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Niech ten cudowny czas szczególnych

Świąt Bożego Narodzenia

napełni wszystkich Nas radością i nadzieją.

Życzymy Państwu  dużo zdrowia, pomyślności

w życiu prywatnym  oraz zawodowym

a zbliżający się Nowy 2014 Rok 

niech spełni najskrytsze marzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Opatowie 

Tomasz Staniek

Burmistrz 

Miasta i Gminy Opatów 

Andrzej Chaniecki
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prace konserwatorskie

Nagrobek Seweryna Horodyskiego 

Wszystkie żeliwne rekonstrukcje wyko-
nywał fachowiec z rejonu Końskich, firma 
Żaneta,  udział w pracach miał też Stani-
sław Kwiatkowski, rzeźbiarz z Opatowa.

Pomnik żeliwny wymagał fachowej pra-
cy, chodziło głównie o krzyż, który zginął. 
Prawdopodobnie został zabrany na złom. 
Od proboszcza Michała Spocińskiego 
TPZO otrzymało krzyż z 1861 r. Został 
zawieziony do  Końskich i na tej podstawie 
wykonano obecny.   

Pieniądze na prace konserwatorskie 
zostały zebrane podczas kwesty, część prze-
kazała rodzina Horodyskiego, część Bank 
Spółdzielczy w Opatowie. 

Najważniejszą sprawą dla towarzystwa 
było zamieszczenie informacji, czyj to 
jest grób, kto tu leży, czym zasłużył się dla 
mieszkańców – wyjaśnia prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej Woj-
ciech Gdowski.   - Dlatego zrobiliśmy tę 
tablicę: Seweryn Horodyski, 1867 – 1933. 
Ten który pokochał Opatów.

Seweryn Horodyski mieszkał na tym te-
renie przez pewien okres. Pomagał ludziom, 
zakładał różne stowarzyszenia, był inicjato-
rem Towarzystwa Oszczędnościowego w 

Opatowie, Banku Spółdziel-
czego, założycielem Spół-
dzielni Spożywców Społem, 
rejentem sandomierskim. – 
Bardzo zasłużył się dla Opato-
wa – mówi prezes. -  Był takim 
ojcem chrzestnym spółdzielni 
mleczarskiej, która jeszcze do 
niedawna pracowała.   

Horodyski żył w latach 
1867-1933. Zażyczył sobie, 
by tu go pochowano. Miesz-
kańcy postawili mu pomnik, 
który zniszczył upływ czasu. 
- Postanowiliśmy go odnowić, 
zrekonstruować – wyjaśnia 
prezes. - To była ciężka praca, 
bo był żeliwny, a na terenie 
Opatowa nie ma żadnej od-
lewni żeliwa, więc woziliśmy 
wszystko w rejon Końskich. 

Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Opatowskiej postano-
wiliśmy odnawiać na cmen-
tarzu pomniki jeszcze innych 
obywateli zasłużonych dla 
Opatowa. Zadbało o pomnik 

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej odnowiło na cmentarzu parafialnym nagrobek Seweryna Horodyskiego. Prace kon-
serwatorskie parafialnym trwały dwa lata, 2010-2012. Kosztowały około 4 tys. zł. 

doktora Ludwika Bukowieckiego, który żył 
43 lata, zmarł 15 grudnia 1869 r., był żoł-
nierzem powstania 1863 r. Pomnik na jego 
grobie wykonany jest z piaskowca imitują-
cego drewno, ma kształt krzyża. Bukowiec-
ki został pochowany ze swoim malutkim 
synkiem, który zmarł, gdy miał roczek. 

Poza tym odnowiony został pomnik 
powstańców styczniowych,  są na nim na-
zwiska oraz napis: Rok 1863, grób żołnie-
rzy, chłopców z Batalionów Chłopskich, 
którzy tu zginęli. Towarzystwo odnowiło 
płytę Leona Lochmana, też powstańca 
styczniowego,  w tym roku -figurkę św. Jana 
Nepomucena w Oficjałowie. Towarzystwo 
planuje  jeszcze wykonać dwa pomniki.

- Kwestować zaczęliśmy przed trzema 
laty – dodaje wiceprezes towarzystwa Ire-
na Szczepańska. - Oprócz nas kwestowali: 
Wiesław Baka, Andrzej Żychowski, który 
przypomniał nam postać Horodyskiego. 

Podczas tegorocznej kwesty na cmentarzu parafialnym w Opatowie To-
warzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej zebrało rekordową kwotę 4566,70 
zł. Kwestowano 1 listopada od godziny 8 do 16. Przed rokiem do puszki ze-
brano 3920 złotych, a wcześniej - 4154 złote. Z tych pieniędzy między inny-
mi odnowiono pomnik Seweryna Horodyskiego.
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Szanowni czytelnicy kwartalni-
ka OPATÓW. Na zimowe wieczory 
oddajemy kolejny numer naszego pi-
sma. Jak zawsze znajdziecie Państwo 
wiele interesujących artykułów o hi-
storii naszego miasta i osobach z nim 
związanych oraz bieżące wiadomości 
z życia samorządu.

W ostatnim czasie możemy za-
obserwować wiele inwestycji, których 
realizacja dobiegają końca mam na 

myśli kompleks targowy, dworzec autobusowy oraz odnowiony stadion, 
na którym rozegrały się już pierwsze mecze. Powstaje szereg prywatnych 

inicjatyw tworzących nową infrastrukturę bazy turystycznej i gastrono-
micznej. O tym wszystkim przeczytacie Państwo w bieżącym numerze 
kwartalnika. 

Obok nas mieszkają osoby z ciekawymi pasjami. Często mijamy się 
na ulicy zupełnie nieświadomi, że tak naprawdę każdy z nas jest niepo-
wtarzalną indywidualnością, a razem tworzymy wielobarwną wspól-
notę OPATOWIAN. Z takim pozytywnym nastawieniem do drugiego 
człowieka powinniśmy rozpocząć czas świąteczny i Nowy Rok 2014. W 
imieniu całej redakcji kwartalnika OPATÓW życzę Państwu rado-
snych Świąt Bożego Narodzenia oraz ciepła rodzinnego ogniska. Kul-
tywujmy tradycję śpiewania polskich kolęd w naszych domach. Niech 
Nowy Rok będzie początkiem nadziei na lepsze jutro.

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

17  Wielkie pieniądze z Unii 

Europejskiej

18-19  Kultura. Sport

20 Oświata

21  Nowy hotel w starym mły-

nie

22  Wspomnienie o Marianie 

Hejnickim 

23  Ćwiczenia gminne. Małżeń-

stwa na medal 

24  Opatów w dawniej prasie 

25-26 Kultura. Oświata 



4 OPATÓW nr 4 (8), październik - grudzień 2013

Sesja z wojewodą, 
marszałkiem, starostą

z życia samorządu
Na obrady sesji Rady Miejskiej 27 

listopada przybyli goście, wojewoda 
Bożentyna Pałka-Koruba, członek Za-
rządu Województwa Świętokrzyskiego 
Kazimierz Kotowski, starosta opatowski 
Bogusław Włodarczyk. Samorządowcy 
wzięli udział w dyskusji o inwestycjach 
na terenie miasta i gminy, o środkach po-
zyskiwanych z Urzędu Marszałkowskiego 
i budżetu państwa.

Podziękowania dla gości  
Burmistrz Andrzej Chaniecki podzię-

kował pani wojewodzie za środki, które 
gmina otrzymała na usunięcie skutków 
ulewnych deszczów, co doprowadziło do 
zniszczenia wielu szlaków. Dzięki jej za-
angażowaniu udało się wykonać 6,2  tys. 
metrów dróg, w tym 5 tys. nawierzchni 
asfaltowej. Burmistrz podziękował też za 
wsparcie pomocy społecznej. Wręczył pani 
wojewodzie kwiaty. 

Mówiąc o inwestycjach unijnych na 
terenie miasta burmistrz Andrzej Cha-
niecki wyraził uznanie dla Kazimierza 
Kotowskiego, który bardzo mu pomógł na 
początku kadencji. - Kazimierz Kotowski 
tworzył świetną atmosferę podczas spo-
tkań z wojewodą, marszałkiem Adamem 
Jarubasem – powiedział burmistrz. -  Ci 
ludzie naprawdę mnie zbudowali.  

Burmistrz Andrzej Chaniecki podzię-
kował też staroście Bogusławowi Włodar-
czykowi za współpracę, wspólne zrozumie-
nie problemów miasta i gminy. Powiedział, 
że gmina jest obecnie przed otwarciem 

pięknego kompleksu handlowego, na któ-
ry otrzymała milion złotych. Drugi mi-
lion dołożyła z własnego budżetu. Udało 
się przygotować tereny pod inwestycje, 
przeprowadzić modernizację stadionu. 
Do wykonania jest jeszcze amfiteatr, jego 
otoczenie, w następnej perspektywie fi-
nansowej - kompleks rekreacyjno-spor-
towy przy ulicy Kania, gdzie znajduje się 
ciekawe ukształtowany teren. Na wszystko 
nie wystarczy od razu pieniędzy, bo gmina 
była zadłużona.      

Wiele inwestycji dzięki współpracy 
Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba 

stwierdziła, że nie ma takiego samorzą-
du, w którym wystarczyłoby środków na 
wszystkie pomysły, projekty. Zawsze to 
jest wybór wśród największych potrzeb, 
gdy chodzi o infrastrukturę komunika-
cyjną, drogową. - Nie będę mówić o ko-
nieczności budowy obwodnicy, bo byłam 
tutaj przejazdem kilkakrotnie w drodze 
do Sandomierza, w różnych porach dnia 
i nocy – nie ukrywała. - Wiem doskonale, 
z jakimi problemami borykacie się tutaj 
na co dzień. Życzę, by ta inwestycja zo-
stała umieszczona na liście do realizacji. 
Gratuluję i dziękuję za sprawne rozdy-

sponowanie pieniędzy na nauczanie w 
przedszkolach, pomoc społeczną. Życzę 
samorządowi udanych absorpcji środków 
ze wszystkich możliwych miejsc.      

Członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski 
powiedział, że dzięki współpracy samo-
rządu gminnego, powiatowego, woje-
wódzkiego, administracji państwowej 
powstało wiele zadań, które będą charak-
teryzowały i tworzyły nowy obraz miasta, 
powiatu, regionu. - Dofinansowaliśmy 
drogi powiatowe, które znajdują się na 
terenie miasta – podkreślił. - Dziękuję 
koledze burmistrzowi, że to razem może-
my tworzyć ten obraz i robić dla środo-
wiska to, co możliwe. Inwestycji nikt nie 
zabierze ze sobą, one zostaną i będą służyć 
ludziom. Kończą się kadencje, zmienia-
ją samorządy, a przedsięwzięcia trwałe, 
ważne, pozostają. To, co było możliwe, 
realne, otrzymało wsparcie. Niech dobrze 
służy, bo te rozwiązania były oczekiwane 
i potrzebne.    

Kazimierz Kotowski odniósł się też 
do starań o powstanie obwodnicy Opato-
wa. Ta decyzja może być podjęta tylko na 
szczeblu centralnym. Muszą być urucho-
mione olbrzymie środki, około 600-700 
mln zł. To tak jak na wszystkie drogi w 
województwie w mijającej perspektywie 
finansowej. Samemu nic się nie zrobi.

Starosta Bogusław Włodarczyk wy-
mienił długą listę inwestycji wspólnie wy-
konywanych z burmistrzem. 

Obwodnica priorytetem
Przewodniczący Rady Miejskiej To-

masz Staniek wyraził nadzieję, że Opatów 
wreszcie zacznie rozwijać się w dobrym 
kierunku. - Wszyscy mamy jeden cel, by 
obwodnica powstała – powiedział. - Spo-
łeczny Komitet rozmawiał w minister-
stwie, Rada Miejska zobligowała nas do 
działań, upominamy się o swoje. 

