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prace konserwatorskie

- Postawiliśmy sobie wspólny cel z Radą 
Parafialną, by na ten jubileusz całkowicie od-
nowić kościół – mówi ksiądz Stanisław Kuraś, 
proboszcz tutejszej parafii od 2009 r.

Najważniejsza była wymiana pokrycia da-
chowego na dach miedziany. Prace remonto-
we zostały przeprowadzone dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu, pomocy parafian i środkom 
unijnym uzyskanym poprzez Lokalną Gru-
pę Działania Powiatu Opatowskiego, której 
członkiem jest Gmina Opatów. Prace koszto-
wały ponad 500 tys. zł, w tym ponad 400 tys. 
z LGD, pozostałe środki pochodziły od wier-
nych. Zostały wykonane w latach 2011-2012 
łącznie z wymianą dachu na dzwonnicy. 

- Gdyby nie wsparcie z zewnątrz, nie wy-
konalibyśmy tych prac – mówi proboszcz. - 
Parafia bowiem nie jest duża, liczy około 1500 
mieszkańców. Ludzi żyją tu przeważnie tylko 
z gospodarstw, z których większość nie jest w 
dobrej kondycji. 

Wiele drobnych prac wykonano także we 
wnętrzu kościoła. Zostały odnowione: bardzo 
piękny chór, ambona, chrzcielnica oraz orga-
ny. Wyposażone zostało prezbiterium – nowy 
ołtarz soborowy, nowa ambonka do liturgii 
mszy, podstawy pod klęczniki. Wokół ko-
ścioła położono kostkę, wykonano chodnik, 
który jest bardzo potrzebny podczas procesji, 
parking przy kościele i cmentarzu. 

Prace we wnętrzu kościoła wykonano 
dzięki środkom parafian, na zewnątrz – dzięki 

Kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Strzyżowicach pięknieje z każdym rokiem. Już zostały wykonane olbrzymie 
prace remontowe, a plany są jeszcze większe. Parafia przygotowuje się do jubileuszu 700-lecia, który przypada w 2015 roku. 

wsparciu gminy Opatów, Lipniki, przedsię-
biorcy Longina Bokwy z Sandomierza.

Należałoby jeszcze wymienić posadzkę 
w kościele, gdyż jest bardzo zniszczona. Do 
odnowienia jest cała polichromia, malowidła, 
potrzebne jest centralne ogrzewanie, bo lu-
dzie narzekają, że w kościele jest zimą chłodno 
i przez to część starszych osób nie przychodzi 
na nabożeństwa. Przydałyby się nowe meble 
w zakrystii. Została wymieniona instalacja na-
głośnieniowa, a jeszcze należałoby zmienić in-
stalacje elektryczne. Potrzebna jest nowa ele-
wacja z zewnątrz. Ogrodzenie wokół kościoła 
jest zniszczone, zaczyna się rozsypywać, więc 
też konieczne jest wykonanie nowego. Nieste-
ty coraz trudniej jest pozyskać środki unijne. 

- Chcemy ze wszystkimi pracami zdążyć 
do 2015 r. – nie ukrywa proboszcz i pokazuje 
kronikę parafialną, którą napisał ksiądz Bole-
sław Kasiński w 1950 r. 

Według kronik Jana Długosza parafia 
powstała w 1325 r. Potem są informacje, że 
w 1679 r. kościół został rozebrany, następnie 
powstał w tym miejscu nowy w 1682 r. Po-
stawił go ksiądz Jacek Marek Strucki, pleban 
strzyżowski. Ten kościół przetrwał do 1783 
r., gdy wzniesiono nowy, którego fundator-
ką była podstolina sandomierska, starościna 
grodzka Felicjanna Rudnicz z domu Jarmu-
szewiczów Reklewska. To można wyczytać 
z tablicy pamiątkowej, która znajduje się w 
kościele. 

W ołtarzu, w nawie głównej jest obraz 
Matki Bożej Bolesnej, uznawany przez ludzi 
starszego pokolenia za obraz cudowny. Potem 
pamięć o nim trochę zanikła. - Po latach ów-
czesny organista Tadeusz Domański, obecnie 

już emeryt zachęcił mnie, by na nowo pod-
nieść ten kult – opowiada proboszcz. - Oprócz 
tego jest także przesuwany obraz patrona, św. 
Bartłomieja Apostoła i św. Barbary. Po bokach 
kościoła znajdują się dwa ołtarze, wchodząc do 
kościoła po lewej stronie jest obraz św. Anny 
Samotrzeciej, u góry - obraz Matki Bożej, po 
prawej – obraz Matki Bożej Częstochowskiej 
Serca Jezusa. 

Parafia bardzo dużo zawdzięcza księdzu 
Stanisławowi Górskiemu, a także Bolesła-
wowi Kasińkiemu, którzy przyczynili się do 
odbudowy kościoła po zniszczeniach wojen-
nych. Był proboszczem w latach 1946-1952 r., 
w najtrudniejszym okresie, po nim wyróżnili 
się jeszcze: ksiądz Wincenty Kwiatkowski od 
1953 do 1971, Stanisław Molendowski od 
1971 do 2000 r. W dziejach tej parafii był 
także przyszły biskup sufragan sandomierski, 
ksiądz Wojciech Józef Boxa Radoszewski. 

(a)

Strzyżowice przed jubileuszem 



3OPATÓW nr 1 (5), styczeń - marzec 2013

Samorządowe pismo 
społeczno - kulturalne

Redakcja
Redaktor naczelny
Tomasz Staniek 

Redaktor odpowiedzialny
Jarosław Czub 

Współpraca
Izabela Bajak, ks. Artur Barański, 
Andrzej Chaniecki, Elżbieta Chodorek, 
Grzegorz Gajewski, 
o. Anicet Gruszczyński, ks. Piotr Kara, 
s. Halina Kawalec, Andrzej Klimont, 
Grzegorz Maliński,
Zofia Niedbała, Andrzej Nowak,
Teodora Pawełko - Kwiatkowska, 
Waldemar Węglewicz, Robert Wójcik, 
Andrzej Żychowski, Marek Baradziej,
Edyta Gwoździk.

Wydawca i redakcja:
Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
27 - 500 Opatów
ul. Plac Obrońców Pokoju 34
tel. 15 8681300, fax. 15 8684647
kwartalnik@umopatow.pl

Opracowanie i Druk:
PHU SzostakDruk
ul. Kościelna 31
28-200 Staszów

nr 1 (5)
styczeń - marzec 2013

w numerze:OPATÓW

4 Z życia samorządu

5  Obwodnica

6-7 Nasze tradycje. Rzemieśl-

nicy

8 Bogate Gody Opatowskie

9 Śmieci

10 Nagroda dla Ireny Szcze-

pańskiej

11 Przewodnicy świętokrzyscy 

z całej Polski

12 Przez piłkę do Pana Boga

13 Występ Noro Lim

14-15 Bitwa Opatowska

16 Gody Opatowskie  

(fotoreportaż)

2 strona okładki - 

Strzyżowice przed jubileuszem.

27-28  strona okładki -

Stara fotografia. Z albumu stulatka.

Prawdopodobnie każdy z nas każdego 
poranka zaczyna dzień z nadzieją nadejścia 
wiosny. Lecz niestety mimo kończącego się 
miesiąca marca oraz rzucającym się w oczy 
tytułom medialnym o ociepleniu klimatu, 
tej upragnionej pory roku nie widać. Może 
powinniśmy wrócić do zwyczaju topienia 
MARZANNY?

Jednak obecny numer kwartalnika OPA-
TÓW jest wiosenny z racji swojego „terminu 
ważności”. To znaczy, że można go czytać na 
okrągło do czerwca, kiedy to ukaże się numer 

na lato. Tak więc nasze pismo ma cykl czterech pór roku.
W obecnym numerze zachęcamy Państwa do niezmiernie ważnego 

działu z życia samorządu. Poruszamy w nim temat nowego porządku 
w związku z wprowadzeniem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach. Podajemy najważniejsze zasady funkcjonowania 
nowej regulacji gospodarką śmieciową w naszej gminie. Sprawą godną 
uwagi jest temat budowy obwodnicy Opatowa. Determinację działań w 

tym zakresie wykazały zarówno władze samorządowe jak i mieszkańcy 
naszego miasta zrzeszeni w Społecznym Komitecie Budowy Obwodnicy. 

Relacjonujemy najważniejsze wydarzenia minionego kwartału takie 
jak Gody Opatowskie, Ogólnopolski Zlot Świętokrzyskich Przewodników 
Turystycznych, obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego (149 – tej 
Bitwy Opatowskiej) oraz inne ciekawe uroczystości i wydarzenia. Warto 
zwrócić uwagę na artykuł o odsłonięciu pomnika generała Gano w Maroku. 
W uroczystości uczestniczył Burmistrz Andrzej Chaniecki. W 3 numerze 
kwartalnika z 2012 roku zamieściliśmy artykuł przybliżający postać ge-
nerała, który pochodził z Opatowa. W obecnym numerze w cyklu ciekawi 
ludzie z pasją znajduje się wywiad z Panią Marią Bielecką emerytowaną 
nauczycielką biologii w opatowskiej „Jedynce”. Dalej – Andrzej Żychowski 
przybliża kolejną postać zasłużoną do społeczności Opatowa księdza Karola 
Targowskiego (1860-1942). Godny polecenia jest artykuł Marka Baradzie-
ja o rozbiciu więzienia  nocy z 10 na 11 marca 1943 roku.

Wszytkim czytelnikom życzę miłej lektury oraz pogody ducha. A nad-
chodzące święta Wielkiej Nocy głębokiej wiary i radości. Alleluja!!!

„Liczne zmyłki w tekście raczy Szanowny Czytelnik sam poprawić i uwzględnić” (cytat ks. J. Wiśniewski) 
– od siebie dodamy – redakcja pracuje społecznie

17 Nasza Gmina
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19 Program Socrates Come-
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20 Pomoc Społeczna

21 Kultura, kulinaria

22 Ciekawi ludzie. Maria Bie-

lecka
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24 Uczniowie w jednostce 
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Nowe opłaty za wodę i ścieki 

Radni przypomnieli w podjętym ape-
lu, że duże natężenie ruchu pojazdów 
tworzy gigantyczne korki na odcinkach 
podmiejskich i miejskich dróg krajo-
wych, które zagrażają bezpieczeństwu 
mieszkańców. Przyczyną tego są pojaz-
dy ciężarowe przewożące kruszywa z 
kopalni dolomitów eksploatowanych na 
terenie sąsiednich gmin.

Dotychczas niewiele zrobiono, by ru-
szyć z inwestycją.  Dlatego mieszkańcy 
utworzyli Społeczny Komitet w Sprawie 
Budowy Obwodnicy Opatowa, by moni-
torować projekt i mobilizować podmioty 
zobowiązane do skutecznego działania. W 
apelu, który wystosowali, czytamy: Brak 
chodników dla pieszych i ścieżek dla rowe-
rzystów na odcinkach wlotowych i wyloto-
wych dróg krajowych w granicach miasta, 
brak oznakowanych sygnalizacją świetlną 
przejść dla pieszych na tychże ciągach ko-
munikacyjnych oraz duże spadki, zakręty 

Cena metra sześciennego wody od 
1 kwietnia pozostaje na tym samym po-
ziomie, cena ścieków wzrasta o 3,8 proc. 
Radni podjęli uchwałę o nowych tary-
fach. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej złożyło wniosek 
o zatwierdzenie nowych taryf za wodę i 
ścieki od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 
2014 r. Szczegółową kalkulację sprawdził 
burmistrz miasta i gminy. Stwierdził, że 

i przechyły są dodatkowymi elementami, 
niesprzyjającymi bezpieczeństwu osób. 

Radni apelują o ochronę walorów  hi-
storycznych XIII-wiecznego grodu, pro-
szą o roztropność i sprawiedliwość, o nie 
lekceważenie społecznego problemu. Pro-
szą o wsparcie posłów i senatorów Ziemi 
Świętokrzyskiej, wojewody, marszałka. 
Dziękują kieleckiemu oddziałowi Dyrekcji 
Generalnej Dróg i Autostrad i podległym 
jej urzędom za determinację w dążeniu do 
powstania obwodnicy i apelują o dalsze 
działania. 

Podczas dyskusji głos zabierali: poseł 
Jarosław Rusiecki, asystentka posła Jaro-
sława Górczyńskiego, Agnieszka Roga-
lińska, członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, 
starosta opatowski Bogusław Włodar-

czyk, burmistrz Andrzej Chaniecki. Po-
pierali inicjatywę apelu, podkreślali, że 
nie można już dłużej zwlekać z inwesty-
cją. 

- Potrzeba odcinka obwodnicy w 
Opatowie jest niezbędna, jest nieporów-
nywalna w stosunku do innych inwestycji 
GDDP – powiedział burmistrz Andrzej 
Chaniecki. – Spotkałem się w czerwcu z 
wiceministrem komunikacji, budownic-
twa i gospodarki morskiej, Tadeuszem Jar-
muziewiczem, który oświadczył, że w Pol-
sce jest do budowy 220 obwodnic, w tym 
22 na wczoraj. Wśród tych najpilniejszych 
do wykonania mieści się też obwodnica w 
Opatowie. Musimy czekać na pieniądze i 
podejmować różne działania, bo ostatecz-
nie, czego nie można ukrywać, będzie się 
liczyć decyzja polityczna.  

W dniu 5 XII 2012 r. w Opatowskim 
Ośrodku Kultury z inicjatywy Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Tomasza Stańka 
odbyło się spotkanie, na którym został 
powołany Społeczny Komitet Poparcia 
Budowy Obwodnicy Miasta Opatowa. 
Przewodniczącym komitetu został Adam 
Roszczypała, zastępcami Grzegorz Gajew-
ski i Tomasz Staniek. Celem nadrzędnym 
Komitetu jest doprowadzenie do maksy-
malnie szybkiego przeprowadzenia inwe-
stycji. Komitet dla realizacji celu będzie 
wykorzystywał wszelkie dostępne środki, a 
w szczególności:
- zbieranie podpisów mieszkańców 

Opatowa i powiatu opatowskiego po-
pierających realizację inwestycji,

- rozsyłanie petycji i apeli do osób mają-
cych wpływ na podejmowanie decyzji 
w zakresie założonego celu,

- lobbowanie w granicach przewidzia-
nych przepisami prawa za realizacją 
inwestycji 

- zainteresowanie problemem członków 
Rady Ministrów oraz Parlamentarzy-
stów,

- zainteresowanie problemem mediów 
lokalnych i ogólnopolskich

- organizowanie pikiet, demonstracji i 
manifestacji, w tym również w sposób 
pozwalający skutecznie zwrócić uwagę 
na powagę problemu i potrzebę roz-
wiązania kwestii narastającego ruchu 
kołowego w centrum Opatowa.
Komitet wystosował Apel do Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej Sławomira Nowaka oraz p. o. 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad Lecha Witeckiego.

Jest budżet na 2013 r. 
z życia samorządu

dokumenty zostały opracowane zgodnie 
z przepisami. Dokonał też weryfikacji 
kosztów i uznał celowość oraz zasadność 
ich ponoszenia przez przedsiębiorstwo.    

Wpływy ze sprzedaży wody pokryły 
wszystkie opłaty, dlatego ceny nie ulegają 
zmianie. Dla gospodarstw domowych wy-
noszą 3,51 zł +8 proc. VAT. Nieznacznej 
podwyżce o 3,8 proc. ulega cena ścieków 
i od 1 kwietnia będzie wynosić 3,83 zł +8 
proc. VAT.
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MieSzkańcy walczą o budowę obwodnicy 
obwodnica

Aktywny komitet społeczny
Założyciele komitetu, jego sygnatariu-

sze zbierają podpisy osób popierających 
inwestycję na terenie miasta i powiatu, roz-
syłają petycje i apele do wszystkich, którzy 
mają wpływ na podejmowanie decyzji o 
obwodnicy, lobbują w granicach przewi-
dzianych przepisami prawa. Powiadamiają 
też o problemie członków Rady Ministrów, 
parlamentarzystów, dziennikarzy lokalnych 
i ogólnopolskich mediów. Ważnym instru-
mentem dopominania się o inwestycję są 
planowane pikiety, demonstracje, manife-
stacje.

14 kwietnia, w niedzielę, o godzinie 18 
w Opatowskim Ośrodku Kultury w sprawie 
obwodnicy odbędzie się spotkanie z wła-
dzami samorządowymi i parlamentarzysta-
mi województwa świętokrzyskiego. Z kolei 
19 kwietnia, w piątek, o godzinie 19 człon-
kowie komitetu spotkają się, by omówić 
przygotowania do blokady dróg krajowych 
na terenie miasta. 

26 kwietnia, w piątek, od godziny 14 
przewidziane jest zablokowanie trzech 
miejsc: ulica Kilińskiego pod Urzędem 
Skarbowym na przejściu dla pieszych, ulica 
Kościuszki na przejściu dla pieszych, dwo-
rzec PKS, ulica 1 Maja, też na przejściu dla 
pieszych. 

Błagalne pisma 
Społeczny komitet przesłał pisma do 

wszystkich szesnastu parlamentarzystów 
województwa świętokrzyskiego. Otrzy-
mali je także szefowie wielu instytucji 
państwowych, między innymi minister 
transportu, budownictwa i gospodarki 
wodnej, Sławomir Nowak oraz do pełnią-
cy obowiązki generalnego dyrektora dróg 
krajowych i autostrad,. Lech Witecki. 
Prosił o pilne wznowienie prac przygoto-
wawczych oraz o przystąpienie do budo-
wy obwodnicy. Przypomniał, że budowa 
nowych odcinków dróg została zatwier-
dzona do realizacji w latach 2007-2008, 
jednak obecnie odłożono ją na czas bliżej 
nieokreślony. 

Budowa obwodnicy jest niezbędna, 
bo Opatów leży na skrzyżowaniu ważnych 
szlaków komunikacyjnych, jak również w 
bliskim sąsiedztwie licznych kopalni dolo-
mitów. To dlatego tworzą się tutaj gigan-
tyczne korki, które tworzą przede wszyst-

kim 40-tonowe samochody ciężarowe 
przewożące kruszywo. 

