie, Barbara i Zdzisław Bartoszkowie, Maria i Janusz Buczakowie, Zofia i Henryk Kłosowie, Danuta i Zdzisław Lepiarzowie, Emilia i Bolesław Miniorowie.
Oprócz odznaczeń Jubilaci otrzymali list gratulacyjny, kwiaty
oraz upominek.
Przy dźwiękach „Marsza Mendelssohna” wzniesiono toast,
a przy słodkim poczęstunku goście wymieniali się wspomnieniami.
Dostojnym Jubilatom jeszcze raz gratulujemy i życzymy świętowania kolejnych rocznic w szczęściu, miłości, a przede wszystkim w zdrowiu.
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JUBILEUSZ 100. URODZIN PANI MIECZYSŁAWY MINIOR
Mieszkanka Podskala w Gminie Opatowiec – Pani Mieczysława Minior z domu
Bochniak urodzona w roku 1920 w dniu 10
stycznia w Podskalu – obchodziła Jubileusz
swoich setnych urodzin.
W tej uroczystości w obecności zgromadzonej Rodziny Jubilatki, wziął udział Sławomir Kowalczyk – Burmistrz Miasta i Gminy
Opatowiec, przekazując Jubilatce List Gratulacyjny, składając życzenia, równocześnie ofiarując kosz pięknych kwiatów polnych oraz
drobny upominek.
Podczas uroczystości Burmistrz odczytał
także Listy Gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody Świętokrzyskiego – Zbigniewa Koniusza.
Dziadkowie i rodzice Pani Mieczysławy
kultywowali tradycje patriotyczne w czasie zaboru rosyjskiego – ojciec Jan Bochniak, w roku
1920, niedługo po Jej narodzinach, wyruszył
jako ochotnik na wojnę z Rosją Radziecką,
odpowiadając tym samym na apel komendanta Józefa Piłsudskiego – najpierw statkiem
z Opatowca do Krakowa, a stamtąd uformowanym już transportem na front wojenny. Opatrzność sprawiła, że
wrócił z wojny – chociaż ciężko ranny na rubieżach Ukrainy pod
wsią Kołki, w okolicach Kijowa… Niedługo potem wyjechał statkiem do Argentyny „za chlebem”, ażeby utrzymać rodzinę.
Mieczysława Minior jest najstarszą z trojga rodzeństwa. Będąc w pełni sił prowadziła wraz z mężem Stefanem – byłym żołnierzem Września 1939 roku – gospodarstwo rolne w Podskalu.
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ŹRÓDEŁKO św. ANDRZEJA ŚWIERADA POŚWIĘCONE
Dnia 13 lipca 2019 roku
w Kraśniowie odbyła się uroczystość poświęcenia miejsca,
gdzie wieki temu przebywał
urodzony w Opatowcu pierwszy
polski święty – Andrzej Świerad,
zwany Żurawkiem.
Poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii Opatowiec ks. Ireneusz Zych. W uroczystości wzięli udział Burmistrz Miasta i Gminy
Opatowiec Sławomir Kowalczyk, zgromadzeni mieszkańcy naszej
gminy i goście.
Znajdująca się w kompleksie leśnym działka na terenie sołectwa Kraśniów od wielu lat była określana jako miejsce przebywania
pierwszego polskiego świętego.
Warto dodać, że dzięki staraniom władz samorządowych gminy Opatowiec działka ta została zakupiona i włączona do zasobów
gminy, wybudowano kapliczkę, w której posadowiono rzeźbę św.
Andrzeja Świerada, zaadoptowano źródełko na studnię, z której
dzięki zamontowanej pompie istnieje możliwość czerpania wody.
Zagospodarowano również otaczający teren, a Stowarzyszenie

W latach 60-tych ubiegłego wieku w swojej rodzinnej miejscowości organizowała kursy gotowania, kroju i szycia, wyszywania oraz
robótek ręcznych dla gospodyń wiejskich. Pani Mieczysława jest
matką dwojga dzieci, babcią czworga wnuków oraz prawnuka.
Z okazji tak pięknego Jubileuszu, Pani Mieczysławie – Dostojnej Jubilatce ,życzymy długich lat życia w zdrowiu, spokoju i otoczeniu kochających osób.

