


� KonKurs na najlepszą nazwę biuletynu informacyjnego

Mam przyjemność przekazać w Państwa 
ręce pierwszy numer naszej gminnej gazetki, 
jeszcze bez nazwy...  Myślę, że uda nam się 
wspólnie wypracować dla niej tytuł, nakład, 
czy częstotliwość wydawania.

Niniejszą publikacją chciałbym zapocząt-
kować nową formę komunikacji w naszej gmi-
nie. Starałem się tak dobierać w niej tematy, 
opisy, zdjęcia, by solidnie i rzetelnie oddać stan 
zdarzeń w roku minionym. Potraktujmy tę ga-
zetkę jako zwiastun stałej informacji o rzeczach 
ważnych dla nas. Najlepszym recenzentem jest 
zawsze czytelnik – odbiorca, opinia i ocena 
Państwa będzie dla mnie najważniejsza.

Ta publikacja ma opisywać raczej rzeczy 
bieżące, które nas dotyczą. Nie skupiałem się 
na latach wcześniejszych i nie rozważałem 
sytuacji, na które nie mamy już wpływu. Choć 
są oczywiście sprawy, których podjęcie bądź 
zaniechanie w danym momencie, skutkuje nie-
stety nawet po kilku latach...

Odniosę się więc krótko do sytuacji, którą 
zastałem, gdy objąłem urząd w grudniu 2010 
roku.

Już pierwszego dnia musiałem zmierzyć 
się z potężnym atakiem zimy w obliczu nieprzy-
gotowanej na niego Gminy. Dzisiaj już wiemy, 
że jeden samochód strażacki to za mało na 45 
km dróg gminnych. Na zimowe utrzymanie dróg 
Gmina ma podpisaną umowę z firmą, dyspo-
nującą profesjonalnym, przeznaczonym do tego 
sprzętem. Zresztą sama sytuacja dróg, rowów, 
czy przepustów po ulewnym i powodziowym 

Sławomir Kowalczyk - wojt gminy Opatowiec

roku wcześniejszym przedstawiała się bardzo 
źle. Wszelkie te kosztowne remonty były pro-
wadzone w roku 2011 praktycznie własnym 
sprzętem i za własne pieniądze. Gmina w okre-
sie powodzi w 2010 roku niestety nie wystąpiła 
w tej materii o środki kryzysowe MSWiA z Bu-
dżetu Państwa. W kolejnych latach będziemy 
dążyć do poprawy stanu infrastruktury drogo-
wej, poszukując aktywnie źródeł finansowania 
z zewnątrz.

Ze spraw które zastałem, niewątpliwie naj-
trudniejszą była budowa kanalizacji w Krzczo-
nowie. To gigantyczne jak na budżet gminy, bo 
za ponad 2 miliony zł. zadanie spowodowało 
odpowiednio wielkie problemy. Kłopoty z wy-
konawcą, jego niewypłacalność, cesje, zajęcia 
majątku zatrzymały całą budowę na wiele mie-
sięcy. Gmina znalazła się w sytuacji praktycz-
nie bez wyjścia, bo bez szans wycofania się  
z tego zadania i bez realnej możliwości jego 
kontynuacji. Liczne konsultacje prawne i uz- 
godnienia w Urzędzie Marszałkowskim z Ban- 
kiem Gospodarstwa Krajowego pozwoliły wre- 
szcie na pozytywne zakończenie, choć z opóź-
nieniem tej inwestycji.

Zadłużenie gminy na koniec 2010 roku wy-
nosiło 1,2 miliona zł. Na budowaną w Krzczo-
nowie sieć kanalizacyjną trzeba było w 2011 
roku wziąć osobny kredyt, co spowodowało na 
koniec 2011 roku zadłużenie gminy w wysoko-
ści 1,8 miliona zł.

Przełom roku 2010/2011 przyniósł zmianę 
Skarbnika Gminy. Pani Władysława Stankie-
wicz odeszła na emeryturę, której za wielolet-
nią pracę na rzecz Gminy pragnę serdecznie 
podziękować. Nowy budżet na 2011 rok został 
przygotowany przez Panią Annę Klimaszew-
ską-Luty.

W 2011 roku miała miejsce w Urzędzie 
Gminy kontrola z Regionalnej Izby Obrachunko-
wej trwająca dwa i pół miesiąca. Były również 
liczne inne kontrole, m.in. z Najwyższej Izby 
Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu 
Skarbowego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzę-
du Wojewódzkiego.

W 2011 roku mając na uwadze względy 
ekonomiczne i organizacyjne zgłosiłem projekt 
uchwały o likwidacji Zespołu Obsługi Ekono-
miczno Administracyjnej Szkół i Służby Zdrowia, 
który został zaakceptowany przez Radę Gminy. 
Zadania zlikwidowanej jednostki zostały przeję-
te przez Urząd Gminy i szkoły. Obecnie istniejąca 
sieć szkół składa się z Zespołu Szkół w Opatowcu  
i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.

Potrzeba jak najlepszego zabezpieczenia 
prawnego gminy, spowodowana m.in. prze-
dłużającymi się problemami przy budowie 

kanalizacji, spowodowała konieczność zmia-
ny dotychczasowej obsługi prawnej. Obecnie 
to zadanie jest realizowane przez kancelarię 
prawną z Buska-Zdroju.

W roku 2011 powołałem na stanowisko 
dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Opa-
towcu Pana Oktwiusza Cugowskiego. Oprócz 
tradycyjnej formy funkcjonowania biblioteki, 
stawiam na nowoczesność, komunikowanie 
się przez dzisiejsze środki przekazywania in-
formacji, wypożyczania książek i czytania ich 
„on line”. Czynię starania celem przywrócenia 
Domowi Kultury jego właściwej, kulturotwórczej 
roli. Już dziś organizowane są w nim spotkania 
mieszkańców, konkursy czy występy młodzieży 
szkolnej.

W 2011 roku w wyniku otrzymania pozy-
tywnej odpowiedzi na uprzednie zapytanie z Izby 
Skarbowej i konsultacji w Urzędzie Skarbowym 
w Kazimierzy Wielkiej zarejestrowaliśmy Gmi-
nę Opatowiec jako czynnego płatnika podatku 
VAT. Umożliwia to gminie zwrot tego podatku 
od niektórych wydatków czy inwestycji, ponad 
400 tys. zł. z samej budowy kanalizacji! Pragnę 
nadmienić, że nasza Gmina jest obecnie jedy-
ną w Powiecie Kazimierskim, która rozlicza się  
w ten sposób w Urzędzie Skarbowym i otrzy-
muje zwrot zapłaconego podatku VAT. Uzyska-
ne w ten sposób środki można przeznaczyć na 
niezbędne dodatkowe zadania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został 
przeniesiony do budynku Domu Kultury na par-
terze, w sąsiednim pomieszczeniu zostało wy-
gospodarowane pomieszczenie dla Policyjnego 
Punktu Przyjęć. W celu zapewnienia pełniejszej 
opieki medycznej na terenie gminy, w Ośrodku 
Zdrowia w Opatowcu została zatrudniona rów-
nież Pani Małgorzata Kocielińska-Trzepatow-
ska, lekarz pediatra.

Gmina podtrzymała, nie bez trudności, 
piękną, kilkunastoletnią już tradycję wystawy 
koni w Opatowcu. Jest to największa, szeroko 
rozpoznawalna i promująca Gminę impreza. 
Pokaz koni w roku 2010 nie odbył się z powodu 
czterech kolejnych powodzi błoń. Spowodowało 
to duże zniechęcenie u wystawców co do moż-
liwości organizacyjnych naszej gminy. Warto 
zauważyć, że dwa dni przed wystawą w 2011 
roku – błonia były również pod wodą. Podjęta 
wówczas stanowcza decyzja – na tak – okaza-
ła się być decyzją właściwą.

Wójt jest inicjatorem imprez sportowych, 
Turnieju Piłki Siatkowej. Jest to znakomita 
forma organizacji czasu, służąca zdrowemu 
współzawodnictwu i integracji.

Po kilkunastu latach nieudanych prób udało 
nam się dokonać skutecznego nabycia na rzecz 

DroDzy Mieszkańcy 
GMiny opatowiec
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Gminy gruntu przylegającego do Urzędu Gminy 
na zasadzie zamiany za inną działkę tej samej 
wartości. Stwarza to w przyszłości możliwość 
pełniejszego zagospodarowania tego terenu. 
Gmina aktywnie prowadzi politykę regulowania 
stanu prawnego dróg i działek pozostających 
w jej zarządzie. Jesteśmy na ukończeniu ope-
racji nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nie-
ruchomości Rolnych Skarbu Państwa terenu 
boiska piłkarskiego, będącego obecnie w użyt-
kowaniu  KHiNO Polan w Krzczonowie.

Współpracujemy czynnie z Ochotniczymi 
Strażami Pożarnymi działającymi na terenie 
Gminy. Staramy się pomagać w zakresie po-
trzeb bieżących jednostek, remontów, a także 
kursów treningowych i podnoszeniu kwalifi ka-
cji druhów strażaków. Pamiętając o powodzi 
2010 roku został opracowany, fi nansowany w 
całości ze środków unĳ nych cykl szkoleń dla 
kilkudziesięciu strażaków, zakończony certyfi -
katami sternika  i ratownika wodnego. W ra-

mach projektu zakupiliśmy sprzęt ratowniczy 
i łódź z silnikiem motorowym, przekazany na-
stępnie jednostce OSP w Kocinie.

Szczególnie duży nacisk położyliśmy na 
edukację i wyposażenie szkół w materiały 
naukowe. Pozyskane w ramach Kapitału Ludz-
kiego środki, przełożyły się na akcję „Szkoła 
– przyjacielem ucznia” i zakup wielu przyborów 
szkolnych. Pozyskaliśmy też środki na wyposa-
żenie pracowni językowej, świetlic szkolnych 
i placu zabaw.

Niewątpliwie awaryjną i kosztowną inwe-
stycją był nieprzewidziany zakup nowego pieca 
w Zespole Szkół w Opatowcu.

Odnowiliśmy gruntownie świetlicę w Se-
nisławicach, przeznaczając jednocześnie nie-
zbędne środki na funkcjonowanie i drobne 
remonty świetlic w innych miejscowościach. 
Te zadania zamierzam w przyszłości kontynu-
ować. Dokładam starań, by otworzyć tak po-
trzebne przedszkole w Krzczonowie, i przepro-

wadzić remont sali gimnastycznej w Zespole 
Szkół w Opatowcu. 

Jestem człowiekiem nastawionym na 
współpracę ze wszystkimi z Państwa. Już dziś 
współpracę z radnymi gminy i sołtysami oce-
niam jako dobrą, rozumiem potrzeby i proble-
my mieszkańców gminy zgłaszane wielokrotnie 
przez nich. Staram się też, by Urząd Gminy 
wraz z pozostałymi jednostkami był dla Pań-
stwa przyjazny, otwarty i pomocny.

Szanowni Państwo, pragnę Państwu zło-
żyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, po-
myślności i wszystkiego co najlepsze na cały 
2012 rok.

Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy

iV GMinny Dzień koBiet w krzczonowie

 W rolę gospodarza imprezy wcielił się już tradycyjnie jeden z jej po-
mysłodawców – Pan Adam Stoksik, który dokonał uroczystego otwarcia. 
Panowie złożyli gorące życzenia wszystkim przybyłym na uroczystość 
Paniom, a tuż po przemówieniu ostatniego mówcy odśpiewali gromkie 
sto lat. Później były występy dzieci ze szkół z terenu gminy, a następnie 

W dniu 27 lutego 2011 roku w budynku remizy OSP w Krzczonowie odbył się IV 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 oraz pozyskani sponsorzy. Święto naszych 
Pań zaszczycił również swoją obecnością Pan Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 

na scenę wkroczył kabaret Agentki 007 ze Skalbmierza. Po części arty-
stycznej przyszedł czas na zabawę taneczną, której oprawę zapewnił 
zespół Top Secret. Ponad 200 zebranych w Krzczonowie Pań bawiło się 
do białego rana w doskonałej atmosferze.
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Rok 2011 przyniósł w Gminie Opa-
towiec gruntowną reformę oświaty. Rada 
Gminy Uchwałą z dnia 28 lutego 2011 roku 
zadecydowała o likwidacji Zespołu Obsługi 
Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Służ-
by Zdrowia w Opatowcu. Likwidacja nastą-
piła w dniu 30 czerwca. 

Następnie Rada Gminy Uchwałą z dnia 
30 maja zadecydowała o utworzeniu Zespo-
łu Szkół w Opatowcu, którego dyrektorem 
z wyniku ogłoszonego konkursu została 
Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak. W skład Ze-
społu weszły dwie dotychczas osobno funk-
cjonujące szkoły tj. Gimnazjum i Szkoła 
Podstawowa. Utworzenie Zespołu Szkół 
w przyszłości zaprocentuje obniżeniem 
kosztów utrzymania placówek oświatowych, 
a na dzień dzisiejszy już znacznie uspraw-
niło funkcjonowanie Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej.

Zespół Szkół w Opatowcu: 
tel. 41 351-80-10, www.spopat.webd.pl. 
Szkoła Podstawowa w Krzczonowie: 

tel. 41 351-70-08 
www.spkrzczonow.net76.net.

REFORMA 
oŚwiaty

Jednym z corocznych wydarzeń sporto-
wych, które odbywają się w naszej gminie, 
jest turniej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec. 
W 2011 roku odbywał się on w dniach 5-6 luty, 
tradycyjnie już w sali gimnastycznej miejsco-
wego Zespołu Szkół. Do rywalizacji przystąpiło 
9 drużyn: Mistrzowice, +35, z Gminy Złota, 
Hercules z  Ksan, Wisła Opatowiec, Bomba, 
Uściszowianka, UKS Nadwiślanka, Leydis.                                                                                            

Drużyny grały w trzech grupach.  Najmłodsi 
w trzeciej grupie: gimnazjaliści Uściszowianka 
– drużyna chłopców, UKS Nadwiślanka – dru-
żyna dziewcząt, oraz licealistki, drużyna Ley-
dis. Pierwsze miejsce, przerywając tym samym 

TURNIE J  P IŁK I  S IATKOWEJ  O  PUCHAR 
WÓJTA  GMINY  OPATOWIEC

wieloletnią hegemonię Wisły Opatowiec, zajęła 
drużyna Mistrzowice w składzie: Rafał Kański, 
Dariusz Grzesik, Rafał Grzesik, Piotr Grzywna, 
Łukasz Kryca, Jarosław Tomal, Wojciech Dzię-
cioł, Walter Bober. 

