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1. Wstęp 
    
     Obszary wiejskie stają obecnie wobec waŜnych problemów, które mogą 
niebezpiecznie wpłynąć na ich przyszłość, takich jak starzenie się społeczeństwa  
i ciągły odpływ ludności wiejskiej w wielu regionach oraz utrata zatrudnienia 
związanego z sektorem rolniczym 
       Polska wieś potrzebuje trampoliny cywilizacyjnej aby osiągnąć poziom 
średniej europejskiej i wszelkie programy inwestycyjne, wspierające 
polepszenie sfery socjalnej są bardzo potrzebne i stanowią podstawę wszelkich 
planów rozwoju wsi. 
       Zadania z zakresu odnowy  wsi oprócz funduszy unijnych mogą być 
wspierane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i wielu innych środków pozabudŜetowych. 
       PoniewaŜ zakładamy logiczną konsekwencję konstrukcji Strategii Rozwoju 
Miejscowości w ścisłej korelacji z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy,Powiatu 
i Województwa, dokument ten stanowi  małą  strategię rozwoju miejscowości. 
Obejmuje analizy zasobów miejscowości, porównania korzystnych i 
niekorzystnych cech wewnętrznych wsi oraz potencjalnych szans i zagroŜeń 
występujących w otoczeniu, które mogą warunkować przyszłość wsi i  jej 
mieszkańców, wizji rozwoju wraz z jej priorytetami i projektami rozwojowymi. 
       Plan odnowy miejscowości daje moŜliwość jej  rozwoju                                
i wykorzystania wszystkich jej walorów. Ma słuŜyć pełnemu wykorzystaniu 
istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków 
unijnych i rządowych. 
 

2. Ogólna charakterystyka miejscowości Opatowiec          
 

a. PołoŜenie  
 
Wieś Opatowiec znajduje się  na terenie Gminy Opatowiec w powiecie   

kazimierskim.  
Jest to południowa część WyŜyny Małopolskiej. Miejscowość Opatowiec 
połoŜona jest na wysokim, lewym brzegu Wisły ok.174 m n.p.m., naprzeciw 
ujścia Dunajca. 
       Powierzchnia Gminy Opatowiec  stanowi  6 841 ha, z czego wieś 
Opatowiec stanowi 546 ha. Liczy 371 mieszkańców, 170  gospodarstw. Obszar 
wsi to głównie tereny rolne. 
       Opatowiec od strony północnej graniczy z miejscowością Chwalibogowice, 
od południowej z miejscowością Podskale, od zachodniej z  wsią  Chrustowice,   
od wschodniej biegnie rzeka Wisła a po jej drugiej stronie znajduje się wieś 
Gręboszów – jest to juŜ województwo Małopolskie. Przez  Opatowiec przebiega 
droga krajowa Kraków- Sandomierz. 



 

 
 
 

 
b. Historia wsi 

 



      Dzieje Opatowca są bardzo ciekawe. Mało jest  miejscowości w Polsce na 
które spadło by tyle klęsk, co na Opatowiec.  
      Przed tysiącami lat dogodne połoŜenie i obfitość darów przyrody sprzyjały 
osadnictwu człowieka na tej ziemi. ToteŜ człowiek pojawił się tu  dość 
wcześnie. Prowadził  bardzo prymitywny, koczowniczy tryb Ŝycia,             a 
jego głównym źródłem utrzymania było zbieractwo, myślistwo                        i 
rybołówstwo. 