JUBILEUSZ 100. URODZIN PANI MARIANNY SUKIENNIK
Wyjątkowa uroczystość miała miejsce
w dniu 15 września 2019 r. – swoje setne urodziny obchodziła Pani Marianna Sukiennik, mieszkanka Krzczonowa.
Na jubileusz, oprócz najbliższej rodziny
i przyjaciół, przybyli: Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, Zastępca
Kierownika USC Renata Tomal, przedstawiciele
KRUS Kazimierza Wielka: Kierownik Adrian Ścipiór i Magdalena Chaber oraz sołtys Krzczonowa Marian Gruszka.
Dostojna Jubilatka z uśmiechem i humorem przyjmowała życzenia. Z rąk Pana
Burmistrza otrzymała dyplom gratulacyjny,
kosz kwiatów oraz upominek. Pan Burmistrz
odczytał, a następnie przekazał listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego oraz Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek.
Był urodzinowy tort, a podczas toastu zebrani zaśpiewali Jubilatce „200 lat”, życząc kolejnych lat życia w tak doskonałej kondycji.
Pani Marianna jest pogodną i wesołą osobą, w dobrej kondycji
fizycznej, ze świetną pamięcią. Urodziła się 15 września 1919 roku
w Krzczonowie i tutaj spędziła całe swoje życie. Prowadziła gospodarstwo rolne. Życie jej nie szczędziło, bowiem wcześnie owdowiała
i pochowała jedynego syna. Ma wnuczkę Małgorzatę, która zapytana o sekret długowieczności Babci odpowiedziała, że na pewno
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tkwi on w genach – jej cztery siostry przeżyły ponad 90 lat oraz to,
że ma „twardy” charakter; stara się problemy i trudności odsuwać
i je przezwyciężać.
Z wielkim uznaniem i podziwem myślimy o przeżytych przez
Panią Mariannę 100 latach.
Na następne lata, Dostojnej Jubilatce, życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, spokoju i uśmiechu.

na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec pozyskało środki finansowe na
wykonanie miejsc postojowych i ścieżki prowadzącej do Źródełka
św. Andrzeja Świerada.

DZIEŃ SENIORA W OPATOWCU
26 października 2019 r. Seniorzy z terenu gminy Opatowiec obchodzili swoje święto.
Były to jubileuszowe X obchody Dnia Seniora,
co sprawiło że miały nieco inny charakter.
Spotkanie rozpoczęto minutą ciszy poświęconą niedawno zmarłemu Członkowi Koła i jednocześnie jego założycielowi – Panu Marianowi
Glińskiemu.
Uczestników i zaproszonych gości powitała Pani Henryka Sroga – Przewodnicząca Koła
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Opatowcu. Szczególnie serdecznie powitała
liczną grupę gości – członków Stowarzyszenia
Klub Seniora „Sami Swoi” z Olesna.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Henryk Kryca – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowcu, Wiesław Rębacz –
Przewodniczący kazimierskiego oddziału Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Beata Adamczyk – Dyrektor Instytucji Kultury w Opatowcu.
Pan Henryk Kryca, w imieniu nieobecnego na uroczystości Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec – Pana Sławomira Kowalczyka
oraz w swoim własnym, złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim Seniorom, a bukiet kwiatów z którym przybył wręczył Przewodniczącej Koła.
Podczas pierwszej, integracyjnej wizyty, nasi goście sprawili
miłą niespodziankę i zaprezentowali się na scenie w kabaretowym
spektaklu „Czerwony autobus” nawiązującym do czasów PRL-u.
Przedstawienie wywołało sporo wspomnień i gromkie salwy śmiechu wśród uczestników. Wszyscy chętnie włączyli się do wspólnego
śpiewania starych szlagierów z tamtych lat.
Pani Henryka Sroga i Pan Wiesław Rębacz za wspaniały występ podziękowali gościom kwiatami.
Spotkanie zakończyła wspólna biesiada.
Wszystkim Seniorom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, długich lat w dobrym zdrowiu, pogody ducha, satysfakcji
oraz spełnienia wszystkich marzeń.
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XXVII TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATOWIEC

