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DRODZY MIESZKAŃCY GMINY OPATOWIEC
Jak stało się już tradycją, na podsumowanie
kadencji, a zarazem mijającego roku, przedstawiamy Państwu publikację,
obejmującą najważniejsze wydarzenia wskazanego okresu, które były
naszym wspólnym udziałem. Większość informacji,
które ujrzymy w biuletynie, jest ogólnie znana.
Znajdziemy je na stronie
internetowej gminy, przeczytamy w gazecie, usłyszymy na zebraniach wiejWójt Gminy Opatowiec
– Sławomir Kowalczyk
skich, czy w codziennych
rozmowach.
Niemniej,
złożenie i zsumowanie
rozmaitych faktów w jednym miejscu, daje bardziej przejrzysty obraz wykonanej w opisanym czasie pracy.
Z powodu technicznych ograniczeń, przedstawione sytuacje
i zdarzenia, ukazane są tu w oczywistym skrócie. Umieszczone
fotografie oddają również zaledwie fragment całości. Staramy się
jednak, by nasza publikacja była jak najbardziej obiektywna i rzetelna. Niektóre sprawy są następstwem kilkuletnich przygotowań,
tworzenia dokumentacji, ich realizacja często też jest rozłożona
w czasie. Z tego powodu opisujemy tu lata 2014-2018 całościowo,
choć do zakończenia obecnego roku jest jeszcze kilka miesięcy. Dla
zachowania ciągłość zdarzeń, a zarazem podsumowania zadań rok
po roku, zachęcamy Państwa do sięgnięcia do wcześniejszych siedmiu wydań biuletynu.
Gmina to ludzie, którzy ją zamieszkują, którym powinna ułatwić zaspokojenie podstawowych, wspólnych spraw. Szkoły, opieka
społeczna, infrastruktura komunalna, drogowa, przyjazny i kompetentny urząd. To również wspieranie i tworzenie możliwości zrzeszania się w rozmaite organizacje, koła, stowarzyszenia, uczestniczenia
w wydarzeniach kulturalnych, patriotycznych ale też rozmaitych
imprezach, czy jubileuszach. Też umiejętność rozmowy, zawierania
kompromisów i wypracowywania wspólnego stanowiska w rozmaitych kwestiach. Powtórzę słowa z biuletynu podsumowującego
ubiegłą kadencję. „Urząd i wszystkie jednostki podległe są dla ludzi
i ludziom mają służyć. Ta nadrzędna zasada była i jest istotą mojej
pracy.” W tej materii nic się oczywiście nie zmieniło.
Niewątpliwie, wszelkie decyzje dotyczące spraw gminy, są
poprzedzone dokładną analizą. Diagnozujemy potrzeby według
kryterium pilności, sprawdzamy możliwości realizacji, często poszukując wsparcia z zewnątrz. Wiedzę na temat ten temat czerpiemy
z zebrań wiejskich, rozmów z mieszkańcami, a nawet ze zwykłych
obserwacji. Następnie staramy się znaleźć źródła ich finansowania,
zabezpieczając środki w budżecie gminy oraz składając rozmaite
wnioski o dotację do Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, Powiatu Kazimierskiego i innych instytucji.
Często jest tak, że czas na poszukiwanie wsparcia (napisanie
dobrego wniosku o dofinansowanie) jest bardzo krótki. A konkurencja ze strony innych gmin duża. Trzeba więc wiele rzeczy realizować z wyprzedzeniem, nawet z odrobiną ryzyka. Tutaj szczególnie
ważna jest praca Wójta Gminy, umiejętność prowadzenia rozmów
na różnych szczeblach, podejmowania decyzji oraz sprawność
Urzędu Gminy, którym kieruje. Nieustannie poruszamy się w mnogości zmieniających się przepisów, interpretacji prawnych, dokumentacji, zapytań, itp.
Jesteśmy gminą aktywną, wszelkie dokumenty przygotowujemy starannie, czego efektem są rozmaite inwestycje, zadania czy realizowane u nas projekty. Wśród licznych spraw bieżących, codzien-

nej obsługi mieszkańców, które wykonuje urząd, należy również
dodać dbałość o funkcjonowanie podległych mu jednostek, takich
jak szkoły, GOPS, czy Instytucja Kultury, dbałość o mienie gminne,
w tym także, co bardzo ważne, pilnowanie bezpieczeństwa finansowego i prawnego gminy.
Spróbuje Państwu opisowo przybliżyć sprawy najistotniejsze,
choć i tych będzie sporo. Dla ułatwienia i przejrzystości odczytania,
zadania przedstawię skrótowo, dane techniczne i kwoty podam
w wartościach przybliżonych. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w dalszej części publikacji.
W mijającej kadencji wykonanych zostało ponad 30 kilometrów dróg w asfalcie. Pozyskaliśmy na ten cel, w znakomitej większości od Wojewody Świętokrzyskiego, ok. 4,5 mln zł. Wspomnę
tylko, że licząc od 2011 roku, daje to prawie 40 km dróg z nową
nawierzchnią. Nigdy wcześniej w historii gminy nie udało się ich
wykonać tyle, w tak krótkim czasie. Dla zilustrowania, gdzie i ile,
pokazujemy te inwestycje na dołączonej do biuletynu mapie, z wykonanymi w poszczególnych latach odcinkami. Drogi, tak zawsze
potrzebne, będziemy z całą pewnością budować dalej.
Dla porównania, w latach 2007-2010 położono asfalt na siedmiu odcinkach dróg o łącznej długości zaledwie 2,5 km, na co otrzymano ze środków zewnętrznych ok. 120 tys. zł. Mieliśmy, w obszarze
budownictwa drogowego prawdziwą zapaść, jeden z najgorszych
wyników, porównując choćby z okolicznymi gminami na obszarze
dwóch województw. Dziś ten wynik jest ponad dziesięciokrotnie
wyższy. To cieszy i mobilizuje.
Warto wspomnieć, że w bieżącej kadencji skutecznie przeprowadziliśmy bardzo trudną, ale równie potrzebną operację uregulowania stanu prawnego dla wszystkich, przeszło dwustu dróg, które
na podstawie obowiązującego od dwóch wieków, choć mało znanego współcześnie tzw. Kodeksu Napoleona, stały się drogami gminnymi. To bardzo ważne, bo dopiero od teraz gmina jest pełnoprawnym
właścicielem swoich dróg, ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Cieszą również wszelkie prace remontowe na drogach krajowych i powiatowych, znajdujących się na terenie naszej gminy.
Tego nigdy zbyt wiele.
Wykonujemy szereg prac bieżących przy odmulaniu rowów,
równaniu i utwardzaniu kamieniem dróg gruntowych, wymianie
wiat przystankowych oraz koszeniu poboczy czy gotowości na czas
zimy. Na bieżące zadania zadysponowaliśmy w bieżącym roku ok.
2500 ton kruszywa. Do dyspozycji gminy mamy zakupioną przed
trzema laty koparko-ładowarkę Komatsu, oraz pozyskane nieodpłatnie od Samorządu Województwa Świętokrzyskiego: samochód
Nissan Micra i Toyota Yaris.
Bardzo ważnym dla mieszkańców, dla naszych rodzin jest
z pewnością edukacja dzieci. Otóż, w samych szkołach, z roku na
rok, czynione są milionowe inwestycje, a kolejne przygotowywane
są do realizacji. Większość tych, bardzo kosztownych remontów
mamy już za sobą, dotyczy to pamiętanej przez wszystkich termomodernizacji szkół, wymiany pieców CO, remontu sal gimnastycznych, klas lekcyjnych i łazienek, budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wyposażyliśmy szkoły w najnowocześniejszy sprzęt
multimedialny, komputerowy i dydaktyczny.
Utworzyliśmy doskonałą bazę lokalową dla dzieci najmłodszych. Gruntownie przebudowane zostało przedszkole w Opatowcu. W Krzczonowie powstał całkiem nowy obiekt przedszkola,
najnowocześniejszy w całym powiecie, za kwotę ok. 780 tys. zł.
W przyszłym roku planujemy przeprowadzić kapitalny remont
boiska szkolnego w Opatowcu, powiązany z wykonaniem na nim
sztucznej murawy. Położona będzie również nowa nawierzchnia
(kostka / asfalt) na całym placu koło szkoły. Stosowną umowę na
to zadanie mamy już podpisaną z Marszałkiem Województwa. Równolegle, przygotowujemy się do sięgnięcia po środki unijne na całościowy remont boiska w Krzczonowie, wniosek będzie złożony do
połowy listopada br.
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Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk
z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego – Adamem Jarubasem
Praktycznie w każdym roku udaje się nam realizować rozmaite projekty unijne i pozyskać kilkusettysięczne dofinansowanie,
skierowane do szkół, w czym również przodujemy, wobec okolicznych gmin. W ostatnich czterech latach zrealizowaliśmy w szkołach
osiem projektów, na łączną kwotę ok. 2 mln zł, z dofinansowaniem
ze środków zewnętrznych na poziomie ok. 1,5 mln zł. Takie i podobne zadania zamierzamy kontynuować w latach przyszłych.
Nasze dzieci mają, przykładowo, zapewnione lekcje z języka
angielskiego, nauki pływania, logopedyczne, dofinansowane wyżywienie, organizowane rozmaite zajęcia dodatkowe, bezpłatne wycieczki do Krakowa, Kielc, Sandomierza, Wrocławia czy Warszawy.
Nasze szkoły są bezpieczne, nowocześnie wyposażone, prowadzone przez doświadczonych nauczycieli. Wyniki, jakie osiągają uczniowie, plasują nas w czołówce szkół z terenu powiatu kazimierskiego.
Nieustająco, prowadzimy rozmaite prace remontowe wszelkich remiz strażackich, świetlic wiejskich, i innych obiektów będących własnością gminy. To są poważne inwestycje, które z racji
wieloletnich wcześniejszych zaniedbań i często fatalnego stanu
technicznego, muszą być rozłożone na lata. To remonty, przebudowy i naprawy rozmaitych pomieszczeń, łazienek, instalacji elektrycznych, sanitarnych, elewacji, czy zadaszeń.
Przeprowadziliśmy również kompleksowy remont budynku
urzędu gminy, pierwszy taki, konieczny od bardzo dawna, od dziesiątków lat. Oprócz względów użytkowych, często również wizualnych, wymogi prawne, czy sanitarne powodowały konieczność
wykonania części prac (podjazd i łazienka dla osób niepełnosprawnych, serwerownia, nowa sieć informatyczna, wymogi techniczne
związane z RODO). Wspomnimy, że stan techniczny budynku wymagał wielu dodatkowych prac wzmacniających jego konstrukcję.
Na to zadanie udało się pozyskać od Marszałka Województwa kwotę ponad 200 tys. zł.
Aktualnie trwają prace związane ze zmianą pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Krzczonowie. W przyszłym roku
planujemy wykonanie nowej elewacji z ociepleniem, co z istniejącym już podjazdem dla osób niepełnosprawnych, uczyni z niego
nowoczesny, dostosowany do współczesnych wymogów obiekt.
Na remont budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu mamy również podpisaną umowę z wykonawcą, prace rozpoczną się jeszcze
w tym miesiącu. Wartość obydwóch zadań to kwota ok. 500 tys. zł,
przy dofinansowaniu ze środków unijnych na ok. 180 tys. zł.
W wyniku rozmaitych starań, udało się pozyskać od Marszałka
Województwa kwotę ponad 2,7 mln zł. przeznaczoną na rewitalizację Opatowca, przy wartości całego zadania ok. 4 mln zł. Warto dodać, że wspomniane wsparcie uzyskała zaledwie co trzecia starająca
się o nie gmina. Projekt dużej rewitalizacja skierowany był wyłącznie do stolic gmin Województwa Świętokrzyskiego, czyli w naszym
przypadku do Opatowca. W połączeniu z realną szansą na przywrócenie praw miejskich, stwarza to możliwości na podniesienie rangi
samej miejscowości jak i całej gminy.
Podpisaliśmy umowę na wymianę wszystkich, ponad pięciuset lamp ulicznych, na nowoczesne w systemie LED, z realizacją do
grudnia 2019 roku. Nasz, bardzo dobrze napisany, złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek, uzyskał pierwsze miejsce na liście
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rankingowej. Zadanie o wartości ok. 1,2 mln zł, dofinansowanie wyniesie niemal milion złotych.
Jesteśmy na ukończeniu kilkuletniego procesu, związanego z przejęciem od Skarbu Państwa działki rolnej w Krzczonowie koło oczyszczalni, na potrzeby jej gruntownego remontu.
Według analiz, koszt prac modernizacyjnych może wynieść co
najmniej milion złotych.
Od przeszło roku próbujemy zrealizować w ścisłej współpracy
z zainteresowanymi mieszkańcami zadanie montażu instalacji solarnych na obiektach prywatnych. Jest to jeden z trudniejszych projektów. W naszej gminie zainteresowanie zgłosiło ponad dwieście
osób. Bardzo ważnym jest, że by uzyskać dotację musimy wykonać
527 instalacji na obszarze gmin partnerskich: Wiślica, Czarnocin,
Nowy Korczyn i Opatowiec. Jesteśmy obecnie po drugim, korzystniejszym od wcześniejszego, rozstrzygnięciu przetargowym, przygotowujemy się do finalizacji zadania.
W podobnym montażu finansowym zrealizowaliśmy ostatnio
skutecznie, kolejny już raz, budowę przydomowych oczyszczalni
u 81 mieszkańców, za kwotę ok. 1,3 mln zł.
Systematycznie, rokrocznie uczestniczymy w uroczystościach
patriotycznych, niepodległościowych pod pomnikiem żołnierskim
Ksanach oraz Józefa Piłsudskiego w Opatowcu, na mogiłach wojennych w Kocinie, Czarkowach i Charbinowicach. Pamiętamy o ofierze krwi przelanej za Ojczyznę, pamiętamy o Pacyfikacji Opatowca,
o mogile pomordowanych w Mistrzowicach. Gmina uczestniczy
również w ogólnowojewódzkiej inicjatywie budowy pomnika Wincentego Witosa w Kielcach, przypomnijmy, trzykrotnego premiera
rządu polskiego.
Wspieramy działania służące zachowaniu prawdy historycznej,
corocznie gościmy w czasie wakacji grupę archeologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, eksplorującą osadę sprzed dwóch tysięcy
lat na terenie dzisiejszych Rzemienowic. Przypomnieliśmy postawę
nieznanego do niedawna bohatera czasu II Wojny Światowej – „Ojca
Tysiąca Sierot” – pochodzącego z Kociny. Uczestniczyliśmy, wraz
z ekipą programu historyczno-naukowego „Było, nie minęło…”
w zakończonych sukcesem, poszukiwaniach szczątków samolotu
alianckiego Liberator B24. Zdążał on z misją wsparcia dla Polskiego
Podziemia w ‘44 roku, zestrzelony, zakończył swój lot, rozbijając się
na polach Krzczonowa i Kociny.
Dzień 14 października 2018 roku, piękna chwila odsłonięcia pomnika żołnierskiej ofiary, poległych w tej katastrofie. Warto wspomnieć, że jedyny ocalały wówczas lotnik, znalazł opiekę i schronienie u mieszkańców Kociny, później Rachwałowic.. Po zakończeniu
wojny mógł szczęśliwie wrócić do swojego kraju. W tamtym czasie
taka postawa w okupowanym kraju była najwyższym aktem odwagi i poświęcenia.
Staramy się poszerzać również ofertę skierowaną do ogółu mieszkańców, również w poszczególnych miejscowościach,
w czym gmina czynnie uczestniczy. Wspieramy każdą aktywność,
tak bardzo potrzebną. Tym się właśnie promujemy, również na zewnątrz. Rozsławiają nas organizowane: Wystawa Koni, Dzień Kobiet, konkursy, turnieje piłki nożnej, siatkowej, turniej szachowy,
biegi dla Niepodległej, rajdy rowerowe, rozmaite dodatkowe zajęcia w bibliotece.
W mijającym roku uczestniczyliśmy w pięknie przygotowanych
Gminnych Dożynkach w Kamiennej. Niewątpliwie z dumą wspominamy również ubiegłoroczne Powiatowe Święto Plonów. Zwycięski
wieniec Gospodarzy Dożynek z Rogowa został wyróżniony na Dożynkach w Masłowie.
Z pewnością, bez pracy i zaangażowania wielu ludzi, w tym
pracowników gminy, często też bezinteresownej, nie byłoby możliwe wykonanie wielu pożytecznych dla społeczności gminy spraw.
Prawdziwą siłą są zawsze ludzie, ich pomysły, zorganizowanie i konsekwencja w dążeniu do celu.
Wspieramy druhów z jednostek OSP, pomagając im w organizacji jubileuszów, świąt i turniejów. Dzięki owocnym rozmowom
z Parlamentarzystami pozyskaliśmy ponad 200 tys. zł. z Budżetu
Państwa na zakup lekkiego samochodu bojowego dla jednostki
OSP Opatowiec.
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Orkiestra Strażacka z Kociny od lat uczestniczy w ważnych uroczystościach w naszej gminie. Jest przykładem społecznej działalności kulturotwórczej, podtrzymując tradycję, nadając powagę wydarzeniom ważnym i dostojnym. Chcemy pomagać jej w tej misji.
Staramy się wspierać panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Dbamy
o mundury dla strażaków, jednolite stroje dla pań, wyposażamy świetlice w niezbędne stoły, krzesła, zaplecze socjalne, czy kuchenne.
Cieszy też nowa forma aktywności, którą obserwujemy w naszej gminie od kilku lat. Z oddolnej inicjatywy mieszkańców naszej
gminy powstało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec, którego społeczną pracą udało się zrealizować kilka bardzo
ciekawych i potrzebnych projektów.
Najważniejszym była podniosła uroczystość nadania i przekazania sztandaru Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu. Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia,
możliwe stało sie wykonanie alejki do Źródełka św. Świerada w Kraśniowie (kolejnego już, pięknego symbolu naszej gminy), remont
budynku świetlicy wiejskiej w Kocinie, czy budowa wiaty ze sceną
w Kamiennej.
Pożyteczny i edukujący był cykl wyjazdów edukacyjnych i wycieczek do teatrów krakowskich, skierowany do szerokiego grona (niemal trzystu osób) dzieci szkolnych i dorosłych, na który to
Stowarzyszenie pozyskało sto procent funduszy z zewnątrz. Warto
wspomnieć, że stowarzyszenia działające „non profit”, mogą sięgać
po środki często niedostępne dla gmin czy innych instytucji.
Nasza troska skierowana jest również wobec osób w trudniejszej sytuacji finansowej. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje
swoje statutowe zadania wspierania potrzebujących ale również
zadania zlecone, takie jak 500+, czy Dobry Start. Oprócz swoich
typowych zadań rozszerzył ofertę wobec osób pozostających bez
pracy, pomagając chętnym odnaleźć się na tym rynku. Dla osób
o najniższych dochodach cyklicznie przekazujemy paczki żywnościowe z Banku Żywności.
Z dumą i radością uczestniczymy corocznie w pięknym jubileuszu par małżeńskich, które przeżyły długie 50 lat razem. Na tej uroczystości Wójt Gminy wręcza w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej,
przyznane przez Niego Dostojnym Jubilatom, pamiątkowe medale.
To zawsze wzruszająca chwila.
Staramy się być na bieżąco ze zmieniającym się światem operującym w przestrzeni informacyjnej i informatycznej. Zachęcamy,
do zakupu jednolitych, prawnie wymaganych, tabliczek z oznaczeniami numeru zabudowanej posesji. Dostosowujemy parametry,
w jakich funkcjonuje urząd i jednostki mu podlegające do rygorystycznych standardów bezpieczeństwa cyfrowego, dokonujemy zakupu koniecznych, certyfikowanych urządzeń. Wiele dodatkowych
zabezpieczeń i zmian organizacyjnych wymusza od gminy zmiana
przepisów o ochronie danych osobowych, tzw. RODO.
Dodatkowo, dysponujemy od niedawna terminalem płatniczym w urzędzie, a także mobilnym systemem powiadamiania kryzysowego, przy pomocy aplikacji SISMS – Blisko, z którym będziemy chcieli zapoznać szerzej naszych Mieszkańców. Na bieżąco, od
kilku już lat, informujemy konsekwentnie o rzeczach istotnych na
naszej stronie internetowej www.opatowiec.pl.
Szanowni Państwo, patrząc wstecz i próbując dokonać obiektywnej oceny ostatnich czterech lat, nie sposób nie wspomnieć
o rzeczy naprawdę oczywistej. By można było płynnie realizować
rozmaite zadania, musi zaistnieć jeden bardzo ważny fakt. Wójt
Gminy powinien umieć współpracować z Radą Gminy i jej Przewodniczącym. Każda inna sytuacja powoduje szkodę dla gminy. U nas
praca ta przebiega w trybie naprawdę bardzo dobrym, ze zrozumieniem i wzajemnym poszanowaniem. Potrafimy, w obliczu często
różnych poglądów, sygnalizowanych uwag, zawsze wypracować
konstruktywne i wspólne stanowisko.
Cieszy również stała obecność Sołtysów na sesjach Rady Gminy. Są niezbędnym łącznikiem pomiędzy urzędem i mieszkańcami.
To bardzo ważna rola, dzięki której mieszkańcy gminy często na bieżąco są informowani przez nich o istotnych sprawach na zebraniach
wiejskich, telefonicznie, a często też osobiście. Sołtysi pomagają
w podjęciu konkretnych decyzji, dotyczących danych miejscowo-

Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk
z Wojewodą Świętokrzyskim – Agatą Wojtyszek
i Poseł na Sejm – Anną Krupką
ści, są w wielu sprawach „osobami pierwszego kontaktu”.
Szanowni Państwo, jedną z istotnych spraw, którą powinien realizować dobry gospodarz gminy jest nie tylko bieżące zarządzanie
(też ważne na co dzień), ale też umiejętność wyjścia poza wygodne
administrowanie urzędem i aktywna praca na zewnątrz. To tam jest
klucz do prawdziwego sukcesu gminy, tam skryte są często wielkie
możliwości i środki finansowe. Wydawać by się mogło, że wystarczy
tylko po nie sięgnąć. Nic bardziej mylnego, do tego potrzeba chęci
i umiejętności. To rozliczne wyjazdy, rozmowy, spotkania, ustalenia,
budowanie i poszukiwanie wsparcia, by być skutecznym, by działania te mogły przynieść gminie wymierną i oczekiwaną korzyść.
Na jednej z sesji sprzed dwóch lat padło stwierdzenie, że od
2011 roku gmina Opatowiec pozyskała na realizację swoich zadań
więcej funduszy ze środków unijnych i krajowych, niż wynosi cały jej
kilkunastomilionowy roczny budżet. W tym momencie tę wartość
znacznie już przekroczyliśmy. Dodajmy do tych kwot dwadzieścia,
czy trzydzieści procent ze środków gminnych, jako wkład własny.
Te fundusze gmina musiała wygospodarować sama, by skorzystać
z szansy uruchomienia wspomnianych wcześniej dotacji.
Wszelkie operacje księgowe przeprowadzamy zawsze bardzo
uważnie, by nie naruszyć bezpieczeństwa finansowego naszej gminy. Nad tym też zresztą czuwa szereg instytucji, które na bieżąco
kontrolują sytuację gminy. Podkreślę, że owo bezpieczeństwo nie
było nigdy przez gminę naruszone.
Szanowni Państwo, nie dajmy się zwieść „fałszywym prorokom”, osobom od wielu lat tworzącym nieprawdziwy i krzywdzący
obraz naszej gminy, przedstawiającym zafałszowane dane, w myśl
niezrozumiałej zasady, że „im lepiej tym gorzej”. Gmina Opatowiec
wykonała w ostatnich latach olbrzymi wysiłek organizacyjny, finansowy i logistyczny. Większość zaniedbań i zaniechań z lat wcześniejszych została już naprawiona. Jesteśmy w tym momencie, co
bardzo cieszy, w wielu sprawach wzorcem dla innych. Będziemy
realizować kolejne, planowane i oczekiwanie przez naszych mieszkańców inwestycje i zadania.
W swej pracy kieruję się zawsze nadrzędną wartością, by jednakowo traktować każdego człowieka. Przed podjęciem decyzji,
wnikliwie analizuję wszelkie „za i przeciw”, starając się sprawiedliwie ocenić konieczność i celowość dokonywanych poczynań. Zawsze najważniejsze jest dobro gminy. Uważam, że z tego względu
powinienem szukać porozumienia i współpracy ponad podziałami,
ze wszystkimi osobami i instytucjami, którzy tę chęć wobec naszej
gminy wykazują.
W opisanym raporcie, przedstawiłem Państwu rzetelne podsumowanie mijającej kadencji. Wskazałem też zadania, które będą
kontynuowane w niedalekiej przyszłości, bo jeszcze wiele pracy do
wykonania w naszej gminie. Ten raport i deklaracje poddaję pod
Państwa ocenę. Nie są to nigdy puste słowa. Życząc miłej lektury,
zapraszam więc do zapoznania się z nią.
Z wyrazami szacunku,