- Dla nas w tym momencie najważ-
niejsza jest inwestycja, która się nazywa 
obwodnica – dodał wiceprzewodniczący 
Andrzej Żychowski - Każdy niezależnie 
od zajmowanego stanowiska, dostępu 
do osób, które o tym decydują, powinien 
zrobić wszystko, by przyspieszyć prace. 
Spotykając się dzisiaj z zacnymi gośćmi 
jeszcze raz ponawiamy swoją prośbę. 
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Tradycje admiNiSTracyjNe  
i Samorządowe 

konferencja naukowa

- Ta sesja jest szczególnie ważna w przed-
dzień Święta Niepodległości – powiedział 
burmistrz Andrzej Chaniecki. - Każda wie-
dza o naszych miejscowościach, gminie, 
mieście, domach wzbogaca nas, kształtuje 
naszą osobowość. Zadajemy sobie wiele py-
tań i nie znajdujemy odpowiedzi. W różnych 
epokach historycznych szukamy usprawie-
dliwienia dla swych działań, decyzji. Do-
strzegamy niedoskonałości w historii. Nasi 
dziadowie i ojcowie robili wielkie rzeczy, ale 
też popełniali błędy. Chcemy naśladować te 
najlepsze doświadczenia. 

ciaż nie było tu zakładów przemysłowych. 
Kazimierz Kotowski stwierdził, że za 5, 

10, 30 lat naukowcy będą się zastanawiać, jak 
to stało się możliwe, że po 23 latach znowu 
w Opatowie powstał powiat. To jest ważne, 
bo od maja 2004 r., regiony, ośrodki subre-
gionalne, powiatowe mają coraz większy 
wpływ na rozwój gospodarczy i kształtowa-
nie przyszłości. I wszystkie pomysły, inicjaty-
wy muszą wynikać z potrzeb mieszkańców, 
wychodzić im naprzeciw. 

Z referatem o urzędzie gubernatora wy-
stąpił dr Radosław Kubicki z Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Rzadko 
mówi się o urzędzie gubernatora, jeśli chodzi 
o tradycję administracyjną, kojarzy się bar-
dziej z egzotyką – nie ukrywał. – A urząd 
istniał przynajmniej wiek. 

Mgr Paweł Paciorek z UJK w Kielcach 
mówił o problemach politycznych i gospo-
darczych województwa sandomierskiego w 
świetle instrukcji sejmiku opatowskiego z 
lat 1764-1792, dr Szymon Kazusek z UJK 
- o znaczeniu gospodarczym Opatowa na 
mapie administracyjnej dawnego wojewódz-
twa sandomierskiego, mgr Dariusz Kalina z 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego - o dzwonach opatow-
skich, mgr Wiktor Węglewicz z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie - o dziejach 
Szkoły Elementarnej w Opatowie w latach 
1818 – 1864. Prelegenci podkreślali, że 
tradycje administracyjne i samorządowe w 
Opatowie łączą się z sejmikiem wojewódz-
twa sandomierskiego, który tu był zlokalizo-
wany od XVI wieku do 1793 r. Przybywali tu 

W niedzielę, dnia 10 listopada br. pod patronatem marszałka województwa święto-
krzyskiego Adama Jarubasa odbyła się w Opatowie konferencja naukowa o tradycjach 
administracyjnych i samorządowych miasta. 

rzemieślnicy, kupcy, ale też osoby, jak dzisiaj 
można powiedzieć, z szarej strefy. Wszyscy 
chcieli zarobić, zaistnieć w środowisku, bo 
sejmik był ważną instytucją życia polityczne-
go, gospodarczego. 

Obrady prowadził dr Radosław Kubic-
ki z UJK w Kielcach. Uczestniczyli w nich, 
oprócz już wymienionych, ksiądz dr Walde-
mar Gałązka z Instytutu Teologicznego imie-
nia Błogosławionego Wincentego Kadłubka 
w Sandomierzu, dr Kazimierz Sztaba z UJK 
w Kielcach, Irena Szczepańska, wiceprezes 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, 
Waldemar Węglewicz, dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Opatowie. 

Konferencja naukowa odbyła się pod 
patronatem honorowym marszałka Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa 
i rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskie-
go w Kielcach, prof. dr hab. Jacka Semania-
ka. Jej organizatorami byli: burmistrz Opa-
towa Andrzej Chaniecki, przewodniczący 
Rady Miejskiej Tomasz Staniek oraz dyrek-
tor miejscowej Biblioteki Publicznej Walde-
mar Węglewicz. 

W konferencji naukowej uczestniczył 
członek Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego Kazimierz Kotowski. - Samorząd, ad-
ministracja, funkcjonowanie tych struktur 
dla Opatowa, okolic, powiatu zawsze miało 
duże znaczenie, bowiem od XVI wieku był 
to ośrodek zdecydowanie wyróżniający się w 
tej części kraju – podkreślił. - Przez cały okres 
Opatów pełnił rolę ważnego ośrodka, cho-
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Pamięć o odzyskanej 
niePodległości

przeszłość ciągle żywa

Obchody Święta Niepodległości roz-
poczęły się od mszy świętej w Kolegiacie 
Św. Marcina, którą odprawił ksiądz biskup 
Krzysztof Nitkiewicz.  Po mszy poczty sztan-
darowe, przedstawiciele samorządu woje-
wódzkiego, powiatowego i gminnego oraz de-
legacje instytucji, firm i zakładów pracy udały 
się przed pomnik majora Ludwika „Topora” 
Zwierzdowskiego w rynku. Pochodowi towa-
rzyszyła Opatowska Orkiestra Dęta imienia 
Józefa Grudnia.

- Odzyskanie niepodległości przez Rzecz-
pospolitą i zjednoczenie ziem trzech zaborów 
po 123 latach niewoli jest bez wątpienia jed-
nym z najważniejszych wydarzeń w dziejach 
naszego państwa i narodu – powiedział bur-
mistrz Andrzej Chaniecki. - 11 Listopada 
skłania nas do przypomnienia losów Ojczy-
zny i oddania hołdu bohaterom, którzy pod-
jęli wyzwanie historii, potrafili wywalczyć, 
zorganizować i obronić odrodzone państwo.  
Dzisiejsze święto niepodległości to przede 
wszystkim refleksja każdego z nas nad sobą, 
nad naszym życiem we wspólnocie gminnej, 
powiatowej, zwłaszcza narodowej. Za chwilę 
złożymy wieńce i kwiaty przy pomniku ma-
jora „Topora”. To wyraz wdzięczności i hołdu 
wszystkim naszym rodakom, którzy przelali 
krew o przywrócenie państwa polskiego.

W uroczystościach uczestniczył członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Kazimierz Kotowski, który wyraził zadowo-
lenie, że z każdym rokiem przybywa miesz-
kańców biorących udział w uroczystościach 
Święta Niepodległości. – Znajdujemy czas, 
by przyjść, chylić czoła, oddawać cześć tym, 
którzy przyczynili się odzyskania wolności  – 
mówił. 

Na uroczystościach obecny był wice-
starosta opatowski Gustaw Saramański. 
Delegacje instytucji, zakładów pracy, szkół 

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się od mszy świętej w Kolegiacie św. 
Marcina, którą odprawił ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz.  

złożyły wieńce przed pomnikiem majora Lu-
dwika „Topora” Zwierzdowskiego. Na rynku 
mieszkańcy podziwiali także pokaz musz-
try uczniów Niepublicznego Technikum w 
Opatowie  Zakładu Doskonalenia Zawodo-
wego w Kielcach. 

Po południu w Opatowskim Ośrodku 
Kultury odbył się koncert pieśni patrio-
tycznych. Wystąpiła młodzież działająca 
w ośrodku kultury oraz chór nauczycielski 
„Coro Cantorum” z Ostrowca Świętokrzy-
skiego, który wykonał tak znane utwory, 
jak Bogarodzica, Moja piosnka, Modlitwa 
do Bogarodzicy, Czerwone maki na Monte 
Cassino, Ułani, ułani, Taki kraj, Pytasz mnie, 
Nadzieja.   

Przewodniczący Rady Miejskiej po-
dziękował chórowi za  wzniosłe przeżycia 
i wręczył okazały bukiet kwiatów. - Pieśń 
patriotyczna, pieśń powstańcza zagrzewa-
ła ducha do walki, pobudzała nadzieję w 
chwilach rozstania – powiedział. -  Dziś 
mogliśmy się przenieść w tamten czas. 
Przeżyliśmy chwile wzniosłe, chwile sie-
lanki, wędrówki i skończyliśmy na zadu-
mie, nadziei na lepszą Polskę. 
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z Pieśnią Patriotyczną 
w Żmigrodzie 

W przeddzień Święta Niepodległości mieszkańcy Opatowa spotkali się w restaura-
cji Żmigród, by śpiewać wspólnie pieśni patriotyczne. 

Spotkanie prowadził przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Tomasz Staniek, który 
powitał przybyłych posłów, Marię Zubę 
i Jarosława Rusieckiego, burmistrza An-
drzeja Chanieckiego, członków Polskich 
Drużyn Strzeleckich ze Skarżyska-Ka-
miennej. - Po 123 latach niewoli Polska 
odzyskała niepodległość – powiedział. -  
Krew, którą przelali nasi przodkowie, nie 
poszła na marne. Powstanie styczniowe  
wywarło wielkie piętno na naszej ziemi 
opatowskiej. 

Mieszkańcy śpiewali najpopularniej-
sze pieśni patriotyczne, niepodległościo-
we, legionowe: O mój rozmarynie, My 
pierwsza brygada, Przybyli ułani, Wojen-
ko, wojenko.

Miejscowy badacz przeszłości, dyrek-
tor Biblioteki Pedagogicznej Marek Lis w 
prelekcji przypomniał opatowskich histo-
ryków powstania styczniowego, sędziego, 
prawnika Józefa Cybulskiego, nauczycieli 
- Jana Słomkę, Stefana Kotarskiego.   

Przewodniczący Tomasz Staniek wy-
stąpił z piękną inicjatywą budowy pomni-
ka poległych powstańców styczniowych, 
których grób znajduje się rejonie szpitala. 
Mogą ją wesprzeć instytucje, osoby pry-
watne. Przy pomniku będzie umieszczona 
specjalna tablica z nazwiskami większych 
ofiarodawców. Koszty nie powinny być 
duże, około 20 tys. zł. Projekt autorstwa 
Stanisława Kwiatkowskiego został już 
przygotowany przed dziesięciu laty.   

Podczas spotkania na budowę pomni-
ka przeprowadzono sprzedaż „cegiełek”, 
około 150 książek historycznych ze zbio-
rów lekarza Henryka Armady, głównie z 
II wojny światowej. Wdowa po lekarzu 
Anna Armada otrzymała kwiaty od prze-
wodniczącego. 

Gdy zespół z Opatowa zaśpiewał 
pieśń Żeby Polska była Polską, wszyscy 
wstali.

– Dziękuję za zaproszenie na ten pięk-
ny wieczór – ze wzrusze-
niem mówiła posłanka 
Maria Zuba. - Tyle pięk-
nych słów dzisiaj padło, 
podniosłych. Ten patos 
jest potrzebny, bo w wielu 
pieśniach zapisano naj-
tragiczniejsze zdarzenia 
w naszej historii. 

Poseł Jarosław Ru-
siecki powiedział: - Nasi 
bohaterowie pokazują, że 
historia nasza, choć bo-
lesna i trudna, daje nam 
nadzieję do życia w oj-
czyźnie.

Głos zabierała Irena 

Szczepańska, wiceprezes Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, które było 
organizatorem spotkania obok przewod-
niczącego Tomasza Stańka. 

Moją ulubioną pieśnią jest My pierw-
sza brygada, którą uczyła nas i śpiewała z 
nami moja nauczycielka Anna Saramań-
ska - nie ukrywał jeden z mieszkańców, 
Adam Roszczypała. - To bardzo piękny 
pomysł, jestem mile zaskoczony frekwen-
cją. Sala pęka w szwach.

Podczas zbiórki pieniędzy na budowę pomnika powstańców styczniowych z „książek 
cegiełek” uzyskano sumę 1.455,16 zł. Kwotę w całości Pani Anna Armada przeznaczyła na 
ten szlachetny cel. Zachęcamy do włączenia się w tą akcję.  Pieniądze można wpłacać na kon-
to Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Powstańców Styczniowych w Opatowie, nr 
40849300040271028803980001.

Informacje można znaleźć na stronie internetowej www.pomnik.umopatow.pl
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wielkie rocznice

Półwiecze „dwójki”  Samorządowy Zespół Szkół nr 2 ob-
chodził jubileusz 50-lecia. Uroczystość 
w Opatowskim Ośrodku Kultury zgroma-
dziła kilka pokoleń nauczycieli, pracow-
ników, uczniów, rodziców, gości. 