Opatowiec jako osada wpleciony jest od początku w historię Polski. Tereny 
te nawiedzane były przez misjonarzy chrześcijańskich  przed oficjalnym Chrztem 
Polski. Miejscowa ludność została ochrzczona ok.100 lat przed chrztem Mieszka 
I. Dogodne połoŜenie u zbiegu Dunajca i Wisły oraz traktów lądowych wzdłuŜ 
rzek, rozwój rzemiosła, powstanie grodów             i osad targowych 
spowodowało, Ŝe Opatowiec juŜ w XI wieku stał się powaŜnym ośrodkiem 
wymiany handlowej. Dzieje Opatowca związane są nierozerwalnie z opactwem 
tynieckim. Opatowiec juŜ w tym czasie był  waŜną osadą targową. Odbywały się 
tu targi na które  zjeŜdŜali kupcy                  z odległych stron. Rozwój targowiska, 
karczm  oraz powstanie komory celnej powodowało, Ŝe miejscowość ta juŜ w tym 
czasie posiadała charakter wczesnomiejski. Najstarsza wiadomość o Opatowcu – 
Opattyniec – pochodzi z dokumentu opata Idziego, który obejmuje spis 
posiadłości klasztoru tynieckiego od 1105 roku. W 1241 roku zamoŜna i bogata 
osada  targowa ucierpiała od najazdu tatarskiego. Ludność Opatowca, która 
zdołała uniknąć jasyru schroniła się w pobliskich lasach, łąkach i bagnach nad 
Wisłą. W roku 1259 tatarzy ponownie niszczą i palą Opatowiec. W roku 1271 
KsiąŜę karkowsko-sandomierski Bolesław Wstydliwy wydał opatowi tynieckiemu  
Moziborzowi immunitet, co pozwoliło przeistoczyć wieś Opatowiec na miasto. 
Opatowiec jako nowe miasto było  kolonizowane przy pomocy ludności polskiej 
osadzonej na „prawie magdeburskim”. Trzeci najazd tatarów w roku 1287 
zahamował dotychczasowy rozwój miasta. Opatowiec znalazł  się pod okupację 
czeską, która istniała do 1304 roku.                W 1355 roku król Kazimierz Wielki  
odebrał miasto klasztorowi i Opatowiec stał się miastem królewskim. Miasto pod 
rządami królewskimi zdobyło pełniejszy samorząd. Władzę w nim zaczęła 
sprawować Rada Miejska.               W dąŜeniu do zwiększenia zysków Rada 
Miasta zabiegała u króla o róŜne przywileje, szczególnie zaś o prawo składu. 
Prawo składu umoŜliwiało miejscowym kupcom dyktować ceny innym kupcom. 
W 1579 roku                     w Opatowcu czynnych było 53 warsztatów 
rzemieślniczych, które zatrudniały 10 czeladników oraz 14 gorzelników. Miasto 
płaciło  64 floreny podatku, co wskazuje Ŝe Opatowiec nie był zaludniony gorzej 
niŜ Koprzywnica czy Połaniec. Posiadał ponad 1 000 mieszkańców. Miasto 
kwitło i rozwijało się. Wielka powódź w 1645 roku podmyła wysoki brzeg 
Opatowca od strony Wisły, co spowodowało osunięcie się duŜej skarpy ziemi i 
spowodowało wiele szkód. W roku 1655 miasto zostało zniszczone w wyniku 
najazdu szwedzkiego. Podczas potopu większa część mieszkańców została 
wymordowana. Ocalały tylko 264 osoby dzięki podziemnym tunelom. Fragmenty 



tych tunelów zachowały się do dnia dzisiejszego pod wsią. Wiek XVII to 
powolny zmierzch Opatowca, a zniszczenie go podczas najazdu szwedzkiego 
spowodowało, Ŝe nie odzyskał juŜ dawnego znaczenia. Była to prawdziwa  klęska 
miasta, która  zahamowała dalszy jego rozwój              i przyczyniła się do jego 
powolnego upadku. 