		

Wójt Gminy Opatowiec
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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY OPATOWIEC
Kadencja Samorządów 2014-2018 dobiega końca. W mijającej
kadencji odbyło się 49 Sesji Rady Gminy, podjęto 268 uchwał. Dotyczyły m.in. następujących zagadnień: budżetu Gminy Opatowiec,
podatków i opłat lokalnych, przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016-2023, zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenia ich przebiegu, dostosowania sieci szkół do
nowego ustroju szkolnego, przystąpienia do realizacji projektu pod
nazwą ,,Trasy Rowerowe’’, procedury związanej z przywróceniem
miejscowości Opatowiec statusu miasta.
Po analizie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu, Rada
Gminy pozytywnie oceniała działania Wójta w tym zakresie, udzielając jednogłośnego absolutorium. Rada Gminy pracowała zgodnie
z przyjętym rocznym planem pracy. Uchwały były podejmowane
przy wysokiej frekwencji radnych. Rada wyrażała opinie, zajmowała
stanowiska, przyjmowała informacje o funkcjonowaniu placówek
oświatowych i jednostek organizacyjnych gminy. Radni uczestniczyli w wielu uroczystościach i imprezach okolicznościowych.
Rok wyborczy w samorządach, to czas zdawania sprawozdań
z działalności za okres kadencji. Które zadania udało się zrealizować,
a które nie i dlaczego. Biuletyn, który mają Państwo w rękach informuje właśnie o tym, jest to sprawozdanie z działalności organów
gminy (Rady Gminy, Wójta Gminy). Czy wszystko udało się zrobić?
Na pewno nie wszystko, potrzeby i oczekiwania są duże, ale bardzo
dużo zostało wykonane. Choćby wiele kilometrów dróg, remonty
szkół, poprawa wyposażenia szkół, wiele imprez kulturalnych. Można by wymieniać dalej, o tym przeczytają Państwo w Biuletynie. Nie
udałoby się wiele spraw rozwiązać bez zaangażowania mieszkańców gminy. Za zaangażowanie w pracę społeczną w imieniu ustępującej Rady Gminy wszystkim bardzo dziękuję..
Biuletyn Informacyjny, jest – jak wskazuje tytuł – formą informacji z realizacji zadań, a nie formą agitacji wyborczej. Wynik wyborów może w jakiejś części zależy od złożonego sprawozdania,
ale nie jest to decydujące. Czasem o wynikach wyborów decydują
sprawy drugorzędne, nie mające znaczenia w pracy samorządowej
np. to czy kandydat ładnie mówi i dużo obiecuje zgodnie z powiedzeniem – nikt Ci nie da tyle, ile ja Ci mogę obiecać – lub czy ma
zaplecze polityczne.
W dniu 21 października 2018 roku odbędą się wybory do samorządów lokalnych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich).
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Przewodniczący Rady Gminy
– Andrzej Malec

Wybrane osoby będą miały wpływ na rozwój lokalny, na życie
każdego z nas. Wybory jest to jeden z najważniejszych aktów demokratycznych. Nie można pozostać w domu i później narzekać,
że wybory ułożyły się nie po naszej myśli. Zachęcam Państwa do
udziału w wyborach, całymi rodzinami, całymi miejscowościami.
Głosujcie Państwo na takich kandydatów, którzy najlepiej potrafią
spełnić Wasze oczekiwania. Polityka lokalna, to działanie na rzecz
dobra wspólnego. Na swoich przedstawicieli do samorządów należy wybrać osoby kompetentne. Czy tak jest? Nie zawsze. Nad swoim wyborem należy się dobrze zastanowić.
Szanowni Państwo!
Życzę ciekawej lektury. Rozsądnych i dobrych wyborów. Do zobaczenia w lokalach wyborczych. Wybory odbywają w godzinach
7.00-21.00.
mgr Andrzej Malec
Przewodniczący Rady Gminy
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XI GMINNY DZIEŃ KOBIET W KRZCZONOWIE
W niedzielę 11 marca 2018 r. Panie z naszej gminy świętowały Dzień Kobiet, który odbył się w świetlicy wiejskiej
w Krzczonowie.
Na uroczystość przybyło ponad 200 Pań z terenu gminy Opatowiec, a także zaproszeni goście: Posłowie na Sejm RP Krystian
Jarubas i Michał Cieślak, Tadeusz Kowalczyk – Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Mirosław Pawlak – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP, Przewodniczący
Rady Powiatu Marek Augustyn, Radni Powiatowi Michał Szczerba
i Marian Gruszka, Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Malec
wraz z Radnymi, Sekretarz Gminy – Łukasz Marzec, Skarbnik Gminy
– Anna Klimaszewska-Luty, Sołtysi, Dyrektorzy i Pracownicy instytucji gminnych oraz powiatowych z terenu województwa świętokrzyskiego. XI Gminny Dzień Kobiet w Krzczonowie odbył się pod
patronatem Posła do PE Czesława Siekierskiego.
Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, jako gospodarz
uroczystości dokonał otwarcia imprezy witając zaproszonych gości
i składając najserdeczniejsze życzenia zebranym Paniom. Następnie
Panowie wręczyli Kobietom kwiaty.
Na scenie zaprezentowały swój program artystyczny dzieci
i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu, Szkoły Podstawowej w Krzczonowie oraz osoby uczęszczające na zajęcia artystyczne
organizowane przez Instytucję Kultury w Opatowcu. Na scenie wystąpiła również reprezentacja Krzczonowa, która wspólnie zaśpiewała ułożoną specjalnie na tą okoliczność piosenkę.
Gwiazdą wieczoru była grupa teatralna „APROPO” z Kazimierzy Wielkiej, która swym repertuarem bawiła publiczność, prezentując program przygotowany specjalnie z okazji Dnia Kobiet.
Nad przebiegiem uroczystości czuwała prowadząca Beata Adamczyk – Dyrektor Instytucji Kultury. Po zakończeniu części artystycznej Panie spędziły sympatycznie czas przy muzyce zespołu Top Secret.
Serdecznie podziękowania należą się mieszkańcom Krzczonowa na ręce sołtysa Mariana Gruszki, w tym szczególnie KGW Krzczonów z Przewodniczącą Edytą Obarzanek, OSP Krzczonów, pracownikom instytucji gminy, młodzieży, dzieciom i wszystkim osobom,
które zaangażowały się w przygotowanie uroczystości, w jej obsługę oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa.
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DOŻYNKI GMINNE 2018 W KAMIENNEJ

Tegoroczne Święto Plonów mieszkańcy gminy Opatowiec
obchodzili w Kamiennej.
Tradycyjnie, dożynki rozpoczął barwny korowód prowadzony
przez Orkiestrę Dętą z Kociny, w którym uczestniczyły delegacje
z dziewięciu sołectw prezentując okazałe wieńce dożynkowe. Na
jego czele stali Starostowie Dożynek Ewa Mystek oraz Przemysław
Janowski i gospodarze terenu: Sołtys Kamiennej Tadeusz Domoń
oraz Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk.
Następnie uczestniczyliśmy w Mszy Świętej polowej, którą
w intencji rolników odprawił proboszcz Parafii Sokolina ks. Tadeusz
Śliwa. W homilii ksiądz proboszcz przypomniał, że to dzięki ciężkiej
pracy rolnika, codziennie na nasze stoły trafia chleb, bez którego
trudno wyobrazić sobie życie człowieka. Dodał, że we współczesnym świecie chleb jest mało szanowany, a wartość jego człowiek
docenia często dopiero wówczas, gdy go zabraknie.
Po uroczystej Mszy Świętej przybyłych gości i mieszkańców
powitał Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk.
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W uroczystości udział wzięli Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Malec – Przewodniczący Rady
Gminy wraz z radnymi, radni powiatu, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy jednostek, zaproszeni goście i mieszkańcy. Przybył również
Krystian Jarubas Poseł na Sejm RP. Przekazano życzenia i odczytano
okolicznościowe listy od Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Świętokrzyskiego, Dyrektora ARiMR w Kielcach, Posła do PE Czesława
Siekierskiego, Posła na Sejm RP Kazimierza Kotowskiego, Starosty
Kazimierskiego Jana Nowaka. Wszyscy dziękowali rolnikom za ich
ciężką pracę i trud jaki podejmują, aby nam chleba nie zabrakło.
Dalszą część uroczystości na chwilę przerwał ulewny (w tym
roku potrzebny szczególnie) deszcz. Nie wpłynął on jednak na frekwencję, wszyscy zebrani mogli się schronić pod przygotowanymi
na tę ewentualność namiotami. Po chwili nad Kamienną pokazało
się piękne słońce.
Najważniejszą częścią dożynek było przekazanie symbolicznego bochna chleba. Na ręce Wójta Gminy, Starostowie Dożynek,
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wręczyli upieczony z tegorocznej mąki chleb – owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich, symbol życia, radości, sytości i szczęścia. Poprosili
Wójta, by jako gospodarz gminy, dzielił nim równo i sprawiedliwie
tak, aby nikomu go nie zabrakło.
Przyjmując chleb, upieczony z tegorocznych ziaren, Wójt
Gminy podziękował i wyraził uznanie rolnikom za trud i całoroczną pracę. Zgodnie z tradycją jako znak gościnności, przyjaźni i wspólnoty, dożynkowy chleb Wójt wspólnie z Marszałkiem
Województwa pokroili i podzielili między wszystkich obecnych.
Następnie przystąpiono do prezentacji i oceny dziewięciu zgłoszonych do konkursu wieńców dożynkowych. Komisja konkursowa
brała pod uwagę m.in. estetykę wykonania, różnorodność materiałów, elementy tradycyjne i regionalne oraz sposób zaprezentowania wieńca. Każdy zgłoszony do konkursu wieniec dożynkowy
został nagrodzony, zaś najpiękniejszy, za który został uznany wieniec sołectwa Kamienna reprezentował naszą gminę w Czarnocinie
podczas dożynek powiatu kazimierskiego.
Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji kulinarnych. Na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich serwowano tradycyjne potrawy,

wypieki i wiele innych pyszności przygotowanych przez gospodynie z terenu gminy Opatowiec. Nie zabrakło występów artystycznych dzieci i młodzieży z terenu gminy Opatowiec oraz niezawodnej Orkiestry Dętej z Kociny, której akompaniament od
samego początku towarzyszył dożynkowym uroczystościom.
Dla najmłodszych przygotowano dmuchaną zjeżdżalnię, którą mogli cieszyć się mimo wcześniejszych opadów deszczu.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, prowadzonej przez Beatę Adamczyk, przyszedł czas na zabawę przy muzyce zespołu Royal.
Dożynki gminne w tym roku z pewnością były udane. Wszystko to
dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, w tym mieszkańców miejscowości Kamienna, pracowników gminy, oraz innym licznie zaangażowanym osobom, którzy wspólnym wysiłkiem, swoją obecnością
stworzyli tegoroczne gminne święto plonów.
Składamy serdeczne podziękowanie na ręce Starostów Dożynek Państwa Ewy Mystek i Przemysława Janowskiego, Sołtysa wsi
Tadeusza Domonia, dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Przewodniczącą Koła Anną Nowak, Strażaków OSP, wszystkich mieszkańców
za wykonaną pracę i kultywowanie pięknej tradycji.

POSEŁ MICHAŁ CIEŚLAK PONOWNIE Z WIZYTĄ
W GMINIE OPATOWIEC
W dniu 20 września 2018 roku naszą gminę odwiedził Poseł na Sejm RP Michał Cieślak.
Spotkanie z Wójtem Gminy Sławomirem Kowalczykiem miało
charakter roboczy. Poruszono kilka istotnych spraw, w tym temat
zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
OSP Opatowiec, będący już w fazie finalizacji.
Przypomnijmy, to właśnie dzięki autopoprawce posła Cieślaka do Ustawy Budżetowej przyjętej przez Sejm RP na rok 2018,
możliwe było uruchomienie procedury związanej z kosztownym
zakupem. Na zadanie zabezpieczono 330 tys. zł, z czego ok. 70%
stanowią środki z Budżetu Państwa uruchomione za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe 30% to środki własne gminy.
Poruszony był również temat przywrócenia praw miejskich
dla Opatowca. Procedura została już zakończona, cała dokumentacja znajduje się u Prezesa Rady Ministrów. Wg ostatnich informacji z MSWiA, przekazanych przez posła, istnieje wysokie prawdopodobieństwo uroczystego dokonania tego aktu w 100-lecie
odzyskania niepodległości, tj. 11 listopada b.r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
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WIANKI NAD WISŁĄ W OPATOWCU
Zgodnie z tradycją 24 czerwca 2018 r. Opatowiec rozbrzmiewał muzyką, radością i śpiewem. Pogoda nie była w stanie zakłócić obchodów Nocy Świętojańskiej, u nas nazywanych
„Wiankami nad Wisłą w Opatowcu”.
Bardzo się cieszymy, że piękne słowiańskie tradycje sobótkowe
kultywowane są u nas i przekazywane kolejnym pokoleniom oraz,
że z roku na rok, przyciągają większe grono uczestników.
Na obchody tej pięknej uroczystości przybyli zaproszeni goście: Krystian Jarubas – Poseł na Sejm RP, Sławomir Kowalczyk –
Wójt Gminy Opatowiec, Łukasz Marzec – Sekretarz Gminy, Elżbieta
Szczęsna-Kusak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu, Jarosław Naporowski – Kierownik GOPS, Michał Szczerba – Członek
Zarządu Powiatu Kazimierskiego.
Po krótkiej informacji na temat sobótkowych zwyczajów,
przygotowanej przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu, uroczystość rozpoczęły występy artystyczne. Blok artystyczny
rozpoczął piękny polonez w wykonaniu przedszkolaków ze Szkoły
Podstawowej w Opatowcu, przygotowanych przez Panią Katarzynę Szczerbę. Następnie skoczną polkę zatańczyła grupa maluchów
prowadzona przez Panią Ewę Cabaj. Krakowiaka brawurowo wykonali podopieczni Pani Oli Cugowskiej. Młodzież uczestnicząca
w zajęciach Kółka Teatralnego, prowadzonego przez Panią Kasię
Szczerbę, zakończyła prezentację naszych tańców narodowych
również polonezem. Uczynili to z takim wdziękiem, że widzowie
dzielnie trwali na swoich miejscach pomimo dość obfitych opadów deszczu. Na ludową nutę pięknie zaśpiewała grupa wokalna
ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, przygotowana przez Pana
Wiesława Tomala oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu. Występy artystyczne zakończył krótki występ zespołu muzycznego „Antrakt”.
W trakcie występów zostały wręczone dyplomy dla młodych
artystów uczęszczających na zajęcia plastyczne prowadzone przez
Panią Annę Stoksik-Markuszewską.
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Jednym z ważniejszych elementów naszej uroczystości jest
konkurs wianków. Każdego roku komisja ma bardzo trudne zadanie, gdyż każdy z przygotowanych na konkurs wianków jest przepiękny, a tylko trzy zostają nagrodzone. W tym roku komisja w składzie: Elżbieta Szczęsna-Kusak – przewodnicząca, Janina Siemieniec
oraz Jarosław Naporowski – członkowie komisji, wytypowali trzy
zwycięskie wianki. Wykonawcami najpiękniejszych wianków okazali się w tym roku: Julia Kaczmarczyk i Krzysztof Kozieł, Weronika
Pudo oraz Magdalena Pietrzyk.
Barwny korowód z rynku przeszedł na brzeg Wisły, gdzie
wśród śpiewów, zgodnie z tradycją, wianki zostały puszczone
z nurtem wody.
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Opatowiec zadbały o słodki poczęstunek dla uczestników uroczystości.
Wianki nad Wisłą w Opatowcu, udaje się organizować dzięki
wspólnemu działaniu i zaangażowaniu wielu osób i instytucji. Za co
serdecznie dziękujemy.

BIULETYN INFORMACYJNY – Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA W KOCINIE

Dnia 3 maja 2018 roku w Kocinie obchodzono Gminny Dzień Strażaka.
Uroczystości ku czci św. Floriana rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem św. Barbary.
Następnie druhowie strażacy, których prowadził Komendant Gminny OSP
dh Tadeusz Nur w paradnym szyku i przy
akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kociny
przemaszerowali na plac przy remizie OSP
Kocina. Dziewięć pocztów sztandarowych
i liczne grono strażaków ochotników reprezentowało naszą gminę.
Na uroczystość przybyli zaproszeni
goście: Jacek Wilk – Poseł na Sejm RP, Ireneusz Żak – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP, Jan Nowak –
Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP,
Starosta Kazimierski, Sławomir Kowalczyk
– Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP,
Wójt Gminy, kpt Marcin Żarek – Zastępca
Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej, którzy po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień przyjęli defiladę
jednostek OSP.

W uroczystości udział wzięli Druhowie
Strażacy, Radni Gminy Opatowiec, Radni
Powiatu Kazimierskiego, Sołtysi oraz mieszkańcy Gminy.
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP odznaczyło i wyróżniło następujących druhów:
Srebrnym Medalem Za Zasługi dla
Pożarnictwa – dh Grzegorza Lisikiewicza
i Adama Rumasa z OSP Kamienna oraz dh
Dariusza Grzesika z OSP Mistrzowice
Brązowym Medalem Za Zasługi dla

Pożarnictwa – dh Kamila Kępskiego i Piotra
Małka z OSP Kamienna oraz dh Rafała Kowynię OSP Charbinowice
Prezydium Zarządu Powiatowego OSP
odznaką Wzorowy Strażak uhonorowało dh
Jacka Małka, Arkadiusza Małka, Piotra Kłosa, Przemysława Cabaja z OSP Kamienna
oraz dh Roberta Niepsuja z OSP Kocina.
Serdecznie dziękujemy Druhom Strażakom z OSP Kocina, Paniom z KGW Kocina
i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przebieg uroczystości.

SPRZĘT RATOWNICZY DLA JEDNOSTEK OSP
W dniu 7 czerwca 2018 r. przed remizą OSP w Opatowcu odbyło się przekazanie defibrylatorów, desek ortopedycznych oraz zestawów ratowniczych
PSP R1 z szynami Kramera.
Uroczystego wręczenia dokonał Wójt
Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk,
który przekazał sprzęt druhom strażakom
z terenu Gminy Opatowiec.
Na rzecz jednostek OSP Opatowiec,
OSP Kocina, OSP Ksany oraz OSP Chwalibogowice przyznano sprzęt, ratowniczy,
o wartości ok. dwudziestu siedmiu tysięcy
złotych.
Został on zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz wkładu własnego Gminy
Opatowiec.
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ŹRÓDEŁKO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA ŚWIERADA
– SYMBOL TYSIĄCLETNIEJ HISTORII OPATOWCA
Gmina Opatowiec utworzyła obiekt małej architektury przy
Żródełku Św. Świerada w Kraśniowie.
Działkę tę Gmina Opatowiec nabyła do zasobu nieruchomości
gminnych w 2016 r. Znajduje się tam Źródełko Św. Andrzeja Świerada zwanego Żurawkiem, pierwszego polskiego świętego, urodzonego w Opatowcu.
Potwierdzeniem związku świętego z naszym terenem jest,
oprócz przekazów mówionych, m.in. XVII-wieczny obraz znajdujący
się w kościele parafialnym w Opatowcu, przedstawiający, wówczas
jeszcze błogosławionego, Andrzeja Świerada.
W ramach przeprowadzonych prac wykonano budowlę z kamienia szanieckiego, istniejące źródło zaadoptowano na studnię,
z której dzięki zamontowanej pompie istnieje możliwość czerpania wody. Zagospodarowano również otaczający teren. Ciekawym
elementem utworzonego małego obiektu architektury jest rzeźba,
wykonana z drewna, autorstwa artysty rzeźbiarza Pana Mariusza Bolona z Łubnic.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy,
przy wydatnym zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy oraz
przy dofinansowaniu uzyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej
na 2017 r.”

JUBILEUSZ 95-LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KRZCZONOWIE
W niedzielę 24 czerwca 2018 roku odbyła się uroczystość
Jubileuszu 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowie.
Polową Mszę Św. w intencji Jubilatki odprawił proboszcz parafii w Sokolinie ks. Tadeusz Śliwa. Uroczystego otwarcia dokonali
dh Marian Gruszka – Prezes Zarządu OSP Krzczonów i dh Sławomir
Kowalczyk – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP, a jednocześnie Wójt Gminy Opatowiec.
Na uroczystość przybyli: Poseł na Sejm RP Krystian Jarubas,
Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Tadeusz Kowalczyk,
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Mirosław Pawlak,
Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP Starosta Kazimierski Jan Nowak, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP kpt. Marcin Żarek,
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Jacek Piwowarski, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego Marek Augustyn, Członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego Michał Szczerba,
Sekretarz Gminy Opatowiec Łukasz Marzec, Przewodniczący Rady
Gminy Opatowiec Andrzej Malec wraz z radnymi, oraz licznie mieszkańcy gminy i goście.
Następnie rys historyczny jubilatki odczytał prowadzący uro-
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czystość Pan Tomasz Paluch. Kolejnym punktem uroczystości było
wręczenie medali i odznak przyznanych przez Zarządy Oddziałów
Związku OSP RP dla druhen i druhów jednostki OSP Krzczonów.
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono
dh Bogdana Woźniaka i dh Stanisława Kłosa.
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono
dh Krystiana Zioło i dh Waldemara Zioło.
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono
dh Marcina Stoksika i dh Krzysztofa Stokłosę.
Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: Patryk Jedynak, Sabina
Baran, Anna Porębska, Damian Szluchcik, Grzegorz Molenda, Mateusz Kwiecień, Paweł Szluchcik, Bronisław Tkacz, Kinga Książek,
Kamil Stoksik, Adrian Stoksik, Katarzyna Kowalczyk.
Na zakończenie odbyła się uroczysta defilada pododdziałów
OSP, którą prowadził Komendant Gminny OSP dh Tadeusz Nur,
a ton jej nadawała Orkiestra Strażacka z Kociny pod batutą kapelmistrza dh Roberta Pluty.
Na ręce dh Prezesa OSP Krzczonów Mariana Gruszki składamy
najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich strażaków ochotników
i mieszkańców Sołectwa Krzczonów.
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JUBILEUSZ 130-LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W OPATOWCU

W niedzielę 29 lipca 2018 r. w Opatowcu uroczyście obchodzono Jubileusz 130-lecia działalności miejscowej Ochotniczej
Straży Pożarnej.
Wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza Św. odprawiona przez
ks. Ireneusza Zycha – proboszcza parafii pw. Św. Jakuba Apostoła
w Opatowcu.
Następnie poczty sztandarowe i druhowie strażacy prowadzeni przez Komendanta Gminnego OSP Tadeusza Nura w paradnym
szyku przemaszerowali na plac obok remizy. Tam odbyła się główna
część uroczystości zgodnie ze strażackim ceremoniałem.
Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt. uroczystego otwarcia dokonali dh Ryszard Kłos – Prezes Zarządu OSP Opatowiec, Jednostki Jubilatki i dh Sławomir Kowalczyk – Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego OSP RP, a jednocześnie Wójt Gminy Opatowiec, który
powitał poczty sztandarowe i przybyłych gości.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz strażackich
i samorządowych, poczty sztandarowe jednostek OSP oraz przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych.
Na uroczystość przybyli: Michał Cieślak Poseł na Sejm RP, Tadeusz Kowalczyk Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, Mirosław Pawlak Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP
RP, Jan Nowak Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP, Starosta Kazimierski, Maciej Gawin Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego
KRUS w Kielcach. Komendę Powiatową PSP reprezentowali Marcin
Oziębło – Komendant, Marcin Żarek – Zastępca Komendanta i Andrzej Krupa.
Obecni byli także: Andrzej Malec Przewodniczący Rady Gminy
Opatowiec wraz z Radnymi, Michał Szczerba Członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego, Jarosław Miszczyk Radny Powiatu Kazimierskiego, Adam Stoksik – reprezentujący Czesława Siekierskiego Posła
do PE, Janina Siemieniec – Przewodnicząca KGW Opatowiec, Jerzy
Kalinowski Prezes Koła Łowieckiego Bażant, Alfred Minior Sołtys
Opatowca, Wiesław Ryba Prezes SKR Opatowiec oraz sołtysi, mieszkańcy gminy i goście. Rys historyczny Jubilatki odczytał dh Wiesław
Gwóźdź Naczelnik OSP Opatowiec .
Podczas apelu padło wiele podziękowań i słów uznania za społeczną służbę oraz działalność ratowniczą. Odczytano list od Agaty Wojtyszek Wojewody Świętokrzyskiego i Krystiana Jarubasa Posła na Sejm RP.