W 2011 roku Wójt Gminy Sławomir Ko-
walczyk ufundował nowe komplety strojów 
zwycięskiej drużynie z Mistrzowic, drużynie 
Herkules Ksany oraz drużynie Voley Team 
z Charbinowic. 

Tę dobra tradycja krzewienia kultury fi -
zycznej warto podtrzymywać, w kolejnych la-
tach będą organizowane kolejne turnieje.

RADOSNA 
szkoŁa

W ramach rządowego programu „Ra-
dosna Szkoła” Gmina Opatowiec otrzymała 
wsparcie fi nansowe na zakup pomocy dy-
daktycznych dla Zespołu Szkół w Opatowcu 
i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie w wy-
sokości 12.000,00 zł. Miejsca zabaw zosta-
ły wyposażone w przyrządy pozwalające na 
zaspokojenie przez dziecko potrzeb ruchu, 
w tym m.in. duże, miękkie klocki, miękkie 
piłki w różnych kolorach i wielkościach, ma-
terace do zabaw, tory przeszkód itp.

Koordynatorami programu byli:
Skarbnik Gminy 

– Anna Klimaszewska-Luty

Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu 
– Elżbieta Szczęsna-Kusak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie 
– Tomasz Paluch
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TURNIE J  P IŁK I  S IATKOWEJ  O  PUCHAR 
WÓJTA  GMINY  OPATOWIEC

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifi kowany dotyczą materiału siewnego zaku-
pionego i zużytego do siewu lub sadzenia w okresie od 15 lipca 2011 r. 
do 15 czerwca 2012 r. Wnioski o przyznanie tej dopłaty można składać 
w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r. W 2012 r. obowiązuje 
nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty. 

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub 
obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifi kowany 
wynoszą odpowiednio:

I N F O R M A C J A 
D O P Ł AT Y  D O  M AT E R I A Ł U  S I E W N E G O 

W  2012 R O K U

REMONT 
ŚwietLicy 

w senisŁawicacH

w listopadzie 2011 roku zakończyła się 

realizację projektu w ramach programu rozwoju 

obszarów wiejskich „odnowa i rozwój wsi”.

W ramach projektu wykonany został remont  budynku świetlicy 
w Senisławicach, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, 
wykonano obróbki blacharskie dachu z wymianą rynien, ocieplenie 
budynku wraz z elewacją, remont schodów wejściowych oraz chodnik 
z kostki brukowej. Koordynatorem projektu był Piotr Krzak. Całkowity 
koszt rzeczowy projektu wyniósł: 86.673,56 zł, w tym środki z budżetu 
Gminy – 54.762,56 zł oraz dofi nansowanie z UE – 31.911,00 PLN

Mieszkańcy wielokrotnie podkreślali konieczność podjęcia działań 
adaptacyjnych budynku i na czele z sołtysem Panem Stefanem Małkiem 
aktywnie włączyli się w prace remontowe. Nowa świetlica stanie się 
miejscem wspólnych spotkań i kultywowania lokalnych tradycji, obrzę-
dów i zwyczajów. Pozwoli również na ciekawsze i bardziej atrakcyjne 
spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież, która tam będzie mo-
gła rozwĳ ać swoje zainteresowania i umiejętności.

- 100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych
- 160 zł – w przypadku roślin strączkowych
- 500 zł – w przypadku ziemniaków.

„Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sa-
dzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifi kowany 
w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.” oraz formularz 
wniosku wraz z załącznikami dotyczący uzyskania dopłaty można uzy-
skać w Oddziale Terenowym ARR w Kielcach, ul. Piaskowa 18 oraz na 
stronie internetowej www.arr.gov.pl

Od 15 stycznia 2012 r. w Agencji Rynku Rolnego można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifi kowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie (zbóż ozimych, 
zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych). 
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Lekarz  peDiatra
w oŚroDkU zDrowia w opatowcU

Kadra lekarzy Ośrodka Zdrowia w Opatowcu w 2011 roku uległa powiększeniu. Z inicjatywy 
Radnych Gminy i Wójta Gminy – Sławomira Kowalczyka została zatrudniona Pani Małgorzata 
Kocielińska-Trzepatowska, lekarz pediatra. Spowodowało to rozszerzenie dostępności opieki me-
dycznej wśród naszych pacjentów. Obecnie na terenie Gminy działają dwa ośrodki zdrowia: Sa-
morządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu oraz Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krzczonowie prowadzony przez „Bejmed” z Bejsc. Informacje o godzinach przyjmo-
wania pacjentów można uzyskać pod numerami telefonów: Opatowiec 41 351-80-11, Krzczonów 
41 351-70-07.

Apteka Opatowiec, 
ul. Garncarska 2, tel. 41 3518038

Apteka Krzczonów 43a, 
tel. 41 3517236

aDresy i teLeFony 

aptek DziaŁaJącycH 

NA TERENIE GMINY

inDywiDUaLizacJa naUczania w GMinie opatowiec 
„szkoŁa przyJacieLeM Ucznia”

Wraz z pierwszym wrześniowym dzwon-
kiem szkoły z terenu gminy Opatowiec roz-
poczęły realizację projektu systemowego pn. 
„Program indywidualizacji nauczania i wy-
chowania klas I-III w Gminie Opatowiec”. Pro-
jekt ten jest realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Roz-
wój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie: Wyrównanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług eduka-
cyjnych świadczonych w systemie oświaty. 
W ramach zajęć dodatkowych indywidualizacją 
nauczania objęto 23 uczniów i 23 uczennice 
z klas I-III. Dzieci u których stwierdzono trud-
ności w nauce uczęszczają na zajęcia dodatko-
we, które pozwolą wyeliminować im trudności 
w czytaniu i pisaniu oraz pomogą w zdobywa-
niu umiejętności matematycznych. W ramach 
projektu zostanie  przeprowadzone 360 godzin 
zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem najno-

wocześniejszych pomocy dydaktycznych zaku-
pionych za środki pochodzące z EFS.

Dzięki temu dofi nansowaniu udało się 
zakupić pomoce dydaktyczne za kwotę blisko 
22.000,00 zł. W skład nowego wyposażenia 
wchodzą plansze, tablice, książki edukacyjne, 
materiały glottodydaktyczne oraz fi gury porów-
nawcze. W obu szkołach baza dydaktyczna po-
większyła się również o specjalistyczny sprzęt 
i oprogramowanie m.in. pakiety do diagnozy 
dysfunkcji problemów w pisaniu i czytaniu, 
zdobywaniu umiejętności matematycznych. 
W ramach projektu Szkoła Podstawowa 
w Krzczonowie została wyposażona w no-
woczesne ksero, a do Szkoły Podstawowej 
w Opatowcu zakupiono dwie szafy i regał. 
Łączna wartość zakupionych środków trwałych 
wyniosła 4.145,00 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 
września 2011 roku do 22 czerwca 2012 roku, 

a całkowite dofi nansowanie wyniesie 58.126,00 
zł. Projekt w całości został dofi nansowany ze 
środków europejskich.

Głównym celem projektu jest wyrównywa-
nie szans edukacyjnych wśród dzieci z terenu 
Gminy Opatowiec, poprzez indywidualizację 
procesu nauczania, zapewnienie dzieciom ob-
jętych wsparciem oferty edukacyjnej zgodnie 
z ich możliwościami edukacyjnymi i rozwo-
jowymi oraz indywidualnymi potrzebami. 
Stworzono w szkołach warunki umożliwiające 
i wspomagające indywidualną pracę nauczy-
ciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy 
szkół w niezbędne materiały dydaktyczne 
i sprzęt, co z pewnością zaprocentuje po za-
kończeniu realizacji projektu.

Koordynatorami projektu byli: Anna Kli-
maszewska-Luty – Skarbnik Gminy i Radosław 
Fitek.
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NIDA 2000
Gmina Opatowiec jest jednym z człon-

ków Związku Międzygminnego Nida 2000, 
obecnie Związek ten dostarcza wodę i ob-
sługuje sieć wodociągową na terenie Gmi-
ny. Z członkostwem w Związku ściśle po-
wiązane są składki na jego działalność 
i funkcjonowanie, w 2011 roku Gmina 
Opatowiec opłacała dwa rodzaje składek: 
bieżącą – członkowską oraz inwestycyj-
ną.  Składka bieżąca wyniosła 57.090,00 
a składka inwestycyjna 228.573.05 zł. Przy-
należność do Związku ma zapewnić Gminie 
bezpieczeństwo w dostarczaniu wody. 

Po zlikwidowaniu Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Opatowcu w 2009 roku, Gmi-
na przekazała całą opiekę nad infrastrukturą 
i zaopatrzenie w wodę Związkowi Międzyg-
minnemu Nida 2000 w Starym Korczynie. 
Kontakt: tel. 41379-91-26, kom. 509287 922
(całodobowo), www.nida2000.realnet.pl,.

 Związek odpowiada za jakość wody, na-
prawę uszkodzeń i obsługę wodociągu. Oby 
jak najmniej awarii.

BezpŁatne 
BaDania 

MaMMoGraFiczne
W miesiącu sierpniu 2011 roku panie 

z terenu Gminy Opatowiec w wieku 50-69 
lat mogły skorzystać z bezpłatnych ba-
dań mammografi cznych zorganizowanych 
przez: Wójta Gminy Opatowiec, Narodowy 
Fundusz Zdrowia oraz Centrum Medyczne 
Maszachaba z Krakowa. Najpierw w Opa-
towcu, a następnie w Krzczonowie pojawił 
się mammobus, w którym przeprowadzono 
badania, które co należy podkreślić, spot-
kały się z dużym zainteresowaniem. Gmina 
zawsze będzie czynne wspierać wszelkie 
akcje i inicjatywy, mające na celu profi lak-
tykę i ochronę zdrowia mieszkańców.

W ramach Programu  Leader + „Małe 
projekty” na terenie Zespołu Szkół w Opatowcu 
powstał plac zabaw dla dzieci „Magiczny Zaką-
tek”. Huśtawki, zjeżdżalnia, drabinki, ławeczki 
do odpoczynku to atrakcje, którymi już od lipca 
cieszą się dzieci z terenu Opatowca i okolic.

Jest to obiekt ogólnodostępny służący za-
równo dzieciom, młodzieży jak  i dorosłym jako 
miejsce wypoczynku i miłego spędzenia czasu 
ze swoimi pociechami. Koordynatorami projek-
tu byli: Bożena Zbertek – Sekretarz Gminy oraz 
Winicjusz Włosowicz i Piotr Krzak. Całkowity 

MaGiczny zakątek

koszt projektu wyniósł 29 999,70 zł., środki 
własne Gminy – 12.926,70 zł., dofi nansowanie 
z UE – 17.073,00 zł.

Po blisko 20 latach starań udało się doko-
nać zamiany działek przy Urzędzie Gminy. Od 
września ubiegłego roku Gmina jest właścicie-
lem działki sąsiadującej bezpośrednio z pla-

zaMiana DziaŁek cem, na którym znajduje się budynek Urzędu. 
Uregulowanie stanu posiadania tej działki, daje 
w przyszłości perspektywy jej zagospodarowa-
nia. 

W minionym roku udało się również uregu-
lować sprawę działki w Rogowie gdzie występo-

wał problem z drogą dojazdową do łąk. Dużym 
sukcesem jest również uregulowanie sytuacji 
prawnej świetlicy wiejskiej w Urzutach, co 
w przyszłości daje możliwość wsparcia fi nan-
sowego jej remontu.

Wspólnym wysiłkiem Wójta Gminy i miesz-
kańców Rogowa, w tym OSP na czele z Panem 
Mieczysławem Boksą, udało się uprzątnąć, 
nadsypać i wyrównać plac przy remizie. Po 
licznych uzgodnieniach z Powiatowym Zarzą-
dem Dróg w Kazimierzy Wielkiej oraz z Gene-
ralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na 
placu pojawiło się kilkadziesiąt wywrotek z zie-
mią uzyskaną z czyszczenia rowów przy drodze 
powiatowej. Wypożyczony spychacz sprawnie 
wykonał naprawdę ciężką pracę. Uzyskany 
efekt budzi podziw, a odzyskany kawałek grun-
tu posłuży w przyszłości pod imprezy sporto-

wo-kulturalne. Przeprowadzenie tak szerokich 
prac nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc 
i czynne zaangażowanie mieszkańców wsi.

Należy również nadmienić, że dzięki ini-
cjatywie księdza proboszcza, rady parafi alnej 
i radnego Pana Tomasza Nowaka, mieszkańcy 
parafi i Rogów ofi arnie przyczynili się do upo-
rządkowania terenu koło cmentarza w Rogowie. 
Przy współpracy z samorządem Gminy powięk-
szono i utwardzono parking, podnosząc estety-
kę miejsca i co najistotniejsze bezpieczeństwo 
mieszkańców parkujących swe samochody do 
tej pory przy ruchliwej drodze krajowej.

pLac w roGowie
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Mieszkańcy Gminy Opatowiec słyną z zamiłowania do piękna, ładu i porządku. Zasady te są stosowane również 
w zaciszach ich domów i ogrodów. Właśnie piękno ogrodów Opatowca postanowiły nagrodzić Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich. W tym celu zainaugurowały coroczny konkurs pięknych i oryginalnych ogrodów. Zachwytom i wyróżnieniom nie było 
końca. Miejmy nadzieję, że Panie będą na tyle wytrwałe, by konkurs odbywał się corocznie i skłaniał mieszkańców gminy 
do jeszcze większej dbałości o swoje podwórka. My tymczasem możemy tylko podziwiać te jakże urokliwe miejsca…

czar oGroDÓw
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W minionym roku jednym z priorytetów 
Gminy był remont dróg. Dzięki korzystnie pod-
pisanym umowom na zakup kamienia i jego 
dostawę, udało się wyremontować wiele za-
niedbanych dróg z terenu Gminy i co należy 
podkreślić przy dość niskim nakładzie kosztów. 
Za kwotę 54.000,00 zł zakupiono 1.184,7 ton 
kamienia, który następnie został rozwieziony 
do poszczególnych miejscowości. Należało naj-
pierw wykonać - za kwotę 14.000,00 zł remont 
gminnej koparki i spychacza. Koszt utrzymania 
gminnej koparki typu Ostrówek, spychacza DT 
75 oraz wynagrodzeń pracowników pracują-
cych od kwietna do września, zatrudnionych 
na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Kazimierzy Wielkiej przy remontach 
dróg wyniósł około 40.000,00 zł. W minionym 
roku nie zapomniano również o melioracji i od-
mulaniu przydrożnych rowów, wykonano nowe  
i zmodernizowano stare przepusty. Prace pro-
wadzono w większość gminnych miejscowości.