W pamięci – zdarzenia i ludzie
W ciągu 50 lat szkoła na trwałe wpisa-

ła się w historię miasta i gminy. - Historia 
opatowskiej „Dwójki” sięga okresu mię-
dzywojennego XX wieku – podkreślał we 
wstępnym przemówieniu dyrektor Krzysz-
tof Skowron. - Teraz obchodzimy jubileusz 
oddania budynku przy ulicy Kopernika, 
jubileusz Szkoły nr 2, popularnej „Dwój-
ki”, Pomnika Tysiąclecia imienia Partyzan-
tów Ziemi Opatowskiej. Dzisiejszy dzień 
jest najlepszą okazją, by sięgnąć w prze-
szłość, przywołać w pamięci zdarzenia i lu-
dzi, którzy współtworzyli tę historię. Tym 
bardziej, że dzieje „Dwójki” sięgają okresu 
międzywojennego XX wieku. 

Dyrektor Krzysztof Skowron powitał 
wszystkich znamienitych gości, przyja-
ciół szkoły, swoich poprzedników, Ha-
linę Stęplewską-Wyszkowską, Andrzeja 
Żychowskiego, delegację ze słowackiego 
miasta Modry Kamień, dyrektora Janę Mi-
surtową. Poinformował, że z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej nauczycielom zostały 
przyznane nagrody, które zostaną wręczo-
ne na uroczystościach w szkole. 

Niełatwe decyzje
Burmistrz Andrzej Chaniecki przypo-

mniał, że budynek został oddany w okre-
sie, gdy powstało w Polsce około 1400 
szkół na Tysiąclecie. To był majstersztyk 
propagandowy, by przesłonić tysiąclecie 
chrztu Polski. Połączono piękne hasło z 
potrzebą chwili, gdy był wyż demograficz-
ny. Burmistrz stwierdził, że jest zwolen-
nikiem reform, ale nie co roku. Jako go-
spodarz gminy musi podejmować trudne 

decyzje, by dostosować się do otaczającej 
rzeczywistości. Nigdy nie mogą na tym 
stracić dzieci. Ich dobro jest najważniej-
sze. 

Andrzej Chaniecki podziękował na-
uczycielom, wychowawcom, ludziom, 
którzy budowali bazę edukacyjno-wy-
chowawczą, zwłaszcza na wsiach. Podzię-
kował za rzesze finalistów i uczestników 
olimpiad przedmiotowych. Życzył z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej satysfakcji 
z wykonywanego zawodu, odporności 
na wszystkie niegodziwości, które nas 
w życiu publicznym dotykają. Życzył, 
by wystarczyło wszystkim siły i determi-
nacji. Razem z przewodniczącym Rady 
Miejskiej Tomaszem Stańkiem burmistrz 
wręczył dyrektorowi i wicedyrektorowi 
Joannie Bińczak kwiaty, okolicznościowy 
grawerton i zestaw komputerowy. 

- Jubileusz 50-lecia dla wszystkich ab-
solwentów jest podróżą sentymentalną do 

korzeni – powiedział To-
masz Staniek. – Życzę, by 
w tej podróży towarzyszyły 
państwu miłe wspomnie-
nia. Dzisiaj święto nauczy-
cieli, też czuję się jednym z 
was, uczę dzieci, pochodzę 
z rodziny nauczycielskiej. 
W lokalnym środowisku 
nauczyciel to wzór do naśla-
dowania. Radna Józefa Za-
krzewska, która jest obecnie 
na emeryturze i przebywa 
poza Opatowem, poprosi-
ła mnie telefonicznie, bym 
przekazał państwu pozdro-
wienia, co niniejszym czynię. 

Pięknego święta, jubileuszu, który 
łączy się z Dniem Edukacji Narodowej, 
pogratulował nauczycielom świętokrzy-
ski wicekurator oświaty Grzegorz Bień. - 
Pięć dekad to dla was nie tylko czas, który 
przetrwaliście, ale to czas wielu wspania-
łych osiągnięć, sukcesów i czas, kiedy ze-
braliście wokół siebie tak wielu przyjaciół 
- powiedział. 

Poseł Jarosław Rusiecki podkreślił, że 
szkoła to nie tylko budynek, to przede 
wszystkim człowiek, nauczyciel, który 
zdobywa wiedzę w czasie długiej nauki i 
cały czas się uczy spotykając się z młodym 
człowiekiem. Nauczyciel to znak, że pol-
ska jako naród trwa, ma swoją tożsamość, 
swoją historię, swoją piękną ponad tysiąc-
letnią kulturę. Nauczyciele są jej kustosza-
mi. 

Z życzeniami przybył na uroczy-
stości członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski. - 
Cieszę się, że mogę powiedzieć koleżan-
ki i koledzy, bo jestem uczniem szkoły – 
rozpoczął swoje wystąpienie. - W 1964 
roku jako pierwszy rocznik w czerwcu 
odebraliśmy świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej już w nowym obiek-
cie Szkoły Tysiąclecia. Dzisiaj kłaniając 
się państwu jako reprezentant samorzą-
du województwa serdecznie gratuluję 
dyrekcji szkoły, pedagogom wspaniałego 
jubileuszu. Proszę przyjąć pozdrowie-
nia od mojej mamy Janiny Kotowskiej, 
która całe swoje życie zawodowe zwią-
zała ze Szkołą nr 2 i Szkołą Tysiąclecia 
ucząc matematyki przez 41 lat. Jednak ze 
względu na stan zdrowia dzisiaj nie mo-
gła przyjść na uroczystości.
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75. roczNica 
Tajnej organizacji nauczycielSkiej

Naukę dzieci oparto na pisemku 
„Ster”. Polacy mieli się nauczyć tylko pisać, 
czytać i liczyć, a w najlepszym przypadku 
- zdobyć zawód, by pracować dla Rzeszy 
Niemieckiej. Oczywiście wielu nauczycie-
li nie oddało podręczników polskich i nie 
wykonało nakazów hitlerowskich. Rozpo-
częły się tajne lekcje w różnych miejscach. 
Takich punktów w Opatowie było 10. Oto 
niektóre z nich: dom Stanisława Gutty na 
ulicy Cmentarnej, dom Jana Religi u dr 
Ocepy, dom Heleny i Piotra Szymczyków 
ul. Kościelna 5, dom Julii Ostaszewskiej. 
Były też punkty w Brzeziu, Gierczycach, 
Kobylanach i Podolu. Warto też poznać 
niektóre przynajmniej nazwiska nauczy-
cieli: Cecylia Dec, Stefania Szczekocka, 
Józefa Szałajska, Janina Kulik, Janina Ko-
towska, Irena Mendyk Irena, Julia Szy-
dłowska, Janina Wójcik, Zofia Danek, 
Irena Szczepańska i wiele innych. W ten 
sposób, na przykład w Gierczycach, gdzie 
uczyli Susfałowie ukończyło siódmą klasę 
szkoły powszechnej 15 osób, w Brzeziu, 
gdzie pracowała Stefania Kusibab-Szcze-
kocka - 10, w Opatowie – 20. 

Nauczyciele, którzy prowadzili tajne 
nauczanie to bohaterzy, chociaż nie wal-
czyli o wolność z bronią w ręku. Za taką 

Serca nauczyciela  
technika nie zastąpi 

Seniorka opatowskich pedagogów Irena 
Szczepańska nie ukrywała, że pamięta, jak 
wbudowywano kamień węgielny pod mury 
szkoły i jak wręczano jej sztandar. Pamięta, 
gdy w starej sali gimnastycznej było spotka-
nie pokoleń z całego terenu. Serdeczne ży-
czenia złożyła nauczycielom radna powiatu 
opatowskiego, Monika Domagała. 

Przedstawiciele Rady Rodziców, Kata-
rzyna Dobrowolska i Piotr Rej, podzięko-
wali nauczycielom za entuzjazm, ciekawe i 
mobilizujące do nauki lekcje, życzliwość, 
serdeczność, okazywanie uczniom wyro-
zumiałości, życzliwości. 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Walde-
mar Węglewicz przytoczył słowa jednego 
z najwybitniejszych Polaków, Józefa Pił-
sudskiego. - Historię swoją piszcie sami, 
bo jeżeli nie, to napiszą ją za was inni i 
źle – powiedział. - Życzę, by uczniowie i 
pedagodzy sami pisali swoją historię, swo-
jej szkoły, swojego miasta, swojego kraju. 
Wręczam dyrektorowi album o postaci Jó-
zefa Piłsudskiego. 

O wzorcowej współpracy z „Dwójką” 
mówił dyrektor OOK Andrzej Klimont, 
którego ojciec kierował szkołą na przeło-
mie lat 60. i 70. Dyrektor szkoły w Mo-
drym Kamieniu, Jana Misurtowa złożyła 
gratulacje uczniom i nauczycielom szkoły. 
Pozdrowiła wszystkich od przyjaciół ze 
Słowacji. - W 1963 roku powstał budynek 
szkoły – powiedziała. - Teraz macie tablice 
interaktywne, ale serca nauczyciela żadna 
technika na zastąpi. 

Zofia Niedbała, prezes PTTK, przypo-
mniała, że pierwsi przewodnicy na ziemi 
opatowskiej wyrośli z grona szkoły, Danu-
ta Reszczyk, Sławomir Oparowski. W kro-
nikach zapisały się kluby, które prowadziła 
Maria Krycia, Ewa Byzak oraz wspaniałe 
obozy wędrowne z ich inicjatorką Teodorą 
Kwiatkowską. 

Sentymentalna wędrówka  
w przeszłość

Uczniowie szkoły wystąpili z ciekawym 
programem, który był sentymentalną wę-
drówką po historii 50-lecia szkoły. Z kronik 
szkolnych wybrali najciekawsze momenty, 
Podróż tę ozdobili odpowiednio dobrany-
mi piosenkami, między innymi „Wspólne 
chwile”, „Ta sama chwila”. „Znajdziesz w so-
bie”, „Jędrusiowa dola”, „Szuflada pamięci”. 
W programie wyróżniła się solistka Wik-
toria Seweryńska. Świetnie były wykony-
wane tańce, polonez, rumba, jife, cha-cha. 
Przygotowywał je Roman Dulny z OOK. 

Konferansjerkę prowadzili: Julia Słowik i 
Kacper Gdowski. O oprawę artystyczną 
zadbali: zastępca dyrektora szkoły Joanna 
Bińczak oraz nauczyciele - Marta Skowron, 
Anna Kotkowska, Justyna Mazurek, Iwona 
Budzeń, Iwona Swatek. Dekoracje przygo-
towały: Aneta Partyka, Anna Maluszczak, 
Agnieszka Waszczyk, Tomasz Wicha. 

W drugiej części programu artystycz-
nego wystąpił zespół Avart w składzie: Cy-
prian Opala - gitara basowa, Aleksandra 
Opałka – akordeon, Piotr Jędrzejewski - 
gitara elektryczna, Edwin Wieczorek - kla-
wisze, Jakub Andzel - perkusja. Wykonał 
min. walc „Noce i dnie”, „Obladi, oblada” z 
repertuaru The Beatles, „Alleluja” Leonar-
da Cohena. 

pracę groziła im śmierć lub obóz koncen-
tracyjny. Narażali też na to swoich naj-
bliższych. Wielu spośród nich zginęło, 
między innymi Stanisław Koziarski, Alek-
sander Gromek, Jan Sarzyński, Kazimierz 
Wrona. Tajne szkolnictwo to jedna z naj-
piękniejszych kart naszej historii. Niech 
więc na mogiły tych bohaterów padnie 
promień chwały i niech je otoczy wdzięcz-
na pamięć ludzka. To właśnie ludzie, któ-
rzy ziemi nie rzucili i nie dali pogrzebać 
mowy. Dzięki nim prace wrogów były za-
wsze syzyfowe. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 
nie zapomina o nich. W 1985 r. wręczył 
wszystkim członkom Tajnej Organizacji 
Nauczycielskiej specjalne odznaczenie. W 
Warszawie odsłonięto pomnik nauczycieli 
TON, a wiele szkół przyjęło jej imię. Jest 
to dowód troski i pamięci o tych, którzy 
pokazali nawet światu, że Polak nie sługa, 
nie zna co to pany, nie da się zakuć prze-
mocą w kajdany. Rok 2014 to rok 75. 
rocznicy TON, który uczcimy pod patro-
natem ZNP. Doświadczenie daje nam siłę, 
aby budując nowoczesną Polskę pamiętać 
o tych, którzy ginęli, byśmy mogli żyć w 
wolnym kraju.