Zasłużonym druhom wręczono medale oraz odznaczenia
w tym najwyższe wyróżnienie Związku OSP RP – Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. To odznaczenie otrzymał dh Edward Rutkowski. Medalem Honorowym
im. Bolesława Chomicza udekorowano dh Zygmunta Dybałę.
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono: Sabinę Minior, Wandę Gwiazdę, Łukasza Lesiaka, Adama Pitułę, Zdzisława Niedzielę, Aleksandra Miniora, Janinę Siemieniec, Piotra Gwóździa, Tomasza Siwego. .
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono:
Karola Ledwicha, Jerzego Zuwałę, Zdzisława Bernata, Przemysława Janowskiego, Romana Wdowiaka, Arkadiusza Zuwałę, Tomasz
Rutkowskiego.
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono: Winicjusza Włosowicza, Włodzimierza Miękosia, Henrykę Srogę, Krystynę
Łazarz, Jana Krzaka, Dagmarę Widłak-Syrkiewicz, Jana Janowskiego.
Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: Dawid Miękoś, Kamil
Siwy, Maciej Korzec, Walter Bober.
Na zakończenie odbyła się uroczysta defilada pododdziałów
OSP, którą prowadził Komendant Gminny OSP dh Tadeusz Nur,
a ton jej nadawała Orkiestra Strażacka z Kociny pod batutą kapelmistrza Roberta Pluty.
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NOWE PRZEDSZKOLE W KRZCZONOWIE

Nowy budynek przedszkola w Krzczonowie powstał w ramach nowego projektu, o nazwie „Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Opatowiec”.
Wartość projektu wynosi około 900 tysięcy złotych, a pieniądze
– w tym dotację z Unii Europejskiej – Samorząd Gminy przeznaczył
na modernizację dwóch przedszkoli: w Krzczonowie i Opatowcu.
Ponad 70 procent wydatków przeznaczonych zostało na modernizację przedszkola w Krzczonowie. Wartość tej inwestycji wynosi
ponad 650 tysięcy złotych. Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej – pół miliona. Dotacja z Brukseli to wynik konkursu „Rozwój
struktury edukacyjnej i szkoleniowej”, ogłoszonego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Projekt z Opatowca uzyskał
wysokie oceny i znalazł się na liście dofinansowań.
Placówka w Krzczonowie powstała na placu obok budynku
Szkoły Podstawowej – w miejscu starego przedszkola. Prace ruszyły
jesienią 2017 roku.
Na uroczystość przybyli:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – pan Adam Jarubas, Wójt Gminy Opatowiec – pan Sławomir Kowalczyk, Ksiądz Arkadiusz Karczyński – wikariusz parafii Sokolina, Wójt Gminy Bejsce
– pan Józef Zuwała, Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Okręgu Świętokrzyskiego – pani Halina Opilska, Skarbnik Gminy
Opatowiec – pani Anna Klimaszewska-Luty, Radni Powiatu Kazimierskiego – pan Michał Szczerba i pan Marian Gruszka, Radni Gminy Opatowiec na czele Przewodniczącym Rady Gminy Opatowiec
– panem Andrzejem Malcem, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu – pani Elżbieta Szczęsna-Kusak, Dyrektor Gminnej Instytucji
Kultury – pani Beata Adamczyk, Kierownik GOPS w Opatowcu – pan
Jarosław Naporowski, Główna księgowa Szkół z terenu Gminy Opatowiec – pani Otylia Tomal, Koło Gospodyń Wiejskich w Krzczonowie na czele z przewodniczącą panią Edytą Obarzanek, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Krzczonowie na czele z przewodniczącą
Anną Porębską, Sołtysi miejscowości Gminy Opatowiec, Pracownicy
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Urzędu Gminy w Opatowcu, Dzieci, Rodzice i Nauczyciele Punktu
Przedszkolnego w Krzczonowie, Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.
Uroczystość rozpoczęła się w samo południe. Pierwszym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi, którego dokonali: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – pan Adam Jarubas, Wójt Gminy Opatowiec – pan Sławomir Kowalczyk, Przewodniczący Rady
Gminy Opatowiec – pan Andrzej Malec, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie – pan Tomasz Paluch, Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Anna Porębska, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – uczennica Sandra Parada.
Następnie ksiądz Arkadiusz Karczyński wikariusz Parafii Sokolina odmówił modlitwę i poświęcił nowy budynek, życząc aby
wszystkim, którzy będą z niego korzystali służył długo i dobrze.
Potem wszyscy udali się na zwiedzanie obiektu. W sali, która jest
królestwem starszaków zatrzymaliśmy się chwilę dłużej, ponieważ
dzieciaki chciały podziękować i wręczyć kwiaty wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, że mogą bawić się i uczyć w takim super
przedszkolu. Nie zabrakło również upominków dla przedszkolaków
od przybyłych gości. Po obejrzeniu przedszkola wszyscy udali się
na salę gimnastyczną, gdzie pan Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy
Opatowiec powitał przybyłych gości oraz wszystkich zebranych,
a następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie podkreślając
w nim jak bliska współpraca Gminy Opatowiec z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego wpłynęła na rozwój Gminy Opatowiec w tym jednostek oświatowych.
Po występach dyrektor szkoły pan Tomasz Paluch w imieniu
całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Krzczonowie
podziękował panu Adamowi Jarubasowi – Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, panu Sławomirowi Kowalczykowi – Wójtowi
Gminy Opatowiec oraz Radzie Gminy Opatowiec na ręce pana Andrzeja Malca – Przewodniczącego Rady Gminy Opatowiec za zrozumienie potrzeb szkoły oraz poczynione inwestycje w ostatnich
latach, które przyczyniają się do rozwoju placówki.
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ODKRYTO SZCZĄTKI SAMOLOTU LIBERATOR B24J

W okolicach Krzczonowa odnaleziono silnik bombowca
„Liberator”, zestrzelonego w 1944 r. Silnik i elementy bombowca „Liberator”, który został zestrzelony w 1944 r., zostały odnalezione na polach Kociny i Krzczonowa.
Poszukiwany „Liberator” B24J EW250 L brał udział w transporcie zrzutów broni i leków dla Armii Krajowej. Jego załogę stanowili brytyjscy i południowoafrykańscy piloci. 16 października 1944
r., podczas lotu z lotniska Brindisi we Włoszech, razem z innymi
samolotami RAF został zaatakowany w rejonie Krakowa przez niemiecką Luftwaffe.
Prace mające na celu odnalezienie szczątków maszyny były prowadzone w dniu 29 września w rejonie miejsca upadku samolotu.
Stowarzyszenie „Wizna 1939” , które już po raz drugi prowadziło prace poszukiwawcze na tym miejscu ma nadzieję, że odnalezione szczątki będzie można wyeksponować w muzeum. Prace były
prowadzone na zaproszenie „Społecznego Komitetu Upamiętnienia Poległych Pilotów SAAF RAF w katastrofie Liberatora B24J EW
-250L w 1944 r.”
Wójt Gminy Opatowiec wraz z Komitetem przy patronacie IPN,
Wojewody Świętokrzyskiego i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dokona w dniu 14 października 2018 roku Kocinie uroczystego odsłonięcia Pomnika Lotników Liberatora B24J EW250L.
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ARCHEOLODZY W RZEMIENOWICACH

Na terenie Rzemienowic kolejny już rok prowadzone są badania archeologiczne osady sprzed ok. dwóch tysięcy lat
W dniu 22 sierpnia 2018 roku, liczną grupą mieszkańców naszej gminy wraz z zaproszonymi gośćmi oraz pasjonatami historii,
uczestniczyliśmy w ciekawej, poznawczej lekcji dotyczącej trwałych
pozostałości po ludach (kulturach) zamieszkujących ziemie znajdujące się współcześnie na terenie naszej gminy.
Kolejny już rok, grupa naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa, pod kierunkiem mgr. Jana Bulasa, którą gościliśmy w Szkole Podstawowej w Opatowcu, prowadziła od początku sierpnia na terenie Rzemienowic badania archeologiczne
osady z czasów rzymskich, datowanej na ok. II wiek naszej ery,
określanej mianem kultury przeworskiej. Prace obejmują zaledwie fragment terenu (nie stanowiący nawet procenta obszaru)
objętego badaniami.
Po usunięciu warstwy ornej oraz wytworzonej w wyniku procesów antropogenicznych, związanych z działalnością człowieka,
odkryto pozostałości chaty ziemnej z dwoma częściowo zachowanymi glinianymi piecami (paleniskami) oraz częścią klepiska.
W miejscu tym znajdowały się liczne ślady materialne, świadczące
o działalności ludów zamieszkujących te tereny. Są to zachowane
w różnym stanie jakościowym fragmenty naczyń glinianych, narzę-

dzi kościanych, zawieszek i fibul metalowych, monet i wielu innych,
ciekawych eksponatów.
Warto wspomnieć, że jednym z cenniejszych odkryć z roku
ubiegłego, sytuowanego obok dzisiejszych wykopaliska, była doskonale zachowana ~zapinka~ utrwalona w ciekawy sposób na
koszulkach, służących archeologom w czasie ich tegorocznych
prac. Ciekawostką może być również fakt, że akurat w czasie naszej
dzisiejszej wizyty odnaleziono dobrze zachowaną, kompletną zawieszkę, noszącą ślady obróbki precyzyjnymi narzędziami, sprzed
prawdopodobnie niemal 2000 lat...
Podobne tego typu osady, oprócz dość dobrze już rozpoznanych leżących w sąsiednich gminach Zagórzyc, Słonowic, czy Stradowa, prawdopodobnie znajdują się również na terenie Trębaczowa, Chrustowic, czy Chwalibogowic. Zaciekawienie pasjonatów
i znawców historii, budzi też historyczna nazwa wsi Wyszogród,
z jego interesującym usytuowaniem na skraju skarpy nadwiślańskiej, kończącej kilkukilometrowy pas błoni ciągnących się od Opatowca, aż do Rogowa.
Pewnym jest, że teren naszej gminy, oprócz udokumentowanego w źródłach pisanych tysiącletniego osadnictwa, zasiedlony
był przez różne wcześniejsze kultury, sięgające nawet czasów neolitu. Potwierdzeniem tego są m.in. właśnie archeologiczne odkrycia,
które obserwujemy na terenie naszej gminy.

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
Gmina Opatowiec realizuje zadanie pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Opatowiec” pozyskując
środki na kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi ponad 1,1 min złotych (tj. 85% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej), a kwota
dofinansowania to ponad 900 tys. złotych.
W ramach zadania planuje się wymianę 618 istniejących na
dzień złożenia wniosku opraw oświetleniowych na nowoczesne wykonane w technologii LED oraz montaż 2 nowych lamp solarnych.
Przewidywany termin zakończenia prac to koniec 2019 roku.
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REWITALIZACJA OPATOWCA

Koncepcja rewitalizacji
Podpisano preumowę na projekt pn. ”Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji
i historii”.
Realizacja wielkiej inwestycji rozłożonej na lata 2018-2020
opiewa na kwotę ponad 4 mln. złotych, a otrzymane wkrótce dofinansowanie wynosić będzie ok. 2 mln 700 tys. złotych.
Projekt obejmuje szereg wieloetapowych działań mających na
celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i oferty kulturowej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także poprawę infrastruktury
rekreacyjnej miejscowości Opatowiec.
Partnerami Gminy Opatowiec w ocenionym wniosku jest Samorządowa Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa z Kazimierzy Wielkiej. Przedstawimy poniżej ogólny zakres prac związanych z rewitalizacją.
Kluczowym zadaniem projektu jest budowa dwóch ścieżek
rekreacyjnych pełniących rolę promenady nad Wisłą. Teren ten
zostanie uporządkowany, odkryte i oczyszczone zostanie stylowe
kamienne nabrzeże a powstałe ścieżki asfaltowe, z których jedna zmierzać będzie w kierunku błoń opatowieckich i ul. Wiślanej,
a druga wzdłuż skarpy lessowej tuż nad brzegiem Wisły staną się
niewątpliwie atrakcją turystyczną. Wszystko to będzie wyposażone
w obiekty małej architektury - ławki, kosze, tablice.
W ramach projektu zajmiemy się także otoczeniem pomnika
Marszałka Józefa Piłsudskiego, w tym jego gruntowną renowacją,
oraz zabytkowym Cmentarzem z I Wojny Światowej.
Powstanie także punkt widokowy na ujście rzek wraz z miejscami ogólnodostępnymi postojowymi na działce przylegającej do
Urzędu Gminy. Pozostała część tego terenu zostanie zagospodarowana na siłownię zewnętrzną. W bliskim sąsiedztwie wykonana
zostanie droga wewnętrzna od ul. 3-go Maja zakończona schodami
prowadzącymi na ul Tarnowską, w kierunku nabrzeża.
W ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zostanie
zainstalowany monitoring oraz wymienione będzie oświetlenie
uliczne na energooszczędne. Z kolei w zakresie poprawy dostępności do infrastruktury zdrowotnej wykonana zostanie termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia. Tuż obok powstaną toalety
publiczne, stanowiska handlowe (mini bazarek), zmodernizowana
będzie wiata przystankowa.
Kolejnym etapem będzie przebudowa drogi gminnej wokół
Rynku oraz ulic przylegających: Kościelnej, Garncarskiej i Targowej
wraz z chodnikami, po wcześniejszej wymianie sieci wodociągowej.
Poprawę dostępności do infrastruktury sportowej zapewni
modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Opatowcu. Tam
tez powstanie siłownia zewnętrzna i nowy plac zabaw. Poprawiona

zostanie również infrastruktura wokół budynku szkoły.
Jednym z pierwszych realizowanych zadań będzie przebudowa Budynku Instytucji Kultury oraz jego otoczenia. Dodatkowo
zostanie zakupione wyposażenie i sprzęt dla Domu Kultury, który
pozwoli na zwiększenie oferty i atrakcyjności tej instytucji.
Drugi partner, Spółdzielnia Mieszkaniowa, przeprowadzi inwestycje polegające na wykonaniu miejsc postojowych i wymianie
oświetlenia na energooszczędne przy bloku na ul. Legatka.
Wielu gości odwiedzających naszą gminę podkreśla wyjątkowy jej charakter. Malownicze położenie u styku rzek jest niewątpliwie czymś co nas wyróżnia. Dlatego przeprowadzenie tak licznych
i kosztownych prac wpłynie korzystnie na wizerunek Gminy Opatowiec, a miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii przywróci
należyty blask i nowe oblicze.

Koncepcja rewitalizacji

Opatowiec z lotu ptaka
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XIX ŚWIĘTOKRZYSKI MŁODZIEŻOWY CHAMPIONAT
KONI MAŁOPOLSKICH W OPATOWCU

W dniach 7-8 lipca 2018 r. odbył się na błoniach opatowieckich XIX Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich. Cykliczna, jedyna w swoim rodzaju, ponadregionalna
impreza, która z roku na rok przyciąga coraz więcej widzów
z całej Polski.
Organizatorami Championatu byli: Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego, Starosta Powiatu Kazimierskiego, Wójt Gminy
Opatowiec – pełniący jednocześnie funkcję gospodarza i Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach
Patronat honorowy nad imprezą objęli: Wojewoda Świętokrzyski i ARiMR Oddział Regionalny w Kielcach.
Patronat medialny sprawowały: TVP Kielce, Radio Kielce, Echo
Dnia i Tygodnik Ponidzia.
Podczas dwudniowej imprezy swój dorobek hodowlany zaprezentowali hodowcy koni rasy małopolskiej z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego i śląskiego.
Pogoda nie zawiodła, tak jak nie zawiedli zaproszeni goście.
W ten szczególny, upalny dzień.
Obecni byli również: Łukasz Marzec – Zastępca Wójta Gminy
Gminy Opatowiec, Anna Klimaszewska-Luty – Skarbnik Gminy Opatowiec, Dyrektorzy, Kierownicy jednostek podległych i pracownicy
Urzędu Gminy Opatowiec, Przemysław Janowski – Prezes Terenowego Koła Hodowców Koni w Kazimierzy Wielkiej, Prezesi jednostek OSP z terenu Gminy Opatowiec wraz z druhami strażakami,
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Opatowiec, Sołtysi,
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przedstawiciele Rad Sołeckich, przedsiębiorcy z terenu Gminy Opatowiec i gmin ościennych, Mieszkańcy Gminy Opatowiec i Goście,
Hodowcy i Wystawcy koni.
Nie zabrakło również przedstawicieli mediów, którzy starali
się uchwycić najbardziej efektowne chwile imprezy. Wśród nich był
Adam Ligiecki z Echa Dnia, Marta Gajda z Tygodnika Ponidzia i Kamil Włosowicz z Polskiego Radia Kielce.
Uroczystego otwarcia championatu dokonał gospodarz gminy
– Wójt Sławomir Kowalczyk, który powitał przedstawicieli władzy
szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego, przedstawicieli lokalnych samorządów oraz wszystkich przybyłych na wystawę
miłośników koni. W dalszej oficjalnej części głos zabrali: Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas, Czesław Siekierski – Poseł do PE, Jan Nowak – Starosta powiatu kazimierskiego,
Józef Cepil – Dyrektor Regionalny ARiMR w Kielcach. W imieniu Jarosława Gowina – Wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego list odczytała Natalia Rajtar.
Stałym i zarazem najważniejszym punktem imprezy jest wycena klaczy i ogierów.
Nad prawidłowym, zgodnym z regulaminem przebiegiem
oceny koni czuwała komisja w składzie: Roman Krzyżanowski –
Przewodniczący, Katarzyna Milbrat i Dariusz Buczek – członkowie.
Łącznie w ciągu dwóch dni dokonano oceny 39 szt. koni. Do zmagań o tytuł Super Championa przystąpiło 32 szt koni, w tym 9 szt.
ogierów i 23 szt. klaczy w kategoriach: klasa I – ogiery roczne, klasa
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II – klacze roczne, klasa III – ogiery dwuletnie, klasa IV – klacze dwuletnie, klasa V – klacze trzyletnie.
Tytuł SUPER CHAMPIONA 2018 zdobyła DESNA AA – klacz z hodowli Pana Bogusława Dąbrowskiego z Klepaczy.
Równocześnie z końskimi zmaganiami odbywały się występy
artystyczne. Konferansjerami programu artystycznego byli Beata
Adamczyk i Radosław Kornaś, którzy nie tylko zapowiadali wykonawców, ale również umilali czas publiczności i najmłodszym, zachęcając do udziału w zabawach, konkursach i animacjach. Na scenie swoje umiejętności wokalne, gry na instrumentach, tańce oraz
inne pokazy prezentowali uczniowie i absolwenci ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu i Krzczonowie. Zanim na scenę wkroczyły
„gwiazdy wieczoru”, publiczność bawiła się przy muzyce zespołów:
ABT z Proszowic i lokalnego zespołu „Show”. Na scenie zaprezentowała się Orkiestra Dęta z Kociny, która zaprezentowała kilka utworów ze swojego repertuaru. Wszystkich wykonawców publiczność
nagradzała gromkimi brawami. Najmłodsi oprócz obfitych braw
obdarowani zostali przez prowadzących słodkimi upominkami.
Nie zabrakło również akcentów historyczno-patriotycznych
związanych z obecnością i bojami, jakie toczył na tych terenach
Marszałek Józef Piłsudski oraz 100-leciem odzyskania przez Polskę
niepodległości. Wyjątkowy pokaz sztuki jeździeckiej zaprezentował
Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Pokaz zachwycił widzów, przenosząc ich w swoistą podróż
w czasie. Na opatowieckim błoniu rozegrały się emocjonujące potyczki, szarże i trzymające w napięciu widowiskowe pokazy ułańskiej sztuki jeździeckiej.
Odbył się również pokaz z zakresu ratownictwa drogowego,
gdzie strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Kazimierzy Wielkiej
w asyście druhów ochotników z Opatowca zaprezentowali jak wyglądają ich czynności podczas pozorowanego wypadku drogowego.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy zaprzęgów
konnych, można było przejechać się bryczką, powożoną przez
Marka Biernata.
Tradycyjnie nie zabrakło przedstawicieli prężnie działających
na terenie gminy Opatowiec Kół Gospodyń Wiejskich, które zaprezentowały stoiska z regionalnymi przysmakami. Bogactwo smaków,

dekoracji i prezentowanych tradycji cieszyły się dużym zainteresowaniem. Swoje stoiska zaprezentowały: KGW Rogów, Kocina, Kamienna, Krzczonów, Senisławice.
Po występach lokalnych artystów zaprezentowały się gwiazdy
wieczoru zespoły: Future Folk, Toporki i Folk Cover, których muzyka rozlegała się nie tylko na opatowieckich błoniach, ale słychać ją
było nawet w sąsiednich gminach. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem Top Secret.
Wójt Gminy Opatowiec serdecznie dziękuje osobom, które
przyczyniły się do organizacji imprezy, w tym również do zapewnienia bezpieczeństwa podczas jej trwania: jednostkom straży,
służbom porządkowym, policji, pracownikom pogotowania ratunkowego, inspekcji weterynaryjnej, pracownikom urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, dyrektorom szkół, pracownikom
oświaty oraz wszystkim innym tu niewymienionym.
Cieszymy się, że Championat stał się ponadregionalną, profesjonalną wystawą koni i jednocześnie wielkim rodzinny piknikiem
przyciągający ludzi z całej Polski. Mamy nadzieję, że dzięki różnorodności dostępnych atrakcji i imprez towarzyszących nikt się nie
nudził – wręcz przeciwnie – każdy uczestnik znalazł dla siebie coś
interesującego i będzie wspominał ten dzień, aż do przyszłorocznej
– jubileuszowej XX wystawy.
Zwycięskim hodowcom gratulujemy, gościom i mieszkańcom
dziękujemy za przybycie. Serdecznie zapraszamy za rok.
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RAJD ROWEROWY MIESZKAŃCÓW GMINY OPATOWIEC
W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 2 września 2018 roku, kilkudziesięciu mieszkańców
Gminy Opatowiec udało się na Rajd Rowerowy w 100. rocznicę
odzyskania Niepodległości.
Cykliści swoją wyprawę rozpoczęli przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego, gdzie zostali wyposażeni przez Wójta Gminy Opatowiec
w kamizelki odblaskowe. Następnie, pod czujnym spojrzeniem
Marszałka przeprawili się na druga stronę Wisły. Wizyta na Powiślu
Dąbrowskim rozpoczęła się od zwiedzania Cmentarza Wojennego
nr 250 – tutaj jest pochowanych 17 polskich legionistów poległych
23 września 1915 roku w bojach pod Ksanami. W czasie wizyty na
gręboszowskiej nekropoli cykliści oddali tez hołd: Jakubowi Bojko
– posłowi do Sejmu Krajowego we Lwowie (1895), Wicemarszałkowi Sejmu Ustawodawczego (1919-1922) i wicemarszałkowi Senatu
(1922-1927) oraz marszałkowi seniorowi Sejmu II kadencji (19281930). Cykliści z Gminy Opatowiec modlili się również przy grobie
Sługi Bożej Stefani Łąckiej oraz przy grobie rodziców majora Henryka Sucharskiego – dowódcy składnicy na Westerplatte.
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Kolejnym punktem patriotycznego rajdu była wizyta na Cmentarzu Wojennym nr 252 w Otfinowie, gdzie spoczywa prawie 500
żołnierzy austriackich, węgierskich i rosyjskich oraz wizyta na Cmentarzu Wojennym nr 256 w pobliskiej Pasiece Otfinowskiej. Stamtąd
– jadąc Velo Dunajec – rowerzyści udali się do Wietrzychowic, a następnie kierując się Wiślaną Trasą Rowerową dojechali do Ujścia Jezuickiego, gdzie uczcili pamięć 352 żołnierzy poległych na początku
maja 1915 roku oraz 6 żołnierzy Wojska Polskiego zmarłych z w wyniku ran odniesionych 6 września 1939 r. w Siedliszowicach.
Rajd Rowerowy Mieszkańców Gminy Opatowiec w 100-lecie Niepodległości zakończył się ogniskiem, bowiem „przy trzaskającym płomieniu, liżącym drewniane żagwie, rozpoczyna się
snucie historii o bohaterstwie, poświęceniu i uporze przeszłych
pokoleń…”. Podczas ogniska wszyscy mogli korzystać z przygotowanego poczęstunku. Każdy uczestnik rajdu został uhonorowany przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy Opatowiec
pamiątkowym medalem.
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BIEG NIEPODLEGŁOŚCIOWY
W dniu 1 października 2018 roku odbył się Bieg Niepodległościowy pod patronatem Wójta Gminy Opatowiec – kolejne z działań, którym SP w Opatowcu uczciła 100 – lecie odzyskania niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się pod pomnikiem w Ksanach
od zasadzenia dębu upamiętniającego tę niezwykle dla nas ważną rocznicę, przekazanego przez nadleśnictwo Pińczów. Drzewko
posadzone pod pomnikiem jest klonem słynnego dębu Bartek
z Zagnańska koło Kielc. Jest wyhodowane z gałązki owego dębu,
szczepionej na podkładce (czyli genetycznie jest Dębem Bartkiem).
Leśnicy z Zagnańska zaszczepili 250 takich drzewek z których 10
trafiło na Ponidzie. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli:
Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, przedstawiciele Nadleśnictwa Pińczów – Tomasz Zagrobelny i Piotr Krzak. Koło Bażant
reprezentowali Jan Krzak, Eugeniusz Curlej i Ryszard Kłos. Na uroczystości obecny był również sołtys wsi Ksany Jarosław Szumilas .
Następnie spod pomnika wyruszył biało – czerwony bieg sztafetowy, w którym udział wzięło ponad 170 osób – uczniowie (od najstarszych gimnazjalistów aż po najmłodszych z kl. 0) dyrekcja,nauczyciele i rodzice. Najmłodszy uczestnik biegu to 9-miesięczna Ola
Cugowska, która „biegła” z tatą i mamą. Patriotyczną uroczystość
zakończył przemarsz biało – czerwonego korowodu spod Szkoły
Podstawowej pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie zapalono znicze i minutą ciszy uczczono pamięć poległych w walce
o Niepodległą Polskę.
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UROCZYSTE NADANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPATOWCU

W dniu 14 listopada 2017 r. miała miejsce szczególna dla mieszkańców Gminy Opatowiec uroczystość.
W tym dniu byliśmy uczestnikami uroczystego nadania
Sztandaru Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.
Sztandar, to symbol honoru i godności. Dla szkoły ma znaczenie szczególne, to znak Polski, ale też naszej Małej Ojczyzny, przywiązania do najwyższych wartości.
Wybrana data nie była przypadkowa, gdyż dokładnie 99 lat
wcześniej, Rada Regencyjna przekazała Władzę Państwową Naczelnemu Dowódcy Wojsk Polskich Józefowi Piłsudskiemu.
Społeczność szkolna: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy i zaproszeni goście, zebrali się przed budynkiem szkoły.
Następnie po uformowaniu paradnego szyku, z pocztami sztandarowymi, na czele którego pojawiła się grupa rekonstrukcyjna
Kawalerii Konnej, przemaszerowano do miejscowego kościoła p.w.
Św. Jakuba Apostoła, gdzie odbyła się Msza Święta koncelebrowana, którą odprawili ks. Ireneusz Zych Proboszcz Parafii Opatowiec,
ks. Dziekan Marek Małczęć Proboszcz Parafii Stary Korczyn oraz ks.
Marek Zawłocki Proboszcz Parafii Bejsce. Dokonano tu uroczystego
poświęcenia nowego Sztandaru, który przynieśli członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec.
Po Mszy Św., uczestnicy uroczyście przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje zaproszonych
gości złożyły wiązanki kwiatów w hołdzie Wielkiemu Polakowi. Następnie kolumna prowadzona przez Komendanta Gminnego OSP
dh. Tadeusza Nura, udała się do budynku Gminnego Ośrodka Sportu, gdzie odbyła się główna część uroczystości.
Wprowadzono poczty sztandarowe i odśpiewano Hymn Państwowy. Dyrektor Szkoły Elżbieta Szczęsna-Kusak podkreśliła pod-
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niosłą chwilę i szczególny charakter uroczystości w słowach: „Dzień
14 listopada 2017 r. zapisze się w historii naszej szkoły jako dzień szczególny. Dziś poświęcony został sztandar naszej szkoły, która nosi dumne imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. To postać niezwykła, wybitna,
wielki człowiek i wielki Polak (…)
Z okazji 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego staraniami Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec, złożono wniosek
aplikacyjny i uzyskano dofinansowanie z Programu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, na godne upamiętnienie obecności Marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie naszej gminy.
Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przypomniał
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o związkach Józefa Piłsudskiego z naszym regionem, Jego wkładzie
w odzyskanie Niepodległości. Przypomniał wszystkim zebranym,
że „..na pamiątkę i w stulecie pierwszych walk Legionów, w dniu 12
września 2014 roku, decyzją, podjętą jednogłośnie przez Radę Gminy
Opatowiec, Szkoła Podstawowa w Opatowcu nosi zaszczytne imię
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Jest to powód do dumy, ale i jednocześnie wyzwanie. By godnie
dzierżyć sztandar, w imię najwyższych wartości, honoru i tradycji. To
ten sztandar, który już poświęcony, za chwilę szkole przekazany zostanie. Sztandar, który skupił w sobie najznamienitsze pierwiastki, bo wynikł z potrzeby wielu serc. Bo jakże wielu przyczyniło się do tego, czego
dziś uczestnikami jesteśmy…”
Kolejnym etapem uroczystości było nadanie Sztandaru Społeczności Szkoły. Poczet sztandarowy w składzie chorąży Tomasz
Nowak, asysta Halina Pituła i Monika Jabłońska, w imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec, uroczyście przekazał sztandar na ręce Wójta Gminy, który, jako organ prowadzący,
wręczył go Dyrektor Szkoły. W dalszym etapie ceremonii Dyrektor
oddała go pocztowi sztandarowemu uczniów Szkoły Podstawowej
w Opatowcu w składzie: chorąży Krystian Zieliński, asysta Aleksandra Ostrowska i Klaudia Krawiec, II poczet sztandarowy chorąży Jarosław Ćwik, asysta Natalia Madej i Weronika Pitek.
Po zakończeniu ceremonii przekazania, odbyło się pierwsze
ślubowanie na nowy Sztandar. Tekst przysięgi wypowiedzieli przedstawiciele uczniów wszystkich klas. Uroczyste ślubowanie zamykało najważniejszą część uroczystości, jednak nie stanowiło jej końca.

Kolejnym miłym akcentem było uhonorowanie przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec i Dyrektor Szkoły osób
i instytucji, które wniosły znaczący wkład w akt nadania sztandaru.
Wtedy mogła odbyć się część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej i harcerzy. Uczniowie za swoje występy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Dyrektor Szkoły Elżbieta Szczęsna-Kusak przekazała podziękowanie dla wszystkich, którzy przygotowali
uroczystość i zadbali o jej przebieg.
Wójt Gminy Opatowiec składa serdeczne podziękowanie tak
licznej grupie osób zaangażowanej w to patriotyczne, symboliczne
i honorowe przedsięwzięcie. Ta uroczystość przetrwa w pamięci nas
wszystkich przez długi czas…
„Zwyciężajmy i nigdy nie spocznijmy na laurach...”
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TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY OPATOWIEC
– LATO NA ZDROWO I SPORTOWO

Dnia 2 września 2018 roku na boisku sportowym w Krzczonowie odbył się Turniej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec.
Pogodny dzień, słoneczna pogoda sprawiły, że wiele rodzin
z terenu gminy mogło spotkać się na festynie sportowym corocznie
organizowanym przez władze samorządowe gminy Opatowiec.
Na boisku sportowym w Krzczonowie odbyły się zawody w piłce nożnej, a dla najmłodszych przygotowano szereg konkurencji
sprawnościowych. Nie zabrakło również odwiecznej rywalizacji dorosłych w przeciąganiu liny.
Do zmagań piłkarskich przystąpiło 5 seniorskich zespołów oraz
dwie drużyny chłopców i dziewcząt. Najmłodsi rywalizowali między
sobą, a najstarsi zagrali systemem ligowym – „każdy z każdym”.
W grupie dorosłych zagrały zespoły: Kęsowa, Krzczonów Kokodżambo, Gladiator Krzczonów, Vice Versa Opatowiec i Byczki
z Krzczonowa.
Po rozegraniu wszystkich spotkań zwycięzcą został Gladiator
Krzczonów wyprzedzając w tabeli kolejno Kokodżambo, Vice Versa,
Kęsów i Byczki.
Zdobywcy Pucharu Wójta Gminy Opatowiec zagrali w składzie:
Tomasz Fetela, Kamil Fetela, Krzysztof Stokłosa, Andrzej Kułak, Artur Magier. Najlepszym Bramkarzem został Krzysztof Stokłosa (Gladiator). Królem Strzelców – Kamil Fetela (Gladiator) zdobywając 12
bramek. Najlepszym Zawodnikiem wybrano Marcina Pszczołę (Kokodżambo). Nad przebiegiem sportowej rywalizacji jak co roku czuwał sędzia Andrzej Kułak, a opiekę medyczną sprawowała Krystyna
Makuch, za co im serdecznie dziękujemy.
Młodszym wiele atrakcji dostarczyła piłkarska rywalizacja
dziewcząt i chłopców. W tej kategorii I miejsce zajął zespół dziewcząt z Krzczonowa, II chłopców z Rzemienowic.
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Wiodącą dyscypliną na tej imprezie była piłka nożna, jednak
nie zabrakło również konkurencji sprawnościowych i licznych
atrakcji, w których brały udział dzieci i dorośli aktywnie spędzający
swój wolny czas.
Następnie przystąpiono w konkurencji przeciągania liny kobiet
zwyciężyły Mamuśki przed Stonkami i Nastolatkami z Krzczonowa. Drużyny biorące udział w rywalizacji otrzymały statuetki, dyplomy i … zapas cukru ,mąki i kaszy, by nie zabrakło tych produktów
w gospodarstwach domowych sympatycznych Pań.
Aktywnie i miło spędzony czas na pikniku sportowym w Krzczonowie był podsumowaniem lata i wakacji. Dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji tego sportowego święta, Sołtysowi Marianowi Gruszce, mieszkańcom Krzczonowa, KGW Krzczonów z Panią Przewodniczącą Edytą Obarzanek, które przygotowało
dla uczestników grillowane kiełbaski, pracownikom Urzędu Gminy
za przygotowanie terenu i konkurencji sprawnościowych oraz Pani
Małgorzacie Woźniak ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie za
opiekę nad dziećmi.
Na kolejny turniej zapraszamy już za rok!
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
W KRZCZONOWIE

Dnia 3 czerwca 2018 roku na boisku sportowym w Krzczonowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu – Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk.
Na zawody przybyli: kpt Marcin Żarek – Zastępca Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej,
Komendant Gminny OSP – dh Tadeusz Nur, Druhowie Strażacy,
Radni Powiatu, Radni Gminy, Sołtysi oraz Mieszkańcy Gminy Opatowiec i Goście.
Oprawę muzyczną podczas zawodów sportowych zapewniła
Orkiestra Dęta z Kociny. Celem zawodów było sprawdzenie oraz
podnoszenie gotowości bojowej i umiejętności strażaków poprzez
sportową rywalizację, a także kultywowanie wśród młodego pokolenia pięknej tradycji związanej z ochroną przeciwpożarową.
W zawodach wzięło udział 5 jednostek OSP z terenu gminy,
Kobieca Drużyna Pożarnicza i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
dziewcząt. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach:
sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe.
Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji
czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt Marcina Oziębłę, a sędzią
głównym zawodów był mł. bryg. Krzysztof Jach. Zawody Sportowo
-Pożarnicze odbyły się w duchu sportowej rywalizacji i cieszyły się
dużym zainteresowaniem zgromadzonej publiczności.
Gmina Opatowiec ufundowała dyplomy i sprzęt gaśniczy dla
dorosłych drużyn, które uplasowały się na miejscach 1-3, a wszystkie uczestniczki pozostałych kategorii (kobiety i dziewczęta) otrzymały indywidualne nagrody rzeczowe. Startującym jednostkom
przyznano także ekwiwalent finansowy.
Klasyfikacja generalna zawodów w kategorii OSP przedstawiała się następująco:
I miejsce: OSP Krzczonów – 115,40 pkt
II miejsce: OSP Charbinowice – 123,90 pkt
III miejsce: OSP Ksany – 125,40 pkt
IV miejsce: OSP Rzemienowice – 126,50 pkt
V miejsce: OSP Opatowiec – 127,00 pkt
W kategorii Kobiecych Drużyn Pożarniczych I miejsce:
KDP Krzczonów w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
„dziewczęcych” I miejsce: MDP Krzczonów.
Składamy serdeczne podziękowania dla mieszkańców Krzczonowa na ręce Sołtysa Mariana Gruszki za wzorowe przygotowanie
i organizację zawodów.
Wszystkim mieszkańcom Gminy Opatowiec oraz gościom za
liczne przybycie na zawody i gorący doping serdecznie dziękujemy.
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OBCHODY 79. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W niedzielę 9 września 2018 roku mieszkańcy gminy Opatowiec oraz władze samorządowe jak co roku uczcili pamięć
poległych podczas II Wojny Światowej.
Obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Św. Barbary
w Kocinie, odprawiona w intencji poległych żołnierzy przez proboszcza parafii – ks. Wojciecha Michalskiego. Po Mszy Świętej przy
akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kociny, poczty sztandarowe
OSP Kocina i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, delegacja Urzędu
Gminy, mieszkańcy sołectwa, druhowie OSP w Kocinie oraz przybyli
goście udali się na cmentarz parafialny. W zbiorowej mogile spoczywają żołnierze Armii „Kraków”: Jan Bugaj, Stanisław Feliksik, Adolf
Fiszer, Józef Koryczan, Kazimierz Kirkier, Władysław Ściwiarski, Wilhelm Stera, Stefan Tekielak, Mikołaj Zając, Jan Zalego, Marian Winiarski oraz 15 niezidentyfikowanych poległych Żołnierzy Września‚ 39 r.
Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk oraz Sołtys wsi
Kocina – Marek Pluta w swoich wystąpieniach wspomnieli o wydarzeniach które rozegrały się na okolicznych polach. Następnie odbył
się apel poległych, odczytany przez Komendanta Gminnego OSP
Tadeusza Nura, po którym na żołnierskim grobie złożono wiązanki
kwiatów i zapalono znicze.
Delegacja Urzędu Gminy w Opatowcu oraz przedstawiciele
sołectwa Charbinowice z Sołtysem Robertem Soją, złożyli również
kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza w Charbinowicach – symbolu walk o niepodległość z dnia 14 stycznia 1945r.
Kulminacyjną częścią obchodów 79. rocznicy wybuchu II Wojny
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Światowej były uroczystości pod pomnikiem Legionisty, Żołnierza
Września ’39 r. i Partyzanta 1939-1945 r. w Ksanach. Uroczystości
rozpoczęto hymnem państwowym odegranym przez Orkiestrę Dętą
z Kociny połączonym z wciągnięciem flagi państwowej przez poczet
flagowy prowadzony przez Prezesa OSP Dariusza Niedźwiedzia.
Mszę Świętą polową w intencji poległych odprawił ks. Dziekan Marek Małczęć, który poświęcił również krzyż wykonany przez
mieszkańców sołectwa Ksany. W części oficjalnej uroczystości Wójt
Gminy – Sławomir Kowalczyk przypomniał wydarzenia jakie miały
miejsce na tych ziemiach przed 79. laty. Podkreślił, że za ofiarność
jesteśmy poległym winni pamięć. Pan Wójt wspomniał również
o rozlicznych działaniach patriotycznych, które mają miejsce w naszej gminie, w tym do wydarzeń upamiętniających „pierwsze boje”
Legionów Piłsudskiego na terenie naszej gminy przed 104-laty, oraz
do uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.
Pan Wójt podziękował również za obecność pocztom sztandarowym OSP w Ksanach, Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, Szkoły
Podstawowej w Opatowcu oraz harcerzom zrzeszonym przy obu
placówkach oświatowych, którzy opiekują się również sztandarem
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
W uroczystościach uczestniczył Komendant WKU w Busku
Zdroju ppłk Tomasz Kokociński, oficerowie Wojska Polskiego ppłk
Adam Zioło, ppłk Wiesław Ozga oraz przedstawiciel Państwowej
Straży Pożarnej mjr Piotr Łudzik. Obecni byli również Przewodni-
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czący Rady Gminy Andrzej Malec wraz z Radnymi, Skarbnik Gminy Anna Klimaszewska-Luty, Radni Rady Powiatu Michał Szczerba
i Marian Gruszka, Sekretarz Powiatu Marek Krupa, Henryk Barański
– były Wójt Gminy Opatowiec, Winicjusz Stoksik – artysta rzeźbiarz
z Rzemienowic – twórca pomnika w Ksanach, Barbara Skrzypkowska – córka płk Stanisława Parlaka – inicjatora budowy pomnika,
Dyrektorzy Szkół Elżbieta Szczęsna-Kusak i Tomasz Paluch, Sołtys
wsi Ksany Jarosław Szumilas wraz z Mieszkańcami, Sołtysi i Mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz Goście.
Przybyłe na uroczystość delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze. Uroczystości zakończono programem artystycznym, zaprezentowanym przez uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Opatowcu. Na zakończenie, sołtys Jarosław Szumilas w imieniu mieszkańców Ksan, podziękował wszystkim przyby-

łym za ich obecność i godne upamiętnienie wydarzeń z tamtych lat.
Pomnik Legionisty, Żołnierza Września 1939 i Partyzanta 19391945, postawiony 28 lat temu staraniem mieszkańców Ksan i gminy
Opatowiec, stanowi materialny symbol dramatycznej dwudziestowiecznej historii ziem naszej gminy, gmin okolicznych, w tym szczególnie Ksan, dwukrotnie w tamtym czasie boleśnie dotkniętych
pożogą wojenną.
W związku z faktem, że w tym roku obchodzimy 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości po uroczystościach Harcerze rozdali uczestnikom „Małą Księgę Patrioty” przekazaną przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec.
Wójt Gminy Opatowiec składa podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i przebieg tych patriotycznych uroczystości.
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50 LAT RAZEM

W dniu 17 września 2018 roku w Urzędzie Gminy w Opatowcu odbyła się uroczystość uhonorowania małżonków, którzy 50 lat
temu powiedzieli sobie sakramentalne „tak”.
Dla dwunastu Par Małżeńskich z terenu naszej Gminy Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznał Prezydent RP Andrzej
Duda Postanowieniem z dnia 3 lipca 2018 roku.
Uroczystego aktu dekoracji Dostojnych Jubilatów, w imieniu
Prezydenta RP, dokonał Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk, w asyście Kierownika USC Huberta Krupy i Zastępcy Kierownika USC –
Renaty Tomal. Na ceremonii obecni również byli: Skarbnik Gminy
Anna Klimaszewska-Luty oraz Sekretarz Gminy Łukasz Marzec.
Za przeżycie pół wieku razem odznaczenia otrzymali Dostojni
Jubilaci:
– Państwo Elżbieta i Stanisław Adamczykowie,
– Państwo Regina i Teodor Błaszczykowie,
– Państwo Krystyna i Stanisław Jarkiewiczowie,

– Państwo Ewa i Józef Kołodziejowie,
– Państwo Krystyna i Stefan Konopowie,
– Państwo Stanisława i Krzysztof Nowińscy,
– Państwo Maria i Wiesław Rybowie,
– Państwo Zofia i Józef Sztabowie,
– Państwo Wiesława i Włodzimierz Tomalowie,
– Państwo Marianna i Stanisław Widłakowie,
– Państwo Janina i Stefan Witkosiowie,
– Państwo Janina i Stanisław Wójcikowie
Po akcie dekoracji Małżeńskie pary otrzymały list gratulacyjny, kwiaty oraz upominek. Na cześć Jubilatów wzniesiono toast
przy dźwiękach „Marsza Mendelssohna” oraz zrobiono pamiątkowe zdjęcia.
Wszystkim Jubilatom składamy życzenia wszelkiej pomyślności, długich lat życia w zdrowiu i szczęściu.

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ DLA WÓJTA GMINY
W dniu 21 października 2016r z rąk Renaty Rabczyńskiej –
zastępcy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec odebrał Medal Komisji Edukacji
Narodowej, przyznany przez Annę Zalewską – Ministra Edukacji Narodowej.
Medal Komisji Edukacji Narodowej jest to odznaczenie oświatowe przyznawane nie tylko nauczycielom, ale również innym
osobom, za działalność szczególnie przyczyniającą się do rozwoju oświaty i wychowania oraz posiadającym niekwestionowany
dorobek w tej dziedzinie. Sławomir Kowalczyk jako Wójt Gminy
Opatowiec w okresie kadencji 2010-2014 oraz w rozpoczętej kadencji 2015-2018 w znaczący sposób przyczynia do tworzenia
szczególnych warunków dla rozwoju oświaty na terenie gminy
Opatowiec. To w dużej mierze dzięki obecnemu wójtowi wspieranie i rozwój oświaty stały się jednym z głównych priorytetów lokalnego samorządu. Inwestycje w infrastrukturę szkolną i przedszkolną, place zabaw, pomoce dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, kursy
zawodowe dla nauczycieli. Właśnie dzięki m.in. takim inicjatywom
poprawiającym estetykę, użyteczność i bezpieczeństwo obiek-
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tów szkolnych z terenu naszej gminy, udało się stworzyć bardzo
dobre warunki, przynoszące wymierne korzyści, prezentowane
w wysokich wynikach nauczania oraz licznych sukcesach uczniów.
Gratulujemy Wójtowi tego wysokiego odznaczenia i życzymy dalszych sukcesów w zarządzaniu gminnym systemem oświaty.
Prezes Oddziału ZNP w Opatowcu
Alicja Witkoś-Kłos
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INWESTYCJE GMINNE W LATACH 2014-2018
Poniżej przedstawiamy Państwu fotorelację przykładowych realizacji w zakresie budownictwa drogowego.
Szczegółowo obrazuje wszelkie inwestycje drogowe mapa będąca załącznikiem niniejszego biuletynu.