Szacuje się, że przez centrum bogatego 
w zabytki, w tym w bezpośrednim sąsiedz-
twie romańskiej kolegiaty, zabytku klasy 
„O”, przejeżdża około 14 tys. samochodów 
na dobę, z czego 60 proc. to samochody cię-
żarowe. To zagraża bezpieczeństwu życia i 
zdrowia mieszkańców miasta, tylko w ciągu 
2011 r. doszło do kilku śmiertelnych wy-
padków, których sprawcami byli kierowcy 
samochodów ciężarowych. 

Olbrzymie korki utrudniają życie 
mieszkańców miasta, którzy tracą dużo cza-
su i pieniędzy na dojazdy. To jest olbrzymie 
obciążenie i powód frustracji. 

Ponadto stopień zaawansowania prac 
nad inwestycją oraz informacje o mających 
rychło nastąpić wywłaszczeniach nieru-
chomości, przez które będzie przebiegać 
obwodnica, spowodowały, że mieszkańcy 
zaczęli poszukiwać miejsc na nowe siedli-
ska. Niektórzy zaciągnęli kredyty na zakup 
nowych nieruchomości i zaplanowali ich 
spłatę ze środków otrzymanych za wywłasz-
czenie. 

Członkowie komitetu zaapelowali o 
niezwłoczne wznowienie prac 
nad realizacją inwestycji. 

Odpowiedź na Apel Rady 
Miejskiej

Na apel odpowiedziało 5, 
spośród 21, przedstawicieli par-
lamentu i instytucji rządowych, 
samorządowych. Minister Sła-
womir Nowak napisał, że zgod-
nie z opracowanym w 2010 r. 
przez GDDPiA Generalnym 
Pomiarem Ruchu na odcinkach 
dróg krajowych przebiegających 
przez Opatów, nie stwierdzono 
natężenia ruchu uzasadniające-
go pilną budowę obwodnicy. 
Średnia krajowa wynosi 9888 
pojazdów na dobę, w Opato-
wie na drodze krajowej nr 74 
– 11759, na drodze krajowej nr 
9 – 13872. Zbyt duże natężenie 
jest generowane w dużej mierze 
przez ruch lokalny. Wojewoda 
świętokrzyski Bożentyna Pał-
ka-Koruba odpowiedziała, że w 
procesie budowy drogi publicz-

nej pełni jedynie funkcję organu admini-
stracji, który zobowiązany jest do wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej. 

- To totalna ignorancja przez instytucje 
państwowe sprawy ważnej dla mieszkań-
ców – mówi przewodniczący rady Miej-
skiej, Tomasz Staniek. - Jedyną osobą, która 
z instytucji zainteresowała się problemem 
i nas poparła jest marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas. Jako jedy-
ny odpowiedział nam, że to jest inwestycja 
ważna pod względem strategii wojewódz-
twa świętokrzyskiego, rozwoju gospodar-
czego, transportu i turystyki. Spośród par-
lamentarzystów sprawą zainteresowali się 
jedynie dwaj: Krzysztof Lipiec i Jarosław 
Rusiecki. 

Determinacja mieszkańców 
Przewodniczący Tomasz Staniek nie 

ukrywa, że jedyną szansą na przyśpieszenie 
prac nad obwodnicą są naciski, ruch spo-
łeczny. - Jesteśmy teraz zdeterminowani 
do zaostrzenia naszych działań – mówi. - 
Zbieraliśmy podpisy, wykazywaliśmy naszą 
dobrą wolę do rozmów, jednak najnowsze 
informacje są niepocieszające. Wobec tego 
na ostatnim posiedzeniu społecznego ko-
mitetu podjęliśmy decyzję o blokowaniu 
dróg krajowych. 

Powstał Społeczny Komitet Poparcia Budowy Obwodnicy Miasta Opatowa. Jego 
celem jest działanie na rzecz inwestycji pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S-74 
na odcinku południowej obwodnicy Opatowa i dwujezdniowej drogi Nr 9 na odcinku 
zachodniej obwodnicy Opatowa”. 
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Rzemieślnicy 
ze sztandarem 

Niebawem pojawił się pomysł ufun-
dowania sztandaru. Zawiązany Komitet 
Sztandarowy urządził kilka imprez, z któ-
rych zebrał ponad tysiąc złotych. 

Uroczystości przekazania sztandaru 
wyznaczono na 23 marca 1930 r. Tego 
dnia o godzinie 9.45 tłumnie zebrani 
przedstawiciele stowarzyszenia wraz z 
bratnimi związkami z sąsiednich miast, 
reprezentanci instytucji rządowych, sa-
morządowych miasta i miejscowych oby-
wateli ruszyli w pochodzie sprzed gma-
chu OSP do Kolegiaty św. Marcina. Po 
uroczystym nabożeństwie i poświęceniu 
sztandaru, ksiądz kanonik Szymon Pióro 

nasze tradycje
Chrześcijańskie Towarzystwo Rzemieślnicze Powiatu Opatowskiego powstało w 

1928 r. Pierwszy zarząd stanowili: prezes Tadeusz Kostkowski, wiceprezes Jan Bo-
chyński, skarbnik A. Skrok, sekretarz M. Kocznur. 

odczytał pismo księdza biskupa sando-
mierskiego, następnie pochód udał się 
przed pomnik powstańców 1863 roku, u 
którego stóp pan Kostkowski złożył wie-
niec przy dźwiękach hymnu narodowego. 

Uroczystość wbijania gwoździ hono-
rowych odbyła się przed gmachem OSP. 
Pierwszy w imieniu biskupa Pawła Kubic-
kiego wbił ksiądz kanonik Szymon Pió-
ro, następnie rodzice chrzestni, starosta 
Stanisław Kaucki i Wł. Bochyńska, dzie-
ci chrzestne Marysia Bąkówna i Ryś Sta-
szewski, przedstawiciele duchowieństwa, 
stowarzyszeń organizacji i miejscowych 
obywateli, ogółem na drzewcu umiesz-
czono około 100 honorowych gwoździ. 

Pierwszy przemówił burmistrz Opa-
towa Ignacy Borkowski, który zwrócił 
się do mieszczan, by idąc śladami rze-
mieślników, organizowali się do zgod-
nej współpracy. Pięknie przemawiał 
prezes Tadeusz Kostkowski, nawoływał 
rzemieślników do skupienia się pod 
sztandarem jako symbolem zespolenia 
polskiego rzemiosła. Instruktor prze-
mysłowy województwa kieleckiego pan 
Wójtowicz zapoznał słuchaczy z histo-
rią początków i rozwoju narodowego 
rzemiosła. 

Po wspólnej fotografii zebrani udali 
się do gmachu OSP na skromny posiłek, 

Zdjęcie z barierką drewnianą (1928): w środku siedzą jako czwarty 
starosta Stanisław Kaucki, piąta - Władysława Bochyńska (matka chrzest-
na sztandaru), szósty burmistrz Ignacy Borkowski.

Osoby szczegółowo rozpoznane na zdjęciu: T. Kostkowski (pierwszy 
prezes Ch. T. Rz. w Opatowie), M. Kocznur (sekretarz), Skrok A. (skarb-
nik), St. Kaucki (starosta opatowski), B. Ferens (gospodarz izby), J. Bochyń-
ski (wiceprezes), A. Ułanowicz (dyrektor szkoły powszechnej), Ks. Szymon 
Pióro (kanonik kolegiaty opatowskiej), B. Gliński (ordynator szpitala św. 
Leona), Fr. Dobrowolski (rejent), P. Badowski (geometra), J. Duro (czł. 
Wydziału powiatowego), J. Karbowniczek (sekretarz Magistratu w Opato-
wie), St. Kulak (adwokat), W. Węgrzycki, G. Axentowicz (sekretarz Izby 
Rzemieślniczej w Kielcach), K. Poradowski (właściciel sklepu kolonialne-
go), P. Adamski (inżynier), L. Jędrzejewski, St. Kulniewowa (właścicielka 
restauracji), J. Gąsior (członek wydziału powiatowego), M. Babicki, Ignacy 
Borkowski (burmistrz miasta Opatowa), J. Kiełbasa, St. Mikuch (komisarz 

ziemski), M. Gradzikiewicz, A. Smoluchowski (architekt), J. Stelmaszyński, 
A. Siwerski, J. Wasilewski, A. Warjaszowa, G. Cieślicki (instruktor straży 
pożarnej), W. Zdziebłowski, M. Jaślan, B. Bąk, W. Dec, A. Rogozińska, W. 
Dominik, M. Glibowski, I. Koszarski, W. Kordos, Fr. Kucharski, W. Pisarski, 
H. Banaszewski, B. Kapuścik (komisarz policji państwowej w Opatowie), H. 
Sawicki, Fr. Matuszewski, M. Wicha, J. Kowalski, M. Cichocki, M. Kargul, 
J. Zajda, S. Staszewski, Fr. Wnuk, M. Sokół, W. Płudowski, W. Gnatowski, 
K. Wicha, F. Pogorzelski, Ignacy Zys (dyrektor Gimnazjum B. Głowackie-
go), R. Radomiński (inspektor samorządowy), K. Śmigielski (naczelnik kasy 
skarbowej), A. Sabat.

Zdjęcie z barierką metalową (1938): w środku siedzą: drugi Ignacy 
Borkowski, trzeci Kazimierz Ledóchowski Burmistrz Opatowa, dalej - Jan 
i Władysława Bochyńscy, Władysław Bołdok Starosta Opatowski, dziewią-
ty komendant policji w Opatowie Pokorski, dziesiąty Edmund Świestowski, 
nad nim z wąsami blacharz Gajewski.
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budują od nowa siłę cechuCech Rzemieślników i Przedsiębior-
ców od czerwca ubiegłego roku posiada 
nowe władze. Starszą cechu jest Teresa 
Gajewska, do zarządu należą: Andrzej 
Baran, Jerzy Cieciura, Krzysztof Chodo-
rek, Sławomir Masternak. 

- Działamy wspólnie, kolegialnie, co 
miesiąc się spotykamy, ustalamy zadania, 
w ubiegłym roku zaplanowaliśmy mały re-
mont w siedzibie naszego cechu, odnowili-
śmy elewację na zewnątrz, umieściliśmy ta-
blicę - mówi starsza cechu Teresa Gajewska, 
która od 23 lat prowadzi sklep spożywczy. 
– Chcemy przyciągnąć do siebie jak najwię-
cej osób. 

Cech liczy obecnie około 50 członków, 
mogłoby do niego należeć jeszcze drugie 
tyle. Tylko w ubiegłym roku, od czerwca, 
przybyło siedem osób, chętne są jeszcze 
trzy. - Zachęcamy do siebie nowych człon-
ków, proponujemy dokształcanie pracow-
ników, prowadzenie kursów, pomoc w 
rozwiązywaniu codziennych problemów 
dotyczących firmy, od spraw skarbowych 
przez bezpieczeństwo pracy – wyjaśnia An-
drzej Baran. 

Teraz członkowie cechu obawiają się 
wkraczania do miasta supermarketów, bo 
wtedy biznes lokalny będzie wymierał. 
Uważają, że jeszcze bardziej spadnie zatrud-
nienie i pojawi się więcej bezrobotnych. – 
Aktywizujemy wszystkich członków cechu, 
którzy prowadzą działalność, namawiamy 
do szkolenia uczniów, bardzo dobrą mamy 
współpracę ze szkołą zawodową – doda-
je Andrzej Baran. - Kształcimy uczniów z 
całego rejonu, którzy mają przyszłościowe 
zawody, umożliwiamy im zrobienie upraw-
nień mistrzowskich. To szansa, że w przy-
szłości założą swoją działalność usługową 
lub handlową. Szkoląc uczniów mamy też z 
tego dodatkowe dochody. 

Cech kieruje osoby na kursy organizo-
wane przez izbę cechu w Kielcach, by mogły 

podnosić swoje kwalifikacje. W ubiegłym 
roku odbyło się szkolenie dla kelnerów, w 
którym wzięło udział 11 osób. Druga część 
szkolenia, czyli zajęcia z informatyki, odby-
wają się w siedzibie cechu. Pod koniec 2012 
r. zostało przeszkolonych 10 sprzedawczyń. 
W styczniu odbył się kurs pedagogiczny, w 
którym uczestniczyło 12 osób. Kursy orga-
nizowane są dzięki środkom Unii Europej-
skiej, projekty przygotowuje izba cechu w 
Kielcach. 

Przedsiębiorcy organizują spotkania in-
tegracyjne, opłatkowe, pielgrzymki do Czę-
stochowy, zabawy choinkowe dla członków 
i sympatyków. Uczestniczą we wszystkich 
świętach państwowych, samorządowych, 
lokalnych, kościel-
nych. W ubiegłym 
roku z dużym powo-
dzeniem brali udział w 
Jarmarku Opatowskim 
i otrzymali od burmi-
strza klucze do bram 
miasta. Starszyzna 
cechu występowała 
wtedy w strojach ga-
lowych, reprezentacyj-
nych, w togach. 

Poprzedni starszy 
cechu Marian Lipka 
pełnił swoją funkcję w 

Obecnie do najstarszych członków cechu należą: 85-letni rymarz Feliks Krawczyk i 
71-letni stolarz Zbigniew Gumuła, do najmłodszych - fryzjerki Aleksandra Karwarz, 
Iwona Chojnacka, kosmetyczka Monika Przygoda i Joanna Młynarska, która prowadzi 
sklep budowlany. Zasłużeni członkowie: dawni – Henryk Wyrąbkiewicz, Edward Czajka, 
Edward Szary, obecni - Stanisław Frejlich, Zbigniew Gumuła. Historia opatowskiego cechu 
jest dość zawiła, łączy się z Sandomierzem, Ostrowcem. Rzemieślnicy spotykają się w swojej 
siedzibie przy ulicy Sienkiewicza 7/9, tel. 15 8682 148. Cech posiada jeszcze dwa lokale, 
które wynajmuje.  Biuro jest czynne trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy, piątki, w 
godzinach między 9 i 11.

latach 1984-2011. Jako osiągnięcie uważa 
to, że po raz pierwszy w latach powojen-
nych cech uzyskał na własność swój lokal 
oraz kupił togi dla starszyzny cechowej, in-
sygnia. 

W końcu lat 80. władze podjęły decy-
zję, że przynależność do cechu nie jest obo-
wiązkowa. Wiele osób wtedy zrezygnowało, 
zostało tylko 17 osób, a było 480 członków. 
- Musieliśmy zachęcać kolegów, by do nas 
dołączyli – opowiada Marian Lipka. – A 
mieliśmy kiedyś swojego przedstawiciela 
w Związku Rzemiosła Polskiego, w Izbie 
Rzemieślniczej, w Hurtowni Zaopatrzenia 
Rzemiosła w Stalowej Woli. 

pasjonaci, społecznicy

gdzie wśród serdecznego nastroju i mi-
łej pogawędki spędzono kilka godzin. 
Podczas przyjęcia inż. major Żebrowski 
wzniósł toast na cześć marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego, który zebrani owa-
cyjnie podtrzymali.

Przedwojenna działalność Chrześci-
jańskiego Towarzystwa Rzemieślniczego 
skupiła się przede wszystkim na stałej 
trosce organizacji o współdziałanie z wła-
dzami państwowymi, popieraniu rozwoju 
rzemiosła oraz pracy oświatowej i egzami-
nacyjnej. Rzemieślnicy byli reprezento-
wani przez delegacje na uroczystościach 

miejskich z okazji świąt państwowych i 
religijnych.

Zwracam uwagę na sztandar do dziś 
pieczołowicie przechowywany przez rze-
mieślników opatowskich. Na awersie mo-
żemy zobaczyć obraz Świętej Rodziny i 
napis: „Panie Błogosław Pracy Naszej”, na 
rewersie - Chrześcijańskie Towarzystwo 
Rzemieślnicze Powiatu Opatowskiego 
1928 i wymienione zawody: bednarze, 
brukarze, blacharze, cieśle, dekarze, dru-
karze, cholewkarze, fryzjerzy, kamienia-
rze, kołodzieje, kowale, krawcy, malarze, 
murarze, piekarze, powroźnicy, rymarze, 

szewcy, ślusarze, tapicerzy, tokarze, wę-
dliniarze, zduni. 

W 1938 r., w 10-lecie ChTRz, odby-
ła się uroczysta msza święta w Kolegia-
cie św. Marcina, po zakończeniu której 
mieszkańcy udali się do budynku remizy. 
Na drzewcu sztandaru umieszczono sto-
sowne insygnia jubileuszowe i wykonano 
okolicznościowe zdjęcie. Widzimy na 
nim ówczesną elitę mieszkańców miasta 
na czele z burmistrzem Kazimierzem Le-
dóchowskim i starostą Wacławem Bołdo. 

Andrzej Żychowski
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kultura, obyczaje

bogate Gody opatowskie 

Laureatom i wyróżnionym dyplomy oraz 
nagrody książkowe wręczał dyrektor Ośrodka 
Kultury, Andrzej Klimont, który przypomniał 
bogate tradycje Godów Opatowskich. – Im-
prezę zaproponował w połowie lat osiemdzie-
siątych ówczesny dyrektor ośrodka. Włady-
sław Słapek – powiedział. – Czasy były wtedy 
inne i wystąpienie z taką inicjatywą oznaczało 
odwagę. Gody zmieniały swoją formułę, ale 
mimo różnych przekształceń, zachowały się 
do dzisiaj. Ciągle należą do naszych imprez 
sztandarowych. 

Zwycięzcy, wyróżnieni
W przeglądzie wzięło udział dziewięć ze-

społów i grup kolędniczych. Pierwsze miejsce 
zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum z Samorządowego Zespołu Szkół nr 1, 
drugie –uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Opatowie, trzecie – uczniowie klasy II 
Szkoły Podstawowej SZS nr 1. Wyróżnienie za 
pięknie utrzymaną tradycję Bożonarodzenio-
wą otrzymali „Biskupianie” z SP Biskupicach, 
za oryginalność - Grupa 4 H „Iskra” z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących imienia Edwarda 
Szylki i Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury 
w Ożarowie.