Dnia 26 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Opatowcu odbył się XXVII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec.
Rozgrywany od 27 lat turniej przyjął charakter ponad regionalnego. W tym roku do rywalizacji przystąpiły zespoły reprezentujące nie tylko gminę Opatowiec, ale też powiat kazimierski ( Dream
Team) i dość nieoczekiwanie województwo małopolskie (Brzezie,
gmina Kłaj, powiat wielicki).
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec zdobył zespół
z Dream Team pokonując Cytryny 3:2.
Drużynę „Dream Team” reprezentowali: Filip Kletschka, Anna
Ryńca, Michał Kłos, Kamil Tokaj, Karol Farbota, Mateusz Borek, Dawid Mrowiński. II miejsce zajęła drużyna „Cytryn” w składzie: Mateusz Stalmach, Arkadiusz Zuwała, Krzysztof Zuwała, Grzegorz Perek,
Piotr Charzewski, Rafał Kański, Andrzej Bomba, Norbert Sochacz,
Maksym Gryglak. III miejsce w turnieju zajęła drużyna „Kaziki” natomiast IV drużyną było „Brzezie Team”.
Pucharem „Fair Play” za postawę w całym turnieju została nagrodzona drużyna „Pruska” z indywidualnym wyróżnieniem dla zawodniczki Anny Sekuły.

Z rąk Organizatora Turnieju Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomira Kowalczyka wszystkie uczestniczące zespoły
otrzymały puchary, dyplomy, medale i nagrody rzeczowe.
Na zakończenie rozgrywek przyznane zostały również nagrody
indywidualne w następujących kategoriach: Najlepszy Zawodnik –
Maksym Gryglak, Najlepsza Zawodniczka – Anna Ryńca, Najmłodszy Zawodnik – Dawid Kuroń, Najlepszy Rozgrywający – Arkadiusz
Kuroń, Najaktywniejszy Sędzia – Jarosław Tomal.
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Do zawodów zgłosiło się 7 osób w różnym wieku, rywalizacja
toczyła się w kategorii „open” .
W turnieju I miejsce zajął Piotr Kowalczyk wygrywając wszystkie mecze 6/6. Marcin Ryba oraz Mirosław Łuckiewicz zdobyli po 4
punkty, lecz w bezpośrednim meczu Marcin Ryba okazał się lepszy
i dzięki temu zajął II miejsce a Mirosław Łuckiewicz III. Na IV pozycji

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ W OPATOWCU
Dnia 4 marca 2019 roku
w Szkole Podstawowej w Opatowcu odbyły się eliminacje
gminne XLII 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 naszym kraju.
Eliminacje składały się z testu pisemnego oraz części ustnej.
Startująca w nich młodzież została podzielona na dwie grupy wiekowe: szkołę podstawową i gimnazjum.

Turniej otworzył Burmistrz
Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, w obecności Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Opatowcu dyr. Elżbiety Szczęsnej-Kusak. Nad prawidłowym
przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie mł. bryg Andrzej
Krupa, Stanisław Kurek, Tomasz
Paluch dyr. Szkoły Podstawowej
w Krzczonowie oraz Mirosław Gajda nauczyciel Szkoły Podstawowej w Opatowcu.
W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Julia
Kopeć uczennica Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. W kategorii
szkół gimnazjalnych + VII i VIII klasy SP wygrała Julia Paluch uczennica Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. Zwycięscy będą reprezentować naszą gminę na szczeblu powiatowym.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody
ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA
MIASTA I GMINY OPATOWIEC
Dnia 4 sierpnia 2019 roku
na boisku sportowym w Krzczonowie odbył się Turniej o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec.

VIII TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY W OPATOWCU

Dnia 26 stycznia 2019 roku został zorganizowany VIII Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.
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uplasował się Lesław Rajtar. W turnieju wzięli udział również: Lidia
Kajfasz, Ignacy Job oraz Piotr Wieloch.
W ceremonii wręczania nagród uczestniczyli: Burmistrz Miasta
i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu – Elżbieta Szczęsna-Kusak. Zwycięzcy otrzymali puchary, medale i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy
pamiątkowe dyplomy i nagrody za udział w turnieju.
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała Marzena Borzęcka oraz nauczycielka wychowania fizycznego Alicja Witkoś-Kłos.