Po trzecim rozbiorze Polski miasto Opatowiec dostaje się pod zabór rosyjski. 
Pod koniec XVIII wieku  coraz bardziej upada gospodarczo gdyŜ zaborca nie dba 
o zagarnięte tereny, wcielone do carskiej korony. W wyniku wojny polsko-
austriackiej, miasto Opatowiec znalazło się w granicach Księstwa 
Warszawskiego. Nastąpiła kasacja zakonu Dominikanów, a jego posiadłości 
przekazano na rzecz Funduszu Religijnego w Księstwie Warszawskim, a później  
przejął je skarb państwa.  Po klęsce Napoleona Opatowiec znalazł się w granicach 
Królestwa Polskiego, gdzie królem polskim  został car rosyjski. W roku 1869 
władze carskie pozbawiły Opatowiec praw miejskich. Miejscowość stała się wsią 
i siedzibą władz gminnych. Opatowiec uległ znacznym zniszczeniom w trakcie I 
wojny światowej i ponownie w czasie II wojny światowej. We wrześniu 1939 
roku Opatowiec został spalony, a w 1944 roku oddziały niemieckie dokonały 
pacyfikacji Opatowca. 

 

3.Analiza zasobów miejscowości 
 

a. Zasoby społeczne 
 
      Opatowiec  zamieszkuje 371 mieszkańców. Obszar  wsi wynosi 546,46 ha. 
Miejscowość  zamieszkują głównie  rolnicy. Niewielką część społeczeństwa  
stanowią ludzie pracujący poza sektorem rolnym. Natomiast znaczną część 
ludności stanowią emeryci co świadczy  o fakcie starzenia się społeczeństwa tej 
wsi. 
      Miejscowość znajduje się na pograniczu województwa Świętokrzyskiego i 
Małopolskiego  i połoŜona jest przy drodze krajowej Kraków- Sandomierz. 
Posiada bardzo korzystne powiązania komunikacyjne głównie z miastem 
Kraków, co nie jest bez znaczenia dla mieszkających tu osób, bowiem dojazd do 
pracy do Krakowa nie stanowi Ŝadnego problemu. W Opatowcu istnieje dobrze 
rozbudowana sieć handlowa we wszystkich branŜach. Braki występują w 
świadczeniu usług takich jak: szewc, krawiec, fryzjer, punkty napraw itp.W 
Opatowcu znajduje się siedziba Gminy, Samodzielny Samorządowy Zakład 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia, Bank Spółdzielczy, Poczta 
Polska, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Lecznica Zwierząt, Dom 
Środowiskowy, Restauracja. 
Miejscem spotkań mieszkańców Opatowca, a w szczególności  młodzieŜy jest 
Dom Środowiskowy. Mieści się w nim biblioteka ,świetlica i lokal handlowo-
gastronomiczny. MoŜna  tu pograć w tenisa stołowego, bilarda, rozwijać 



zainteresowania czytelnicze. Istnieje tu Klub Sportowy „Wisła” gdzie młodzi 
futboliści mogą wypróbować swoje talenty  i umiejętności. 
 

b. Zasoby infrastrukturalne 
 
      Przez Opatowiec przebiega droga krajowa Nr 79  łącząca Kraków                                   
z Sandomierzem. Jest to droga o nawierzchni twardej asfaltowej, kompleksowo 
zmodernizowana w 2006 roku. Na obszarze całej wsi wybudowane są chodniki 
z kostki, co stwarza  bardzo estetyczny obraz  wszystkich ulic Opatowca a 
zarazem wygodę dla mieszkających tu ludzi. Do Opatowca prowadzą bardzo 
dobre drogi powiatowe  i gminne. Nie ma problemu z dojazdem do siedziby 
powiatu Kazimierzy Wielkiej jak równieŜ do wszystkich miejscowości 
połoŜonych na terenie Gminy. 
       Stan wyposaŜenia  w urządzenia  zbiorowego zaopatrzenia w wodę                    
w Opatowcu jest bardzo dobry. Wieś  zaopatrywana jest w wodę                                    
z nowoczesnego ujęcia Nida 2000 wybudowanego w Starym Korczynie. 
Ponadto posiada moŜliwość awaryjnego zasilenia z ujęcia własnego                            
w Chwalibogowicach oraz ujęcia Jurków  połoŜonego w gminie Wiślica. Brak 
jest na dzień dzisiejszy kanalizacji zbiorowej. W tym zakresie planuje się  
budowę  kanalizacji i oczyszczalni ścieków. 
        W zakresie telefonii  w Opatowcu dostępne są wszelkie moŜliwości  
połączenia zarówno sieciowego jak i  radiowego  oraz satelitarnego. Prawie          
100 % nieruchomości posiada  przyłącza telefoniczne. Miejscowość objęta jest 
zasięgiem telefonii komórkowej oraz moŜliwością  połączenia                      z 
Internetem – Neostrada oraz poprzez  sieć radiową. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Jaka jest wieś Opatowiec 
 