CHARBINOWICE
DROGI

w Charbinowicach – 128 530,64 zł

• wykonano nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 2027 mb na kwotę ok.
400 000 zł

• zakup, transport kruszywa, zakup kręgów, wywóz ziemi – 24 651,86 zł

MIENIE
• Remonty w tym orynnowanie, łazienka, instalacja elektryczna,
termomodernizacja wraz z wyposażeniem budynku remizo-świetlicy

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
• zakup umundurowania i wyposażenia jednostki OSP – 14 940,15 zł
MOGIŁY ZBIOROWE

• Prace remontowe mogiły w Charbinowicach wraz z nasadzeniami – 10 450,00 zł

CHRUSTOWICE
DROGI
• wykonano nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 1340 mb na kwotę
ok. 226 000 zł
• zakup, transport kruszywa, zakup kręgów, wywóz ziemi – 11 000,00 zł
• remont wiat przystankowych – 2 250,00 zł
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CHWALIBOGOWICE
DROGI

MIENIE

• wykonano nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 3802 mb na kwotę ok.
691 000 zł

• zakup, transport kruszywa, zakup kręgów – 14 159,71 zł
• wyburzenie wraz z zamontowaniem wiat przystanków autobusowych
– 5 711,05 zł

KAMIENNA
DROGI
• wykonano nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 1785 mb na kwotę
ok. 393 000 zł
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• Remont, w tym malowanie dachu, kominy, opaska, brama garażowa, drzwi oraz
łazienka wraz w budynku świetlicy wiejskiej w Chwalibogowicach – 67 553,11 zł

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
• zakup umundurowania i wyposażenia jednostki OSP – 4 612,91 zł
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KAMIENNA
• zakup, transport kruszywa, korytowanie dróg – 14 528,42 zł
• montaż i wymiana opraw oświetlenia ulicznego – 5 103,27 zł
• wykonanie przystanku autobusowego – 3 746,66 zł

MIENIE
• Remont świetlicy wiejskie wraz z wyposażeniem, zakup piecyka gazowego,
pieca ceramicznego, lodówki, rolet, krzeseł, instalacja elektryczna, remont
pomieszczeń – 58 864,68 zł
• Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej – 61 160,91 zł
• Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez budowę wiaty – 43 500,00 zł
• Wycena i zakup nieruchomości pod  ścieżkę rowerową – 2 500,00 zł
• zakup działki nr 70 – 24 600zł

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
• zakup umundurowania i wyposażenia jednostki OSP – 7 242,01 zł

KĘSÓW
DROGI
• wykonano nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 1399 mb na kwotę
ok. 238 000 zł
• zakup, transport kruszywa, zakup kręgów, transport ziemi – 10 387,00 zł

MIENIE

• Złożono wniosek dotyczący przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości
Kęsów w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
• zakup umundurowania i wyposażenia jednostki OSP – 1 584,24 zł

• Remont wraz z wyposażeniem budynku świetlicy wiejskiej w Kęsowie – 17 578,99 zł
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KOBIELA
DROGI

MIENIE

• wykonano nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 365 mb na kwotę
ok. 58 000 zł
• zakup , transport kruszywa,zakup kręgów – 25 095,33 zł
• montaż i wymiana opraw oświetlenia ulicznego – 8 909,86 zł

KOCINA
DROGI
• wykonano nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 4574 mb na kwotę ok.
882 000 zł

• zakup, transport kruszywa, zakup kręgów, podcięcie i wycinka drzew, transport
ziemi, ścięcie poboczy i wykopanie rowu – 50 922,33
• wiaty przystankowe – 13 000 zł

MIENIE
• Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kocinie – 91 139,70 zł
• Wykonanie wylewki w garażu OSP Kocina wraz z montażem drzwi – 17 604,00 zł
• Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i remontem
instalacji elektrycznej, wykaszanie placu wokół świetlicy – 23 364,69 zł
• Remont budynku rekreacyjnego w Kocinie przy współpracy ze Stowarzyszeniem
– 186 511,82 zł
• Złożono wniosek dotyczący przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości
Kocina w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
• zakup umundurowania i wyposażenia jednostki OSP – 41 326,91 zł
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• Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, remont łazienki
– 4 867,87 zł
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KRAŚNIÓW
DROGI

MIENIE

• wykonano nawierzchnię asfaltową o łącznej długości 766 mb na kwotę ok.
127 000 zł

• zakup, transport kruszywa, zakup kręgów, profilowanie skarp i poboczy
– 11 107,09 zł

• Budowa małej architektury „ Źródełko Świerada” pełniącej funkcje społecznokulturowe – 28 364,60 zł
• Ścieżka – dojście do „Źródełka Świerada” wybudowana z inicjatywy
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec – 22 150,00 zł

KRZCZONÓW
DROGI
• wykonano nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 944 mb na kwotę
ok. 201 000 zł
• zakup, transport kruszywa, korytowanie dróg – 28 974,06 zł
• montaż i wymiana opraw oświetlenia ulicznego – 5 103,27 zł

MIENIE
• Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzczonowie – 167 052,07 zł
• Ułożenie kostki brukowe pod altanki ogrodowe – 4 920,00 zł

• Remont klatki schodowej w świetlicy wiejskiej, ogrzewanie promiennikowe,
daszek łukowy – 17 705,53 zł
• Remont placu zabaw w Krzczonowie – 3 505,00 zł
• Oczyszczalnia ścieków  m.in. remonty, badania, zakup materiałów, podniesienie
studzienek, opracowanie dokumentacji kanalizacji – 334 780,44 zł

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
• zakup umundurowania i wyposażenia jednostki OSP – 13 262,19 zł
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KSANY
DROGI
• wykonano nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 2003 mb na kwotę
ok. 438 000 zł
• zakup, transport kruszywa, zakup kręgów, ścinanie drzew, – 25 830,08 zł
• Rozbiórka i wykonanie nowych przystanków autobusowych – 12 133,56 zł

MIENIE
• Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem – 33 120,38 zł
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• Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ksanach – 77 836,09 zł
• Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej
– 5 524,21 zł
• Rozbiórka budynku wraz z wywiezieniem gruzu – 7 380,00 zł
• Remont instalacji elektrycznej oraz wykonanie oświetlenia przy budynku OSP
– 4 617,42 zł

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
• zakup umundurowania i wyposażenia jednostki OSP – 18 803,35 zł
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ŁAWY
DROGI
• wykonano nawierzchnię asfaltową o łącznej długości 1160 mb na kwotę
ok. 266 000 zł
• zakup, transport kruszywa, wykonanie rowu odwadniającego – 9 636,18 zł

MISTRZOWICE
DROGI
• wykonano nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 749 mb na kwotę
ok. 147 000 zł
• zakup, transport kruszywa, zakup kręgów, transport ziemi – 10 387,00 zł

MIENIE
Złożono wniosek dotyczący przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości
Mistrzowice w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planuje się przeprowadzenie następujących prac przy budynku świetlicy:
• wymianę pokrycia dachu z dachówki cementowej na blachę stalowa
powlekaną,
• całkowitą wymianę łat drewnianych,
• częściową wymianę elementów konstrukcyjnych dachu,
• przemurowanie cegłą klinkierową kominów w części wystającej ponad dach,
• wykonanie podsiębitki z blachy panelowej,
• mpregnację drewnianej konstrukcji dachu,
• montaż instalacji fotowoltaicznej,
• wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem ścian i wykonaniem tynków
akrylowych,

• wymianę podokienników zewnętrznych,
• wymianę drewnianej stolarki okiennej na poddaszu na stolarkę z tworzyw
sztucznych,
• wykonanie nowych chodników oraz schodów z kostki brukowej,
• wykonanie wjazdu do budynku od strony drogi powiatowej z kostki brukowej,
• nasadzenie krzewów.
Na dzień dzisiejszy wniosek podlega ocenie przez pracowników Urzędu
Marszałkowskiego w Kielcach.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
• zakup umundurowania i wyposażenia jednostki OSP – 1 427,25 zł
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OPATOWIEC
DROGI
• wykonano nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 1221 mb na kwotę
ok 265 000 zł
• zakup , transport kruszywa, korytowanie dróg – 19 910,60 zł
• montaż oświetlenia ulicznego na ul. Targowej – 7 134,00 zł

MIENIE
• Pielęgnacja zieleni – 9 035,00 zł
• Modernizacja budynku OSP w Opatowcu – 26 375,00 zł
• Remont strażnicy OSP, wieży hejnałowo-zegarowej, klatki schodowej
– 18 621,88 zł
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• Budowa łazienki – 11 900,00 zł
• Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów oraz opracowanie dokumentacji
kosztorysów – 12 455,00 zł

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
• zakup umundurowania i wyposażenia jednostki OSP – 44 826,43 zł

MOGIŁA ZBIOROWA – Cmentarz wojenny z 1914 roku
• Ułożenie kostki brukowej na cmentarzu wraz z obrzeżami i wyrównaniem
terenu – 4 000,00 zł
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PODSKALE
DROGI
• wykonano nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 381 mb na kwotę
ok. 54 000 zł
• zakup, transport kruszywa, wykaszanie poboczy, transport ziemi, płyty
ażurowe – 10 115,48 zł
• Remont wiat przystankowych – 2 250,00 zł
• Wyrównanie placu gminnego – 5 000,00 zł

ROGÓW
DROGI
• wykonano nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 2244 mb na kwotę
ok. 390 000 zł
• zakup, transport kruszywa, zakup kręgów, wykaszanie poboczy, transport
ziemi, poszerzanie dróg – 24 962,07 zł
• Wyburzenie i montaż nowych wiat przystankowych – 8 833,33 zł

MIENIE

• Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z modernizacją i wyposażeniem
– 63 480,08 zł
• Kostka brukowa przed budynkiem świetlicy – 53 000,00 zł

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
• zakup umundurowania i wyposażenia jednostki OSP – 10 065,99 zł
• Remont garażu, w tym wylewka, tynki, elektryka, brama garażowa
– 20 441,17 zł
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RZEMIENOWICE
DROGI

drzew, transport ziemi, odmulanie rowu, tablica informacyjna do drogi –

• wykonano nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 2875 mb na kwotę
ok. 522 000 zł
• zakup, transport kruszywa, zakup kręgów, poszerzanie dróg, obcięcie konarów

SENISŁAWICE
DROGI
• Montaż nowej wiaty przystankowej – 6 666,67 zł
• zakup, transport kruszywa,zakup kręgów – 6 779,76 zł

MIENIE
• Remont budynku świetlicy wiejskiej w Senisławicach – 28 328,57zł
• Zakup stołów biesiadnych – 3200,00 zł

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
• zakup umundurowania i wyposażenia jednostki OSP – 3 226,40 zł
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30 138,18 zł

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
• zakup umundurowania i wyposażenia jednostki OSP – 2 034,82 zł
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TRĘBACZÓW
DROGI
• wykonano nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 300 mb na kwotę
ok. 48 000 zł

• Montaż nowych wiat przystankowych – 2 941,89 zł

URZUTY
DROGI
• wykonano nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 1455,5 mb na kwotę
ok. 348 000 zł
• zakup, transport kruszywa, zakup kręgów, ścięcie poboczy i wykonanie
rowu, korytowanie drogi, transport ziemi, profilowanie skarp i poboczy, tablice
informacyjne – 42 706,49 zł

MIENIE
• Utworzenie wydzielonego miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców
miejscowości Urzuty – 6 075,00 zł
• Remont świetlicy wiejskiej wraz z montażem ogrodzenia i położeniem kostki
brukowej – 6 817,85 zł

39

BIULETYN INFORMACYJNY – Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC

WYSZOGRÓD
DROGI
• wykonano nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 2153 mb na kwotę
ok. 241 000 zł
• wykonanie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu i zjeździe – 1 572,71 zł
• zakup, transport kruszywa, rów odwadniający, poszerzenie drogi – 24 861,59 zł
• Montaż wiaty przystankowej – 6 666,67 zł

URZĄD GMINY W OPATOWCU
• Remont garaży Urzędu Gminy – 51 049,00 zł
• Instalacja elektryczna budynków gospodarczych – 3 453,00 zł
• Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy – w trakcie
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• Nadbudowa budynku Urzędu Gminy Opatowiec – 123 000,00 zł
• Ogólne utrzymanie dróg gminnych (koszenie 56 000,00 zł), (odśnieżanie
63 738,45 zł) – 173 414,98 zł
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SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATOWCU
• wykonanie schodów i i barierki – 16 575,00 zł
• przystosowanie szkoły do osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie
pochylni – 49 200,00 zł
• zakup mebli i materiały do pracowni przyrodniczej – 22 339,15 zł
• montaż drzwi – 1 120,00 zł
• przeniesienie pracowni komputerowej w celu utworzenia przedszkola – 9 070,39 zł
• remont przystosowanie pomieszczeń – 65 048,26 zł
• wymiana pompy w oczyszczalni – 812,00zł
• remont łazienki w szkole podstawowej – 34 845,58zł

•
•
•
•
•
•
•
•

wymiana pieca c.o – 64 778,48 zł
wymiana węzłów cieplnych – 60 211,00 zł
parkingi – kostka brukowa – 47 180,98 zł
projekt Akademia Kreatywności – 410 895,58 zł
projekt TIK? TAK! – 292 168,75 zł
projekt Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej – 108 000,00 zł
azkolne Pracownie Informatyczne – 33 810,00 zł
gabinet Profilaktyki Zdrowotnej – 6 700,00 zł
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZCZONOWIE
• Zagospodarowanie terenu przy szkole – 10 186,90 zł
• Remont pomieszczenia łazienki – 41 938,06 zł
• Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola wraz
z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi zapewniającymi

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem – 780 000,00 zł
• Projekt „Przedszkole Przyszłości” – 2 04 976,76 zł
• Szkolne pracownie informatyczne – 46 394,00 zł

OŚRODEK ZDROWIA OPATOWIEC
•
•
•
•

42

Wymiana pokrycia dachowego na budynku – 157 119,18 zł
Ocena stanu kominów – 616,30 zł
Wymiana okien – 20 576,87 zł
Częściowa wymiana kanalizacji – 5 700,00 zł

• Kostka brukowa na parkingu za Ośrodkiem Zdrowia – 42 591,27 zł
• Termomodernizacja budynku (podpisana umowa) realizacja w trakcie,
dokumentacja projektowa – 353 953,58 zł
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OŚRODEK ZDROWIA W KRZCZONOWIE
• Montaż pochylni dostosowanej dla osób niepełnosprawnych – 49 000,48 zł
• Budowa chodnika – 8005,48 zł
• Wymiana pieca CO – 13 000 zł

• Remont schodów – 762,92 zł
• Wymiana dachu – podpisano umowę realizacja w trakcie – 129 335,12 zł

OSA W KRZCZONOWIE
W ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym OSA 2018, Gmina Opatowiec złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki
wniosek pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności
w miejscowości Krzczonów, gmina Opatowiec
W czerwcu br. Ministerstwo rozstrzygnęło konkurs, w którym nasza gmina (jako jedna z dwóch
w powiecie kazimierskim) otrzymała dofinansowanie
na to zadanie. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, aktualnie powstaje w Krzczonowie w tzw. wariancie podstawowym siłownia plenerowa oraz strefa relaksu.
Wykonawcą otwartej strefy aktywności jest firma
Herkules z Chrzanowa, która zaoferowała najkorzystniejsze warunki w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym. Wartość inwestycji to ponad 36 tys. zł. Środki
ministerialne oraz środki z budżetu gminy po połowie
pokryją koszty budowy.

BIEŻĄCE REMONTY DRÓG
Władze Samorządowe naszej gminy cyklicznie
przeprowadzają remonty dróg gminnych. Oprócz
dróg asfaltowych, powstają również drogi utwardzone nawierzchnią tłuczniową. W bieżącym roku
na ten cel przewidziano wywiezienie ponad 2500
ton kruszywa. Te prace finansowane są najczęściej
ze środków własnych Gminy Opatowiec.
Wykonywane są również prace polegające na
uzupełnianiu ubytków w nawierzchni asfaltowej
masą bitumiczną, dwukrotne w ciągu roku koszenie poboczy. Utrzymanie zimowe dróg zapewnia
wykonawca (firma zewnętrzna), z którą gmina ma
podpisaną stosowną umowę.
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INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY W OPATOWCU
NA TEMAT REALIZACJI ZADAŃ ORAZ WYKORZYSTANIA
ŚRODKÓW FINASOWYCH W LATACH 2014-2018

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu ukierunkowana jest na pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Ośrodek na bieżąco wspiera podopiecznych w dążeniu do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych, stara się umożliwić im
życie w godnych warunkach oraz podejmuje działania zmierzające
do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.
Ośrodek w ramach swej działalności realizował zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
w oparciu min. o ustawę o pomocy społecznej na podstawie której
udzielał pomocy mieszkańcom w postaci: zasiłków stałych, zasiłków
okresowych, zasiłków celowych, usług opiekuńczych, dożywiania
dzieci w szkołach, dofinansowania pobytu w domach pomocy społecznej, schroniskach dla bezdomnych, lokalach aktywizujących.
Kolejną bardzo ważną formą wsparcia mieszkańców były wypłacane przez Ośrodek zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne
zasiłki opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, świadczenia wypłacane na podstawie
ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe, dodatki
energetyczne oraz stypendia szkolne.
Bardzo istotnym wsparciem dla rodzin z terenu naszej Gminy
były wpłacane od kwietnia 2016 roku świadczenia wychowawcze.
W 2016 roku świadczenie to zostało wypłacone dla 327 dzieci,
w 2017 dla 326 dzieci a w 2018 wypłacane jest dla 285 dzieci.
Od lipca 2018 roku Ośrodek realizuje także rządowy program
„Dobry start”, na podstawie, którego rodziny mogą otrzymać raz
w roku 300 zł, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, bez
względu na dochód rodziny. Aktualnie świadczenie „ Dobry Start”
zostało wypłacone rodzicom/opiekunom dla 286 dzieci.
Ważną formą pomocy dla rodzin jest również Karta Dużej Rodziny. Karta umożliwia dostęp do zniżek dla rodzin wielodzietnych.
Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od
dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Karta Dużej Rodziny wydawana jest przez Ośrodek od 2014 r.
Na realizację w/w zadań Gmina Opatowiec przeznaczyła w latach 2014-2018 (do 30.09.2018 r.) środki finansowe w łącznej wartości ponad 13 milionów złotych.
Wypłacone świadczenia pochodziły z środków własnych gminy oraz budżetu państwa.
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Ośrodek realizował również projekty współfinansowane ze
środków Uni Europejskiej.
W latach 2014-2015 wdrażał projekt systemowy w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „ Warto być aktywnym
– Program aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych
w Gminie Opatowiec”. W projekcie wzięło udział 15 uczestników,
dzięki czemu mieli oni możliwość nabycia nowych umiejętności zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy. Wartość projektu w latach 2014-2015 wyniosła 230 254,30 zł w tym wkład własny Gminy
24 281,60 zł.
Kolejnym projektem realizowanym przez Ośrodek na który
Gmina Opatowiec otrzymała dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, był projekt pn. „ Nowy zawód -lepsze jutro”.
Projekt ten został skierowany do mieszkańców Gminy, którzy
z różnych przyczyn, często niepełnosprawności, problemów rodzinnych, społecznych, niskich kwalifikacji zawodowych, nie mogli
podjąć zatrudnienia, cierpieli na trwałe bezrobocie, byli zagrożeni
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Do projektu zostało zakwalifikowanych 21 osób, w tym 2 osoby niepełnosprawne.
Uczestnicy w ramach kompleksowej i zindywidualizowanej
aktywizacji społeczno – zawodowej, zostali objęci poradnictwem
psychologicznym, poradnictwem zawodowym (grupowym i indywidualnym), kursami zawodowymi oraz pracą socjalna. Z każdym
z uczestników został podpisany kontrakt socjalny.
Po zakończonych kursach 10 osób odbyło staże zawodowe,
dzięki którym mogli nabyć niezbędne doświadczenie zawodowe
wymagane na rynku pracy. Zatrudnienie na umowę o pracę po zakończeniu udziału w projekcie otrzymało również 10 uczestników.
Projekt pn. „ Nowy zawód- lepsze jutro” realizowany był w okresie od 02.01.2017 r. do 30.06.2018 r., jego wartość wyniosłą 506 600,
64, w tym wkład własny Gminy 80 114,26 zł
Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu od
styczniu 2017 r. rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, który współfinasowany jest z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do udziału w Podprogramie 2016 zakwalifikowanych zostało 360 osób.
Całkowita wartość pomocy dla mieszkańców Gminy Opatowiec w formie paczek żywnościowych wyniosła 202 722,24 zł.
Jarosław Naporowski – Kierownik GOPS w Opatowcu.
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SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY POD NAZWĄ
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OPATOWCU

Główne centrum życia kulturalnego mieszkańców gminy Opatowiec skupia się wokół Gminnej Instytucji Kultury. Odbywa się tutaj szereg spotkań o charakterze edukacyjno-kulturalnym, prowadzone są zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży, jest to również
miejsce dobrze znane miłośnikom książek. Ciekawą ofertę, z której
każdy wybierze coś dla siebie stale staramy się wzbogacać o nowe
propozycje. Poza szeroką ofertą kulturalną jest to również miejsce
gdzie swoje talenty i umiejętności prezentują szerszej publiczności
uczniowie szkół. Również Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu
gminy spotykają się tutaj na różnego typu spotkaniach, podczas
których wymieniają się zdobytym doświadczeniem.
Wiele ciekawych inicjatyw zrealizowane zostało we współpracy ze szkołami, Kołami Gospodyń Wiejskich, Kołem Emerytów czy
Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec. Uważamy,
że dobra współpraca przynosi wiele pozytywnych efektów i jest
bardzo cenna nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla odbiorców
naszych działań.
Jest kilka uroczystości, które na stałe zagościły w kalendarzu
imprez gminnych realizowanych w Domu Kultury, a są to:
Gminny Dzień Babci i Dziadka – z roku na rok przyciąga większą grupę uczestników. Stanowi okazję do złożenia życzeń swoim
ukochanym Dziadkom, ale również do zaprezentowania się młodych artystów podczas życzeń, piosenek, wierszyków czy spektaklu
teatralnego.

„Rodzinne Świętowanie” – bohaterami tej uroczystości są
mamy, tatusiowie, ale także dzieci. Jest to bowiem impreza łącząca
obchody trzech ważnych świąt: Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka – po prostu Rodzinne Świętowanie.
„Wianki nad Wisłą w Opatowcu” jest to jedna z większych
imprez przyciągająca już nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale
również sporą grupę gości. Kultywowanie tej pięknej tradycji, puszczania wianków świętojańskich z nurtem Wisły przywróciły przed
kilkoma laty Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu. Z roku
na rok wianków jest coraz więcej, są coraz piękniejsze, a uczestników nie jest w stanie odstraszyć nawet brzydka pogoda, jak to miało miejsce w tym roku.
„Spotkanie ze Świętym Mikołajem” – to najbardziej lubiany
przez najmłodszych Święty. Na spotkanie z nim zawsze przybywają
tłumy dzieci.
Każdego roku jesteśmy również gospodarzem „Babińca”. Spotkania Pań aktywnie działających w Kołach Gospodyń Wiejskich na
terenie powiatu kazimierskiego.
Naszej Instytucji skutecznie udaje się pozyskiwać dodatkowe
środki, dzięki którym zrealizowaliśmy kilka cieszących się dużym
zainteresowaniem projektów.
W 2016 r. we współpracy z grupą nieformalną zrealizowano
projekt „Przekazanie lokalnych tradycji młodszemu pokoleniu” .
Grupa 26 dzieci z terenu gminy Opatowiec brała udział w zajęciach
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tanecznych połączonych z elementami rytmiki. Dzieci uczyły się
głównie krakowiaka, a pokaz zdobytych umiejętności kilkakrotnie
zaprezentowały szerszej publiczności podczas imprez lokalnych.
Środki na realizację projektu pochodziły z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach dotacji udzielonej przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój.
Bardzo duża grupa dzieci (ok. 100 osób) brała udział w realizowanym od stycznia do czerwca 2017 r. projekcie pod nazwą „Kultura i sztuka dobrym startem dla malucha”. Projekt dofinansowany
został ze środków Fundacji BGK w kwocie 8 000 zł. W ramach projektu zorganizowano 6 spektakli teatralnych dla dzieci. Spektakle
poruszały ważne tematy, z którymi czasem najmłodsi nie do końca
sobie radzą, a dotyczyły one przyjaźni, tolerancji, szacunku dla osób
starszych, bezpieczeństwa i wpływu książki na kształtowanie postaw dzieci. W ramach cyklu warsztatów „Małego teatru” uczestnicy
przygotowali swój własny spektakl kilkakrotnie prezentowany lokalnej społeczności. Co sprawiło radość zarówno młodym artystom
jak i odbiorcom. Dzięki projektowi zakupione zostały również kolorowe pufy, bajkowe pacynki, artykuły plastyczne, słodycze i napoje
dla uczestników działań projektowych.
Równie dużym zainteresowaniem cieszył się realizowany
w 2018 r. projekt „W krainie bajek, baśni i dziecięcej wyobraźni”.
Dzięki dofinansowaniu, które nasza instytucja pozyskała z Fundacji
BGK przeprowadzono cykl spotkań autorskich ze znanymi pisarzami książek dla dzieci. Odwiedzili nas: Kazimierz Szymeczko, Barbara
Gawryluk, Izabella Klebańska i Marcin Brykczyński, czym sprawili
wiele radości naszym najmłodszym czytelnikom.
Na zakończenie projektu dzieci wzięły udział w wyjeździe do
Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.
Naszym sporym osiągnięciem są dobre wyniki czytelnictwa
oraz wyróżniająca naszą bibliotekę działalność na rzecz lokalnego
środowiska. Wskaźniki te są mocnym atutem przy pozyskiwaniu
dotacji na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej,
dzięki czemu stale wzbogacamy nasz księgozbiór o nowe pozycje
literackie. Czytelnicy doceniają bogaty księgozbiór liczący obecnie
8334 książki, z wieloma nowościami wydawniczymi, dostosowane
do potrzeb godziny pracy biblioteki, szeroką ofertę instytucji oraz
miłą atmosferę, która sprawia, że lubią do biblioteki zaglądać zarówno starsi jak i najmłodsi czytelnicy.
Nasza Biblioteka odnosi również znaczące sukcesy w skali województwa. Dwukrotnie była nominowana do zaszczytnego tytułu
„Biblioteka Roku Województwa Świętokrzyskiego” w 2015 i 2016 r.
Każdego roku kapituła powołana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzy-
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skiego wskazuje kilka najaktywniejszych (3-5) spośród 170 działających w naszym województwie bibliotek.
W 2018 r. została doceniona i nagrodzona za działalność Dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w Bibliotece Pani
Karolina Chałon.
Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka
Publiczna w Opatowcu posiada szeroką ofertę zajęć dodatkowych
skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Realizowane są
zajęcia kółka plastycznego „MiniArt” dla dzieci –prowadzone przez
Panią Annę Stoksik – Markuszewską, ćwiczenia ruchowe zumba dla
osób dorosłych, zajęcia nauki gry na instrumentach prowadzone
przez Pana Radosława Kornasia. Przy Samorządowej Instytucji Kultury działa także siedmioosobowy młodzieżowy zespół „Żywioły”
i dziecięca grupa wokalna „Żuraweczki”.
Instytucja Kultury pomaga w organizacji różnego rodzaju szkoleń dla mieszkańców gminy. Przeprowadzony był kurs komputerowy, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i wiele innych inicjatyw.
Przy bibliotece aktywnie działają trzy Dyskusyjne Kluby Książki:
Dziecięcy – do którego należy 18 osób, młodzieżowy DKK liczący obecnie 19 czytelników. DKK dla osób dorosłych skupia 14 stałych członków. Klubowicze odbywają regularne spotkania, podczas
których dyskutują na temat przeczytanych książek.