Irena Szczepańska

„Naród bez oświaty jest niewolnikiem innych narodów”. W myśl tego powie-
dzenia okupant hitlerowski w 1939 r. rozpoczął zarządzanie od zniszczenia oświaty. 
Zlikwidowano gimnazja i licea. Pozostawiono tylko szkoły podstawowe i zawodowe, 
ale bez historii, literatury, geografii, szczególnie dotyczących Polski. Zlikwidowano 
też zbiory biblioteczne. 

oświata w czasie wojny
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Kochów
Miejscowość liczy 117 osób, ma 47 do-

mów, z tego zamieszkałych jest 35. To typowa 
ulicówka, budynki położone są wzdłuż jednej 
drogi. Wieś przecina droga wojewódzka. 

Wieś jest rolnicza, tylko kilka osób pracu-
je w innej dziedzinie. Główne uprawy to zbo-
ża, buraki, kukurydza. 

Kilku rolników specjalizuje się w hodowli 
krów mlecznych, po kilkanaście sztuk mają 
między innymi Tadeusz Adamczyk, Piotr 
Dyka, Witold Bak, Janusz Frańczak, Stani-
sław Radosz, Jan Rycombel, Janusz Dyka. 
Józef Wróbel prowadzi hodowle królików 
i tuczników, Eugeniusz Skórski – hodowlę 
gołębi, które były wielokrotnie nagradzane w 
lotach.

Najstarsze osoby: Tadeusz Wieczorek, lat 
90, kombatant AK, Jan Reloga, lat 86, kom-
batant BCh.

We wsi jest figurka przydrożna i dwa krzy-
że, w tym jeden z 1898 r. postawiony przez 
kolonistów Kochowa i odnowiony ze składek 
mieszkańców w 2010 r. Znajdował się też tu 
cmentarz wojenny z pierwszej wojny świato-
wej. Pochowanych tu było 39 żołnierzy armii 
niemieckiej i 3 austro-węgierskiej. W 1938 r. 
cmentarz zlikwidowano, szczątki przeniesio-
no na cmentarz wojenny w Opatowie.

Oficjałów
Miejscowość liczy 125 mieszkańców, ma 

51 numerów. Położona jest wzdłuż drogi kra-
jowej numer 9. Najstarszą osobą jest Regina 
Szewczyk, która ma 90 lat. 

dzianą. Prace wykonano w części za środki z 
Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania Powiatu Opatowskiego, 
sporą kwotę dołożyli parafianie. 

nasza gmina

SołecTwa

We wsi działa OSP, która w tym roku 
obchodziła jubileusz 50-lecia. – Kieruję so-
łectwem od 1994 roku - mówi sołtys Antoni 
Gardynik, który od 15 lat należy do Chorą-
gwi Rycerstwa Zamku Szydłów i współpra-
cuje z Hufcem Rycerstwa Opatowskiego. - W 
poprzednich latach uczestniczyłem w turnie-
jach sołtysów w Wąchocku, skąd przywoziłem 
cenne nagrody. W 2010 i 2013 roku zostałem 
wyróżniony wśród sołtysów gminy Opatów, o 
czym świadczą piękne puchary.

- W naszej wsi mamy oświetlenie uliczne, 
sieć wodociągową, gazową – dodaje sołtys. – 
Jedną z poważniejszych inwestycji do wyko-
nania jest oczyszczenie zbiornika wodnego. 

Większość mieszkańców utrzymuje się z 
pracy w rolnictwie. Ziemia klasy II i III po-
zwala na uprawę zbóż, ziemniaków, buraków, 
cebuli. Dobrze rozwinięte jest sadownictwo. 
Jedno gospodarstwo we wsi posiada około 40 
hektarów, jest też kilka od 10 do 15 ha. Jedno 
z większych posiada Waldemar Redlich, który 
specjalizuje się w hodowli krów mlecznych, 
uprawie zbóż, buraków, kukurydzy. 

Najwięksi gospodarze: Grzegorz Zwolski 
- hodowla bydła, uprawa zbóż i buraków oraz 
Andrzej Łuszcz - uprawa zbóż, cebuli. 

Nazwa miejscowości pochodzi od nazwi-
ska rodziny Oficjalskich, dawna nazwa miej-
scowości – Gibałowo. 

W wiosce znajduje się sieć wodociągowa, 
gazowa i telefoniczna. – Potrzebne są remon-
ty dróg, budowa chodnika wzdłuż ruchliwej 
drogi Opatów-Sandomierz, kanalizacja oraz 
remont boiska – mówi Dariusz Łaskawiec, 
który pierwszą kadencję jest sołtysem.

Strzyżowice
Strzyżowice położone są na równym, 

pięknym terenie. Liczą 402 mieszkańców i 
120 numerów domów. 

Mieszkańcy utrzymują się głównie z pracy 
na roli. Występują gospodarstwa od 7 do 15 
ha. Gleby I, II i III klasy pozwalają na uprawę 
zbóż, kukurydzy i buraka cukrowego, hodow-
li bydła mlecznego, trzody chlewnej. 

Najstarsi mieszkańcy: Józef Siastacz – lat 
93, Stefania Szemraj – 92, Marianna Roszczy-
pała – 91, Stanisław Otoliński – 91. Między 
80 i 90 rokiem życia jest 15 osób.

W miejscowości działa OSP, która obcho-
dziła 70-lecie. Jej prezesem jest sołtys Edward 
Kupiec. Wyposażona jest w lekki samochód 
pożarniczy. W remizie jest świetlica, z której 
korzysta młodzież. Odbywają się tu spotkania 
wiejskie. 

Mieszkańcy szczycą się z zabytkowego 
kościoła, który powstał przed 230 laty. Wy-
mieniono na nim dach, położono blachę mie-

W budynku po byłej szkole podstawowej 
powstał dom weselny „Dynastia”, którego 
właścicielem jest Dariusz Adamczyk. – Inwe-
stycje drogowe prowadzone są systematycznie 
– podkreśla Edward Kupiec, który już drugą 
kadencję jest sołtysem. – W najbliższym roku 
liczymy na powstanie dróg dojazdowych. 

Tomaszów 
Miejscowość Tomaszów położona jest 

równolegle do trasy Opatów-Kielce. Przylega 
do Opatowa, graniczy ze wsią Marcinkowice, 
Jałowęsy i Zochcin. Dawna jej nazwa - Ana-
stazjewo

Tomaszów liczy około 40 numerów i po-
nad 120 mieszkańców, przede wszystkim w 
średnim wieku i starszym. Młodzież emigru-
je do miast, by kontynuować naukę i znaleźć 
pracę. Na miejscu z trudem można znaleźć 
zatrudnienie. 

Najstarsze osoby: Marianna Kępa – lat 96, 
Władysław Firmanty – 89, Tadeusz Adamski 
– 87. 

W Tomaszowie mieszkańcy prowadzą 
małe gospodarstwa rolne. Największe, około 
12-hektarowe, posiadają: Jan Kędziora, Boże-
na Brzozowska. 

- W bieżącym roku została położona 
nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze po-
wiatowej, która ciągnie się przez całą wieś – z 
dumą podkreśla sołtys Grzegorz Baran
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pasjonaci, społecznicy

Gołąb na stres
Roczniaki też szybkie

- Kilku naszych hodowców było mistrza-
mi oddziału, natomiast ja w regionie Kraków 
w 2003 r., w okręgu Tarnobrzeg byłem drugi 
w kategorii B, czyli w lotach do 500 km – 
mówi o sukcesach prezes Polskiego Związki 
Hodowców Gołębi Pocztowych, oddział 
Ostrowiec, sekcja Opatów, Eugeniusz Skórski. 
- Sławomir Zimoląg uplasował się jako drugi 
w kategorii A, czyli na dystansie do 300 km. 
Sukcesy odnoszą starsze gołębie, chociaż rocz-
niaki też są bardzo szybkie. 

Członkowie sekcji mają gołębie pocztowe 
sportowe. Poza chorobami, które dotykają 
ptactwo, zwłaszcza młodziki, większych pro-
blemów nie mają. Miejsce po byłym basenie 
na Kani otrzymali od burmistrza. Przyjeżdża 
tam kabina, do której wkładane są gołębie. 
Loty odbywają z kierunków północno-za-
chodnich, od Poznania, Berlina, od 100 do 
1000 km. 

Z pomocą żony
Prezes przyznaje, że dużą pomoc otrzy-

muje od żony. – Wspomaga mnie, wspiera, 
robi obloty – chwali żonę. - Nawet zapisałem 
ją do związku. Przyzwyczaiła się do mojej pa-
sji. To już trwa lata, ponad dwadzieścia. Z tym 
się żyje i z tym się już umiera. 

Obecnie ubywa członków, nie ma już ta-
kiego zainteresowania jak dawniej. Przed ho-
dowcami okres zimowy, więc czas na wystawy 
w Kielcach, Ostrowcu. Od wiosny zaczną się 
znowu loty. 

Senior sekcji Adam Rzepecki pierwsze 
gołębie otrzymałem od dziadka Stanisława 
Goli, gdy miał 8 lat. Stąd wzięła się jego pasja. - 
Od pół wieku, z przerwami, hoduję gołębie – 
opowiada. - Nie zawsze miałem takie warunki 
do hodowli jak teraz. Obecnie to najlepszy 
dla mnie okres jako hodowcy. Mam czas dla 
gołębi i najpiękniejsze okazy. Takie, jakie za-
wsze chciałem mieć. Pocztowe, wartościowe, 
szybko wracają z lotu. Piękne. Posiadanie ich 
sprawia mi wiele przyjemności. 

Dają człowiekowi równowagę
Hodowcy przyznają, że z takiego hobby 

poza przyjemnością, nic nie mają. Są za to 
nerwy, gdy ptaki nie wracają z lotów. . 

 Jerzy Potocki gołębiami interesuje się 
od dzieciństwa, pasję zaszczepił mu tata, Jan 

jego gołębie zajęły pierwsze i trzecie miejsce. 
- Nie ma hodowców młodszych ode 

mnie, teraz młodzi siedzą przy komputerach, 
nie wychodzą na powietrze, do hodowli się 
nie garną – przyznaje.

Sekcja opatowska Polskiego Związki Hodowców Gołębi Pocztowych zrzesza 25 człon-
ków. Istnieje od 1999 r., wcześniej hodowcy z tego rejonu należeli do oddziału ostrowieckie-
go. Najstarszym członkiem jest Adam Rzepecki, rocznik 1955 r., najmłodszym – Arkadiusz 
Małkowski, rocznik 1985. 

Hodowcy z opatowskiej sekcji Polskiego Związki Hodowców Gołębi Pocztowych osiągają spore sukcesy. Gołębie Arkadiusza 
Małkowskiego świetnie spisały się w lotach o Puchar Burmistrza, Sławomira Zimoląga  leciały aż z  Paryża. Jako hodowca wyróżnia 
się też Jarosław Masternak. 

Hodowcy gołębi na opatowskim rynku, od lewej Jerzy Potocki, Eugeniusz Skórski, Adam 
Rzepecki, Arkadiusz Małkowski.

Eugeniusz Skórski osiągnął wiele sukce-
sów w hodowli gołębi

- Jerzy Potocki gołębiami interesuje się od 
dzieciństwa, pasję zaszczepił mu tata, Jan 
Potocki

Potocki. Od tamtej pory cały czas zajmuje się 
hodowlą, a był to początek lat 80. Największe 
sukcesy odnosił w latach 2006 – 2008. To był 
dla niego najlepszy okres. Potem miał trochę 
przerwy. Nabył gołębie od znajomego, mi-
strza Polski. Sprawdziły się i nadal je trzyma, 
jest z nich zadowolony. Są twarde, szybko wra-
cają z lotu. - Sprawiają mi dużo satysfakcji – 
przyznaje hodowca. - To hobby, przyjemność, 
daje człowiekowi równowagę, chęć, sens życia. 
Gdy dopada stres, wystarczy pójść do gołębi i 
jest już lepiej. Człowiek się uspokaja przeby-
wając z nimi. 

