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Kilkuletnią i dobrą tradycją
jest, że mieszkańcy gminy spotykają
się regularnie z wójtem, wymieniają
się swą wiedzą i spostrzeżeniami,
a przez to często są współautorami
pomysłów w zakresie planowanych
i czynionych prac na naszym terenie.
W minionym, kolejnym już trudnym
dla rolników roku wydarzyło się też
wiele rzeczy, które należy odnotować, którymi można się pochwalić,
Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec
a które dobrze rokują na przyszłość.
Podajemy do wiadomości fakty, bądź realne plany. W wyniku przeprowadzonych licznych zebrań z mieszkańcami gminy, wypracowaliśmy kierunki, które
spróbujemy określić jako ważne i priorytetowe dla naszej pracy.
Drogi. Jest to temat stale aktualny, który dotyczy nas wszystkich. W roku
minionym po raz pierwszy od wielu lat udało się to, co do niedawna wydawało
się prawie niemożliwe. Przeprowadziliśmy remont dróg w miejscach, które od
lat tego wymagały. Wykorzystaliśmy tu rozmaite możliwości i źródła pozyskiwania funduszy. Przy różnej skali dofinansowania otrzymaliśmy: ze środków
samorządu województwa (droga w Opatowcu), tzw. „schetynówek” (drogi
w Kobieli, Chrustowicach i Chwalibogowicach), czy środków „kryzysowych”
z budżetu wojewody (drogi w Trębaczowie, Krzczonowie, Rogowie, Kamiennej
i Charbinowicach). Warto wspomnieć, że Powiat Kazimierski również skorzystał ze środków „kryzysowych”, dzięki czemu położono nowy asfalt w Krzczonowie i Charbinowicach.
Równolegle zakupiliśmy w ubiegłym roku ok. siedemdziesiąt 24tonowych zestawów kamienia, wykonaliśmy parking w centrum wsi Rogów.
Przez cały rok pracowała gminna koparka, równając drogi gminne, czyszcząc
rowy, usuwając skutki nawałnic i podtopień, czy wykonując drobne prace. Do
prac ziemnych cięższych, bardziej wymagających, wynajmowaliśmy profesjonalny sprzęt (np. wąwóz w Kocinie-Pisarce, rów na Podskalu). To samo
dotyczy również ich zimowego utrzymania. Drogi muszą być w zimie odśnieżone – po prostu. Skala wydatków poniesionych na rzecz dróg wyniosła ok.
800 tys. zł. W roku bieżącym i w kolejnych planowane są dalsze prace mające
na celu poprawę stanu technicznego naszych dróg.
Szkoły. Przyszłością nas wszystkich jest właściwa i bezpieczna edukacja dzieci. Mamy dwie szkoły podstawowe i gimnazjum. Po raz kolejny sięgnęliśmy po środki unĳne, w szkołach realizujemy najbardziej śmiałe finansowo
programy, doposażamy je w nowoczesne narzędzia pracy, pomoce naukowe,
zapewniamy dzieciom dodatkowe zajęcia, nauczycielom możliwość dalszego
dokształcania się, warsztaty czy wycieczki edukacyjne. Uruchomiliśmy od
lat oczekiwane nowoczesne przedszkole w Krzczonowie, wyremontowaliśmy
i rozbudowaliśmy (dotąd mocno zaniedbany) obiekt sportowy w Opatowcu,
salę gimnastyczną w Krzczonowie. Warto wspomnieć, że w ciągu ostatnich
trzech lat pozyskaliśmy do szkół niemałą kwotę ok. 2 mln. zł.
W 2014 r. będziemy świadkami największych prac remontowych w szkołach od momentu ich wybudowania, tzw. „termomodernizacji”. Zadanie za
kwotę 1,5 mln. zł. (do 80 % dofinansowania z urzędu marszałkowskiego)
przygotowywane było w gminie od dwóch lat. Z przykrością obserwujemy
niestety fakt, jak ktoś inny próbuje sobie przypisać swoje wątpliwe w tym temacie zasługi. Nie dajmy się zwodzić, Szanowni Państwo. Nikt inny nie może
i nie będzie odpowiadał za stan techniczny naszych placówek oświatowych,
tu całkowita odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na Gminie Opatowiec
i jej władzach.
Świetlice i remizy OSP. W większości miejscowości mamy budynki świetlic i remiz OSP. Niestety, ich stan techniczny był niezadowalający.

Wymagały wielkich nakładów pracy i wysiłku oraz znacznych kosztów, by
doprowadzić je do oczekiwanej kondycji. W roku ubiegłym, dzięki pozyskaniu środków LGD Perły Ponidzia (środki unĳne) udało się przeprowadzić niezbędne remonty w Urzutach, Mistrzowicach i Rzemienowicach. Ze środków
własnych gminy finansowaliśmy prace w pozostałych obiektach, w Rogowie,
Kobieli, Kęsowie, Opatowcu, Chwalibogowicach, Senisławicach, Ksanach,
Krzczonowie, Kamiennej, Kocinie i Charbinowicach. Prace odbywały się przy
aktywnym zaangażowaniu mieszkańców, co znacznie rozszerzyło zakres wykonanych zadań. Wartość środków wydatkowanych na remont i utrzymanie
tych budynków wyniosła ponad 200 tys. zł. W roku obecnym remonty będą
kontynuowane.
Straże, Koła Gospodyń Wiejskich. Cóż znaczyłby nawet doskonały
stan techniczny infrastruktury bez zaangażowania mieszkańców, ich aktywności i współpracy na różnych płaszczyznach? Dzięki temu, że mamy dwanaście jednostek OSP, orkiestrę dętą, oraz siedem prężnych KGW, ile prościej
jest cokolwiek zorganizować. Bo straż to ratowanie życia, zdrowia i dobytku,
ale również praca na rzecz miejscowości, czy gminy. To również współpraca
z Urzędem Gminy, Paniami z Kół przy przygotowaniu uroczystych obchodów
świąt patriotycznych, championacie koni, festynach, imprezach rocznicowych.
To umiejętność zdrowej rywalizacji, która sprzyja wzajemnemu poznaniu
się i integracji. Dobrym przykładem są regularne spotkania Pań, wycieczki,
w tym ta do Warszawy, możliwa dzięki zaproszeniu otrzymanemu od Posła
na Sejm RP Mirosława Pawlaka. Jest rzeczą oczywistą, że winniśmy wspierać wszelkie formy aktywności, szczególne w dzisiejszych czasach, w dobie
wszechobecnej anonimowości i komputerów. Dzisiaj wyjście „do ludzi” i bycie z nimi, umiejętność współdziałania jest wartością większą, niż jeszcze
dwadzieścia lat temu. Starajmy się zaszczepiać wśród naszych najmłodszych
tę potrzebę, bo sami ją przecież dostrzegamy.
Turnieje, imprezy, spotkania, występy dzieci i młodzieży. Codzienność składa się z pracy i odpoczynku. Wrosły już w tradycję: zimowy turniej
piłki siatkowej oraz letni piłki nożnej, odpowiednio w Opatowcu i w Krzczonowie. Jest też nią nasza sztandarowa impreza, Świętokrzyski Championat
Koni, pod patronatem Marszałka Województwa Adama Jarubasa. Rokrocznie
dużym zainteresowaniem cieszy się Gminny Dzień Kobiet w Krzczonowie,
któremu patronuje Poseł do PE Czesław Siekierski. Są to też „mikołajki”,
„andrzejki”, „sylwester”, dożynki parafialne, spotkania „ze sztuką” i wiele
innych.
Niewątpliwie ważnym było zapoczątkowanie cyklu dożynek gminnych.
Te, które odbyły się w roku ubiegłym w Kamiennej, należy uznać za wysoce
udane i co najważniejsze, cieszące się bardzo dużą frekwencją. 125-lecie
straży w Opatowcu i 90-lecie w Kocinie ściągnęły też wielu widzów, gości.
Uświetniła je obecność Przewodniczącego Sejmiku Województwa Tadeusza
Kowalczyka oraz Starosty Kazimierskiego Jana Nowaka.
Sławią naszą gminę najmłodsi. Nie ma imprezy na terenie gminy, często
powiatu, a czasami województwa, gdzie nie braliby udziału. Dzieci i młodzież
recytują, śpiewają, rysują, tańczą, zawsze „od serca”, zawsze na wysokim
poziomie.
Sprawy istotne dla nas wszystkich to opieka zdrowotna, inwestycje,
właściwie działający i przyjazny urząd, staranne i zadbane otoczenie.
Od 1 stycznia 2014 roku opiekę zdrowotną w Opatowcu zapewnia Centrum Medyczne Maxmed, przy utrzymaniu dotychczasowego personelu medycznego. W przychodni w Krzczonowie od czterech już lat roku działa NZOZ
Bejmed. Wszyscy oczekujemy i z całą konsekwencją będziemy wymagać, by
obydwa ośrodki zdrowia funkcjonowały należycie, by wprowadzały w swej
pracy jak najlepsze i najnowsze standardy. Gmina również będzie się troszczyć, by poprawić stan techniczny tych obiektów.
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Do połowy roku powinien zakończyć się temat budowy oczyszczalni
przydomowych, które do chwili obecnej zamontowano w Ławach, Urzutach
i Wyszogrodzie. Inwestycję realizujemy wyłącznie w odpowiedzi na zainteresowanie mieszkańców. Wartość całego zadania wynosi ok. 2,5 mln. zł. Wszelka dokumentacja techniczna oraz projekty są dostępne w urzędzie.
Wybudowany zostanie parking koło urzędu gminy, powstaną place
zabaw dla dzieci, miejsca do odpoczynku (ławki, altany) w kolejnych miejscowościach. Zagospodarujemy teren w Krzczonowie przejęty i zakupiony od
Skarbu Państwa oraz Spółki Polan (boisko i schody), przeprowadzimy niezbędne remonty wszędzie tam, gdzie będzie taka potrzeba. Wydana zostanie
monografia, album o gminie, zamontowane zostanę tablice informacyjne
i ogłoszeniowe w każdej miejscowości, chcemy dalej jak najskuteczniej ubiegać się o kolejne możliwości korzystania z „funduszy unĳnych”. O wszelkich
dalszych planach będziemy Państwa informować na bieżąco, również na
stronie internetowej www.opatowiec.pl.
Podkreślam po raz kolejny, że jedynie porozumienie na różnych szczeblach daje możliwość sprawnego wykorzystania możliwości, które pojawiają
się przed gminą. To współpraca ze służbami Wojewody, szczególnie z wydziałem „zarządzania kryzysowego”, innymi samorządami, Marszałkiem Woje-

wództwa, Starostą Powiatu, współpraca wśród Pracowników urzędu gminy,
szkół, pomocy społecznej i oczywiście z Mieszkańcami.
Bardzo ważna jest wzajemna pomoc i zrozumienie pomiędzy Wójtem
Gminy i Radą Gminy. Tylko wspólnie możemy podjąć istotne decyzje, często
trudne, długofalowe, bo dotyczące inwestycji, remontów, opieki zdrowotnej,
czy oświaty. Z tego miejsca serdecznie dziękuję Przewodniczącemu Rady
Gminy, Radnym Gminy za merytoryczną i wydatną pomoc w pracach na rzecz
rozwoju naszej gminy.
Chciałbym również mocno podkreślić pracę Sołtysów, ich działanie na
połączeniu urząd i mieszkaniec. To „praca w terenie”, współorganizowanie
się dla określonych poczynań, działania informacyjne i porządkowe. Nie do
przecenienia jest też aktywna, społeczna postawa samych mieszkańców na
rzecz miejscowości i gminy.
Za dotychczasową wspólną pracę wszystkim Mieszkańcom Gminy serdecznie dziękuję, życząc jednocześnie, by spełniły się nasze wspólne plany
i oczekiwania.
Z wyrazami szacunku,
Opatowiec
Wójt Gminy Opatowiec
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Za nami kolejny rok kadencji
2010-2014. W zarysie chciałbym
przybliżyć Państwu sposób funkcjonowania Rady Gminy, której mam
zaszczyt przewodniczyć.
W Radzie zasiada 15 osób
wybranych w ostatnich wyborach
samorządowych. Spotykamy się cyklicznie, by podejmować ważne dla
życia gminy decyzje, rozwiązywać
bieżące problemy. Przed każdą
Sesją odbywają się Komisje Stałe
Michał Szczerba Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec Rady Gminy, które zajmują się zagadnieniami obejmującymi sprawy
z zakresu budżetu, rolnictwa, oświaty, bezpieczeństwa, infrastruktury itp.
Tu wypracowywane są wnioski, wstępnie opiniowane uchwały, dokonywane
ewentualne korekty lub zmiany. W wyznaczonym terminie, na Sesji, projekty
uchwał zostają poddane pod głosowanie, podejmowane są decyzje i nakreślane plany na nadchodzący czas. Dyskusje bywają czasami burzliwe, ale
są przy tym bardzo merytoryczne. Frekwencja na naszych spotkaniach jest
niemal 100%, co pokazuje jak mocno wybrani przez Was radni są zaangażowani w życie Naszej gminy. Każdemu radnemu leży na sercu dobro całej
gminnej społeczności. Z tego jestem dumny i wszystkim radnym za to serdecznie dziękuję.
Ostatni rok nie był łatwy. Niekorzystne warunki atmosferyczne wpływały
na to, że Wy Drodzy Rolnicy też przeżywaliście trudne chwile. Deszcze, nawałnice, gradobicia, podmoknięcia wpływały na zniszczenia i utratę plonu. Dzięki złożonym przez Wójta Gminy Opatowiec w odpowiednim czasie wnioskom
o oszacowanie strat w infrastrukturze drogowej zostały w części odbudowane
i będą w przyszłości remontowane kolejne odcinki zniszczonych dróg. Podobnie tak bardzo potrzebne utwardzenie dróg dojazdowych do pól było realizowane, a proces ten będzie kontynuowany w bieżącym roku. Nieocenione są
w tym zakresie konsultacje społeczne, jakie prowadzi Wójt Gminy Opatowiec
wraz z radnymi i sołtysami na spotkaniach wiejskich, z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Podobnie w wyniku spotkań w ramach zebrań strażackich poznajemy oczekiwania i potrzeby wszystkich jednostek OSP z terenu
Naszej gminy. Druhowie ochotnicy zasługują na wsparcie władz samorządowych i pomoc w realizacji ich zamierzeń. W ubiegłym roku świętowaliśmy
125-lecie OSP Opatowiec i 90-lecie OSP Kocina – jednostek zrzeszonych
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w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, które to dzielnie nas chronią
w obliczu zagrożeń.
Gmina Opatowiec odważnie sięga po środki pochodzące z Unii Europejskiej. Ukończono wiele zadań, o czym mogą Państwo przeczytać w dalszej
części tego Biuletynu. Świetlice, remizy wyremontowane zostały z tzw. „Małych projektów” przy dużym zaangażowaniu Wójta Gminy Opatowiec, który
złożył odpowiednie wnioski przygotowane przez pracowników urzędu gminy.
W roku bieżącym przewidziano remonty w pozostałych miejscowościach tak,
by na koniec 4-letniej kadencji sprawiedliwie, w każdym sołectwie zauważalne były zmiany. Jednym z większych przedsięwzięć gminy jest realizowana
w 2014 roku budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Blisko 140 gospodarstw zyska nowoczesne ekologiczne urządzenia.
Najlepszą długofalową inwestycją, w moim przekonaniu, jest troska
o przyszłość młodych pokoleń. Oświata w Gminie Opatowiec funkcjonuje
bardzo dobrze, nasze szkoły są odpowiednio wyposażone, nauczanie jest
na wysokim poziomie, w trakcie realizacji są projekty wspierające rozwój
i edukację, a przed nami wspaniałe i długo oczekiwane zadanie, czyli termomodernizacja. Po remoncie sali Gminnego Ośrodka Sportu, pozostałe oświatowe obiekty zarówno w Krzczonowie jak i w Opatowcu zyskają nowy blask,
zostanie wykonane ocieplenie i elewacja. Możliwe to było dzięki odważnym
decyzjom Wójta Gminy Opatowiec i Rady Gminy wtedy, gdy ponad rok temu
zdecydowaliśmy się na wykonanie odpowiedniej dokumentacji – audytu
energetycznego, umożliwiającego złożenie odpowiedniego wniosku. Mamy
wszyscy nadzieję, że będzie to inwestycja zwieńczająca pracowitą kadencję
2010-2014.
W sferze integracji i kultury należy odnotować, że zawiązały się liczne,
bo założone w siedmiu miejscowościach Koła Gospodyń Wiejskich, zorganizowano wiele imprez plenerowych m.in Championat Koni Małopolskich, Dożynki Gminne w Kamiennej, turnieje w piłkę nożną i piłkę siatkową, w których
to czynnie uczestniczą nasi mieszkańcy.
Podsumowując - działalność samorządowa w Gminie Opatowiec oparta
jest na dobrze układającej się, wzajemnej współpracy pomiędzy Radą Gminy
a Wójtem Gminy Opatowiec. Wszyscy razem podejmujemy działania, które
niewątpliwie wpływają na poprawę infrastruktury, znacząco zmieniają wizerunek gminy oraz integrują mieszkańców. Chciałbym aby wszystkie zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane i spełniły Państwa oczekiwania.
Z poważaniem,
Michał Szczerba
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA
WOŚP
W DOMU KULTURY W OPATOWCU
obchody Dnia Babci i Dziadka do Domu Kultury w Opatowcu w dniu 5 lutego 2013 roku
ZAGRALIŚMY Naprzybyło
ok. 100 gości. Imprezę otworzyli Małgorzata Gwóźdź i Radosław Kornaś, którzy
poinformowali zgromadzonych, że od listopada 2012 roku w Domu Kultury w Opatowcu
REKORDOWO działa koło muzyczno-teatralne skierowane do najmłodszych dzieci z terenu Gminy Opatowiec, którego uczestnicy przygotowali przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”, dedykowane wszystkim Babciom i Dziadkom.

Wolontariusze Zespołu Szkół w Opatowcu
w składzie: Agnieszka Dragan, Klaudia Kmiecik, Karolina Jakubowska, Justyna Korzec,
Klaudia Kozioł, Kamila Cabaj, Angelika Szumilas i Szymon Szczęsny z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem, nie bacząc na mróz
i śnieg, zbierali pieniądze od wczesnych godzin
rannych do zmroku. W 2013 roku padł kolejny
rekord – w puszkach naszych wolontariuszy
znalazło się łącznie 6.673,40 zł. Gratulujemy wolontariuszom i serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do zapełnienia
ich puszek.

Wystąpili: Paulinka Pietrzyk, Gabriela Włosowicz, Julia i Oscar Jabłońscy, Emilia Kornaś,
Gabrysia Pobiega, Julia Jachna, Martynka Jachna, Kacper Czosnek, Klaudia Krawiec, Madzia
Jach, Karolinka Grudzień, Gabrysia Stępczyk,
Patrycja i Monika Goodchild, Natalia Madej,
Małgosia Kowalczyk, Sebastian Leśniak, Kinga Leśniewska, Wojtek Dusza, Gabrysia Król,
Kuba Wesołowski, Maja Kowalska, Zuzia Dudek, Natalia Wróbel, Emilia Porada i Kacper
Król. Występ bardzo się spodobał i nagrodzony został burzą oklasków. Po przedstawieniu
głos zabrali Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy
i Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy, którzy pogratulowali dzieciakom występu,
a z okazji Dnia Babci i Dziadka złożyli wszyst-

kim babciom i dziadkom serdeczne życzenia.
Młodzi aktorzy otrzymali od władz gminy słodki
upominek. Na scenie zaprezentowały się także
dzieci i młodzież z koła instrumentalnego, które już od roku działa również w Domu Kultury
w Opatowcu. Swoje umiejętności na scenie
zaprezentowali: Małgosia Kowalczyk, Maja Klita, Patryk Kociński, Jakub Kłos, Eryka Gwiazda, Kamila Kwaśniewska, Andżelika Szumilas
i Aleksandra Wodecka. Nie zabrakło również
tradycyjnego „sto lat”, które wspólnie odśpiewały wszystkie dzieci. Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Opatowcu wraz z rodzicami dzieci
uczestniczących w przestawieniu przygotowały
ciekawą scenerię przyjęcia. Na stołach znalazły się również pyszności i owoce.