A oto nieco statystyk z ostatnich 5 lat:
W roku 2013 mieliśmy 172 czytelników, w 2014 r. – 150, w 2015
– 260, w 2016 r. – 344 w 2017r. – 389 czytelników.
W roku 2013 wypożyczyliśmy 400 książek, w 2014 r. – 1438,
w 2015 r. – 1945, w 2016 r. 2681 książek. W 2017 r. wypożyczonych
zostało 2587 książek, w tym 1373 dla osób dorosłych i 1214 książek dla dzieci.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPATOWCU
W LATACH 2014-2018

Współczesny świat stawia przez nami wiele wyzwań. W istotny
sposób wpływa na młodych ludzi, wyznacza inną rolę nauczycieli,
wymaga zmian w funkcjonowaniu szkoły jako instytucji. Uczniowie
powinni umieć gromadzić i analizować informacje, stawiać pytania i rozwiązywać problemy, badać otaczający świat i kierować
własnym rozwojem. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu funkcjonuje w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół w Opatowcu w ramach reformy oświaty i uchwały Rady
Gminy nr XXX/169/2017 od 1 września 2017 r. W naszej placówce
stawiamy przede wszystkim na naukę oraz rozwój zainteresowań.
Lata 2014-2018 obfitowały w naszej szkole wieloma ciekawymi wydarzeniami, bowiem koncepcja pracy ukierunkowana jest na rzecz
ciągłego i wszechstronnego rozwoju uczniów.
PROJEKTY, PROGRAMY EDUKACYJNE I INNOWACJE PEDAGOGICZNE
W roku szkolnym 2017/2018 dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach (27872 zł) w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Opatowcu powstała pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Pracowania ekologiczno-przyrodnicza została
wyposażona w następujące pomoce dydaktyczne: zestawy doświadczalne dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego, energii odnawialnej, odnowy wód, gleby i powierzchni Ziemi, przyrządy
do obserwacji i badań przyrody itp., Ponadto zakupione zostały
filmy edukacyjne, gry edukacyjne, meble do pracowni i wizualizer.
W ramach zajęć pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym odbyły się wycieczki: do oczyszczalni ścieków, na farmę wiatrową, do
elektrowni wodnej, do Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.
Uczniowski Klub Sportowy „Nadwiślanka” przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu realizował od maja do listopada 2017r. dodatkowe zajęcia z lekkoatletyki w ramach PROGRAMU „KLUB 2017”. Całkowity koszt projektu
wyniósł 11150,00zł. w tym wkład własny 10,3% z budżetu Gminy
Opatowiec tj.1150 zł. Podmiotem dofinansowania był zakup sprzętu sportowego: skocznia do skoku w dal, próg do pchnięcia kulą,
zeskok do skoku wzwyż ze stojakami, par butów „kolców” lekkoatletycznych.
W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Opatowcu realizowany był także Program SKS pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki upowszechniający sport wśród dzieci
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i młodzieży. Szkolny Klub Sportowy to program korzystający ze
sprawdzonej formy szkolnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych
SKS. Zajęcia w ramach Programu SKS były prowadzone w dwóch
grupach: grupie klas gimnazjalnych oraz w grupie kl. IV – VI SP.
Program SKS mógł być realizowany dzięki wsparciu Gminy Opatowiec. Program ten wymagał wsparcia finansowego ze strony Gminy
w kwocie 400zł.
Dzięki programowi „Aktywna tablica” udało się zakupić dwie
tablice multimedialne (13800 zł) przy wkładzie własnym ze środków gminy (2760 zł).
W roku szkolnym 2018/19 będzie realizowany projekt pod nazwą: „TIK? TAK!” o wartość ok. trzystu tysięcy złotych, zł. Wysokość
dofinansowania to ponad 88% wartości zadania, czyli ponad dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych zł. Uczniowie wezmą m.in. udział
w dodatkowych, ciekawych zajęciach związanych z programowaniem, robotyką, fotografią cyfrową oraz grafiką komputerową,
a Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu wzbogaci się o bezprzewodową sieć WLAN oraz 15 nowoczesnych stanowisk komputerowych. W ramach projektu „TIK? TAK!”
zaplanowano też dla uczniów udział w atrakcyjnym obozie naukowym oraz interesujące spotkanie z robotem humanoidalnym NAO
w Centrum Kreatywnych Technologii w Krakowie.
Nasza szkoła w ostatnich latach realizowała ponadto wiele ciekawych projektów edukacyjnych:
-„English is everywhere, „Historia fotografii”„Języki programowania – różnice i podobieństwa” „Kleszcz mały czy duży – nic
dobrego nie wróży” „Chemia w kuchni’ „Henryk Sienkiewicz znany
i nieznany” „Wynalazki, które zmieniły świat” „Fizyka na co dzień”
„Zdrowo jem , więcej wiem” – projekt pod patronatem Małżonki
Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Przeciwdziałając zagrożeniom otyłości wśród dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu od września 2016 r. realizowany był autorski program zdrowotny pt. „Pomyśl nad swoim
zdrowiem”. Od początku roku w naszej szkole odbywały się różnego
typu zajęcia mające na celu uświadomienie dzieciom, jak ważne
jest zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz uczniów zorganizowano: przerwy
taneczno-ruchowe, „owocowo-warzywne wtorki”, teatrzyki profilaktyczne dotyczące zasad poprawnego odżywiania, wyjazdy na
basen oraz zajęcia otwarte dla rodziców.
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INNOWACJE PEDAGOGICZNE:
*„Rowerem po wiedzę” – celem tego projektu było nabycie
przez uczniów wiedzy historycznej i przyrodniczej na przykładzie
własnego regionu. W ramach realizacji tego programu odwiedzono
wiele miejsc związanych z historią „naszej małej ojczyzny”.
*„Klasa tabletowa” działająca w naszej placówce od października 2017 roku. Dzięki inicjatywie wychowawcy klasy i rodziców podczas zajęć dodatkowych, jak również komputerowych dzieci uczą
się programowania, czyli sposobu myślenia, który daje im szanse
na kreowanie rzeczywistości, uczy dostrzegania zależności i reguł
w otaczającym ich świecie. Uczniowie na zajęciach pracują z programem Scratsch Junior.
W roku szkolnym 2015/16 Gmina Opatowiec przystąpiła
do programu profilaktycznego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-18 organów prowadzących
szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”.
Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół w Opatowcu (Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum) otrzymały wsparcie finansowe na realizację wyżej wymienionego programu.
Całkowity koszt zadania wyniósł 14756,00 zł, kwota dotacji
projektu 11804,00 zł z budżetu państwa, co stanowi 80% wartości
kosztów , natomiast 20% kosztów realizacji programu tj. 2952,00 zł
musiał zapewnić organ prowadzący.
Dzięki projektom unijnym, wsparciu finansowemu z gminy
i zaangażowaniu rodziców i nauczycieli w cały proces edukacyjny
można pokusić się o sformułowanie, że edukacja w Szkole Podstawowej w Opatowcu stoi na wysokim poziomie.

święcenia odbudowanego Pomnika Zwycięstwa Legionów. W uroczystościach licznie uczestniczyli harcerze z 14. Buskiej Drużyny
Harcerskiej im. L. Skrzyńskiego działającej przy Szkole Podstawowej
w Opatowcu.
Dnia 14 września 2017 r. w Instytucji Kultury w Opatowcu
odbyła się niezwykła, patriotyczna uroczystość. Była ona jednym
z działań realizowanych w ramach Programu współfinansowanego
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami
w kraju.” Realizacja tego wydarzenia byłaby możliwa dzięki wsparciu Wójta Gminy Opatowiec, Pana Sławomira Kowalczyka. Widowisko, zatytułowane „Opatowiec w hołdzie Marszałkowi Józefowi

UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA SZKOLNE
Szkoła organizuje różnorodne imprezy, w których uczestniczą
władze gminne, rodzice oraz zaproszeni goście. Dzięki dobrej organizacji i współpracy nauczycieli ze środowiskiem lokalnym jesteśmy zauważalni w gminie, powiecie, a nawet w województwie. Nasi
uczniowie uczestniczyli w wielu imprezach i uroczystościach, a były
to m.in.: bal karnawałowy, obchody Dnia Babci i Dziadka, Wiosna
Talentów, Tydzień Kultury Języka, Dzień Dziecka, Ślubowanie Klasy
I, Jasełka Bożonarodzeniowe.
W ramach 150. Rocznicy Urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizowano w szkole w roku 2017 konkursy wiedzowe i plastyczne poświęcone naszemu patronowi
24 września 2017 r. pod Pomnikiem „Ku chwale pierwszych
bojów Józefa Piłsudskiego” w Czarkowach obchodzono uroczyście
103. rocznicę Chrztu Bojowego 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich w boju pod Czarkowami oraz 25. rocznicę odsłonięcia i po-
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Piłsudskiemu i Jego Legionom”, było zapowiedzią nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu. Widowisko, złożone ze słowa, dźwięku i obrazu, uświetnił
swoim talentem Pan Piotr Cyrwus – wielka gwiazda polskiego teatru i ekranu, brawurowo recytując poezję legionową oraz czytając
fragmenty wspomnień telegrafisty Pierwszej Brygady, Stanisława
Żmigrodzkiego, a przede wszystkim samego Marszałka Piłsudskiego, zawarte w dziele „Moje pierwsze boje.”Na scenie Piotrowi Cyrwusowi partnerowała Pani doktor Monika Stankiewicz-Kopeć,
pracownik naukowy Akademii Ignatianum w Krakowie, która w porywający sposób prezentowała refleksje historyczno-kulturowe.
Dzięki zaangażowaniu i wkładowi wielu osób oraz instytucji,
a także ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju
Gminy Opatowiec 14 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyła się
uroczystość nadania sztandaru w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie opieki nad miejscami
pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. Dzień ten zapisał się
jako dzień szczególny i wyjątkowy – można powiedzieć, że była to
dziejowa chwila dla całej społeczności szkolnej. Uczniowie, którzy
otrzymali sztandar z rąk pani Dyrektor zapewnili wszystkich zebranych, że będą go czcić, szanować i nie splamią jego honoru.
W październiku co roku obchodzimy w naszej szkole niezwykłą
uroczystość jaką jest ślubowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej. Uroczystemu apelowi od kilku lat towarzyszy akcja „Widoczni
i bezpieczni”, podczas której Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej wręczają uczniom klasy I, klasy „O” oraz przed-
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szkolakom odblaskowe kamizelki i chusty. W krótkiej pogadance
funkcjonariusze policji przypominają uczniom o konieczności noszenia elementów odblaskowych, które zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom dróg.
Co roku 11 listopada w całej Polsce obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły, harcerze 14. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej im. Lucjana Skrzyńskiego, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciele
uczestniczą w gminnych oraz szkolnych obchodach Święta Niepodległości. Dzięki takim wydarzeniom dzieci przygotowują się do
pełnego uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym.
Niecodzienne wydarzenie z udziałem naszej szkoły miało miejsce w Domu Kultury w dniu 5 grudnia 2017 r. Wieczernica patriotyczna była ostatnim zadaniem realizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec w ramach projektu „Józef
Piłsudski – pierwsze boje legionistów na terenie gminy Opatowiec
– upamiętnienie Marszałka w 150. rocznicę urodzin”. Uroczystość
zaplanowana została dokładnie w dniu urodzin Marszałka. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk. Podczas Wieczernicy wystąpili laureaci Konkursu
Pieśni Patriotycznych, którzy zaprezentowali kilka utworów patriotycznych, wywołując niemałe wzruszenie wśród licznie zgromadzonych uczestników spotkania. Podczas obchodów 150. rocznicy
urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się także recital Leszka
Wójtowicza – poety, pieśniarza, gitarzysty i kompozytora należącego do zespołu krakowskiej Piwnicy pod Baranami, barda podziemnej „Solidarności”.
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„Musimy przebaczyć, ale nie wolno zapomnieć” – słowa Jana
Pawła II przyświecają nam podczas obchodów rocznicy zbrodni katyńskiej. W kwietniu w naszej szkole odbywa się uroczysty apel upamiętniający kolejne rocznice bestialskiego mordu dokonanego na
polskich oficerach przez NKWD w 1940 roku oraz ofiary katastrofy
samolotu prezydenckiej delegacji z 2010 roku. Uczniowie w formie
montażu słowno-muzycznego przypominają wszystkim zebranym
o losach ponad 22. tysięcy polskich jeńców, na których, z woli Stalina i na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego, wykonano
wyrok śmierci strzałem w tył głowy. Braliśmy udział w recitalu Tomasza Wachnowskiego, który był przeplatany poezją Adama Ochwanowskiego – pisarza, artysty z Ponidzia.
W dniu 19 czerwca 2017 roku w Instytucji Kultury w Opatowcu
miała miejsce niecodzienna uroczystość zorganizowana z inicjatywy Sławomira Kowalczyka, Wójta Gminy Opatowiec, której celem
było przypomnienie postaci ks. Franciszka Pluty – zapomnianego
bohatera, pochodzącego z położonej w Gminie Opatowiec Kociny.
Podczas spotkania promowano książkę pt. „Ojciec tysiąca sierot”
autorstwa Leonarda Pluty, bratanka księdza. Honorowym gościem
spotkania był lekarz – chirurg Stanisław Niepsuj (siostrzeniec i wieloletni przyjaciel ks. Pluty). Podczas tego spotkania uczniowie Gimnazjum w Opatowcu zaprezentowali montaż słowno – muzyczny,
w którym przedstawili życie księdza F. Pluty bogate w ciężkie przeżycia osobiste i narodowe oraz owocną pracę duszpasterską. Spotkanie pn. „Zapomniany bohater ks. Franciszek Pluta” było niecodzienną lekcją historii, która nie tylko przybliżyła zebranym postać
niezwykłego księdza Franciszka, ale także stała się okazją do refleksji nad wartościami i ideałami, którymi
kierujemy się w życiu.

Uczniowie od kilku lat biorą również udział w realizacji programów profilaktycznych przy współpracy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Busku-Zdroju. Wolontariusze z naszej szkoły
nawiązali także współpracę z Regionalną Placówką Opiekuńczo –
Terapeutyczną w Kazimierzy Wielkiej. Szkoła na bieżąco współpracuje z: Komendą Powiatową Policji oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, Gminną Instytucją
Kultury w Opatowcu, Muzeum Ziemi Koszyckiej, Szkołą Muzyczną
I stopnia w Koszycach, Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie. W 2017 roku nawiązaliśmy współpracę z IPN
Delegatura Kielce – Centrum Edukacyjne – „Przystanek Historia”.
W ramach współpracy z Instytutem Archeologii UJ w Krakowie
w kwietniu 2018 r. w naszej szkole zostało zorganizowane spotkanie dla uczniów i społeczeństwa gminy Opatowiec pn. „Tropami
przeszłości – archeolodzy w gminie Opatowiec”.
W dniu 24 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu uczestniczyli w akcji promocyjno-edukacyjnej Lasów Państwowych „Sadzimy 1000 drzew na minutę” w kompleksie leśnym Chrustowice na
terenie Leśnictwa Kazimierza. Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem posadzili 2600 sadzonek dębu szypułkowego.
W ramach podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy gminami
Opatowiec – Rzeczyca, uczniowie Gimnazjum w Opatowcu w 2015
roku otrzymali zaproszenie na dwudniowy Turniej: Rambit Przyrodniczo-Historyczny. Wyjazd uczniów na tą ciekawą wycieczkę był
całkowicie sfinansowany przez Wójta Gminy Opatowiec. Wybrani
i chętni na wyjazd uczniowie pojechali w nagrodę za naukę i różne

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI, INSTYTUCJAMI I PLACÓWKAMI
Nasza szkoła rozwija współpracę z różnymi uczelniami, instytucjami
i placówkami. Dzięki temu uczniowie
uczestniczyli w Świętokrzyskim Dniu
Siatkówki, podczas którego został rozegrany mecz integracyjny z uczniami
Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach. Gimnazjaliści brali udział
w projekcie „Odkrywamy Świat Liczb
i Funkcji Matematycznych w Chemii
i Środowisku” organizowanym przez
UJK w Kielcach. Odwiedzili krakowskie
uczelnie wyższe, tj. AGH i Politechnikę.

51

BIULETYN INFORMACYJNY – Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC

osiągnięcia. W dniach 31.05 – 01.06.2016 r. w naszej szkole gościliśmy także grupę uczniów z Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego
w Rzeczycy wraz z opiekunami. Spotkanie zorganizowano w ramach
porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Samorządami
Gminy Opatowiec i Gminy Rzeczyca. Pierwszy dzień swojej wizyty
gimnazjaliści z Rzeczycy rozpoczęli od zwiedzania Opatowca, po
którym oprowadzali ich rówieśnicy z naszego gimnazjum. Goście
obejrzeli obiekty związane z historią Opatowca, odwiedzili miejsca pamięci narodowej, a także najważniejsze instytucje gminne.
Dzięki bardzo dobrej współpracy naszej szkoły z Fundacją „ Kawałek
Nieba” możliwe było sfinansowanie i otwarcie w 2017 roku salki do
integracji sensorycznej dla naszych uczniów. Dzięki zakupionym
urządzeniom oraz pomocom dydaktycznym nasze dzieci korzystają
i rozwijają swoją sprawność fizyczną i umysłową przez rehabilitację,
naukę i zabawę.
DZIAŁALNOŚĆ DRUŻYNY ZHP
W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Opatowcu prężnie działa 14. Buska Drużyna Wielopoziomowa im.
Lucjana Skrzyńskiego. W skład drużyny wchodzi 46 uczniów. Drużyna dzieli się na zuchów oraz harcerzy. Każdego roku drużyna harcerska bierze udział w następujących uroczystościach i imprezach:
a) w uroczystościach patriotycznych:
– pod pomnikiem „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego” w Czarkowach w 103. rocznicę Chrztu Bojowego 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich w boju pod Czarkowami oraz 25.
rocznicę odsłonięcia i poświęcenia odbudowanego Pomnika Zwycięstwa Legionów (msza polowa),
– przy pomniku Legionisty 1914, Żołnierza Września 1939
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i Partyzanta 1939 – 1945 w Ksanach,
– w widowisku pt.„Opatowiec w hołdzie Marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu i Jego Legionom”,
– w Konkursie Pieśni Patriotycznych,
– w spotkaniu pt. „Opowieść o ks. Franciszku Plucie – zapomnianym bohaterze”,
– w uroczystym nadaniu sztandaru Szkole Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
b) w imprezach kulturalno-integracyjnych:
– w Noworocznym Biwaku Sportowym,
– w rajdzie pieszym „Zmarzlaczek” na szlaku Zbludowice – Busko-Zdrój,
– w rajdzie pieszym „Po omacku” Wiślica – Hołudza,
– w ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” zorganizowanej przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatowcu,
– w andrzejkach harcerskich,
c) udział w akcjach charytatywnych:
-WOŚP, Szlachetna Paczka, zbiórka funduszy na budowę hospicjum w Busku-Zdroju.
W 2017 roku drużyna brała udział w szkoleniu Pocztów Sztandarowych i elementach musztry przeprowadzonej przez przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień z Buska – Zdroju. W tym
samym roku realizowana była innowacja pedagogiczna pt. „Rowerem po wiedzę”, którą zostali objęci harcerze z 14. Buskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. L. Skrzyńskiego działającej
przy Szkole Podstawowej w Opatowcu. Innowacja realizowana była
w czasie zajęć pozalekcyjnych, w formie wycieczek rowerowych.
Uczniowie nabywali wiedzę historyczną i przyrodniczą na przykładzie własnego regionu. Zdobywali ją podczas wyjazdów na rowe-
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rach w najbliższe okolice, kształcąc i doskonaląc umiejętność bezpiecznej jazdy w zorganizowanej grupie.
NASZE SUKCESY
Nasi uczniowie w ostatnich czterech latach odnieśli szereg sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej. Najbardziej spektakularne i promujące Szkołę w Opatowcu osiągnięcia uzyskują uczniowie obdarzeni talentem wokalnym, którzy reprezentują szkołę na
wielu konkursach i festiwalach, w tym: Międzynarodowym Festiwalu w Pradze: „Złote talenty w Złotej Pradze”, Międzynarodowym
Festiwalu w Estonii „Złoty Liść”, Międzynarodowym Harcerskim
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, Ogólnopolskim
Turnieju Piosenki Poetyckiej w Busku – Zdroju, Europejskim Integracyjnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Sosnowcu, Ogólnopolskim
Konkursie Kolęd i Pastorałek „Gloria”, Ogólnopolskim Konkursie
Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w Kielcach, VII Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Łodzi i wielu innych. Szkoła Podstawowa w Opatowcu stwarza swoim uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju, czego dowodem są sukcesy w: 50. Międzynarodowym Turnieju Szachowym im. Akiby Rubinsteina w Polanicy,
ogólnopolskim Konkursie pod nazwą „Bądź bezpieczny w swoim
domu” organizowanym przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Ogólnopolskim Konkursie Literackim, Fotograficznym
i Plastycznym „Moja Mała Ojczyzna” w Lublinie, Wojewódzkim Konkursie „Bezpieczeństwo na Piątkę”, Wojewódzkim Konkursie Plastycznym, Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych, Wojewódzkim Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Minione cztery lata obfitowały także w wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych, w których uczniowie zdobywali tytuł lau-