Zwycięzcy otrzymali albumy „Kolędy 

niebiańskim piórem pisane...” Wydawnic-
twa Popularnonaukowego „Sfinks”, wszyscy 
uczestnicy - pamiątkowe dyplomy. Nagrody 
ufundował Opatowski Ośrodek Kultury.

Drugiego dnia odbył się festiwal kolęd i 
pastorałek, w którym wzięło udział 60 uczest-
ników w czterech kategoriach wiekowych. Za-
prezentowali oni, oprócz tradycyjnych kolęd 
czy pastorałek, także utwory Bożonarodzenio-
we w nowoczesnych aranżacjach. 

W kategorii 6 - 11 lat pierwsze miejsce za-
jęła Natalia Pyszczek ze Studia Piosenki OOK, 
drugie - Kinga Wolańska z GOK Sadowie, 
trzecie - Martyna Wójcik ze Studia Piosenki 
OOK, w kategorii 12 - 15 lat odpowiednio: 
Klaudia Kaptur - GOK Włostów, Natalia 
Dziama - Studio Piosenki OOK, Anna Surma 
i Aleksandra Bugała - SZS nr 1 Opatów oraz 
Barbara Chrapek - Studio Piosenki OOK, 
wyróżnienia otrzymali: Bartosz Stańczyk - SP 
Wojciechowice, Monika Duda - ZSP nr 1 Bi-
dziny. Z kolei w kategorii 16 + pierwsze miej-
sce zajęła Marta Mruk - Studio Piosenki OOK, 
drugie - Magda Stępień - GOK Włostów oraz 
Agata Soja - Studio Piosenki OOK, trzecie - 
Partycja Rozmus - Studio Piosenki OOK. 

Wyróżnienie otrzymała Regina Kusal 
MGOK Ożarów

Wśród chórów, zespołów wokalnych i 
scholi zwyciężyła Schola Parafialna Włostów. 
na drugim miejscu znalazła się Grupa Folklo-
rystyczna Ożarów, na trzecim - Zespół Wokal-
ny SZS nr 2 Opatów. Wyróżnienia otrzymali: 
Zespół "Oberon" – WTZ przy Domu Pomo-
cy Społecznej w Zochcinku, zespół wokalno - 
instrumentalny z klas IV - VI SP Kleczanów, 
Zespół Muzyki Rozrywkowej "AVART" - Nie-
publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia imienia 
Ignacego Krzyżanowskiego.\

Jasełka ciągle na nowo interpretowane 
Bardzo solidnie do spektaklu przygotował 

się zespół z Biskupic, który prowadzi Anna 
Nowak, dyrektor szkoły i opiekun grupy. Przy-
gotowania do spektaklu rozpoczął już na po-
czątku grudnia, wcześniej zespół występował 
z okazji spotkania opłatkowego. Grupa już 
od kilkunastu lat z pietyzmem przygotowuje 
spektakle, które spełniają walory wychowaw-
cze i edukacyjne. W tym roku podkreśliła tra-
dycje świąt Bożego Narodzenia w Polsce i kra-
jach Unii Europejskiej, wskazała na problem 
dzieci, które cierpią, gdy rodzice wyjeżdżają do 
pracy za granicę. W spektaklu występowało 25 
osób, dzieci z klas IV-VI i 1 dziewczynka z kla-
sy I. Rolę Maryi grała Paulina Chlebny, Józefa 
– Wiktor Podczasi. 

Katarzyna Andruszewska ze Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Opatowie 
powiedziała, że co roku jej podopieczni przy-
pominają tradycje Bożonarodzeniowe, wydo-
bywają ważne elementy współczesne, podkre-
ślają, jak ważną rolę pełni w życiu przyjaźń, 
dobroć ludzka. W tym roku osiem osób wzięło 
udział w spektaklu, byli trzej królowie, Maryja, 
Józef, narratorzy opowieści. Pani Zuzia i pan 
Marian w rolach głównych. 

Uczniowie klasy drugiej SZS nr 1 przy-
pomnieli piękną opowieść „Dziewczynka z 
zapałkami”. Grali wszyscy uczniowie. 19 osób. 
Tytułową bohaterkę zagrała Ola Czuba, Damę 
- Zuzanna Stasiak, jej partnera Paweł Frejlich. 
W spektaklu świetnie spisały się też dziewczyn-
ki: Zuzanna Wiśniewska, Weronika Klusek, 
Nina Kania. Pięknie zabrzmiały dwie piosen-
ki: W grudniowe noce, Gwiazdeczka. - Aby 
serduszko dziecka było wrażliwe na krzywdę 
drugiego człowieka, aby dzieci nie przecho-
dziły obojętnie obok cierpienia, biedy – tak 
przesłanie spektaklu przedstawia Ewa Jasińska, 
która przygotowała dzieci do występu. 

Grupę z Włostowa, która pokazała trady-
cyjne jasełka, przygotowały panie: Małgorzata 
Gołąbek i Renata Hołodyj. Zaintrygowała 
ich tajemnica narodzenia pańskiego i chciały 

Przez dwa dni, 10 i 11 stycznia, w Ośrodku Kultury odbywały się Gody Opatow-
skie, przegląd zespołów i grup kolędniczych oraz festiwal kolęd i pastorałek. Komisja 
konkursowa pracowała w składzie: przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Staniek, 
ksiądz  Artur Barański, muzykolog Paweł Żardecki. 
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śmieci

nowe zasady 
w gospodarce śmieciowej

ją na nowo przeżywać. Na scenie wystąpiło 
dwudziestu uczniów od klas III do VI. Grupę 
z Wojciechowic przygotowały panie, Grażyna 
Wąs i Małgorzata Staszczak, wystąpiło 22 dzie-
ci z Kółka Teatralnego przy Szkole Podstawo-
wej. Rolę Maryi zagrała Patrycja Bera, Józefa 
– Bartosz Stańczyk. - Chciałyśmy wydobyć 
wartości emocjonalne, nastrój świąteczny, 
podtrzymywać tradycje – mówią panie. - Po-
stawiłyśmy na jasełka współczesne, w ubiegłym 
roku były tradycyjne. 

Uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół 
nr 1 pokazali tradycyjne jasełka. Na scenie wy-
stępowało 31 osób, w roli Maryi - Gabriela 
Grad, Józefa – Maciej Marchewka. – Nasze 
przedstawienie przypominało Ewangelię św. 
Łukasza, obejmowało nie tylko tradycyjne 
sceny Heroda czy Pasterza, ale to wszystko, 
co poprzedzało narodzenie Zbawiciela, zwia-
stowanie Najświętszej Marii Panny, widzenie 
św. Elżbiety – opowiada ojciec Anicet Grusz-
czyński z Klasztoru Bernardynów, który jest 
katechetą w szkole. - Główny element jasełek 
pokazaliśmy w ostatniej scenie, kiedy Pasterki 
już widziały Jezusa Narodzonego i odwie-
dzają te kobiety, które jeszcze go nie widziały 
i jeszcze o tym nie wiedzą. Pada znamienne 
hasło: Pójdziemy wszyscy do Betlejem. To dla 
nas wszystkich zaproszenie, by w tych dniach 
pokłonić się na nowo Jezusowi, uwierzyć w tę 
wielką tajemnicę, że Bóg zstąpił na ziemię. 

Ciekawy był występ grupy WTZ przy 
DPS w Zochcinku, której opiekunem był 
Tomasz Ścibisz: Na scenie wystąpiło 27 
osób, najmłodsza była 20-letnia Angelika 
Pater, najstarszy – 52-letni Andrzej Turski. 
Dzieci z Kobylan przygotowała siostra Ha-
lina Kawalec, która chciała zwrócić uwagę 
na to, czym jest kuszony współczesny czło-
wiek, odciągany od Boga, wiary. - Przez 
supermarkety, kredyty, pożyczki, wartości 
przyziemne – wyjaśnia. – A Mały Książę 
zwraca nam uwagę na coś bardzo delikatne-
go, pięknego, jakim jest Jezus Maleńki, mi-
łość. W spektaklu wzięło udział 30 dzieci. 
Małego Księcia grał Mateusz Baran, Narra-
tora – Bartłomiej Skiba. 

Z oryginalnym przedstawieniem „Ka-
mienne serca, nieme twarze” wystąpił Klub 
4H „Iskra” z Ożarowa. Dzieci przedstawiły 
dość oryginalne, symboliczne widowisko, 
występowały w maskach, białych strojach. 
Wykonywały kolędy, pastorałki, ale po-
przedzone krótkimi hasłami. Dużą rolę 
odgrywało światło, muzyka. Nikt, kto prze-
bywał w sali, nie pozostał obojętny. - Gdzie 
są ludzie? – pytały. - Obudź się, jak szybko 
mijają lata. Przetrzyj oczy, weź haust powie-
trza. Bo żadna chwila nie może być wieczna. 
I chociaż stoisz na piedestale, spoglądasz z 
niego zachłannie, lecz niedbale. 

- Doszliśmy do kompromisu i usta-
liliśmy znacznie niższy koszt dla jednej 
osoby przy segregacji śmieci – mówi 
przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz 
Staniek. – Jeśli jedna osoba będzie pła-
cić 5 zł miesięcznie, więc w przypadku 
rodzin wielodzietnych czy wielopokole-
niowych, gdzie jest 6 i więcej osób w go-
spodarstwie, nie będzie to wiele odbie-
gało od dotychczasowych opłat. A za tę 
kwotę będą odbierane wszystkie odpady, 
oprócz biodegradowalnych, które nale-
ży składać do kompostownika. Uchwała 
więc obniża opłaty dla właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych w zabudowie 
jednorodzinnej wyposażonej w kompo-
stownik i zagospodarowujących we wła-
snym zakresie odpady biodegradowalne.

Opłaty za pojemniki dla firm  
i instytucji

Zmieniono opłaty za pojemniki dla 
nieruchomości, na których nie zamiesz-
kują mieszkańcy, a powstają odpady ko-
munalne. Od opłaty za odpady komu-
nalne nie nalicza się podatku VAT.  Za 
pojemnik 110-120 litrów śmieci selek-
tywnych koszt wyniesie 16 zł, 240 litrów 
– 27 zł, 1100 litrów- 100 zł, 2200-2500 
litrów – 190 zł, 7000 litrów – 650 zł. Za 
odpady zmieszane koszt wyniesie odpo-
wiednio: 20 zł, 35, 130, 240, 700.

Deklaracje,  
dotychczasowe wypowiedzenia
Do końca kwietnia mieszkańcy 

powinni złożyć pierwsze deklaracje o 
wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. W imieniu 
mieszkańców spółdzielni mieszkanio-
wej, wspólnot mieszkaniowych oraz 
mieszkań komunalnych deklaracje skła-
dać będzie właściciel lub zarządca nieru-
chomości.  W przypadku niezgodności 
czy różnych wątpliwości opłatę ustali 
burmistrz w drodze decyzji administra-
cyjnej.

Gmina przejęła obowiązek właści-
ciela nieruchomości, który polegał na 
wyposażeniu nieruchomości w pojem-
niki na odpady komunalne w zamian za 
opłatę uiszczoną przez właściciela nieru-
chomości. W przetargu gmina wybierze 
firmę, która będzie odbierać i zagospo-
darowywać odpady. 

Właściciele i zarządcy nieruchomości 
powinni wypowiedzieć dotychczasowe 
umowy na odbiór odpadów ze skutkiem 
na 30 czerwca br., w sołectwach - Związ-
kowi Gmin Dorzecza Koprzywianki, w 
mieście – spółce Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

 
Odpowiedzialność gminy 

Od 1 lipca br. zacznie obowiązywać 
nowy system gospodarowania odpada-
mi komunalnymi. Zasadniczą zmianą 
w systemie gospodarki odpadami jest 
przejęcie przez gminę „własności odpa-
dów”. To właśnie gmina, na podstawie 
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach, jest 
teraz odpowiedzialna za zorganizowa-
nie systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, ustalenie stawek opłat za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

Celem zmian jest prowadzenie selektywnego zbierania odpadów, uszczelnie-
nie systemu gospodarowania odpadami, wyeliminowanie nielegalnych składowisk 
odpadów, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowi-
sko, w tym między innymi takich, które ulegają biodegradacji, zwiększenie ilości 
odzysku i unieszkodliwienie odpadów komunalnych w inny sposób niż składo-
wanie. 

Bliższe informacje o nowych zasadach gospodarki odpadami na terenie miasta 
i gminy Opatów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój 9 i 11. 

Rada Miejska podjęła 20 marca br. pakiet uchwał śmieciowych, w których 
zdecydowanie zmieniła ustalone w końcu grudnia opłaty za wywóz śmieci. Jedna 
osoba będzie płacić 5 zł miesięcznie za odpady segregowane i 12 zł za niese-
gregowane.
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nagRoda 
dla ireny Szczepańskiej 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 
12 lutego podczas gali w Filharmonii Święto-
krzyskiej w Kielcach. W uroczystości uczest-
niczyli przewodniczący Sejmiku Tadeusz 
Kowalczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku 
Włodzimierz Stępień, Mieczysław Gębski 
oraz Marcin Ożóg, marszałek Adam Jaru-
bas oraz członkowie Zarządu Województwa 
Piotr Żołądek, Kazimierz Kotowski i Jan 
Maćkowiak. Gościem honorowym wręcze-
nia nagród był marszałek Senatu Bogdan 
Borusewicz. W kategorii „Samorządność” 
nagrodę otrzymało miasto Połaniec, w ka-
tegorii „Przedsiębiorczość” – firma Dorbud 
S.A. "Świętokrzyska Victoria" to nagroda 
Samorządu Województwa, której celem jest 
promowanie najbardziej aktywnych świę-
tokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i 
osób - społeczników, działających na rzecz 
swoich środowisk.

Żyje dla innych 
Angażuje się w najróżniejsze prace spo-

łeczne, kulturalne, oświatowe. Od wielu lat 
pracuje dla Opatowa i jego mieszkańców. Po-
święca każdą wolną chwilę, by wspierać cieka-
we inicjatywy. 

- Już jako nauczycielka uważałam, że mu-
szę pracować w środowisku – mówi  I r e -
na Szczepańska. - Zresztą mąż jako dyrektor 
szkoły też był takim społecznikiem. Razem 
zajmowaliśmy się różnymi przedsięwzięcia-
mi dla środowiska. Spotkania odbywały się 
wtedy przy lampie naftowej. Staraliśmy się, 
by światło do nas dotarło. Potem pochłonęła 
nas budowa szkoły. Od początku pracowałam 
dla ludzi. I tak się zaczęło. To weszło mi krew. 
Inaczej sobie życia nie wyobrażam. 

Nauczyciel to powołanie
Zawód nauczyciela traktowała jako po-

wołanie. Nie ograniczała się tylko do lekcji 
obowiązkowych wynikających z etatu. Prowa-
dziła szeroko pojętą działalność społeczną. 

Jej pierwsze miejsce pracy to Wygiełzów, 
gmina Iwaniska. Trafiła tu w 1945 roku jako 
nauczycielka języka polskiego. Uczyła wtedy 
w Gorzkowie, w budynku podworskim, ale 
w Wygiełzowie budowała już z mężem szkołę. 
Sama niewiele by zrobiła. 

Organizowała spotkania z mieszkańcami. 

Nie było imprezy, w której nie uczestniczyłaby 
młodzież. Przygotowywała sztuki teatralne, 
imprezy patriotyczne, religijne. 

Nie usiedzi na miejscu
Gdy przeszła na emeryturę w 1978 r., dalej 

postanowiła pracować. Tym bardziej, że otrzy-
mała wtedy mieszkanie w Opatowie, na które 
wcześniej wpłaciła pieniądze do Spółdzielni 
Mieszkaniowej. 

Nie myśli, by siedzieć w domu. - Dlate-
go realizuję hasło Adama Asnyka: „Trzeba z 
żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe...” 
- mówi.

Została przewodniczącą Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Opatowskiej. Kieruje Sek-
cją Emerytów i Nauczycieli Związku Pra-
cowników Oświaty w Opatowie i Kielcach, 
organizuje spotkania, wycieczki do Lublina. 
Prowadzi Miniklub Nauczycielski, gdzie od-
bywają się spotkania w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca. 

Jest przewodniczącą Koła Żołnierzy Ba-
talionów Chłopskich w Opatowie. Jeździ co 
roku do Ptkanowa, gdzie przy pomniku od-
bywają się uroczystości w rocznicę pierwsze-
go dnia wojny. Współpracuje z PTTK, była 
pierwszą przewodniczką trasy podziemnej 
zaraz po jej otwarciu. 

Prowadzi co tydzień 10-minutową audy-

cję w Radiu Opatów. Mówi o różnych spra-
wach. - Ludzie dziękują mi po wyjściu ze stu-
dia – cieszy się. – Mówią, że wreszcie wiedzą, 
o co chodzi. Używam prostego języka. Mam 
dobry głos do radia, ciepły. To też jest bardzo 
ważne.

 
Nie wszystko dla siebie 

Zastanawia się nad ideałem społecznika, 
który zmieniał się w ostatnich latach. – Czło-
wiek nie może żyć tylko dla siebie, musi być 
z kimś, z czymś, musi dać innym coś z siebie 
– mówi. - Społecznik powinien być zawsze 
uśmiechnięty, bo wtedy jest lepszy kontakt z 
drugim człowiekiem. Nie może się na nikogo 
obrażać i wszystkiego krytykować.

Społecznicy mają też trochę zazdrośni-
ków. Zna to ze swego życia. Wychowała dwo-
je dzieci swojej siostry, która wcześnie zmarła. 
Dziewczyna pracowała jako anestezjolog w 
szpitalu na Śląsku, chłopak – w zakładzie me-
talowym. Dzisiaj są na emeryturze.