SPOTKANIE DOTYCZĄCE PROJEKTU UTWORZENIA
PARKU PIELGRZYMÓW DO ŚW. JAKUBA W OPATOWCU
W związku z udziałem Gminy Opatowiec w tworzeniu przez Organizację
Turystyczną „Szlak Jagielloński” w ramach Międzynarodowego Parku Turystyczno – Kulturowego „Via Jagiellonica” Parku Pielgrzymów do św. Jakuba
w Opatowcu, w Domu Kultury odbyło się spotkanie z Panem Januszem Kopaczkiem Prezesem Organizacji. W spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele samorządu, placówek oświatowych oraz mieszkańcy
i przedsiębiorcy z Gminy Opatowiec. Tematem było wspólne wypracowanie pomysłu, w jaki sposób wykorzystać walory historyczne Opatowca
i okolicy, osady związanej z kultem św. Jakuba (do którego sanktuarium
w Santiago de Compostela podróżują pielgrzymi). Jak podnieść atrakcyjność turystyczną regionu, aby przyciągnąć turystów. Podczas spotkania
wypracowano kilka koncepcji, które wymagają teraz przeanalizowania
i przemyślenia.
BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC
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INFORMACJA DOT. ODPADÓW KOMUNALNYCH
Wójt Gminy Opatowiec informuje o obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku zmianach dotyczących terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku uchwały nr XXXVIII/253/2013 Rady Gminy Opatowiec w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwały nr XXXVIII/252/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Opatowiec przedstawia poniżej
następujące zmiany.
Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- do 15 marca (za styczeń, luty i marzec),
- do 15 maja (za kwiecień, maj i czerwiec),
- do 15 września (za lipiec, sierpień i wrzesień),
- do 15 listopada (za październik, listopad i grudzień).
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić do sołtysów poszczególnych sołectw oraz na rachunek bankowy Urzędu
Gminy w Opatowcu numer: 30 84930004 0170 0160 0404 0025
Terminy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Opatowiec
w 2014 roku nie uległy zmianie. Stawki opłat za wywóz odpadów nie uległy zmianie.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
II czwartek miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady zmieszane, niesegregowane)
II sobota miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady segregowane)
Chrustowice, Kęsów, Kobiela, Kraśniów, Ławy, Mistrzowice, Podskale, Rogów, Senisławice, Urzuty, Wyszogród, Opatowiec, Chwalibogowice.
IV czwartek miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady zmieszane, niesegregowane)
IV sobota miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady segregowane)
Charbinowice, Kamienna, Kocina, Krzczonów, Ksany, Rzemienowice, Trębaczów.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Opatowiec
realizuje firma „EKOM” MACIEJCZYK Sp. j. z Kielc.
Odpady należy segregować w następujący sposób:
PAPIER, kolor worka: niebieski: papier piśmienny, gazety, czasopisma, gazetki i ulotki reklamowe, książki, zeszyty, katalogi, ścinki drukarskie,
opakowania tekturowe, kartony, worki, tektura falista. Uwaga: papier musi być suchy.
TWORZYWA SZTUCZNE, kolor worka: żółty: butelki po napojach i chemii gospodarczej (najlepiej zgniecione), aluminiowe puszki po napojach, torebki, folie, plastikowe butelki i opakowania po kosmetykach, worki, reklamówki, karnistry, skrzynki, doniczki, wiadra, koszyczki po owocach itp.
SZKŁO, kolor worka: biały: butelki po napojach, słoiki i inne szklane pojemniki. Uwaga: pojemniki muszą być pozbawione zawartości.
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, kolor worka: zielony: trawa, obierki itp.
ODPADY WIELOMATERIAŁOWE I METAL, pojemnik, kolor worka: szary: kartony po mleku i napojach, puszki po napojach, nakrętki od słoików, itp.,
wszystkie pozostałe.
Do zwykłych koszy na śmieci (jak również do kolorowych worków) nie powinny trafić przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny
z Urzędem Gminy w Opatowcu nr tel. 41-35-18-052 oraz adresem e-mail:gmina@opatowiec.pl

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „DOBRE RADY NA ODPADY”
W dniu 26 września 2013 roku w Szkole Podstawowej w Opatowcu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Dobre rady na odpady.
Do organizatora konkursu wpłynęło 49 prac, które zostały podzielone na dwie grupy wiekowe. Pierwsza to dzieci z przedszkola i zerówki, druga grupa to uczniowie klas I-VI. W pierwszej grupie wyróżniono
wszystkie 11 prac a ich autorzy zostali nagrodzeni. Są to: Magdalena
Pietrzyk, Julia Bąk, Gabriela Popiel, Paulina Zbertek, Magdalena Cugowska, Zuzanna Porada, Karol Czosnek, Gabriel Maj, Oliwia Rogóz, Natalia
Wróbel, Marcin Bąk. W drugiej grupie wpłynęło 38 prac, z pośród których wyłoniono najlepsze autorstwa: I – Juli Jachny i Pauliny Pietrzyk,
II – Izabeli Dybek i Oliwi Madej, III – Wiktorii Maj.
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TURNIEJ
BEZPIECZEŃSTWA
W RUCHU DROGOWYM

FERIE W ZESPOLE SZKÓŁ
Ferie w Zespole Szkół w Opatowcu były pełne atrakcji. Rozegrany został Turniej Szachowy
w kategorii open, w którym wzięło udział sześć
osób: Lesław Rajtar, Natalia Rajtar, Paulina Mystek, Michał Łabuz, Piotr Kowalczyk oraz Michał
Kowalczyk. Turniej rozegrany został systemem
każdy z każdym. Rozegrano 14 partii. I miejsce
zajął Piotr Kowalczyk, II miejsce Lesław Rajtar,
III miejsce Michał Kowalczyk. Przeprowadzono
rozgrywki sportowe dla chętnych uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych „Szkółki
Piłkarskiej”. Dzieci mogły się sprawdzić w wyścigach oraz w piłkarskim torze przeszkód. Na
koniec mali piłkarze zagrali mecz. Nikt nie został pokonany. Wszystkie dzieci otrzymały medale i nagrody. Kolejnego dnia rozegrano Turniej
Piłkarski o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół. Do
turnieju zgłosiło się 6 zespołów męskich („Gladiator”, „Old Spice”, „Są gorsi”, „No name”,
„Herbaciarze”, „Kocina”) i jeden zespół żeński
(Absolwentki”). Zespoły zostały podzielone na
dwie grupy. Mecze odbywały się systemem każdy z każdym w obrębie swojej grupy. Rozegrano
9 meczy. Do finału weszły 4 zespoły. I miejsce
zajęła drużyna Kocina w składzie: Piotr Nowak,

Mateusz Kopeć, Patryk Jedynak, Sebastian Kobus, Albert Domagała.
II miejsce zajęła drużyna „Są gorsi”
w składzie: Mateusz Stankiewicz, Walter Bober,
Mateusz Wawak, Patryk Kozioł, Radosław Szumilas.
Na III miejscu uplasowała się drużyna „Old
Spice” w składzie: Dawid Stokłosa, Andrzej
Adamczyk, Damian Pszczoła, Maciej Trojan,
Kamil Siwy, Marek Kowalczyk. Rozegrano również Turniej Tenisa Stołowego o Puchar prezesa
UKS „Nadwiślanka”. Do Turnieju zgłosiło się
10 osób. I miejsce zajął Sebastian Mącznik,
II miejsce Konrad Cieloch, natomiast III miejsce
zajął Adam Domagała.
W czasie ferii odbyły się także warsztaty
plastyczne pn „Kolorowe ferie”. Organizatorem
była p. Barbara Niedziela pod okiem której
uczestnicy wykonali prace techniką: multiplikacji, wydzieranki i kolażu. W warsztatach
wzięły udział uczennice: Klaudia Sojka, Oliwia
Rutkowska, Daria Lesiak, Aleksandra Wodecka.
Wszystkie prace zostały wyeksponowane na
wystawie szkolnej, a dziewczynki zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami.

W dniu 5 kwietnia 2013 roku w Zespole
Szkół w Opatowcu został przeprowadzony Gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do
rywalizacji przeprowadzonej pod czujnym
okiem przedstawiciela Komendy Powiatowej
Policji w Kazimierzy Wielkiej sierżanta sztabowego Michała Grzybczyka oraz Gminnego
Koordynatora Moniki Kościółek przystąpiły
drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową w Krzczonowie oraz Szkołę Podstawową
w Zespole Szkół w Opatowcu. Uczniów
przygotowywali do tych trudnych zmagań
nauczyciele – Tomasz Paluch i Katarzyna
Szczerba. Po długim i zaciętym boju lepszą
w turniejowych potyczkach okazała się drużyna z Opatowca i tym samym to ona zakwalifikowała się do udziału w rozgrywkach
na szczeblu powiatowym. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Michał Gwóźdźuczeń klasy V SP Opatowiec. Nagrody
ufundował i wręczył Wójt Gminy Opatowiec
– Sławomir Kowalczyk.

SPOTKANIE NOWOROCZNE KOŁA ZWIĄZKU
EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W OPATOWCU
W dniu 26 stycznia
nia 2013 roku Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Opatowcu zorganizował spotkanie noworoczne dla swoich członków w restauracji
„Stary Młyn” w Opatowcu. Przybyłych gości powitał Andrzej Kłos – Prezes Koła,
który wszystkim obecnym złożył najserdeczniejsze życzenia w imieniu własnym
oraz członków Zarządu Koła. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec oraz Bożena Zbertek
– Sekretarz Gminy, którzy w swoich wystąpieniach życzyli obecnym zdrowia oraz
dalszego zaangażowania w działalność organizacji i przekazali kosz słodyczy dla
wszystkich zgromadzonych seniorów. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze –
nie obyło się bez tańców i trwało do późnych godzin wieczornych.
BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC
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KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
W Gminie Opatowiec lokalne tradycje kultywuje siedem Kół Gospodyń Wiejskich, są one zarejestrowane w Rejestrze Członków Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach. Są to Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu, Ksanach, Kocinie, Rzemienowicach, Kamiennej, Rogowie i Krzczonowie.
Dorota Domoń – wiceprzewodnicząca
Bożena Kopeć – Przewodnicząca
Koło Gospodyń Wiejskich w Opatowcu
Urszula Cieloch – Wiceprzewodnicząca
Agnieszka Lisikiewicz – Sekretarz
Rok założenia – 2009 rok
Lucyna Bugajska – Sekretarz
Edyta Sroga – Skarbnik
liczba członkiń – 20
Anna Ciołek – Skarbnik
Zarząd KGW w Opatowcu:
Koło Gospodyń Wiejskich w Kamiennej poPanie aktywnie biorą czynny udział w wy- wstało w sierpniu 2013 roku. Utworzyło je 19 pań
Janina Siemieniec – Przewodnicząca
darzeniach lokalnych, kulturalnych zarówno na gotowych do wytężonej pracy na rzecz kultywoZofia Marszałek – Wiceprzewodnicząca
szczeblu gminnym jak i powiatowym. Przygotowu- wania tradycji związanej z regionem. Koło mimo
Wanda Karwat – Sekretarz
ją różne zabawy okolicznościowe dla mieszkań- tak małego stażu wspólnej pracy poprowadziło
Aniela Zuwała – Skarbnik
ców, andrzejki, sylwester, a także zorganizowały Dożynki Gminne oraz reprezentowało gminę na
Danuta Kasza – Członek Zarządu
Do Koło Gospodyń należą Panie, dla których wycieczkę do Kazimierza Dolnego. KGW w Kocinie Dożynkach Powiatowych w Czarnocinie. Panie
troska o kulturę i tradycję jest bardzo ważna. kultywując lokalną tradycję kulinarną swojego uczestniczyły w różnych konkursach i pokazach.
Tworzą zespół śpiewaczy, z własnym repertuarem regionu, postanowiło wypromować wykonywany Pierwszym z nich był wyjazd do Odonowa na powystępują na uroczystościach gminnych oraz po- w wielu domach smakołyk – „kiełbasianka koci- kaz robótek ręcznych typu szydełkowanie. Natowiatowych. Panie przekazują młodzieży obyczaje nianka”.
miast swoje wyczyny kulinarne, gdzie motywem
i dawne tradycje. Organizują również życie kul- Koło Gospodyń Wiejskich w Rzemienowicach przewodnim była kasza, panie miały okazję zaturalne miejscowości, współpracując ze szkołą. Rok założenia – 2013 rok
prezentować w Skalbmierzu na zorganizowanym
Uczestniczą w rożnych konkursach, „babińcach” liczba członkiń – 23
pokazie.
i wycieczkach organizowanych na terenie gminy Zarząd KGW w Rzemienowicach:
Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowie
i powiatu.
Ilona Porada – Przewodnicząca
Rok założenia – 2013
Marzena Widlak – Wiceprzewodnicząca
Koło Gospodyń Wiejskich w Ksanach
liczba członkiń – 24
Gabriela Skowron – Sekretarz
Rok założenia – 2012 rok
Zarząd KGW w Rogowie:
Renata Wróbel – Skarbnik
liczba członkiń – 19
Elżbieta Szabla – Przewodnicząca
Pierwszym sprawdzianem organizacji był Sylwia Bomba – Wiceprzewodnicząca
Zarząd KGW w Ksanach:
udział w szkoleniu pn. „Jak zachować zdrowie Anna Kowalczyk – Sekretarz
Jolanta Marcisz – Przewodnicząca
i bezpieczeństwo pracy na wsi”, które odbyło się Wiesława Kawka – Skarbnik
Joanna Szumilas – Wiceprzewodnicząca
w listopadzie 2013 r. w Opatowcu. Panie uczestBożena Bąk – Sekretarz
Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowie poniczyły w spotkaniu w ramach projektu „babi- wstało w maju 2013 roku, tworzy je 24 panie.
Teresa Misterka – Skarbnik
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ksanach niec”, a także w organizowanych wycieczkach. Łączy kilka pokoleń – najstarsza z pań ma 80 lat,
biorą aktywny udział we wszystkich imprezach Panie poza uczestnictwem w rożnych imprezach a najmłodsze mają po 27 lat. Panie uczestniczą
okolicznościowych organizowanych na terenie okolicznościowych mają na celu pomoc w prze- w gminnych i lokalnych imprezach. WspółorgaGminy, jak również na terenie Powiatu. Przygo- prowadzeniu remontu sali świetlicy wiejskiej oraz nizują Dożynki Parafialne. Tradycyjny stół wystatowują potrawy na konkursy oraz własnoręcznie w wyposażeniu pomieszczenia gospodarczego wowy zaprezentowały podczas wystawy koni oraz
zrobione stroiki świąteczne i inne na kiermasze świetlicy, a także zorganizowanie placu zabaw dla na Dożynkach Gminnych w Kamiennej. Chętnie
i „babińce”. Spotykają się średnio co dwa tygo- dzieci. Z pewnością realizacja zamierzonych ce- biorą udział w spotkaniach w ramach projektu
dnie w sprawach organizacyjnych, a także zwy- lów wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie życia „babiniec”, które odbywają się corocznie porą
czajowo towarzyskich. Biorą czynny udział w uro- społeczno-kulturalnego w tej miejscowości, ale jesienną, a także szkoleniach oraz wycieczkach.
czystościach i imprezach gminnych, konkursach przede wszystkim umożliwi paniom zorganizowa- Obok spraw typowo kobiecych panie dbają także
kulinarnych na terenie regionu, mobilizują współ- nie wielu okolicznościowych imprez czy spotkań. o wizerunek całej miejscowości, z pomocą finanmieszkańców do społecznej pracy.
sową z gminy przyczyniły się bowiem do odremonKoło Gospodyń Wiejskich w Kamiennej
towania świetlicy wiejskiej w Rogowie. Wszystkie
Koło Gospodyń Wiejskich w Kocinie
Rok założenia – 2013
działania i starania, które panie uczyniły dotychRok założenia – 2013 rok
liczba członkiń – 18
czas świadczą o tym, jak wielkie znaczenie miała
Zarząd KGW w Kamiennej:
Liczba członkiń – 26 pań
aktywizacja KGW.
Maria Rumas – Przewodnicząca
Zarząd KGW w Kocinie:
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Koło Gospodyń Wiejskich w Krzczonowie
Rok założenia – 2013
liczba członkiń – 23
Zarząd KGW w Krzczonowie:
Edyta Kowalczyk – Przewodnicząca
Monika Jach – Wiceprzewodnicząca
Anna Porębska – Sekretarz
Ewelina Leśniewska – Skarbnik

Koło Gospodyń Wiejskich „Krzczonowianki
Niezapominajki” działa w Krzczonowie od stycznia 2013 roku. Koło tworzy 23 osoby. Panie mają
na koncie sukcesy kulinarne, przygotowują degustacje tradycyjnych potraw na imprezy kulturalne
o różnym zasięgu, między innymi Święto Chleba
w Tokarni, a także świetnie prezentują się podczas „babińców”. Do sukcesów zaliczają pierwsze miejsce w Gminnych Zawodach Pożarniczych

TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA
GMINY OPATOWIEC

i drugie miejsce w Powiatowych jako drużyna kobieca. KGW wzięło udział w Plebiscycie na Najlepsze Koło Gospodyń w Województwie Świętokrzyskim organizowanym przez Redakcję Echo Dnia,
gdzie panie zajęły III miejsce w Powiecie. Zajmują
się organizacją imprez okolicznościowych na wsi,
m.in. Dnia Kobiet, Andrzejek, Sylwestra przy okazji promując swoją działalność jak i cały region.

POWIATOWY DRUŻYNOWY

W dniach 19 – 20 stycznia 2013 r. odbył się 21 Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy
Opatowiec. W turnieju wzięło udział 12 drużyn: „Mistrzowice”, „Mega Bonus”, „Wisła” Opatowiec,
„Kocina”, „Kaziki”, „Krzczonów 0,7”, „Hercules”, „Szreniawa Mix”, „Bejlendo”, „Drużyna z przypadku”, „Szreniawa I”, „Drink Team”. Turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród
mieszkańców gminy i powiatu kazimierskiego ale również ościennego województwa małopolskiego.
12 drużyn podzielono na cztery grupy. Rozegrano w sobotę 12 meczy. Z każdej grupy do dalszych
rozgrywek zakwalifikowało się po dwie drużyny.
W niedzielę rozegrano osiem meczy. Do grupy finałowej zakwalifikowały się cztery drużyny.
Drużyna „Kaziki” zajęła III miejsce w turnieju. W finale spotkały się: drużyna Mistrzowice
(w składzie: Rafał Kański, Dariusz Grzesik, Rafał Grzesik, Maksym Gryglak, Jarosław Tomal, Łukasz
Kryca, Piotr Grzywna, Wojciech Dzięcioł, Paweł Książek) oraz drużyna „Mega Bonus” (w składzie:
Anna Maderak, Ireneusz Górski, Mateusz Podyma, Paweł Ochenduszko, Mirosław Pierzchała, Sebastian Wieczorek, Robert Wójcik). Mistrzami turnieju została drużyna „Mistrzowice”, która wynikiem
3:1 pokonała po zaciętej walce drużynę „Mega Bonus” z Kazimierzy Wielkiej. Finałowy mecz był
bardzo atrakcyjnym widowiskiem dla licznych kibiców, którzy z całego serca dopingowali drużynę
z Mistrzowic. Na zakończenie Turnieju Wójt Gminy wręczył puchary i medale. Cztery pierwsze drużyny
otrzymały z rąk organizatora również nagrody: siatkę do gry, piłki i komplety do gry w tenisa stołowego. Najlepszym zawodnikiem Turnieju został wybrany Mateusz Job
z drużyny „Kaziki”. Puchar dla
najmłodszego zawodnika otrzymał Patryk Jedynak. Najlepszymi kibicami zostały dziewczyny
z Mistrzowic na czele z Iloną Maj.
Najbardziej aktywnymi sędziami Turnieju byli: Rafał Kański,
Krzysztof Dębski, Jarosław Tomal,
Konrad Kuroń oraz Piotr Grzywna.
Puchary i nagrody wszystkim
wyróżnionym zapewnił i wręczył
Wójt Gminy Opatowiec Sławomir
Kowalczyk.

TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO
W dniu 5 lutego 2013 roku uczennice
i uczniowie z klasy V i VI Zespołu Szkół w Opatowcu reprezentowali naszą szkołę i gminę
w Powiatowym Drużynowym Turnieju Tenisa
Stołowego w Kazimierzy Wielkiej. W turnieju
wzięło udział 6 drużyn, a drużyna chłopców
z klasy V w składzie Bartosz Kościółek, Michał
Gwóźdź, Dominik Madej zdobyła III miejsce.
Drużynę dziewcząt stanowiły uczennice klasy
VI: Agnieszka Dragan, Klaudia Kmiecik, Maja
Tomal. Należy nadmienić, że poziom turnieju
był bardzo wysoki i tym bardziej chłopcom
należą się wielkie gratulacje ze zdobytego
miejsca na podium.

USUWANIE WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
W dniu 19 września 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Opatowiec
w sprawie udzielenia dotacji w kwocie prawie
12.000,00 zł, przeznaczonej na usuwanie
i unieszkodliwianie odpadów zawierających
azbest z terenu Gminy Opatowiec w 2013
roku. Dotacja stanowi 85% wydatków związanych z usuwaniem azbestu.

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC
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SPOTKANIA INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWE PAŃ
PN. „BABINIEC”
W dniu 18 stycznia 2013 roku w Domu
Kultury w Opatowcu odbyło się spotkanie członkiń kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu
kazimierskiego i zaproszonych gości w ramach
cyklu spotkań integracyjno-szkoleniowych pod
nazwą „Babiniec”. Tematem przewodnim tego
wydarzenia były warsztaty sztuki wykonywania
kwiatów i innych dekoracji z bibuły.
Otwarcia spotkania i powitania obecnych
dokonała Beata Adamczyk – pracownik ODR
w Kazimierzy Wielkiej. W spotkaniu uczestniczyli: Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, Anna Klimaszewska-Luty – Skarbnik
Gminy, Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor
Zespołu Szkół w Opatowcu, Oktawiusz Cugowski

II MIEJSCE WISŁY
OPATOWIEC W MIĘDZYPOWIATOWYM
TURNIEJU PIŁKI
NOŻNEJ HALOWEJ
W ZŁOTEJ
Drużyna piłkarska Wisła Opatowiec zajęła
II miejsce w Międzypowiatowym Turnieju Piłki
Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Złota.
Uroczystej dekoracji najlepszych ekip dokonał
Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek w asyście organizatora Marka Purchli.
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– Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu, Agata Wróbel – Zastępca Wójta Gminy
Czarnocin, Agata Jackiewicz – Dyrektor i Bożena Mostek – Zastępca Dyrektora Domu Kultury
w Skalbmierzu, Alina Włusek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach, Teresa Bondaś Radna Powiatu Kazimierskiego, Joanna
Strączek-Dziabała z tygodnika Ponidzie oraz
licznie przybyłe Panie z Kół Gospodyń Wiejskich
z gmin: Opatowiec, Bejsce, Czarnocin i Skalbmierz. Pani Beata Adamczyk podziękowała również Panu Wójtowi i Radzie Sołeckiej Opatowca
za wsparcie finansowe udzielone na zorganizowanie dzisiejszych warsztatów.
Wójt Sławomir Kowalczyk przywitał Panie
oraz składając im życzenia noworoczne wręczył
na ręce Janiny Siemieniec - przewodniczącej
Koła w Opatowcu duży „kosz z różnościami”.
Następnie uczniowie z Zespołu Szkół
w Opatowcu przedstawili program artystyczny.
W wykonaniu Natalii Cabaj, Natalii Kurzyńskiej,
Nikoli. Natomiast Krystian Leks i Wiktor Salamon wykonali wiązankę melodii ludowych.
Uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Po części artystycznej Panie przystąpiły do
trudnej sztuki robienia kwiatów z bibuły. Prace

wykonywane były pod okiem liderek, które ukończyły kurs w tym zakresie. Piękne, kolorowe
kwiaty i inne dekoracje z bibuły zostały zaprezentowane na wystawie. Uczestniczki warsztatów zostały nagrodzone słodyczami. Przybyli
goście częstowali się specjałami, pysznymi
ciastami przygotowanymi przez Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Opatowca i Ksan. Na spotkaniu panowała przyjazna atmosfera pozwalająca Paniom poznać się nawzajem i oderwać
od codziennych obowiązków. Tak więc w miłym
i radosnym nastroju upłynął czas spotkania integracyjno-szkoleniowego dla Pań z Kół Gospodyń Wiejskich w pięknym Opatowcu.