     Identyfikacja zasobów oparta na ankiecie wśród wybranej części lokalnej 
społeczności –   w formie odpowiedzi na pytania. 



Co ją wyróŜnia? – dobrze utrzymane walory krajobrazow-turystyczne, 
mieszkańcy dobrze się znają, środowisko naturalne nie jest zanieczyszczone. 
Jakie pełni funkcje? –  siedziba Gminy, wieś rolnicza z dobrze rozwiniętą 
siecią handlową 
Kim są mieszkańcy? – rdzenni mieszkańcy związani ze wsią i niewielka liczba  
ludności napływowej 
Co daje utrzymanie mieszkańcom? – rolnictwo, zatrudnienie w sektorze 
samorządowym, zatrudnienie w sektorze prywatnym, własna działalność 
gospodarcza, emerytury. 
Jak zorganizowani są mieszkańcy? – Rada Sołecka, Rada Parafialna, 
Towarzystwo Przyjaciół  Ziemi Opatowieckiej. 
W jaki  sposób rozwiązują problemy?- dyskusje, współpraca z Urzędem 
Gminy. 
Jak wygląda wieś Opatowiec? – obejścia zadbane, pośrodku wsi  znajduje się 
park wymagający gruntownej przebudowy i modernizacji. Ponadto             z 
Rynku do przeprawy promowej przez Wisłę prowadzi historyczna droga  
wymagająca  gruntownej przebudowy. Na wysokości przeprawy  znajduje się 
pomnik Józefa Piłsudskiego. Otoczenie pomnika i dojazdu do promu wymaga 
modernizacji. Wykonanie tych prac spowodowałoby, Ŝe pomnik oraz teren 
brzegu Wisły stałyby się ciekawą atrakcją turystyczną,                a takŜe miłym, 
miejscem wypoczynku dla miejscowej społeczności. 
Jakie obyczaje i tradycje są  tu pielęgnowane?- wystawa koni małopolskich, 
doŜynki, Dzień StraŜaka. 
Jaki jest stan otoczenia i środowiska?- wieś zwodociągowania, brak 
kanalizacji sanitarnej. Ścieki  odprowadzane są indywidualnie  do szczelnych 
zbiorników i wywoŜone do istniejącej oczyszczalni ścieków               w 
Krzczonowie,  zorganizowany wywóz odpadów komunalnych. 
Jakie są mieszkania i obejścia? – obejścia  ogrodzone, otoczenie zadbane, 
elewacje schludne 
Jakie jest rolnictwo? – drobne, średniotowarowe, wielokierunkowe. 
Jakie są połączenia komunikacyjne? – PKS, busy, prywatny transport. 
Co proponuje się dzieciom i młodzieŜy? – organizowanie spotkań, zabaw, 
uczestniczenie   w zajęciach sportowych i rekreacyjnych. 
 
 
 
 
 

5. Analiza SWOT 
 
    Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne  cechy 
wewnętrzne miejscowości, jak i potencjalne szanse i zagroŜenia występujące w 
otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość wsi i jej mieszkańców 