reata z fizyki i języka rosyjskiego. Efektem nawiązania przez szkołę
współpracy z uczelniami wyższymi jest wzmocnienie możliwości
rozwijania indywidualnych zainteresowań i predyspozycji, czego
dowodzi m.in. zdobycie przez jednego z uczniów tytułu laureata
V Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży
Szkolnej.
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
W Szkole Podstawowej w Opatowcu działały dwie Rady Rodziców – Szkoły Podstawowej i wygaszanego Gimnazjum. Gromadzą
one i dysponują środkami finansowymi, pochodzącymi z dobrowolnych wpłat i prowizji. Zgromadzone fundusze umożliwiają
szkole podjęcie różnorodnych działań, w tym drobnych remontów,
zakupów nagród i realizację innych bieżących potrzeb. Wsparcie
uzyskane od rodziców umożliwia angażowanie dzieci w liczne akcje
charytatywne, społeczne i proekologiczne: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, działania Fundacji „Kawałek
Nieba”, „Sprzątanie Świata”, zbiórka elektrośmieci i innych surowców wtórnych. Współpraca nauczycieli i rodziców opiera się na postawach partnerstwa, dzięki czemu tworzy się przestrzeń społeczna
dla rodziców w szkole. Dowodem na to są cykliczne, wspólnie organizowane uroczystości szkolne i lokalne (Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Dziecka, Wiosna Talentów, Kiermasze Świąteczne), a także
eventy o charakterze sportowo-rekreacyjnym, patriotycznym i artystycznym. Corocznie dzięki środkom finansowym zgromadzonym
na koncie Rady Rodziców uczniowie uzyskujący najwyższe wyniki w nauce otrzymują nagrody książkowe i dyplomy, a uczniowie
uczestniczący w konkursach są wspierani finansowo.
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REMONTY I ZAKUPY
Realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
nie zapominamy o wyglądzie zewnętrznym szkoły oraz pomieszczeń, tak aby nasi uczniowie zdobywali wiedzę w miłym i przyjaznym dla oka otoczeniu. W latach 2014-2018 w Szkole Podstawowej
Opatowcu przeprowadzono wiele remontów i dokonano szereg zakupów, które pozwoliły rozszerzyć ofertę edukacyjną szkoły, poprawiły bezpieczeństwo, a także przyczyniły się do poprawy warunków
nauki i bazy lokalowej.
W roku 2016 wymieniono kocioł CO w Gimnazjum ( 64778,48
zł).Wartość inwestycji pokryta została w całości ze środków własnych gminy. Użytkowany piec przez niemal dekadę, zawsze zbyt
słaby, w odniesieniu do zapotrzebowania. Ten o mocy 150 kW,
został zastąpiony w pełni wydajnym, nowym o mocy 250 kW. Zakupiono stoliki i krzesła dla klas na kwotę ok. 1500 zł. Zakupiono
również kosiarkę spalinową do trawy za 1900 zł. W roku 2017 zrealizowano zadanie pn. „ Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Opatowcu dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie
pochylni”.Środki finansowe na realizację zadania, w wysokości ok.
50 tys. zł., pochodziły, w połowie, z budżetu Gminy Opatowiec oraz
pozyskanych przez Gminę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Wykonano również parkingi
wokół szkoły. Zadbano również o doposażenie kuchni szkolnej,
zakupiono w 2015 r. zmywarkę z wyparzaczem i patelnie uchylną
za 7000 zł. W ramach zorganizowania stażu w projekcie pn.” Nowy
zawód-lepsze jutro” doposażono stołówkę szkolną w nowe sztućce
i lodówkę za kwotę ok. 3000 zł. W 2017 roku wyposażono gabinet
profilaktyki zdrowotnej w postaci szafek, leżanki i innych pomocy
za kotę 6700 zł.
Wszystkie inwestycje w Szkole Podstawowej w Opatowcu były
możliwe dzięki zrozumieniu i akceptacji potrzeb przez Wójta Gminy
Opatowiec, dla którego problemy oświaty są ważne. Za to zrozumienie potrzeb Wójt Gminy w 2016 roku został uhonorowany przez
ZNP medalem KEN.
PUNKT PRZEDSZKOLNY ORAZ ODDZIAŁ ZERO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W OPATOWCU
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Opatowcu
został utworzony uchwałą Rady Gminy 30 listopada 2009r. Funkcjonuje w godzinach od 7.00 do 15.30. Uczęszczają do niego dzieci trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioletnie z obszaru tutejszej gminy
oraz z gmin sąsiednich.
Realizowane zadania skupiają się na: tworzeniu warunków do
realizacji podstawy programowej, organizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci; doskonaleniu systemu wychowawczego przedszkola i kształtowaniu inteligencji emocjonalnej dzieci;
tworzeniu warunków do rozwoju samodzielności dzieci; promocji
zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej. Wszystkie dzieci
objęte są programem profilaktyczno-wychowawczym „Przyjazny
świat dla każdego dziecka”; programem edukacji czytelniczej „Magiczny świat baśni”; programem zajęć teatralnych „Przedszkolak
widzem i aktorem”; programem zajęć muzyczno-tanecznym „Roztańczone przedszkolaki”. W grupie najmłodszej realizowany jest
program „Pierwsze kroki w przedszkolu”, zaś najstarsze dzieci realizują zajęcia w ramach programu „Eko postać w bajkach i baśniach”,
w który również w sposób aktywny włączają się rodzice.
Wszystkie wyżej wymienione zadania realizowane są w pomieszczeniach wyposażonych i wyremontowanych dzięki środkom finansowym pochodzącym z Gminy, jak również przy dużym
udziale funduszy unijnych. Warto wspomnieć, iż na koniec roku
2014 najstarsze przedszkolaki (oddział zero) zostały wsparte finansowo w ramach realizowanego projektu Przedszkola systemowe w Gminie Opatowiec. Wybudowano wówczas nowy plac zabaw, dostosowano toalety do potrzeb najmłodszych (zakupiono
nowe umywalki, miski WC, półki na kubki, lustra, suszarki, podajniki na ręczniki); zakupiono nowe stoliki, krzesła, zestawy szafek i re-
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gałów, kanapy wypoczynkowe, rolety okienne, wyposażenie do
utrzymania czystości (odkurzacz, pralka automatyczna, froterka).
Grupa dzieci 5-6 letnich otrzymała nowoczesny sprzęt ICT w postaci tablicy interaktywnej wraz z osprzętem, komputer, drukarkę
laserową, ksero oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne i zabawki.
Łączna wartość to ok. 90 000 zł.
Przedszkole w Opatowcu cieszy się bardzo dobrą opinią, więc
z upływem czasu zaczęło brakować miejsc dla chętnych przedszkolaków. Realizacja kolejnego projektu pozwoliła utworzyć nowe
miejsca i przyjąć większą liczbę dzieci.
Od 1października 2017 roku do końca sierpnia 2018 roku
w Punkcie Przedszkolny oraz oddziale zero przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu realizowany był
projekt pn. Akademia kreatywności, współfinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 – Europejski Fundusz Społeczny. Łączny budżet
projektu opiewał na kwotę 418 249,43zł, z czego 64 850,76 stanowił
wkład własny Gminy Opatowiec. Równolegle z wyżej wymienionym projektem do przedszkola trafiło ok. 99 000zł w ramach 7.4
Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
Dzięki adaptacji pomieszczeń w budynku gimnazjum wybudowano dwie nowe łazienki, dostosowano istniejące sale do potrzeb małych dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Zwiększono
powierzchnię sali dla najmłodszych przedszkolaków o dawną szatnię, a nowa powstała w miejscu dawnego pokoju nauczycielskiego.
Wszystkie sale zyskały nowy wystrój: dzięki pozyskanym środkom
finansowym zakupiono nowe meble, wykładziny, komplety wypoczynkowe oraz najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne i zabawki. Każda grupa przedszkolna otrzymała tablicę multimedialną
z laptopem i drukarką, a odział zero monitor interaktywny. Korytarz
przedszkolny wyposażony został w dywan multimedialny, umożliwiający dzieciom wszechstronny rozwój.
Przez cały rok 46 dzieci w wieku 3-6 lat korzystało z dodatkowych zajęć z rytmiki, plastyki, piłki nożnej oraz zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć z psychologiem , odciążając
tym samym rodziców z dodatkowych opłat, co spotkało się z dużą
aprobatą z ich strony. Dzieci również w ramach realizowanego projektu co dwa tygodnie wyjeżdżały na basen, gdzie uczestniczyły

w zajęciach z nauki pływania. Każdego dnia otrzymywały podwieczorek, finansowany ze środków unijnych.
Pragnąc przygotować dzieci do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym
zaplanowano w projekcie liczne wycieczki edukacyjne i imprezy
okolicznościowe. Były to m.in. warsztaty teatralne w Teatrze Groteska, warsztaty plastyczne w Fabryce Bombek w Miechowie, warsztaty plastyczne w Zalipiu, wycieczka do Filharmonii w Kielcach oraz
dwie imprezy okolicznościowe z okazji Mikołaja i Dnia Dziecka.
Przedsięwzięcie pod nazwą „Akademia kreatywności” pozostawi w życiu dzieci na długo uśmiech i zadowolenie. Wsparcie ze strony Wójta Gminy Opatowiec, życzliwość i praca na rzecz przedszkola oraz szkoły, akceptacja planów i zamierzeń to ogromna pomoc
w kształtowaniu i wychowaniu dzieci, które są przyszłością każdego
narodu. Wpisując się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości nauczycielki przedszkola oraz rodzice, pragnąc podziękować za wsparcie i pomoc finansową zorganizowali
piknik rodzinny „Kocham Cię Polsko”, na którym symboliczne kwiaty
oraz prezenty wykonane przez dzieci były wyrazem wdzięczności
za okazaną pomoc na rzecz Punktu Przedszkolnego i Szkoły.
KÓŁKO TEATRALNE
Od września 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Opatowcu realizowane są zajęcia Koła Teatralnego, którego opiekunem i organizatorem jest p. Katarzyna Szczerba. Teatr
w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym
rozwój osobowości, aktywności i twórczości. Koło teatralne jest
alternatywą do zagospodarowania czasu wolnego dzieciom tak,
by po zakończeniu lekcji nie przesiadywały zbyt długo przed ekranem komputera lub telewizora. Grupa teatralna prezentuje swoje
zdolności i umiejętności na różnych uroczystościach w środowisku:
Wigilijne spotkania, Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny, Wianki nad Wisłą, Wystawa Koni. Odwiedzają również dzieci i młodzież
w Placówce Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnej w Cudzynowicach oraz Dom Pomocy Społecznej w Morawianach, dając radość
osobom niepełnosprawnym i starszym.
Elżbieta Szczęsna-Kusak
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KRZCZONOWIE W LATACH 2014-2018

Szkoła to miejsce, w którym ciągle coś się dzieje. To miejsce
tętniące życiem. Wbrew pozorom to nie tylko lekcje i przerwy, ale
wiele ciekawych, fajnych inicjatyw, które podejmują nauczyciele
wspólnie z uczniami i rodzicami. Poniżej zaprezentowane zostaną
najważniejsze z lat 2014-2018.
REMONTY I INWESTYCJE
2014/2015
1. Wykonano plac zabaw dla dzieci obok szkoły.
2. Przeprowadzono termomodernizację budynku szkoły.
3. Wykonano nowy dach na skrzydle szkoły od strony wschodniej.
2015/2016
1.Przeprowadzono remont ogrodzenia od jezdni z wykonaniem nowej bramy wjazdowej i furtki.
2016/2017
1. Teren przed szkołą od strony południowej zagospodarowano zielenią: wyrównano teren, wykonano skalniak z oryginalnymi
sadzonkami. Plac przed szkołą zyskał świeży, atrakcyjny wygląd.
Dokonano nowych nasadzeń (drzewa, krzewy i rośliny ozdobne),
nawieziono ziemię, zasiano trawę,z szanieckiego kamienia naturalnego powstały gustowne klomby. Całość wpisuje się w szereg
dotychczas wykonanych na tym terenie prac, w tym termomodernizacji budynku szkoły i przedszkola, utwardzenia placu.
2. Zakupiono sprzęt dydaktyczny – instrument klawiszowy –
organy KORG
2017/2018
1. Przygotowano do użytku „stary budynek przedszkola” poprzez wykonanie gruntownego remontu polegającego na odbudowaniu budynku od podstaw, wykończeniu i wyposażeniu.
2. Przeprowadzono gruntowny remont łazienki szkolnej.
3. Wykonano remont głównej tablicy elektrycznej oraz zamontowano bezpieczniki automatyczne i zabezpieczenie przeciwburzowe.
4. Zakupiono ławki i stoliki dla klasy VIII.
5. Zakupiono pomoce przyrodnicze oraz meblościankę do pracowni przyrodniczej.
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6. Zakupiono nagłośnienie szkolne.
W listopadzie 2014 r. w Punkcie Przedszkolnym w Krzczonowie odbyła się uroczystość pasowania na Przedszkolaka, połączona z uroczystym zakończeniem projektu „Magiczny świat malucha”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Na uroczystości
obecni byli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Wójtem gminy oraz radnymi, nauczyciele i wychowawcy ze szkoły Podstawowej w Krzczonowie, kadra projektu „Magiczny świat malucha”,
rodzice i dzieci uczestniczące w projekcie.
W ramach projektu realizowanego od grudnia 2012 do listopada 2014 r. przeprowadzono gruntowną adaptację pomieszczeń, zakupiono pełne wyposażenie oraz meble niezbędne do funkcjonowania nowego Punktu Przedszkolnego, który zapewniał 8 godzinną
opiekę przez 5 dni w tygodniu 15 maluchom z obwodu szkolnego
Krzczonów. Ponadto dzieci miały możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych i pomocy specjalistycznej logopedy i psychologa, nieodpłatnego posiłku w postaci śniadania, obiadu i podwieczorka oraz uczestnictwa w ciekawych wycieczkach.
Pomimo tego, że projekt dobiegł końca, Punkt Przedszkolny
funkcjonował nieprzerwanie do dziś, z tym, że z dniem 1 września
2018 mieści się on w nowym budynku, który powstał dzięki wielkiemu zaangażowaniu organu prowadzącego szkołę – Gminy Opatowiec pod kierunkiem Wójta – pana Sławomira Kowalczyka.
Wiele działań w naszej szkole ma charakter cykliczny. Powtarzamy je co roku, nie dlatego, że tak wypada, ale ponieważ tworzą
tradycję naszej społeczności szkolnej. Tradycja sprawia, że w szkole
panuje rodzinna atmosfera, która z pewnością pozytywnie wpływa
na integrację oraz wyniki naszej pracy.
Ma to swoje odzwierciedlenie chociażby w różnego rodzaju konkursach i turniejach, w których uczniowie bardzo chętnie
uczestniczą. Są to:
• Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej,
• Turniej Wiedzy Pożarniczej,
• Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
• Konkurs Poezji Patriotycznej w Kazimierzy Wielkiej,
• Moje Ponidzie – konkurs wiedzy o regionie,
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•
•
•
•
•

„Mały” Powiatowy Konkurs Recytatorski,
Powiatowy Konkurs Literacki pt. „Skrzydłem wiatru pisane”,
Wojewódzki Konkurs „Bezpieczeństwo na Piątkę”,
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny,
Konkurs na zbiórkę surowców wtórnych pod nazwą: „Ziemia
nie da sobie rady, segregujmy więc odpady”
• Turniej Tenisa Stołowego w Kazimierskim Ośrodku Sportowym,
• Konkurs plastyczny EKO – LUDEK organizowany przez Zespół
Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,
• Konkurs plastyczny „S.O.S. – Smog, Odpady, Spalanie”,
• Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy”
• Konkurs plastyczny „Ziemia nie da sobie rady, segregujmy więc
odpady”.
Warto podkreślić, że w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
EKO-LUDEK, zarówno w 2015 jak i w 2016 roku byliśmy bezkonkurencyjni i prace, czyli ,,Sławna postać – Robert Lewandowski” oraz
,,Eko-ludek zwierzątko”, wykonane przez dzieciaki z naszej szkoły
pod kierunkiem i opieką pani Magdaleny Trojan, zajęły I miejsce.
Sukcesy zanotowaliśmy również w roku 2018. W kwietniu
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej podczas finału powiatowego XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
uczennica klasy VI Weronika Minior okazała się nie do pokonania
i w pięknym stylu zakwalifikowała się na eliminacje wojewódzkie.
Z kolei w maju w Kazimierskim Ośrodku Kultury odbyły się
Indywidualne Mistrzostwa Powiatu 2018 w tenisie stołowym szkół
podstawowych. Był to kolejny, a zarazem ostatni etap Indywidu-

alnej LIGI POWIATOWEJ w tenisie stołowym SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – sezon 2017/2018.
Naszą szkołę reprezentowała liczna grupa uczniów:
Klasa IV – Julia Kopeć, Julia Górak, Emilia Domagała, Magdalena Jach, Klaudia Pszczoła, Klaudiusz Sztaba, klasa V – Magdalena
Warszawa, Nikola Parada, Szymon Kowynia, Jakub Grzywna, Igor
Witkowski, klasa VI – Sandra Parada, Patrycja Łudzik, Magdalena
Juszczyk, Nikola Kukulska, Weronika Minior, klasa VII – Julia Paluch,
Maja Kowalska, Filip Paluch, Sebastian Leśniak
Uczniowie ci trzykrotnie walczyli o punkty dla szkoły, a podczas ostatniej rozgrywki o punkty indywidualne. Dla szkoły wywalczyli puchar i dyplom za zajęcie 4 miejsca
W rozgrywkach indywidualnych mamy następujące osiągnięcia:
• I miejsce i tytuł mistrza dla Julii Paluch – grupa III (klasa VII)
• II miejsce i tytuł wicemistrza dla Julii Kopeć – grupa I (klasy I –
IV)
• IV miejsce dla Julii Górak – grupa I (klasy I – IV)
• Dyplomy za zajęcie miejsc od V – VIII dla: Magdaleny Jach, Emilii Domagała, Klaudii Pszczoła, Sandry Parada, Magdaleny Juszczyk, Mai Kowalskiej.
• Puchary, medale i dyplomy wręczał w imieniu Starosty Kazimierskiego Jana Nowaka, Sekretarz Marek Krupa w asyście
Prezesa KOS.
„Zdrowie to nie wszystko, ale wszystko jest niczym bez
zdrowia.”
W trosce o zdrowie naszych uczniów podejmujemy szereg
działań profilaktycznych zgodnie z zasadą, że łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. Jednym z nich są teatrzyki prozdrowotne przygoto-
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wywane corocznie przez uczniów pod kierunkiem pani Kazimiery
Widłak oraz Wandy Migasińskiej, Magdaleny Trojan i Justyny Krupy.
NIE TYLKO CHŁOPAKI POTRAFIĄ GRAĆ W PIŁKĘ NOŻNĄ!
W roku 2015/2016 oraz 2017/2018 drużyna dziewcząt z naszej
szkoły z klasy IV i V pod opieką pani Małgorzaty Woźniak oraz pana
Tomasza Palucha pokazała klasę w XVII i XVIII TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”. Dziewczyny w roku szkolnym 2017/2018 zajęły II miejsce w powiecie kazimierskim w finale powiatowym w kategorii U-12, natomiast w roku
szkolnym 2016/2017 drużyna U-12 dziewczęta (klasa IV i V) zajęła II
miejsce, a drużyna U-10 dziewczęta (klasa II i III) I miejsce.
W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła rozpoczęła udział
w dwóch programach promujących zdrowy styl życia i bezpieczeństwo:
,,TRZYMAJ FORMĘ!” pt.: ,,SZKOŁA W KRZCZONOWIE PROMUJE
ZDROWIE” Organizatorami programu są: Główny Inspektorat Sani-
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tarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie. Współorganizatorem programu jest Konsorcjum Teraz Polska Trzyma Formę.
„BEZPIECZNA+” Realizowane w ramach programu działania
obejmowały następujące obszary:
• bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
• kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu
szkoły,
• poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
• tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć
dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
W ramach powyższego programu podejmowaliśmy i uczestniczyliśmy w różnorodnych akcjach rozwijających naszą świadomość
w kwestii ogólnie pojętego bezpieczeństwa
„Jedyne, czego można być, w życiu pewnym, to zmiana.”
Jak się okazało zmiany nie ominęły również szkoły. W roku
szkolnym 2015/2016 szóstoklasiści po raz ostatni pisali egzamin
szóstoklasisty.
Sprawdzian 2016 – ostatni przed reformą
Ze sprawdzianu zewnętrznego uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Krzczonowie uzyskali najlepszy wynik w Gminie Opatowiec – język angielski średnia 29,00; język polski-matematyka 24
– średnia 25,67, uzyskując stanin wyżej średni.
Warto zaznaczyć, że ten ostatni w naszej szkole wypadł świetnie. Nasi szóstoklasiści „pokazali klasę.”
Część I – język polski i matematyka – średnia 25,67 punktów(64,2%). Sam język polski – 13,00 punktów(65%), matematyka
12,67 punktów(63%)
Część II – język angielski – średnia 29,00 punktów(72,5%)
Dla porównania w Polsce średnia dla języka polskiego to 71
procent, dla Świętokrzyskiego 70 procent. Z matematyki średnia
w Polsce wyniosła 54 procent, w województwie świętokrzyskim
53 procent. Dla języka angielskiego średnia w województwie to 69
procent, w Polsce 71 procent.
Podsumowując – nasza średnia z matematyki i języka angielskiego była wyższa niż średnia w województwie i w kraju!
W roku szkolnym 2015/2016 ze sprawdzianu zewnętrznego
uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Krzczonowie uzyskali
również najlepszy wynik w gminie Opatowiec – średnia 26,89.
W związku z wdrażaniem reformy edukacji w dniach
20.02.2017 r. – 9.03.2017 r. odbywały się spotkania dla nauczycieli
oraz rodziców uczniów świętokrzyskich szkół/placówek.
Podczas spotkań zostały omówione tematy związane z wejściem w życie ustaw z dnia 14 grudnia 2016: Prawo oświatowe
oraz Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe i wynikające z nich zadania dla organów prowadzących, nadzoru pedagogicznego, dyrektorów szkół i nauczycieli. Ponadto przedstawione
zostały informacje na temat nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Uchwałą Rady Gminy Opatowiec nr XXXIX/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku nasza Szkoła stała się z dniem 1 września 2017
roku – ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Jana Pszczoły „Wojnara”
w Krzczonowie. Obwód naszej szkoły obejmuje miejscowości: Krzczonów, Kamienna, Kocina, Charbinowice, Trębaczów, Rzemienowice.
W roku 2018 w naszej szkole powstała drużyna harcerska.
Chętni uczniowie zakupili mundury i najpotrzebniejsze akcesoria.
26 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie z opiekunami drużyny,
czyli paniami: Beatą Tkacz, Lucyną Tułak i Małgorzatą Woźniak.
Harcerze poznali historię ZHP oraz Obietnicę Zucha i Przyrzeczenie Harcerskie. Pierwszy zadaniem było zapamiętać słowa Obietnicy Zucha i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz nauczyć się piosenki
na powitanie. Oczywiście to był dopiero początek, ale wszyscy
okazali się pełni zapału i chętni do podejmowania kolejnych harcerskich wyzwań.
A poniżej kilka z wyzwań i działań, jakie drużyna harcerska zrealizowała w roku szkolnym 2017/2018.
17 lutego – półmetek ferii zimowych. Harcerze ruszają na swój
pierwszy pieszy rajd zimowy. Pogoda cudowna – śnieg, lekki mro-
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zek i słońce – piękny zimowy dzień. Spotkanie przed szkołą, sprawdzenie obecności, ubioru i formy – wszystko w jak najlepszym porządku, więc ruszamy. Cel – leśniczówka „Bażant.” Rajd przebiegał
bez problemów i zakłóceń. Wszyscy zdrowi, cali i szczęśliwi dotarli
do punktu spotkania. W leśniczówce przy kominku odpoczynek posiłek regeneracyjny – gorące kiełbaski i herbata. Państwo Bątkowscy, którzy zorganizowali dla nas gościniec, przygotowali również
lekcję z leśnikami oraz pogadankę z policjantem. Na koniec jeszcze
trochę pośpiewaliśmy jak na harcerzy przystało.
31 marca – w Wielką Sobotę – po raz pierwszy wartę honorową przy Grobie Pańskim w kościele parafialnym w Sokolinie pełnili
harcerze z naszej szkoły.
11 kwietnia 2018 roku harcerze z naszej szkoły oraz uczniowie
klasy VII wraz z panem dyrektorem Tomaszem Paluchem i opiekunkami drużyny harcerskiej – paniami Beatą Tkacz i Lucyną Tułak wzięli udział w uroczystych obchodach DNIA PAMIĘCI OFIAR
ZBRODNI KATYŃSKIEJ w Opatowcu. Uroczystość rozpoczęła się
złożeniem wiązanek i zapaleniem zniczy pod Dębem Pamięci przy
Szkole Podstawowej w Opatowcu. Następnie wszyscy udali się do
Domu Kultury, gdzie Wójt Gminy Opatowiec – pan Sławomir Kowalczyk powitał przybyłych gości, uczniów i mieszkańców gminy oraz
przedstawił rys historyczny zbrodni katyńskiej oraz przypomniał
o tragedii smoleńskiej.
Po oficjalnych przemówieniach przyszedł czas na apel poświęcony pamięci żołnierzy i Ofiar Katynia oraz Ofiar katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem „Mogiłami znaczona jest historia Polski” przygotowany przez harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu.
Ostatnim punktem uroczystości był recital pieśni patriotycznych Tomka Wachnowskiego do tekstów Adama Ochwanowskiego.
26 maja 2018 roku grupą kilkunastu osób wybraliśmy się do
Stradowa. Uczniowie, którzy chcą zasłużyć na miano harcerza wraz
z opiekunami – panią Beatą Tkacz, Małgorzatą Woźniak oraz Lucyną
Tułak wybrali się na niezwykłą wyprawę – wyprawę do wczesnośredniowiecznego grodziska. Zaledwie 20 km od naszej miejscowości
znajduje się przepiękne, historyczne miejsce. Jak to wśród nas Polaków często bywa – „cudze chwalimy, swego nie znamy i sami nie
wiemy co posiadamy”, pewnie niejeden z nas w ogóle nie słyszał
o tym miejscu, nie mówiąc już o tym, że mało kto tam był. Potwierdził to pan Antoni Kocela – nasz przewodnik po grodzisku. Opowiadał, że oprowadzał po grodzisku gości zza granicy – Beligii, Wielkiej
Brytanii, a nawet Australii. Wszyscy zachwycali się ty miejscem i nie
mogli oderwać oczu, ani nadziwić się jakie mamy w Polsce skarby.
My postanowiliśmy odkrywać piękno polskiej ziemi, szczególnie
w roku 2018 kiedy to przypada setna rocznica odzyskania niepodległości. Nasi przodkowie po 123 latach zaborów wywalczyli wolną
Polskę dla nas po to, żebyśmy szczycili się swoim dziedzictwem i byli
z niego dumni. Już od najmłodszych lat należy zaszczepiać w dzieciach poczucie tożsamości narodowej i dumy z własnego państwa.
Kiedy zjechaliśmy na miejsce czekał już na nas pan Antoni Ko-