Warto widzieć drugiego człowieka
Teraz po przemianach ustrojowych jest 

coraz mniej społeczników, pasjonatów. Każdy 
goni za pieniądzem, a nie myśli pracować dla 
innych. 

Pani Irena pochodzi z rodziny biednej. 
Od najmłodszych lat na wszystko musiała 
sama zapracować. - Nie mogę się pogodzić z 
tym, że dzisiaj wszyscy mają tyle żądań, a nic 
od siebie nie chcą dać – dziwi się. 

Przekonuje swoim przykładem, że spo-
łecznik, pasjonat ma ciekawsze życie. – Świat 
się zmienia, żyjemy coraz lepiej, mamy dostęp 
do wielu dóbr, ale nawet mając to wszystko, 
co najlepsze, warto czasami widzieć drugiego 
człowieka - mówi. - To niewiele, ale jednocze-
śnie bardzo dużo. 

Irena Szczepańska, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, prezes 
koła Światowego Związku Batalionów Chłopskich w Opatowie została laureatem na-
grody „Świętokrzyska Victoria" w kategorii „Osobowość".

nasi laureaci
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wielki zjazd

Przewodnicy świętokrzyscy 
z całej Polski

Z troską o Opatów
- Jestem zaskoczony tak dużą liczbą 

przewodników, którzy przybyli do Opa-
towa – nie ukrywał przewodniczący Rady 
Miejskiej Tomasz Staniek. – Zachęcam 
państwa, byście przyjeżdżali do nas ze swo-
imi grupami. Jesteście zawsze mile widzia-
ni. W czerwcu planujemy z rozmachem 
Noc Muzeów. Będziemy przygotowywać 
różne widowiska historyczne, w ubiegłym 
roku odtworzyliśmy wjazd Leszka Czar-
nego do Opatowa. Myślimy o rekonstruk-
cji wioski w rejonie dawnego Żmigrodu. 
Archeolodzy z Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego już przeprowadzili 
wstępne badania w okolicy klasztoru oj-
ców bernardynów. 

Przewodniczący Tomasz Staniek przy-
pomniał najważniejsze momenty w historii 
Opatowa. Skupił się na obecnej sytuacji i 
stwierdził, że bezrobocie spowodowało dużą 
emigrację i niż demograficzny. W ciągu ostat-
nich 10-12 lat liczba mieszkańców spadła z 
7,7 tys. do około 7 tys., co stanowi 10 proc. 
populacji. Ludzie młodzi wyjechali, bo śred-
nia wieku jest zatrważająca, powyżej 45 lat. 
Obecne władze samorządowe starają się ru-
szyć z inwestycjami, by pobudzić gospodar-
kę. Niezbędna jest obwodnica, bo dziennie 
przez newralgiczne skrzyżowania przejeżdża 
20 tys. samochodów. Potrzebne są radykalne 
działania, bo obecny rząd jest głuchy na po-
trzeby małych miejscowości. Rozwój gospo-
darki może mieć wpływ na kulturę, ochronę 
dziedzictwa. Przewodniczący Tomasz Sta-

niek podziękował Kazimierzowi Kotowskie-
mu, który przez 12 lat był starostą opatow-
skim, za troskę o zabytki, prace w kolegiacie, 
klasztorze ojców bernardynów.

Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Opatowskiej, Irena Szczepańska pod-
kreśliła, że mieszkańcy Opatowa wszędzie 
brali udział tam, gdzie chodziło o wolność i 
niepodległość ojczyzny. Opatów nazywany 
wielkim był miejscem sejmików wojewódz-
twa sandomierskiego. To jedno z najstar-
szych miast polskich. 

Podczas swego wystąpienia członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Kazimierz Kotowski przypomniał, że jest 
opatowianinem, tu się urodził i wychował. - 
W tej kadencji samorządu mamy możliwość 
tworzenia nowych realiów naszego regionu 
świętokrzyskiego – powiedział podczas spo-
tkania Kazimierz Kotowski. – W gąszczu 

różnych przedsięwzięć widzimy też obszar 
nauki, kultury, z czym wiążemy duże nadzie-
je. Jednym z priorytetów jest rozwój szeroko 
rozumianej turystyki. Tu mamy szlaki, zabyt-
ki, które wymagają różnych przedsięwzięć. 
Wiele wspaniałych świadectw, pomników 
polskiej kultury udało się już odrestaurować. 
Będziemy mogli to przekazać następnym po-
koleniom. 

Kazimierz Kotowski wyraził zadowole-
nie, że spotkanie przewodników odbywa się 
w Opatowie. Podziękował im za pracę, która 
jest także pasją, poświęceniem, misją na rzecz 
pięknej ziemi świętokrzyskiej. Życzył wszyst-
kiego najlepszego w 2013 r., który został 
ogłoszony Rokiem Przewodników. 

Raj dla turystów
Spotkanie prowadził przewodniczący 

Samorządu Przewodników Świętokrzyskich, 
Kazimierz Micorek. Wiceprezes Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
Stanisław Sikora wspomniał o olbrzymiej 
roli przewodników w społeczeństwie, któ-
rzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, 
wzruszeniem, siedzą w archiwach. Przewod-
niczący Komisji Przewodnickiej Zarządu 
Głównego PTTK i przewodniczący Samo-
rządu Przewodników Turystycznych PTTK 
Stanisław Kawęcki podkreślił, że rok 2013 
uchwałą ZG jest Rokiem Przewodników Tu-
rystycznych, którzy wykonują swój zawód z 
pasją. 

Podczas zjazdu nowi przewodnicy złoży-
li ślubowanie i otrzymali odznaki. Wszyscy 
goście z podziwem obejrzeli program arty-
styczny przygotowany przez Studio Piosenki 
Opatowskiego Ośrodka Kultury. Wystąpiły: 
Julia Sapała, Zuzanna Wiśniewska, Martyna 
Wójcik, Wiktoria Seweryńska. 

W części referatowej wykład o historii 
przewodnictwa świętokrzyskiego wygłosił 
dr Cezary Jastrzębski z Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. O niektórych 
ciekawostkach w historii Opatowa mówił 
Józef Myjak, który jest autorem wielu publi-
kacji o tematyce regionalnej. Prezes opatow-
skiego PTTK Zofia Niedbała przedstawiła 
walory krajoznawcze ziemi opatowskiej. Tak 
wiele miejsc do zwiedzania to niemal raj dla 
turystów. 

W kolejnej części programu zjazdu prze-
wodnicy zwiedzili największe zabytki Opa-
towa: kolegiatę, klasztor, podziemną trasę 
turystyczną. Drugiego dnia uczestniczyli w 
wycieczce krajoznawczej na trasie: Opatów- 
Muzeum Geodezji i Kartografii, Ptkanów, 
Włostów, Karwów, Tudorów.

Przez dwa dni, 26 i 27 stycznia, odbywał się w Opatowie zjazd przewodników świętokrzyskich, którzy przybyli z całego kraju. 
Samorząd miasta i gminy reprezentował przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Staniek, samorząd województwa - członek Zarzą-
du Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.
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Przez piłkę 
do Pana Boga

duchowny z pasją

Ojciec Ezechiel Lasota z klasztoru 
ojców bernardynów zasłynął w środowi-
sku jako pasjonat piłki nożnej. Zajmuje 
się ministrantami. - Najpierw zacząłem 
z nimi grać, spotykać się na boisku, a 
potem zachęciłem do służenia przy ołta-
rzu – mówi. - Przez piłkę do Pana Boga. 
Wyjeżdżamy na różne turnieje i mamy 
osiągnięcia. 

Piłka nożna zawsze go pasjonowała i 
gdyby nie zakon św. Franciszka i bernardy-
ni, to pewnie zostałbym piłkarzem. Swoją 
przygodę ze sportem rozpoczynał w Łódz-
kim Klubie Sportowym, którego jest wy-
chowankiem. Trenerzy myśleli, że będzie 
przyszłością polskiej piłki. Potem jednak, 
w szkole średniej, odezwało się u niego dość 
mocno powołanie kapłańskie, zakonne i 
częściej zaczął chodzić do kościoła niż na 
treningi. 

W reprezentacji polskich księży
Gdy przebywał w zakonie, myślał, że 

piłka zejdzie gdzieś na dalszy plan, nie bę-
dzie grał, ani się angażował. Bo jednak za-
kon, inne obowiązki, inny styl życia. Co się 
jednak okazało? Ojcowie bernardyni grali 
w lidze Archidiecezji Krakowskiej. - Przez 
cały okres studiów miałem kontakt z piłką 
– opowiada ojciec Ezechiel Lasota. - Na pią-
tym roku zdobyliśmy mistrzostwo Archi-
diecezji Krakowskiej . To był taki pierwszy 
sukces odniesiony w zakonie. Nasza pro-
wincja bernardyńska po 30 latach zdobyła 
mistrzostwo. Występowało wtedy 14- 15 
drużyn. 

Dowiedział się wówczas o reprezentacji 

polskich księży. Myślał, że jak będzie kapła-
nem, wyświęcą go w prowincji, to może Pan 
Bóg pozwoli mu raz zagrać w takiej kadrze. 
Gdy po święceniach przyszedł do Opato-
wa, okazało się, że miasto jest mekką piłki 
halowej. Zaczął grać tak zwany futsal. I tu 

zaczęły się jego sukcesy z zespołem Venus, 
opatowską ligą halową. 

Z Opatowa otrzymał powołanie do re-
prezentacji Polski księży, bo uczestniczył w 
mistrzostwach Polski i dwukrotnie repre-
zentował diecezję sandomierską. I stamtąd 
otrzymał powołanie do kadry. Pierwszy 
sukces międzynarodowy to zdobycie przed 
dwoma laty I miejsca w mistrzostwach Eu-
ropy, które odbywały się w Kielcach. Rok 
temu zdobył z zespołem trzecie miejsce na 
Węgrzech. Z diecezją sandomierską zdobył 
w tamtym roku tytuł mistrza Polski w Ło-
dzi. 

Trenerem reprezentacji kadry księży 
jest Marek Parzyszek, trenuje młodzieżo-
wą kadrę Korony Kielce. Przyjeżdża na 
mistrzostwa Polski i wybiera księży, którzy 
wyróżniają się umiejętnościami w obronie 
i ataku. Wszystko konsultuje z księdzem 
Markiem Łosakiem,.

Postacią, która uskrzydla reprezen-
tację, jest ksiądz Marcin Ostrowski. Gra 
w ataku i na jednych z  mistrzostw został 
królem strzelców. W obronie wyróżnia się 
wspomniany ksiądz Marek Łosak i Edward 
Giemza. 

Z błogosławieństwem ojca gwardiana
Jak tylko zaczął trenować  piłkę nożną, 

to grał z przodu,  w ataku i odpowiadał za 
strzelanie bramek. Czasem był przesuwany 
do pomocy. W Venusie od początku jest na-
pastnikiem. - Jestem dumny, że gram w tak 
poukładanym zespole – mówi. – Osiągnęli-
śmy wiele sukcesów. Drużyna zdominowała 
opatowska ligę halową. Rafał Sapała jest 
mózgiem drużyny, odpowiada za jej skład i 
za zmiany w czasie rozgrywek. 

Venus występował w wielu ogólnopol-
skich turniejach. Ostatnio w Rzeszowie, 
gdzie zajął piąte miejsce. Wyróżniają się: 
Mikołaj Jasiński, Sebastian Rusak, Filip Jan-
kowski, Piotrek Frańczak – młody chłopak, 
tegoroczny maturzysta. – Gdy przychodzi 
sezon zimowy, trenuję z Venusem – opo-
wiada. - Spotykamy się na hali dwa razy w 
tygodniu, raz z diecezją sandomierską. Każ-

dy trening kończymy jakąś grą. Podtrzymu-
ję w ten sposób formę, kondycję. 

Ojciec Ezechiel Lasota jest w zakonie 
i wypełnia swoje obowiązki, Modli się, 
uczestniczy we mszach, medytacjach. Na 
drugim miejscu jest piłka nożna.

- Jak to godzę? – zastanawia się. -  To 
wszystko zależy od przełożonych, bo my 
składamy ślub posłuszeństwa. I jeżeli nie 
miałbym błogosławieństwa przełożonego, 
jego zgody, to nie mógłbym na takim szcze-
blu uprawiać sportu. Mistrzostwa Europy, 
na przykład, trwają tydzień. Wcześniej są 
różne zgrupowania, bo przygotowujemy 
się do mistrzostw. Jeśli nie spotkałbym się z 
przychylnością przełożonych, to nie mógł-
bym rozwijać swojej pasji. Wielkie dzięki w 
stronę ojca gwardiana w opatowskim klasz-
torze. 

27 lutego do OOK zawitał Warszaw-
ski Teatr Edukacyjny z przedstawieniem 
"Tajemnice Jarzębinki". W tym niezwy-
kle malowniczym widowisku wystąpiło 
pięciu aktorów scen warszawskich. 
Autorem scenariusza i reżyserem był 
Wojciech Banaś, kompozytorem muzyki 
- Aleksander Musiałowski.

Akcja spektaklu rozgrywała się w le-
sie zamieszkałym przez skrzaty: Grabka, 
Świerczka i Jarzębinkę oraz inne leśne 
stworzenia: Przekorka, Porządka, węża 
Chaosa.

Problem w zagajniku pojawił się po 
przypadkowym zniszczeniu Księgi Wie-
dzy. Jeśli nie uda się jej szybko odtworzyć, 
zginie Porządek, a światem będzie rzą-
dził Chaos. Spektakl oprócz dużej dawki 
zabawy miał także walory edukacyjne. 
Uczył, że należy być prawdomównym, 
nie trzymać wszystkiego w tajemnicy, bo 
tak wiele niebezpieczeństw niesie ze sobą 
codzienność. Spektakl przeznaczony był 
dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów 
szkół podstawowych. Dorosły widz też się 
nie nudził. Piękna była scenografia i stroje 
utrzymane w wesołej, żywej kolorystyce. 

Tajemnice 
Jarzębinki
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występ noro liM

kultura

17 lutego w Kolegiacie św. Marcina 
zespół Noro Lim wystąpił z koncertem za-
tytułowanym  „Idziemy za Tobą”. 

Artyści, którzy prezentują twórczość z 
pogranicza poezji śpiewanej i muzyki klasycz-
nej, przedstawili unikatowy zestaw pieśni, z 
których każda była ilustracją poszczególnych 
Stacji Męki Pańskiej. Utwory wykonywane 
przez dwoje wokalistów, autorkę tekstów 
Ewę Aksamović i kompozytora Rafała Alic-
kiego, akompaniowali muzycy grający na 
instrumentach klasycznych. Koncertowi 
towarzyszył pokaz Stacji Drogi Krzyżowej 
autorstwa pana Rafała. 

Publiczność miała okazję przeżyć wyjąt-
kowy wieczór i w atmosferze wielkopostnych 
refleksji wspominać Drogę Krzyżową Zbawi-
ciela, by odnieść ją do czasów współczesnych 
i do samych siebie.

Ks. Dr Michał Spociński podziękował 
organizatorom i wykonawcom koncertu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz 
Staniek podkreślił - to misterium wpro-
wadzan nas w okres wielkiego postu, okres 
szczególny w tym roku dla życia kościoła, 
w którym odbędzie się konklawe dla wybo-
ru papieża. Chwile refleksji i medytacji nad 
dziełem Zbawczym Chrystusa dla nas ludzi 
wierzących są ważnym elementem życia du-
chowego. Wiara nie jest prywatną sprawą 
człowieka, a Boga nie można zamknąć du-
żymi, grubymi drzwiami światyni. Nauka 
płynąca z wiary musi przenikać nasze życie 
prywatne i publiczne. Nie możemy dać się 
zwieść lansowanej powszechnie libertyńskiej 
propagandzie o świeckości państwa i szerzą-
cemu się neopoganizmowi. 

Zespół istnieje od 2002 r. Nazwa zaczerpnięta została z języka tolkienowskich elfów. To 
okrzyk oznaczający „Pędź naprzód”. Założycielem Noro Lim-u jest Rafał Alicki, organiza-
cyjnie zespołem kieruje Ewa Aksamović.       

 -  Nasz nurt to szeroko pojęta muzyka poetycka, czyli piosenki o łagodnych dźwiękach, 
z poetyckim, marzycielskim tekstem oraz utwory instrumentalne zbliżone swą estetyką do 
muzyki filmowej – mówią artyści. - Z określeń, jakie mieliśmy okazję usłyszeć, najbardziej 
podobały nam się: muzyka ilustracyjna, muzyka baśni, aż wreszcie - niezmiernie poetycko: 
„wiatr i lawenda”...   
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bitwa opatowska

PaMięć 
o powstańcach 
styczniowych  

delegacje przed pomnikiem: Topora” 

Podczas spotkania przed pomnikiem 
„Topora” wiceprezes Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Opatowskiej, Irena Szczepań-
ska pokłoniła się postaci bohaterskiego 
majora, dowódcy bitwy opatowskiej. Przy-
pomniała tradycje uroczystości, które od-
bywają się w rynku od 1988 r. - Bitwa nie 
przyniosła nam wolności, o którą walczyli-
śmy, ale pokazała światu, nie tylko Polsce, 
zaborcom, że Polak nie sługa, nie zna co to 
pany, nie da się zakuć przemocą w kajdany 
– powiedziała. - Dlatego jesteśmy tutaj, by 
złożyć wiązanki kwiatów i pokazać tym, co 
od nas odeszli, że o nich pamiętamy. 

Uroczystości w rynku uświetnił kon-
cert działającej przy Opatowskim Ośrod-
ku Kultury Orkiestry Dętej imienia Józefa 
Grudnia, która między innymi przed zło-
żeniem kwiatów odegrała hymn narodo-
wy. W Ośrodku Kultury burmistrz An-
drzej Chaniecki podziękował wszystkim 
za udział w uroczystościach 150. rocznicy 
wybuchu powstania styczniowego i 149. 
rocznicy bitwy opatowskiej. Przytoczył 
kilka najważniejszych faktów. Powstanie 
rozpoczęło się od napadów na garnizony w 
nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r., organi-
zacja spiskowa składała się z około 25 tys. 
sprzysiężonych. W ciągu niespełna dwóch 
lat przez polską partyzantkę przewinęło 
się około 200 tys. ludzi, bezpośrednio w 
walce – 30 tys. W licznych egzekucjach 
stracono ponad tysiąc powstańców, w tym 
przywódców, na Sybir zesłano ponad 35 

tys. osób, około 10 tys. wyemigrowało z 
Królestwa Polskiego. 