 
Najmłodszym członkiem sekcji jest Ar-

kadiusz Małkowski. - Z gołębiami jestem za-
przyjaźniony od dzieciństwa – mówi. - Tata 
Ryszard je hodował. Gdy tylko powstała sek-
cja w Opatowie, zaraz się do niej przyłączy-
łem. 

Gołębiami zajmował się do 2003 r., po-
tem miał przerwę na studia i w 2010 r. wzno-
wił hodowlę. W 2003 r. na lotach gołębi 
młodych miał trzeciego najlepszego lotnika w 
sekcji, w 2010 r. był drugi i trzeci. W tym roku 



12 OPATÓW nr 4 (8), październik - grudzień 2013

obwodnica

Podczas spotkania, które w Opatow-
skim Ośrodku Kultury prowadził prze-
wodniczący Rady Miejskiej i jednocze-
śnie wiceprzewodniczący społecznego 
komitetu, Tomasz Staniek, padło wiele 
mocnych, stanowczych sformułowań. 
Nikt jednak nie zaprzeczał, że obwodni-
ca jest potrzebna. Najważniejsze jednak, 
by nie było różnych dróg dochodzenia do 
niej. – Czujemy się zapomniani, a to je-
dyne wąskie gardło na trasie od Warszawy 
do Rzeszowa – mówił Tomasz Staniek.- 
To dla nas sprawa moralna. Zarzuca nam 
się, że uprawiamy politykę. Tak, ale wszy-
scy jesteśmy tu politykami. My działamy 
nie przeciw komuś, ale dla kogoś. 

Przewodniczący społecznego komi-
tetu Adam Roszczypała przypominał, 
że odbyło się wiele spotkań o obwodni-
cy. Problem jednak jest w tym, że rząd 
przerwał inwestycję, chociaż już w 2011 
r. miały być wywłaszczenia działek pod 
jej realizacje.  Podkreślał, że mieszkańcy, 
właściciele nieruchomości mają prawo 
wiedzieć, kiedy ruszy budowa. Pochwalił 
burmistrza Andrzeja Chanieckiego, że 
dzięki jego działaniom odbyły się  spotka-
nia z ministrem transportu Zbigniewem 
Rynasiewiczem.  

O tym, że nikogo nie trzeba przeko-
nywać do budowy obwodnicy, mówiła 
dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Pu-
blicznych i Autostrad, Ewa Sayor.  Wła-
ściwie chodzi o dwie obwodnice, bo w 
ciągu drogi S-74 i drogi Nr 9. Ruch tu 
olbrzymi, tak jak na niektórych autostra-
dach, przejeżdża ponad 13 tys. samocho-
dów na dobę, w tym sporo ciężarowych. 
Dyrektor wyjaśniała, że jest projekt bu-
dowlany, decyzje środowiskowe, nie ma 
pozwolenia na budowę. Ta obwodnica 
musi trafić do planu inwestycyjnego, by 
znalazły się środki na budowę, prawdopo-
dobnie z nowego okresu programowania 
unijnego. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki podzię-
kował za przybycie tak szacownego gre-
mium i wyraził nadzieję, że wszyscy prze-
konają decydentów o potrzebie budowy 
obwodnicy chociażby do 2020 r. Tym 

bardziej, że kopalni w pobliskim rejonie 
powstanie więcej i coraz trudniej będzie 
przemieszczać się, rozwijać rolnictwo, tu-
rystykę. Prezes PGKiM Grzegorz Gajew-
ski dodał, że olbrzymi ruch samochodów 
ciężarowych prowadzi do degradacji mia-
sta. W sezonie letnim nie da się tu żyć, a 
mówi to z własnego doświadczenia, bo 
mieszka przy ruchliwej trasie. 

Poseł Artur Gierada stwierdził, że nie 
ma przeciwników budowy obwodnicy. 
Apelował, by poczekać do początku roku.  
Wierzy, że inwestycja znajdzie się na liście 
rządowej i pojawia się pieniądze na wykupy 
działek. Poseł Jarosław Rusiecki przypo-
mniał, że inwestycja miała już być wykona-
na, ale środki na nią przerzucono na inne 
zadania. W podanej 1 października liście 
inwestycji w nowej perspektywie finanso-
wej nie znalazł się niestety Opatów. Trze-
ba jednak wierzyć, że dodane będę jeszcze 
nowe zadania. Poseł Maria Zuba dziwiła się, 
że dotychczas nie wybudowano obwodni-
cy, chociaż w ostatnich latach był najwięcej 
pieniędzy unijnych. Niestety, w wielu miej-
scach budowy należały do najdroższych 

w Unii Europejskiej. Firma budowlane 
upadały, zamiast się rozwijać. Poseł Lucjan 
Pietrzczyk polemizował z niektórymi wy-
powiedziami. Zarzucał im polityczność 
Przypomniał, że obwodnica w Opatowie 
kosztowałaby 680 mln zł, co jest bardzo 
dużą kwotą. Członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, który 
przybył na spotkanie z radnym wojewódz-
kim Wojciechem Borzęckim, mówił o po-
trzebie budowy obwodnicy i zastanawiał 
się nad tym, skąd wziąć tak duże pieniądze. 
Województwo na swoje potrzeby i nie może 
partycypować w kosztach budowy dróg kra-
jowych. 

Bardzo zdecydowanie wypowiadali się 
mieszkańcy, Jerzy Opala z ulicy Kilińskiego, 
Andrzej Bęben, Janusz Różalski. Podkreśla-
li, że dzisiaj nikt nie bierze pod uwagę, że 
przy ruchliwych trasach mieszkają konkret-
ni ludzie. Budynki są prawie w jezdni. Nie-
bawem pobliskie drogi wiejskie, gminne, 
powiatowe będą zniszczone, bo jeżdżą nimi 
samochody ciężarowe, by ominąć korki. O 
ponadpartyjnym zespole do spraw budowy 
obwodnicy mówił starosta opatowski Bo-
gusław Włodarczyk.     

W końcowej części spotkania Maria 
Zuba zaproponowała, by na wniosek po-
słów z województwa świętokrzyskiego ze-
brała się Sejmowa Komisja Infrastruktury i 
przeprowadziła dyskusję o budowie obwod-
nicy Opatowa w latach 2014-2020. Wów-
czas minister mógłby powiedzieć, w jakim 
okresie ta inwestycja będzie realizowana. 

Zebrani zgodzili się na inicjatywę Marii 
Zuby.

w oczekiwaniu 
na decyzję rządu 

Społeczny Komitet Poparcia Budowy Obwodnicy Opatowa zorganizował 2 grudnia 
spotkanie parlamentarzystów, samorządowców województwa, powiatu i gminy oraz  
mieszkańców miasta. Posłowie wszystkich opcji poparli wniosek Marii Zuby o zwo-
łanie Sejmowej Komisji Infrastruktury, która ustaliłaby wspólnie z rządem, w jakim 
terminie inwestycja będzie realizowana. 

Świętokrzyscy parlamentarzyści pokazali, że potrafią się zjednoczyć w słusznej sprawie. 5 
grudnia 2013 r. wystosowali pismo do przewodniczącego Komisji Infrastruktury Stanisława 
Żmijana, w którym wnioskują o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia z powodu konieczno-
ści wpisania do „Krajowego planu budowy dróg i autostrad ” na rok 2014 zadania pod nazwą 
” Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku południowej obwodnicy Opatowa i dwujez-
dniowej drogi Nr 9 na odcinku zachodniej obwodnicy Opatowa” . Pismo podpisali: Maria 
Zuba, Krzysztof Lipiec, Jarosław Rusiecki, Andrzej Bętkowski, Tomasz Kaczmarek, Marzena 
Okła-Drewnowicz, Renata Janik, Zbigniew Pacelt, Artur Gierada, Lucjan Pietrzczyk, Miro-
sław Pawlak. Marek Gos, Jarosław Górczyński, Sławomir Kopyciński, Jan Cedzyński, Beata 
Gosiewska, Krzysztof Słoń, Mieczysław Gil.
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Sport na nowym obiekcie

Obiekt na miarę XXI wieku
Prace przy modernizacji stadionu wynio-

sły około 1,5 mln zł. Z tego 60 proc., prawie 
850 tys. zł, gmina otrzymała z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego, z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki - 400 tys. zł. Samorząd dokłada je-
dynie około 220-230 tys. zł, ale liczy jeszcze 
na wsparcie Urzędu Marszałkowskiego. - Nie 
ma nic piękniejszego, jeśli widzi się, że mło-
dzi ludzie angażują się we własny rozwój, w 
sport – mówił burmistrz Opatowa Andrzej 
Chaniecki. - Jeśli będą kopać piłkę, nie będą 
kopać krawężników, koszy. Trzeba każdemu 
dać zajęcie, jeśli samemu nie może go znaleźć. 

Podczas modernizacji została dobudowa-
na część budynku socjalnego, wymieniono 
stropodach, powstała nowa elewacja, wsta-
wiono nowe okna. Powstały szatnie, łazienki, 
toalety, zniknął płot betonowy. Wywieziono 
ze stadionu olbrzymie tony wywrotek ziemi, 
by ten teren został właściwie uregulowany, 
uformowany. Wykonane zostały nowe try-

buny z zadaszeniem, po obu stronach stadio-
nu będzie mogło zasiąść 200 osób. Powstało 
boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz 
boisko wielofunkcyjne. Wszystkie prace trwa-
ły ponad rok. Teraz to obiekt na miarę XXI 
wieku.

Za wsparcie moderniza-
cji burmistrz podziękował 
członkowi Zarządu Wo-
jewództwa Kazimierzowi 
Kotowskiemu, posłowi Zbi-
gniewowi Paceltowi. Za trud 
i zaangażowanie podzięko-
wania otrzymali: kierownik 
działu inwestycji Urzędu 
Miasta Grzegorz Mizera, 
pracownik Stanisław Jaku-
bowski, prezes OKS Andrzej 
Grządziel, radny Grzegorz 
Maliński, pracownik Maciej 
Zegadło, kierownik Wydziału Geodezji, Kar-
tografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Sta-
rostwa Powiatowego Mirosław Roszczypała. 

Ważny dzień  
świętokrzyskiej piłki nożnej

Poseł Zbigniew Pacelt pogratulował bur-
mistrzowi zapału w realizacji inwestycji. Po-
dziękował też władzom wojewódzkim, które 
wspierają rozwój obiektów sportowych. Nie 
ukrywał, że to ważny dzień świętokrzyskiej 
piłki nożnej.

Członek Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego Kazimierz Kotowski podkre-
ślił, że dzięki wspólnemu działaniu powstał 
wspaniały obiekt, który będzie służył kolej-
nym pokoleniom opatowian. Gratuluję panie 
burmistrzu, cieszę się, że możemy mieć taki 
obiekt. Niedawno rozmawiałem z Januszem 
Batugowskim, który musiał wyjechać za gra-
nicę. Prosił mnie o przekazanie pozdrowień 
dla Opatowa, co czynię z przyjemnością. 

Mirosław Malinowski, prezes Święto-

STadioN  
po moderNizacji  

Stadion sportowy w Opatowie został 
poddany generalnej przebudowie. Miesz-
kańcy z podziwem oglądali prawie całko-
wicie nowy obiekt.

krzyskiego Związku Piłki Nożnej prezesowi 
Stowarzyszenia Opatowski Klub Sportowy 
przekazał symboliczne trzy piłki Andrzejowi 
Grządzielowi. Życzył, by zawsze trafiały do 
właściwej bramki. Przyjechał razem z wice-
prezesem Pawłem Rybusem i obiecał, że po-

myśli, by w Opatowie odbył się finał Pucharu 
Polski. Przepięknego obiektu pogratulował 
mieszkańcom starosta powiatu opatowskiego 
Bogusław Włodarczyk. 

Prezes Stowarzyszenia OKS Andrzej 
Grządziel: - To ma być stadion, który będzie 
żył. To nie jest obiekt do oglądania. Młodzież 
ma ćwiczyć, udało nam się utrzymać czte-
ry drużyny piłki nożnej, mamy trampkarzy, 
juniorów, juniorów młodszych, seniorów. 
Wszyscy mają możliwości treningu, jesteśmy 
przygotowani do szkolenia młodzieży. Na 
razie jesteśmy na czwartym miejscu w tabeli, 
myślę, że tak źle nie będzie na zakończenie 
sezonu. 