FERIE Z BIBLIOTEKĄ
Celem zajęć w czasie zeszłorocznych
ferii było zagospodarowanie wolnego czasu
naszym młodym czytelnikom i sympatykom,
zachęcenie ich do czytania oraz zorganizowanie dobrej zabawy. Zainteresowanie
dzieci słowem pisanym, a poprzez to także
otaczającym ich światem, rozwój wyobraźni,
umiejętności współdziałania w grupie oraz
sprawności manualnych. Gminna Biblioteka
Publiczna w Opatowcu skierowała i przygotowała dla swoich młodych czytelników bogatą ofertę zabaw i warsztatów. W Bibliotece
od poniedziałku do soboty w drugim tygodniu ferii odbywały się spotkania z dziećmi
z gminy Opatowiec. W ciągu tygodnia bibliotekę odwiedziło łącznie ok. 50 dzieci, które
uczestniczyły w różnych formach zabaw
i gier – były kalambury, konkursy ze znajomości bajek, baśni i literatury dla dzieci, zabawy
z wykorzystaniem gier planszowych, puzzli
itp. Wszyscy uczestnicy ferii w Bibliotece
otrzymali drobne upominki i słodycze.

Z PRACY RADY GMINY

Od początku kadencji odbyło się 38 sesji Rady Gminy, w tym w 2013 roku – 11 sesji. Wszystkie obrady były protokołowane i każdy
mieszkaniec może zapoznać się z treścią protokołów bezpośrednio w Biurze Rady lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Opatowiec.
Od początku kadencji podjęto 255 uchwał
okresowe analizy wpływów bieżących.
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
w tym na rok 2013 przypadło 65. Tematyka został określony w rozdziale VII Statutu Gminy
Komisja do spraw Ochrony Środowiska,
uchwał była bardzo szeroka i należała do wy- Opatowiec, natomiast zakres zadań pozosta- Rolnictwa i Działalności Samorządowej:
łącznej właściwości Rady, oraz wynikała z przy- łych trzech Komisji znajduje się w załączniku nr - dokonywanie oceny działalności gospodarczej
jętych do realizacji zadań. Podjęte uchwały były 6 do niniejszego statutu.
jednostek gospodarki uspołecznionej i pryprzekazywane do organów nadzoru - Wojewody
watnych oraz przygotowanie dla potrzeb Rady
Do najważniejszych zadań Komisji należą:
Świętokrzyskiego i Regionalnej Izby ObrachunGminy informacji w tym zakresie, opracowaKomisja Rewizyjna:
kowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędo- - kontrola działalności Wójta, gminnych jednonie projektu programu ochrony środowiska,
wym Województwa Świętokrzyskiego.
dokonywanie okresowych ocen realizacji zastek organizacyjnych i jednostek pomocniczych
Podejmowane przez radnych uchwały
dań komunalnych, ocena stanu estetycznego
Gminy pod względem: legalności, gospodarwnioski były poprzedzone szeroką debatą i prai porządku gminy.
ności, rzetelności, celowości, oraz zgodności
cą na posiedzeniach stałych Komisji. W Gminie
Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrodokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja
Opatowiec powołane są następujące Komisje
Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę wia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa PuRady Gminy:
finansową kontrolowanych podmiotów, w tym blicznego:
- Komisja Rewizyjna
- dbanie o zabezpieczenie potrzeb w zakresie
wykonanie budżetu Gminy.
- Komisja do spraw Budżetu i Infrastruktury
opieki zdrowotnej, ocena funkcjonowania plaKomisja do spraw Budżetu i Infrastruktury
Gminy
cówek oświaty i przedszkoli, ocena działalGminy:
- Komisja do spraw Ochrony Środowiska, Rolności gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- udział w opracowaniu projektu budżetu, okrenictwa i Działalności Samorządowej
działalność na rzecz rozwiązywania problesowa analiza z jego wykonania, opiniowanie
- Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia,
mów młodzieży, ocena stanu porządku i bezprojektów uchwał i przygotowanie projektów
Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego.
pieczeństwa publicznego na terenie gminy.
uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych,
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REMONTY DRÓG GMINNYCH
W minionym roku ze środków własnych Gminy Opatowiec zakupiono
65 zestawów kruszywa, które zostały następnie wywiezione i rozsypane
na drogach we wszystkich 20 miejscowościach. Dzięki temu udało się naprawić drogi gminne o łącznej długości 15 km, wydając na ten cel ponad
100 tys. zł.
Wykonano przepusty na drogach gminnych i wjazdach na posesje
w miejscowościach Kocina, Ławy, Trębaczów, Ksany, Kęsów, Kobiela.
Wiosną przeprowadzono naprawy na drogach asfaltowych gminnych
poprzez wyrównanie uszkodzeń masą bitumiczno-asfaltową.
Przez cały rok na drogach pracowała koparka obsługiwana przez
pracownika Urzędu Gminy. Pozwoliło to zminimalizować koszty związane
z wynajmowaniem potrzebnego sprzętu i co za tym idzie wpłynęło na ilość
zakupionego kruszywa.
Udało się pozyskać środki w wysokości 20 tys. z Urzędu Marszałkowskiego, które wraz z wkładem własnym stanowiącym 50 tys. pozwoliły na
położenie nowej mieszanki bitumicznej o długości 415 mb oraz szerokości
jezdni 3 mb w Opatowcu, od ul. Legatka do drogi powiatowej OpatowiecWiślica. Równocześnie przeprowadzono remont drogi gminnej na ul. Krótkiej w Opatowcu, o długości 135 mb, szerokości 3mb. Remontu ul. Krótkiej
dokonano dzięki porozumieniu Wójta Gminy Opatowiec z Sołtysem i Radą
Sołecką Opatowca. Wartość zadania wyniosła ok. 22 tys. zł. z czego 15 tys.
zł przeznaczyła Rada Sołecka, 7 tys. zł to środki własne Gminy.
Ze środków pozyskanych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dokonano remontu dróg w następujących miejscowościach:
1. Charbinowice – Zagajów na długości 153 mb
2. Krzczonów „Ogrodowa” na długości 328 mb
3. Rogów – Góry Rogowskie na długości 617 mb
4. Kamienna do stawu na długości 265 mb
5. Trębaczów – Rzemienowice na długości 450 mb
Wartość zadania wynosi 373 tys. zł, z czego 286 tys. zł stanowiła
kwota dotacji.
Również dzięki środkom pozyskanym w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatowiec z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój”.
Położono nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w następujących miejscowościach:
- Chwalibogowice – 210 mb, Chrustowice – 300 mb, Kobiela – 470 mb
Całkowity koszt przeprowadzonej inwestycji wyniósł niemal 140
tys. zł, z czego połowa zrefundowana została ze środków pozyskanych ze
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych).
Dodatkowo wykonano następujące prace przy drogach gminnych:
- „mĳankę asfaltową” oraz podbudowę z kruszywa o pow. 45 m2 przy drodze Rogów-Góry Rogowskie
- barierę przy mostku w Trębaczowie przy drodze gminnej Trębaczów –
Rzemienowice
- wstawiono 6 znaków „ustąp pierwszeństwa” przy drogach gminnych
w Kamiennej - szt.2, Krzczonowie - szt. 1, Trębaczowie - szt. 1, Rogowie
szt.1, Podskalu - szt. 1
W miejscowości Krzczonów (koło bloków) wykonano podbudowę
z kruszywa oraz położono mieszankę mineralno-bitumiczną na drodze
gminnej i parkingu o pow. 269 m2
Prace wykonano ze środków własnych na kwotę 15 144,60 zł.
Łącznie nowy asfalt został położony na ponad 3300 metrach dróg
gminnych, a na remonty i utrzymanie dróg wydano ponad 800 tys. zł.
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Charbinowice przed

Charbinowice po

Chrustowice przed

Chrustowice po

Chwalibogowice przed

Chwalibogowice po

Kamienna przed

Kamienna po

Kobiela przed

Kobiela po

Krzczonów przed

Krzczonów po

Opatowiec ul. Krótka przed

Opatowiec ul. Krótka po

Opatowiec obwodnica przed

Opatowiec obwodnica po

Rogów przed

Rogów po

Trębaczów przed

Trębaczów po

SZKOŁY PODSTAWOWE
Z GMINY OPATOWIEC
W PIERWSZEJ
5 NAJLEPSZYCH SZKÓŁ
W POWIECIE KAZIMIERSKIM

WOJEWÓDZKI KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”
W lutym 2013 roku ogłoszony został Woki Konkurs dla szkół podstawowych
jewódzki
kł d ” OOrganizatorami
i t
i KKonkursu
k
„Świeć przykładem”.
byli: Komenda Wojewódzka Policji w KielcachWydział Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty
w Kielcach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, Redakcja „Gazety
Wyborczej” i Rozgłośnia Radio Kielce. Konkurs
skierowany był do uczniów Szkół Podstawowych, a jego celem było promowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży.
Warunkiem wzięcia udziału w tym Konkursie
było wykonanie przynajmniej jednej z niżej wymienionych prac:
- napisanie listu do kierowcy (np. ojca, mamy,
dziadka, wujka) by przestrzegali zasad bezpieczeństwa drogowego na wsi i w mieście,
- ułożenie wiersza zachęcającego do noszenia
odblasków.
W Zespole Szkół w Opatowcu uczniowie
Szkoły Podstawowej przystąpili do przedmioto-

wego Konkursu. Wpłynęło 17 prac. Wszystkie
prace zostały odesłane do organizatorów. Dodatkowo na etapie szkolnym została powołana
Komisja, która oceniła złożone prace. W wyniku
tej oceny:
I miejsce przyznano uczniowi Klasy V –
Michałowi Gwoździowi, II miejsce zajęła praca
ucznia Klasy VI Marcina Ryby, III lokatę otrzymała praca uczennicy II klasy Emilii Porady.
Zainteresowanie Konkursem na szczeblu
wojewódzkim było bardzo duże. Do Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wpłynęło 1 800 prac. Wśród
nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej
Szkoły co należy uznać za bardzo duży sukces.
Przy tak wielkiej konkurencji nie było to łatwym
zadaniem.
Gratulujemy uczniowi klasy V Michałowi
Gwoździowi za zajęcie II miejsca w skali województwa oraz uczennicy klasy II Emilii Poradzie
za otrzymanie wyróżnienia.

VI GMINNY DZIEŃ KOBIET
W dniu 3 marca 2013 roku w Krzczonowie
odbył się VI Gminny Dzień Kobiet. Organizatorami święta naszych Pań byli: Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu Europejskiego,
Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec,
Adam Stoksik – Radny Powiatu Kazimierskiego, Marian Gruszka i Jarosław Kociński –
Radni Rady Gminy Opatowiec. W uroczystości
uczestniczyło jak co roku około 200 Pań z terenu całej Gminy. Organizatorzy złożyli gorące
życzenia wszystkim przybyłym na uroczystość
Paniom, a tuż po przemówieniu ostatniego mówcy odśpiewali STO LAT. Każda z Pań
otrzymała symboliczny czerwony goździk od
Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy
Opatowiec, oraz słodki upominek od Posła do
PE i Radnego Powiatu kazimierskiego. Później
przyszedł czas na występy dzieci ze szkół z terenu gminy Opatowiec. Gościom czas umilał
zespół muzyczny „Top Secret”.

Cały powiat uzyskał średnią 22,52
punktów na 40 możliwych. W tym najlepiej
wypadły szkoły w gminie Opatowiec – ze
średnią 25 pkt. Oto wyniki poszczególnych
gmin i szkół działających na ich terenie.
Gmina Opatowiec – zdawało 27 uczniów,
średnia 25,63 pkt. Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Jana Pszczoły „Wojnara”
w Krzczonowie – zdawało 14 uczniów, średnia 24,86
Zespół Szkół w Opatowcu Szkoła Podstawowa – zdawało 13 uczniów, średnia 26,46.
Oto TOP-5 najlepszych szkół podstawowych w powiecie kazimierskim – 1. Samorządowa Szkoła Podstawowa imienia
Edwarda Haruzy w Dobiesławicach – 28,50;
2. Samorządowa Szkoła Podstawowa imienia
księdza Władysława Latosa w Kamieńczycach – 28,39; 3. Zespół Szkół w Opatowcu Szkoła Podstawowa – 26,46; 4. Szkoła
Podstawowa imienia Leona Wójcickiego
w Sokolinie – 26; 5. Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Jana Pszczoły „Wojnara”
w Krzczonowie – 24,86.

INFORMACJA
ZE ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI
I ZUŻYTYCH OPON
Samorząd Gminy Opatowiec, przy
współpracy z firmami zewnętrznymi po raz
kolejny zorganizował z myślą o mieszkańcach zbiórkę elektrośmieci oraz zużytych
opon. W miesiącu maju na terenie gminy
w dwóch wyznaczonych punktach zebrano
zużyte opony o łącznej masie ponad 3 ton,
które odebrała i bezpłatnie wywiozła Firma
TRANS POŁUDNIE z Dębicy. W czerwcu Firma
BIOSYSTEM z Krakowa zebrała i bezpłatnie
wywiozła z terenu gminy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o masie blisko 2 ton.
Elektrośmieci były odbierane bezpośrednio
sprzed posesji mieszkańców i wywożone
do specjalistycznych punktów recyklingu.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy
wzięli udział w tej ważnej akcji.
BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC
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UNIJNE PRZEDSZKOLE
W KRZCZONOWIE

SPRZĘT RATOWNICZY
DLA OSP KOCINA

W dniu 29 stycznia 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pszczoły „WOJNARA”
w Krzczonowie dokonano oficjalnego otwarcia nowoczesnego unĳnego przedszkola w ramach projektu pn. „Magiczny świat malucha”, realizowanego z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Zebrani goście udali się
przed główne wejście do przedszkola, gdzie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi.
Zwiedzający podziwiali pięknie
wyremontowane przedszkole,
w którym mieści się sala zabaw,
szatnia, jadalnia, pomieszczenie sanitarne z toaletą i natryskiem oraz pomieszczenia na
sprzęty. Uroczystość otwarcia
przedszkola została połączona
z Dniem Babci i Dziadka, oraz
z pasowaniem na przedszkolaka, którego dokonała Małgorzata Muzoł –
Świętokrzyski Kurator Oświaty.
Maluchy zachwycone swoim świętem,
w pełni uśmiechu i świetnej zabawy recytowały
i śpiewały dla swoich dziadków.
Wójt Gminy w swoim wystąpieniu przypomniał wszystkim zebranym, że ta ważna
inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania bez zaangażowania i wsparcia wielu
osób pracujących przy organizacji projektu,
ludzi dobrej woli dla których plan powstania
przedszkola w Krzczonowie był priorytetem.
Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego – Piotr Żołądek podkreślił znaczącą rolę
współpracy między Wójtem Gminy a Marszałkiem Województwa Adamem Jarubasem, która przyczyniła się do powstania projektu pn.
„Magiczny Świat Malucha”, jego akceptacji
oraz realizacji w postaci unĳnego przedszkola. Swoje uznanie dla tego przedsięwzięcia
wyraził również Przewodniczący Rady Gminy
w imieniu wszystkich radnych. Swój wkład
w realizację projektu mieli również pracownicy
szkoły w Krzczonowie między innymi dyrektor
Tomasz Paluch. Z jego inicjatywy przy wydatnej współpracy z sołtysem Marianem Gruszką
oraz rodzicami przyszłych przedszkolaków,
wykonano wiele prac remontowych w budynku
przeznaczonym na punkt przedszkolny. Należy
podkreślić włączenie się rodziców w realizację
projektu, ich pomoc i zaangażowanie okazały
się niezbędne w urządzaniu przedszkola.
Nowo otwarty punkt przedszkolny funkcjonuje od 17 grudnia 2012 roku i uczęszcza do
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niego 15-cioro dzieci. Przedszkole dysponuje dwoma przestronnymi salami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt
i pomoce dydaktyczne. Na potrzeby punktu przedszkolnego
zaadaptowano pomieszczenia
w budynku SP w Krzczonowie
i przystosowano je do wymagań opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. W ramach
projektu zakupiono meble oraz
niezbędne wyposażenie nowo
otwartego ośrodka, a także
wszelkiego rodzaju zabawki, gry, materiały
edukacyjne i pomoce dydaktyczne dla dzieci.
Wszystkie dzieci oprócz podstawowych zajęć
w czasie pracy przedszkola mogą bezpłatnie
korzystać z zajęć wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego,
są to zajęcia z j. angielskiego, plastyki i rytmiki. Dzieci objęte zostały również profesjonalną opieką psychologiczną i logopedyczną.
Z uwagi na 8 godzinny czas opieki przedszkolnej
codziennie zapewniane jest także wyżywienie
w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad
oraz podwieczorek.
W ramach projektu organizowane są
również warsztatowe spotkania psychologiczno-edukacyjne dla rodziców dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego, mające na

W dniu 3 października 2013 roku jednostka OSP w Kocinie wzbogaciła się w nowoczesny sprzęt do ratowania ludzi uwięzionych
w samochodach podczas wypadków drogowych. Jest to szczególnie ważny i przydatny
sprzęt, bowiem jednostka OSP w Kocinie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, często bierze udział w wypadkach
komunikacyjnych i innych akcjach ratowniczo-technicznych. W skład zakupionego zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych
wchodzą:
- rozpieracz ramieniowy SP 310
- nożyce S 510
- agregat hydrauliczny P 650SG
Nowe wyposażenie Jednostki kosztowało
36 tys. zł, z czego 30 tys. zł udało się pozyskać
z Państwowej Straży Pożarnej, a pozostałe 6
tys. stanowił wkład własny Gminy Opatowiec.

celu zwiększenie kompetencji rodzicielskich.
Koszt projektu wynosi ok. 700 tys. zł
w tym pozyskane dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego to niemal 600 tys. zł.

DZIEŃ ZIEMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZCZONOWIE
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie w minionym roku włączyli się w obchody Dnia Ziemi. Pierwszą ich częścią był apel
RAZEM CHROŃMY ZIEMIĘ przygotowany przez
uczniów klasy III pod kierunkiem pani Beaty
Tkacz. Dzieci w inscenizacji przedstawiły jak
bardzo cierpi Ziemia z powodu naszego beztroskiego zachowania, czyli wyrzucania śmieci „byle gdzie”. Aby pomóc naszej planecie
należy ją posprzątać. To pozwoli zmniejszyć
ilość wysypisk śmieci i ponownie wykorzystać
np.: papier, szkło, plastik, metal. Kolejnym
punktem apelu była moda ekologiczna, np.:
papierowy naszyjnik czy peleryna z gazet. Na

zakończenie spotkania odbyło się rozstrzygnięcie konkursu WAZONIK Z RECYKLINGU. Część
praktyczna dnia ziemi miała miejsce w piątek
26 kwietnia, kiedy to cała szkoła ruszyła na
sprzątanie najbliższej okolicy.

CHWAŁA ZWYCIĘŻONYM
W dniu 177 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół w Opatowcu odbył się uroczysty aapel
upamiętniający 150-tą rocznicę Powstania Styczniowego, 73. rocznicę bestialskiego mordu
dokonanego na polskich oficerach przez NKWD w 1940 roku oraz ofiary katastrofy samolotu
prezydenckiej delegacji, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku koło Smoleńska. Uczniowie
w formie montażu słowno-muzycznego przypomnieli o walce Polaków w skrajnie trudnych
warunkach w 1863 r., a także losach ponad 21. tysięcy polskich jeńców, na których na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego, wykonano wyrok śmierci strzałem w tył głowy.
Uczniowie podkreślali, jak ważna jest pamięć o ofiarach z 1863, 1940 i 2010 roku. Jak ważne,
by troszczyć się o prawdę i przechowywać ją w trosce o tożsamość narodową. Uczestnicy akademii minutą ciszy oddali hołd poległym Polakom. Po apelu dyrekcja szkoły, zaproszeni goście,
harcerze oraz delegacje uczniów z Gimnazjum udali się pod Dąb Pamięci, by zapalając znicze
złożyć hołd ofiarom Katynia i Tweru pochodzącym z terenu Gminy Opatowiec: Franciszkowi
Rokickiemu, Franciszkowi Grudniowi oraz Zygmuntowi Pietraszewskiemu.

„„WIOSNA TALENTÓW”

Podczas uroczystego apelu w dniu
5 kwietnia 2013r Wójt Gminy Opatowiec
Sławomir Kowalczyk wraz z Dyrektor Elżbietą Szczęsną-Kusak i Przewodniczącą
Rady Rodziców Anną Salamon wręczyli
nagrody wszystkim uczestnikom konkursu
„Wiosna Talentów”, który odbył się w marcu. Nagrody otrzymali: I miejsce: Karolina
Jakubowska i Szymon Szczęsny, Wiktoria
Maj, Natalia Kurzyńska, Patryk Pawlik,
II miejsce: Anna Karwas, Krystian Leks
i Wiktor Salamon, Klaudia Stempień, Klaudia Kozioł, III miejsce: Agnieszka Wojas,
Grupowo Klasa II SP, Karolina Biesaga,
Nikola Kozioł. Zwycięzcy otrzymali nagrody,
które zostały zakupione dzięki wsparciu
Gminy Opatowiec, Rady Sołeckiej Opatowiec oraz darczyńców: p. Michała SzczerKowalczyka, p. Anety Tomasik,
by, p. Piotra Ko
Salamona, p. Katarzyny Fular,
p. Pawła Sala
Gwoździa, p. Tadeusza Moskwy,
p. Jarosława Gw
pp. Anny i Ma
Marka Krawczyków, pp. Anety
pp
i Mariusza Rutkowskich oraz p. Jarosława
Krycy.