- To tragiczne doświadczenie nauczyło 
wielu realizmu patriotycznego, który na-
kazywał szykować się, czekać bez mała pół 
wieku na następną walkę zbrojną – powie-
dział burmistrz. - Dzisiaj wracamy pamię-
cią do znanych i bezimiennych bohaterów, 
którzy zasłużyli na wieczną pamięć. Mamy 
też swojego bohatera, który oddał życie za 
wolność i niepodległość, majora „Topora”, 
który został stracony 23 lutego 1864 r. na 
rynku opatowskim. 

Z dużym zainteresowaniem publiczność 
obejrzała spektakl „Bitwa opatowska”, który 
przygotowali uczniowie pod kierunkiem 
Anny Kotkowskiej i Doroty Jopek, które 
pracują w sekcji teatralnej OOK. Przypo-
mnieli wiele zdarzeń z historii miasta, przy-
bliżyli sylwetkę bohaterskiego „Topora”. Na 
scenie wystąpiło około 40 uczniów, wy-
różnili się: Wiktoria Seweryńska, Kacper 
Gdowski, Maciej Stawski, Adrian Golec. 
Scenografię wykonała Beata Piątek. 

Wiceprezes Irena Szczepańska podzię-
kowała młodzieży za piękną lekcję historii 
i poprosiła, by wszyscy zanieśli do swoich 
domów wiadomość o uroczystościach. 
Cieszyła się, że tak sporo osób uczestniczy-
ło w obchodach. Jeszcze nigdy od ponad 
dwudziestu lat nie było tak świetnie zorga-
nizowanej uroczystości, za którą w całości 
odpowiadał Dom Kultury. 

- Wielkie słowa uznania dla Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, które potra-
fi zagrzać kolejne pokolenia do obchodów 
rocznicy bitwy opatowskiej – powiedział 
członek Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego Kazimierz Kotowski. - To jest ta 
tradycja, wpajanie młodym szacunku wobec 
dawnych bohaterów i nauka patriotyzmu. 

W 149. rocznicę bitwy opatowskiej, 21 lutego, przed pomnikiem majora Ludwika 
Zwierzdowskiego, pseudonim „Topór”, delegacje instytucji i zakładów pracy złożyły 
wieńce i wiązanki kwiatów. Następnie wszyscy przeszli do Ośrodka Kultury, gdzie od-
były się uroczystości patriotyczne. 

Kazimierz Kotowski -członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Mieczysław 
Kasiński członek ZOBCh w Kielcach oraz ppłk Jan Sałek wiceprezes ZO OZ BCh, bur-
mistrz Andrzej Chaniecki i przewodniczący Rady Miasta Tomasz Staniek, Okręg Prawa 
i Sprawiedliwości w Opatowie oraz Klub Gazety Polskiej, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Opatowskiej - wiceprezes Irena Szczepańska, Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Opatowie - komendant powiatowy mł. bryg. Grzegorz Szewczyk, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Opatowie, Niepubliczne Technikum w Opatowie Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach, Zespół Szkół nr 1 w Opatowie - klasy mundurowe, Komenda 
Hufca ZHP Opatów, Samorządowy Zespół Szkół nr 2 w Opatowie – dyrektor Krzysztof 
Skowron, Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II w Kobylanach, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opatowie, 
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Opatowie. 

Na koniec odbyła się projekcja filmu 
"Wierna rzeka", który na podstawie po-
wieści Stefana Żeromskiego zrealizował w 
1983 r. Tadeusz Chmielewski. W tamtym 
okresie przez cztery lata film był zatrzymy-
wany przez cenzurę. W obecności komba-
tantów Kazimierz Kotowski wręczył Ire-
nie Szczepańskiej pamiątkowy grawerton z 
niedawnych uroczystości w Kielcach, gdzie 
została nagrodzona za swoją pracę.

(a)
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Gody oPaTowSkie
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nasza gmina

Adamów
Adamów to maleńka wioska, położona 

przy głównej drodze, liczy zaledwie 23 nu-
mery, 115 mieszkańców.

- Mieszkamy blisko miasta – mówi Ma-
ria Pater, która już trzecią kadencję jest soł-
tysem. - U nas już wszystko było wcześniej 

zrealizowane, sieć 
telefoniczna, wo-
dociągowa. Teraz 
przydałaby się ka-
nalizacja, potrzeb-
ny jest też gazociąg. 
Bolączką jest brak 
chodnika, Może 
powstanie, bo to 
powinien być stan-

dard w takich miejscowościach. 
Większość mieszkańców Adamowa 

pracuje poza rolnictwem, nie uprawia zie-
mi, podobnie zresztą sołtys Maria Pater. 
Trzy rodziny prowadzą gospodarstwa spe-
cjalistyczne: Sabina i Henryk Pietrzykowie, 
Grażyna i Andrzej Susłowie, Krystyna i 
Władysław Rysiakowie. Pracują na areałach 
ponad 20-hektarowych, zajmują się uprawą 
zbóż i hodowlą krów mlecznych. To u nich 
jest już tradycja od wielu lat. Średni areał 
gospodarstw wynosi około 5-6 ha. 

Adamów posiada jeden krzyż, który 
pochodzi z czasów współczesnych. Miesz-
kańcy go postawili, by spotykać się podczas 
majówek, poświęcenia pól. Według miej-
scowych opowieści nazwa miejscowości po-
chodzi od imienia syna dziedzica Adama. 

Najstarsi mieszkańcy: Genowefa Wie-
czorek - lat 89, Zofia Pietrzyk – lat 83.

Balbinów
Balbinów jest najmniejszą wioską w 

gminie Opatów, liczy zaledwie 99 miesz-
kańców. Leży wzdłuż drogi krajowej 74, 
na pograniczu z gminą Wojciechowice. 
Największym problemem jest brak chodni-
ka, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla 
pieszych. 

Miejscowość jest ładna, cicha – zachwa-
la Lidia Kwiat-
kowska, która 
sołtysem jest już 
czwartą kadencję. 
- To zgodna miej-
scowość. Wspól-
nie udaje się wiele 
zrobić. 

Balbinów po-
siada 25 gospo-

darstw rolnych, w których głównie uprawia 
się zboża i buraki cukrowe. Dwóch rolni-
ków, Edmund Kuraciński i Marek Zieja, 
zajmują się z powodzeniem produkcją 
kwiatów ozdobnych. Z kolei Piotr Makow-
ski i Tomasz Skórski specjalizują się w ho-
dowli krów, mleko sprzedają do Końskich. 

Najstarsi mieszkańcy: Genowefa Szcze-
pańska lat 99, Julia Wiśniewska – lat 90.

Brzezie
Brzezie liczy 300 mieszkańców, 90 

numerów. Głównym źródłem utrzymania 
mieszkańców jest praca na roli. Brzezie zaj-
muje około 630 ha powierzchni, dzieli się 
na kilka części: Brzezie Wieś, Brzezie Kolo-
nia, Stara Wieś, Przecinka.

- To miejscowość społeczników – pod-
kreśla sołtys i jednocześnie radny Rady 
Miejskiej Władysław Susło. - Wśród nich 
między innymi: Jacek Śpiewak, Teresa Ba-
jak, Ryszard Dulny, Marek Dulny, Lech 
Śpiewak, Waldemar Mazur, Władysław 
Głąb, Ignacy Kalita, świętej pamięci - Zdzi-
sław Stępniewski, Władysław Bajak, Gu-
staw Strzębski, Józef Kos, Stanisław Rysiak, 
Stefan Sadłowski.

W Brzeziu 
działa OSP, która 
powstała w 1917 
r. Remizę wy-
budowano tu w 
1920 r., która po 
gruntownych re-
montach stoi do 
dziś. Od dwudzie-
stu lat jednostka 
zajmuje czołowe 
miejsce w zawodach krajowych, znalazła się 
na 11. miejscu w kraju. Strażnica służy jed-
nocześnie jako świetlica wiejska. Zasłużeni 
strażacy: Ryszard Bajak, Waldemar Mazur, 
Krzysztof Niedbała, Janusz Szczygieł, Rafał 
Masternak, Waldemar Goraj, Michał Ma-
sternak.

Szkoła powstała w 1905 r. Nauka była 
kontynuowana podczas zawieruch wojen-
nych, w 1949 r. powstał budynek szkoły 
podstawowej, w 1975 r. został oddany nowy 
budynek. Mała liczba dzieci sprawiła, że w 
2012 r. radni podjęli decyzję o likwidacji 
placówki. W Brzeziu istniało prężne Kółko 
Rolnicze, które uległo likwidacji. Istniała 
mleczarnia, która też poszła pod młotek. 

W latach 90. XX wieku został wybudo-
wany wodociąg, później pociągnięta telefo-
nizacja. W 2012 r. zostaje położona nowa 
nawierzchnia asfaltowa na drodze Brzezie-
Nikisiałka Duża, a także oddana do użytku 
droga asfaltowa łącząca drogę Opatów-
Ożarów z drogą Opatów-Ćmielów. Miesz-

kańcy marzą o drodze łączącą Starą Wieś z 
Wąworkowem i budowie chodników przy 
głównej trasie Opatów-Ożarów.

Po wojnie wywodził się stąd poseł na 
Sejm RP, Roman Bartkiewicz. 

Najstarszą osobą jest Władysława Sła-
pek - lat 96. 

 
Jałowęsy

W Jałowęsach jest około 125 numerów, 
mieszkańców około 440, z przewagą lu-
dzi młodych, dzieci dojeżdżają autobusem 
szkolnym na zajęcia 5 km do Opatowa. Te-
ren jest tu zróżnicowany, po jednej stronie 
rzeki – nizinny, po drugiej – pagórkowaty. 

- Trudno znaleźć prace w pobliskich miej-
scowościach – nie ukrywa Halina Jolanta Ol-
szańska, która jest pierwszą kadencję sołtysem. 
- Młodzież zaczyna interesować się rolnictwem. 
To cieszy rodziców, bo będą mieć następców i 
potem zapewnioną opiekę. By jeszcze bardziej 
zachęcić młodzież do pozostania w Jałowęsach, 
mamy plany budowy świetlicy, siłowni, boiska, 
placu zabaw. Są na to tereny i obiekty po bu-
dynku Kółka Rolniczego. 

Dobra klasa gleb, od I do IV, pozwala 
uprawiać buraki cukrowe, chociaż ich areał 
spadł po likwidacji cukrowni. Najwięksi go-
spodarze, Dariusz Szeląg i Waldemar Droż-
dżal, którzy mają po około 20 ha gruntów, 
zajmują się uprawą zbóż, przeważnie pszenicy, 
rzepaku. Trzech rolników zajmuje się hodow-
lą krów i dostawą mleka: Krzysztof Komenda, 
Tadeusz Curyło i Kamil Cieślik. Z kolei Wie-
sław Bełczowski z dużym powodzeniem pro-
wadzi hodowlę koni. Pozostali mieszkańcy 
prowadzą mniejsze gospodarstwa, dla swoich 
potrzeb, hodowle zwierząt i drobiu. 

Do II wojny światowej w Jałowęsach był 
dwór, który nale-
żał do dziedzica 
Rychtera. Po par-
celacji gruntów 
w jego budynku 
znajdowała się 
szkoła, obec-
nie jest ośrodek 
szkolno-wycho-
wawczy. Dworek 
otaczał piękny 
park, gdzie nie-
które drzewa są do dziś pomnikami przyrody, 
wśród nich kasztanowce. 

 Na terenie wsi znajduje się 5 figur przy-
drożnych, jedna z nich została odsłonięta 8 
maja 1994 r., w 50 rocznicę śmierci żołnie-
rza AK, kaprala Jana Rogali z Szewny, któ-
rego zastrzelili Niemcy. 

Najstarsi mieszkańcy: Irena Przygoda 
- lat 91, Eleonora Przygoda i Witold Koza 
– po 86 lat.

Sołectwa
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W Maroku powstał pomnik 
generała gano 

uroczystości w casablance

Pomnik znajduje się w centralnym miej-
scu cmentarza, przy głównej alei. Oddaje 
hołd wybitnemu żołnierzowi, który już ni-
gdy nie wrócił do kraju z wojennej tułaczki. 
Przebywał na emigracji w Maroku, pracował 
w kopalniach Agadiru. Zmarł w Casablance 
w 1968 roku.

 – Jestem wdzięczny wszystkim tym, 
którzy przypomnieli generała, zaangażowali 
się, by uwiecznić jego pamięć i przenieść jego 
szczątki we właściwe miejsce, bo znajdowa-
ły się na uboczu – mówi Andrzej Chaniec-
ki, burmistrz Opatowa, który przebywał na 
uroczystościach. 

Pamięć o wybitnym żołnierzu  
Z inicjatywą odsłonięcia pomnika wyszli 

przedstawiciele Polonii z Maroka. Dużą rolę 
odegrała Marta Sęk-Spirydowicz, konsul RP 
w Rabacie, Witold Spirydowicz, ambasador 
RP w Rabacie. Dzięki ich inspiracji wydoby-
to z zapomnienia grób generała Stanisława 
Gano, który znajdował się w mało dostępnej 
części cmentarza.

Nowy pomnik zaprojektował działacz 
polonijny, inżynier Marian Flacha. Szczątki 
generała przeniesiono w bardziej ekspono-
wane miejsce. Koszty ekshumacji i prac przy 
pomniku pochodziły z funduszy Departa-
mentu Współpracy z Polonią i Polakami za 

Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych.

W odsłonięciu pomnika uczestniczy-
li: minister Jan Ciechanowski, kierownik 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych RP,  Wysoki Komisarz ds. Kom-
batantów Królestwa Maroka Mustafa El 
Ktiri, Witold Spirydowicz, ambasador RP w 
Rabacie, Marta Sęk-Spirydowicz - konsul RP 

w Rabacie,  przedstawiciele Polonii i Konsu-
latu Generalnego USA w Casablance, polscy 
księża z Marrakesz i El Jadida. 

Podczas uroczystości odsłonięcia po-
mnika Stanisława Gano minister Jan Ciecha-
nowski oraz ambasador Witold Spirydowicz 
podkreślali wielkie zasługi generała w walce 
o niepodległą ojczyznę, przypomnieli jego 
drogę życiową począwszy od wojny bolsze-
wickiej aż do zakończenia II wojny świato-
wej. 

Droga chwały
Generał  Stanisław Gano wsławił się w 

wojnie z bolszewikami. Już wtedy cztero-
krotnie otrzymał Krzyż Walecznych i Krzyż 
Virtuti Militari V Klasy, co było ewenemen-
tem. Za zasługi awansowano go na coraz 
wyższe stanowiska. Pracował w wywiadzie 
od 1926 r., później służył w pułkach linio-
wych. Powrócił do wywiadu w połowie 1939 
r. Został  szefem biura techniki, organizował 
pracę ludziom sobie podległym, fałszerstwa 
dokumentów. W 1939 r. polecono mu, by 
zajął się jego ewakuacją.  Biuro znajdowało 
się w siedzibie polskiego wywiadu, w Sztabie 
Głównym, w rejonie obecnego Placu Zwy-
cięstwa w Warszawie.              

Gano wszystko ewakuował, najpierw do 
Rumunii, potem do Francji i Wielkiej Bry-
tanii. Był zastępcą szefa Oddziału II, zastęp-
cą szefa wywiadu. 5 listopada 1941 r. został 
szefem Oddziału II Sztabu Naczelnego Wo-
dza w Londynie, wywiadu i kontrwywiadu. 
Podlegały mu wszystkie służby specjalne. Był 
oficerem wysokiej klasy, ale apolitycznym. 
Dlatego generał Władysław Sikorski miano-
wał go szefem wywiadu polskiego. 

To on organizował pracę podległych so-
bie ludzi, podległych komórek wywiadow-
czych, które przed wojną działały na całym 

W niedzielę, 27 stycznia, na Cmentarzu Chrześcijańskim w Casablance odbyły się 
uroczystości odsłonięcia pomnika na nowym grobie mieszkańca Opatowa, generała 
Stanisława Gano, szefa Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1941-1946, jednego z 
twórców sukcesów wywiadu polskiego lat wojny.
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reprezentanci opatowa  
w Hiszpanii  

program socrates comenius

W programie Sokrates Comenius o 
ochronie środowiska, wód, powietrza 
biorą udział następujące kraje: Hiszpa-
nia, Turcja, Łotwa, Bułgaria, Rumunia, 
Włochy, Czechy i oczywiście Polska, 
którą reprezentują uczniowie i nauczy-
ciele opatowskiej szkoły. - To promowa-
nie współpracy europejskiej, poznawanie 
pracy szkoły – mówi koordynator pro-
jektu, nauczycielka języka angielskiego 
Agnieszka Waszczyk. - Nasi uczniowie 
mieszkali u rodzin hiszpańskich i dzięki 
temu mogli poznać styl życia mieszkań-
ców, kulturę kraju. Na takich spotkaniach 
zawsze porównujemy nasze systemy edu-
kacyjne, czym się różnią, jak pracują na-
uczyciele, w jakich warunkach. 

Podczas pobytu w Hiszpanii opato-
wianie przedstawili prezentację o global-
nym ociepleniu na terenie naszego regio-
nu i Polski. Podawali przykłady z 2010 
r., kiedy doszło do olbrzymiej powodzi. 

W delegacji wzięli udział: nauczycie-
le: Agnieszka Waszczyk, Tomasz Wicha 
i Marta Skowron, wicedyrektor szkoły 
Joanna Bińczak, uczniowie - Jakub Opa-
rowski i Mateusz Wicha.