Duże nakłady środków, ponad 7.000,00 zł 
zostały poniesione na naprawę źle wykonanego 
w 2010 roku rowu i odwodnienia w miejscowo-
ści Wyszogród. W wyniku obfitych opadów po-
wstał ogromny, niebezpieczny jar, który trzeba 
było zasypać i wykonać nowy przepust. Aktyw-
na pomoc sołtysa Pana Lesława Rajtara przy-
spieszyła usunięcie tego zagrożenia. Wykonano 
remont drogi Kobiela-Chrustowice, która była 
zupełnie nieprzejezdna. W celu przywrócenia 
użyteczności tej drogi należało dowieźć przeszło 
30 przyczep gruzu, a dopiero później wyrównać 
wszystko kamieniem. Należy tu pochwalić za-

reMonty Bieżące
angażowanie mieszkańców tych dwóch miej-
scowości, w tym w szczególności radnego Pana 
Rafała Kańskiego.

W Ławach wykonano meliorację przy dro-
dze do łąk, stare rowy w wyniku powodzi zostały 
zupełnie zamulone i nie spełniały już swojej roli. 
Łąki w tym czasie zamieniały się w grząskie 
trzęsawiska. Udało się ponownie odebrać te 
tereny przyrodzie i przywrócić je dotychczaso-
wym użytkownikom. Po wiosennych opadach 
remontów wymagały również przepusty m.in. 
w Chwalibogowicach, Kocinie, Kęsowie. Kru-
szywo na drogi zostało dostarczone do nastę-
pujących miejscowości: Kamienna, Opatowiec, 
Ksany, Urzuty, Kęsów, Kobiela, Rogów, Kocina, 
Chwalibogowice, Rzemienowice, Chrustowice, 
Wyszogród, Kraśniów, Podskale, Ławy, Charbi-
nowice. Znaczną rolę przy przeprowadzonych 
modernizacjach odegrali sołtysi i radni, którzy 
kolejno zgłaszali najpilniejsze potrzeby, dzię-
kujemy im za pracę i zaangażowanie. To oni 
określali miejsca w których maja pojawić się 
zestawy samochodów z kruszywem. W więk-
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- pracownia JĘzykowa -
W ramach „Świętokrzyskiego Programu 

Wspierania Rozwoju Edukacji” Gmina Opa-
towiec  reprezentowana przez Wójta Gmi-
ny – Sławomira Kowalczyka uzyskała po-
moc rzeczową w postaci nowoczesnej 
pracowni językowej o wartości 16000,00 
złotych. Pracownia jest wyposażona m.in. 
w specjalne meble, terminal ucznia, panel 
sterowania obsługiwany przez nauczyciela, 
słuchawki ucznia oraz pakiet programów 
niezbędnych do nauki języków obcych. Koor-
dynatorem programu była Elżbieta Szczęsna-
Kusak - dyrektor Zespołu Szków w Opatowcu. 
Wniosek o pracownię językową opracowały: 
Katarzyna Sojka, Zofi a Sobczyk oraz Anna 
Kaczmarczyk.

szości miejscowości rozścielenie kamienia 
odbyło się bezproblemowo i mieszkańcy sami 
organizowali sobie rozwózkę. Godne pochwały 
są również zorganizowane akcje mieszkańców 
praktycznie wszystkich miejscowości, mają-
ce na celu udrażnianie dróg, wycinkę krzaków 
i koszenie trawy, służące utrzymaniu porządku 
w swoich miejscowościach.

W przyszłości Gmina zamierza kontynu-
ować politykę poprawy jakości dróg, poprzez 
naprawy i modernizację odcinków zgłaszanych 
przez sołtysów i radnych. 

Należy zauważyć, że dzięki dobrej współ-
pracy Gminy ze Starostwem Powiatowym, 
a przy znaczącym zaangażowaniu mieszkańców, 
w tym radnego powiatowego Pana Marka Pluty, 

przeprowadzono w Kocinie prace mające na 
celu podniesienie bezpieczeństwa na drogach, 
czyszczono rowy, pobocza dróg, na szczególnie 
niebezpiecznych skrzyżowaniach zamontowa-
no tzw. bezpieczne lustra.  Powiat wykonał też 
czyszczenie rowów m.in. w Charbinowicach, 
Mistrzowicach, Rogowie, Kęsowie.

piŁkarki z GiMnazJUM 
w opatowcU na poDiUM 

w woJewÓDztwie
W dniu 5 czerwca 2011 roku dziewczęta z Gimnazjum w Opa-

towcu reprezentowały gminę  i powiat kazimierski w Letnich Woje-
wódzkich Igrzyskach LZS w Łopusznie. Dziewczęta znacznie przy-
czyniły się swoim występem do zdobycia przez powiat kazimierski  
III miejsca w ogólnej klasyfi kacji. W zawodach wzięło udział 10 klu-
bów z rożnych powiatów i gmin z całego województwa zrzeszonych 
w LZS, dlatego tym większy sukces młodych zawodniczek, podkreślo-
ny wywalczonym III miejscem w województwie w piłce nożnej wśród 
9 startujących drużyn.

piĘkna zieLeń 
w parkU

Korzystając z Programu Leader+ - „Małe Projekty”, Park 
w Opatowcu został urządzony i przystrojony pięknem zieleni, kwiatów 
i ozdobnych drzew. Jego wygląd podziwiany jest niejednokrotnie przez  
ludzi spoza terenu Gminy. Mieszkańcy natomiast mogą  w tej scenerii 
spędzać wolny czas codziennie i cieszyć się zapachem  róż, który-
mi wysadzone jest „serce” Parku. Całkowity koszt zadania wyniósł  
36 902,88 , kwota dofi nansowania – 24 318,28 zł., środki własne 
Gminy – 12 584,60 zł. Koordynatorami projektu byli: Bożena Zbertek 
– Sekretarz Gminy, Piotr Krzak i Winicjusz Włosowicz.
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Dar serca
Przez cały rok szkolny 2010/2011 w Gim-

nazjum w Opatowcu prowadzona była akcja 
charytatywna polegająca na zbiórce plastiko-
wych nakrętek. Pieniądze uzyskane ze sprze-
daży nakrętek przeznaczone zostaną na zakup 
wózka inwalidzkiego dla 15-letniego Tomasza  
Łopatyńskiego, chorego  na dystrofi ę mięśnio-
wą Duchenne’a. Gimnazjum zebrało łącznie 
78,8 kg. Szkoła podstawowa (klasa V) zebrała 
6,5 kg. Akcja ta zasługuje na uznanie dla   dzie-
ci  oraz nauczycieli  za wpajanie i propagowa-
nie niesienia pomocy potrzebującym.

W dniu 3 listopada 2011 roku w Kazi-
mierskim Domu Kultury odbył się IV Powia-
towy Konkurs Poezji Patriotycznej. Gminę 
Opatowiec reprezentowały uczennice Szkoły 
Podstawowej w Krzczonowie – Gabriela 
Leśniak i Klaudia Adamczyk z klasy V. Klau-
dia zajęła III miejsce, natomiast Gabriela 
otrzymała dyplom za udział.

konkUrs poezJi patriotyczneJ

DopŁaty 
BezpoŚreDnie

W okresie kwiecień-maj 2011 roku 125 
rolników z terenu Gminy Opatowiec skorzy-
stało z bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu 
wniosków o przyznanie dopłat bezpośred-
nich. Pomoc była udzielana zarówno przy 
płatnościach podstawowych jak i przy płat-
nościach „rolnośrodowiskowych”.

oDBiÓr oDpaDÓw 
koMUnaLnycH

W 2011 roku powiększeniu uległa licz-
ba fi rm odbierających odpady komunalne 
z gospodarstw domowych. Monopol straciła 
fi rma Ekom z Jędrzejowa i musiała podzielić 
się pracą z konkurencją. Dzięki temu ceny 
wywozu odpadów komunalnych znacznie 
się obniżyły. Pozwolenie na odbiór odpa-
dów z terenu Gminy Opatowiec posiadają 
trzy wyspecjalizowane fi rmy: Ekom z Ję-
drzejowa, TAMAX z Sędziszowa oraz MPO 
z Krakowa. Na dzień dzisiejszy dwie z nich 
(Ekom i TAMAX) realizują usługi związane 
z wywozem odpadów. Wywóz odbywa się 
w dwóch terminach, mianowicie fi rma Ekom 
odbiera odpady w każdą czwartą środę mie-
siąca, a fi rma TAMAX w każdą drugą środę 
miesiąca. Obecnie ceny obu fi rm kształtują 
się na jednakowym poziomie i wynoszą: 7 zł 
za pojemnik 80 l., 9 zł za pojemnik 120 l., 
15 zł za pojemnik 240 l., 55 zł za pojemnik 
1100 l.

Dnia 3.12.2011 odbył się VII Turniej Miko-
łajkowy Samorządowców o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Waldemara 
Trzaski w halowej piłce nożnej. Udział wzięło 
8 zespołów z terenu Powiatu Kazimierskiego. 
Wystąpiły drużyny: Starostwa Powiatowego 
Kazimierza Wielka, Gminy Kazimierza Wiel-
ka, Gminy Skalbmierz, Gminy Bejsce, Gminy 
Opatowiec, Państwowej Straży Pożarnej, Kup-
ców i Rzemieślników, Kazimierskiego Ośrodka 
Sportu. Jedną z licznych atrakcji turnieju jest 
zapis w regulaminie, mówiący o konieczności 
przebywania na boisku przynajmniej jednej 
….kobiety.

Naszą Gminę reprezentowały następujące 
osoby: Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy, Mi-
chał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy, 

Dnia 3.12.2011 odbył się VII Turniej Miko-

Vii tUrnieJ MikoŁaJkowy 

saMorząDowcÓw
Elżbieta Szczęsna Kusak – Dyrektor Zespołu 
Szkół w Opatowcu, Rafał Kański – radny z Ko-
bieli i Kęsowa, Robert Popiel – sołtys wsi Ławy, 
Benedykt Ceś – pracownik Ośrodka Zdrowia w 
Opatowcu, Marcin Cugowski – policjant KPP 
Kazimierza Wielka, Patrycja Szczerba – absol-
wentka Gimnazjum w Opatowcu.

Drużyna z Opatowca po rozegraniu 4 spot-
kań zajęła V miejsce w turnieju otrzymując 
okazały dyplom.
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Dzień strażaka
Święto swojego patrona Św. Floriana strażacy Ochotniczych Stra-

ży Pożarnych z terenu Gminy Opatowiec uczcili dnia 3 maja 2011 roku 
w Rogowie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą koncelebro-
wał ks. Wiktor Mentel proboszcz parafi i pod wezwaniem Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny. Po Mszy odbył się przemarsz pocztów sztan-
darowych i jednostek OSP, pod kierownictwem Komendanta Gminnego 
Pana Jarosława Gwoździa przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Ko-

ciny. Przemarsz był prawdziwym pokazem jedności i prezencji naszych 
strażaków. Łopoczące na wietrze sztandary z dumą trzymane były przez 
druhów z pocztów sztandarowych. Uroczystość prowadził Prezes OSP 
Rogów Pan Mieczysław Boksa przed remizą OSP w Rogowie. W uroczy-
stości uczestniczyły władze samorządu gminnego, władze OSP wraz z 12 
jednostkami OSP z terenu Gminy Opatowiec oraz mieszkańcy.

Gmina Opatowiec obejmuje swoim zasię-
giem 20 sołectw, w których wg stanu na dzień 
31.12.2011 r. zamieszkiwało łącznie: 3687 
osób.

W 2011 r. urodziło się łącznie 23 dzieci, 
w tym 11 chłopców i 12 dziewczynek. W tym 
samym okresie zmarło 40 mieszkańców naszej 
gminy. 

W związek małżeński wstąpiło 31 osób, 
z czego 9 osób zawarło związek małżeński 
z mieszkańcem gminy a 22 osoby z osobą spo-
za gminy Opatowiec.   

W zakresie ewidencji ludności w 2011 r. 
zarejestrowano:

trocHĘ statystyki
• zameldowania na pobyt stały osób spoza 

gminy - 52 osoby (w tym dzieci urodzone),
• wymeldowania z pobytu stałego – 82 osoby,
• zameldowania na pobyt czasowy trwający 

ponad 3 miesiące – 27 osób,
• wymeldowania czasowe poza gminę Opato-

wiec – 90 osób,
• przemeldowania czasowe w obrębie gminy 

– 5 osób.
Liczba mieszkańców w miejscowościach 

(meldunek stały/czasowy):
Charbinowice – 189 / 2 
Chrustowice – 85 / 0 
Chwalibogowice – 148 / 0

Kamienna – 259 / 6 
Kęsów – 95 / 0 
Kobiela – 109 / 1
Kocina – 441 / 9 
Kraśniów – 53 / 1
Krzczonów – 563 / 7
Ksany – 211 / 1
Ławy – 54 / 1
Mistrzowice – 68 / 2
Opatowiec – 331 / 10
Podskale – 141 / 6
Rogów – 259 / 5
Rzemienowice – 190 / 12
Senisławice – 137 / 2
Trębaczów – 59 / 0
Urzuty – 153 / 3
Wyszogród – 71 / 2
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W dniu 12 lipca 2011 roku w Opatowcu na Rynku, odbyło się spot-
kanie grupy zwiedzającej – członków Organizacji Turystycznej „Szlak 
Jagielloński” – do której należy również nasza Gmina. Opatowiec był 
jednym z punktów przystankowych, jakie zostały zaplanowane podczas 
tegorocznej podróży do przeszłości „Szlakiem Jagiellońskim. Podróż ta 
była upamiętnieniem 510 rocznicy Unii Mielnickiej, zatwierdzonej przez 
Księcia Aleksandra Jagiellończyka w 1501 roku w Mielniku nad Bugiem. 
Goście zostali przywitani przez władze Gminy oraz mieszkańców Opa-

„szLak JaGieLLoński” 

Na terenie Gminy Opatowiec znajduje się sześć Parafi i Rzymsko - 
Katolickich:
1. Parafi a św. Jakuba Apostoła w Opatowcu, Proboszcz – ks. Ireneusz 

Zych, tel. 41 351-80-14 (Chrustowice, Chwalibogowice, Kraśniów, 
Mistrzowice, Opatowiec, Podskale, Rzemienowice oraz część sołe-
ctwa Ksany),

2. Parafi a Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Rogowie, Proboszcz 
– ks. Wiktor Mentel, tel. 41 351-82-38 (Kęsów, Kobiela, Rogów, Urzuty 
i Wyszogród),

parafie Gminy opatowiec
3. Parafi a św. Barbary w Kocinie, Proboszcz – ks. Wojciech Michalski, 

tel. 41-351-70-26 (Kocina). 
4. Parafi a św. Mikołaja b.w. w Starym Korczynie, Proboszcz – ks. Marek 

Małczęć, tel. 41 377-12-49 (Senisławice i część sołectwa Ksany)
5. Parafi a  św. Michała Archanioła w Sokolinie, Proboszcz – ks, Tadeusz 

Śliwa, tel. 41 351-30-13 (Charbinowice, Krzczonów, Trębaczów, Ka-
mienna)

6. Parafi a św. Katarzyny dz. m. w Przemykowie, Proboszcz – ks. Jerzy 
Sikora, tel. 41 351-44-10 (Ławy).

W dniu 20 grudnia 2011 r. w Domu Kultury w Opatowcu odbyły 
się  Jasełka, które  zostały przygotowane  przez uczniów Szkoły 
Podstawowej z Krzczonowa. 