 
Silne strony 

 
Słabe strony 

• wysokie walory krajobrazowe 
• czyste otoczenie i środowisko 

naturalne, 
• duŜo terenów zielonych i lasów, 
• cenne zasoby historyczne z 

zabytkami włącznie 
• wysokiej klasy ziemia 
• tereny do zagospodarowania               

/działki pod budownictwo 
agroturystyczne/ 

• dobre połoŜenie komunikacyjne 
• dobra sieć dróg  

• brak kanalizacji skanalizowania 
miejscowości 

• brak gazu ziemnego 
• brak reklamy przyciągającej 

turystów 
• słaba  promocja  lokalnych 

walorów przyrodniczych, 
• średni poziom aktywności 

obywatelskiej 
• brak wytyczonych ścieŜek dla 

pieszych i rowerzystów 

Szanse 
 

ZagroŜenia 

• moŜliwość uzyskania środków ze 
źródeł zewnętrznych / dopłaty 
bezpośrednie, Sektorowe 
Programy Operacyjne, Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Program Odnowy Wsi/ 

• moda na mieszkanie  „za 
miastem” 

• atrakcyjne połoŜenie – walory 
przyrodnicze, 

• moŜliwość rozwoju produkcji 
zdrowej Ŝywności i przetwórstwa 
rolno-warzywnego, 

• rozwój agroturystyki 

• zła sytuacja  rolnictwa, 
rozdrobnienie gospodarstw 
rolnych i ich  niedofinansowanie, 

• niski poziom wykształcenia 
rolniczego, 

• brak rodzimego kapitału chętnego 
do inwestowania, 

• brak oŜywienia gospodarczego 
skutkującego nowymi 
inwestycjami a co za tym idzie 
nowymi miejscami pracy                      
i rozwojem lokalnym, 

• ujemny bilans demograficzny. 

 

6. Wizja rozwoju miejscowości  – jaka ma być wieś    
     Opatowiec  
 
    Wizję rozwoju wsi Opatowiec, powstałej w wyniku analiz oraz dyskusji 
mieszkańców, sformułowano następująco: 
chcemy aby Opatowiec był; 

• „małym miasteczkiem” zadbanym i uporządkowanym, aktywnym             
i nowoczesnym, winna go wyróŜniać estetyka i nieskaŜone środowisko 
naturalne, 



• atrakcyjnym dla zamieszkania, 
• miejscowością gdzie rozwijać się będą usługi agroturystyczne,                         

a rolnictwo stanie się w pełni nowoczesne, 
• wsią skanalizowaną, 
• estetyczny, wielofunkcyjny,  budynek „Dom Środowiskowy, w którym 

rozwijać się będzie działalność kulturalna skierowana zarówno do 
młodzieŜy jak i osób dorosłych, 

• posiadającą piękny i niepowtarzalny park w którym miejscowa ludność 
chętnie będzie odpoczywała  i spędzała atrakcyjnie wolny czas, 

• miejscowością wygodną i bezpieczną z rozwiniętą infrastrukturą 
techniczną, dąŜąca do poprawy jakości Ŝycia jej mieszkańców. 

 
 
 
 
 

7. Priorytety rozwojowe i cele strategiczne 
 

1) Priorytety rozwojowe i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 
perspektywie 2 -3 lat 

  
 
Cel 1 –  uatrakcyjnienie miejscowości oraz stworzenie warunków na rozwój 
turystyki i umoŜliwienie miejscowej ludności atrakcyjnego                i 
kulturalnego spędzania wolnego czasu 
 
 
 
 
 
 
 

1. remont i modernizacja Domu Środowiskowego w Opatowcu, 
 
 



 
 

 
 
 
2. wykonanie przebudowy i modernizacji miejscowego parku łącznie                    

z renowacją stojącej na jego terenie figury Świętego KrzyŜa, 
 



 
 
 

 
 
3. wybudowanie drogi zjazdowej do przeprawy promowej na rzece Wiśle 

łączącej województwo świętokrzyskie z województwem małopolskim, 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. zagospodarowanie terenu wokół pomnika Józefa Piłsudskiego stojącego 

na brzegu rzeki Wisły w Opatowcu, w bezpośrednim sąsiedztwie 
przeprawy promowej.  