5:0 na dobry początek 
Po uroczystym otwarciu stadionu, prze-

cięciu wstęgi wszyscy zwiedzili nowe obiekty. 
Mieszkańcy zostali zaproszeni na okoliczno-
ściowy poczęstunek, kawę i herbatę. Na nowej 
płycie stadionu został rozegrany mecz o mi-
strzostwo A klasy pomiędzy OKS Opatów i 
Świt Ćmielów. Gospodarze zwyciężyli 5:0.



14 OPATÓW nr 4 (8), październik - grudzień 2013

turniej miecza, turniej łuczniczy

Piknik rycerski poprzedziła msza 
święta w klasztorze bernardynów, którą 
w języku łacińskim odprawił ojciec Aloj-

zy. Na organach grał przewodniczący 
Rady Miejskiej, Tomasz Staniek. Zanim 
rozpoczęły się turnieje Hufiec Rycerstwa 

rycerze na błoniach 
Przed klaSzTorem  

W sobotę, 9 listopada, przed Świętem Niepodległości na błoniach przed klaszto-
rem ojców bernardynów odbył się piknik rycerski. Uczestniczyły w nim chorągwie i 
bractwa z Sandomierza, Chęcin, Szydłowa, Krakowa, Opatowa, które wzięły udział w 
turniejach miecza i łuczniczym. 

Sandomierskiego zaprezentował najpo-
pularniejsze tańce dworskie.   

W turnieju miecza wzięło udział 12 
rycerzy. Zawodnicy losowali kolejność 
walk w poszczególnych parach. Zwycięz-
cy przechodzili do kolejnych rund, które 
trwały po 90 sekund. Wygrywał ten, kto 
zadał więcej celnych trafień. Turniej mie-
cza wygrał Grzegorz Kursa z Konfraterni 
Krakowskiej, 

Do turnieju łuczniczego przystąpiło 
20 rycerzy, którzy musieli przebiec dy-
stans około  kilometra i oddać sześć strza-
łów z kolejnych stanowisk. Najwięcej 
punktów otrzymywali ci, którzy strzelali 
najcelniej i dystans przebiegli najszyb-
ciej. Turniej łuczniczy wygrała Elżbieta 
Kubicka z Drużyny Rycerskiej Ziemia 
Chęcińska. Drugie miejsce zajął Ireneusz 
Kapusta z Bractwa Szydłowskiego, trze-
cie - Katarzyna Surma z Hufca Rycerstwa 
Opatowskiego. 

Piknik zakończyły pokazy rycerskie, 
rekonstrukcja bitwy średniowiecznej i 
ognisko dla braci rycerskiej. – Nasze spo-
tkanie nawiązywało do Święta Niepodle-
głości - powiedział kasztelan sandomier-
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ski Karol Bury, który sprawnie prowadził 
piknik. – Zgodnie z kodeksem rycerskim 
promujemy wartości patriotyczne, umi-
łowanie ojczyzny. 

 O powrocie do średniowiecznych 
tradycji rycerskich mówił burmistrz An-
drzej Chaniecki. - Rycerz kojarzy nam się 
z ogromną siłą, odwagą, z kimś, kto dbał 
o tężyznę fizyczną i w walce oddawał ży-
cie w obronie ojczyzny - powiedział. - W 
świecie komputerów, elektroniki coraz 
rzadziej niektórzy zaglądają do dawnych 
opisów historycznych. A to wspaniała 
edukacja, element patriotyczny, zwłasz-
cza dzisiaj, przed 95. rocznicą odzyska-
nia niepodległości. Nasz piknik organi-
zujemy w ramach profilaktyki. Zamiast 
zbaczać z drogi, stosować używki promu-
jemy zdrowy tryb życia, sportowy. Popu-
laryzujemy kunszt walki humanitarnej, 
nie na śmierć i życie. 

W pikniku uczestniczyła 5-osobowa 
delegacja z południowo-zachodniej czę-
ści Norwegii, z miasta Øvre Eiker, które 
ma podobną liczbę mieszkańców, co Opa-
tów, ale 4-krotnie większą powierzchnię. 
- Poznaliśmy naszych przyjaciół podczas 
konferencji w ubiegłym roku, przebywali 
u nich z wizytą moi współpracownicy i 
Hufiec Rycerstwa Opatowskiego, a teraz 
zaprosiliśmy ich do siebie – wyjaśniał 

burmistrz Andrzej Chaniecki. -   Czer-
piemy z ich doświadczeń, interesuje nas 
termomodernizacja, ale rozumiana sze-
rzej, nie tylko jako okładanie budynków 
styropianem, ale zmiana źródeł energii. 
Chodzi o Zespoły Szkół, Urząd Miasta, 
Dom Kultury i wszystkie placówki, które 
należą do gminy. 

Norwegia wspólnie z Lichtenste-
inem i Islandią tworzy specjalny fundusz, 
z którego państwa korzystają. Pomoc 

zaczęła się przed wielu laty w ślad za 
środkami z Unii Europejskiej. Są duże 
pieniądze do wzięcia. - Liczymy, że nasz 
wniosek przejdzie, chociaż nie jest tu 
punktowana współpraca z gminą norwe-
ską – dodał burmistrz. - Nawiązaliśmy 
współpracę w obszarze kultury, jesteśmy 
zainteresowani odnawianiem zabytków. 
Tu akurat trzy państwa nam pomagają. 
Bardzo poważnie podchodzimy do na-
szych kontaktów międzynarodowych. 
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ciekawi ludzie

Od domu po Opatówkę
- Lipa jest najlżejsza do obróbki – wyja-

śnia rzeźbiarz. - Ale potem najmniej trwała, 
nie tak trwała jak osika czy brzoza. Najtrwal-
szy oczywiście jest dąb.

Zdzisław Białkowski, rocznik 1951,  pokazuje rzeźbę, która przedstawia ludzką 
twarz. To twarz mężczyzny z brodą. Rzeźbę wykonał z drewna osikowego. Pracował 
nad nią około trzy i pół tygodnia. 

galeria pod chmurką 

zny i kobiety, można powiedzieć - gospodarza 
i gospodyni tego domu. Są jeszcze dzieci, ale 
teraz schowane. 

Olbrzymi ulik zrobiony z jednego pnia, 
kryty gontem może pomieścić bardzo dużą 
pszczelą rodzinę. Pszczoły w nim już były, ale 
zaatakowały je choroby. 

Pan Zdzisław wykorzystuje do prac nie 
tylko drewno, ale też tykwy. Robi z nich na-
czynia lub karmniczki. Zimą dokarmia sikor-
ki. Pod koroną srebrnej jodły zobaczyć można 
kilkanaście takich karmników. Dużo ptaków  
przylatuje, wieczorem jest ich całe mrowie. 

Pasja na emeryturze
- Moje rzeźbienie zaczęło się, gdy przesze-

dłem na emeryturę – opowiada o swojej pa-
sji. – zajmuje się tym od 20 lat  Jednak przez 
ostatnie dwa, trzy lata zaprzestałem pracy ze 
względu na przebytą chorobę. Zajmę się znów 
rzeźbieniem, gdy zakończę rehabilitację.

Pracował 26 lat jako zawodowy strażak. 
Nie miał wtedy czasu, by zajmować się rzeźbą. 
Hodował kiedyś pszczoły, teraz warzywa dla 
siebie uprawia, ekologiczne. To wymaga dużo 
pracy, żeby  wszystko utrzymać. 

Dziadek pana Zdzisława, Stanisław Biał-
kowski był stolarzem, trudnił się stolarką aż 
do śmierci. Wszystko wyrabiał ręcznie. Miał 
ponad 500 strugów różnej wielkości. - Może 
z tego wzięła się moja pasja – zastanawia się 
pan Zdzisław. - Odziedziczyłem po dziadku 
strugi, ale nie korzystam z nich na co dzień. 
Dziadek był też utalentowany muzycznie, grał 
na skrzypkach, nawet reprezentował Polskę w 

różnych zespołach folklorystycznych na ca-
łym świecie. Grał między innymi w zespołach 
z Jurkowic. 

Drewno zawsze go intrygowało i pasjono-
wało. Z  każdego drewna, nawet przywożo-
nego do kominka, odkłada co wartościowsze 
kawałki, by można było coś zrobić. Wykonuje 
prace ze śliwy, osiki, dębu, brzozy, z różnych 
drzew liściastych.

Najważniejsze są czyny
Swoją przygodę ze strażą pożarną zaczął w 

1971 roku. Zaraz po maturze.  W komendzie 
OSP pracował jako dyspozytor 10 lat, później 
w komendzie powiatowej. Przez 16 lat był w 
zawodowej straży pożarnej. 

Żona Maria jest obecnie na emeryturze, 
wcześniej pracowała w sklepie mięsnym w Ni-
sku. Córka Agnieszka Karnas, rocznik 1973, 
jest nauczycielką biologii w SZS nr 1 w Opa-
towie, syn Krzysztof, rocznik 1978 r., mieszka 
z rodzicami. Agnieszka po ojcu ma zamiło-
wanie do przyrody. Jej uczniowie wygrywają 
w konkursach wojewódzkich, osiągają spore 
sukcesy. 

- Cenię w życiu szczerość i  uczciwość – 
mówi pan Zdzisław. - Człowieka można po-
znać tylko po czynach, nie po wyglądzie, nie 
po słowach. I tego się trzymam.     

Wszystkie rzeźby wystawia pod gołym 
niebem, dlatego prace z lipy musiałyby znaj-
dować się pod jakąś osłoną. Po wykonaniu 
rzeźby pan Zdzisław konserwuje ją odpowied-
nimi płynami, lakierami,  pokostem, woskiem. 

Z dumą oprowadza po swojej galerii pod 
chmurką. Rzeźby znajdują się na całej posesji, 
przed domem i za domem, aż do samej rzeki 
Opatówki. - To ulik dwulicowiec, bo z jednej 
strony i z drugiej są twarze - wyjaśnia rzeź-
biarz. 

Rzeźba na tle budynku, to diabeł z fajką, 
dalej – chłop z fajką. Są też prace z motywa-
mi religijnymi. Na werandzie jest szopka no-
woroczna, figurki, które na święta wyjmuje i 
ubiera. W swojej galerii ma też rzeźby mężczy-
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wokół regionalnego Programu oPeracyjnego 2014-2020 

Wielkie pieniądze z unii Europejskiej

Większa koordynacja,  
większa efektywność 

Już odbywają się prace nad oceną 
wstępną projektu RPO WŚ 2014-2020, 
niebawem też przeprowadzona zostanie 
strategiczna ocena jego oddziaływania na 
środowisko.  – W  perspektywie finansowej 
Unii Europejskiej Regionalne Programy 
Operacyjne będą dwufunduszowe – pod-
kreśla członek Zarządu Województwa Ka-
zimierz Kotowski. - Obejmą działania z 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Ich celem ma być większa komple-
mentarność i efektywność podejmowanych 
przedsięwzięć na danym terenie. To zasad-
nicza zmiana w procesie planowania i wdra-
żania programów operacyjnych, co wymaga 
zupełnego przemodelowania dotychczaso-
wego myślenia o rozwoju regionu.

Kazimierz Kotowski nie ukrywa, że w 
kolejnym okresie programowania duży na-
cisk będzie kładziony na lepszą koordynację 
między zakresem różnych programów ope-
racyjnych a  komplementarnością dofinan-
sowywanych projektów, co może przynieść 
lepsze wykorzystanie środków unijnych. 
Ponadto znaczna ich część trafi do przed-
siębiorców, którzy będą mogli skorzystać z 
dofinansowania na zakup innowacyjnych 
rozwiązań i technologii. Może to wzmoc-
nić ich konkurencyjność na rynku. Komisja 
Europejska planuje, że bardziej niż dotych-
czas przedsiębiorcy skorzystają z preferen-
cyjnych pożyczek, poręczeń i innych form 
wsparcia pozadotacyjnego.

Instytucje unijne silnie postulują, by w 
kolejnym okresie programowania koncen-
trować się na wspieraniu konkretnych dzie-
dzin na określonym terytorium. Dotyczy 
to,  między innymi, koncepcji inteligent-
nych specjalizacji, czyli mocnym wspieraniu 
najbardziej przyszłościowych branż gospo-
darczych. Środki będą kierowane na dane 
terytorium zgodnie z zidentyfikowanymi 
wcześniej potrzebami, które obowiązkowo 
powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w 
zapisach programów operacyjnych.