Na sali widowiskowej licznie zgromadzili się uczniowie z na-
uczycielami z Zespołu Szkół w Opatowcu, Szkoły Podstawowej 
w Krzczonowie, dzieci z przedszkola i mieszkańcy Gminy. Przybyli rów-
nież Pan Michal Szczerba - Przewodniczący Rady Gminy, Pani Elżbieta 

JaseŁka w DoMU kULtUry
Szczęsna-Kusak – dyrektor  Zespołu Szkół w Opatowcu, Pan Oktawiusz 
Cugowski – dyrektor Gminnej Instytucji Kultury w Opatowcu.                                           

Po pięknie przygotowanej inscenizacji Michał Szczerba podziękował 
uczniom, nauczycielom oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krzczo-
nowie Panu Tomaszowi Paluchowi za przygotowanie przedstawienia 
i wręczył dzieciom słodycze oraz przekazał dla wszystkich zgromadzo-
nych życzenia świąteczne.

towca chlebem i miodem pitnym własnej produkcji które to upominki 
Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk przekazał na ręce Prezesa Janusza 
Kopaczka. 

Następnie goście zwiedzili naszą miejscowość, ze szczególnym 
zainteresowaniem oglądając Kościół Parafi alny, pomnik Józefa Pił-
sudskiego stojący nad brzegiem Wisły oraz miejsce w którym prze-
biegał dawny Szlak Jagielloński. Szlak biegł od Krakowa ul. Targową 
a wyjazd był ulicą 3-go Maja dawniej zwaną ul. Niemiecką. Współpra-
ca w ramach organizacji ma na celu promowanie Gminy Opatowiec, 
a co za tym idzie ożywienie turystyki w pięknych okolicach Opatowca.

Pan Prezes Janusz Kopaczek był w 2011 roku gościem jednej 
z sesji Rady Gminy, opowiadał barwnie o celach i misji odtworzenia we 
współczesnych realiach historycznego Szlaku Jagiellońskiego. Wręczył 
na ręce Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka certyfi kat przyjmujący Gmi-
nę w poczet miejscowości należących do organizacji. Zapraszamy do 
odwiedzania witryny internetowej: 

www.szlakjagiellonski.pl.
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Bractwo Bartne w opatowcu, 
pochwała tradycji

W dniu 23 lipca 2011r odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przy-
jętych pszczelarzy do grona bractwa bartnego w Opatowcu, które jest 
sekcją koła pszczelarzy w Wiślicy. Uroczystość poprowadził sekretarz 
Kol. Jerzy Zuwała. 

Rotę ślubowania przyjął Wiceprezes Kol. Jan Charzewski. Obrzędy 
ślubowania nawiązywały do tradycji Ordynacji Cechu Bartnego z 1715 
roku. Ślubowanie złożyli: Kol. Jan Krzak, Kol. Tadeusz Zossel, Kol. Jakub 
Marszałek.

Uroczystości uświetnił występ dzieci recytujących wiersze o tema-
tyce nawiązującej do pracy pszczół pod kierownictwem Pani Marii Walo-

GiMnazJaLiŚci z opatowca 
w czoŁÓwce sportowcÓw powiatU

W dniu 31 maja 2011 roku odbyły się w Kazimierzy Wielkiej fi na-
ły powiatowe w Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych. Gim-
nazjaliści z Opatowca w wielu konkurencjach wywalczyli miejsca na 
podium przywożąc z zawodów 10 medali. Oto ich sukcesy:

I miejsce w skoku w dal – Aleksandra Kopeć
I miejsce w rzucie oszczepem – Dawid Stokłosa
I miejsce w pchnięciu kulą – Anna Rumas
I miejsce w rzucie dyskiem – Kinga Książek
I miejsce w biegu sztafetowym dziewcząt 4x100m – Kamila Ru-

siecka, Katarzyna Leśniewska, Anna Rumas, Aleksandra Kopeć

II miejsce w biegu na 100m – Kamila Rusiecka
II miejsce w biegu na 600m – Justyna Korzec
III miejsce w biegu na 100m – Maciej Trojan
III miejsce w pchnięciu kulą – Justyna Grzywna
III miejsce w biegu sztafetowym chłopców 4 x 100m – Dawid 

Stokłosa, Maciej Trojan, Marcin Pszczoła, Mateusz Stankiewicz. Gra-
tulujemy.

czyszczenie rowÓw
W dniu 23.02.2011 z inicjatywy Wójta 

Gminy zorganizowane zostało spotkanie miesz-
kańców gminy z przedstawicielem Świętokrzy-
skiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

o /Busko-Zdrój. Efektem podjętych działań, 
przy zaangażowaniu radnego Pana Andrzeja 
Krypciaka było wykonanie w lipcu udrożnienia 
i oczyszczenia cieku wodnego tzw. strugi 

w miejscowościach Rzemienowice i Trębaczów 
na odcinku ok. 2 kilometrów przez ŚZMiUW 
Kielce. Podkreślić należy, że wspomniana akcja 
możliwa była dzięki uzyskaniu zgody na opisy-
wane prace, właścicieli wszystkich działek 
przylegających do wspomnianej strugi.

chy-Greli. Pani Maria jest aktywnym działaczem miejscowego ZBOWiD-u, 
a przy tym niezmierzoną skarbnicą historycznych informacji o Opatowcu 
i okolicy. Należy dodać, że chętnie dzieli się swoją wiedzą, przypomina-
jąc kolejnym pokoleniom, że pamięć 
o naszych bohaterach kształtuje 
naszą tożsamość.  Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że w uroczystości tej 
licznie wzięli udział mieszkańcy Opa-
towca nie będący pszczelarzami ale 
sympatyzujący  z tego typu działa-
niami, które przynoszą wiele korzyści 
w zakresie integracji społecznej, wy-
miany cennych uwag i doświadczeń 
w różnych dziedzinach życia.
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GiMnazJaLiŚci z opatowca 
w czoŁÓwce sportowcÓw powiatU

Położenie Gminy Opatowiec nad Wisłą 
znacznie podnosi jej walory turystyczne, co-
rocznie odwiedzają nasze tereny liczni węd-
karze pragnący połowić i zarazem odpocząć  
w cichej i spokojnej okolicy. Lecz to położenie 
niesie ze sobą również przykre doświadczenia, 
wystarczy sięgnąć pamięcią do wiosny i lata 
2010 roku i od razu przed oczami staje w miej-
scu pięknych nadwiślańskich terenów strasz-
ny żywioł – woda. Woda zabierająca dobytek, 
niszcząca uprawy a często także zagrażająca 
życiu ludzkiemu. 

Człowiek nie jest w stanie zapanować 
nad żywiołem, ale jest w stanie ograniczyć 
jego skutki. Właśnie w celu ograniczania skut-
ków powodzi Gmina Opatowiec przystąpiła do 
realizacji projektu konkursowego w ramach 
działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne 
na obszarach wiejskich, Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 

2007-2013  pn. „Z wodą za pan brat: Wisła 
– wysoka woda już nie taka straszna. System 
szkolenia przeciwpowodziowego wśród miesz-
kańców Gminy Opatowiec” 

W ramach projektu objęto wsparciem 
szkoleniowym 35 strażaków ochotników z tere-
nu Gminy Opatowiec. 27 strażaków ukończyło 
kurs z zakresu klęsk żywiołowych i szybkiego 
reagowania na wodzie a 8 ukończyło kurs ster-
nika motorowodnego i uzyskało patent upraw-
niający do prowadzenia łodzi motorowodnych 
do mocy silnika 90 km. Szkolenie prowadzone 
przez Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe z Kielc odbywało się nad zale-
wem Chańcza w gminie Raków. 

Po ukończonych kursach i szkoleniach 
Strażacy z Gminy Opatowiec wykazali się zdo-
bytą wiedzą i umiejętnościami podczas X Mi-
strzostw Województwa Świętokrzyskiego  Grup 
Szybkiego Reagowania na Wodzie Chańcza 
2011. Mistrzostwa te odbyły się 27 sierpnia 

2011 roku i wystartowało w nich 56 drużyn 
reprezentujących ochotnicze oraz zawodowe 
straże pożarne. Reprezentujący naszą gminę 
strażacy ochotnicy zajęli wysokie 22 miejsce. 

W ramach projektu zakupiono sprzęt ra-
towniczy: kapoki, rzutki i koła ratunkowe, bojki. 
Zakupiony sprzęt został przekazany jednost-
kom biorącym udział w szkoleniach. Została 
również zakupiona czteroosobowa łódź płasko-
denna przekazana następnie do OSP w Kocinie. 
Całkowity koszt projektu wyniósł 50.000,00 zł 
i w całości został dofi nansowany ze środków 
Unii Europejskiej.

Przeprowadzone szkolenia i zakupiony 
sprzęt przyczynią się do podniesienia bezpie-
czeństwa wśród mieszkańców Gminy Opato-
wiec. Projekt koordynowali: Anna Klimaszew-
ska-Luty – Skarbnik Gminy, Stanisław Kurek 
oraz Radosław Fitek.

wisŁa – wysoka woDa JUż nie taka straszna
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Xii ŚwiĘtokrzyski MŁoDzieżowy  cHaMpionat koni MaŁopoLskicH
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Xii ŚwiĘtokrzyski MŁoDzieżowy  cHaMpionat koni MaŁopoLskicH

W lipcu na błonia w Opatowcu zawitały tłumy miłośników koni. Impreza pn. 
„XII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich” odbyła się już po 
raz jedenasty w Opatowcu. Malowniczo położone błonia i piękne konie przyciągają 
swym urokiem. Z tego też względu wydarzenie to cieszyło się ogromnym zaintereso-
waniem. Impreza odbyła się pod Honorowym patronatem Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, a organizatorami byli: Okręgowy Związek Ho-
dowców Koni w Kielcach, Starosta Powiatu Kazimierskiego, Wójt Gminy Opatowiec. 
Należy tu docenić też osobiste zaangażowanie sołtysa Pana Alfreda Miniora.

W tym dniu do Opatowca przyjechało wielu znamienitych gości, hodowców 
i sympatyków końskiej urody. Swoją obecnością zaszczycili nas: 
- Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Świercz 

i Piotr Żołądek - Wicemarszałkowie Województwa Świętokrzyskiego oraz liczni 
pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, 

- Jan Nowak - Starosta Powiatu Kazimierskiego wraz z przedstawicielami powiatu,
- Tadeusz Kowalczyk - Radny Sejmiku (obecnie Przewodniczący Sejmiku Wojewódz-

twa)
Posłowie ziemi świętokrzyskiej: Mirosław Pawlak, Andrzej Pałys, Marek Kwi-

tek, 
Wójtowie i burmistrzowie sąsiednich gmin:

Maria Kasperek - Wójt Gminy Czarnocin, Józef Zuwała - Wójt Gminy Bejsce, Pa-
weł Zagaja - Wójt Gminy Nowy Korczyn, Tadeusz Bator - Wiceburmistrz Kazimierzy 
Wielkiej.

Przybyli również radni, sołtysi, liczni mieszkańcy gminy Opatowiec, mieszkań-
cy województw świętokrzyskiego i małopolskiego oraz przedstawiciele lokalnych 
mediów. Na uroczystości nie zabrakło  również fachowców w dziedzinie  hodowli 
i oceny koni.

Od godz. 9:00 Komisja Sędziowska dokonywała ocen 36 koni w tym 9 ogie-
rów. W tym roku Championem wystawy został Koń Monte Christo hodowcy Pani 

Anny Błońskiej i właściciela Pana Mirosława Janika z Dobryszyc. Wice championem 
został koń Pardwa hodowcy i właściciela Pana Karola Zychowicza z Daleszyc.  Pod-
czas wystawy uhonorowani zostali tytułem Honorowego Członka Związku Okręgo-
wego Hodowców Koni w Kielcach inicjatorzy wystawy w Opatowcu: Sabina Minior, 
Henryk Barański, Wojciech Janowski, Stanisław Bujak oraz Złotą Odznaką Polskiego 
Związku Hodowców Koni: Bolesław Gadawski, Marek Karkocha, Ludwik Kosiorkie-
wicz, Ireneusz Nawrot, Józef Strach. Jak przystało na charakter imprezy nie zabrakło 
również pięknych zaprzęgów konnych powożonych przez dziarskich młodzieńców. 
W programie artystycznym za sprawą pokazu Stowarzyszenia Świętokrzyskiego 
Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. Henryka Dobrzańskiego Hubala w barwach 13 
Pułku Ułanów Wileńskich GRH Oblęgorek pojawił się dreszczyk emocji.