 



 
 
 
 
 
  2) Priorytety rozwojowe i cele strategiczne w perspektywie 8 lat 
 
 
Cel 1 -  wykorzystanie walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji: 

 
• rozwój bazy agroturystycznej, 
• zagospodarowanie terenu wokół istniejącego źródełka Andrzeja Świerada 
• organizacja imprez o charakterze cyklicznym promujących miejscowość, 
• wspieranie róŜnorodnych form Ŝycia kulturalnego, kultywowanie 

istniejących tradycji 
• opracowanie przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy programu 

szkoleń podnoszących i zmieniających kwalifikacje                  w 
zaleŜności od potrzeb na rynku pracy. 

Cel 2 – rozwój infrastruktury na terenie wsi, poprawa stanu środowiska 

 
• budowa  kanalizacji i oczyszczalni ścieków, 
• wybudowanie boiska sportowego na błoniach opatowieckich 
• wybudowanie ścieŜki rowerowej 

 



 

8. Harmonogram realizacji projektów 
 
Nazwa projektu Orientacyjny 

koszt całkowity 
Okres 
realizacji 
projektu 

Nazwa 
programu 
pomocowego 

Remont Domu 
Środowiskowego               
w Opatowcu 

 
200 000,00 

 
2008-2010 

 
PROW 

Przebudowa                    
i modernizacja 
miejscowego parku 
wraz z odnową figury 
Świętego KrzyŜa 
stojącą na terenie 
parku 

 
 
 

300 000,00 

 
 
 

2008-2010 

 
 
 

PROW 

Budowa  drogi 
zjazdowej do 
przeprawy promowej 
na rzece Wiśle  

      
100 000,00 

 
2008-2010 

 
PROW 

Zagospodarowanie 
terenu wokół pomnika 
Józefa Piłsudskiego 
stojącego na brzegu 
Wisły w bezpośrednim 
sąsiedztwie przeprawy 
promowej 

 
 
 

20 000,00 

 
 
 

2008-2010 

 
 
 

PROW 

Budowa kanalizacji i 
oczyszczalni ścieków           

10 354 140,00 2010 - 2015 Fundusz 
Spójności 

Adaptacja terenu pod 
budowę boiska 
sportowego 
 

 
35 000,00 

 
2009-2015 

 
LEADER+ 

 
Budowa ścieŜki 
rowerowej 

 
120 000,00 

 
2008-2014 

 
LEADER + 

Zagospodarowanie 
terenu wokół  
istniejącego źródełka 
Andrzeja Świerada 

 
50 000,00 

 
2008-2015 

 
LEADER + 

 



 
 
9. WdraŜanie planu  odnowy miejscowości   
     i zarządzanie                            
 
    Jednostką odpowiedzialną za realizację  planu odnowy miejscowości 
Opatowiec jest  Gmina Opatowiec  przy ścisłej współpracy z Radą Sołecką                 
i Sołtysem wsi. 
Prace koordynacyjne przy realizacji planu z ramienia samorządu gminnego  
wykonywał będzie pracownik Urzędu odpowiedzialny za pozyskiwanie 
środków pomocowych z Unii Europejskiej. 
 
 

 
10.Zgodność planu odnowy miejscowości  
     z dokumentami wyŜszego rzędu 
  
 
      Zapisy zawarte w Planie Odnowy  Miejscowości Opatowiec spełniają 
warunek zgodności z zapisami zawartymi w dokumentach dotyczących rozwoju  
Gminy Opatowiec, powiatu Kazimierskiego i Województwa oraz zapisami 
strategii Narodowego Planu Rozwoju. 
Cele i zadania określone w niniejszym Planie są wewnętrznie zgodne, a ich 
osiąganie  i realizacja nie spowoduje negatywnych skutków  dla osiągania celów 
i realizacji zadań strategii wyŜszego rzędu. Niektóre z zapisanych celów i zadań 
mogą być realizowane przy wykorzystaniu wsparcia jednostek 
administracyjnych Gminy i wyŜszego  szczebla, te ostatnie, bowiem posiadają w 
swoich dokumentach zapisy, których realizacja wywoła pozytywne efekty dla 
rozwoju Opatowca. 
 