Uczniowie szkoły, zafascynowani 

Samorządowy Zespół Szkół nr 2 w Opatowie realizuje dość pionierski program So-
krates Comenius, w którym uczestniczy aż osiem państw. W końcu stycznia uczniowie 
i nauczyciele przebywali na kolejnej konferencji, tym razem w Hiszpanii.  

byli prezentacją, która przygotowa-
li gospodarze. Hiszpania powitała ich 
wspaniałą pogodą. – Spotkaliśmy bar-
dzo przyjaznych ludzi, zwiedzaliśmy 
niesamowite zabytki – opowiadają Jakub 
Oparowski i Mateusz Wicha. -  Mieszka-
liśmy w prywatnych domach. Mimo swej 
trudnej sytuacji materialnej, Hiszpanie 
cieszą się życiem. Na ich twarzy maluje 
się uśmiech, bardzo optymistycznie pod-
chodzą do życia i starają się nie okazy-
wać swoich trosk.  

To już drugie spotkanie szkolnych 
ekologów, które odbyło się dzięki pro-
jektowi Sokrates-Comenius. Do pierw-
szego doszło jesienią w ubiegłego roku 
w Opatowie. Uczestnicy konferencji 
dyskutowali wtedy o zanieczyszcze-
niu powietrza. Wiosną spotkają się we 
Włoszech, gdzie będą rozmawiać o za-
nieczyszczeniu wody. Potem odbywać 
się będą dyskusje w kolejnych krajach. 
Ostatnie spotkanie przewidziane jest w 
Turcji. 

Pionierski program Sokrates Come-
nius z udziałem ośmiu krajów realizowa-
ny jest przez dwa lata, od września ubie-
głego roku do maja 2014 r. 

świecie, między innymi w Afryce. 
Dzięki temu Polacy przyczynili się do in-

wazji wojsk USA w Afryce Północnej.   

Rodzina zasłużona dla miasta
W trakcie uroczystości za swoje zaan-

gażowanie w budowę nowego pomnika od-
znaczenie otrzymał inżynier Marian Flacha. 
Medal „Pro Memoria” wręczył mu minister, 
kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych. 

Rodzina Stanisława Gano jest bardzo za-
służona dla Opatowa, o czym świadczy tablica 
w tutejszej kolegiacie. W latach 1840-1850 
dziadek generała przyjechał tu z powiatu Kra-
snystaw i pracował jako notariusz okręgowy. 
Do tej historii podczas uroczystości nawiązał  
burmistrz Opatowa Andrzej Chaniecki.

 - Generał został wyklęty przez Tymcza-
sowy Rząd Jedności Narodowej, pozbawio-
ny obywatelstwa w 1946 r.  – powiedział 
burmistrz. -To był szef oddziału wywiadu 
podziemnego rządu. Wiedział, że Rosjanie 
przygotowują się do założenia komunizmu w 
Polsce i innych krajach. Ukrywał się dla wła-
snego bezpieczeństwa. Będziemy pamiętać, 
że  ówczesny rząd marokański zdystansował 
się od nazizmu i wielu ludzi mogło się tam 
schronić.

W poszukiwaniu krewnych
Samorząd Opatowa przypomina postać 

Stanisława Gano. Być może jego imieniem 
zostanie nazwana jedna z nowych ulic. Trwa-
ją starania, by odnaleźć krewnych generała.  

 - Na razie nie mamy kontaktu z nikim 
z jego rodziny – mówi burmistrz Andrzej 
Chaniecki. - Spróbujemy jednak odnaleźć ja-
kieś ślady. Nie będzie to łatwe, bo generał w 
nowej sytuacji geopolitycznej, która powsta-
ła po wojnie, celowo nie utrzymywał kontak-
tów z rodziną w Polsce. Nie chciał nikomu 
zaszkodzić. 

(a)
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do kwadratu  

oŚrodek PoMocy SPoŁeczneJ

kultura

pomoc społeczna

W trosce o dzieci  
Priorytetowym zadaniem Ośrodka Pomo-

cy Społecznej jest finansowanie dożywiania 
dzieci w stołówkach szkolnych. By zabezpie-
czyć środki między innymi na ten cel, został 
skierowany wniosek o przyznanie dotacji z 
rezerwy celowej budżetu państwa na dofinan-
sowanie realizacji programu wieloletniego „Po-
moc państwa w zakresie dożywiania” na 2013 r. 
Przewidziano, iż około 580 osób będzie wyma-
gało wsparcia, w tym dzieci do 7 roku życia - 70, 
uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimna-
zjalnej – 180, osoby pozostające w systemie po-
mocy społecznej - 330 osób. Całkowity koszt 
zadania wyniesie 162,5 tys. zł, z czego 40 proc. 
to środki własne, czyli 65 tys. zł. Wnioskowana 
kwota dotacji - 97,5 tys. zł. 

Rodziny pod szczególną opieką
Trwają prace zmierzające do opraco-

wania Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny, który wynika z Ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej jako realizacja 
zadania własnego gminy. Do współpracy 
zaproszono 16 instytucji, których  informa-
cje będą istotne dla określenia celów i zadań 
do realizacji. Ponadto w rodzinach proble-
mowych nadal działa dwóch asystentów 
rodziny. Możliwość zapewnienia ciągłości 
ich zatrudnienia stwarza resortowy pro-
gram wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej na rok 2013 r. – asystent rodziny 
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 

Zostaną opracowane i złożone oferty kon-
kursowe w otwartym konkursie ofert.   

Skuteczna pomoc 
W 2013 r. gmina i OPS ponownie sięga 

po środki unijne EFS w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, by aktywizo-
wać długotrwale bezrobotnych podopiecz-
nych pomocy społecznej. W końcu stycz-
nia został złożony wniosek o przyznanie 
środków finansowych w Świętokrzyskim 
Biurze Rozwoju Regionalnego. Zaplanowa-
no realizację dwóch szkoleń zawodowych. 
Pierwsze, „małe kroki do sukcesu” posta-
wi 14 osób, to jest 7 kobiet i  7 mężczyzn. 
Planowane są szkolenia w zakresie: „Przed-
stawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B” 
i ”Technolog robót wykończeniowych w 
budownictwie”. Przewiduje się też wsparcie 
dla rodzin biorących udział w projekcie. 

Opieka nad niepełnosprawnym
Od stycznia br. nastąpiły zmiany w usta-

wie o świadczeniach rodzinnych. Zaczynają 
obowiązywać inne kryteria przyznawania 
świadczenia pielęgnacyjnego z powodu re-
zygnacji z pracy w związku z koniecznością 
sprawowania opieki nad niepełnosprawnym 
członkiem rodziny.  Ograniczony został  
katalog osób uprawnionych do świadcze-
nia oraz wprowadzone nowe świadczenie 
z tego tytułu – specjalny zasiłek  opiekuń-
czy. Otrzymanie zasiłku uwarunkowane 
jest między innymi spełnieniem kryterium 

dochodowego w wysokości 623 zł na osobę 
w rodzinie i poprzedzone jest  wywiadem 
środowiskowym, który określa potrzebę i 
zakres  sprawowania osobistej opieki. Oso-
by obecnie pobierające świadczenia pielę-
gnacyjne zachowują prawo do nich według 
dotychczasowych zasad do 30 czerwca. Po-
tem wszystkie sprawy rozpatrywane będą 
według nowych przepisów.  

Becikowe nie dla każdego
Aby otrzymać tysiąc złotych jedno-

razowej zapomogi po urodzenia dziecka, 
rodzice dzieci urodzonych po 1 stycznia 
br. muszą udokumentować swoje dochody. 
Jeżeli ich wysokość w 2011 r. nie przekro-
czy 1922 zł na osobę w rodzinie, pomoc jest 
przyznawana. 

Pieniądze na ferie 
35 dzieci z gminy spędziło ferie zimo-

we w Murzasichle koło Zakopanego. Or-
ganizatorem wypoczynku była miejscowa 
Komenda Hufca ZHP. Środki na ten cel 
pochodziły z Gminnej Komisji  Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych (30 dzie-
ci) oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Ziemi Opatowskiej (5 dzieci).  Pracownicy 
OPS wytypowali dzieci z rodzin problemo-
wych i o trudnej sytuacji materialnej oraz 
uzgadniali ferie z ich rodzicami i opiekuna-
mi. Następnie koordynowali całość spraw 
związanych z wyjazdem, w tym wydawali i 
przyjmowali „Karty uczestnictwa” w wypo-
czynku.

(E. Chodorek, R. Wiśniewska)

1 lutego w OOK odbył się wernisaż 
wystawy fotograficznej “Opatów do kwa-
dratu”. Własną interpretację fotogra-
ficzną tematu zaprezentowało czterech 
członków Opatowskiej Grupy Fotogra-
ficznej: Jarosław Czub, Hubert Dziad-
czykowski, Daniel Kordos Daniel i Lech 
Pustuła. 

- Tematyka wystawy jest tylko z pozo-
ru łatwa do wykonania – mówi Jarosław 
Czub. - Każde ze zdjęć jest wykadrowane 
do kwadratu. Tym razem chcieliśmy poka-
zać nasze miasto z innej strony, sfotografo-
wać miejsca  zapomniane, zmusić widza i 
samych siebie do myślenia.

 Gościnnie swoje fotografie zaprezen-
tował także znany w regionie rzeźbiarz i 
malarz Tadeusz Nakielny. O oprawę mu-
zyczną spotkania zadbał Adrian “Justin” 
Gałka, który swoim aksamitnym głosem i 
grą na gitarze klasycznej stworzył  niepo-
wtarzalną atmosferę. 
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wernisaż 
wystawy

Leśne risotto (4 porcje)

Składniki: 1 kg mieszanych grzybów, 
szklanka długoziarnistego ryżu, 3 szklanki 
rosołu, 8 dkg parmezanu, 2 średnie cebule, 2 
ząbki czosnku, 3 łyżki oleju, 2 łyżki margary-
ny, sól, pieprz, szczypta szafranu.

Sposób przyrządzenia: Cebulę obrać, 
pokroić w drobną kostkę, ząbki czosnku 
obrać, posiekać, olej mocno rozgrzać na pa-
telni, podsmażyć na nim posiekany czosnek, 

cebulę i ryż, zalać rosołem, zagotować, dopra-
wić do smaku solą, pieprzem i szafranem, du-
sić pod przykryciem na małym ogniu około 
40 minut. Grzyby dokładnie oczyścić, umyć 
pod bieżącą woda, większe przekroić na pół, 
podsmażyć na gorącym tłuszczu, dodać do 
ryżu 10 minut przed końcem duszenia. Par-
mezan utrzeć na tarce o dużych oczkach, 
część odłożyć do dekoracji, resztę wymieszać 
z ryżem i grzybami. Całość ponownie dopra-
wić do smaku solą i pieprzem, posypać par-
mezanem. 

kulinaria

kultura

15 lutego w kawiarni „Gwarek” Opa-
towskiego Ośrodka Kultury odbył się wer-
nisaż wystawy Jowity Krysy-Skuzy oraz Da-
niela Skuzy, którzy mieszkają w Ostrowcu 
Świętokrzyskim i zajmują się malarstwem 
sztalugowym. Swoje koncepcje realizują 
prawie całkowicie w technice malarstwa 
olejnego. 

Autorką scenariusza i tekstów piosenek 
oraz reżyserem spektaklu jest Janina Boroń-
ska- Łągwa. Muzykę napisał znany z zespołu 
"Ich Troje" Jacek Łągwa, syn pary aktorskiej. 
Pomysł stworzenia "Czarodziejskiej krainy" 
powstał na kanwie popularności książki i 
filmu "Harry Potter". Dlatego w spektaklu 
występują czarodzieje, gadająca książka, 
księżniczka, książę, król zaczarowanej kra-
iny, żaba i latające pióro. Jednak fabuła nie 
opowiada o szkole magii Hogwarcie, a o 
najbardziej magicznym miejscu na ziemi: 
teatrze. Jego magia polega na tym, że to 
świat wykreowany od podstaw przez lu-
dzi. Ponadto do tytułowej "Czarodziejskiej 
krainy" może wejść każdy widz i ją współ-
tworzyć. Tak było i tym razem w Opato-
wie. Dzieci świetnie się bawiły, a na koniec 
każda z grup pozowała razem z panią Iną do 
pamiątkowego zdjęcia na tle ręcznie wyko-
nanej, bajkowej scenografii. Były to kolejne 
odwiedziny państwa Łągwów na scenie 
OOK. Mamy nadzieję, że nie ostatnie.

26 lutego w sali widowiskowej OOK odbył się spektakl "Czarodziejska kraina" 
z udziałem aktorów: Janiny Borońskiej-Łągwy i Andrzeja Łągwy. Widowisko po raz 
pierwszy zostało wystawione w 2002 r. 

czarodziejska kraina

z klasztornej kuchni 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kobylanach

Jowita Krysa-Skuza ukończyła wydział 
sztuki na Politechnice Radomskiej uzyskując 
dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. H. 
Hoffmana, aneks z grafiki projektowej u prof. 
J. Zduniewskiego. Najlepiej czuje się w te-
matyce malarstwa abstrakcyjnego. Jej obrazy 
odznaczają się indywidualnością i mocą po-
budzania ludzkiej wyobraźni, pozwalają oglą-
dającemu stać się aktywnym odbiorcą sztuki. 
Daniel Skuza to malarz-samouk. Uprawia ro-
dzaj malarstwa przedstawieniowego, które nie 
jest pozbawione indywidualności i świeżego 
spojrzenia. Interesują go głównie kwiaty. 

- Jednym z głównych elementów kształtu-
jących naszą wrażliwość artystyczną są piesze 
wycieczki po obszarze Gór Świętokrzyskich 
– mówią artyści plastycy. -  Urzekające lasy 
jodłowo-bukowe, zakątki ukazujące malow-
niczą architekturę wsi i miasteczek oraz miej-
scowy folklor dają niezliczoną ilość bezcen-
nych inspiracji i wrażeń.
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z SzacunkieM do Przyrody
ciekawi ludzie

- Od dziecka uwielbiałam przyrodę i 
nie przechodziłam obojętnie obok zwierzą-
tek, które potrzebowały pomocy – mówi. 
– Pierwszą szkołą są zawsze rodzice i dom 
rodzinny, gdzie dziecko powinno nauczyć 
się szanować przyrodę. 

Korespondentka Andrzeja Zalewskiego 
W szkole nauki przyrodnicze zawsze 

były dla niej bardzo ciekawe. Pamięta, jak w 
Studium Nauczycielskim w Busku botanik 
zabierał klasę na wycieczki, do parków przy-
rody, obiektów chronionych. - Jak zobaczy-
łam piękną pracownię w Radomiu, gdzie 
był ośrodek metodyczny, pomyślałam, że 
też muszę taką stworzyć – mówi Maria Bie-
lecka. – Udało mi się i pamiętam, że potem 
metodyk wybrał naszą szkołę do konferen-
cji. Byłam wtedy na fali, co zapragnęłam, 
musiałam mieć. Nawiązałam kontakt z cza-
sopismem „Kwiaty”, które wydawane było w 
Krakowie. Na konkursy wysyłaliśmy zdjęcia 
szkolnego, kwiatowego poletka. Otrzymy-
waliśmy nasiona kwiatów za rozwiązanie 
krzyżówki o parkach narodowych. 

Postarała się o hortensję bukietową, 
która rośnie koło jej domu i wzbudza sen-
sację, bo jest inna. Napisała do Ogrodu 
Botanicznego, bo nie była pewna nazwy. 
Otrzymała informację, że to hortensja 
drzewiasta. 

Ma sporą korespondencję z Radiem 
Polonia, gdzie audycje były nadawane 
bardzo wcześnie, o 4 rano. Wysyłała fe-
lietoniki do Programu I Polskiego Radia. 
Świętej pamięci redaktor Andrzej Zalew-
ski to była jej sympatia. Utrzymywała z 

nim korespondencję, wysyła-
ła zestawienia temperatur w 
różnych porach roku. To na 
ich podstawie później opra-
cowywał średnią dla Opato-
wa i województwa. 

Maria Bielecka do 60. 
roku życia pracowała w Ze-
spole Szkół nr 1, u dyrekto-
ra Franciszka Jakóbczaka, 
potem Stanisława Gruszki, 
Marii Sternik. - Mam bardzo 
dużo materiałów o ekologii 
– nie ukrywa. - Na książki 
nie żałowałam i nie żałuję 
pieniędzy. Mój mąż był w 
Opatowie księgarzem, więc i 
bibliotekę mam piękną. 

Powinniśmy powrócić do ziół
Maria Bielecka ubolewa, że drzewa ob-

cinane są nie o tej porze, kiedy trzeba i nie 
przez osoby fachowe. Protestowała, gdy w 
rynku niektóre okazy wycinano wręcz z 
wielkim rozmachem. Nie podobało jej się, 
gdy zamach na drzewa zrobiono też wokół 
Zespołu Szkół nr 1. Pod piły i siekiery poszły 
najpiękniejsze w mieście klony, dęby, wiązy. 

Jej zdaniem, dwa kasztanowce w rynku 
wymagają obecnie pielęgnacji, zabezpiecze-
nia od góry. Koło starostwa jest unikatowy, 
różowy kasztanowiec, który też wymaga 
szczególnej ochrony. 

Jej pasją są zioła. – Wartościowy jest 
skrzyp polny, do którego przywiązujemy 
tak małą wagę – opowiada. – Posiada dużo 
krzemu, który jest potrzebny, by paznokcie 
były mocne, włosy, mięśnie. Pokrzywa też 
jest wspaniałym ziołem, niezbędnym le-
kiem przy niedokrwistości. 

Twierdzi, że dużo jest roślin mało zna-
nych, które są bardzo cenne dla człowieka. 
Na przykład, młode liście ogórecznika, któ-
ry przepięknie kwitnie, można dodawać do 
sałatek, kandyzować. Usmażone w cukrze 
mogą być dekoracją do ciast. Mają dużo soli 
mineralnych jak wszystkie dyniowate, dużo 
wody, które oczyszczają nerki. 