Wspaniale prezentowała się Orkiestra Dęta z Kociny. Oprawę artystyczną im-
prezy uświetniały występy dzieci i młodzieży z okolicznych szkół. Rysunek na plakat 
przygotowała Inga Stadnicka. Wszystkich artystów widzowie nagradzali gromkimi 
brawami. Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy oraz Michał Szczerba Przewodniczący 
Rady Gminy podziękowali młodym artystom, wręczając im maskotki i słodycze. 
Różnorodność dostępnych atrakcji pozwalała na to, że jedni mogli wybrać zabawę 
w wesołym miasteczku, inni na zakupach, a jeszcze inni pod kolorowymi paraso-
lami restauracji. Wśród licznych stoisk handlowych znaleźć można też było stoiska 
z akcesoriami dla koni i wyposażenia stajni.  Wystawa zakończyła się zabawą ta-
neczną „pod chmurką” na której grał Zespół Top Secret .

Championat wsparli fi nansowo: Bank Spółdzielczy Kielce, Rady Sołeckie Pod-
skala i Opatowca, Barbara i Stanisław Wiśniewscy, Stanisław Stankiewicz, Tadeusz 
Moskwa, Anna i Marek Krawczyk, Krzysztof Parlak, Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
z Opatowca, Piotr Kowalczyk, Katarzyna Szczerba.

Uczestnicy z żalem żegnali Opatowiec i koniec imprezy, ale z nadzieją, że za 
rok spotkają się znowu.
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szkoŁa 
oDkrywcÓw 

taLentÓw

Minister Edukacji Narodowej Pani Ka-
tarzyna Hall, za całokształt działań podej-
mowanych w celu rozwĳ ania uczniowskich 
talentów przyznała Gimnazjum w Opatowcu 
tytuł „Szkoły odkrywców talentów”. Dnia 
21.03.2011 r. w szkole zorganizowano Dzień 
Talentów. Odsłonięto w tym dniu tablicę 
z tytułem „Szkoła Odkrywców Talentów”. 
Odsłonięcia dokonali Pan Sławomir Kowal-
czyk – Wójt Gminy Opatowiec, Pani Elżbie-
ta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Gimnazjum 
w Opatowcu oraz przewodniczący Samo-
rządu Uczniowskiego – Marcin Mystek. Po 
uroczystym odsłonięciu tablicy uczniowie 
mieli możliwość zaprezentowania swoich 
umiejętności.

zJazD oDDziaŁU GMinneGo 
związkU osp 

W dniu 29 czerwca 2011 roku odbył się Zjazd  Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opa-
towcu. Wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP, którego prezesem został Sławomir 
Kowalczyk, Wiceprezesami Ryszard Kłos i Tadeusz Nur, sekretarzem wybrano Stanisława Kurka, 
skarbnikiem Henryka Krycę a członkiem Zarządu Mieczysława Boksę. Komendantem Gminnym 
został ponownie Jarosław Gwóźdź.

Obecnie na terenie Gminy Opatowiec działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: 
OSP Charbinowice, OSP Chwalibogowice, OSP Kamienna, OSP Kęsów, OSP Kocina, OSP Krzczo-
nów, OSP Ksany, OSP Mistrzowice, OSP Opatowiec, OSP Rogów, OSP Rzemienowice, OSP Seni-
sławice.

MoDernizacJa DroGi 
poDskaLe – koBieLa

W minionym roku Gminie Opatowiec 
udało się pozyskać 20.000,00 zł dofi nan-
sowania z Urzędu Marszałkowskiego na 
remont drogi relacji Podskale – Kobiela 
w miejscowości Rogów. Po uzupełnieniu 
wkładu własnego w wysokości 36.325,68 
zł zmodernizowano 670 metrowy odcinek 
drogi  o szerokości 3 metrów.

nUMery teLeFonÓw w UrzĘDzie GMiny
Centrala 41 35-18-052, 41 351-80-33, fax  41 35-18-034
Wójt Gminy – 41 35-18-033 wew. 11
Sekretarz Gminy – 41 35-18-031
Skarbnik Gminy – 41 35-18-002
Nr wewnętrzne:
10 – Sekretariat 
11 – Wójt Gminy
12 – Inwestycje, budownictwo, grunty, drogi, komunalna i ochrona środowiska, ewidencja 

działalności gospodarczej 
13 – Sekretarz Gminy
14 – Sprawy obywatelskie, OC, zarządzanie kryzysowe, promocja gminy, informatyk, zwrot 

podatku akcyzowego
16 – Księgowość budżetowa, płace, rozliczanie projektów unĳ nych 
17 – Skarbnik Gminy
18 – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
19 – Podatki i opłaty lokalne 
22 – Rolnictwo, kasa, profi laktyka uzależnień

Strona Urzędu Gminy

www.opatowiec.pl
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WIANKI

Śladami Krakowa również w Opatowcu 23 
czerwca nad Wisłą, u stóp Marszałka zebrali się 
miłośnicy Sobótek. Grillowaniu i biesiadowaniu 
nad brzegiem rzeki nie było końca. Do późnych 

godzin nocnych nurt Wisły niósł wspólne śpie-
wy i opowieść o kwiecie paproci. Powodem tak 
licznego zebrania był konkurs przepięknych 
wianków, które następnie zgodnie z tradycją 

zostały puszczone z nurtem Wisły. Uroczystość 
zorganizowana została współnie przez Radę 
Sołecką w Opatowcu, OSP Opatowiec i Koło 
Gospodyń Wiejskich w Opatowcu.

sUkces DUetU
W dniu 29 listopada 2011 roku odbył się w Krakowie w Zespole 

Szkół Gastronomicznych nr 1 im. Mjr. Henryka Sucharskiego  Pierwszy 

Małopolski Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej. Jury konkursu przyznało 
I miejsce uczennicom z Zespołu Szkół w Opatowcu: Natalii Cabaj i Na-
talii Kurzyńskiej, które wystąpiły jako duet wykonując piosenkę pt. „Na 
strażnicy”. Karolina Biesaga zaprezentowała pieśń pt. „Biały krzyż” za 
którą otrzymała VI miejsce. Dziewczętom i Panu Wiesławowi Tomalowi 
gratulujemy sukcesu.

STYPENDIA 
szkoLne 
ROZDANE

55 uczniów z Gminy Opatowiec otrzy-
mało w grudniu stypendia oraz zasiłki 
szkolne, które przyznane zostały uprzed-
nio przez Komisję Stypendialną powołaną 
przez Wójta Gminy Opatowiec. 11 uczniów 
którzy zakwalifi kowali się do I najniższego 
progu dochodowego otrzymało stypendium 
w wysokości 264,00 zł, 41 uczniów kwalifi -
kujących się do II progu dochodowego otrzy-
mało stypendium w wysokości 240,30 zł. 3 
uczniów otrzymało zasiłek szkolny (losowy) 
w wysokości 220,00 zł. Łącznie wypłacono 
kwotę 13.420,00 w tym wkład Gminy sta-
nowił  2237,00 zł.

zMiany w UBieGaniU siĘ 
o zwrot poDatkU akcyzoweGo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy 

używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT
• w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek 

do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia grun-
tów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 września 2011 do 31 stycznia 2012 r.,

• w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wnio-
sek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia 
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu 
zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 – 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie.
1 – 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
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wieLkie porząDki
Jak przystało na prawdziwą wiosnę, również ta w 2011 roku 

przyniosła czas porządkowania, mowa tu o terenie Rynku Opatowie-
ckiego i placu koło budynku Urzędu Gminy. Z placem pracy był ogrom, 
ale sprawa była prosta, mianowicie wystarczyło go wysprzątać, wy-
wieźć gruz i śmieci, usunąć krzaki. 

Gorzej sytuacja przedstawiała się w niedawno odnowionym 
parku, gdzie nie wiedzieć czemu, pozostawiono po usuniętych drze-
wach 16 imponujących i szpecących pniaków. Trzeba było je usunąć 
w taki sposób, by nie zniszczyć roślin posadzonych w poprzednim roku 
i świeżo ułożonej w alejkach kostki brukowej. Na szczęście, z dużym 
wysiłkiem ludzkich rąk wszystko się udało i dziś możemy podziwiać 
Rynek bez niepotrzebnych ozdobników.

XXXiV FinaŁ woJewÓDzkieGo tUrnieJU 
Bezpieczeństwa w rUcHU DroGowyM

W dniu 6 maja 2011 r. w Szkole Podstawo-
wej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego  w Kiel-
cach został rozegrany XXXIV fi nał wojewódzki 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Powiat kazimierski, niezmiennie od trzech 
lat reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Opatowcu, przygotowywani przez p. Ka-
tarzynę Szczerbę. W tym roku  drużyna w skła-
dzie:  – Kamila Cabaj, Patryk Kościółek, Adrian 
Niedźwiedź, Kamil Czekaj, stanęła na podium, 
zdobywając Wicemistrzostwo Województwa 
Świętokrzyskiego w Ogólnopolskim Turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Najlepszym uczestnikiem z przepisów 
ruchu drogowego był Adrian Niedźwiedź, który 

z testów otrzymał najwyższą liczbę punktów, 
Kamila Cabaj bezbłędnie udzieliła pomocy 
przed medycznej, a Patryk Kościółek przejechał 
tor przeszkód nie popełniając żadnego błędu.

Finał powiatowego konkursu Moje Ponidzie odbył się w dniu 19 
maja 2011 roku. Gminę Opatowiec reprezentowała Szkoła Podstawowa 
z Krzczonowa w składzie: Magdalena Kozik,  Kacper Markowski i Maciej 
Selwit – uczniowie klasy V. W  przygotowaniach do konkursu pomagały 
im nauczycielki: historii – Lucyna Tułak i przyrody – Beata Tkacz. Po 
pierwszym etapie – gminnym/rejonowym – drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej w Krzczonowie uplasowała się na VI miejscu spośród 17 szkół 
biorących udział, po drugim etapie – powiatowym – uczniowie z Krzczo-
nowa spośród 12 szkół zajęli III miejsce.

MoJe poniDzie

Bieżące 
UtrzyManie 

ŚwietLic i reMiz 
strażackicH

Gmina w minionym roku wydatkowała 
również środki na bieżące utrzymanie świet-
lic i remiz strażackich. Udzielono wsparcia 
na podstawowe remonty pomieszczeń, 
dachu, orynnowania w świetlicach, miesz-
kańcom Kobieli, Rzemienowic, Senisławic, 
Chwalibogowic, Kamiennej. Wsparcie fi -
nansowe na drobne remonty budynków re-
miz otrzymały też OSP z Opatowca i Rogowa 
oraz OSP z Charbinowic na dostosowanie 
samochodu strażackiego. W ramach uzu-
pełniania wyposażenia świetlic zakupio-
ne zostały piłkarzyki, nagłośnienie i stół 
pingpongowy. W następnych latach Gmina 
zamierza kontynuować działania związane 
z przeprowadzaniem remontów  i zakupem 
wyposażenia do następnych miejscowości.
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GMinny oŚroDek kULtUry 
w opatowcU

W ostatnim kwartale roku 2011 wznowił 
swoją działalność Gminny Ośrodek Kultury. 
Jako pierwsi podczas uroczystości z okazji 
obchodów Narodowego Święta Niepodległości 
zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół 
w Opatowcu z montażem słowno-muzycznym 
pt. ”Ojczyzna to ziemia i groby…” W niedługim 
czasie po pierwszych występach, progi naszego 
Domu Kultury odwiedził niespodziewany gość 
– Święty Mikołaj. Jego wizyta była związana 
z zorganizowanymi przez Wójta Gminy „Mikołaj-
kami”. Tuż przed świętami z Jasełkami przybyli 

uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Krzczonowie, a w okresie pomiędzy świętami 
z widowiskiem Noworocznym  ponownie zawi-
tali uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół. 
Ostatnio miało tu miejsce spotkanie związane 
z Dniem Babci i Dziadka. 

Gminny Ośrodek Kultury w Opatowcu 
również prowadzi swoją witrynę internetową, 
na której na bieżąco można sprawdzać jakie 
imprezy i atrakcje czekają nas w najbliższym 
czasie: www.gokopatowiec.strefa.pl

PRZYDOMOWE 
oczyszczaLnie 

ŚciekÓw
W minionym roku Gmina Opatowiec 

złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ra-
mach „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 na budowę przydomowych oczysz-
czalni ścieków na terenie Gminy. W związ-
ku z powyższym w okresie lipiec-sierpień 
w gospodarstwach osób które zgłosiły chęć 
budowy przydomowych oczyszczalni poja-
wili się projektanci. 

Szacunkowy średni koszt budowy przy-
domowej, biologicznej oczyszczalni ścieków 
wynosi:
• 13.500 – 14.800 zł. brutto dla rodziny 

liczącej od 1 – 5 osób

• 15.400 – 16.600 zł. brutto dla rodziny 
liczącej powyżej 6 osób

Koszty budowy w ramach tego Projektu po-
noszone byłyby w następujący sposób:

• 75% kosztów netto środki pochodzące 
z dofi nansowania przez Unię Europejską

• 25 % kosztów netto wkład własny właś-
cicieli nieruchomości

• 23 % kosztów brutto (podatek VAT) Gmi-
na Opatowiec. 

Całkowita wartość projektu ma wynieść 
2.973.745,11 zł w tym wydatki kwalifi ko-
wane 2.417.683,44 zł. W ramach pomocy 
Gmina Opatowiec otrzyma dofi nansowanie 
w wysokości 1.813.262 zł. 

Według danych na koniec 2011 roku 
wniosek o dofi nansowanie złożony przez 
Gminę Opatowiec przeszedł pozytywnie 
pierwszy etap konkursowy. Ze względu na 
duże zainteresowanie oraz sztywne kryteria 
określające kolejność przysługiwania po-
mocy z realizacją inwestycji musimy jednak 
poczekać do momentu uruchomienia do-
datkowych środków przez Urząd Marszał-
kowski. Wniosek został przygotowany przez 
Bożenę Zbertek – Sekretarza Gminy, Piotra 
Krzaka i Winicjusza Włosowicza.