Pogodna, choć momentami
„pod chmurką” niedziela, przywitała mieszkańców gminy Opatowiec na corocznym festynie sportowym. Na boisku w Krzczonowie
odbyły się zawody w piłce nożnej,
a dla najmłodszych przygotowano szereg konkurencji sprawnościowych. Nie zabrakło również
odwiecznej rywalizacji dorosłych
w przeciąganiu liny i przetaczaniu
opony traktorowej.
W finale zwyciężył 2:1 Krzczonów I z zespołem Krzczonów III. W meczu o 3 miejsce FC Krzczonów
pokonał TEAM również 2:1.
Zdobywcy Pucharu Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec zagrali w składzie : Kamil Fetela, Remigiusz Skraba, Marcin Fetela, Arkadiusz Modzelewski, Michał Mącznik, Piotr Kukulski.
Najlepszym Bramkarzem został Paweł Jagielnik (Krzczonów III).
Królem Strzelców – Adam Stokłosa (Krzczonów III) zdobywając 6
bramek. Najlepszym Zawodnikiem wybrano Kamila Fetelę (KrzczonówI). Nagrody, puchary, dyplomy wręczali Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk i Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opatowcu Henryk Kryca.
Nad przebiegiem sportowej rywalizacji czuwał sędzia Paweł
Kobus, a opiekę medyczną sprawowała Mariola Popiel, za co im serdecznie dziękujemy.
Młodszym wiele atrakcji dostarczyła piłkarska rywalizacja drużyn Rzemienowic z Blokersami. Zwyciężyli chłopcy z Rzemienowic.
Odbyły się również konkurencje sprawnościowe, w których
brały udział dzieci i dorośli aktywnie spędzający swój wolny czas.

W rolę prowadzących zawody wcielili się Paulina Mącznik i Adam
Jarkiewicz. Atrakcją dla zebranych był konkurs strzelania z łuku zespołów 2 osobowych oraz rzut balonem z …wodą. Najlepsi okazali się Ireneusz i Antonina Fetela, Edyta i Kacper Korzec oraz Adam
i Norbert Stokłosa w strzelaniu z łuku. Zdzisław i Magda Juszczyk,
Marian Gruszka z wnuczką Zuzią oraz Edyta i Bartek Korzec w konkurencji rzut balonem. Dla pierwszej trójki z najlepszymi wynikami przewidziane były nagrody rzeczowe, rozdano także wszystkim
uczestnikom napoje i słodycze.
Następnie przystąpiono do konkurencji przeciągania liny
i przetaczania opony traktorowej Zwyciężyły jak co roku Mamuśki
przed Nastolatkami z Krzczonowa, a najlepszym strongmanem okazał się Krzysztof Stokłosa.
Rada Sołecka Krzczonowa i Panie Koła Gospodyń Wiejskich
przygotowały dla wszystkich pyszne kiełbaski pieczone na ogniu.
Nie zabrakło także dodatkowych atrakcji jakimi były dmuchańce
i zjeżdżalnie dla najmłodszych.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
tego sportowego święta.
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WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI ZBIGNIEW KONIUSZ
Z WIZYTĄ W GMINIE OPATOWIEC
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INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY W OPATOWCU
NA TEMAT REALIZACJI ZADAŃ ORAZ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
FINASOWYCH w 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu udzielił pomocy w oparciu o ustawę o pomocy społecznej 76 świadczeniobiorcom, w tym 37 osobom w rodzinach i 36 osobom samotnym.
Mieszkańcy Gminy otrzymali świadczenia na łączną kwotę
277 057, 62 zł, w tym na świadczenia pieniężne (zasiłki stałe, okresowe, celowe i specjalne celowe) przeznaczona została kwota
130 055,18 zł oraz na świadczenia niepieniężne kwota 147 002,44
zł. W ramach świadczeń niepieniężnych dofinansowany został pobyt 5 mieszkańców w domu pomocy społecznej, 2 mieszkańców
w schronisku dla osób bezdomnych, usługi opiekuńcze dla 3 osób
oraz posiłek w szkole dla 26 dzieci.
Kolejną bardzo ważną formą wsparcia mieszkańców były wypłacane przez Ośrodek zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne
zasiłki opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia
dziecka, świadczenia rodzicielskie, świadczenia wypłacane na pod-

W dniu 7 stycznia 2020 r. naszą gminę odwiedził Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, który spotkał się z Burmistrzem Miasta i Gminy Opatowiec Sławomirem Kowalczykiem.
Na spotkaniu Burmistrz przedstawił najważniejsze, realizowane przy udziale środków z budżetu państwa, inwestycje na terenie
Gminy Opatowiec oraz planowane przedsięwzięcia na najbliższy
czas. Omówiono również sprawy dalszej współpracy pomiędzy
Samorządem Gminnym a Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim.
Wojewoda Świętokrzyski wraz z Burmistrzem udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego - znajdujący się na szlaku Jego
„Pierwszych Bojów” w 1914 roku, tuż przy ujściu Dunajca do Wisły.
W miejscu, gdzie jest jedyna w Polsce przeprawa promowa przez
dwie rzeki jednocześnie.