TURYSTYKA –
MOJA PRACA, MÓJ BIZNES.
Pod takim
im hasłem odbyło się w dniu 15
maja 2013 roku szkolenie w Domu Kultury
w Opatowcu. Organizatorami szkolenia byli:
Fundacja Via Jagiellonica, organizacja turystyczna „Szlak Jagielloński oraz Gmina Opatowiec.
Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się
z tematyką z zakresu:
1) podstawy marketingu turystycznego,
2) prawo związane z usługami turystycznymi,
3) warsztaty dotyczące budowy ekspozycji tematycznej Parku,
4) warsztaty obsługi turystycznej.
Udział w szkoleniu był nieodpłatny.
BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC
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INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZMIAN
W ŚWIADCZENIACH
OPIEKUŃCZYCH
W 2013 ROKU

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA
i 125-LECIE OSP OPATOWIEC
W dniu 3 maja 2013 roku w Opatowcu
obchodzono Gminny Dzień Strażaka połączony ze 125-leciem działalności jednej
z najstarszych jednostek w Polsce – Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatowcu. Uroczystość prowadzili: Sławomir Kowalczyk –
Prezes Zarządu Gminnego OSP w Opatowcu
oraz Ryszard Kłos – Prezes Zarządu OSP
Opatowiec.
Obchody patrona strażaków św. Floriana
i jubileuszu OSP rozpoczęły się Mszą Świętą
w kościele św. Jakuba w Opatowcu, po której
odbył się przemarsz pocztów sztandarowych
i jednostek OSP, prowadzony przez Jarosława
Gwoździa – Komendanta Gminnego. W trakcie
uroczystości przypomniano historię OSP Opa-

towiec, od jej udokumentowanego utworzenia
w 1888 roku, do czasów obecnych. Wygłoszono
okolicznościowe przemówienia oraz zgodnie
z tradycją, uhonorowano druhów i mieszkańców Gminy za ich dotychczasową działalność.
W dalszej części uroczystości dzieci i młodzież
z Zespołu Szkół w Opatowcu przedstawiły
patriotyczny program artystyczny, związany
z przypadającymi na ten dzień obchodami 222
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
Jednostka OSP Opatowiec liczy 34 druhów.
W dniu 13 grudnia 1994 roku została wprowadzona do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego, będąc do dnia dzisiejszego bardzo
ważnym ogniwem w sieci ratunkowej powiatu.

ZIEMIA NIE DA SOBIE RADY,
SEGREGUJEMY ODPADY
Pod takim hasłem Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie zorganizował Konkurs dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych oraz jednostek
ochotniczych straży pożarnych.
Konkurs został przeprowadzony w terminie od 1 października 2012 roku do 28 lutego
2013 roku. Łącznie w Konkursie wzięło udział
4 666 uczestników.
Komisja konkursowa w dniu 29 marca
2013 roku wyłoniła następujących zwycięzców:
W kategorii Szkoła Podstawowa:
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Opatowca
II miejsce Szkoła Podstawowa Krzczonów
Indywidualne wyróżnienia otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu:
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Dominik Madej, Nikola Wróbel, Gabriela Król,
Wiktoria Maj, Jarosław Ćwik, Kacper Czosnek,
Joanna Rogóz, Emilia Porada.
W kategorii Gimnazja:
I miejsce zajęło Gimnazjum z Opatowca
Indywidualne wyróżnienia otrzymali
uczniowie:
Natalia Bątkowska, Szymon Szczęsny,
Patryk Kościółek, Paulina Grzywna, Oliwia
Śmieszek.
W kategorii Jednostek OSP:
Na trzecim miejscu ex aequo znalazły
się: OSP Mistrzowice, OSP Krzczonów, OSP
Opatowiec, OSP Rzemienowice, OSP Chwalibogowice.
Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie
gratulujemy.

Rok 2013 przyniósł szereg zmian
w świadczeniach rodzinnych, a zwłaszcza
w zasiłkach opiekuńczych. Z dniem 1 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa
z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych
ustaw, modyfikująca zasady przyznawania
świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzająca nowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy. Nowelizacja wprowadziła
przede wszystkim zmiany do ustawy z dnia
28 listopada 2008 roku.
Nowe przepisy zawężyły krąg podmiotów, które mogły pobierać świadczenia
pielęgnacyjne do osób opiekujących się
osobami niepełnosprawnymi, których niepełnosprawność powstała nie później niż
do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie
nauki w szkole lub szkole wyższej nie później jednak niż do ukończenia 25–go roku
życia. Z dniem 1 lipca 2013 roku w/w ustawa wprowadziła nowe świadczenie tj. specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje
osobom, na których zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku
z koniecznością sprawowania stałej opieki
nad osobą legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności
albo orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielniej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co
dzień opiekuna w procesie jego leczenia
i rehabilitacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy
przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny
osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 623 zł netto, miesięczna jego wysokość to kwota 520,00 zł.
Więcej informacji można uzyskać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Opatowcu. Tel. 41 35 27 050.

ZIMA Z ATRAKCJAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KRZCZONOWIE
W czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Krzczonowie organizowane były zajęcia, w których mogli uczestniczyć wszyscy
chętni uczniowie. Pod opieką nauczycieli mogli przyjemnie, w gronie rówieśników spędzić
wolny czas. Propozycje zajęć były różnorodne i każdy mógł znaleźć coś interesującego
dla siebie. Dużo emocji wywołały rozgrywki
w tenisa stołowego zorganizowane 15 stycznia. Uczestniczyło w nich 25 osób z klas III
– VI. Mecze sędziowali uczniowie pamiętając
o zasadach fair – play. Turniej rozegrano systemem pucharowym, wyłaniając trzech najlepszych zawodników z każdej klasy osobno
w kategorii dziewczęta i chłopcy. 23 stycznia
uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności taktyczno – logiczne. Tego dnia odbyły się
mistrzostwa szkoły w warcaby oraz w grze

MAJÓWKA W KOCINIE
Jak się okazuje ciężką i trudną pracę w go
gospodarstwach rolnych można pogodzić z udziałem w pracach społeczno użytecznych na rzecz
swojego środowiska poprzez organizację licznych spotkań, imprez okolicznościowych itp.
W maju 2013 roku członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Kocinie zorganizowały Majówkę .
Na imprezę przybyło wielu gości m. in.
Jan Nowak – starosta kazimierski, Sławomir
Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, Radni
Rady Powiatu i Rady Gminy oraz lokalna społeczność.
Oprócz występów artystycznych, dobrego
poczęstunku i swojskich wypieków nie zabrakło
wspomnień i deklaracji co do nowych wyzwań
jakie stawiają sobie Panie z KGW.
Nie pozostaje więc nic innego jak życzyć
wielu takich udanych imprez oraz wielu osiągnięć w zamierzonych planach i celach.

W POSZUKIWANIU MOCY

komputerowej Turniej czterech skoczni. Bezkonkurencyjna okazała się Kasia Kowalczyk.
Nagrodą dla zwycięzców były pendrive ufundowane przez Wójta Gminy Opatowiec. Pozostali uczestnicy turniejów zostali nagrodzeni
słodkimi upominkami przez Dyrektora szkoły
Tomasza Palucha.

BEZPŁATNE BADANIA
CYTO-MAMMOGRAFICZNE
Już kolejny rok z rzędu paniom z terenu
gminy umożliwiono przeprowadzenie badań
cytologicznych i mammograficznych.
W dniach 1-2 lipca 2013 r. przy Ośrodku
Zdrowia w Opatowcu oraz szkole podstawowej
w Krzczonowie stał cytomammobus, w którym
specjaliści ze Świętokrzyskiego centrum Onkologii wykonywali badania wieku 25-59 lat
co 36 miesięcy

ZWROT PODATKU
AKCYZOWEGO
Podczas dwóch naborów wniosków o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego używanego do produkcji rolnej
w lutym i sierpniu 2013 roku – Wójt Gminy
Opatowiec wydał 687 decyzji, przyznając tym
samym zwrot części ww. podatku, na łączną
kwotę 297 079,23 zł.

Niezwykła akcja „List w butelce” połączona ze spływem kajakowym rozpoczęła się
3 kwietnia w Krakowie. Jej głównym celem
była promocja wypraw kajakowych dla osób
niepełnosprawnych i polega na pokonaniu
przez Artura Michalskiego trasy od Krakowa do Gdańska. Kajakarz po drodze zbierał listy do butelki. Pierwszy przystanek na
trasie do Gdańska Artur miał w Opatowcu,
przy przeprawie promowej został powitany
przez mieszkańców Opatowca oraz pracowników Urzędu Gminy. Kajakarz przedstawił
krótko cel akcji a następnie opowiedział
o trudach podróży jakie go spotkały na odcinku Kraków-Opatowiec. Gmina Opatowiec
czynnie włączyła się do akcji przygotowując
a następnie wrzucając do butelki swoje
przesłanie. Pomimo ogromnego zmęczenia,
następnego dnia punktualnie o 6 rano Artur pojawił się przy przeprawie promowej,
gdzie żegnany przez pracowników urzędu
i właścicieli restauracji „W starym młynie”,
którzy udzielili podróżnikowi schronienia,
ruszył w dalszą drogę.

POMOC
W WYPEŁNIANIU
WNIOSKÓW
O DOPŁATY
BEZPOŚREDNIE
W Urzędzie Gminy w Opatow
Opatowcu
wcu
2013
w okresie od 2 kwietnia do 15 maja 20
roku pracownicy Urzędu udzielali rolnikom pomocy w zakresie wypełniania
wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich. Z pomocy skorzystało ponad
100 rolników z terenu gminy Opatowiec.
BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC
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„ZAJĘCIA DODATKOWE DZIŚ
SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”
W czerwcu 2013 roku zakończył się projekt „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze
jutro”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach”; Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych”.
Projekt realizowany był przez Gminę Opatowiec od 1 września 2012 do 28 czerwca 2013 r.
w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Opatowcu. Całkowita wartość projektu wynosiła blisko 150 000,00zł. Wniosek o dofinansowanie został przygotowany przez panią Katarzynę
Szczerbę- koordynatora projektu oraz panią Annę Klimaszewską-Luty i pana Radosława Fitka.
Po pomyślnej akceptacji przez komisję konkursową i podpisaniu umowy przez pana Sławomira
Kowalczyka-Wójta Gminy Opatowiec został wdrożony do realizacji od 1 września 2012 r. Za wykonanie usługi edukacyjnej odpowiadał Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej.
Celem głównym projektu było rozszerzenie oferty edukacyjno- wychowawczo- profilaktycznej dla 46 dziewcząt i chłopców w Szkole Podstawowej w Opatowcu. Projekt obejmował zajęcia
rozwĳające umiejętności matematyczne jak również uzupełniające zaległości z matematyki, kółko
humanistyczne oraz zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i języka angielskiego. Dla wszystkich
46 uczestników i uczestniczek projektu przewidziane były zajęcia sportowe , warsztaty psychologiczno- pedagogiczne oraz 5 wycieczek kulturoznawczych: do Krakowa, Sandomierza, dwudniowa
wycieczka do Warszawy oraz do kina i teatru w Krakowie. Uczniowie na początku realizacji projektu zostali podzieleni na 9 grup zajęciowych. W czasie realizacji zajęć sportowych oraz warsztatów
psychologicznych uczestnicy projektu otrzymywali poczęstunek.
Wszystkie zajęcia i wycieczki były dla uczniów wspaniałą przygodą. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wraz z początkiem realizacji wniosku materiały dydaktyczne, gadżety promujące
projekt (pendrive’y, segregatory, zeszyty, długopisy, kubki, ulotki itp.) Na potrzeby zajęć zakupione zostały materiały dydaktyczne
do poszczególnych przedmiotów i zajęć
sportowych prowadzonych w ramach
projektu oraz doposażono w sposób
znaczny bazę szkoły w sprzęt multimedialny m.in. telewizor, aparat cyfrowy oraz drukarkę laserową oraz ławki,
krzesełka, szafy i tablicę.
Zajęcia zapewniły uczniom spędzanie czasu wolnego w sposób ciekawy
i edukacyjny.

DZIEŃ MATKI
W PRZEDSZKOLU
W KRZCZONOWIE
Jak co roku wiosną – 26 maja, mamy
obchodziły swoje święto. Przedszkolaki
z Krzczonowa postanowiły uczcić ten wyjątkowy dzień przygotowując dla swoich mam
program artystyczny. Uroczyste spotkanie
odbyło się 28 maja w Szkole Podstawowej w Krzczonowie. W występach wzięły
udział dzieci pod kierunkiem wychowawczyń: Justyny Krupy i Magdaleny Trojan.
Maluchy w obecności zaproszonych rodziców recytowały wiersze, śpiewały piosenki
i przedstawiały inscenizacje. Mamy z dumą
i ze wzruszeniem słuchały swoich pociech.
Po zakończeniu części artystycznej mamy
otrzymały laurki, kwiaty, upominki, słodkie
buziaki oraz najserdeczniejsze życzenia. Po
pełnych wrażeń i przeżyć występach mamy
wraz z dziećmi spędziły miłe chwile przy
słodkim poczęstunku. Spotkanie zorganizowano w ramach realizowanego przez Gminę
Opatowiec i Szkołę Podstawową w Krzczonowie projektu „Magiczny świat malucha”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

STRATY PO WYSTĄPIENIU DESZCZU NAWALNEGO Z GRADEM
NA TERENIE GMINY OPATOWIEC
W wyniku ulewnych opadów deszczu
oraz gradu, które wystąpiły w dniach 20 maja
i 10 czerwca 2013 r. na terenie Gminy Opatowiec zostały zmulone i zniszczone uprawy rolne. Skutkiem intensywnych opadów
deszczu nawalnego były naniesione warstwy
mułu na drogach gminnych i powiatowych
w szczególności w Kęsowie, Kobieli, Mistrzowicach, Rzemienowicach, Chrustowicach,
Trębaczowie, Kocinie, Krzczonowie, Kamiennej i Charbinowicach.
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PRZYSZŁOŚĆ MAŁYCH
GOSPODARSTW ROLNYCH rozmowa z Posłem do Parlamentu
Europejskiego
dr Czesławem Siekierskim
Dzień Dobry. Chciałbym porozmawiać z Panem o przyszłości
małych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej.
Dzień dobry. Małe gospodarstwa rolne stanowią nieodłączny element
europejskich obszarów wiejskich, dostarczając licznych dóbr publicznych
m.in. poprzez przyczynianie się do utrzymania różnorodności krajobrazu,
zapewnianie utrzymania milionom ludzi, głównie w tzw. nowych państwach członkowskich, czy kultywowanie od wieków bogatych tradycji
i zwyczajów ludowych na wsi. Z ich funkcjonowaniem związane jest życie
licznych rodzin, często od wielu pokoleń.
Co należy rozumieć pod pojęciem małe gospodarstwo rolne?
Małe gospodarstwa charakteryzują się niższą efektywnością, większym zatrudnieniem i różnorodnością produkcji. Z kolei ich właściciele
są najczęściej w podeszłym wieku i borykają się z brakiem aktywnych
następców. Często przyszłość małego gospodarstwa decyduje się w momencie zmiany pokoleniowej. Konieczne jest więc wsparcie tych gospodarstw, aby ich właściciele mogli funkcjonować w nich do zakończenia
swojego aktywnego życia produkcyjnego. Nie ulega wątpliwości, że czym
innym jest małe gospodarstwo rolne w krajach Południa, o ugruntowanej
pozycji rynkowej i dochodowej, czym innym typowe małe gospodarstwo
w Polsce, mające często własną tradycję, utarte formy gospodarowania,
funkcjonujące w niezmienionej formie od dziesięcioleci, gdzie własność
jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, a jeszcze czym innym gospodarstwo, które powstało w wyniku przydziału określonego gruntu po
likwidacji gospodarstwa państwowego bądź spółdzielczego po transformacji ustrojowej w Europie Wschodniej. Istnieje definicja tzw. gospodarstwa niskotowarowego zakładająca, że jest to takie gospodarstwo, które przeznacza na rynek mniej niż 50% swojej produkcji, a reszta służy
konsumpcji wewnętrznej. Przyjmuje się, że 5,8 mln gospodarstw w UE,
a więc prawie połowa ogólnej liczby ma charakter niskotowarowy.
Czy widzi pan perspektywę rozwoju małych gospodarstw?
Małe gospodarstwa rolne mają co do zasady cztery możliwe ścieżki
działania:
- rozwój poprzez powiększanie swojego obszaru i zwiększanie produkcji,
aby stać się pełnym uczestnikiem rynku;
- kontynuacja swojej działalności połączona ze zmianami poprzez dywersyfikację źródeł dochodu, a więc podejmowanie dodatkowych kierunków
produkcji, które dają nowy dochód bądź częściowe zatrudnienie poza
gospodarstwem;
- likwidacja wskutek przekazania ziemi gospodarstwom rozwojowym,
podczas gdy właściciele przechodzą na emeryturę bądź podejmują inną
formę zatrudnienia;
- trwanie w dotychczasowej formie i późniejsze przejmowanie przez następne pokolenia z braku możliwości zatrudnienia i innych źródeł dochodu.

Małe gospodarstwa muszą znaleźć pewne nisze produkcyjne, ponieważ nie można w gospodarstwie małym produkować tego samego co
w dużym i otrzymywać zadawalające dochody.
Jestem przekonany, że małe gospodarstwa nie będą osiągały satysfakcjonujących dochodów bez skupienia się na specjalistycznych,
wymagających dużej wartości dodanej kierunkach produkcji. Dużą
szansą jest również wytwarzanie produktów regionalnych połączone
z ich bezpośrednią sprzedażą w ramach krótkiego łańcucha dostaw.
Widzę potrzebę ogólnej, większej aktywności małych gospodarstw rolnych
w zakresie ograniczenia ich słabych stron. Równocześnie jestem świadom, że specjalistyczne kierunki produkcji są możliwe do wprowadzenia
jedynie w części małych gospodarstw. Dlatego kluczowe jest tworzenie
nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w nierolniczych sektorach
gospodarki. Już teraz znaczna część właścicieli małych gospodarstw
uzyskuje dochód z działalności pozarolniczej czy usług dla rolnictwa
i sfery pozarolniczej prowadzonych na bazie infrastruktury gospodarstwa.
Zapewne część właścicieli małych gospodarstw podejmie pracę poza
rolnictwem, jeśli będzie taka możliwość i będzie funkcjonowało na niepełnym etacie w gospodarstwie. Znaczna część właścicieli gospodarstw,
szczególnie w nowych państwach członkowskich, podjęłaby pracę poza
rolnictwem, likwidując swoje gospodarstwo rolne, gdyby rynek pracy na
to pozwolił.
Jakie działania w celu umożliwienia rozwoju małym gospodarstwom planuje podjąć Unia Europejska?
Działania na rzecz małych gospodarstw w ramach Wspólnej Polityki Rolnej powinny uwzględniać wspomniane powyżej ścieżki rozwojowe,
a w szczególności instrumenty drugiego filara powinna cechować elastyczność oraz pewna etapowość, przy założeniu, że obrane działania
okażą się nieskuteczne. Według mnie dobrym rozwiązaniem byłoby na
przykład stworzenie możliwości wypłacenia wszystkich płatności w ramach systemu dla drobnych producentów rolnych do 2020 r. łącznie
z pewną premią, na przykład na opłatę ubezpieczenia bądź inne cele, jeśli
właściciel sprzeda swoje gospodarstwo rolnikowi towarowemu bądź rozwojowemu. W rozwiązywaniu problemów małych gospodarstw kluczowe
znaczenie powinny mieć nie tylko oba filary WPR, lecz również polityka
spójności Unii Europejskiej, która powinna finansować niezbędną infrastrukturę dla małych gospodarstw na obszarach wiejskich oraz za pomocą
Europejskiego Funduszu Społecznego pewne działania o charakterze społeczno-socjalnym dotyczące włączenia społecznego, kształcenia, szkoleń.
Niezbędna jest też większa aktywność samorządów terytorialnych. Małe
gospodarstwa nie mają dużego wpływu na rynek, dlatego należy dopuścić
na szczeblu unĳnym pewne formy krajowego wsparcia dla gospodarstw
drobnych, z zachowaniem zasad polityki konkurencji. Potrzebne też jest
specjalistyczne doradztwo finansowane przez państwo.
Dziękuję za rozmowę.
Redakcja
BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC
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DOŻYNKI GMINNE
KAMIENNA 2013
W niedzielę 18 sierpnia 2013 roku do Kamiennej
zjechali
echali się rolnicy z całej gminy, aby podziękować
Bogu za szczęśliwe zakończenie żniw i dary ziemi.
Tradycyjne święto plonów rozpoczęło się przemarszem korowodu dożynkowego prowadzonego przez orkiestrę dętą z Kociny na plac przy świetlicy wiejskiej,
gdzie odbyły się główne uroczystości. Zainaugurowała
je Msza Święta celebrowana przez proboszcza parafii
Sokolina – Tadeusza Śliwę. Podziękował on rolnikom
za ich ciężką pracę, przywiązanie do ziemi i trud jaki
wkładają w jej uprawę. Po nabożeństwie gospodarz
gminy – Wójt Sławomir Kowalczyk oraz Sołtys wsi Kamienna – Tadeusz Domoń powitali przybyłych gości,
po czym przyjęli z rąk starostów symboliczny bochen
chleba z tegorocznych zbiorów, który staropolskim
zwyczajem podzielono między uczestników uroczystości. Starostami dożynek byli rolnicy: Agnieszka
Lisikiewicz z Kamiennej i Rafał Kański z Kobieli.
Prowadzenie uroczystości dożynkowych i programu
artystycznego powierzono Edycie Srodze z Kamiennej.
W okolicznościowych przemówieniach przedstawiciele władz samorządowych dziękowali rolnikom za
kultywowanie pięknej tradycji dożynek, za ciężką
pracę i zbiory, które mimo trudnego roku udało się zebrać. Podkreślano rolę dobrej współpracy między poszczególnymi szczeblami samorządu terytorialnego,
pomiędzy ludźmi, dzięki której przy zaangażowaniu
i współpracy lokalnych społeczności udaje się realizować wiele zadań. Przy tej okazji dziękowano mieszkańcom Kamiennej i mieszkańcom Gminy Opatowiec
zaangażowanym w organizację Dożynek Gminnych za
wkład, poświęcony czas i wspaniałe efekty wspólnego
wysiłku.
Do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy stanęły wieńce z terenu 5 parafii, reprezentowane przez miejscowości: Kamienna (par. Sokolina),
Kocina (par. Kocina), Ksany (par. Stary Korczyn), Rogów (par. Rogów) i Rzemienowice (par. Opatowiec).
Po zakończeniu prezentacji, komisja konkursowa za
najładniejszy uznała wieniec dożynkowy z Kamiennej, który reprezentował naszą gminę na dożynkach
powiatowych w Czarnocinie. Wszystkie delegacje
wieńcowe otrzymały nagrody pieniężne. Dalszą część
uroczystości wypełniły występy artystyczne dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Opatowcu i Szkoły
Podstawowej w Krzczonowie oraz najmłodsi „dożynkowicze” – przedszkolaki z Krzczonowa. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane
przez Koła Gospodyń Wiejskich z Kamiennej, Kociny,
Krzczonowa, Ksan i Rogowa, na których można było
skosztować ciast i potraw regionalnych oraz stoisko
promocyjne Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Modliszewicach, gdzie pracownicy ODR
Kazimierza Wielka prezentowali publikacje i udzielali
porad z zakresu rolnictwa. Kolejki ustawiały się do
punktów gastronomicznych, dzieci bawiły się w nadmuchiwanych zamkach, na zjeżdżalniach i karuzeli.
Powodzeniem cieszyły się także stoiska z zabawkami
i watą cukrową. Uczestnikom dożynek dopisywała
wyjątkowo słoneczna pogoda. Imprezę zakończyła
zabawa taneczna.
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ROK WAŻNYCH INWESTYCJI
ROZMOWA Z MARSZAŁKIEM
MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ADAMEM JARUBASEM.
- Panie marszałku, jaki był 2013 rok dla Świętokrzyskiego?
Adam Jarubas: - Można powiedzieć, że stał pod znakiem ważnych
inwestycji drogowych – zakończyliśmy modernizację trasy Chmielnik – Staszów wraz z budową obwodnicy Kurozwęk, drogi wojewódzkiej Busko-Zdrój
– Kazimierza Wielka – granica z województwem małopolskim, wybudowaliśmy także obwodnice Końskich i Rakowa oraz zmodernizowaliśmy drogę
wojewódzką biegnąca przez Ćmielów. Mocno zaawansowana jest budowa
mostu na Wiśle w Połańcu, a z władzami województwa małopolskiego podpisaliśmy porozumienie w sprawie budowy przeprawy mostowej na Wiśle
w Nowym Korczynie, co otworzy komunikacyjnie nasze województwo na południe, w stronę Słowacji.
Myślę, że mieszkańcy regionu mają powód do satysfakcji, bo mogą
jeździć po gruntownie zmodernizowanych drogach wojewódzkich, a to przecież jeszcze nie koniec, bo następne inwestycje komunikacyjne są w trakcie
realizacji.
- Właśnie mĳa rok od przejęcia przez Samorząd Województwa
Świętokrzyskiego uzdrowiska Busko-Zdrój. Komunalizacja była właściwym krokiem?
- Zdecydowanie tak, a potwierdzają to wskaźniki ekonomiczne. Uzdrowisko prężnie się rozwĳa - powstają nowe obiekty, a te starsze są modernizowane, zdecydowanie poprawił się wynik finansowy uzdrowiska, a plany
rozwoju są imponujące, zarówno te dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego,
jak i produkcji wody mineralnej „Buskowianka”, która już w tym roku trafić
ma do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Te wyniki naprawdę bardzo cieszą, ponieważ chcemy, by w perspektywie najbliższych kilku – kilkunastu
lat turystyka uzdrowiskowa stała się znakiem rozpoznawczym naszego województwa, jedną z naszych gospodarczych specjalizacji, które określiliśmy
w przyjętej niedawno Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do
roku 2020.
- A skoro mowa o strategii rozwoju, na jakie fundusze z Unii Europejskiej może liczyć województwo świętokrzyskie w latach 2014
– 2020?
- Na nowy okres unĳnej pomocy Świętokrzyskie otrzymać ma
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 1 miliard 370 milionów euro, czyli więcej niż mieliśmy do dyspozycji w latach 2007 –
2013. Musimy je tak zagospodarować, by jak najlepiej „przełożyły się”
na wzmocnienie gospodarcze i rozwój infrastrukturalny województwa.