�� KonKurs na najlepszą nazwę biuletynu informacyjnego

NASI RADNI
W dniu 2 grudnia 2010 roku odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy w Opatowcu, na której nowo wybrani radni złożyli ślubowa-

nie. W ten oto sposób rozpoczęła się trwająca już ponad rok czasu kadencja. Począwszy od pierwszej uroczystej sesji, aż do końca 
2011 roku radni spotykali się na obradach 16 razy, w tym na miniony rok przypada 12 Sesji Rady Gminy, podjęto na nich 98 uchwał. 
Na pierwszej sesji po złożeniu ślubowania dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, został nim Pan Michał Szczerba, 
na zastępców przewodniczącego wybrano Pana Mariana Gruszkę i Pana Jana Kopcia. Powołano cztery komisje:

• Rewizyjną  w składzie:
1. Kociński Jarosław – przewodniczący
2. Nowak Tomasz – zastępca przewodniczącego
3. Domoń Dorota

• Budżetową i infrastruktury gminy w składzie:
1. Sojka Jan – przewodniczący
2. Kański Rafał – zastępca przewodniczącego
3. Gruszka Marian
4. Kociński Jarosław
5. Kryca Henryk
6. Krypciak Andrzej
7. Nowak Tomasz
8. Zborowska Jolanta
9. Walczak Stanisław

• Do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i działalności samo-
rządowej w składzie:

1. Kryca Henryk – przewodniczący
2. Krypciak Andrzej – zastępca przewodniczącego 
3. Bugajski Zbigniew
4. Malec Andrzej
5. Porębski Jarosław
6. Sojka Jan
7. Walczak Stanisław
8. Kopeć Jan

• Do spraw oświaty, kultury, zdrowia, spraw socjalnych i bez-
pieczeństwa publicznego w składzie:

1. Domoń Dorota – przewodniczący
2. Bugajski Zbigniew – zastępca przewodniczącego
3. Gruszka Marian
4. Kański Rafał
5. Zborowska Jolanta
6. Malec Andrzej
7. Kopeć Jan
8. Porębski Jarosław

Przez większą część 2011 roku Rada Gminy obradowała w niepeł-
nym składzie z uwagi na fakt konieczności wygaszenia mandatu jednego 
radnego. Sytuacja zmieniła się dopiero w styczniu bieżącego roku, po 
wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym numer 3 obejmującym 
wieś  Kocinę. Nowo wybranym radnym został Pan Janusz Cabaj, któremu 
gratulujemy wyboru.

W skład piętnastoosobowej Rady Powiatu Kazimierskiego z terenu 
naszej gminy wchodzi dwóch radnych: Pan Adam Stoksik i Pan Marek 
Pluta. Pan Adam Stoksik sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu, Pan Marek Pluta jest Przewodniczącym Komisji Budżetowej.

W dniu 30 grudnia 2011 roku odbyła się XVI Sesja Rady Gminy, 
miała ono wyjątkowy charakter, gdyż zostali na nią zaproszeni sołtysi. Po 
zakończeniu obrad i wysłuchaniu Wójta Gminy, który krótko podsumował 
mĳ ający rok wszyscy zebrani udali się na Przedstawienie Noworoczne 
zorganizowane w Domu Kultury.

STRONA WWW!

Opatowiec, dn. 2 grudnia 2010 roku.

Począwszy od 2011 roku strona Urzędu Gminy jest na bieżąco 
prowadzona i uaktualniana. Odwiedzając naszą witrynę systematycz-
nie, zawsze jest się na bieżąco z wydarzeniami, którymi żyje Gmina, 
począwszy od ważnych komunikatów dla mieszkańców, a skończywszy 
na zaproszeniach i relacjach z imprez kulturalnych. Serdecznie zapra-
szamy wszystkich mieszkańców do systematycznego odwiedzania na-
szej strony: www.opatowiec.pl
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Tradycyjnie od uroczystości w Rogowie 
rozpoczął się okres dożynek na terenie na-
szej Gminy. W dniu 14 sierpnia 2011 roku 
przez wieś Rogów przeszedł kolorowy korowód 
z wieńcami, kierując się do kościoła parafi al-
nego pod wezwaniem Nawiedzenia Najświęt-
szej Marii Panny w Rogowie. Dożynki rozpoczę-
ły się od uroczystej mszy świętej dziękczynnej, 
poświęconej rolnikom i ich ciężkiej pracy. Litur-
gię sprawował ksiądz Wiktor Mentel. W trakcie 
liturgii sołectwa wsi Wyszogród i Rogów ofi aro-
wały swe wieńce dożynkowe. Po nabożeństwie 
dożynkowy korowód przeszedł na plac przed 
remizą strażacką. Ofi cjalne uroczystości ot-
worzył i prowadził gospodarz dożynek Mieczy-
sław  Boksa. Po prezentacji wieńców Sławomir 
Kowalczyk - Wójt Gminy i Michał Szczerba - 
Przewodniczący Rady Gminy  podziękowali rol-
nikom za udział, zaangażowanie w wykonanie 
wieńców oraz za trud włożony w zbiór plonów.

Po części artystycznej odbyła się trwająca 
niemal do rana, zabawa pod gołym niebem. 
Nad bezpieczeństwem bawiących się czuwali 
strażacy z OSP  Rogów.

Następnie po upływie tygodnia w dniu 21 
sierpnia 2011 roku mogliśmy podziwiać piękne 

niewyBUcHy i niewypaŁy
Pamiątką okresu II wojny światowej są zalegające w ziemi pociski, szczególnie niebez-

pieczne przy prowadzeniu rozmaitych prac ziemnych, czy robotach remontowych. W roku 2011 
stwierdzono trzy takie zdarzenia, jedno w Krzczonowie i dwa w Opatowcu. Pamiętajmy, że 
w przypadku każdorazowego podejrzanego znaleziska należy natychmiast powiadomić odpo-
wiednie służby. Telefony alarmowe: 41 2786439, 41 2786340.

Dożynki w GMinie opatowiec

wieńce dożynkowe w Kocinie. Uroczystość roz-
poczęła się przemarszem korowodu dożynko-
wego z płyty kościoła na boisko sportowe, gdzie 
odbyła się uroczysta Msza Polowa Dziękczynna 
za szczęśliwie zebrane plony. Po mszy celebro-
wanej przez ks. Wojciecha Michalskiego odbyła 
się część ofi cjalna, w trakcie której gospodarze 
z sołtysem wsi Panem Markiem Plutą powi-
tali przybyłych gości, wśród nich Sławomira 
Kowalczyka – Wójta Gminy, Krystynę Wicher 
– Przewodniczącą Rady Powiatu, Jana Lisa 
– Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego. Po części ofi cjalnej moż-
na było obejrzeć występy artystyczne dzieci 
i młodzieży, zagrał zespół „Wspomnienie” Gdy 
już na niebie słońce poczęło chylić się ku za-
chodowi, na scenie pojawił się zespół „Milton” 
i rozpoczęła się przednia zabawa „pod chmur-
ką”.

Na końcu przyszedł czas na Opato-
wiec. Również tu w dniu 28 sierpnia 2011 
roku odbyły się Dożynki Parafi alne, liturgię 
odprawił ks. Ireneusz Zych. Oprócz wień-
ców i chleba poświęcono tegoroczny miód. 
W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Parafi i 
Opatowiec.

W maju 2002 r. Urząd Gminy stał się 
czynnym płatnikiem podatku od towarów 
i usług VAT. Było to wynikiem dokonanej 
wówczas sprzedaży parku w miejscowości 
Rogów za kwotę 110.000,00 zł., co za tym 
idzie przekroczenia wyznaczonego progu 
kwotowego i utracenia możliwości zwolnie-
nia z płacenia w/w podatku. Od tego mo-
mentu Urząd Gminy już jako czynny podat-
nik odprowadzał podatek zawarty w kwocie 
wystawionych faktur VAT. 

W minionym roku wystąpiliśmy z zapy-
taniem do Izby Skarbowej i po otrzymaniu 
korzystnej interpretacji oraz po konsulta-
cjach w Urzędzie Skarbowym w Kazimierzy 
Wielkiej w miejsce dotychczas odprowadza-
jącego podatki Urzędu Gminy, zarejestrowa-
na została Gmina Opatowiec jako czynny 
płatnik podatku VAT. Umożliwia to Gminie 
jako inwestorowi odliczanie podatku VAT 
zapłaconego w kwotach faktur zakupu, 
w tym podatku od niektórych inwestycji 
m.in. kanalizacji. Gmina uzyskała już zwrot 
VAT-u zawartego w cenie I etapu budo-
wy kanalizacji w miejscowości Krzczonów 
w kwocie ponad 80.000,00 zł. Łączna kwota 
zwrotu podatku VAT z całości inwestycji pn. 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przy-
kanalikami i przepompowniami w miejsco-
wości Krzczonów przekroczy 400.000,00 zł.

zwrot poDatkU 

akcyzoweGo 
w rokU 2011

Podobnie jak w latach poprzednich, 
również w tym roku gmina Opatowiec wy-
płacała zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego. Pod-
czas dwóch kolejnych naborów wniosków 
w marcu i wrześniu, Wójt Gminy Opatowiec 
wydał 666 decyzji, przyznając tym samym 
zwrot części  podatku, na łączną kwotę 
252 547,65 zł. Wypłata w/w sum odbyła się 
w dwóch terminach tj. w maju i w listopa-
dzie. Rolnicy we wnioskach zgłosili 3.802,56 
ha użytków rolnych oraz przedstawili faktu-
ry zakupu 297.114,88 litrów oleju napędo-
wego.

G M I N A 
o D z y s k U J e  V a t
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W dniu 25 listopada i 1 grudnia 2011 r. 
w obecności Wójta Gminy – Sławomira Ko-
walczyka, uroczyście zakończono konkurs 
plastyczny dla uczniów Szkół Podstawowych 
i Gimnazjum z terenu Gminy Opatowiec na 
plakat dotyczący profi laktyki uzależnień pod 
nazwą „Uzależnieniom powiedz nie”. Podczas 
uroczystych apeli zorganizowanych przez dy-
rektorów szkół Wójt Gminy przychylając się do 
decyzji Komisji Konkursowej osobiście wręczył 
nagrody:
- za zajęcie I miejsca – Karolinie Bątkowskiej, 

Dominikowi Kocińskiemu, Emilii Woźniak,
- za zajęcie II miejsca – Klaudii Kmiecik, Ma-

ciejowi Selwitowi, Patrycji Tomal,
- za zajęcie III miejsca – Agnieszce Wojas, 

Wiktorii Maj, Kacprowi Markowskiemu,
- wyróżnienie – Darii Gruszce.

UzaLeżnienioM powieDz 

N I E !

Gmina dla uczestników konkursu zaku-
piła atrakcyjne nagrody za kwotę 1.447,60 zł. 
z Gminnego Programu Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

Koordynatorzy programu ds. uzależnień:
p. Stanisław Tomal – pracownik Urzędu Gminy
p. Oktawiusz Cugowski – Dyrektor Instytucji 

Kultury
p. Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Zespołu 

Szkół w Opatowcu
p. Tomasz Paluch – Dyrektor Szkoły Podstawo-

wej w Krzczonowie.

Stały cotygodniowy dyżur w terapii uza-
leżnień prowadzi Pani Jadwiga Banasik-Kuc, 
kontakt GOPS.

pLanowany 
reMont ŚwietLicy 

wieJskieJ 
w kocinie

W minionym roku w ramach Programu Le-
ader+ -„Małe projekty” udało się uzyskać pro-
mesę dofi nansowania w wysokości 15.971,75 
zł na remontu świetlicy wiejskiej w Kocinie. 
Całkowita wartość projektu wynosi 27.846,14 
zł. Złożony wniosek został zakwalifi kowany do 
realizacji i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to 
prace remontowe zakończą się w 2012 roku. 
Remont pomieszczeń świetlicy przyczyni się do 
rozwoju kultury wśród lokalnej społeczności. 
Powstanie miejsce służące do wspólnych spot-
kań, miejsce rozrywki dla dzieci i młodzieży. 
Kocina jako pierwsza miejscowość gminy może 
poszczycić się własną stroną internetową 
www.kocina.pl, prowadzoną społecznie przez 
Andrzeja Piotrowskiego, mieszkańca wsi.

W dniu 2 października 2011 roku w Ka-
zimierzy Wielkiej uczniowie z Zespołu Szkół 
w Opatowcu wystąpili na II Powiatowym Prze-
glądzie Artystycznym „Łowimy Talenty”. Trzecie 
miejsca ex aequo zajęły siostry: 9 letnia Emi-
lia i 13 letnia Klaudia Kozioł. Młodsza z nich 
wykonała piosenkę „List do Boga”, natomiast 
Klaudia zaśpiewała piosenkę „Małe rzeczy”. 
Wyróżnienie otrzymał również Szymon Szczęs-
ny.

ŁowiMy 
t a L e n t y

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 roku już po raz trzeci z kolei  realizował pro-
jekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. „Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej” pn.” Warto być aktywnym – Program aktywizacji 
społeczno – zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec”.

Projekt realizowany w 2011 roku zakładał podniesienie kwalifi kacji zawodowych i kompe-
tencji społecznych u 15 uczestników projektu. Przeprowadzone zostały dwie usługi szkoleniowo 
–  doradcze oraz 2 kursy zawodowe przygotowujące do zawodu: przedstawiciel handlowy z pra-
wem jazdy kategorii B, spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG.

Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz niepełnosprawne. 
Projekt realizowany był na zasadzie równości płci. Benefi cjenci otrzymali niezbędne materiały 
szkoleniowe, certyfi katy po ukończeniu szkoleń, jak również zasiłki celowe. Od osób biorących 
udział w projekcie odprowadzana była składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto w ramach projektu prowadzony był punkt konsultacyjny, w którym zatrudniony był 
psycholog i terapeuta ds. uzależnień. Zakładany cel główny oraz cele szczegółowe projektu zostały 
zrealizowane w 100%. Obecnie został przesłany wniosek o dofi nansowanie do Instytucji Pośred-
niczącej – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach  celem akceptacji i zawarcia 
umowy ramowej na 2012 rok.

Zakłada się objęcie w tym roku 12 benefi cjentów, którzy po odbytych zajęciach z doradcą  
zawodowym oraz spotkaniach z psychologiem podejmą sami kierunek kursów w jakich chcieliby 
uczestniczyć i podnieść swoje kwalifi kacje zawodowe.

proJekt Gops
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UzaLeżnienioM powieDz 

N I E !