WIZYTA WICEMINISTER SPORTU ANNY KRUPKI

Dnia 20 stycznia 2020 roku z wizytą do Gminy Opatowiec
przybyła Anna Krupka Wiceminister Sportu, Poseł na Sejm RP.
Podczas spotkania doszło do przekazania na ręce Burmistrza
Miasta i Gminy Opatowiec Sławomira Kowalczyka umowy na dofinansowanie pochodzące z programu „Sportowa Polska” realizowanego przez Ministerstwo Sportu na budowę boisk sportowych na
terenie Gminy Opatowiec.
Uroczystość odbyła się w obecności Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Opatowcu Henryka Krycy, radnych, dyrektorów szkół
i jednostek organizacyjnych, kierowników i pracowników Urzędu
Miasta i Gminy w Opatowcu.
Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Opatowcu zostanie
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przebudowana płyta boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy,
obiekt będzie wyposażony w piłkochwyty za bramkami i siatki
wzdłuż linii bocznych, powstanie dwutorowa bieżnia i skocznia
do skoku w dal. Natomiast przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Krzczonowie zostanie zmodernizowane boisko z trawą naturalną,
z systemem nawadniającym wyposażone w piłkochwyty. Powstanie także boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową oraz
bieżnia i skocznia w dal.
Wartość kosztorysowa prac objętych realizacją wyniesie blisko
900 tys. złotych przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu w kwocie 375 tys. złotych i Urzędu Marszałkowskiego 500 tys. złotych.
Pierwszym krokiem do realizacji tych zadań będzie przeprowadzenie procedury przetargowej.

stawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na
które łącznie wydatkowano w 2019 roku kwotę 870 325,16 zł.
Świadczenia wychowawcze zostały wypłacone na kwotę 1 806
843,10 zł dla 397 dzieci wychowujących się w 258 rodzinach zamieszkałych na terenie Gminy.
Świadczenie Dobry Start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
wypłacono na kwotę 85 500,00 zł dla 285 dzieci.
Stypendia szkolne otrzymało 15 dzieci na łączna kwotę 19 025,61 zł.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne wypłacone zostały na
kwotę 7760,70 zł dla 3 rodzin.
Świadczeniem z funduszu alimentacyjne zostało wypłacono
kwotę 32 700,00 zł, dla 6 osób z 4 rodzin.
Ważną formą pomocy dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy była możliwość otrzymania Karty Dużej Rodziny. Karta jest wydawana bezpłatnie, dzięki której można skorzystać z wielu zniżek
na różne towary i usługi – na przykład przejazdy kolejowe, kulturę
i sport. W 2019 r. Ośrodek wydał rodzinom wielodzietnym 33 Karty Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej (karta plastikowa) oraz 24
w wersji elektronicznej (aplikacja mobilna)
Dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy cieszyła się
również pomoc w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 . Wsparciem tą
formą pomocy objęto 351 osób, którym wydano produkty żywnościowe o łącznej masie ponad 17 ton o wartości 86 012,33 zł.

NIEKORZYSTNE ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE w 2019 r.