cela – pedagog, radny, trener tenisa stołowego, autor książek, fotografik, a teraz filmowiec.Pan Antoni w niezwykle ciekawy sposób
opowiedział nam historię grodziska.
Po opowieści ruszyliśmy „zdobywać” grodzisko. Widoki jakie
rozpościerają się po dotarciu na górę są niezapomniane, a obcowanie z przyrodą nieskażoną ręką ludzką niesamowitym przeżyciem.
16 czerwca – sobota – tym razem rajd rowerowy. Miejsce docelowe – Czarkowy, a tam jeden z niewielu cmentarzy wojennych, na
którym spoczywają trzy pokolenia żołnierzy polskich: legionistów
1914-1915 roku, żołnierzy Wojska Polskiego 1939 roku i żołnierzy
Armii Krajowej. Obowiązkiem harcerza jest znajomość historii kraju
i troska o miejsca pamięci narodowej, zwłaszcza te najbliższe. Rajd
przebiegł pomyślnie i bez żadnych problemów. Wszyscy sprawdzili
się jako rowerzyści i harcerze. Po powrocie do Krzczonowa na placu
szkolny tradycyjnie zorganizowaliśmy ognisko z pieczeniem kiełbasek. Takim sympatycznym wydarzeniem zakończyliśmy harcerski
rok szkolny 2017/2018. W nowym roku kolejne wyzwania.
Cała nasza społeczność szkolna przywiązuje ogromną wagę do
dbania o planetę na której mieszkamy. Kierujemy się mottem „Ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach, ale pożyczyliśmy ją
od naszych dzieci”. Co roku uczestniczymy w akcji „Sprzątanie świata” oraz przygotowujemy apele z okazji Dnia Ziemi oraz w bierzemy
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udział w konkursie na zbiórkę surowców wtórnych pod nazwą: „Ziemia nie da sobie rady, segregujmy więc odpady” – Etap II dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin
wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system
gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”.
Jak mówił Ignacy Krasicki – „Czytajmy, bo czytanie jest drugim
życiem.” W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w naszej szkole pani Małgorzata Woźniak i pani Justyna Krupa przygotowały
wspólne czytanie. Zaproponowały bajkę: „Nocne kłopoty zabawek
Doroty” autorstwa Elżbiety Ostrowskiej z ilustracjami Janusza Jurjewicza. Chociaż bajka liczy sobie już 50 lat to jednak i młodsi i starsi
i ci najstarsi(nauczyciele:-)) z wielką przyjemnością słuchali jakie to
kłopoty miały zabawki i jak sobie z nimi poradziły. Czytali dla nas:
pani Małgorzata Woźniak, pani Justyna Krupa oraz uczniowie: Jakub Grzywna, Magdalena Warszawa, Igor Witkowski i Maja Kowalska. Dziękujemy i prosimy o kolejne wspólne czytanie.
Rozmyślajcie nad mową! To słowa Jana Miodka, polskiego językoznawcy, profesora i dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Profesor Miodek jest też popularyzatorem wiedzy o języku
polskim, która wydaje się być znikoma wśród wielu z nas. Chętnie
stosujemy zapożyczenia, używamy słów, których znaczenia nie znamy. A przecież już w XVI wieku polski poeta i prozaik Mikołaj Rej
powiedział: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy
nie gęsi, iż swój język mają” Zasady ortografii obowiązują nie tylko
na lekcjach języka polskiego czy innych przedmiotach w szkole, ale
też w życiu codziennym – również w pisaniu sms-ów i e-maili.
„Strażniczkami ortografii” w naszej szkole są panie: Małgorzata
Woźniak i Maria Pawłowska, które co roku organizują międzyszkolny konkurs ortograficzny.
„Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie.” Stefan Pacek
Na przestrzeni wieków można było zaobserwować przeróżne formy patriotyzmu – szczególnie widoczna była taka postawa
w czasach trudnych dla narodu polskiego – w okresie zaborów czy
potem podczas wojen światowych. Obywatele okazywali miłość
do ojczyzny przez udział w walce zbrojnej przeciwko zaborcom.
I być może dlatego współczesnej młodzieży patriotyzm kojarzy się
z bezgranicznym oddaniem sprawie polskiej, poświęceniem zdrowia, a nawet życia i bohaterstwem starszego pokolenia, któremu
przyszło żyć podczas wojny czy w czasach komunistycznych.
Współczesny patriotyzm polega na byciu dobrym obywatelem – sumiennie wypełniającym swoje obowiązki względem narodu.
Szczególnie ważna jest dla nas pamięć narodowa. Uczniowie
zawsze z pełnym zaangażowaniem:
• przygotowują apele z okazji świąt narodowych czy ważnych
wydarzeń historycznych,
• współredagują szkolne gazetki ścienne dotyczące patrona
szkoły, czy historii Polski,
• dbają o groby patrona szkoły oraz jego współtowarzyszy, a także mogiły żołnierzy poległych w czasie I i II wojny światowej
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w Kocinie i Charbinowicach,
• każdego roku w kwietniu, który jest Miesiącem Pamięci Narodowej oddają hołd bohaterom i ofiarom tragedii, którzy zwyciężali i ginęli za wolność i niepodległość Polski udając się do
najbliższego w naszej okolicy miejsca upamiętniającego bohaterów narodowych, czyli do Czarków aby złożyć kwiaty przed
Pomnikiem Zwycięstwa Legionów w Czarkowach nad Nidą i zapalić znicze na mogiłach poległych żołnierzy na CMENTARZU
WOJENNYM PRAWEM CHRONIONYM 1914-1915, 1939-1945,
• każdego roku we wrześniu – miesiącu, w którym czcimy pamięć poległych w czasie I i II wojny światowej biorą udział
w uroczystościach upamiętniających Żołnierzy poległych podczas II Wojny Światowej pod pomnikiem „LEGIONISTY, ŻOŁNIERZA WRZEŚNIA 1939 I PARTYZANTA 1939-1945”, oraz w obchodach rocznicy Pierwszych Bojów Legionów Józefa Piłsudskiego
pod Pomnikiem „KU CHWALE PIERWSZYCH BOJÓW JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO” w Czarkowach,
• Uroczyście obchodzą Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przygotowując apel na Ich temat,
• uczestniczą w obchodach rocznicy zbrodni katyńskiej,
• w kolejne rocznice Powstania Styczniowego nie zważając na
niestety każdego roku trudne warunki pogodowe, uczestniczą
w inscenizacji bitwy pod Grochowiskami, oddając hołd tym,
którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę,
W roku 2014 w naszej szkole można było obejrzeć ekspozycję
poświęconą misjom zrzutowym w Polsce dokonanym w czasie II
wojny światowej przez 31. i 34. Dywizjon SAAF (South African Air
Force –Południowoafrykańskie Siły Powietrzne).
Swój epizod w historii tychże lotów ma Krzczonów. Tutaj, bowiem w dniu 16 października 1944 roku miała miejsce katastrofa
Liberatora EW250L z 34 Dywizji SAAF i 205 RAF, w której zginęło
siedmiu lotników alianckich wspierających zrzutami Armię Krajową.
„Jeśli dzięki jakiemuś człowiekowi było na ziemi trochę więcej miłości i dobra, światła i prawdy, to jego życie miało sens.” Alfred Delp
W czerwcu 2017 roku w Instytucji Kultury w Opatowcu uczestniczyliśmy w spotkaniu „Zapomniany bohater, ksiądz Franciszek
Pluta”, którego celem było przedstawienie postaci księdza – bohatera pochodzącego z Kociny – katolickiego duchownego, który
w czasie II wojny światowej uratował grupę ponad stu polskich
sierot wojennych z obszaru byłego Związku Sowieckiego. Podczas
spotkania promowano również książkę pt. „Ojciec tysiąca sierot” autorstwa Leonarda Pluty, bratanka księdza.
We wrześniu 2017 roku uczniowie klasy VI i VII wraz z wychowawczyniami wybrali się do Opatowca. Celem wyjazdu było: obejrzenie wystawy „Dla Ciebie Polsko. W stulecie czynu legionowego”,
która dostępna był w Gminnej Instytucji Kultury, zapalenie zniczy
przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego oraz na mogiłach żołnierzy
poległych w czasie I i II wojny światowej.
Wystawa została zorganizowana przy współpracy z Instytutem
Pamięci Narodowej – Delegatura Kielce.
Rok 2017 jest rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego – żołnierza,
polityka, gorącego patrioty, ojca II Rzeczpospolitej. Chociaż surowy
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i czasem niewybredny w słowach to przecież zawsze na pierwszym
miejscu stawiał dobro Ojczyzny: „Choć nieraz mówię o durnej Polsce, wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce służę.”
Każdy Polak powinien znać postać Józefa Piłsudskiego i wzorować
się na Jego patriotyzmie.
W październiku 2017 roku szósto- i siódmoklasiści z naszej
szkoły wraz z rówieśnikami ze szkoły w Opatowcu uczestniczyli
w Warsztatach Historycznych „Sprawa Polska w czasie I wojny światowej. Legiony Piłsudskiego” zorganizowanych przez Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach.
W Szkole Podstawowej w Krzczonowie skupiamy się nie tylko
na nauczaniu, ale również na wychowaniu, gdyż zgodnie ze słowami Alberta Einsteina dążymy do tego, aby „…by młody człowiek
opuszczał szkołę jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista.”
Dlatego właśnie:
• rozwijamy w uczniach poczucie patriotyzmu i tożsamości narodowej,

• podkreślamy jak ważne są tradycje i więzi rodzinne organizując
apele z okazji świąt, uroczyste obchody Dnia Mamy, Dnia Babci
i Dziadka, festyny rodzinne,
• czynnie angażujemy się w imprezy organizowane przez władze lokalne oraz Instytucję Kultury pn Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu
Życie szkolne toczy się swoim wyznaczonym torem. Po drodze
w ciągu roku szkolnego wiele się dzieje. We wszystkich działaniach,
które podejmowaliśmy przez ostatnie cztery lata zawsze mogliśmy
liczyć na pełnie zrozumienie, wsparcie i współpracę ze strony władz
lokalnych za co serdecznie dziękujemy.
Z całą stanowczością stwierdzić można, iż czteroletni „bilans”
Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, to tak naprawdę „bilans zysków”.
Tomasz Paluch

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU
GMINY OPATOWIEC
W dniu 19 czerwca 2016 r. rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec. Warto odnotować, że
powstało ono na bazie i tradycji utworzonego w 1998 r., Stowarzyszenia Producentów Trzody Chlewnej w Opatowcu, przez szereg lat
skutecznie wypełniającego swe cele statutowe. Było ono w owym
czasie niezbędnym ogniwem pomiędzy producentami żywca wieprzowego a jego odbiorcami. W następstwie zmian gospodarczych
w profilu działalności rolniczej, wspominane zadania stowarzyszenia uległy wyczerpaniu. Walne Zebranie, które odbyło się w dniu 19
czerwca 2016 r. zadecydowało o zmianie profilu działalności na sektor społeczny zatwierdzono nowy Statut Stowarzyszenia oraz wybrano nowy zarząd, w skład którego weszli: Anna Kowalczyk – Prezes Zarządu, Mariusz Maj – Wiceprezes Zarządu, Dariusz Niedźwiedź
– Sekretarz Zarządu, Mariusz Tomal – Skarbnik Zarządu, Małgorzata
Bątkowska – Członek Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Adam Pituła – Przewodniczący Komisji, Anna Pietrzyk, Łukasz Kryca
– Członkowie Komisji.
Jednym z pierwszych zadań jakie sobie członkowie stowarzyszenia postawili przed sobą było przypomnienie mieszkańcom
o związkach Józefa Piłsudskiego z naszym regionem. Dlatego powstał projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Gminy Opatowiec. „Józef Piłsudski – pierwsze boje legionistów na
terenie gminy Opatowiec – upamiętnienie Marszałka w 150. roczni-

Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk
z Wójtem Gminy Rzeczyca – Markiem Kaźmierczykiem
cę urodzin” , na który stowarzyszenie otrzymało dotację od Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zorganizowano widowisko, zatytułowane „Opatowiec w hołdzie Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i Jego Legionom”, udostępniono wystawę „Dla Ciebie Polsko”, która ukazała na setkach fotografii, zapisanych w formie plansz rollup, trudne chwile opisujące
odrodzenie się, po 123 latach niewoli, niepodległej Rzeczpospolitej.
Wydarzenia te były jednocześnie zapowiedzią i przygotowa-
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niem do uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec zrealizowało również za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Perły Ponidzia projekt p.n. „ Zagospodarowanie terenu w pobliżu Źródełka
Św. Świerada i przebudowa budynku w miejscowości Kocina”.
Zadanie to było kolejnym przykładem współpracy pomiędzy
jednostką samorządową jaką jest gmina a mieszkańcami zrzeszonymi w formie stowarzyszenia. Warto odnotować, że realizacja tego
zadania, w tej formule, tj. przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Gminy Opatowiec, dała naszej gminie realną oszczędność kilkudziesięciu tysięcy złotych. Stowarzyszenia, działające wg specjalnych
uregulowań prawnych, mają możliwość sięgania po środki, które
często są niedostępne dla gmin i innych instytucji.
Projekt ten podzielony był na dwa etapy. Pierwszy z nich, dotyczący Źródełka Św. Świerada zakończył się na początku bieżącego
roku. Prace przy drugim etapie, polegające na przebudowie budynku w Kocinie, właśnie dobiegły końca. Wartość środków unijnych,
pozyskanych przez Stowarzyszenie i zagospodarowanych w realizację tych zadań wynosi 140 tys. złotych. Pozostałe środki, w tym nad-
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zór inspektorski, pochodzą z budżetu gminy.
Stowarzyszenie złożyło również do Lokalnej Grupy Działania
„Perły Ponidzia” trzy wnioski o powierzenie grantu, na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
„Kultura to coś dla mnie” – projekt zakładał organizację 3 wyjazdów , w których łącznie wzięło udział 150 osób na sztukę teatralną
do jednego z krakowskich teatrów.
„Integracja dzieci i młodzieży przez teatr” – to również 3 wyjazdy, w których łącznie wzięło udział 150 osób (dzieci i młodzież)
i opiekunowie. Uczestnicy zwiedzili Kraków.
„Organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego do gminy
Rzeczyca” to ostatnie zadanie dzięki któremu 45 mieszkańców naszej gminy mogło odwiedzić Rzeczycę partnerską gminę położoną
w województwie łódzkim.
Należy zauważyć, że działalność członków stowarzyszenia jest
wyłącznie społeczna. Składamy im serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju naszej gminy.
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KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
W Gminie Opatowiec o podtrzymanie bogatych tradycji regionu dba osiem funkcjonujących tu Kół Gospodyń Wiejskich.
Koła Gospodyń mają swoją chlubną historię, jeszcze pół wieku
temu praktycznie w każdej miejscowości istniało Koło, organizacja ta zrzeszająca aktywne kobiety miała wówczas zupełnie inny
charakter, ale podstawowe cele, które stawiają sobie Panie wciąż
są takie same.
Panie kultywują lokalne tradycje i przekazują je młodszym
pokoleniom, współpracują z Samorządem Gminy, promują Gminę
podczas różnych uroczystości, rozwijają swoje pasje i zainteresowania, a przede wszystkim są kreatorkami życia kulturalnego na
wsi. W dużej mierze, to dzięki działalności stosunkowo niedawno
reaktywowanych w naszej gminie Kół Gospodyń Wiejskich ludzie
zaczęli wspólnie spędzać więcej czasu, aktywnie włączać się w życie
wsi, a także gminy. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich często w ramach
integracji spotykają się na różnego rodzaju szkoleniach, piknikach,
a czasem uczestniczą w wyjazdach.
Zarząd KGW w Opatowcu:
1. Janina Siemieniec – Przewodnicząca
2. Elżbieta Glińska – Wiceprzewodnicząca
3. Krystyna Ciepichał – Sekretarz
4. Aniela Zuwała – Skarbnik
5. Henryka Sroga – Członek Zarządu
6. Krystyna Łazarz – Członek zarządu
Zarząd KGW w Ksanach :
1. Joanna Szumilas Przewonicząca
2. Ewa Muter Wiceprzewodnicząca
3. Teresa Misterka Skarbnik
4. Bożena Bąk Sekretarz
Zarząd KGW w Kocinie:
1. Małgorzata Bątkowska – Przewodnicząca
2. Małgorzata Grudzień – Wiceprzewodnicząca
3. Lucyna Bugajska – Sekretarz
4. Monika Jagier – Skarbnik
Zarząd KGW w Rzemienowicach:
1. Ilona Porada – Przewodnicząca
2. Marzena Widłak – Wiceprzewodnicząca
3. Gabriela Skowron – Sekretarz
4. Renata Wróbel – Skarbnik
Zarząd KGW w Kamiennej:
1. Anna Nowak – Przewodnicząca
2. Domoń Dorota – Wiceprzewodnicząca
3. Lisikiewicz Agnieszka – Sekretarz
4. Baran Agnieszka – Skarbnik
Zarząd KGW w Rogowie:
1. Elżbieta Szabla – Przewodnicząca
2. Sylwia Bomba – Wiceprzewodnicząca
3. Anna Kowalczyk – Sekretarz
4. Wiesława Kawka – Skarbnik
Zarząd KGW w Krzczonowie:
1. Obarzanek Edyta – Przewodnicząca
2. Lidia Sambór – Wiceprzewodnicząca
3. Bożena Krawiec – Sekretarz
4. Anna Porębska – Skarbnik
Zarząd KGW w Senisławicach :
1. Przewodnicząca – Anna Porębska
2. Wiceprzewodnicząca – Marta Porębska
3. Sekretarz – Bogusława Łabuz
4. Skarbnik – Ewelina Dębska
5. Członek – Beata Madej
6. Członek – Aneta Zielińska
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY
OPATOWIEC ZA KADENCJE 2014-2018
W kadencji 2014-2018 odbyło się 49 Sesji Rady Gminy, podjęto
w tym czasie około 268 uchwał. Tematyka uchwał dotyczyła m.in.
następujących zagadnień: budżetu Gminy Opatowiec, podatków
i opłat lokalnych, przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec
na lata 2016-2023, programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy
Opatowiec, dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego, przystąpienia do realizacji projektu pod
nazwą ,,Trasy Rowerowe’’, procedury związanej z nadaniem miejsco-

wości Opatowiec statusu miasta.
Po analizie rocznych sprawozdań z realizacji budżetu, Rada
Gminy pozytywnie oceniała działania Wójta w zakresie realizacji
budżetu gminy udzielając mu zawsze jednogłośnego absolutorium.
Rada Gminy pracowała zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy. Uchwały były podejmowane przy wysokiej frekwencji Radnych.
Poza podejmowaniem uchwał Rada wyrażała opinie, zajmowała
stanowiska, przyjmowała informacje o funkcjonowaniu placówek
oświatowych i jednostek organizacyjnych gminy. Radni uczestniczyli również w wielu uroczystości i imprezach okolicznościowych
odbywających się na terenie naszej Gminy i nie tylko.
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Z ŻYCIA GMINY
SOLARY
Otwarto oferty drugiego przetargu na montaż instalacji solarnych na terenie gmin Wiślica, Czarnocin, Nowy Korczyn i Opatowiec
W związku z otwarciem ofert na realizację zadania polegającego na
montażu kolektorów słonecznych na domach prywatnych mieszkańców, informujemy, że orientacyjny koszt montażu poszczególnych instalacji wynosi: dla zestawu 2 kolektorów ok. 5300 zł brutto
natomiast dla zestawu 3 kolektorów ok. 5900 zł brutto przy 8% VAT.
PRACOWNIA DLA SP KRZCZONÓW
Wójt Gminy Opatowiec otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wyposażenie pracowni edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Krzczonowie.W ramach zadania pn. „ Pracownia edukacyjna
w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” powstała nowa pracownia, do której zakupiono m.in. dydaktyczną stację pogody, zestaw do badania stanu
powietrza, zestaw do badania wody, pakiety do badania gleby, mikroskop ,miernik poziomu zanieczyszczeń, aparat fotograficzny, wizualizer, zestaw mebli oraz liczne pomoce dydaktyczne. Całkowity
koszt realizacji projektu został oszacowany na kwotę około 30 000
zł przy 80% dofinansowaniu.
TIK? TAK!
Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk podpisał umowę z Adamem Jarubasem – Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowę na realizację projektu pod nazwą: „TIK? TAK!”
o wartość ok. trzystu tysięcy złotych, zł. Wysokość dofinansowania
to ponad 88% wartości zadania, czyli ponad dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych zł. Uczniowie wezmą m.in. udział w dodatkowych,
ciekawych zajęciach związanych z programowaniem, robotyką, fotografią cyfrową oraz grafiką komputerową, a Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu wzbogaci się o bezprzewodową sieć WLAN oraz 15 nowoczesnych stanowisk komputerowych.
KOLEJNE REMONTY
W dniach 13 i 17 sierpnia Wójt Gminy Opatowiec Sławomir
Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał kolejne umowy na realizację i dofinansowanie
zadań inwestycyjnych i remontowych
Remont łazienki w Szkole Podstawowej w Krzczonowie polegał
na wymianie glazury, terakoty, montażu nowej armatury sanitarnej,
modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej oraz centralnego ogrzewania. Wartość robót oszacowano
na blisko 40 tys. zł. Prace remontowe zakończyły się wraz z rozpoczęciem przez uczniów roku szkolnego.
Kolejne zadanie obejmie swym zakresem nadbudowę dachu
na budynku Ośrodka Zdrowia w Krzczonowie wraz ze zmianą pokrycia dachowego oraz wykonaniem instalacji odgromowej. Na ten
cel zaplanowano ok. 130 tys. zł. Prace budowlane zostaną rozpoczęte niebawem.

Gmina Opatowiec przeprowadzi także długo oczekiwaną termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu. Na realizację zadania, którego pełna nazwa brzmi „Efektywne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia
w Opatowcu” Gmina Opatowiec pozyskała środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 d. 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”. Wartość prac to ok. 350 tys. zł. Zgodnie z podpisaną umową
przewidywanym terminem zakończenia prac termomodernizacyjnych będzie koniec maja 2019r.
Wykonawcą wskazanych inwestycji będzie firma Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Parlak z Sępichowa.
LATAJĄCA AKADEMIA EDUKACJI CYFROWEJ
W dniu 4 lipca 2018 roku, na terenie gminy Opatowiec zakończył się cykl szkoleń komputerowych mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców.
Szkolenia były realizowane dzięki współpracy Wójta Gminy
Opatowiec z Chorągwią Kielecką ZHP w ramach projektu „Latająca
Akademia Edukacji Cyfrowej”.
W 32-godzinnych szkoleniach, które odbywały się w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu i w Szkole
Podstawowej im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie łącznie
wzięło udział 50 osób. W trakcie zajęć uczestnicy nauczyli się korzystać z Internetu i potrafią bezpiecznie zrobić zakupy, obsługiwać
konto w banku oraz załatwić swoją sprawę w urzędzie za pomocą platformy ePUAP. W trakcie zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali
pakiet niezbędnych pomocy (podręcznik, pendrive, notatnik, itp.)
i ciepły posiłek. W ramach projektu „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej” w Gminie Opatowiec został też utworzony Publiczny Punkt
Dostępu do Internetu, który ma miejsce w Samorządowej Instytucji
Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu.
NOWE BOISKO PRZY SZKOLE W KRZCZONOWIE
W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jednoetapowym konkursem w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPO WŚ 2014-2020”
Gmina Opatowiec przystąpiła do prac związanych z przygotowaniem wniosku w celu pozyskania środków na rozbudowę i modernizację istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie.
Nabór wniosków trwać będzie do dnia 15.11.2018r. na wnioskodawców czeka ponad 15 milionów złotych a maksymalne dofinansowanie wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.
NOWE DROGI POWIATOWE
W ramach współpracy Wójta Gminy Opatowiec ze Starostą
Powiatu Kazimierskiego oraz Radnymi Powiatu Kazimierskiego
(Szczerba Michał, Gruszka Marian) na terenie naszej gminy zostanie
wykonana przebudowa dróg powiatowych:
•
Nr 0550T relacji Rogów – Kobiela – Chrustowice – na długości 1 054 mb
•
Nr 0136T relacji Rzemienowice – Ksany – Podeksanie – Senisławice - na długości 1 700 mb
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Dziękujemy autorom zdjęć i materiałów umieszczonych w Biuletynie oraz wszystkim Osobom,
czynnie angażującym się w pracę na rzecz Gminy, szczególnie tym, których nie wymieniliśmy w tej
publikacji z imienia i nazwiska.
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