Ok. 75 procent z całej puli
1 miliarda 370 milionów
euro przeznaczone jest na
przedsięwzięcia inwestycyjne, natomiast pozostała
część na tzw. projekty miękkie, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. w zakresie edukacji, podnoszenia kwalifikacji
czy walki z wykluczeniem
społecznym.
- Na jakim etapie są
przygotowania do „uruchomienia” tych nowych pieniędzy z UE?
- Mamy już gotowy projekt nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ten pod
koniec ubiegłego roku został poddany konsultacjom społecznym we wszystkich powiatach województwa. Zebraliśmy ok. 800 różnego typu uwag, które
zostały przeanalizowane. Część z nich z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w programie. Generalnie, o ile w RPO na lata 2007 – 2013 byliśmy
nastawieni na nadrabianie zaległości infrastrukturalnych w regionie, to
w nowym okresie nastąpi przesunięcie tego punktu ciężkości na kwestie
gospodarcze, rozwój technologiczny i powiązanie nauki z biznesem.
Chcemy, aby w kolejnych latach województwo świętokrzyskie efektywnie wykorzystywało swoje potencjały rozwojowe i w tym zakresie
stawiamy na postęp technologiczny, odpowiedzialne czerpanie z zasobów środowiska oraz budowę kapitału społecznego. To są nasze najważniejsze cele na lata 2014 – 2020. Będziemy je realizować poprzez
umiejętne wykorzystanie zasobów naturalnych, zarówno jeśli chodzi np.
o odnawialne źródła energii, ale także rolnictwo ekologiczne, ale również
wzmocnienie miast województwa, które uznajemy za obszary, gdzie koncentrują się czynniki sprzyjające rozwojowi społeczno-gospodarczemu.
Mocno także stawiamy na wzmocnienie kapitału ludzkiego: chcemy, aby
Świętokrzyskie było postrzegane jako region ludzi wykształconych, aktywnych i mobilnych.
- Dziękuję za rozmowę.
Iwona Sinkiewicz - Potaczała

KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY
„MÓJ POMYSŁ NA WYKORZYSTANIE SUROWCÓW WTÓRNYCH”
W ramach realizacji projektu „Kompleksowy system gospodarki
odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” w Zespole Szkół
w Opatowcu został ogłoszony konkurs plastyczno- techniczny pt: „MÓJ
POMYSŁ NA WYKORZYSTANIE SUROWCÓW WTÓRNYCH”. Uczniowie
z ochotą i zaangażowaniem wzięli w nim udział. Do organizatorów konkursu wpłynęło 45 prac. W wyniku oceny komisja przyznała następujące
miejsca: I – Natalia Bątkowska, Kacper Król, II – Gabriela Król, Maciej
Cugowski, III - Julia Jachna, Ilona Maj. W dniu 8 lutego 2013 roku na uroczystym apelu w Zespole Szkół w Opatowcu Wójt Gminy wręczył wszystkim uczestnikom nagrody ufundowane przez Gminę Opatowiec.
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REMONT SZKÓŁ
W OPATOWCU
I W KRZCZONOWIE
(TERMOMODERNIZACJA)
Mając świadomość
świadomość, że stan techniczny
placówek oświatowych na terenie naszej gminy znacząco odbiega od oczekiwanego, władze
Gminy Opatowiec czynią od kilku już lat usilne
starania, by tę sytuację znacząco poprawić, by
móc dostosować ją do obecnie obowiązujących
standardów, by dzieci i młodzież szkolna mogły uczyć się, wychowywać i zdobywać wiedzę
w godnych, dobrych i bezpiecznych warunkach.
Staramy się, by poziom edukacji był na jak najwyższym poziomie, by szkoła była miejscem,
które jest naszą dumą.
Za główny cel pracy postawiliśmy sobie
jak najlepsze funkcjonowanie, w tym doposażenie naszych szkół w Opatowcu i w Krzczonowie.
Chcieliśmy wreszcie wykorzystać możliwości,
które uzyskaliśmy w 2004 roku, po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Nieustannie ubiegamy się o środki zewnętrzne, piszemy wnioski
o dofinansowanie. Dzieci i młodzież z naszych
szkół od kilku już lat uczestniczą w projektach
współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski, korzystając z zajęć dodatkowych, ucząc się
języków obcych, czy wręcz mając możliwość
wyjazdu na różne ciekawe wycieczki.
Uruchomiliśmy wyczekiwane od lat przedszkole w Krzczonowie, przeprowadziliśmy kapitalny remont Gminnego Ośrodka Sportu (sali
gimnastycznej) w Opatowcu wraz z dobudową
i przebudową pomieszczeń sąsiednich, remont
sali gimnastycznej w Krzczonowie. To wszystko
było możliwe dzięki odważnym decyzjom podejmowanym przez Wójta Gminy, Radę Gminy oraz
dzięki wydatnemu zaangażowaniu Pracowników
Urzędu Gminy i Szkół oraz Mieszkańców Gminy,
włącznie z pracą wykonywaną w ramach wolontariatu.
Warto zauważyć, że kwota środków pozyskanych od 2011 roku przez Gminę Opatowiec na rzecz szkół wyniosła do tej pory ok.
2 mln. zł.
Najtrudniejszą, bo najkosztowniejszą rzeczą od lat był zamiar całościowego remontu
budynków szkolnych.
Wartość zadania ok. 1,5 mln. zł. znacznie przekraczała finansowe możliwości gminy.
Niemniej już dwa lata temu podjęliśmy decyzję
o przeznaczeniu ponad 30 tys. zł. na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do tej inwestycji.
Było to również przedmiotem obrad Rady Gminy,
która udzieliła pełnej aprobaty temu zadaniu.
W dniu 18 grudnia 2012 roku Wójt Gminy pod-

pisał umowę z Pracownią Audytorską inż. Jacka
Stępnia z Ostrowca Świętokrzyskiego, która po
dwóch miesiącach prac przygotowała niezbędne
projekty, a także wykonała audyt energetyczny
budynków szkół i ośrodków zdrowia.
Mając gotową dokumentację techniczną, poszukiwaliśmy możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, które ostatecznie
pojawiły się w sierpniu 2013 roku z chwilą ogłoszenia naboru wniosków w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego, działania 4.2 – „Rozwój
systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, zorganizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
Jednak warunkiem uzyskania dofinansowania było przygotowanie projektu, którego
wartość kosztorysowa musiała wynosić od 5 do
10 mln. zł. Jako, że to zadanie mogło objąć w naszej gminie tylko szkoły (bez ośrodków zdrowia)
i wartość naszego projektu była zbyt niska by móc
samodzielnie ubiegać się o środki, podjęliśmy
decyzję o realizacji inwestycji w modelu partnerstwa, do którego przystąpiły: Gmina Czarnocin,
Powiat Kazimierski i Gmina Zagnańsk.
Gmina Czarnocin przeprowadzi remont budynków szkół w Sokolinie, Cieszkowach i Czarnocinie (koszt ok. 1,5 mln. zł.), Powiat Kazimierski
wyremontuje swoje szkoły w Cudzynowicach
i Odonowie, oraz ZPOiW w Kazimierzy Wielkiej
(koszt. ok. 2,5 mln. zł.), Gmina Zagnańsk szkołę
w Tumlin-Węglach i GOPS w Zagnańsku (koszt ok.
1 mln. zł.). Kwotę ok. 0,5 mln. zł. pochłoną koszty
inwestorskie, dokumentacyjne, nadzór projektu
i inne. (powyższe wartości są danymi szacowanymi)
Rada Gminy uchwałą z dnia 5 września
2013 roku upoważniła Wójta do złożenia wspólnie z partnerami projektu, wniosku o dofinansowanie (całość ponad 7 mln. zł.) w ramach
dotacji z Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego. Już następnego dnia została

podpisana umowa partnerska. Z racji największego zakresu wykonywanych zadań, liderem
porozumienia wybrano Powiat Kazimierski.
W ciągu dwóch następnych dni przygotowano
i złożono wspólny wniosek o dofinansowanie
projektu pod nazwą: Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności
publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego
i Powiatu Kieleckiego.
W ramach prac modernizacyjnych planuje
się wykonanie w:
1. Zespole Szkół w Opatowcu (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum),
2. Szkole Podstawowej w Krzczonowie,
3. Gminnym Ośrodka Sportu (sala gimnastyczna) w Opatowcu.
m.in.: docieplenie fundamentów, ścian
zewnętrznych, dachów i stropodachów, położenie nowej elewacji na ścianach zewnętrznych
(tynk), wymianę niezbędnej stolarki okiennej
i drzwiowej, orynnowanie oraz przebudowę
instalacji centralnego ogrzewania, wraz z wymianą grzejników.
Głównym celem modernizacji jest polepszenie warunków, w jakich uczą się dzieci
i młodzież, poprawa estetyki obiektów oświatowych oraz obniżenie kosztów utrzymania,
poprzez zwiększenie ich efektywności energetycznej.
Wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, uzyskując dofinansowanie 80%
wartości zadania. Pozostałą część stanowić
będą środki własne gminy. Prace mają zostać
wykonane w roku 2014 r. przez wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego.
Inwestycja ta jest przykładem dobrej
współpracy Wójta z Radą Gminy i porozumienia
między administracją samorządową różnych
szczebli, dzięki którym w szybkim czasie możliwe jest wykonanie przedsięwzięcia z pozoru
niemożliwego do zrealizowania.
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XIV ŚWIĘTOKRZYSKI MŁODZIEŻOWY
CHAMPIONAT KONI MAŁOPOLSKICH W OPATOWCU
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W dniu 7 lipca 2013r. miłośnicy wierzchowców uczestniczyli w „XIV Świętokrzyskim Młodzieżowym Championacie Koni
Małopolskich” w Opatowcu. Po raz kolejny
hodowcy prezentowali piękne konie rasy małopolskiej z województw: świętokrzyskiego,
małopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego
i śląskiego, bowiem hodowla tej rasy prowadzona jest głównie w tych rejonach Polski.
Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Patronat medialny
imprezy sprawowany był przez Radio Kielce.
Organizatorami Młodzieżowego Championatu byli: Okręgowy Związek Hodowców Koni
w Kielcach, Starosta Powiatu Kazimierskiego
i Wójt Gminy Opatowiec – pełniący jednocześnie funkcję gospodarza championatu,
który dokonał uroczystego otwarcia wystawy.
W dalszej oficjalnej części głos zabrali:
Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu
Europejskiego, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek – Wicemarszałek
Województwa,
Jan Nowak – Starosta KaWojewództ
zimierski, Robert Jedliczka – Prezes OZHK
Janusz Kopaczek – Prezes Organizacji
oraz Janus
Turystycznej „Szlak Jagielloński”. Stałym,
Turystyczn
najważniejszym punktem imprezy była wynajważniej
klaczy i ogierów. Komisja dokonała
cena klac
oceny 41 szt. koni (18 ogierów i 23 klacze),
w kategorii: klasa I – ogiery roczne, klasa II
– ogiery dwuletnie, klasa III – klacze roczne,
klasa IV – klacze dwuletnie, klasa IV – klacze
trzyletnie. Jak co roku, profesjonalną oprawę
wyceny zapewnił Wojciech Semik – Kierownik Okręgowego Związku Hodowców Koni
w Kielcach.
Tytuł Super championa 2013 oraz główną nagrodę zdobył Aport – siwy dwulatek
z hodowli Bogusława Dąbrowskiego z Klepaczów. Aport pokonał trzyletnią klacz Elejn ze
stajni w Gołuchowie,w województwie podkarpackim. Po wręczeniu nagród odbył się
przejazd bryczek i zaprzęgów konnych. Wyjątkową atrakcją dla publiczności był pokaz
sztuki jeździeckiej pt. „Husaria Sobieskiego
i jazda turecka” w wykonaniu Polskiej Rewii
Konnej. Pokazy kaskaderskie „zabrały” widzów w podróż w czasie. Na opatowieckim
błoniu rozegrały się emocjonujące pojedynki
i szarże, które były bardzo widowiskowe i trzy-

mały wszystkich w napięciu. Po raz pierwszy
na tej imprezie swoje stoiska z regionalnymi
przysmakami i ciastami prezentowały Koła
Gospodyń Wiejskich z Opatowca, Rogowa,
Kociny, Krzczonowa i Ksan. Stoiska promocyjne przygotowały również instytucje: KRUS
Kazimierza Wielka, WKU Busko-Zdrój, LGD
„Perły Ponidzia”, Zespół Szkół Rolniczych
w Chrobrzu, BS Kielce Oddział Terenowy Kazimierza Wielka. Bardzo dużym powodzeniem
cieszyło się stoisko promocyjne Gminy Opatowiec. Znajdowały się na nim m.in. publikacje
książkowe i albumy o Gminie. Odwiedzający
stoisko otrzymywali różne gadżety np. długopisy, parasole, balony oraz breloczki i opaski
odblaskowe zapewniające bezpieczeństwo
na drodze. Tegoroczna impreza różniła się
organizacyjnie od poprzednich – na rozległej
murawie równolegle odbywały się: wystawa
koni oraz występy artystyczne. Na scenie
swoje umiejętności wokalne, gry na instrumentach, tańce oraz inne pokazy prezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu
pod kierunkiem Elżbiety Szczęsnej-Kusak,
uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie pod kierunkiem Tomasza Palucha, oraz
kółka muzycznego działającego przy Domu
Kultury w Opatowcu, prowadzonego przez
Radosława Kornasia i Małgorzatę Gwóźdź.
Grupę wokalną dziewcząt oraz chłopców
grających na instrumentach przygotował
Wiesław Tomal. Wystąpiły również Panie
z Kół Gospodyń Wiejskich z Opatowca
i Krzczonowa oraz kapela ludowa. Na scenie
zaprezentowała się Orkiestra Dęta z Kociny,
która wykonała kilka utworów ze swojego
repertuaru. Wszystkich wykonawców publiczność nagradzała gromkimi brawami.
Na błoniach w Opatowcu gościło Radio Kielce z audycją „Świętokrzyskie na Fali. Akcja
„przybĳ piątkę z Radiem Kielce”, cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem, szczególnie
najmłodszych widzów. Odbył się otwarty konkurs przewodnicki pn.„Opatowiec na Szlaku
Jagiellońskim”. Ciekawym, niecodziennym
w tym dniu wydarzeniem były rozegrane na
błoniu mecze rozpoczynające Powiatową Ligę
Piłki Nożnej 2013 – otwarcie sezonu. Tradycyjnie wystawę zakończyła zabawa taneczna
pod wiślaną skarpą z zespołem Top Secret.

WIANKI W OPATOWCU

W dniu 23 czerwca 2013 roku w Opatowcu świętowano Noc Świętojańską. Impreza rozpoczęła się przed Domem Kultury
w Opatowcu, gdzie licznie zgromadzonych
mieszkańców gminy i gości uroczyście powitali: Janina Siemieniec Przewodnicząca
Koła Gospodyń Wiejskich, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy i Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy. Następnie licznie
zebrani mogli podziwiać występy młodych
artystów z Zespołu Szkół w Opatowcu. Część
artystyczną zakończył występ Pań z Koła
Gospodyń Wiejskich, Panie zaśpiewały piosenki biesiadne. Następnie wszyscy zebrani
z pięknymi, kolorowymi wiankami przeszli
nad brzeg Wisły w Opatowcu. Tradycyjnie
odbył się konkurs na najpiękniejszy wianek
świętojański. Jury wyróżniło wszystkie wianki, bowiem wszystkie były piękne i niepowtarzalne. Zgodnie ze starodawnym obyczajem
uczestnicy konkursu kolejno wypuszczali
wianki na wiślane wody.
Impreza zakończyła się wspólnym grillowaniem i biesiadowaniem przy suto zastawionych stołach.
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ZAJĘCIA
W DOMU KULTURY

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W KRZCZONOWIE
20 września 2013 r. – to ważny dzień dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce, wtedy
przypada Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę
edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. Punkt Przedszkolny w Krzczonowie włączył się do jego obchodów i ten
dzień upłynął pod znakiem zabawy, uśmiechu i czytania bajek. Do wspólnego czytania udało się
zaprosić Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Tomasza Palucha, Kierownika Projektu
Sylwię Mącznik oraz ku uciesze wszystkich przedszkolaków prawdziwą wróżkę…..w której jednak, maluchy szybko rozpoznały swoją panią Magdalenę Trojan. Na koniec dnia wszystkie dzieci
oprócz serdecznych życzeń z okazji święta otrzymały słodkie upominki.

I PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ W KOSZYCACH
W dniu 7 listopada 2013 r. w sali Muzeum
Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach odbył się I Przegląd Pieśni Patriotycznej
z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
W Przeglądzie udział wzięła młodzież z 20 placówek, w tym z Zespołu Szkół w Opatowcu.
W kategorii „Szkoły Podstawowe – soliści” II
miejsce zajęła Nikola Wróbel, W kategorii „Duety i Zespoły- Szkoła Podstawowa” I miejsce
zajął duet Emilia Kozioł i Nikola Kozioł, W kategorii „Duety i Zespoły- Gimnazjum” I miejsce
zajął duet Klaudia Kozioł i Natalia Bątkowska,
Uczennice zostały przygotowane przez pana
Wiesława Tomala.
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Wraz z nowym rokiem szkolnym po wak
kacyjnej
przerwie powróciły zajęcia muzyczno-teatralne w Domu Kultury w Opatowcu.
Celem spotkań jest rozwĳanie teatralnych
zainteresowań dzieci oraz ich indywidualnych zdolności recytatorskich. Uczestnicy
mają możliwość kształcenia umiejętności
czystej, poprawnej wymowy oraz właściwej
modulacji i siły głosu. Ponadto poszerzają wiedzę na temat różnorodnych technik
i form teatralnych. Zajęcia rozwĳają poczucie rytmu, a także komunikację poprzez gest
i „mowę” ciała.
Spotkania odbywają się systematycznie dwa razy w tygodniu. Zdobyte umiejętności mali artyści będą mogli prezentować
na scenie, podczas różnych przedstawień
artystycznych. Jednocześnie dzieci z terenu
gminy biorą udział w darmowych zajęciach
z nauki gry na instrumentach. Zarówno zajęcia teatralne jak i nauka gry są dostępne dla
wszystkich chętnych dzieci.

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Na terenie Gminy Opatowiec rozpoczęto budowę 143 przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Całkowita wartość projektu ma wynieść
ponad 2 mln zł, w tym wydatki kwalifikowane.
Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 60% wydatków kwalifikowanych brutto,
a wkład własny mieszkańców wyniesie 20%
tych wydatków. Wykonawcą zadania jest firma
Delfin Sp. z o.o. z Kielc. W okresie jesiennymwykorzystując korzystne warunki pogodowe
udało się wykonać przydomowe oczyszczalnie
ścieków w Ławach, Urzutach i Wyszogrodzie.

PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
„BAW SIĘ Z NAMI NIE Z NAŁOGAMI”
W dniu 11 stycznia 2013 r.r odbyło się urouro
czyste podsumowanie konkursu plastycznego
pn. „Baw się z nami nie z nałogami”. Konkurs
został zorganizowany przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy Opatowiec. W konkursie
udział wzięły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół
w Opatowcu oraz ze Szkoły Podstawowej
w Krzczonowie. Atrakcyjne nagrody zwycięzcom oraz wyróżnionym uczestnikom konkursu
wręczył Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy przy
udziale Elżbiety Szczęsnej-Kusak i Tomasza
Palucha, Dyrektorów Szkół oraz Stanisława Tomala - Przewodniczącego Komisji Konkursowej
oceniającej prace. Nagrodzonym gratulujemy
i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.
Poniżej prezentujemy najlepsze prace.
Emilia Cugowska - I miejsce I-III Opatowiec

Agnieszka Wojas - I miejsce gimnazjum

Jakub Mącznik - I miejsce I-III Krzczonów

Alicja Markowska - I miejsce IV-VI Krzczonów

Michał Gwóźdź - I miejsce IV-VI Opatowiec

INTERNETOWY
TEATR TVP DLA SZKÓŁ

W 2013 roku w ramach „Internetowego
Teatru TVP dla szkół” uczniowie i uczennice
klas IV – VI Zespołu Szkół w Opatowcu obejrzeli musical„Ania z Zielonego Wzgórza”,
w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego
w Poznaniu. Chęć odbioru tego pięknego
przedstawienia zadeklarowało ponad 200
szkół z małych miejscowości, dysponujących szerokopasmowym Internetem. Kilkanaście tysięcy uczniów (w tym uczniowie
Zespołu Szkół w Opatowcu) wraz z teatralną
publicznością zobaczyło na żywo sceniczną
wersję perypetii rudowłosej Ani słynącej
z gadulstwa i błyskotliwości. „Ania z Zielonego
Wzgórza” jest już piątą propozycją teatralną
skierowaną do uczniów, którzy mają ograniczone możliwości uczestniczenia w ważnych i ambitnych wydarzeniach kulturalnych
i artystycznych. Z myślą o nich najlepsze teatry w całej Polsce, zapraszane do udziału
w nowatorskiej telewizyjnej inicjatywie, przygotowują kolejne repertuarowe oferty. Pełni
wrażeń po obejrzanym spektaklu czekamy
z niecierpliwością na kolejne adaptacje teatralne arcydzieł literatury polskiej i światowej.

PANIE
Z KÓŁ GOSPODYŃ
WIEJSKICH W SEJMIE
W dniu 5 grudnia odbyła się wycieczka do
Sejmu RP. W wyjeździe wzięły udział przedstawicielki wszystkich 7 kół gospodyń działających na terenie gminy Opatowiec. Możliwość
zwiedzania Sejmu została zapewniona przez
Mirosława Pawlaka – Posła na Sejm RP, który
podczas podsumowania szkolenia dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach domowych w Domu Kultury w Opatowcu zaprosił
Panie do Warszawy.
BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC
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PROJEKTY POKL W SZKOŁACH

Nowy rok szkolny przyniósł realizację kolejnych projektów unĳnych. Od początku września, Gmina Opatowiec realizuje dwa projekty:
„ Z wiedzą do Europy” oraz „Mierzymy w stronę
gwiazd” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013. Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty”. Poddziałanie 9.1.2„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
Realizacja projektów potrwa do 27.06.2014 r.
i obejmie nie tylko zajęcia rozwĳające umiejętności i zainteresowania uczniów lecz również
umożliwi dostęp do profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej.
Dodatkowo specjalnie dla młodzieży gimnazjalnej przewidziano zajęcia związane z doradztwem
edukacyjno – zawodowym w ramach nowoutworzonego Szkolnego Ośrodka Kariery.

SREBRNY MEDAL
W WOJEWÓDZKICH
IGRZYSKACH MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ
W dniu 22 maja 2013 r. Piotr Ryba
uczeń Gimnazjum przy Zespole Szkół
w Opatowcu zajął II miejsce i otrzymał
srebrny medal w Wojewódzkich Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych Szkół Gimnazjalnych w Kielcach w rzucie oszczepem,
z wynikiem 40,25 m. Opiekunem zawodnika
była Alicja Witkoś-Kłos.
Obydwa projekty są dla dzieci i młodzieży
okazją do wyjazdów edukacyjnych. Dzięki ich
realizacji powiększyła się baza pomocy dydaktycznych posiadanych przez szkoły. Jak również
każdy uczeń otrzymał nowoczesne materiały dydaktyczne. Wartość wydatków kwalifikowalnych
wynosi 436 tys. zł i w całości pochodzi ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
Dzień Dziecka w przedszkolu w Opatowcu
już po raz trzeci został połączony z prowadzoną w nim akcją „Cała Polska czyta dzieciom”.
Na spotkanie „W magicznym świecie baśni”,
które odbyło się 3 czerwca zaproszone zostały
osoby silnie związane z życiem szkoły. Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk z chęcią po raz kolejny
odwiedził dzieci, czytając im wiersz „Spóźniony
słowik”. Dzieci z wielką uwagą oglądały teatrzyk
cieni „Kozucha –Kłamczucha” przygotowany przez emerytowaną nauczycielkę Krystynę
Cugowską. Wanda Gwiazda – emerytowana
nauczycielka – w przebraniu żabki sprawiła
dzieciom wiele radości czytając wiersz Jana
Brzechwy „Żaba”. Wielką sympatią dzieci obdarowana została tytułowa bohaterka wiersza
przeczytanego przez panią sekretarz gminy, Bożenę Zbertek, „Kaczka – Dziwaczka”. Z apety-
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tem natomiast dzieci schrupały warzywa i owoce przyniesione im przez dyrektor Zespołu Szkół
w Opatowcu Elżbietę Szczęsną – Kusak, która
przedstawiła wiersz „Na straganie” Jana Brze-

chwy. Dzieci, oprócz pięknych utworów, obdarowane zostały słodyczami. Spotkanie zakończyło
się krótkim występem dzieci oraz wręczeniem
gościom upominków.

REMONTY REMIZ I ŚWIETLIC
Mistrzowice

Na terenie Gminy Opatowiec działa 14 świetlic wiejskich, które pełnią rolę ośrodków życia
społecznego, kulturalnego i sprzyjają integracji
mieszkańców. W przeciągu ostatnich 3 lat każda
świetlica była sukcesywnie remontowana i doposażana. Wiele tych zadań udało się zrealizować
dzięki wsparciu finansowemu ze środków europejskich i środków będących w dyspozycji gminy.
Znaczną rolę przy przeprowadzonych modernizacjach odegrali sołtysi i radni, którzy kolejno zgłaszali najpilniejsze potrzeby, jak również
mieszkańcy, którzy wykonali wiele prac we własnym zakresie.
Wyremontowane i odnowione świetlice
w znacznym stopniu poprawią wizerunek swojej
wsi. Służą mieszkańcom do spotkań, zebrań, organizowania różnych imprez jak również dla kół
gospodyń wiejskich, działających coraz bardziej
aktywnie na terenie naszej gminy.
W 2013 roku wykonano następujące prace
remontowo-budowlane w świetlicach i remizach
OSP spełniających funkcje świetlic:
MISTRZOWICE – remiza OSP - świetlica
- wymieniono stolarkę okienną na PCV, oraz drzwi
wejściowe na nowe aluminiowe, częściowo wymieniono drzwi wewnętrzne, wykonano remont
części pomieszczeń świetlicy wiejskiej polegający
na: położeniu nowej posadzki z warstwą ocieplającą w pomieszczeniu spotkań oraz w holu,
pomalowaniu pomieszczeń, wykonaniu ścianki
przy scenie tworząc w ten sposób pomieszczenie
gospodarcze, wykonaniu daszków nad wejściami
do budynku, wykonaniu nowej bramy garażowej.
Remont wykonano w ramach pomocy przyznanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszty remontu przekroczyły 20 tys. zł, w tym kwota dofinansowania stanowiła 13.390,35 zł.

Kocina

Kobiela

Rzemienowice

RZEMIENOWICE – remiza OSP - świetlica
- wymieniono stolarkę okienna na PCV, wykonano prace modernizacyjne na zewnątrz świetlicy,
polegające na naprawie uszkodzonej ściany i wykonaniu docieplenia płytami styropianowymi wraz
z wykonaniem tynku. Remont wykonano w ramach
pomocy przyznanej z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Koszty remontu wyniosły blisko 30 tys. zł z czego
kwota dofinansowania stanowiła 18.446,84 zł.
KOBIELA - świetlica
- ocieplono i wykonano elewację zewnętrzną
budynku, wymieniono: okna, drzwi, parapety
zewnętrzne, rynny. Mieszkańcy we własnym zakresie wykonali chodnik stanowiący dojście do
świetlicy oraz uporządkowali plac wokół budynku.
URZUTY – świetlica
- wymieniono stolarkę okienną na nową PCV,
wykonano remont pomieszczenia świetlicy polegający na wykonaniu nowej posadzki z warstwą
ocieplającą w pomieszczeniu spotkań, wymianie
drzwi wejściowych na nowe aluminiowe, wymianie drzwi wewnętrznych, zamurowaniu otworu
drzwiowego oraz pomalowanie pomieszczenia.
Remont wykonano w ramach pomocy przyznanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt realizacji
projektu: przekroczył 18 tys. zł w tym kwota dofinansowania stanowiła: 10.984,21 zł. Dodatkowo
ze środków własnych gmina zakupiła krzesełka za
kwotę 1 100 zł.
CHWALIBOGOWICE – remiza OSP - świetlica
- wymieniono stolarkę okienną na nową PCV, dokonano remontu pomieszczeń polegającego na
wymianie posadzki i pomalowaniu ścian.
KAMIENNA – remiza OSP - świetlica
- pomalowano klatkę schodową oraz salę spo-

tkań, częściowo wymieniono stolarkę okienną
na nową PCV, uporządkowano i utwardzono plac
wokół remizy oraz rozebrano budynek po starym
banku.
KSANY – remiza OSP - świetlica
- wykonano remont kuchni, łazienki i wc polegający na przyłączeniu wody, wykonaniu kanalizacji,
zamontowaniu podgrzewacza wody, wymianie
drzwi, doprowadzenie wody do garażu.
ROGÓW – remiza OSP - świetlica
- rozpoczęto budowę garażu, wykonano remont
kuchni oraz malowanie dużej Sali.
KOCINA - świetlica
- pomalowano klatkę schodową, położono terakotę podłogową na korytarzu, wykonano drewniane
schody, pomalowano budynek na zewnątrz.
KOCINA – remiza OSP
- dokończono budowę garażu rozpoczętą
w 2012 roku oraz wykonano w nim instalację CO,
odnowiono elewację zewnętrzną budynku remizy.
CHARBINOWICE – remiza OSP - świetlica
- wykonano remont garażu, wymieniono stolarkę
okienną na nową.
SENISŁAWICE – remiza OSP - świetlica
- wykonano węzeł sanitarny oraz przyłączenie
wody do budynku.
KĘSÓW – remiza OSP
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na
nową.
KRZCZONÓW – remiza OSP – świetlica
- wykonano remont pomieszczeń w budynku remizy polegający na zamontowaniu centralnego
ogrzewania elektrycznego, zamontowaniu nowego
oświetlenia przed budynkiem oraz wymianie drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych.
OPATOWIEC – remiza OSP
- wykonano nowe pokrycie dachowe na budynku
remizy.

Urzuty

Kamienna
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
W OPATOWCU

90-LECIE
OSP KOCINA

W miesiącu czerwcu obchodziliśmy 90lecie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kocinie połączone z uroczystym otwarciem
garażu przy strażnicy OSP. Obchody jubileuszu OSP rozpoczęły się od zbiórki pocztów
sztandarowych pod świetlicą wiejską skąd
w uroczystym pochodzie przemaszerowano
pod strażnicę, gdzie odbyła się Msza Polowa
odprawiona przez ks. Wojciecha Michalskiego proboszcza parafii Św. Barbary w Kocinie. Następnie wygłoszono okolicznościowe
przemówienia oraz zgodnie z tradycją, uhonorowano druhów i mieszkańców Gminy za
ich dotychczasową działalność w ochronie
życia, zdrowia i dobytku ludzi. W imieniu odznaczonych głos zabrał Stanisław Walczak –
Naczelnik OSP w Kocinie, który podziękował
wszystkim strażakom za ofiarną pracę na
rzecz społeczeństwa, pracę często wymagającą, niebezpieczną, ale zawsze pożyteczną.
Podkreślono zaangażowanie mieszkańców
w rozbudowę remizy, w tym pomoc Adama Jarubasa – Marszałka Województwa, Mirosława Pawlaka – Posła na Sejm RP oraz wkład
finansowy i zrozumienie ze strony Samorządu
gminnego. W dalszej części uroczystości na
scenie zagościły dzieci i młodzież z Zespołu
Szkół w Opatowcu. Goście mogli skosztować
lokalnych smakołyków przygotowanych przez
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kocinie.
Uroczystość zakończyła zabawa taneczna,
goście bawili się z zespołem Royal do późnych godzin nocnych. Jednostka OSP Kocina
liczy obecnie 48 druhów. Należy razem z OSP
Opatowiec do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
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W dniu 28 lutego 2013 r. w Zespole Szkół w Opatowcu odbyły się eliminacje gminne XXXVI
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Turniej, w skrócie nazywany od pierwszych liter „OTWP” ma swoją długoletnia tradycję. Odbywa się od lat pod przewodnim hasłem „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Jak sama nazwa wskazuje Turniej skupia młodych ludzi zainteresowanych tematyką pożarnictwa i wszystkim co się wiąże
z tą dziedziną. Celem tego Turnieju nie jest przede wszystkim rywalizacja o największe „trofea” lecz
pogłębianie swojej wiedzy w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, która pomoże nam poznać przyczyny oraz skutki powstawania różnych zagrożeń, nie tylko
pożarów.
Tegoroczne eliminacje składały się z testu pisemnego oraz części ustnej, a startująca w nich
Tego
młodzież została podzielona na dwie grupy wiekowe: szkołę podstawową i gimnazjum.
młodszej grupie wiekowej wystartowało czworo uczniów z Szkoły Podstawowej w KrzczoWm
nowie i cczworo uczniów z Szkoły Podstawowej w Opatowcu. W starszej grupie rywalizowało czworo
uczniów Gimnazjum w Opatowcu.
W kategorii szkół podstawowych pierwsze
miejsce zajął Marcin Ryba uczeń Szkoły Podstawowej z Opatowca. W kategorii szkół gimnazjalnych wygrał Hubert Lubera uczeń gimnazjum.
Zwycięzcy eliminacji gminnych, reprezentowali
gminę w kolejnym etapie OTWP – w eliminacjach powiatowych. Wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez
Wójta Gminy Opatowiec.

DZIEŃ OJCA NA
SPORTOWO W PRZEDSZKOLU
W KRZCZONOWIE
W czwartek 20 czerwca w Przedszkolu
w Krzczonowie odbył się festyn rodzinny
z okazji Dnia Ojca. W programie festynu nie
zabrakło piosenek, wierszy, tańców oraz życzeń. Były też własnoręcznie wykonane prezenty. Przedszkolaki wzięły udział w występach przygotowanych specjalnie dla swoich
rodziców. Wszyscy goście z uwagą i podziwem
obejrzeli przedstawienie, podczas którego
dzieci zaprezentowały swoje umiejętności
artystyczno wokalne. Po występach artystycznych, dzieci wraz z rodzicami wzięły udział
we wspólnej zabawie. Uwieńczeniem imprezy był wspólny poczęstunek. Nie brakowało
chętnych na kiełbaski z ogniska oraz chłodne
napoje. Uroczystość przebiegła w miłej i ciepłej atmosferze i na pewno na długo zapadnie
w pamięci dzieci i rodziców.

WIELKANOC PORA RADOŚCI
Pod takim hasłem w Szkole Podstawowej w Krzczonowie odbył się w środę 27
marca apel, który wprowadził wszystkich
w świąteczną atmosferę, a został przygotowany pod kierunkiem katechetki Anny Pudłowskiej przez uczniów klas „0”, II, V i VI.
Na początku Dyrektor przywitał wszystkich
i zaprosił do obejrzenia i wysłuchania programu artystycznego.
Starsze uczennice przypomniały wszystkim, jakie znaczenie religĳne ma dla
chrześcĳan Wielkanoc oraz opowiedziały
o najważniejszych tradycjach Świąt Wielkanocnych. Młodsi uczniowie przygotowali
wiersze, piosenki i życzenia. Oczywiście, jak
co roku odbył się również konkurs świąteczny. Tym razem był to KLASOWY KONKURS
NA NAJPIĘKNIEJSZY STÓŁ WIELKANOCNY.
I miejsce zajęła klasa szósta, zdobywcami
II miejsca zostali uczniowie klasy piątej, zaś
III lokata przypadła klasie trzeciej. Stoły pozostałych klas zostały wyróżnione. Każda klasa
otrzymała gratulacje i upominki.

SPRZĄTANIE
ŚWIATA
W GMINIE OPATOWIEC

W dniu 26 kwietnia 2013 roku na terenie
Gminy Opatowiec jak co roku miała miejsce
ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata – Polska”. W zeszłorocznej akcji udział wzięły dzieci,

młodzież, dyrekcja i nauczyciele z Zespołu
Szkół w Opatowcu i Szkoły Podstawowej
w Krzczonowie, Wójt Gminy i pracownicy Urzędu Gminy w Opatowcu, oraz liczni
mieszkańcy Gminy. Uczestnicy zaopatrzeni
byli w worki na śmieci i rękawice przekazane przez Gminę Opatowiec. Zebrano ol-

brzymie ilości śmieci, które następnie zostały
odebrane przez wyspecjalizowaną firmę.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji.

GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE

Zeszłoroczne zawody sportowo-pożarnicze
odbyły się na boisku sportowym w Krzczonowie. Po złożeniu meldunku przez Komendanta
Gminnego- Jarosława Gwoździa, uroczystego
otwarcia Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dokonał Prezes Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Opatowcu – Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk. W uroczystości udział wzięli:
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej Kazimierz Zabłotny,

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu Michał Szczerba, Radni Powiatu, Radni Gminy oraz
licznie Mieszkańcy Gminy. W zawodach udział
wzięło 8 drużyn OSP , 1 drużyna KDP , 2 drużyny
MDP , 1 drużyna ŻDP. Celem zawodów było podnoszenie gotowości bojowej strażaków poprzez
rywalizację, a także promowanie wśród młodego
pokolenia lokalnego patriotyzmu, ochrony mienia
i życia człowieka. Nad prawidłowym przebiegiem
poszczególnych konkurencji czuwała komisja sę-

dziowska wyznaczona przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy
Wielkiej. Pierwsze miejsce na podium i tym samym awans na zawody powiatowe wywalczyły:
OSP Charbinowice, KDP Krzczonów, MDP Kocina,
MDP „dziewczęca” Krzczonów. Zwycięzcy zostali
uhonorowani, nagrody rzeczowe ufundował Wójt
Gminy Opatowiec oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski.
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74 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Uroczystość upamiętniająca wybuch II wojny światowej odbyła się
w dniu 8 września 2013 roku przed pomnikiem Żołnierza Września, Legionisty i Partyzanta 1939-45 w Ksanach. W tym miejscu doszło do walk żołnierzy Wojska Polskiego skupionych w szeregach armii „Kraków” z wojskiem
niemieckim. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą Polową, którą odprawił ks. Dziekan Marek Małczęć z Parafii Św. Mikołaja w Starym Korczynie.
Po mszy zostały złożone kwiaty na płycie przed pomnikiem. Na uroczystość,

oprócz władz samorządowych, przybyli: kombatanci, przedstawiciele WKU
w Busku-Zdroju, mieszkańcy Gminy Opatowiec i Gminy Nowy Korczyn, młodzież szkolna, harcerze, strażacy, zaproszeni goście oraz wszyscy, którym
bliska jest pamięć Żołnierskiego Czynu. Wójt Gminy w swoim przemówieniu oddał cześć poległym. Następnie zebrani wysłuchali programu słowno – muzycznego, przedstawionego przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkół
w Opatowcu.

MISTRZOWIE FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH
BEZPIECZEŃSTWO
NA PIĄTKĘ
23 października 2013 roku reprezentacja
klasy piątej Szkoły Podstawowej brała udział
w VII edycji Wojewódzkiego Konkursu „BEZPIECZEŃSTWO NA PIĄTKĘ”.
Turniej obejmował tematykę: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo
osobiste, pierwsza pomoc przedmedyczna.
Przed eliminacjami powiatowymi uczniowie
klasy piątej wykonali w szkole pod opieką pani
Barbary Niedzieli pracę plastyczną na temat:
„Myśl jak idziesz – Rok 2013 Rokiem Pieszego”. Ocena pracy była jednym z elementów
eliminacji powiatowych. Drużyna pisała test
obejmujący w/w tematykę, za który uzyskała
najwyższy wynik spośród wszystkich reprezentacji. Następnie uczniowie odpowiadali na
pytania dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej. Ostatnim zadaniem był przejazd
rowerem przez tor przeszkód.
Nasza drużyna w składzie: Aleksandra
Ostrowska, Michał Kowalczyk i Daniel Niedźwiedź zajęła 3 miejsce na 10 drużyn uczestniczących w eliminacjach.
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TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA 2013
TU

W dniu 9 maja 2013 roku chłopcy z Zespołu Szkół w Opatowcu brali udział w Turnieju
„Piłk
Piłkkarska Kadra Czeka 2013” rocznik 1998 i młodsi
„Piłkarska
młodsi, który odbył się w Pacanowie
Pacanowie. Uczniowie
Zespołu
Zesp Szkół w Opatowcu zdobyli I miejsce kwalifikując się do Finału Wojewódzkiego, gdzie
13 czerwca wywalczyli III miejsce. Opiekunem drużyny była Pani Monika Kościółek.

I MIEJSCE W POWIECIE KAZIMIERSKIM W KONKURSIE
„PIĘKNA I BEZPIECZNA ZAGRODA –
PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”
W wyniku eliminacji gminnych i powiatowych w konkursie pn. „Piękna i bezpieczna zagroda –
Przyjazna środowisku” pierwsze miejsce i zarazem miano najlepszej zagrody w gminie Opatowiec
oraz w powiecie kazimierskim w 2013 roku zdobyła zagroda Pani Agnieszki Majki z Kociny. Nagrodę
na szczeblu gminnym pani Agnieszka odebrała podczas Dożynek w Kamiennej.