Miniony rok nie był łaskawy dla rolników, mieszkańców
naszej gminy. Majowe deszcze nawalne przekształcone w lokalne podtopienia, miejscowo zakwalifikowane jako powódź
nawiedziły wiele gospodarstw. Zniszczeniu uległy: infrastruktura drogowa, mienie oraz uprawy rolnicze. Gospodarstwa
rolne i uprawy w 2019 roku dotknęła również klęska suszy.
Burmistrz Miasta i Gminy powołał Gminną Komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej powstałych na terenie Gminy Opatowiec w wyniku
wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych tj.: deszczu
nawalnego (12.05.2019 r., 21.05.2019 r.,), powodzi (23.05.2019 r.,)
suszy (31.05.2019 r.,).
Komisja przeprowadziła lustrację na terenie wszystkich 20
sołectw. Stwierdzono w 214 gospodarstwach straty nie przekraczające 30% średniej produkcji rolnej, z kolei w 43 straty przekroczyły ten próg.
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ODSŁONIĘCIE POMNIKA ZAŁOGI LIBERATORA EW 250L w KOCINIE dn. 14.10.2018 r.
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ZAKOŃCZYŁ SIĘ KOLEJNY SEZON BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA OSADZIE Z EPOKI ŻELAZA W RZEMIENOWICACH
Już czwarty rok archeolodzy z Instytutu Archeologii UJ
prowadzili badania wykopaliskowe na osadzie z epoki żelaza
w Rzemienowicach.
Obiekty eksplorowane w tym roku na podstawie wstępnej
analizy materiału ceramicznego datować można na wczesny okres
wpływów rzymskich, w przybliżeniu na pierwsze 150 lat naszej ery.
Kwestia interpretacji odkrytych obiektów jest otwarta, natomiast
po wstępnej analizie odkrytych w nich przedmiotów można sądzić,
że jedna z budowli pełniła funkcje gospodarcze, i wykorzystywana
była jako warsztat w procesie produkcji lub zastosowania dziegciu.
Wskazuje na to obecność charakterystycznych naczyń. Odkrywanie pozostałości tego typu, w tym przede wszystkim tych na pozór
mało spektakularnych przedmiotów, pozwala na poznanie różnych
aspektów życia codziennego mieszkańców osady 2000 lat temu,
a to jest jednym z głównych celów prac archeologów. Jak co roku
odkryto także zabytki powstałe w warsztatach na terenie Cesarstwa
Rzymskiego. Naświetlają one, jak istotną rolę na szlakach handlowych pełniła osada w Rzemienowicach. Poza nimi, do najciekawszych znalezisk należy zachowana w całości szpila kościana oraz
fragment szklanego paciorka, a także przęśliki tkackie. Stanowisko

archeologiczne w Rzemienowicach zostało rozpoznane powierzchniowo w 2014 roku przez dr Przemysława Dulębę (obecnie pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego). W późniejszych latach, cennych
informacji o osadzie dostarczyły zdjęcia lotnicze wykonane przez
mgr Piotra Wronieckiego. Prace wykopaliskowe prowadzone są od
2016 roku, przez archeologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jan Bulas

GMINA W STATYSTYCE

Gmina Opatowiec – dane statystyczne wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
Liczba mieszkańców
Lp.

Sołectwo

Liczba
zameldowanych
na pobyt stały

Liczba
zameldowanych
na pobyt czasowy

Ilość urodzeń

Ilość zgonów

Razem

Przyrost naturalny
ogółem

1. CHARBINOWICE

159

2

161

0

5

-5

2. CHRUSTOWICE

67

0

67

0

0

0

3. CHWALIBOGOWICE

126

0

126

1

0

+1

4. KAMIENNA

215

9

224

2

2

0

5. KĘSÓW

87

0

87

0

0

0

6. KOBIELA

99

0

99

2

4

-2

7. KOCINA

390

4

394

0

3

-3

8 KRAŚNIÓW

45

0

45

0

2

-2

9. KRZCZONÓW

528

9

537

7

4

+3

10. KSANY

196

6

202

1

3

-2

11. ŁAWY

51

6

57

0

2

-2

12. MISTRZOWICE

61

3

64

0

0

0

13. OPATOWIEC

308

15

323

2

3

-1

14. PODSKALE

121

5

126

2

2

0

15. ROGÓW

255

12

267

1

3

-2

16. RZEMIENOWICE

191

2

193

0

4

-4

17. SENISŁAWICE

117

2

119

1

1

0

18. TRĘBACZÓW

47

0

47

0

2

-2

19. URZUTY

154

2

156

1

2

+1

20. WYSZOGRÓD

62

4

66

0

0

0

20

42

-20

Razem

3279

81

3360
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Dziękujemy autorom zdjęć i materiałów umieszczonych w Biuletynie oraz wszystkim Osobom,
czynnie angażującym się w pracę na rzecz Gminy, szczególnie tym, których nie wymieniliśmy w tej
publikacji z imienia i nazwiska. Publikacja obejmuje okres 10.2018-01.2020 r.
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