- Nawet znane zioła, rośliny przesta-
ją rosnąć wokół naszych obejść – mówi. 
- Mam ogródek z miętą, nagietkiem, meli-
są, pokrzywą, rabarbarem. Cenię leczenie 
niekonwencjonalne, nie z każdym scho-
rzeniem trzeba od razu iść do apteki. Przy 

Maria Bielecka nadal poświęca się swoim pasjom przyrodniczym, chociaż od wielu 
lat przebywa na emeryturze. Wychowała wiele pokoleń młodzieży i ciągle służy radą, 
dobrym wzorem, przykładem. 

„Bo byłem głodny a daliście mi 
jeść”- to ewangeliczne wezwanie do 
czynienia dobra przyświecało organiza-
torom Festynu Misyjnego w opatowskiej 
„Jedynce” w przedświątecznym czasie 
Bożego Narodzenia. Już po raz drugi 
cała społeczność szkolna przystąpiła do 
projektu pallotyńskiej Fundacji Misyjnej 
SALVATTI. 

Tegoroczna akcja Mikołajkowej Pomo-
cy Afryce kontynuuje szkolną  już kilku-
letnią tradycję pomocy misjom. W I  ubie-
głorocznej edycji projektu „Hobe, znaczy 
witaj”, zajęliśmy I miejsce z pośród ponad 
100 szkół biorących udział w projekcie. 
Nagrodą była dwukrotna w poprzednim 
roku wizyta misjonarzy z Afryki w naszej 
szkole. W tegoroczną II edycję Mikołaj-
kowej Pomocy Afryce  zaangażowali się 
dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie 
i rodzice. Uroczysty Festyn poprzedzi-
ły przygotowania , na które złożyły się 
:wystawa pt „Problem głodu w Afryce”, 
przygotowanie „cegiełek misyjnych” przez  
naszych uczniów na festyn, rozprowadze-
nie ulotek zachęcających do aktywnego 
udziału w Festynie. Celem organizatorów 
było uwrażliwienie na potrzeby innych 
oraz kształtowanie aktywnej postawy 
dzielenia się z drugim człowiekiem po-
siadanym dobrem. W Festynie wzięła ak-

grypie, na przykład, wystarczy dodać do 
herbaty melisy, kwiatu lipy, bzu czarnego, 
miodu i odrobinę alkoholu. I jest świetny 
napój rozgrzewający! 

Z czułością do każdego ptaszka 
Maria Bielecka przez wiele lat organizo-

wała w mieście Dni Ziemi. Już od stycznia 
jej uczniowie przygotowywali się do obcho-
dów. Kontaktowali z Wojewódzkim Zarzą-
dem Ligi Ochrony Przyrody. 

Jeździła przed zamek do Sandomierza, 
gdzie młodzież występowała z widowiskiem 
i demonstrowała z transparentami. 

- Kiedy teraz koło szkoły widzę tę pust-
kę, to mnie serce boli – mówi. - A dawniej 
było pełno kwiatów, tulipanów. Każdy pta-
szek znaleziony na ścieżce, każde zwierzątko 
było przynoszone do mnie albo do lecznicy. 
Ulicami miasta w Dzień Ziemi 22 kwietnia 
szedł piękny, kolorowy pochód.

(n)

festyn misyjny
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Koło misyjne z opatowa 
u sióstr Klawerianek w Krośnie

Biesiada u Trzech Króli w „Jedynce”

Stąd wyruszyliśmy do Krosna do domu 
rekolekcyjnego Sióstr Klawerianek misjo-
narek św. Piotra Klawera. Siostry z Kro-
sna przyjęły nas po swój dach na pierwsze 
cztery dni naszych zimowych ferii.

Nasza grupa liczyła 18 uczestników i 5 
opiekunów. Dzięki niezwykłym warszta-
tom prowadzonym przez siostry misjonar-
ki, przenieśliśmy się w kolejnych dniach 
na trzy kontynenty: Afrykę, Amerykę i 
Azję, poznając kraje misyjne wszystkimi 
zmysłami: słuchem, wzrokiem, dotykiem, 
ucząc,  śpiewając i bawiąc się. 

Siostry zabrały nas w podróż, która 
obfitowała w wiele atrakcji. Zachęcając 
nas do aktywności i pracy twórczej zwią-
zanej z krajami misyjnymi, pomagając 
nam je poznać, zrozumieć ich problemy 
i poruszyć naszą wrażliwość na potrzeby  

ubogich mieszkańców trzech kontynen-
tów. 

Wspólny afrykański bal misyjnych  
przebierańców ,tworzenie koron czy ma-
kiet południowo amerykańskich domów 
z faveli, taniec w strojach misyjnych w 
procesji z darami czy też inscenizowane 
przez siostry bajki i wiele innych zabaw 
i niespodzianek zostanie nam na długo 
w pamięci. Dzięki tym niezwyczajnym 
warsztatom połączonym z codzienna mo-
dlitwą, Msza św., adoracją żłóbka ubo-
gaconym wspólnym śpiewem i naszym 
udziałem w liturgii zawiązało się między 
nami poczucie wspólnoty. Towarzyszyły 
im radość i nowy zapał misyjny. 

Odbyliśmy wycieczkę do diecezjalne-
go Radia Fara, biorąc udział w audycji na 
żywo. Odwiedziliśmy góry zdobywając 

Jesteśmy kołem misyjnym z Parafii św. Marcina w Opatowie. Już po raz dru-
gi wzięliśmy udział w II diecezjalnym spotkaniu kolędników i grup misyjnych 
w Tarnobrzegu.

szczyt Jaworzyny Krynickiej z pomocą 
kolejki gondolowej. Zwiedziliśmy też 
wspaniałe Muzeum Misyjne Sióstr Kla-
werianek a w drodze powrotnej do domu, 
muzeum dobranocek  PRL w Rzeszowie.

Atmosfera życzliwości, miłości i cie-
pła u sióstr sprawiła, że żal nam było wy-
jeżdżać. Zdobytą wiedzę i zapała misyjny 
chcemy przekazać innym, chcemy modlić 
się za misje, pogłębiać swoją wiedze o 
nich, organizować pomoc na rzecz misji 
czerpiąc z bogactwa, które przekazały 
nam siostry.

tywny udział znacząca cześć społeczności 
szkolnej angażując także liczne grono ro-
dziców. Gościliśmy  przedstawicieli władz 
samorządowych Burmistrza Pana Krzysz-
tofa Wróblewskiego, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Pana Tomasza Stańka, za-
przyjaźnione ze szkołą koło misyjne z para-
fii kolegiackiej św.  Marcina z opiekunami 
jak również kombatanci z zarządu Miejsko 
Gminnego Związku Kombatantów. spon-
sorzy i sympatycy opatowskiej „Jedynki’. 
Specjalnymi gośćmi byli przebywający w 
szkole goście z  Finlandii i z Cypru.  Festyn 
Misyjny rozpoczęło uroczyste przybycie 
Trzech Króli, którzy zaprosili wszystkich 
na wspólną biesiadę. Mali aktorzy z klasy II 
b zagrali  współczesną wersję znanej baśni 
pt. „Dziewczynka z zapałkami”. Wspólnym 
kolędowaniem rozpoczęliśmy i zakończyli 
część artystyczną.  Drugą część uroczysto-
ści stanowiła prawdziwa biesiada. Dzieci i 
młodzież z pomocą swoich rodziców przy-
gotowała niezliczone ilości ciast i inne „ce-
giełki misyjne”: stroiki, ozdoby choinkowe 
i symbole nadchodzących Świąt. Wybrani 
przez organizatorów wolontariusze zbie-
rali datki na pomoc misjom. Każda klasa 
miała własne stoisko, wykonane przez sie-
bie „cegiełki” oraz własna puszkę. Komisja 
księgowa po podliczeniu zebranych dat-

ków podała iż zebraliśmy łącznie 2105zł zł 
27 gr Warto zaznaczyć , że w tegorocznej 
akcji wzięły udział wszystkie klasy szkoły 
podstawowej i gimnazjum przygotowując 
swoje bogate stoiska.

Nie zabrakło naszym wychowankom 
dobrej woli i serca aby przeprowadzić jed-
nocześnie uroczystą akademię i wielki kier-
masz bożonarodzeniowy .Organizatorzy  
Festynu dostrzegają  zarówno w zrealizo-
wanych treściach projektu jak i w postawie 
wychowawców, uczniów i ich 
rodziców  walory wychowaw-
cze oraz integrację społeczności 
szkolnej we wspólnym działaniu 
na rzecz innych. Nasze dzieci 
i młodzież pod opieką swoich 
wychowawców oraz z pomocą 
rodziców pokazała wielki po-
tencjał dobra.  Organizatorzy są 
przekonani, że włączanie wycho-
wanków do takich działań przy-
nosi nie tylko pomoc bardziej 
potrzebującym ale wspaniale 
uczy i wychowuje. . Pragniemy 
podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do tak owocnej 
akcji pomocy misjom. Dzięku-
jemy sponsorom za wsparcie 
organizacji festynu/Pani doktor 

z parafii św. marcina

Annie Kabza z Opatowa/.
Grupę organizacyjną Festynu stano-

wili nauczyciele: nauczyciel-bibliotekarz 
Izabela Bajak, katecheta-Gustawa Skrzyp-
czak  oraz nauczyciele: Ewa Jasińska, Mał-
gorzata Słapczyńska, Ewa Gronek, Bar-
bara Majewska-Czub, Barbara Sus oraz 
Magdalena Szemraj a włączyli się w akcję 
pomocy misjom wszyscy nauczyciele i wy-
chowawcy.

Izabela Bajak
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oświata, kultura

uczniowie z opatowa 
w jednostce Grom  

VenuS MiSTrzeM liGi FuTSalu

W szkoleniu wzięło udział 8 uczniów 
liceum ogólnokształcącego służb munduro-
wych ZS nr 1. - Przez trzy dni czuliśmy się 
jak komandosi – mówią opiekunowie mło-

Grupa młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie uczestniczyła w szkoleniu, które 
zorganizowała w Warszawie Jednostka Specjalna Grom i firma Grak. Był to ciągły 
48-godzinny, intensywny trening będący symulacją warunków bojowych.   

dzieży, Edyta Gwoździk i Marek Frejlich. – 
Uczestniczyliśmy w szkoleniu opartym na 
systemie walki Grom Combat, jak również 
w treningach prowadzonych przez psycho-

logów jednostki. Zajęcia wymagały dużego 
wysiłku i wytrzymałości. Poznaliśmy tech-
niki interwencyjne, walkę różnymi rodza-
jami broni, uczestniczyliśmy w ćwiczeniach 
z topografii i szkoleń antyterrorystycznych 
oraz w ćwiczeniach na ścianie wspinaczko-
wej.

Niezwykłym przeżyciem dla uczniów 
była prapremiera najnowszego filmu, który  
ukazywał historię Cichociemnych. Na jego 
projekcję przybył jeden z ostatnich żyjących 
bohaterów filmu, reżyserzy oraz dowódca 
jednostki Grom, ppłk Piotr Gąstał. Podczas 
zwiedzania Muzeum Powstania Warszaw-
skiego uczniowie oddali hołd poległym 
żołnierzom. Na Powązkach Wojskowych 
zapalili znicze na mogiłach płk. Leszka 
Drewniaka i gen. Sławomira Petelickiego. 

- Szkolenie z wytrzymałości psychicznej 
i udzielania pierwszej pomocy medycznej 

w warunkach ekstremalnych to najcie-
kawsze punkty szkolenia – nie ukrywają 
uczennice, Ewelina Dragan i Magda Stę-
pień. - Jeśli będzie tylko możliwość, powró-
cimy tu za rok – dodają Katarzyna Gembal-
ska i Dominika Feldman.

Udział miejscowej młodzieży w szkole-
niu był możliwy dzięki współpracy szkoły i 
nauczycieli z pochodzącym z Opatowa, mjr. 
Jackiem Kowalikiem i firmą Grak.

- Ósma edycja ligi piłki halowej dobie-
gła końca, w imieniu przewodniczącego 
Rady Miejskiej i własnym dziękuję wszyst-
kim mieszkańcom za udział w lidze, pomoc, 
wsparcie, za sportową atmosferę – powiedział 
podczas wręczania pucharów burmistrz An-
drzej Chaniecki. - Dziękuję organizatorom, 
sponsorom, którzy wsparli ligę. Dziękuję sę-
dziom, publiczności, która wspierała rozgryw-
ki, towarzyszyła kolejnym meczom. Dziękuję 
zawodnikom za sportową walkę, rywalizację. 
Do zobaczenia podczas następnej edycji. 

Venus po raz czwarty z rzędu zdobył ty-
tuł mistrza, jest najbardziej uhonorowaną 
drużyną, chociaż Opnet już mu nie odstaje, z 
każdym rokiem gra coraz lepiej i równorzęd-
nie konkuruje w lidze. Ostatecznie w lidze 
wystąpiło 14 drużyn, do pucharu przystąpiło 
12 z powiatów: opatowskiego, kieleckiego, 
sandomierskiego i ostrowieckiego, razem bli-
sko 160 zawodników. Wyróżnili się: Marcin 
Wasik z Volturi Piotrów, Marcin Kowalczyk z 
Atestu Kobylany Krówka Opatowska, Karol 
Korpikiewicz z Korbudu Zielony Stok Ostro-
wiec Świętokrzyski. W ścisłym finale drużyna 
GOK Sadowie pokonała Volturi Piotrów. 

Puchary i nagrody zwycięskim drużynom 
i najlepszym zawodnikom wręczali, oprócz 
burmistrza Andrzeja Chanieckiego, prze-

wodniczący Rady Miejskiej Tomasz Staniek, 
dyrektor Opatowskiego Domu Kultury An-
drzej Klimont, dyrektor Biblioteki Publicznej 
Waldemar Węglewicz 

Opatowska Liga Futsalu działa od ośmiu 
lat, przyciąga młodzież i starszych zawodni-
ków, którzy reprezentują Opatów w Polsce 
i za granicą. Gra zazwyczaj od października, 

Drużyna Venus zdobyła pierwsze miejsce w ósmej edycji Opatowskiej Ligi Futsalu. 
Drugie miejsce zajęła drużyna Opnet Artura Sabata, trzecie – Volturi Piotrów. W sobo-
tę 16 lutego rozegrany został Puchar Ligi. 

listopada do lutego, marca. 
– Jesteśmy zarejestrowani w Świętokrzy-

skim Związku Piłki Nożnej – mówią organi-
zatorzy ligi, Piotr Zając i Jarosław Muszyński, 
których wsparli koledzy, Robert Kubernat, 
Janusz Frańczak, Jarosław Muszyński. - Za-
częło się od hobby, pasji, a teraz liga jest już 
tradycją. 

sport
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wybitni mieszkańcy

PaMięci „ŻoŁnierzy wyklęTycH”

krajoznawca, ksiądz karol Targowski
Urodził się 6 lipca 1860 r. w Sarniej Zwo-

li, parafia Grzegorzowice, jego rodzicami byli 
Rafał i Stefania z domu Rudzka. Pocho-
dził ze stanu szlacheckiego. Uczył 
się najpierw w domu rodzinnym, 
następnie w Gimnazjum Kla-
sycznym w Kielcach (1872 – 
1881). Studia w Seminarium 
Duchownym w Sandomie-
rzu odbył w latach 1881 
– 1886, święcenia przyjął z 
rąk księdza biskupa Anto-
niego Sotkiewicza w 1886 r. 
W latach 1886 – 1888 praco-
wał w parafii Wojciechowice, 
następnie w parafii św. Marcina 
(1888 – 1889), jako kapelan Sióstr 
Miłosierdzia w Kobylanach (1889 – 
1890), wikariusz w katedrze w Sandomierzu 
(1890), w Modliborzycach (1890 – 1899), od 
1900 jako rektor kościoła pobernardyńskiego 
w Opatowie. 

Ksiądz w 1903 r. odnowił dawne malowi-
dła i ołtarze, pomalował ściany kościoła zarów-
no wewnątrz, jak i na zewnątrz, wyremontował 
mieszkanie. Wszystko z dobrowolnych ofiar 
wiernych. Ponadto odzyskał dla kościoła place 
i sześć mórg ogrodu. Podczas prowadzenia prac 
remontowych wokół klasztoru odkrył z cza-
sów pogańskich groby, w których znaleziono 
potłuczone urny, popielnice, łzawice z różnymi 
ornamentami, nóż żelazny łokciowy z trzema 
otworami na gwoździe w rękojeści, narzędzia z 
kości zwierząt, ryb i ptaków, mnóstwo krzemie-
ni i łupanych kamieni.

Ksiądz Targowski odkrył we wsi Zochcin, 
przy granicy z Niemienicami, grób pogański, 
a w nim dwie urny, popielnice z pokrywami, 
obie pokryte ogromnym kloszem z gliny. Swoje 
wykopaliska opisał na łamach czasopisma Świa-
towit 5/1904, s. 177 – 179, „Zabytki z dołu ze 
szczątkami prehistorycznemi w Opatowie oraz 
nieco wiadomości o zabytkach w najbliższej 
okolicy”. Ksiądz Karol Targowski odnotowany 
jest w roczniku Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego jako aktywny członek tej orga-
nizacji, o czym świadczy lista z 31 XII 1913 r. 
(Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany 
1914 R.5, nr 15). 

W korespondencji do przyjaciela, profe-
sora Jana Kossowskiego donosił: „Radbym 
Was ugościć w Opatowie. Kościół mam pięk-
ny, mieszkanie oryginalne i zbiór archeologii 
ciekawy”. Należy w tym miejscu dodać, że w 

pomieszczeniach klasztornych przebywało w 
tamtym czasie ponad 20 osób, prawie sami ubo-

dzy. Mieszkali praktycznie bezpłatnie po-
magając przy kopaniu kartofli i sprzą-

taniu zboża w czasie żniw. Ksiądz 
Targowski wykazał się dbałością 

o utrzymanie w należytym 
porządku grobu powstańców 
styczniowych znajdującego 
się na placu przyklasztornym. 
Cały kościół pokrył blachą, 
czystym cynkiem w 1907 i 

1913 r. Wykopaliska groma-
dził w pomieszczeniach klasz-

tornych i jak mi opowiadały 
jedne z najstarszych mieszkanek 

Opatowa, Maria Rychlewska i Irena 
Szczepańska, chętnie udostępniał je zain-

teresowanym do zwiedzenia. Być może było to 
pierwsze minimuzeum na ziemi opatowskiej. 
Wiadomo jest, że opatowski oddział Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego w 1930 r. plano-
wał wynająć od kurii biskupiej pomieszczenia 
pobernardyńskie, by umieścić tam muzeum.  