UROCZYSTE OTWARCIE HALI SPORTOWEJ W OPATOWCU
SPORT, ZDROWIE, REKREACJA – pod takim
hasłem w dniu 29 października 2013 roku odbyło
się uroczyste otwarcie Hali Sportowej przy Gminnym Ośrodku Sportu w Opatowcu. Uroczystość
rozpoczął Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy
Opatowiec, który poprosił ks. Roberta Boreckiego o poświęcenie hali sportowej. Następnie wójt
gminy powitał wszystkich zgromadzonych gości.
Budowę Gminnego Ośrodka Sportu rozpoczęto w maju 2013 r. Na obiekt składają się:
gruntownie wyremontowana sala gimnastyczna,
wyremontowane sanitariaty, dobudowana sala
siłowni i ćwiczeń. Wymieniono pokrycie dachu
na sali, docieplono ściany siłowni, przebudowano instalację elektryczną i instalacją odgromową. Na realizację zadania pn.” Rozbudowa
wraz z modernizacją budynku w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu
oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w miejscowości Rogów” Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% ze środków unĳnych Leader Plus w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” w zakresie
operacji odpowiadających warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 300 tys. zł,
z czego 2/3 stanowiło dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego.
Po poświęceniu sali i powitaniu przybyłych
gości wstęgę uroczyście przecięli: Adam Jaru-

bas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego, Jan Nowak –
Starosta Kazimierski, Sławomir Kowalczyk – Wójt
Gminy Opatowiec, Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec, Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Zespołu Szkół, Marzena
Nizińska – Przewodnicząca Rady Rodziców
Gimnazjum, Anna Salamon – Przewodnicząca
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej oraz Karolina
Szabla i Michał Kowalczyk – uczniowie Zespołu
Szkół. Następnie głos zabrał Wójt, który w swoim przemówieniu podkreślił, że ze względu na
fatalny stan techniczny i higieniczny sali, generalny remont był zadaniem priorytetowym. Wójt
podziękował gorąco wszystkim, którzy pomagali
w tym przedsięwzięciu: Pani Dyrektor, Nauczycielom, Rodzicom, Wolontariuszom, Radnym jak
również Genowefie Stoksik i Wiesławowi Gwoździowi – reprezentantom naszej Gminy w Radzie
LGD „Perły Ponidzia”, którzy wyrazili pozytywną
opinię przy ocenie wniosku. W dalszej części głos
zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali władzom samorządowym tej inwestycji i życzyli, aby
sala służyła w rozwĳaniu aktywności fizycznej
uczniów i społeczności, aby odbywało się na niej
jak najwięcej imprez sportowo-rekreacyjnych.
Adam Stoksik odczytał list od Czesława Siekierskiego posła do Parlamentu Europejskiego, po
czym przekazał go na ręce pani Elżbiety Szczęsnej –Kusak, dyrektora Zespołu Szkół. Zaproszeni

goście podarowali młodzieży prezenty w postaci
piłek. Miły upominek przekazał również Mirosław Pawlak – Poseł na Sejm RP, który w tym
dniu nie mógł przybyć do Opatowca. Nowa sala
wzbogaciła się również w elektroniczną tablicę do wyświetlania wyników. Jest to prezent od
Rady Gminy Opatowiec, w imieniu której Michał
Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy przekazał pani Dyrektor pilot do tablicy. Po części
oficjalnej wszyscy zebrani obejrzeli prezentację
multimedialną, przedstawiającą etapy budowy
Gminnego Ośrodka Sportu oraz zostali obdarowani zestawem upominków na okoliczność tego
wydarzenia. W drugiej części uroczystości dzieci
i młodzież szkolna wprawiła zebranych w dobry
nastrój prezentując bogaty program artystyczny.
Uczniowie wykonali tańce, pokazy gimnastyczne,
pokaz sztuki walki, piosenki. Gorąco oklaskiwany
był występ chłopców, którzy grali wiązankę utworów ludowych na saksofonie, perkusji i gitarze
basowej. Uczniowie wraz z Panią Dyrektor złożyli
na ręce Wójta Gminy kwiaty i podziękowanie za
zaangażowanie i pomoc w rozwoju szkoły. Po
zakończeniu uroczystości goście zwiedzali nowe
pomieszczenia oraz udali się na poczęstunek
przygotowany przez nauczycieli i Panie z Rad Rodziców. Odnowiony i rozbudowany obiekt został
oddany do użytku. Przez długie lata będzie służył
uczniom, lokalnej społeczności oraz będzie areną
wielu wydarzeń sportowych.

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC

33

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI
Z KRUS PO ZMIANACH
Od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy umożliwiające finansowanie
finansowanie z budżetu
państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, m.in.
za niżej wymienione osoby:
rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy
ustawy albo na wniosek, rolnika i domownika,
który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu
rolników,
osobę będącą członkiem rodziny rolnika
lub domownika, która nie spełnia warunków
do podlegania ubezpieczeniu społecznemu
rolników.
Uprawnienie do finansowania składek na
ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest przyznawane na okres: - do 3 lat, nie dłużej jednak
niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia,
do - 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia
18 roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Szczegóły można uzyskać w placówce terenowej KRUS
w Kazimierzy Wielkiej.

PRZEDSTAWIENIE Z OKAZJI DNIA MAMY I TATY
PR
W DOMU KULTURY W OPATOWCU
W dniu 14 czerwca 2013 roku w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się kolejne już przedstawienie
teatralne pt. „Tropiciele na tropie Szrotówka Kasztanowcowiaczka”. Aktorami występującymi w tej
teatraln
sztuce były dzieci z miejscowego koła muzyczno-teatralnego działającego przy Domu Kultury.
Na przedstawienie, które zostało przygotowane z okazji „Dnia Mamy i Taty” przybyli Rodzice,
Dziadkowie, Mieszkańcy Gminy. Zgromadzonych gości powitał Radosław Kornaś, a następnie zaprosił
do obejrzenia widowiska. Dzieci występujące w sztuce starały się jak najlepiej przekazać treść, by
skłonić widza do refleksji. Swobodnie, bez tremy wczuły się w swoje role i jak prawdziwi aktorzy dali
popis swoich umiejętności przed publicznością. Ruchem, gestem, mimiką, sposobem przekazywania
treści oddawali prawdziwość i autentyczność granej postaci i nadawali sens treści. Tym samym
działali na uczucia widza, by zwrócić uwagę dorosłym na zagrożenia występujące w przyrodzie.
Po przedstawieniu głos zabrali Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy, którzy podziękowali za
występy dzieciom, opiekunom i wręczyli słodkie
upominki. Ponownie wystąpił Radosław Kornaś,
który podziękował władzom Gminy, bo to dzięki
ich staraniom i zrozumieniu potrzeb dzieci, powstało koło muzyczno – teatralne. Prowadzący
podziękował także Rodzicom, którzy nie szczędzili czasu i bardzo chętnie włączyli się w organizację tej imprezy. Małgorzata Gwóźdź odwołała
się do cytatu: ”Nie ma dzieci nieuzdolnionych
artystycznie, są tylko takie, którym nigdy nie
umożliwiono kontaktu ze sztuką” i podkreśliła,
jak ważną rolę w życiu dziecka i jego rozwoju
odegrały spotkania w Domu Kultury.

POWIAT REMONTUJE DROGI NA TERENIE GMINY
Korzystając ze sprzyjającej pogody Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej przeprowadził remont dróg powiatowych na terenie gminy Opatowiec. Nawierzchnia asfaltowa położona
została na drogach powiatowych w miejscowościach:
- Krzczonów (droga od bloków w stronę Rzemienowic) – długość wyremontowanego odcinka drogi 1600 m. Na odcinku tym położono nawierzchnia bitumiczną poprzez wykonanie
dwóch warstw z mieszanki mineralno- asfaltowej grubości 4 cm. Utwardzone zostały pobocza
na szerokości 0,5 m kruszywem łamanym. Łączna wartość wykonanego zadania – przekroczyła
415 tys. zł.
- Charbinowice (droga w do skrzyżowania w kierunku Czyżowice – Grodowice) – długość
wyremontowanej drogi 1200 m. Remont polegał na położeniu dwóch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm każda. Utwardzone zostały pobocza na szerokości 0,75 m. Łączna
wartość wykonanego zadania - przekroczyła 310 tys. zł.
Remont w/w odcinków możliwy był dzięki wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu
państwa pochodzących ze środków kryzysowych, przyznanych po wystąpieniu deszczu nawalnego
w latach 2012/13. Wysokość pomocy od Wojewody Świętokrzyskiego wyniosła ok. 80% wartości
zadania. Wykonane prace wpisują się w dobrą współpracę Wójta Gminy Opatowiec ze Starostą
Powiatu Kazimierskiego, uwzględniają najbardziej pilne potrzeby mieszkańców naszej gminy
w zakresie poprawy jakości infrastruktury drogowej. Remonty
kolejnych dróg są jak najbardziej
oczekiwane, i co najważniejsze
mają realną szansę na realizację
w roku 2014 i w latach kolejnych.

34

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC

SUKCES UCZENNICY
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W OPATOWCU
W dniu 20 maja 2013 roku w Krakowie zakończył się XXVI Ogólnopolski Festiwal „ NOWA
PIOSENKA W STARYM KRAKOWIE”. Podczas
finałowego koncertu swoje wokalne umiejętności zaprezentowali laureaci festiwalu
z całej Polski. Wśród nich znalazła się uczennica naszej szkoły Wiktoria Maj. Artyści mieli
za zadanie zaprezentować dwie piosenki
w języku polskim. Wiktoria zaśpiewała własne piosenki pt. ,,Chmurny pan” i ,, Partytura
do gwiazd” zdobywając II miejsce i otrzymując SREBRNY ZĄB SMOKA WAWELSKIEGO.
Festiwal zorganizowało Centrum Młodzieży
im. dr H. Jordana w Krakowie.

TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY
W KRZCZONOWIE
W tym roku zakończenie wakacji zostało
połączone z turniejem o Puchar Wójta gminy
Opatowiec. W niedzielę 1 września od godziny
10:00 boisko sportowe w Krzczonowie zapełniło
się zawodnikami i widzami. Do udziału w turnieju
zgłosiło się 8 drużyn piłkarskich, które następnie
podzielono na dwie kategorie wiekowe: młodzików do lat 13 (2 drużyny), seniorów (6 drużyn). Dwie drużyny nie zostały sklasyfikowane
w poszczególnych kategoriach: „Super szóstki”
i „Młodzi spartakusi” i rozegrały mecze pomiędzy
sobą. Tegoroczny turniej odbywał się pod hasłem
„Lato na zdrowo i sportowo” i trwał od rana do
godzin popołudniowych.
Drużyny ambitnie i z wielką determinacją
zmagały się z konkurencjami sportowymi, ale
najważniejsza w tym spotkaniu była dobra zabawa i duch sportowej rywalizacji. Mieszkańcy
całymi rodzinami gromadzili się, aby śledzić
zmagania sportowców i kibicować zawodnikom.
Najlepsza w kategorii młodzików okazała
się drużyna z Krzczonowa pokonując po zaciekłej
walce drużynę z Kociny. Najlepszym bramkarzem w kategorii młodzież, został Tomasz Krypel,
a najlepszym strzelcem okazał się Szymon Sendor. W kategorii seniorów wyniki przedstawiały
się następująco: I miejsce: drużyna Seniorzy
Krzczonów, II miejsce: drużyna Kocina, III miejsce: drużyna FC Kęsów. Najlepszym bramkarzem
turnieju uznano Dawida Kowalskiego z Kobieli,
najlepszym strzelcem został Jakub Sala, a najlepszym zawodnikiem turnieju Mateusz Janiec.
Niezależnie od wieku, każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Poza rozgrywkami piłkarskimi
program turnieju obfitował w liczne atrakcje.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody
w przeciąganiu liny, które w kategorii żeńskich
zespołów wygrała drużyna Siłaczek z Krzczonowa, równie zacięty pojedynek rozegrali panowie,
drużyna „Dring Krzczonów” zdeklasowała rywali.
Jedną z atrakcji zawodów było toczenie fajerki. Ta
zapomniana już zabawa okazała się prawdziwym
hitem i zainteresowała zarówno najmłodszych
i najstarszych. W tej niezwykłej konkurencji zwyciężyli: I miejsce – Kosznik Mateusz, II miejsce –
Stokłosa Krzysztof, III miejsce – Borzęcki Adam.

Pokazem siły i sprawności był występ prawdziwych strongmanów. Konkurencję w przetaczaniu
ogromnej opony w iście mistrzowskim stylu wygrali: I miejsce – Fetela Tomasz, II miejsce – Parada Piotr, III miejsce – Stokłosa Krzysztof
Najmłodsi uczestnicy turnieju również mieli okazję do wykazania się swoją sprawnością.
Na specjalnie przygotowanym torze mogli spróbować swoich sił w sztafecie z jajkiem na łyżce
i kubkiem pełnym wody. Najlepsi okazali się:
Magda Warszawa w najmłodszej kategorii wiekowej, Kasia Żydowska w kategorii klas I-III oraz
Arleta Zwierzchowska w kategorii klas IV-VI.
Pomimo początkowo niesprzyjającej pogodzie
świetny humor dopisywał do końca, turniej trwał
do późnych godzin popołudniowych. Zwycięskie
drużyny zostały uhonorowane dyplomami, pucharami i licznymi nagrodami rzeczowymi. Zawodnicy jak i widzowie mogli skosztować kiełbasy z grilla zakupionej przez Gminę a serwowanej
przez radnego Jarosława Kocińskiego.

REMONT
SALI GIMNASTYCZNEJ
W KRZCZONOWIE
Korzystając
orzystając z ferii świątecznych w Szkole
Podstawowej w Krzczonowie wykonano remont
Sali gimnastycznej polegający na: wymianie
dwojga drzwi wraz z ościeżnicami, remoncie
drzwi do magazynku i pomalowaniu magazynku, wycyklinowaniu, pomalowaniu i polakierowaniu parkietu, montażu nowych listew przypodłogowych, pomalowaniu ścian farbą olejną
oraz sufitu i wnęk okiennych farbą emulsyjną,
wykonaniu nowych ochron zabezpieczających
na kaloryfery oraz wnęki drzwiowe, zakupie
i montażu nowych drabinek gimnastycznych,
zakupie i montaż karnisza estradowego wraz
z tkaniną dekoracyjną, wymianie lamp oraz
gniazdek i kontaktów, zamontowaniu nowych
haków do montażu siatek do siatkówki i badmintona.
Dodatkowo w salach lekcyjnych i na korytarzach przeprowadzono drobne remonty
i naprawy oraz zakupiono nowe firany. Całkowity koszt remontu wyniósł ponad 17 tys.
w tym 2,5 tys. stanowił wkład Rady Rodziców.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW
ROLNIK ROKU 2013 I NAJLEPSZE ŚWIĘTOKRZYSKIE KOŁO
GOSPODYŃ WIEJSKICH 2013
Na Gali w Targach Kielce nastąpiło rozstrzygniecie konkursu Echa Dnia na Najlepszego Rolnika Roku
2013 oraz Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich. Gmina Opatowiec miała swój udział w tej imprezie.
Mianowicie najlepszym rolnikiem w powiecie kazimierskim został Bogdan Pszczoła z Rzemienowic.
W Konkursie na najlepsze koło trzecie miejsce w powiecie zajęły panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Krzczonowa. Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów.
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DZIEŃ SENIORA

DZIEŃ NAUCZYCIELA

14 października 2013 roku w Szkole
Podstawowej w Krzczonowie cała społeczność szkolna obchodziła Dzień Edukacji
Narodowej. Świętowanie rozpoczęło się od
zabawy przy muzyce, następnie odbyła się
część oficjalna, którą rozpoczął dyrektor
szkoły – Tomasz Paluch witając przybyłych
na spotkanie gości – Wójta Gminy Opatowiec
– Sławomira Kowalczyka, skarbnik Gminy Opatowiec – Annę Klimaszewską–Luty,
zastępcę przewodniczącego Rady Gminy
Opatowiec – Mariana Gruszkę oraz emerytowanych nauczycieli – Janinę Siemieniec
i Andrzeja Kłosa oraz składając wszystkim
pracownikom szkoły serdeczne życzenia.
Podczas uroczystości dyrektor szkoły
nagrodził wyróżniających się pracowników
szkoły: Beatę Tkacz, Izabelę Bryłę, Marię
Pawłowską, Annę Pudłowską, oraz Marka
Bernardzikiewicza. Wójt Gminy – Sławomir
Kowalczyk wręczył nagrodę Dyrektorowi

Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Tomaszowi Paluchowi.
Następnego dnia w Zespole Szkół
w Opatowcu odbyła się uroczysta akademia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą poprzedziło ślubowanie klasy I gimnazjum. Do
grona gimnazjalistów dołączyło 26 uczniów.
W uroczystej akademii udział wzięli: Wójt
Gminy Sławomir Kowalczyk, Sekretarz Gminy Bożena Zbertek, Skarbnik Gminy Anna
Klimaszewska - Luty, Grono Pedagogiczne,
Pracownicy Obsługi Zespołu Szkół, Rada
Rodziców oraz uczniowie. Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk na ręce Pani
Dyrektor złożył piękny bukiet kwiatów wraz
z podziękowaniami dla wszystkich nauczycieli za dar nauki i wspaniałe przewodnictwo
na trudnej drodze zdobywania wiedzy. Jak co
roku nauczycielom wręczone zostały także
Nagrody Dyrektora Szkoły. W gronie wyróżnionych znaleźli się: w-ce dyrektor Zespołu
Szkół Grzegorz Kozioł, Małgorzata Żydowska,
Aleksandra Cugowska, Ewa Cabaj, Katarzyna Sojka oraz Alicja Witkoś – Kłos.

W dniu 20 października 2013 r. w Domu
Kultury w Opatowcu został zorganizowany
Europejski Dzień Seniora. Przewodniczący
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Opatowcu Andrzej Kłos serdecznie powitał
członków Koła oraz zaproszonych gości. Najstarsi członkowie otrzymali z rąk przewodniczącego listy gratulacyjne oraz skromne
upominki. W tym uroczystym dniu z seniorami
spotkali się przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Wójt Gminy – Sławomir
Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy –
Michał Szczerba oraz Radny Rady Powiatu
– Marek Pluta, przekazując im najserdeczniejsze życzenia, kwiaty i kosze ze słodyczami. Najstarszym członkom Koła, Wójt Gminy
i Przewodniczący Rady wręczyli upominki
książkowe. Przy akompaniamencie zespołu
muzycznego seniorzy śpiewali swoje ulubione
piosenki. Można było posłuchać m.in. jak seniorki wykonują piosenkę na nutę „Jak długo
na Wawelu” ze zmienionym tekstem „Jak dobrze być seniorem”.

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W OPATOWCU

Zeszłoroczne obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
w Opatowcu zainaugurowała uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny,
którą odprawił ks. Ireneusz Zych. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli w patriotycznym pochodzie do parku, gdzie pod krzyżem przedstawiciele władz
Gminy złożyli wieńce. Następnie pochód udał się nad przeprawę promową na Wiśle, gdzie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła
się oficjalna część obchodów, którą poprowadził Sławomir Kowalczyk Wójt
Gminy Opatowiec. Zgromadzeni pod pomnikiem mieszkańcy odmówili krótka modlitwę w intencji poległych w walce o Wolną Polskę. Na płycie pomnika
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Marszałka Józefa Piłsudskiego wiązanki kwiatów złożyli Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy oraz delegacje Zespołu Szkół w Opatowcu Szkoły
Podstawowej w Krzczonowie, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koła Gospodyń
Wiejskich i Sołectwo Opatowca. W tym czasie delegacja harcerzy z Zespołu
Szkół w Opatowcu złożyła kwiaty i zapaliła znicze na cmentarzu wojennym
z 1914 roku. Obchody zakończyły się występami młodzieży i dzieci z Zespołu
Szkół w Opatowcu oraz Orkiestry Dętej z Kociny, która zapewniła oprawę
muzyczną uroczystości.

DRUGA ODSŁONA AKCJI „WIDOCZNI I BEZPIECZNI…”
Już po raz drugi Gmina
mina Opatowiec przygotowała akcję „Widoczni i bbezpieczni…”
i i ” w ramach,
h
której w szkołach podstawowych i gimnazjum
rozdawano wszystkim dzieciom i młodzieży elementy odblaskowe. Do udziału w akcji zaproszono Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej Pana Jakuba Kosinia. Oba spotkania
odbyły się 20 listopada, pierwsze w Zespole Szkół
w Opatowcu. Na uroczystym apelu przybyłych
gości powitała Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak dyrektor Zespołu Szkół, oddając następnie głos ini-

cjatorowi akcji Panu Sławomirowi Kowalczykowi
Wójtowii GGminy,
Michałowi
Wójt
i PPanu Mi
h ł i SSzczerbie
bi PPrzewodniczącemu Rady Gminy oraz Panu Jakubowi
Kosiniowi. Cała trójka jednym głosem podkreślała potrzebę zakładania elementów odblaskowych
przez dzieci i gorąco zachęcała je do ich noszenia. Następnie dzieci i młodzież z zespołu szkół
przedstawiły krótki program artystyczny nawiązujący tematyka do bezpieczeństwa na drodze.
Po części oficjalnej dzieciom i młodzieży wręczono kamizelki, zawieszki i opaski odblaskowe.

„SZLACHETNA PACZKA” W ZESPOLE SZKÓŁ W OPATOWCU
W tym roku uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu postanowili włączyć się w charytatywne dzieło
„Szlachetnej paczki” i wspólnie zorganizowali paczkę dla jednej z krakowskich rodzin. Dzieci
ze Szkoły Podstawowej przez cały tydzień przynosiły artykuły spożywcze, chemię gospodarczą,
słodycze i inne potrzebne rzeczy dla wybranej rodziny. Do zbiórki dołączyli się również sponsorzy
spoza szkoły oraz studenci jednej z krakowskich uczelni medycznych. 8 pięknie zapakowanych
paczek trafiło w Mikołajkowy wieczór do krakowskiego magazynu na Os. Na Skarpie. Następnego
dnia wolontariusze Stowarzyszenia Wiosna przekazali wszystkie prezenty rodzinie, dla której
przygotowano „Szlachetną Paczkę”. Koordynowaniem projektu w Zespole Szkół w Opatowcu zajęły się: Elżbieta Szczęsna – Kusak i Katarzyna Szczerba. Wszystkim rodzicom i dzieciom składamy serdeczne podziękowanie za
zaangażowanie, bo to dzięki ich
dobroci na twarzach „naszej”
rodziny choć przez chwilę pojawił się uśmiech. Mamy nadzieję,
że ta akcja na stałe wpisze się
w tradycje naszej szkoły.