Ponad miliard euro do podziału 
Przewiduje się, że Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskie-
go na lata 2014-2020 będzie dysponował 1 
223,3 mln euro, z czego 70 proc. stanowić 
będą środki Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, 30 proc. – środki Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego. 
Planowany podział środków UE na 

poszczególne osie priorytetowe z EFRR: 
innowacje i nauka – 61,2 mln euro, konku-
rencyjna gospodarka – 146,8, efektywna i 
zielona energia – 122,3, dziedzictwo natu-
ralne i kulturowe – 171,3, nowoczesna ko-
munikacja – 146,8, rozwój miast – 110,1, 
sprawne usługi publiczne – 97,9 oraz na po-
szczególne osie priorytetowe z EFS: rozwój 
edukacji i aktywne społeczeństwo – 85,7, 
włączenie społeczne i walka z ubóstwem – 
55, otwarty rynek pracy – 183,5, pomoc 
techniczna – 42,8.   

Zdiagnozowane potrzeby
Członek Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski 
podkreśla, że Urząd Marszałkowski prze-

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął kolejną, bardziej zaawansowaną wersję Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Konsultacje społeczne nad nim potrwają jeszcze do końca tego roku.

prowadził prace nad potrzebami poszcze-
gólnych obszarów. – Chcieliśmy wiedzieć, 
gdzie istnieje największe zapotrzebowanie 
na środki dotyczące zarówno inwestycji w 
infrastrukturę, jak i w obszary społeczne, 
między innymi w podnoszenie umiejętno-
ści i kwalifikacji pracowników, osób nieak-
tywnych zawodowo czy w przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu różnych środo-
wisk – mówi.

 – Zwróciliśmy się do samorządów lo-
kalnych z naszego terenu, do różnych insty-
tucji, by przekazały nam swoje plany rozwo-
jowe. To zestawianie potrzeb i wyzwań w 
regionie z możliwościami, które stwarzają 
fundusze unijne, stanowi doskonały ma-
teriał, który pozwala na możliwie najtraf-
niejsze zaprogramowanie środków w nowej 
perspektywie finansowej. 

Pomódlmy się w Noc Betlejemską 
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania
by wszystko się nam rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania.

(ksiądz Jan Twardowski) 

Niech przy żywicznym zapachu strojonej choinki  
upłyną piękne chwile polskiej Wigilii,

ze wspólnie śpiewaną kolędą, z upragnionym gościem 
przy stole i w rodzinnym, pełnym radości gronie.

Niech Święta Narodzenia Pana przepełnione będą 
nadzieją, spokojem i miłością.

W nadchodzącym Nowym Roku 2014 
niech towarzyszy Państwu szczęście i pomyślność,

a wiara dodaje codziennie sił i energii do tworzenia 
i realizacji nowych pomysłów i zamierzeń.

Członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego 

Kazimierz Kotowski 
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kultura

Nagroda 
dla 

BarBary 
wiT-kargul

zespoły strażackie

Barbara Wit – Kargul,  współzałoży-
cielka Zespołu Teatralno-Obrzędowego 
"Strefień", otrzymała w tym roku Święto-
krzyską Nagrodę Kultury. Uroczystość od-
była się 24 października  w Muzeum Na-
rodowym w Kielcach podczas inauguracji 
roku kulturalnego i sezonu artystycznego 
2013/14 i połączona była z otwarciem 
wystawy "Panowie ognia" - hutnictwo 
żelaza na ziemiach polskich w starożyt-
ności.

- Zaangażowanie, pracowitość, umi-
łowanie tradycji i folkloru ludowego 
to wszystko składa się na sukces - mówi 
laureatka nagrody, Barbara Wit-Kargul, 
która wraz ze swoim mężem Andrzejem 
Kargulem założyła zespół przed trzydzie-
stu laty.   

Z działalnością artystyczną związana 
od 10 roku życia. Była autorką scenariu-
szy, reżyserką wielu spektakli, „Z czartem 
sprawa”, „Jarmark w Opatowie”, „Wesele 
Świętokrzyskie”, „Kulturalna prywatyza-
cja”. Występowała z zespołem w Teatrze 
Buffo w Warszawie, Teatrze na Wodzie w 
Łazienkach, w Tarnogrodzie, brała udział 
w wielu festiwalach i przeglądach w całej 
Polsce, zdobywając liczne nagrody i wy-
różnienia. Zespół, który działa w Opa-
towskim Ośrodku Kultury, pięciokrot-
nie otrzymał nagrodę Ministra Kultury 
i Sztuki. Barbara Wit-Kargul jest człon-
kiem Komisji Kultury przy Zarządzie 
Głównym Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

W Opatowskim Ośrodku Kultury 
publiczność powitała Opatowska Or-
kiestra Dęta imienia Józefa Grudnia 
przy OOK. Sygnałem Straży Pożarnych 
rozpoczęła się część artystyczna. Hymn 
Związku OSP RP wykonały wspólnie: 
Orkiestra OSP Krasocin oraz Zespół 
Teatralno-Obrzędowy „Strefień” z Jur-
kowic. Trębacze  Opatowskiej Orkiestry 
Dętej zagrali Hejnał Opatowa. Opa-
towska Kapela Biesiadna na powitanie 
wykonała utwór Aleksandry Gromek-
-Gadkowskiej i Józefa Grudnia  „Moje 
miasto”. Gospodarze gościom zapre-
zentowali skrócony program słowno- 
muzyczny „Ta co nie zginęła” przygo-
towywany przez instruktorów: Edytę 
Gwoździk, Dorotę Jopek, Magdalenę 
Szemraj, Romana Dulnego i Pawła Żer-
deckiego w 95. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Przegląd 
otworzyl: burmistrz Andrzej Chaniecki. 
Wśród gości nie zabrakło parlamenta-
rzystów: posłanki PSL Krystyny Ozgi, 
posła PiS Jarosława Rusieckiego. 

W tegorocznych prezentacjach wystą-
piły:  Zespół Sceniczno-Wokalny „Iskier-

ki” z Czermina, Zespół Regionalny „Ja-
worze”, Zespół Śpiewaczy „Korniczanka” 
z Kornicy,  Zespół Wokalny „Pełczysz-
czanie” z Pełczysk,  Zespół Pieśni i Tań-
ca „Przewrotniacy”. Podczas przeglądu 
gospodarzy reprezentowały: „Opatowska 
Kapela Biesiadna”, oraz Zespół Teatralno- 
Obrzędowy „Strefień” z Jurkowic z frag-
mentem „Wesela Świętokrzyskiego”.

Gościnnie wystąpili: Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta OSP Krasocin  z towa-
rzyszeniem grupy tanecznej mażoretek 
„APLAUZ” w niemal godzinnym progra-
mie, Opatowska Orkiestra Dęta, a także 
Dziecięcy Zespół Taneczny „ZEZ” z Ja-
strzębia-Zdroju. Działacze kultury otrzy-
mali odznaczenia Związku OSP RP, dyplo-
my i upominki. Podziękowania odebrali 
także działacze, którzy pracują w amator-
skim ruchu artystycznym oraz gospoda-
rze przeglądu. Spotkaniom towarzyszyła 
wystawa rękodzieła ze słomy. Publiczność 
mogła zakupić krówki  wyprodukowane 
przez OSM Opatów. Organizatorami im-
prezy byli: Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP, Burmistrz Miasta i Gminy 
Opatów, OOK,  „Strefień”.

17 listopada Opatów był gospodarzem  XVIII Regionalnych Spotkań Zespołów Arty-
stycznych OSP 2013. Uroczystości poprzedziła msza święta w Kolegiacie św. Marcina. 
Przedstawiciele zespołów złożyli dary: chleb, płaskorzeźbę św. Floriana, kosze kwia-
tów i kołacz śląski. Oprawę muzyczną zapewniła utytułowana Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta OSP Krasocin.
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sport

obradowała 
komisja oSp  
16 listopada w kawiarni „Gwarek” 

OOK odbyło się posiedzenie Komisji do 
Spraw Działalności Kulturalno-Oświato-
wej Zarządu Głównego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki przekazał 
aktualne informacje o mieście, realizowa-
nych inwestycjach, dyrektor OOK Andrzej 
Klimont - o działalności kulturalnej, druh-
na Leonarda Bogdan,  kierownik działu 
programowego biura Zarządu Głównego 
Związku OSP RP oraz członkowie Komi-
sji - o realizacji kalendarza imprez oraz pla-
nach imprez na rok 2014 r., druh Marian 
Chmielewski oraz jurorzy - o przeglądach 
amatorskiego ruchu artystycznego OSP. 

Od 9 października br. radio sły-
szalne jest nie tylko w eterze, ale rów-
nież online. Wystarczy wejść na stronę 
ośrodka kultury www.ook.internetdsl.
pl/radio. Radio rozpoczęło nadawanie 
online wraz z obrazem, pracę dzienni-
karzy można obserwować w zainstalo-
wanej kamerze.

Dwaj mieszkańcy Opatowa wystarto-
wali o godzinie dziewiątej na Moście Po-
niatowskiego wraz z blisko 9 tys. biegaczy. 
Trasę maratonu wyznaczono najciekaw-
szymi ulicami Warszawy, wśród zabyt-
ków historii i nowoczesnych budowli. W 
wielu miejscach, w strefach kibica zespoły 
bębniarzy, grupy muzyków i warszawscy 
kibice gorąco dopingowali biegaczy. - 
Wszędzie towarzyszyła nam duża dawka 
pozytywnych emocji, szczególnie potrzeb-
na po 35 km, kiedy już jest ciężko - mówi 
Marek Wójcik. - Pogoda idealna, poranek 
raczej chłodny, zachmurzony, temperatura 
około 7 stopni. W połowie trasy pokazało 
się piękne słoneczko i błękitne niebo. Do 
mety na płycie Stadionu Narodowego do-
biegło 8506 biegaczy. 

Mirosław Wicha dystans 42,195 
km pokonał na 1116 miejscu z czasem 
3:28:26, Marek Wójcik – na 2303 miejscu 
z czasem 3:44:32, który tym samym po-
prawił swój życiowy rekord w maratonie o 
ponad 9 minut.  

Przed maratonem Mirosław Wicha in-
tensywnie trenował przez 5 miesięcy bez 
względu na samopoczucie czy warunki 
atmosferyczne. W okresie bezpośredniego 
przygotowania trenował 4-5 razy w tygo-
dniu, przebiegał 80-100 km. Mirosław Wi-
cha biega od 5 lat, od 3 lat zaczął startować 
w półmaratonach i maratonach. Dotych-
czas ukończył 3 maratony warszawskie, 
6 półmara-
tonów oraz 
kilkadziesiąt 
biegów na dy-
stansach 5,10 i 
15 km organi-
zowanych na 
terenie całego 
kraju. W tym 
roku, oprócz 
m a r a t o n u 
warszawskie-
go,  startował 
również w II 
Ćwierćmara-
tonie wokół 
Jeziora Tar-
nobrzeskiego, 
w XIII edycji 
Półmaratonu 

Wtórpol w Skarżysku-Kamiennej, w VIII 
Integracyjnym Biegu Klimontowskim 
na10 km., w XIV Biegu imienia Stanisława 
Staszica w Brodach na 10 km., w XXXV 
Biegu Nadwiślańskim imienia Alfreda 
Freyera na 15 km. 

- Regularne bieganie pozwala na ode-
rwanie się od codziennych spraw, do-
skonale odstresowuje, poprawia ogólną 
wydolność fizyczną i samopoczucie, jest 
najlepszą metodą na zgubienie zbędnych 
kilogramów - mówi. - Bieganie jest najtań-
szą i najprostszą formą ruchu polecaną w 
zasadzie dla każdego. 

Przygotowania do maratonu Marek 
Wójcik rozpoczął 7 lipca, gdy pokonał dy-
stans 30 km. W okresie przygotowań prze-
biegł ponad 700 km, trenował 4 razy w 
tygodniu, startował w niedzielnych zawo-
dach biegowych. - Biegam dopiero drugi 
sezon, to niesamowicie zakręcona sprawa,  
ogromna frajda – opowiada.

