Gmina z bliska

Urokliwe piękno

Opatowca

Gmina korzystnie
skomunikowana, leży na
trasie Kraków – Sandomierz,
wzdłuż drogi krajowej
nr

79. Posiada bardzo

dobrą bazę noclegową
i gastronomiczną, dzięki
czemu jest miejscem, gdzie
należy się zatrzymać, by coś
zjeść i coś zobaczyć…
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esteśmy w gminie Opatowiec, na samym południu województwa świętokrzyskiego, w sercu historycznej Małopolski. Z wysokiej Wiślanej skarpy patrzymy
na moment, gdy wody wartkiego i niesfornego Dunajca pochłaniane są przez dumną,
acz leniwą w tym miejscu Wisłę. Obserwujemy symbol odwiecznego zmagania człowieka z przyrodą, tutaj przeprawę promową przez dwie rzeki jednocześnie. Dla nas
widok codzienny, dla wielu wakacyjna przygoda, atrakcja podróży. Wjeżdżających z tej
strony wita Marszałek Piłsudski, którego
szlak ku Niepodległości wiódł przez granicę
zaborów właśnie w Opatowcu.
Wielowiekowa osada, od XIII wieku na
prawach magdeburskich, w wyniku zawirowań dziejowych po Powstaniu Styczniowym
utraciła prawa miejskie. Rozwijała się tu
myśl, kultura, budowano kościoły, spichlerze
czy porty rzeczne. Pamiątki tamtych czasów
zdobią okolicę. Niegdyś ludne wsie, osadzane na żyznych czarnoziemach, przy zawsze
spławnej Wiśle i dzisiaj przyciągają gościnnym progiem, mlekiem i miodem. Prawie tysiąchektarowa enklawa leśna wśród pól odmienia i nadaje atrakcyjności wędrówkom
pieszym, konnym czy na rowerowym.
Opatowiec szczyci się coroczną organizacją Świętokrzyskiego Młodzieżowego Championatu Koni Małopolskich, wystawy, która
przyciąga swoim urokiem licznych pasjonatów końskich wdzięków z terenów daleko
wykraczających poza granice województwa
świętokrzyskiego. Bo i miejsce ku temu jest
jedyne. Gdzie dziś można znaleźć prawie sto
hektarów pastwiska, otwartej powierzchni w
postaci równych, nadwiślańskich błoń?
Staraniem komitetów obywatelskich
mamy w Opatowcu dzisiejszą dumę gminy –
jeden z najpiękniejszych w Polsce – pomnik
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Konsekwencją historycznego położenia
gminy jest jej dzisiejsza przynależność do

Organizacji Turystycznej Szlak Jagielloński,
czynimy starania, by gmina znalazła się na
naturalnym dla niej, również historycznym
Szlaku Świętego Jakuba.
Przykładem inicjatywy obywatelskiej jest
oddawana właśnie do użytku wieża hejnałowo-zegarowa nad strażnicą OSP w Opatowcu. Piękny, podświetlany obiekt, ze stylową
tarczą zegarową z kurantami, figurką Św.
Floriana jest miejscem, z którego w samo południe odgrywany jest oficjalny hejnał gminy Opatowiec
Pamiętając o powodzi z 2010 roku, z inicjatywy druhów strażaków gminie udało się
pozyskać środki z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, służące podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w obcowaniu z wodą.
Liczna grupa chętnych została przeszkolona w zakresie kursu sternika wodnego, czy
w ratownictwie wodnym. Zakupiono również sprzęt niezbędny do tego typu działań.
Podobnie w szkołach, systematycznie doposażonych ze środków unijnych w materiały,
pomoce czy wręcz pracownie językowe. Prowadzone są zajęcia dodatkowe, od nowego
roku szkolnego będziemy realizować bardzo
interesujący projekt, obejmujący całą młodzież gimnazjalną z terenu gminy.
Organizowane są turnieje piłki siatkowej i
piłki nożnej o puchar wójta gminy. Spotykają się one z żywiołowym zainteresowaniem
młodzieży z terenu nawet okolicznych gmin.
Chcielibyśmy, by w przyszłym roku zawody
odbyły się w gruntownie odnowionej hali
sportowej. Stosowny wniosek o pozyskanie
funduszy ze „środków Leader plus” został
napisany i przeszedł już pozytywnie fazę weryfikacji.
Pięcioletnią już tradycję ma organizowany w Krzczonowie Gminny Dzień Kobiet.
Dzięki społecznemu zaangażowaniu mieszkańców tej miejscowości, przy wsparciu samorządu i posła do PE – Czesława Siekierskiego, gościmy rokrocznie kilkaset pań z te-
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renu całej gminy. W wesołym towarzystwie,
zawsze z kabaretem i zespołem muzycznym
zabawa trwa do białego rana.
Gmina stara się być na czasie w temacie
zaspokajania podstawowych potrzeb społeczności lokalnej. Jest w pełni zwodociągowania, w części skanalizowania. W przyszłym roku zamierzamy rozpocząć budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, ze
środków pozyskanych z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
W dzisiejszym świecie ważnym obszarem działalności gmin jest pozyskiwanie informacji, co często ma przełożenie na wymierny skutek. Ważna jest również umiejętność przedstawienia siebie, swoich walorów
i możliwości. Uruchamiamy nasze czasopismo „Biuletyn Informacyjny z życia Gminy
Opatowiec”. Gmina na bieżąco prowadzi i
aktualizuje stronę internetową www.opatowiec.pl i BIP.
Na pytanie o największy sukces gminy
ostatnich lat, jest jedna odpowiedź – to postawa samych mieszkańców, ich aktywność,
pomysłowość i solidarna praca. Okazało się,
że przy dobrej współpracy z Radą Gminy i
Wójtem można zdziałać naprawdę wiele.
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