W dniu 13 września 2011 roku w miej-
scowości Mistrzowice w Gminie Opatowiec 
odbyła się uroczystość  wmurowania tablicy 
upamiętniającej tragiczne wydarzenie z okre-
su II wojny światowej. Na tablicy umieszczony 
został napis „Miejsce rozstrzelania i pochówku 
28 Żydów zamordowanych przez hitlerowców 
w 1942 roku”, w językach polskim i hebraj-
skim. Ten pomnik pamięci wystawiła fundacja 
„Pamięć, Która Trwa” przy wsparciu Gminy 
Opatowiec. W uroczystości udział wzięli: Mi-
chael Schudrich – Naczelny Rabin Polski, 
Jakub Horowitz – Przedstawiciel Krakowskiej 
Gminy Żydowskiej, Zbigniew Niziński – Prezes 
Fundacji „Pamięć, Która Trwa”. Na uroczystość   
przybyli licznie mieszkańcy Mistrzowic z Pa-
nią Grażyną Książek - sołtysem wsi, a także 
mieszkańcy okolicy, samorządowcy Gminy 
Opatowiec oraz młodzież szkolna. Przybyłych 
gości powitał Sławomir Kowalczyk – Wójt Gmi-
ny. W swoim wystąpieniu podkreślił powagę tej 
uroczystości, powiedział: „Poprzez takie dzia-
łania pamięć niewinnie zamordowanych ludzi 
przetrwa pokolenia. Wśród zamordowanych 
byli ludzie starsi, ale także młodzież i dzieci. 
Zginęli z rąk drugiego człowieka, który tak nie-
nawidził, że zabił… .”

Obecni byli też ludzie, którzy pamiętają 
tamten dzień. Do dziś w swoich uszach słych-
szą  strzały karabinów. Prawdę o tym tragicz-

paMiĘĆ, ktÓra trwa

nym wydarzeniu przekazują z pokolenia na 
pokolenie, aby przetrwała. Niewinna śmierć 
spowodowana przez hitlerowskich Niemców 
zasługuje na pamięć.

Jeden z naocznych świadków tego zda-
rzenia Pani Eleonora Tomal z d. Sowa miesz-
kająca wówczas w bezpośrednim sąsiedztwie  
tego miejsca, łamiącym się głosem  przywołała 
niektóre fakty, jakie miały miejsce w tym dniu 
i w tym miejscu. Wzruszenie nawet po 69 la-
tach nie pozwoliło jej na spokojne, bez emocji 
przekazanie prawdy i faktów tego dnia...

Odsłonięcia tablicy dokonał  Naczelny Ra-
bin Polski wraz z Wójtem Gminy i Sołtysem wsi 
Mistrzowice. Kwiaty na miejscu upamiętnienia 
zbrodni złożyli: Sławomir Kowalczyk – Wójt 
Gminy wraz z Michałem Szczerbą Przewod-
niczącym  Rady Gminy oraz młodzież szkolna 
z Panią Elżbietą Szczęsną-Kusak Dyrektor Ze-
społu Szkół w Opatowcu. Na zakończenie tej 
uroczystości mieszkaniec Gminy, Robert Pluta 
wykonał utwór muzyczny na trąbce pt. „Ci-
sza…”

Od 1 października 2011 roku Gminną Bi-
blioteką Publiczną w Opatowcu kieruje Okta-
wiusz Cugowski. W tym okresie bibliotece przy-
było 28 nowych czytelników i wypożyczono 319 
woluminów, co stanowi znaczący wzrost zain-
teresowania czytelnictwem wśród mieszkań-
ców gminy. Zakupiono 99 nowości książkowych 
na kwotę 3.133,68 zł ze środków własnych 
oraz dotacji „Zakup nowości wydawniczych dla 
bibliotek” przyznanej przez Bibliotekę Narodo-
wą. W styczniu 2012 roku uruchomiony został 
elektroniczny, zintegrowany system bibliotecz-
ny Mak+, stworzony i rozwĳ any przez Instytut 
Książki. System umożliwi tworzenie elektro-
nicznego katalogu bibliotecznego, bazy użyt-
kowników placówki, rejestrację wypożyczeń 
i udostępnień zasobów oraz prowadzenie sta-
tystyki bibliotecznej. Praca odbywać się będzie 
poprzez przeglądarkę internetową. Biblioteka 
w Opatowcu jest 2 w powiecie kazimierskim 
i 10 w województwie świętokrzyskim biblioteką 
w systemie Mak+

Czytelnicy mają dostęp do 3 stanowisk 
komputerowych z  bezpłatnym Internetem DSL 
TP2000. Biblioteka oferuje także za odpłatnoś-
cią dostęp do wszechstronnej, szybkiej drukar-
ki, kopiarki i skanera w jednym. 

Przez 6 dni w tygodniu, w dogodnych 
godzinach czytelnicy mają możliwość wypo-
życzenia jedne z najlepszych książek w powie-
cie. Biblioteka udostępnia książki m.in. takich 
autorów jak: Kiyosaki Robert, Hill Napoleon, 
Tracy Brian, Murphy Joseph, Vitale Joe, Tombak 
Michał.

Biblioteka prowadzi witrynę internetową: 
www.gbp-opatowiec.strefa.pl

GMINNA 
BiBLioteka pUBLiczna
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BaL seniora 
W dniu 22 października 2011 roku 

w Domu Kultury w Opatowcu odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Seniora, zorga-
nizowana przez Koło Emerytów i Rencistów 
w Opatowcu. Zespół Pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich na czele z Panią Janiną Siemie-
niec biesiadnymi piosenkami i żartobliwymi 
wierszykami zachęcał seniorów i gości-
sponsorów do  wesołej zabawy, która trwała 
do późnych godzin nocnych. Koło Emerytów 
i Rencistów, któremu przewodniczy Pan Ma-
rian Gliński regularnie spotyka się w Domu 
Kultury, sprzyjając aktywizacji naszych dro-
gich Seniorów.

Parafi a Rzymskokatolicka w Rogowie przy współpracy z Gminą 
Opatowiec uzyskała promesę na dofi nansowanie remontu zabytkowej 
Furty wykonanej w stylu barokowym. Furta ta znajduje się przy przejściu 
na plebanię w Rogowie. Planowany termin rozpoczęcia prac konserwa-
torskich przypada na 2012 rok. Po odrestaurowaniu zabytkowa Furta 
powiększy liczbę miejsc wartych obejrzenia na obszarze naszej Gminy.

pLanowany reMont 
zaBytkoweJ FUrty

W dniu 13 czerwca 2011 roku do Szkoły Podstawowej w Opatowcu 
przybył Pan Olusegun Ige z ambasady Nigerii w Warszawie. Dyplomata 
przywiózł uczniom listy z podziękowaniami od rówieśników ze szkoły 
w nigeryjskim Imburu, do którego w ubiegłym roku uczniowie z Opa-
towca dzięki życzliwości Jej Ekscelecncji, Ambasadora Federalnej 
Republiki Nigerii w Polsce i w Republice Czeskiej Pani Asaliny Ray-
mond Mamuno przekazali przybory szkolne. Inicjatorem rozwĳ ania 
tych kontaktów jest Pan Grzegorz Kozioł, nauczyciel z Zespołu Szkół.

wizyta DypLoMaty 
z aMBasaDy niGerii 

W WARSZAWIE

karnawaŁ DLa naJMŁoDszycH
Jak co roku z inicjatywy Panów Adama 

Stoksika, Jarosława Kocińskiego i Mariana 
Gruszki przy wsparciu Wójta Gminy w czasie 
ferii zimowych organizowany jest w Krzczono-
wie dla dzieci z terenu całej Gminy Karnawał 
dla Najmłodszych. Tak było i w ubiegłym roku. 
Grupa przeszło 60 dzieci w wieku od roku do 
dwunastu lat we wspaniałej atmosferze zaba-
wy miło spędziła czas. Były zarówno prezenty 
jak i miły poczęstunek dla naszych pociech... 
Wspaniała zabawa nie byłaby możliwa, gdyby 
nie zaangażowanie Mam i Pań Nauczycielek, 
w szczególności Pani Małgorzaty Woźniak 
i Pani Beaty Tkacz. W imieniu organizatorów 
zapraszamy i w tym roku.

porząDki koŁo reMizy w kaMienneJ
Wspólnym wysiłkiem mieszkańców Kamiennej z sołtysem Panem Tadeuszem Domoniem 

na czele udało się doprowadzić do porządku teren w centrum wsi koło remizy OSP. Rozebra-
no „do czysta” nieczynny i szpecący budynek obok, wycięto krzaki, skoszono trawę. Należy 
zauważyć, że mieszkańcy od kilku już lat z zaangażowaniem starają się, by budynek remizy 
prezentował się coraz lepiej. Oby więcej takich inicjatyw.
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Zgodnie z planem szkolenia obronnego na 2011 rok zatwierdzonym 
przez dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
w Kielcach oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Opatowiec w dniu 21 paź-
dziernika 2011r. została przeprowadzona gra obronna nt: „Kierowanie 
gminą w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa”. „Gra 
obronna” została przeprowadzona w dwóch etapach. Pierwszy etap 
– część teoretyczna przeprowadzona została w siedzibie Urzędu Gminy. 
Drugi etap – część praktyczna w budynku OSP w Rogowie. 

Głównym celem przeprowadzenia gry obronnej jest podniesienie 
sprawności operacyjnej jednostek podległych Wójtowi Gminy na wypa-
dek wprowadzenia podwyższonej gotowości państwa. Przeprowadzenie 
tego rodzaju ćwiczeń należy do obowiązku Gminy i powinno być syste-
matycznie powtarzane. Warto wiedzieć, że z terenu Gminy dwie jednost-
ki: OSP Kocina i OSP Opatowiec należą do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego, będąc w stałej gotowości ratowniczej zapewniają nam 
bezpieczeństwo od pożaru, na drodze, czy na wodzie.

Gra oBronna

nowa sieDziBa 
GMinneGo oŚroDka 
poMocy spoŁeczneJ 

w opatowcU
Od 1 lipca 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Opatowcu zyskał nową siedzibę. Wszystkie sprawy związane 
z pomocą społeczną można załatwić w pomieszczeniu na parte-
rze Domu Kultury w Opatowcu, ul. Rynek 14, tel. 41 35-27-050.

W dniu 18 listopada 2011r. w Muzeum Ziemi Koszyckiej im, Sta-
nisława Boducha w Koszycach odbył się konkurs pt. „Wasze talenty”. 
Po wysłuchaniu i obejrzeniu prezentacji uczestników konkursu, jury 
przyznało w kategorii śpiewu tytuł „Talent”: Nikoli Kozioł, Wiktorii Maj, 
Nikoli Wróbel (Szkoła Podstawowa Opatowiec) oraz duetom: Klaudii Ko-
zioł, Natalii Bątkowskiej i Natalii Cabaj, Natalii Kurzyńskiej (Gimnazjum 
Opatowiec).

wasze taLenty

szkoLenie strażakÓw
W dniu 10 grudnia 2011r. na lądowisku helikopterów w Masłowie 

pod Kielcami odbyły się praktyczne ćwiczenia sprowadzania lekkie-
go śmigłowca wielozadaniowego przez strażaków. W ćwiczeniu udział 
wzięło 20 strażaków z Kociny i Opatowca wchodzących w skład Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Celem ćwiczeń było zapoznanie 
strażaków z praktycznym wyznaczaniem miejsca lądowania śmigłowca 
oraz doskonalenie metod pomocy pilotowi w bezpiecznym lądowaniu 
przy użyciu radiotelefonu i znaków gestowych. Strażacy mieli możliwość 
bezpośredniej współpracy z pilotem Eurocoptera Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w trakcie jego lądowania. 

Bezpośrednio przed ćwiczeniami każdy z uczestników miał możli-
wość zasiąść za sterami śmigłowca, a także poznać parametry tech-
niczne maszyny. Wskazane i omówione zostały najbardziej niebezpiecz-
ne punkty w śmigłowcu, takie jak: umiejscowienie zbiornika paliwa, 
akumulatora czy butli ze sprężonym tlenem. Szczególną uwagę zwró-
cono na drogi dotarcia, w razie nieszczęśliwego upadku Eurocoptera, 
do osób uwięzionych w śmigłowcu. Każdy ze strażaków miał możliwość 
praktycznego przećwiczenia otwarcia drzwi czy wyjęcia noszy, a także 
odblokowania pasów bezpieczeństwa pilota. Instruktor bardzo dokładnie 
omówił wszystkie niebezpieczeństwa związane z lądowaniem śmigłow-
ca w ciągu dnia i w nocy.
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W dniu 4 września 2011 roku w Ksanach pod pomnikiem Żołnie-
rza Września, Legionisty i Partyzanta Batalionów Chłopskich. odbyła 
się msza polowa, którą koncelebrował  ks. Marek Małczęć z Parafi i 
Św. Mikołaja ze Starego Korczyna. Po mszy Sławomir Kowalczyk – 
Wójt Gminy Opatowiec oraz Michał Szczerba – Przewodniczący Rady 
Gminy w Opatowcu w imieniu mieszkańców gminy, złożyli pod pomni-
kiem wiązankę kwiatów i zapalili symboliczny znicz. Na uroczystości 
licznie zgromadzili się kombatanci, goście, mieszkańcy okolicznych 
miejscowości, sołtys wsi  Ksany Jarosław Szumilas oraz radny Gminy  
Opatowiec Zbigniew Bugajski.

W dniu 4 września 2011 roku w Ksanach pod pomnikiem Żołnie-

wrzesień MiesiąceM 
paMiĘci naroDoweJ

cMentarz 
woJenny 
w opatowcU

jednak dojść do niego można przez teren na-
leżący do Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. 

Wśród wykonanych prac należy wymienić 
uporządkowanie terenu, modernizację wejść 
na teren cmentarza, montaż płyty upamięt-
niającej tamte wydarzenia oraz wykonanie 
schodów prowadzących do obelisku z płytą. 
Przeprowadzono również wstępne rozmowy  
w zakresie  zorganizowania  swobodnego 
dojścia do cmentarza w dowolnym czasie. 
W ramach pamięci o miejscach pochówku 
naszych bliskich, pamiętajmy również o ta-
kich zbiorowych mogiłach, w których nie bra-
kuje ciał naszych Rodaków poległych w walce 
za Wolną Ojczyznę.