PRZEGLĄD PIOSENKI
ANGIELSKIEJ
W dniu 10 czerwca 2013 r. w Czyżowicach odbył się I Przegląd Piosenki Angielskiej Szkół Gimnazjalnych.
Gimnazjum w Opatowcu reprezentowały trzy uczennice: Klaudia Kozioł, Natalia Kurzyńska i Karolina
Biesaga. II miejsce zajęła Klaudia
Kozioł, wykonując piosenkę Whitney
Houston pt. ”I have nothing”.

DOFINANSOWANIE
ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA
W związku z Rządowym programem pomocy uczniom
w roku szkolnym 2013/2014 Wójt Gminy Opatowiec
dofinansował zakup podręczników uczniom klas I – IV
szkoły podstawowej oraz uczniom niepełnosprawnym
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół na terenie Gminy
Opatowiec. Z dofinansowania skorzystało 45 uczniów,
a kwota wsparcia wyniosła 8225 zł.

Kolejne spotkanie odbyło się w Szkole Podt
j w KKrzczonowie.
i DDo akcji
k ji ddołączyli
ł li ttu
stawowej
Pan Marian Gruszka Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy i Pan Jarosław Kociński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Gości przywitał Pan
Tomasz Paluch dyrektor Szkoły Podstawowej
w Krzczonowie. W trakcie wizyty Komendant
namawiał uczniów do noszenia elementów odblaskowych, zwłaszcza teraz, gdy warunki na
drogach są coraz gorsze i szybko zapada zmrok.
Przed przystąpieniem do rozdawania odblasków
zgromadzeni goście mogli obejrzeć program artystyczny przygotowany na tę okoliczność przez
uczniów szkoły podstawowej.
W ramach akcji 324 uczniów z terenu Gminy Opatowiec zostało wyposażonych w elementy
odblaskowe.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
GMINNYCH W SEZONIE
2013/2014
W sezonie zimowym 2013/2014 usługi
w zakresie utrzymania dróg gminnych wykonuje firma: Stanisław Walasek „Usługi
dla rolnictwa” z Nowego Korczyna. Zimowe
utrzymanie dróg polega na odśnieżaniu i sypaniu piachem z solą dróg gminnych w miarę zaistniałych potrzeb. W bieżącym sezonie
teren Gminy został podzielony na dwie strefy
odśnieżania:
Strefa I
- drogi gminne w następujących miejscowościach: Charbinowice, Krzczonów, Kamienna, Kocina, Trębaczów, Ksany, Senisławice,
Chwalibogowice, Kraśniów,
Strefa II
- drogi gminne w następujących miejscowościach: Rzemienowice, Mistrzowice, Chrustowice, Kobiela, Kęsów, Opatowiec, Podskale, Rogów Wyszogród, Urzuty, Ławy.
Utrudnienia w przejezdności dróg należy
zgłaszać do Urzędu Gminy w Opatowcu,
tel. 41 35 18 052 w.14
BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC
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DANE STATYSTYCZNE GMINY OPATOWIEC
wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
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Razem

Mężczyźni

180
84
139
253
95
109
423
51
562
208
54
64
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196
134
56
158
65
3564

Kobiety

96
43
61
121
46
52
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21
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109
25
31
151
59
134
111
65
28
83
32
1763

ilość zgonów

Razem

Razem
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41
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29
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134
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28
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33
1801

Mężczyźni

Mężczyźni

183
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138
56
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3636

ilość urodzeń
Kobiety

Kobiety
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28
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Razem

Razem
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30
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87
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28
76
33
1838

liczba
zameldowanych na
pobyt czasowy
Mężczyźni

Mężczyźni

Charbinowice
Chrustowice
Chwalibogowice
Kamienna
Kęsów
Kobiela
Kocina
Kraśniów
Krzczonów
Ksany
Ławy
Mistrzowie
Opatowiec
Podskale
Rogów
Rzemienowice
Senisławice
Trębaczów
Urzuty
Wyszogród
Razem:

Kobiety

Sołectwo

liczba
zameldowanych na
pobyt stały

Kobiety

liczba mieszkańców

Przyrost
naturalny

3
0
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2
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2
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0
4
3
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Dane z dn.17.01.2014 r.
Placówka
oświatowa
Zespół Szkół
w Opatowcu
Szkoła Podstawowa
w Krzczonowie

liczba uczniów

Szkoła
Podstawowa
liczba uczniów

liczba uczniów

22

24

97

15

24

60

Przedszkole

Klasa „O”

liczba uczniów

MIKOŁAJKI W KOCINIE
W tym roku św. Mikołaj zawitał również do świetlicy wiejskiej w Kocinie.
8 grudnia na spotkaniu zorganizowanym przez Marka Plutę – sołtysa wsi
– Mikołaj rozdawał prezenty wszystkim grzecznym dzieciom. Do Kociny
przyjechali również zaproszeni goście Jan Nowak – Starosta kazimierski,
Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy oraz Sławomir Kowalczyk – Wójt gminy Opatowiec.
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Gimnazjum

Razem uczniów

Nauczyciele

82

225

21

-

99

12

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
JACKA KACZMARSKIEGO W KAZIMIERZY WIELKIEJ
W dniu 14 grudnia w Kazimierzy Wielkiej odbył się X Przegląd
Twórczości Jacka Kaczmarskiego.
W kategorii „Piosenka” Zespół
Szkół w Opatowcu reprezentowały uczennice: Natalia Bątkowska
i Klaudia Kozioł. W przeglądzie
wzięła udział młodzież z czterech powiatów: pińczowskiego,
buskiego, proszowickiego i kazimierskiego. Klaudia Kozioł zajęła
I miejsce wykonując utwór pt.
„Poczekalnia”. Uczennice przygotował Wiesław Tomal, który
akompaniował im na pianinie.

SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM

OŚRODEK ZDROWIA
W OPATOWCU - ZMIANY

W dniu 6 grudnia w Domu Kultury w Opatowcu zjawił się Święty Mikołaj wraz z pomocnikiem
i górą prezentów. Zanim przystąpił do ich rozdania poprosił dzieci, aby przedstawiły dla Niego program
artystyczny. Po występach nadszedł najmilszy moment tego spotkania – rozdanie prezentów. Każde
z dzieci odważnie i z uśmiechem na ustach podchodziło do Mikołaja po prezent.
W spotkaniu ze Świętym Mikołajem uczestniczyły najmłodsze pociechy z Zespołu Szkół w Opatowcu i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. Obecni byli również: Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy,
Elżbieta Szczęsna-Kusak – dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu, Tomasz Paluch – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Krzczonowie, rodzice, wychowawcy, nauczyciele.
W związku z organizacją mikołajek Wójt Gminy składa podziękowania:
Adamowi Jarubasowi – Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego za wsparcie i objęcie imprezy honorowym patronatem, Rodzicom, Wychowawcom, Nauczycielom, Pracownikom Urzędu Gminy,
a szczególnie Janowi Charzewskiemu i Jerzemu Srodze.

MIKOŁAJKOWA AKCJA Z POLICJĄ
6 grudnia grupa uczniów z klasy V i VI Szkoły Podstawowej w Opatowcu wraz z policjantami
z Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej brała udział w mikołajkowej akcji dyscyplinowania niepoprawnych kierowców. W miejscowości Rogów czekała ekipa Mikołajów, którzy
niesfornym kierowcom dopuszczającym się drobnych wykroczeń zamiast mandatów wręczali
rózgi wykonane przez uczniów klasy V. Wszyscy obdarowani rózgami po pouczeniu przez policjantów obiecali poprawę. Wzorowi kierowcy jadący zgodnie z przepisami byli obdarowywani
odblaskowymi breloczkami i opaskami.

NOWY KAPELAN STRAŻAKÓW W POWIECIE KAZIMIERSKIM
W dniu 5 grudnia 2013 roku Biskup Kielecki Kazimierz Ryczan mianował Księdza Kanonika Mariana Fatygę Kapelanem strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej i Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kazimierskiego. Nowo mianowany Kapelan jest jednocześnie
proboszczem parafii Św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu. W każdą niedzielę, przed 11.00 można
usłyszeć w Radiu Plus Kielce, nadawane od 2000 roku felietony ks. Mariana Fatygi, „Myśli na
marginesie”.

W celu zapewnienia mieszkańcom Gminy
Opatowiec właściwej i rzetelnej opieki zdrowotnej władze samorządowe Gminy podjęły
decyzję o przekształceniu funkcjonującego
dotychczas Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.
W maju 2013 roku Rada Społeczna działająca przy SZPOZ wyraziła pozytywną opinię
w przedmiotowej sprawie i zobowiązała Wójta
Gminy do podjęcia stosownych działań w tym
zakresie.
W sierpniu Wójt Gminy ogłosił otwarty
Konkurs ofert na wyłonienie podmiotu, który
przejmie udzielanie świadczeń zdrowotnych
w miejsce planowanego do likwidacji SZPOZ
w Opatowcu. Do Konkursu zgłosiło się 3 podmioty lecznicze. Komisja powołana przez Wójta
Gminy po szczegółowej analizie przedstawionych ofert dokonała wyboru podmiotu. Uznając, że MAXMED sp. z o.o. przedstawił ofertę,
która spełnia wszystkie wymogi wymienione
w ogłoszeniu o konkursie oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach przyjętych
kryteriów oceny. W ocenie Komisji posiadany
potencjał oraz fakt, że spółka funkcjonuje
na rynku usług medycznych, daje gwarancję prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
W dniu 30 września 2013 roku Rada Gminy
Opatowiec podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Opatowcu. W realizacji
przedmiotowej uchwały Wójt Gminy powołał
Likwidatora SZPOZ w Opatowcu. Proces likwidacji rozpoczął się 28 października 2013 roku,
a zakończy 30 kwietnia 2014 roku. Od dnia
1 stycznia 2014 roku nieprzerwane udzielanie
świadczeń, zapewnia podmiot leczniczy MAXMED spółka z o.o. ul. Kolejowa 27F, 28-500
Kazimierza Wielka.
Kontrakt z nowym podmiotem obejmuje
świadczenia z zakresu:
- Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
- Poradni Pielęgniarki Podstawowej Opieki
Zdrowotnej,
- Gabinetu Zabiegowego i Punktu Szczepień.
Dostęp do lekarza jest możliwy w każdy dzień tygodnia oprócz weekendów i dni
ustawowo wolnych od pracy godzinach
8.00-15.00. Pacjenci, którzy nie zostaną przyjęci przez lekarza w Opatowcu, mają zapewnioną opiekę medyczną w siedzibie głównej
MAXMED zlokalizowanej w Kazimierzy Wielkiej.
Tel. kontaktowy 41 351 80 11.
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PRZEDSTAWIENIA BOŻONARODZENIOWE
20 grudnia 2013 roku w Szkole Podstawowej
dstawowej
w Krzczonowie odbyło się przedświąteczne spotkanie opłatkowe. Tradycyjnie poprzedzone było
ono jasełkami przygotowanymi przez uczniów
z klas 0 – VI. W przedstawionej opowieści
dzieci przypomniały historię narodzin Pana Jezusa, która wprowadziła wszystkich zebranych
w świąteczny i radosny nastrój. Wyrazem tego
było aktywne włączenie się gości we wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.W spotkaniu
uczestniczył proboszcz parafii Sokolina Ksiądz
Tadeusz Śliwa, Wójt Gminy Opatowiec Sławomir
Kowalczyk oraz Radni Gminy Opatowiec – Marian Gruszka i Jarosław Kociński. Po zakończeniu jasełek Wójt złożył wszystkim serdeczne
życzenia świąteczno – noworoczne do których
dołączył kosz pełen słodyczy. Do życzeń dołą-

czyli się również Dyrektor Szkoły Tomasz Paluch
oraz Panowie Radni. Następnie przyszedł czas
na wzajemne życzenia, wspólne kolędowanie
i kosztowanie tradycyjnych potraw wigilĳnych
przygotowanych przez mamy uczniów.
Również uczniowie Szkoły Podstawowej
w Opatowcu, przygotowali Jasełka wykonane
pod kierunkiem Katarzyny Szczerby, przy akompaniamencie ucznia Gimnazjum Piotra Cabaja.
18 grudnia zaprezentowali przedstawienie emerytowanym nauczycielom, rodzicom oraz zaproszonym gościom. Po zakończonych występach
obdarowali wszystkich zgromadzonych własnoręcznie wykonanymi bombkami i stroikami.
W spotkaniu przedświątecznym wzięli udział:
Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, Sekretarz Gminy Bożena Zbertek, Skarbnik Gminy

„WARTO BYĆ AKTYWNYM –

Anna Klimaszewska Luty, Radny Powiatowy Marek Pluta, Ksiądz Proboszcz Parafii Opatowiec
Ireneusz Zych, Ksiądz Proboszcz Parafii Rogów
Robert Borecki. Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz koszami słodyczy. Na
zakończenie uroczystości wystąpiły uczennice
i uczniowie przygotowani przez Pana Wiesława
Tomala, wyśpiewując i wygrywając bożonarodzeniowe kolędy i pastorałki. Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk podziękował młodym artystom za
wprowadzenie wszystkich uczestników w prawdziwie świąteczny nastrój oraz przekazał życzenia wszystkim zgromadzonym gościom. Również
Pani Dyrektor Elżbieta Szczęsna Kusak życzyła
spokojnych, pełnych miłości i pokoju Świat Bożego Narodzenia.

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO –
ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE OPATOWIEC”.

DODATEK
ENERGETYCZNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 2009 roku realizował projekt pt. ”Warto być aktywnym
- Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec” w ramach
Priorytetu
iorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji,
tegracji Poddziałanie 7.1.1
7 1 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.
Największa alokacja przypadła w 2013 roku tj. piątym roku realizacji projektu i wyniosła – 182
600,00 zł - w tym wkład własny – 19 173,00 zł. Na etapie rekrutacji do udziału w projekcie komisja
zakwalifikowała 12 osób. Działania podejmowane w projekcie skierowane były do osób bezrobotnych
i nieaktywnych zawodowo znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Celem głównym projektu
było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 12 osób. W czasie trwania projektu beneficjenci
ukończyli następujące szkolenia zawodowe: „Obsługa stacji paliw płynnych + napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym (LPG) oraz „Nowoczesny sprzedawca
z obsługą komputera i kasy fiskalnej”. Ponadto zostały przeprowadzone warsztaty z psychologiem
i doradcą zawodowym, które rozwinęły umiejętności społeczne, ułatwiające sprawne poruszanie
się po współczesnym rynku pracy. Poprzez uczestnictwo w projekcie osoby zdobywały umiejętności,
które są ważne w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku społecznym oraz właściwym kształtowaniu relacji rodzinnych. Pozwoliły na podniesienie swojej samodzielności, odpowiedzialności,
samooceny oraz samoakceptacji. Uczestnicy projektu objęci byli wsparciem finansowym w formie
zasiłków celowych jak również ubezpieczeniem zdrowotnym. Łącznie w trakcie realizacji projektu zawarto 45 kontraktów socjalnych. Osoby biorące udział w projekcie systemowym zostały wyposażone
w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im sprawniej poruszać się po rynku pracy. Zostały także
rozwinięte ich umiejętności społeczne, poznali swoje mocne strony oraz podnieśli wiarę we własne
możliwości. Dzięki szkoleniom zawodowym beneficjenci zostali wyposażeni w dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Ze środków pochodzących z EFS wyposażono pomieszczenia ośrodka pomocy
poprzez zakup mebli, urządzeń biurowych takich jak: komputery, drukarki, kserokopiarki itp.

Ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku
o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz
niektórych innych ustaw, wprowadzono od
1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Ustawa ta wprowadziła nową definicję - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej.
Zgodnie z dodanym zapisem w Prawie energetycznym jest to osoba, której przyznano
dodatek mieszkaniowy, która jest stroną
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje
w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny jest przyznawany przez wójta gminy, w drodze decyzji, na
wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej.
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BUDOWA OGRODZENIA
I DOJŚCIA DO CMENTARZA
Z I WOJNY ŚWIATOWEJ
W OPATOWCU
W związku z nieodpłatnym przejęciem przez Gminę Opatowiec od Skarbu
Państwa działki przy ul. Nowokorczyńskiej
w Opatowcu, na której znajduje się cmentarz
z I wojny światowej, w 2013 roku wybudowano chodnik oraz dojście do cmentarza
wraz z ogrodzeniem i bramą wejściową
Koszt wykonania zadania wyniósł
17 tys. zł. z czego 10 tys. zł. zostało pozyskane od Rady Ochrony Walk i Męczeństwa
w Warszawie, 4 tys. z dotacji Wojewody
Świętokrzyskiego, pozostałe środki stanowiły udział własny Gminy Opatowiec.
Powyższe prace wykonała Spółdzielnia
Kółek Rolniczych w Opatowcu. W wyniku
realizacji powyższego zadania społeczeństwo Opatowca, Gminy oraz odwiedzający
uzyskali możliwość swobodnego dojścia do
miejsca pamięci – cmentarza.

PIERWSI
ABSOLWENCI
A
UKOŃCZYLI
PRZEDSZKOLE
P
W KRZCZONOWIE
W dniu 2 września przedszkolaki z Krzczonowa uroczyście zakończyły rok szkolny 2012/2013.
ośmioro małych absolwentów. Nasze maluchy z płaczliwych,
Mury Punktu Przedszkolnego opuściło oś
wstydliwych i bardzo skrytych przeobraziły się podczas tego roku w przebojowe, otwarte, radosne
i chętne do poznawania świata „Prawdziwe Przedszkolaki”, które z powodzeniem w przyszłości zawojują świat. Absolwenci otrzymali dyplomy oraz książki, które zostały wręczone jak przystało na tak ważną
w życiu przedszkolaka uroczystość przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Tomasza Palucha. Po części oficjalnej na wszystkich zebranych gości czekała
niespodzianka. Na scenie zaprezentowały się nauczycielki przedszkola: Justyna Krupa i Magdalena Trojan
w przedstawieniu pt. „Nasze Gwiazdki”. Śmiechu było co niemiara, ale pojawiły się również łzy
wzruszenia. Mamy nadzieję że chwile spędzone w naszym przedszkolu oraz uroczystość zakończenia
edukacji przedszkolnej na długo zostaną w sercach absolwentów, ich rodziców i pracowników przedszkola. Małym absolwentom, którzy rozpoczną nowy etap edukacji, życzymy sukcesów w zgłębianiu
wiedzy.
Punkt Przedszkolny w Krzczonowie funkcjonuje w ramach realizowanego przez Gminę Opatowiec
i Szkołę Podstawową w Krzczonowie, projektu „Magiczny świat malucha” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W EDUKACJI BEZWZGLĘDNIE NAJWAŻNIEJSZA
JEST JAKOŚĆ

POMOC DLA RODZINY
Z KSAN, KTÓRA UCIERPIAŁA
W WYNIKU POŻARU
W następstwie pożaru domu mieszkalnego w Ksanach, który miał miejsce
27 stycznia 2014 roku, w jednej chwili
dorobek całego życia straciła 6-osobowa
rodzina, z dwójką małych dzieci.
Pomoc finansową, dla rodziny można
kierować na rachunek bankowy Komitetu
Społecznego utworzony w celu dokonania
zbiórki publicznej:
B.S. Kielce O/Nowy Korczyn
filia Opatowiec
Nr 48 8493 0004 0171 0161 6521 0001
Szczegółowych informacji udziela
GOPS w Opatowcu:
tel. 41 35 27 050

W stycznia 2013 roku Sławomir Kowalczyk
– Wójt Gminy Opatowiec podpisał w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach
umowy o dofinansowanie projektów „E-learning
w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec” w kwocie 60.520,00 zł oraz „ICT
w klasach I – III Szkół Podstawowych w gminie
wiejskiej Opatowiec” w kwocie 53.312,01 zł.
Dzięki łącznemu wsparciu finansowemu
przekraczającemu 113.000,00 zł nauczyciele
uczący w szkołach z terenu gminy mogli podnieść
swoje kwalifikacje i zdobyć nowe doświadczenia. Uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych
przez liderów nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania, a szkoły z naszej gminy
zostały wyposażone w nowoczesne narzędzia
dydaktyczne.
W okresie od marca do września w szkołach
z terenu Gminy Opatowiec realizowano projekt
„E-learning w nauczaniu i samokształceniu na-

uczycieli gminy Opatowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Beneficjentami projektu byli nauczyciele z Zespołu
Szkół w Opatowcu oraz ze Szkoły Podstawowej
w Krzczonowie. W marcu została uruchomiona
platforma edukacyjna z dziennikiem elektronicznym i systemem monitorowania codziennej pracy nauczycieli oraz zakupiono nowoczesną tablicę interaktywną z rzutnikiem multimedialnym.
W kwietniu dwudziestu nauczycieli z terenu
Gminy Opatowiec, w dwóch dziesięcioosobowych grupach rozpoczęło stugodzinne szkolenie
z zakresu obsługi tych nowoczesnych, cyfrowych narzędzi dydaktycznych. Gmina Opatowiec
jest pierwszą w powiecie kazimierskim, która
w szkołach wdrożyła dzienniki elektroniczne.
W okresie od września 2013 do końca marca 2014 roku realizowany jest również drugi
projekt „ICT w klasach I – III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec”. Dzięki,
któremu nauczyciele z terenu gminy skorzystają z szeregu szkoleń rozwĳających ich wiedzę
w zakresie obsługi komputerów i nowoczesnych
pomocy dydaktycznych.
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ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Symboliczny pogrzeb Pisudskiego w kościele, w Opatowcu, 1935 rok.

Rynek w Opatowcu budynek starej szkoły, 1935 rok.

Wrzesień 1939 r. Opatowiec, w miejscu, gdzie Dunajec wpada do Wisły.
Przeprawa jednej z jednostek niemieckich przez most pontonowy na rzece.

Rogów, szkoła. Lata 50-te.

Ujscie Dunajca do Wisly, rok 1967.

Rogów, szkoła. Lata 60-te.

Młodzież przed plebanią w Opatowcu. Lata 30-te.

Obecnie budynek urzędu gminy.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy o udostępnienie archiwalnych zdjęć pokazujących piękno i historię naszej gminy.
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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.