Po powstaniu styczniowym nastąpiła kasata klasztoru ojców bernardynów w Opa-
towie. Rektorami kościoła od roku 1865 byli księża: Henryk Kerszulis, Roman Kisie-
lewski, Bonawentura Rewrowski. W 1900 r. rektorem został ksiądz Karol Targowski. 

Ksiądz Targowski aktywnie włączał się w 
życie publiczne miasta, zapisany jest pod nu-
merem 44 w księdze członków Spółdzielni 
Spożywców „Społem”. Uczestniczył również 
w pożegnaniu Seweryna Horodyskiego i w 
uroczystościach powstania Chrześcijańskiego 
Towarzystwa Rzemieślniczego. Czas nadwyrę-
żył jego zdrowie i pod koniec lat 20-tych zda-
rzało mu się dziwnie zachowywać, zachorował 
i często przebywał w szpitalu św. Jana Bożego 
w Warszawie. 

Jak pisze profesor Stefan Kotarski, u stóp 
wielkiego ołtarza znajdowało się wejście do 
grobów zakonnych. Była tam szklana trum-
na z zabalsamowanym ciałem świątobliwego 
ojca Karola Liziniewicza, zmarłego w 1706 r. 
Ksiądz Targowski pewnego razu stwierdził, 
że nie może w jednym klasztorze przebywać 
dwóch Karolów i kazał w 1925 r. resztki świą-
tobliwego mnicha spalić (Kotarski S. „Opatów 
jego dzieje i zabytki”, Opatów 1932, s.61).  

31 VII 1939 roku nastąpiło uroczyste prze-
kazanie klasztoru ojcom bernardynom. Na 
mocy umowy zakonnicy zobowiązali się doży-
wotnio opiekować zacnym i schorowanym ka-
płanem, który w tym czasie był już niewidomy. 
Ksiądz Karol Targowski zmarł nagle l I 1942 r. 
i został pochowany w grobowcu rodzinnym na 
cmentarzu parafialnym w Grzegorzowicach.   

Andrzej Żychowski

O Opatowskim Ośrodku Zrzeszenia  
„Wolność i Niezawisłość” mówił dr Marek 
Jedynak, pracownik naukowy Instytutu 
Pamięci Narodowej w Kielcach. Spotkanie 
zorganizował Urząd Miasta i Gminy, Uni-
wersytet Trzeciego Wieku oraz Samorzą-
dowy Zespół Szkół nr 2 przed Narodowym 
Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, 
który obchodziliśmy 1 marca. 

Wykład cieszył się sporym zaintere-
sowaniem, wziął w nim udział  Zdzisław 
Dydo,   członek Zrzeszenia „WiN” w Opa-
towie. - Pierwsze informacje o powstaniu 
ognisk oporu antykomunistycznego w 
rejonie Opatowa pochodzą już z połowy 
1945 r. – powiedział Marek Jedynak. -  Już 
w maju w Jurkowicach utworzona została 
placówka „NIE” pod dowództwem Broni-
sława Ostrowskiego. 

Dopiero pod koniec 1945 r. z Ostrow-
skim „Cichym” kontakt nawiązał NN 
„Wacław”, który reprezentował powołaną 2 
września 1945 r. nową cywilno-wojskową 
organizację antykomunistyczną – Zrze-
szenie „WiN”. Po uzyskaniu instrukcji 
organizacyjnych, „Cichy” przystąpił do 

stworzenia struktur WiN w Opatowie. W 
pierwszej kolejności o odtworzeniu organi-
zacji rozmawiał z Ryszardem Staszewskim 
„Chimerą”, który następnie zwerbował Ta-
deusza Sałagana „Dzika” i Zdzisława Dydo 
„Bliskiego” Zrzeszenie działało do chwili 
aresztowań członków, do którego doszło na 
przełomie 1946/1947 r.

Po prelekcji wywiązała się żywa dysku-
sja. Dr Marek Jedynak odpowiadał na licz-
ne pytania oraz zapowiedział kolejne spo-
tkania na ten temat  po uzyskaniu większej 
ilości materiałów archiwalnych.

przeszłość żywa
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z kart historii

w rocznicę rozbicia więzienia 
Nocą z 10 na 11 marca 1943 r. oddziały 

policyjne z Opatowa przeprowadziły liczne 
aresztowania. Pod silną eskortą przywiozły 
kilku mieszkańców do opatowskiego aresz-
tu. Wywołało to wielkie poruszenie w miej-
scowych władzach konspiracyjnych AK, bo 
członkowie organizacji podziemnych stano-
wili większość aresztowanych.

12 marca 1943 r. o jedenastej, naczelnik 
więzienia opatowskiego, Zdzisław Małycha 
„Śmiały", członek siatki wywiadowczej, do-
ręczył Bronisławowi Ostrowskiemu ps. „Ci-
chy", szefowi Kedywu  poobwodu Opatów 
listę osób przywiezionych przed godziną do 
więzienia i zameldował, że Niemcy udali się 
ponownie w stronę Staszowa, przeprowadzać 
prawdopodobnie dalsze aresztowania. Na 
liście przekazanej przez „Śmiałego" figuro-
wali: Roman Sawicki z Iwanisk, ze Staszowa: 
Stefan Adamus, Władysław Czapla, Michał 
Socha, Wincenty Cukierski, Marian Marty-
niak, Wiktor Stępień, Józef Cholewa, Teofil 
Mazurkiewicz z Bogorii, Kazimierz Rutkow-
ski z Klimontowa, Józef Rytwiański ze Staszo-
wa, Józef Piotrowicz z Klimontowa, Stanisław 
Kaczmarczyk ze Staszowa, Zenon Migoń z 
Koniemłotów, Władysław Pająk z Klimon-
towa.

„Śmiały" otrzymał polecenie, by zwracał 
uwagę na dalszy rozwój wypadków i meldował 
o następnych aresztowaniach. „Cichy" udał 
się natychmiast do Ludwika Grochowskiego 
„Gałki", kierownika wywiadu w komendzie 
podobwodu Opatów, zameldował o aresz-
towaniach i przedłożył listę aresztowanych. 
„Gałka" zameldował o wydarzeniu komen-
dantowi podobwodu Opatów Romanowi 
Niewójtowi „Morskiemu", który z kolei przez 
gońca zawiadomił pułkownika Antoniego 
Żółkiewskiego ps. „Lin" z inspektoratu AK 
w Sandomierzu. Płk „Lin" wydał natychmiast 
lakoniczny rozkaz: „uwolnić natychmiast 
wszystkich aresztowanych siłą”.

Zwołana w szybkim tempie u „Morskie-

go” narada poświęcona była możliwie 
najbezpieczniejszemu wariantowi odbicia 

więźniów. Komendant placówki Opatów Ju-
lian Matuszewski otrzymał rozkaz powołania 
pod broń 15 przeszkolonych i odważnych 
ludzi. Franciszek Curyło „Wojtek" dostał roz-
kaz powołania 5 ludzi z placówki Okalina i 
Gojców. Bronisław Ostrowski miał polecenie 
powołać pod broń drużynę dywersyjną sze-
ścioosobową, którą dowodził Bogdan Wia-
trowski ps. „Ur". Oprócz tego szef „Kedywu" 
miał natychmiast przedstawić plan rozmiesz-
czenia sił niemieckich na terenie Opatowa, 
ich stan liczebny i uzbrojenie.

By zapewnić maksymalne powodzenie 
zamierzonej akcji, komendant podobwodu 
Opatów „Morski" zaproponował współudział 
w rozbiciu więzienia sławnemu już oddziało-
wi partyzanckiemu „Jędrusie”, który w tym 
czasie „melinował” w okolicy Iwanisk, na tzw. 
„Wygwizdowie”. Ustalono  termin rozbicia 
więzienia na godzinę 24 w dniu 12 marca 
1943 r. 

Określono punkty kontaktowe i miejsce 
spotkania grupy „Jędrusiów" z grupą opatow-
ską AK.

Wieczorem 12 marca przybyli na umó-
wiony punkt do Opatowa Józef Wiącek 

„Sowa" i Edward Kabata „Bobo". Ocze-
kiwał na nich łącznik, który zaprowadził ich 
następnie do domu Jana Starzyka przy ul. 
Wąworkowskiej, gdzie odbywała się narada. 
Spotkali się na niej: Roman Niewójt „Mor-
ski", Leon: Szymczyk ,,Kłapacz", Ludwik 
Grochowski „Gałka", Józef Wiącek „Sowa" i 
Edward Kabata „Bobo". 

Około godziny 21.00 spiskowcy opuścili 
mieszkanie Starzyka i zajęli wyznaczone sta-
nowiska. Dwaj „Jędrusie" udali się na punkt 
zborny w Jurkowicach, obok stodoły Krze-
mińskiego przy szosie wiodącej do Iwanisk, 
gdzie oczekiwała ich reszta grupy, przybyła 
furmanką z Iwanisk. Julian Matuszewski i Jan 
Gębalski już o godz. 23.00 zablokowali z Bra-
my Warszawskiej kwaterujących w „monopo-
lu" żandarmów' i żołnierzy Luftwaffe. „Cichy" 
przekazał o godz. 23.00 ostatnie meldunki 
o sytuacji w mieście, a jednocześnie, wyko-
nując rozkaz „Morskiego", przejął kontrolę 
nad urządzeniami alarmowymi i centralką 
telefoniczną mieszczącą się w budynku Rady 
Miejskiej w Opatowie przy ul. Sienkiewicza.  
Nad centralką i urządzeniami alarmowymi 
czuwał Bogdan Bederski, żołnierz AK, były 
powstaniec wielkopolski, wysiedlony przez 
Niemców z Poznania. Nie przybył na swoje 
stanowisko w oznaczonym czasie Franciszek 
Curyło „Wojtek" wraz z podległą mu grupą. 

Spóźnił się. Wybuchy granatów usłyszał w 
chwili, gdy był na tzw. „czarnym moście” przy 
ul. Sienkiewicza. Stanowisko ubezpieczeniowe 
od strony rynku i posterunku SD zajęła grupa 
z erkaemem, w skład której wchodzi Bogdan 
Wiatrowski „Ur" i dwaj ,,Jędrusie". Od strony 
posterunku Luftwaffe zajęli stanowisko przy 
cekaemie: „Matros" z grupy „Jędrusiów", Jan 
Kwapiński „Pingwin" i Włodzimierz Kardas 
„Żbik". Na schodkach naprzeciwko kina zajęli 

stanowiska Leon Szymczyk „Kłapacz" i 
Szczepan Rosołowski „Zagłoba", którzy er-
kaemem ubezpieczali budynek gimnazjum 
i wyloty ulic Ożarowskiej i Sandomierskiej. 
Kierunek firmy  Oemler i Schupo od ul. Czer-
nikowskiej ubezpieczali „Jędrusie". Grupa 
uderzeniowa „Jędrusiów" przyszła polami od 
strony ul. Iwańskiej do ul. Czernikowskiej i 
omijając stadion dotarła w pobliże więzienia.

Na kilka minut przed akcją „Kłapacz" i 
„Zagłoba", ubezpieczający od strony ul. Sien-
kiewicza zatrzymali 4 osoby idące w kierunku 
rynku. Byli to: pracownik starostwa Franci-
szek Winnicki, właściciel stacji benzynowej 
Skwarliński, akuszerka Szmajda i nieznajoma 
kobieta. Osoby te zrewidowano i przetrzy-
mano przez czas akcji. Trzy z nich zostały 
zwolnione, po zakończeniu akcji, Franciszek 
Winnicki zaś — jako agent niemiecki — zo-
stał rozstrzelany.

Wreszcie nadeszła oczekiwana godzina 24. 
Silny wybuch wstrząsnął powietrzem, budząc 
uśpiony Opatów. Po pierwszym wybuchu gra-
natów nastąpił drugi. Brama więzienna została 
wysadzona. „Jędrusie" wdarli się do więzienia, 
rozbroili strażników, otworzyli cele i uwolnili 
wszystkich aresztowanych. Podczas uwalnia-
nia więźniów rozstrzelano dwie konfidentki 
niemieckie z Ujazdu  „wtyczki" umieszczone 
w więzieniu: były to Jandzina i Bińczakowa. 

Na odgłos wybuchów zabłysło światło na 
posterunku SD, lecz krótka seria skutecznie 
odstraszyła Niemców. Posypały się za to serie 
z wieży obserwacyjnej Luftwaffe, ale pociski 
niosły za wysoko i nie wyrządziły nikomu 
szkody, robiąc tylko wiele hałasu w mieście i 
okolicy. Strzały powoli milkły...

Po kwadransie gwizdek oznajmił zakoń-
czenie akcji. Zaczęto się wycofywać. Grupa 
„Jędrusiów" wycofała się w kierunku Kani i 
Okaliny, potem przez Czerników do Iwanisk. 
Poszła z nimi duża część uwolnionych. Kilku-
nastu aresztowanych za drobniejsze przewi-
nienia powróciło do więzienia, obawiając się 
represji.

Grupa opatowska również wybrała kie-
runek na Kanię i Okalinę, a potem przeszła 
przez szosę sandomierską, kierując się na Wą-
worków. Przed świtem dotarła do Opatowa.

 (Na podstawie wspomnień  
Bronisława Ostrowskiego „Cichego", uczestnika  

tamtych wydarzeń opracował Marek Baradziej, 4 
lipca 2012)
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stara fotografia

Jest też zdjęcie legitymacyjne, dowodowe – Wacław Majew-
ski w 1946 r. Na kolejnym - żona Wacława, Janina, urodzona w

1913 r., zmarła w 2007 r.

Zdjęcie z 1956 r. zostało wykonane podczas wycieczki Wa-
cława Majewskiego do Krakowa, pierwsza od lewej – córka Ge-
nowefa. Rodzina często uczestniczyła w wycieczkach, zwiedzała 
różne zakątki kraju. Kolejne zdjęcie pokazuje wycieczkę do War-
szawy w 1960 r. Trzecia od lewej to żona Wacława, Janina, która 
w tym czasie udzielała się społecznie w różnych instytucjach, 
między innymi działała w spółdzielni mleczarskiej, w Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” , w Banku Spółdzielczym, 
kółkach rolniczych. Chodziła po zebraniach, dużo jeździła, bra-
ła udział w różnych naradach. Obok niej jest jeden z ówczesnych 
ministrów, ale w pamięci rodziny nie pozostało jego nazwisko. 

I ostatnie zdjęcie, z około 1960 r., pochodzi ze Świętego 
Krzyża, sprzed Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

Na zdjęciu z 1953 r. widzimy pierwszą od lewej córkę Geno-
wefę z koleżankami ze szkoły pielęgniarskiej w Kielcach. Z tego 
samego okresu pochodzi kolejna fotografia. W środku, w czapce 
uczniowskiej, jest na nim córka Genowefa. 
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długich butach, z lewej strony – żona Wacława, Janina, córka 
Genowefa, która miała wtedy może 4 lata. 

Kolejne zdjęcie wykonano w 1938 r. i jest na nim brat żony 
Wacława, Julian i jego żona Henryka. To fotografia ślubna wyko-
nana w Opatowie. Na szóstym zdjęciu widzimy od prawej stro-
ny żonę Wacława, Janinę, obok jest sąsiadka lub ktoś z rodziny, 
poniżej dzieci, od prawej strony – córka Wacława, Genowefa, 
rocznik 1937, obok niej dziecko sąsiadki. 

Następne zdjęcie pochodzi z Darłowa, gdzie Wacław Ma-
jewski przebywał z rodziną trzy lata. Wykonane zostało zaraz po 
powrocie z Niemiec i przyjeździe z powrotem do Oficjałowa ze 
względów zdrowotnych. Tamtejszy klimat nie odpowiadał Wa-
cławowi Majewskiemu, wilgoć była dla niego szkodliwa. 

Z albumu stulatka
stara fotografia

cd na stronie poprzedniej

Wacław Majewski pokazuje jedno z najstarszych swoich zdjęć

Jesteśmy w domu Wacława Majewskiego w Oficjałowie, 
rocznik 1911, którego rodzina od dawna związana jest ze śro-
dowiskiem opatowskim. Dziadkowie i rodzice zajmowali się 
gospodarstwem rolnym. Jego ojciec mełł zboże na mąkę, miał 
wiatrak, który jeszcze przed wojną został rozebrany, bo przestał 
być opłacalny. 

Wacław ma dwie córki, Genowefę, rocznik 1937 i Barbarę, 
rocznik 1949. Przez całe życie pracował z żoną Janiną w niewiel-
kim, 3,5-hektarowym gospodarstwie. Sezonowo zatrudniał się 
też w Cukrowni Włostów. 

Wacław Majewski trzyma 
zdjęcie z 1933 r. Wtedy jako 
22-letni chłopak przebywał w 
jednostce wojskowej we Lwo-
wie, w 14. pułku ułanów. Służył 
w wojsku dwa lata, przełożeni 
chcieli go zostawić w szkółce, by 
został żołnierzem zawodowym, 
ale się nie zgodził. 

 Drugie zdjęcie przedstawia 
pana Wacława z kolegą Henry-

kiem Kozą z Czernikowa, trze-
cie - rodzinę z 1935 r. Są dwie 
siostry Wacława, w mundurze 
policjanta – mąż siostry. Na 
pierwszym planie – trumna, 
pogrzeb mamy Wacława, Ka-
tarzyny, która zmarła w wieku 
55 lat. Kolejne zdjęcie pocho-
dzi z 1936 r. i przedstawia ojca 
Wacława, Ignacego w pięknych, 