W roku 2011 wykonano niezbędne prace 
remontowe i porządkowe na Cmentarzu Pole-
głych Żołnierzy Armii Rosyjskiej i Austro-Wę-
gierskiej. Jest to cmentarz z okresu I Wojny 
Światowej, na którym zostało pochowanych 
ponad 800 żołnierzy walczących po obu stro-
nach frontu. Cmentarz znajduje się w Opatow-
cu – na placu należącym do Gminy Opatowiec,

Pomimo starannie zaplanowanego budżetu bywa tak, że nie wszyst-
kie wydatki da się przewidzieć. Z taką sytuację mieliśmy do czynienia 
również w 2011 roku. Wraz z początkiem zimy odmówił posłuszeństwa 
piec CO w Zespole Szkół w Opatowcu. Niestety nie dało się już go na-
prawić i trzeba było zamówić nowy, za kwotę blisko 40 tys. zł. Dzięki ła-
godnej aurze i sprawnie przeprowadzonemu procesowi wymiany pieca, 
zajęcia w szkole mogły być kontynuowane bez zbędnych przerw. Obecnie 
dzięki nowemu kotłowi na lekcjach znów jest ciepło i miło.

wyMiana pieca co 
w GiMnazJUM
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W dniu 14 października 2011 roku  
w Opatowcu odbyło się uroczyste otwarcie 
Policyjnego Punktu Przyjęć Interesantów. 
Przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy 
Opatowiec – Pan Sławomir Kowalczyk oraz 
Komendant Powiatowy KPP w Kazimierzy 
Wielkiej – Pan Komisarz Piotr Węgliński. 
Następnie Pan Wójt przekazał uroczyście 
klucze do pomieszczenia dzielnicowemu 
– Aspirantowi Sztabowemu Panu Robertowi 
Kozińskiemu, który zastępował na tej uro-
czystości Młodszego Aspiranta Piotra Góra-
ka. W każdy wtorek i czwartek w godz. 10.00 
– 12.00 będzie tam dyżurował dzielnicowy. 
Telefon kontaktowy: 41 37-09-665.

poLicyJny 
pUnkt 

przyJĘĆ 
interesantÓw

Kazimierski Ośrodek Sportowy corocznie 
organizuje rozgrywki pod nazwa Powiatowa Liga 
Futsalu (piłka nożna halowa). W tym roku za-
stosowano podział pod względem umiejętności 
i utworzono  I , II i III ligę. Od początku istnienia 
tych rozgrywek naszą gminę reprezentują dwa 
zespoły, mianowicie Gladiator Krzczonów oraz 
Wisła Opatowiec. W poprzednich latach nasi 
reprezentanci występowali w najwyższej klasie 
rozgrywkowej w bieżącej edycji oba zespoły zo-
stały spadły do II ligi. Na szczególne uznanie za-
sługuje postawa Gladiatora , który po 8 kolejkach 

powiatowa LiGa 

FUtsaLU
zBiÓrka zUżytycH 

sprzĘtÓw 
eLektrycznycH 

i eLektronicznycH
We wrześniu 2011 roku Wójt Gminy Sła-

womir Kowalczyk wraz z fi rmą Globar Elektro 
Trading S. A. zorganizował zbiórkę zużytych 
sprzętów elektrycznych i elektronicznych. 
Wspólnymi siłami udało się zebrać 7212 kg 
elektroodpadów które następnie trafi ły do za-
kładu przetwarzania gdzie zostały poddane 
procesom odzysku, ich elementy zostały użyte 
jako surowce wtórne wpływając korzystnie na 
ochronę środowiska naturalnego. Jest to je-
den z najlepszych wyników w porównaniu do 
innych gmin, świadczący o wysokim poczuciu 
odpowiedzialności za środowisko naturalne 
naszych mieszkańców.

jest liderem i ma realne szanse na awans do I 
ligi . Wisła natomiast mocno osłabiona kadrowo 
w stosunku do lat ubiegłych zajmuje dolne re-
jony tabeli. 

Zawodnicy, którzy reprezentują i zamiesz-
kują naszą gminę to: 

Gladiator Krzczonów: Wojciech Kowalczyk, 
bracia Kamil, Tomasz, Piotr, Marcin Fetela, 
Jacek Szluchcik, Damian Kociński, Remigiusz 
Skraba, bracia Adam i Krzysztof Stokłosa.

Wisła Opatowiec: Benedykt Ceś, Piotr 
Kusak, Marcin Cugowski, Rafał Kański, Paweł 
Szczerba, Mateusz Stalmach, Paweł Czyżyk. 

Składy zespołów uzupełniane są zawodni-
kami z terenu powiatu kazimierskiego. Aktual-
ne wyniki naszych drużyn można sprawdzić na 
stronie KOS www.kazimierzakos.pl.

reMont BUDynkU 

UrzĘDU 
GMINY

W minionym roku ekipy remontowe 
odwiedziły również budynek Urzędu Gminy. 
Zostały wykonane niezbędne prace w celu 
odświeżenia pomieszczeń urzędu. Łącznie 
wyremontowano siedem pomieszczeń. Wy-
mieniono wykładziny, pomalowano ściany, 
zmieniono oświetlenie, zamontowano no-
woczesne systemy zabezpieczeń i infra-
struktury lokalnej sieci. Prace remontowe 
wykonano systemem gospodarczym, by jak 
najbardziej ograniczyć koszty.

PROM CZYNNY CODZIENNIE
w okresie jesień-zima  od 6:00 do 18:00
w okresie wiosna-lato od 6:00 do 21:00

W Święta Bożego Narodzenia 
i Wielkanoc – nieczynny.

KONTAKT:
tel.515-705-264
tel. 603-822-582

proM na rzece 
wiŚLe i DUnaJcU
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ŚwiĘto niepoDLeGŁoŚci

W dniu 11 listopada, w 93 rocznicę odzy-
skania przez Polskę Niepodległości w naszej 
Gminie odbyła się uroczystość upamiętniająca 
te wydarzenia. Obchody rozpoczęły się uroczy-
stą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, w której 
tłumnie uczestniczyli zgromadzeni wierni, 
a wśród nich delegacje władz samorządowych, 
kombatantów, straży pożarnej, szkół z terenu 
gminy. Wspaniałej oprawie mszy św. towarzy-
szyła również orkiestra dęta z Kociny, która za-
prezentowała wiązankę patriotycznych pieśni. 
Z kościoła uczestnicy ceremonii w uroczystym 
pochodzie przeszli do parku, gdzie delegacje 
władz samorządowych pod krzyżem złożyły 
wieńce oraz zapaliły symboliczne znicze. 

Z Rynku pochód ruszył w stronę przeprawy 
promowej na Wiśle gdzie pod pomnikiem Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego odbyły się główne 

uroczystości. Również tu przedstawiciele insty-
tucji z terenu naszej Gminy złożyli wieńce, kwia-
ty i znicze. Z okolicznościowymi przemówienia-
mi wystąpili Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy 

oraz Michał Szczerba – Przewodniczący Rady 
Gminy, proboszcz tutejszej parafi i ks. Ireneusz 
Zych zmówił modlitwę za wszystkich rodaków, 
którzy za wolną suwerenną Polskę oddali to, co 
mieli najcenniejsze – życie. Przypieczętowa-
niem obchodów pod pomnikiem Marszałka był 
występ Pani Leokadii Witkoś, która wykonała 
pieśń patriotyczną oraz wyrecytowała wiersz. 
Następnie uczestnicy uroczystości udali się 
do  Domu Kultury w Opatowcu, gdzie uczniowie 
z Zespołu Szkół przedstawili montaż słowno 
muzyczny pt. „Ojczyzna to ziemia i groby…”. 

Organizatorami obchodów Święta Niepod-
ległości byli wraz z Wójtem Gminy, Dyrektorzy: 
Zespołu Szkół oraz Instytucji Kultury, a także 
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Opatowcu.

soŁtysi 
GMINY

W miesiącu lutym i marcu 2011 roku 
mieszkańcy zadecydowali o wyborze no-
wych sołtysów. Warto zauważyć, że na 20 
sołectw mamy 19 sołtysów (wspólny sołtys 
dla Chwalibogowic i Kraśniowa): Walde-
mar Chałon - Charbinowice, Janusz Kacz-
marczyk - Chrustowice, Mirosław Boksa 
- Chwalibogowice i Kraśniów, Tadeusz Do-
moń – Kamienna, Anna Niedźwiedź – Kę-
sów, Wiktor Kozioł – Kobiela, Marek Pluta 
– Kocina, Marian Gruszka – Krzczonów, 
Jarosław Szumilas – Ksany, Robert Popiel 
– Ławy, Grażyna Książek – Mistrzowice, 
Alfred Minior – Opatowiec, Zdzisław Korzec 
– Podskale, Małgorzata Dybała – Rogów, 
Andrzej Krypciak – Rzemienowice, Stefan 
Małek – Senisławice, Helena Marzec – Trę-
baczów, Jan Sojka – Urzuty, Lesław Rajtar 
– Wyszogród.

W dniu 6 grudnia 2011 roku w Domu Kul-
tury w Opatowcu najmłodsi mieszkańcy naszej 
gminy spotkali się ze Świętym Mikołajem. 
Każde dziecko otrzymało drobny upominek od 
Świętego. Organizatorem spotkania byli: Wójt 

Św. MikoŁaJ przyszeDŁ Do Dzieci
Gminy, Dyrektor Instytucji Kultury oraz Dyrektor 
Zespołu Szkół. W rolę Mikołaja wcielił się Pan 
Jan Charzewski, któremu asystował Pan Jerzy 
Sroga.
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kanaLizacJa 
w krzczonowie
W dniu 20 grudnia 2011 roku w Krzczono-

wie  nastąpiło oddanie do użytku nowej sieci  
sanitarnej  wraz z przykanalikami i przepom-
powniami. Zadanie to realizowane było w la-
tach 2006 – 2011. Całkowity koszt tej inwe-
stycji planowany w budżecie na 2006 rok jako 
wydatek na wieloletnie programy inwestycyjne 
wynosił 7.800.000,00 złotych.

W latach 2006-2009 wydatkowano kwotę 
85.711,00 złotych. 

Z uwagi na fakt, że wartość zadania prze-
wyższała możliwości fi nansowe Gminy 28 maja 
2009 roku  złożony został wniosek o dofi nanso-
wanie tego  zadania ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Programu Odnowa i Rozwój Wsi 
– Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej. Wniosek został zaopiniowany po-
zytywnie. Gminie przyznano dofi nansowanie 
w wysokości 75 % kosztów netto, pozostałe 25 
% kosztów oraz 23 % podatku VAT stanowią 
środki własne Gminy.

W dniu 22 marca 2010 r. Gmina ogłosiła
przetarg na wykonanie budowy kanalizacji 
sanitarnej wraz z przykanalikami i przepom-
powniami w miejscowości Krzczonów. War-
tość zamówienia ustalona została na kwotę  
5.940.451,21 złotych netto, co stanowiło 
1.547.395,47 euro. Ustalenia wartości zamó-
wienia dokonano na podstawie kosztorysu in-
westorskiego.

Do przetargu zgłosiły swoje oferty 4 fi r-
my. W wyniku oceny tych ofert na wykonaw-
cę zadania wybrano Zakład Ogólnobudowlany 

i Inst. Elektrycznych Stanisław Kozieł, Orłów, 
który wykonanie zadania wycenił na kwotę  
2.314.340,00 złotych brutto.

Po podpisaniu umowy  wykonawca przy-
stąpił do realizacji inwestycji. Zadanie to 
stanowiło jedną z największych inwestycji 
w Gminie i jak się później okazało jedną z naj-
trudniejszych. Kłopoty z wykonawcą, brak jego 
płynności fi nansowej a tym samym możliwości 
terminowej realizacji zadania spowodowały 
wstrzymanie  prac na wiele miesięcy.

Gmina stanęła przed bardzo trudnym 
wyborem. Albo przerwanie realizacji zadania 
i kontynuacja przez innego wykonawcę wy-
łonionego w ponownym przetargu albo po-
szukiwanie innych dróg rozwiązań które nie 
spowodowałyby zwiększenia wydatków. Gdyby 
nastąpiło podrożenie inwestycji Gmina mu-
siałaby różnicę dopłacić z własnych środków 
bowiem kwota przyznanego dofi nansowania 
pozostałaby na pierwotnym poziomie.

Liczne konsultacje prawne i uzgodnienia 
z Urzędem Marszałkowskim oraz Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego pozwoliły na pozytywne 
rozwiązanie tej sprawy i choć z opóźnieniem 
ale inwestycję mogliśmy kontynuować.

W dniu 1 grudnia 2011 roku podwyko-
nawca działający na podstawie umowy z wy-
konawcą zgłosił zakończenie zadania. Fakt ten 
potwierdził Inspektor Nadzoru.

Długość wybudowanej sieci  kanalizacyjnej 
wynosi 6 392 mb. Do sieci ma możliwość pod-
łączenia się 111 gospodarstw. Z wykonanej in-

westycji wynikają korzyści, których nie sposób 
przecenić. Przede wszystkim mieszkańcy uzy-
skali możliwość podłączenia  się do nowoczes-
nej sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu poprawi 
się jakość ich życia i jakość funkcjonowania 
ich gospodarstw domowych. W trakcie realiza-
cji robót zostały odtworzone drogi gminne wraz 
z poboczami, z czego trzy odcinki dróg w asfal-
cie o łącznej długości ok. 1 km. Dzięki tej in-
westycji Krzczonów będzie terenem zadbanym, 
czystym ekologicznie, a zagrażające środowisku 
naturalnemu szamba odejdą w zapomnienie. 
W tym miejscu należą się podziękowania Panu 
Marianowi Gruszce – radnemu Gminy i zara-
zem sołtysowi wsi Krzczonów, który aktywnie 
służył pomocą przy realizacji inwestycji.
Gmina Opatowiec współfi nansowała w 2010
roku również inną inwestycję na terenie Krzczo-
nowa, mianowicie modernizację drogi powia-
towej wraz z chodnikami z Krzczonowa do 
skrzyżowania w Charbinowicach. Inwestorem 
był Powiat Kazimierski, który uzyskał dofi nan-
sowanie na realizację zadania, wkład Gminy 
w budowę drogi wyniósł 293.260,00 zł. 

Korzystając z obecności fi rm budowlanych 
przy budowie drogi powiatowej, Gmina w 2011 
roku dodatkowo zleciła wykonanie asfaltu przy 
Szkole Podstawowej w Krzczonowie kosztem 
prawie 8.000,00 zł. 