W 2012 r. pobiegł w pierwszych zawo-
dach, najpierw było to 10 km w I Marato-
nie Jezioro Tarnobrzeskie i 10. w Brodach 
Iłżeckich, potem pierwsze 21 km  w 12. 
Półmaratonie  Wtórpol w Skarżysko-Ka-
miennej. We wrześniu 2012 r. przebiegł  
pierwszy maraton, był to 30. Hasco-Lek 
Wrocław Maraton, później w październi-
ku pobiegł w 13. Poznań Maratonie. W 
tym roku pobiegł w 13 zawodach, między 
innymi zaliczył 5 półmaratonów.

Marek Wójcik z miejscowej księgarni i Mirosław Wicha z Państwowej Straży Po-
żarnej wzięli udział w 35. Maratonie Warszawskim, który odbył się 29 września br. 

dwaj śmiałkowie 
w maraTonie warSzawSkim 

Radio Opatów 
jedyna regionalna rozgłośnia  

w województwie świętokrzyskim 
nadaje w internecie.
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oświata

Pokazy filmów o Żydach 

wizyty partnerskie 
Uczniowie  

w pampelunie 
Delegacja uczestniczyła w święcie kasz-

tanów, które rozpoczęło się uroczystą mszą 
świętą w kaplicy zamkowej. Następnie odbył 
się festyn, wystąpiły znane słowackie zespo-
ły ludowe. Wszystkim smakowały pieczone 
kasztany, do spróbowania było także kilka 
rodzajów kasztanowych ciast, a nawet lody z 
kasztanów. Przebojem tegorocznego święta 
był miód z kasztanowca. 

Samorządowcy z Opatowa, sekretarz 
gminy Monika Kościołek, radni – Władysław 

Susło i Andrzej Żychowski oraz pracownik 
Urzędu Miasta, Waldemar Ziemniak, rozma-
wiali o  różnych formach współpracy miast, 
korzystania ze środków unijnych i wymiany 
młodzieży. Zawarto wstępne porozumienie z 
burmistrzem Modrego Kamienia Aladarem 
Bariakiem i burmistrzem Berkel na Węgrzech 
Janvari Andrasne o napisaniu wspólnego 
projektu korzystania ze środków unijnych. 
Zaproszono do Opatowa grupę nauczycieli i 
uczniów na obchody 50-lecia „Dwójki” 

Do Opatowa przyjechali: dyrektor szkoły 
Jana Misurdowa, Marian Micura oraz ucznio-
wie Aleks i Jakub, którzy mieszkali u swoich 
polskich rówieśników. Chłopcy należą do 
najlepszych uczniów Szkoły Podstawowej w 
Modrym Kamieniu i ich wyjazd był formą na-
grody za dotychczasowe osiągnięcia.  Goście 
zwiedzili Kolegiatę, podziemną trasę tury-
styczną oraz Bramę Warszawską.  Podczas ju-
bileuszu „Dwójki” dyrektor Jana Misurdowa 
w ciepłych słowach zwróciła się do nauczycieli 
polskiej szkoły życząc im dalszych sukcesów 
w pracy zawodowej. Dyrekcje obydwu szkół 
omówiły dalsze możliwości wymiany, między 
innymi zespołów sportowych i małych grup w 
ramach projektu wyszehradzkiego. 

Delegacja Opatowa od 4 do 6 października przebywała w Modrym Kamieniu na Słowa-
cji na corocznym święcie  kasztanów. Z kolei goście z południa od 11 do 13 października 
uczestniczyli w jubileuszu 50-lecia „Dwójki”. 

Publiczność mogła obejrzeć osiem 
filmów w trzech turach: o godzinie 9, 
11 i 16. W projekcjach filmów: „ Ar-
nost Lustig”, „Nazywaj mnie Żydem”, 

„Terytoria”, „Batman na przejściu gra-
nicznym”, „I to wszystko zamienia się 
w taniec”, „Dziesiąta kropla”, „Szukając 
gwiazd”, „W poszukiwaniu straconego 

dzieciństwa” uczest-
niczyła młodzież z 
Zespołu Szkół Nr 
1, Samorządowego 
Zespołu Szkół Nr 
1, Liceum Ogólno-
kształcącego imienia 
Bartosza Głowac-
kiego oraz Ośrodka 
Kształcenia Zawodo-
wego Zakładu Do-
skonalenia Zawodo-
wego.  

W sali widowiskowej Opatowskiego Ośrodka Kultury 22 października odbyły się 
bezpłatne pokazy pofestiwalowe IX Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Ży-
dowskie Motywy”. Przegląd został zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy oraz 
OOK w 71. rocznicę deportacji mieszkańców Opatowa pochodzenia żydowskiego. 

Gimnazjum przy Samorządowym Zespole 
Szkół Nr 1 od września w ramach programu 
Comenius Partnerskie Wielostronne Projekty 
Szkół współpracuje ze szkołami z Cypru, Fin-
landii, Hiszpanii, Rumunii i Włoch w realizacji 
projektu „Tradition, Diversity and Acceptance” 
– „Tradycja, Różnorodność i Akceptacja”. 

Od 2 do 6 listopada grupa uczniów wraz z 
nauczycielami poleciała samolotem do stolicy 
Nawarry, Pampeluny. To tam uczniowie z róż-
nych krajów podczas zajęć w grupach poznawali 
się wzajemnie oraz wymieniali informacjami 
o tradycji, kulturze oraz ciekawych miejscach 
charakterystycznych dla danego regionu i kraju. 
Wszyscy porozumiewali się w języku angielskim. 
- Należy uczyć się języka angielskiego, gdyż jego 
znajomość jest niezbędna we współczesnym 
świecie – mówi jedna z uczennic, Alicja Wosik.  

Podczas pobytu uczniowie gościli w domach 
koleżanek ze szkoły „Basoko” w Pampelunie, co 
dało im nieocenioną możliwość do poznania ży-
cia codziennego. - Pobyt w Pampelunie pozwolił 
mi na zasmakowanie kuchni baskijskiej – cieszy 
się kolejna uczennica, Julia Sidor. 

Ciekawym punktem programu były kon-
certy muzyki narodowej z Hiszpanii i Polski. 
Nauczyciel muzyki ze szkoły „Basoko”, Javier 
Hornos wykonał na skrzypcach utwory słynnego 
kompozytora z Nawarry, Pablo Sarasate, nato-
miast uczennica Alicja Wosik zaprezentowała na 
pianinie utwory Fryderyka Chopina. Obydwa 
koncerty zostały nagrodzone gromkimi brawa-
mi. Wieczorem uczniowie ze szkoły „Basoko” 
przedstawili pokaz tańców baskijskich zakończo-
ny wspólną nauką tańca, która okazała się dosko-
nałą formą integracji uczestników projektu.

Największe wrażenie na uczestnikach pro-
jektu wywarła wizyta w Ratuszu miejskim – The 
Town Hall przy Plaza Consistorial, gdzie corocz-
nie od 6 do 14 lipca podczas obchodów święta 
San Fermina rozpoczyna się słynna gonitwa by-
ków ulicami miasta. Uczennica Aneta Tobiasz 
nie ukrywa, że wizyta w Pampelunie dała jej moż-
liwość poznania niesamowitej i ciekawej historii 
kraju Basków.

- Takie wyjazdy są niezwykle bogatym do-
świadczeniem zarówno dla uczniów, jak i nauczy-
cieli – mówi nauczycielka geografii, Wioletta 
Krakowiak, która pracuje przy realizacji projek-
tu. - Pozwalają poznać kulturę, zwyczaje i tradycję 
innych państw. 

- Dają uczniom możliwość doskonalenia 
umiejętności językowych, zachęcają do nauki 
języków obcych, szczególnie angielskiego, który 
jest współczesnym lingua franca - dodaje koordy-
nator projektu w Gimnazjum, Anna Przygoda.

Tematykę prezentowanych filmów w kilku słowach przybliżył 
młodzieży dyrektor OOK Andrzej Klimont.  
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ciekawe adaptacje

szkolili ich komandosi

Szkolili ich komandosi 
Trening polegał na ćwiczeniu tech-

nik interwencyjnych systemu GROM 
COMBAT, którego współtwórcą był 
mjr Jacek Kowalik. Młodzież mogła sko-
rzystać z wiedzy komandosów zdobytej 
podczas wielu misji stabilizacyjnych.

Uczniowie mundurówki poznawali 
także najważniejsze elementy udzielania 
pomocy przedmedycznej w warunkach 
bojowych. CHIEF INSTRUKTOR 
GRAK Bartosz Gagucki przeprowadził 
również z młodzieżą trening mentalny 
doskonalący umiejętności pracy zespo-

łowej, motywacji i radzenia sobie ze stre-
sem.

Dwudniowe zajęcia z komandosami 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
uczniów klas mundurowych. Aktywny 
udział młodzieży w tych zajęciach pod 
opieką byłych komandosów GROM oraz 
nauczycieli, Edyty Gwoździk i Marka 
Frejlicha, spotkał się z wielkim uznaniem 
i podziwem całej społeczności uczniow-
skiej. Dyrektor Tomasz Świątek dzięku-
jąc byłym żołnierzom Gromu zaprosił 
ich na kolejne treningi.

Byli operatorzy Jednostki Specjalnej 2310 GROM o pseudonimach: CHLOR i FOKA 
przeprowadzili w listopadzie kolejne szkolenie klas mundurowych w Zespole Szkół Nr 1.

Hotel posiada 26 pokoi, w tym 2 
apartamenty, może pomieścić jednorazo-
wo 50-70 osób. Został wykończony pod 
standard obiektu 3-gwiazdkowego. - Pol-
skie wymogi kategoryzacji zobowiązały 
nas do wykonania różnych inwestycji już 
na etapie budowy i wykończenia – mówi 
Karina Przybyło-Kisielewicz, dyrektor 
przyszłego hotelu. – W Europie polska 
kategoryzacja jest dość wymagająca i wy-
soka. Wszystkie pokoje są z łazienkami, w 
których znajdują się suszarki do włosów 
jako standard dodatkowy. Są też telewi-
zory, telefony. Obsługa room-service - 12 
godzin na dobę.

Karina Przybyło-Kisielewicz wyja-
śnia, że hotele 3-gwiazdkowe muszą mieć 
w pokojach elementy dekoracyjne. Posta-
nowiła, by zamiast obrazów z martwą na-
turą czy skrzypiec znalazły się wykonane 
w sepii stare fotografie przedstawiające 
dawny Opatów, rynek, kolegiatę, młyn, 
postacie. Dekoracje oddają klimat tego 
miejsca, atmosferę. W hotelu znajduje się 

punkt informacji turystycznej. Można w 
nim znaleźć publikacje o przebiegającym 
tędy szlaku bursztynowym, wyroby krze-
mienia pasiastego, figurki z Fabryki Por-
celany AS Adama Spały.  

 W dolnej części budynku mieści 
się pub z wejściem od wewnątrz i od ze-
wnątrz, jest też sala restauracyjna, ban-
kietowa. W okresie letnim na terenie od 
strony kolegiaty będzie letni ogródek z 
parasolami, by goście mogli wyjść z pi-
wem, lodami, deserem, pizzą. Wokół ho-
telu znajduje się 60 miejsc parkingowych. 

Zostało zatrudnionych około 15 
osób, głównie do obsługi po-
koi, kuchni. W recepcji są 
osoby ze znajomością języków 
obcych.

Nowy hotel powstał na 
działce, która rozciąga się od 
murów dawnego młyna aż do 
strumienia. Jego budowa ru-
szyła w lipcu ubiegłego roku.

Dużym wyzwaniem pod-
czas prowadzenia inwestycji 
była współpraca z konserwato-
rem zabytków, która układała 
się wspaniale. Obiekt, chociaż 
stosunkowo młody, jest pod 
jego pieczą. Konserwatorowi 
zależało przede wszystkim na 
elewacji frontowej i bocznej, 
od strony kolegiaty św. Mar-
cina. 

Już w Sylwestra Nowego Roku pierwsi goście zostaną przywitani w nowym hotelu, 
który powstał w miejscu dawnego młyna przy ulicy Legionów. 

nowy hoTel w STarym młynie 
By nadać hotelowi dodatkowego 

smaku, inwestor zamontował specjalnie 
dobrane drzwi, okna. Mury mają około 
metra grubości. Dyrektor Karina Przy-
było-Kisielewicz nie ukrywa, że budynek 
był w strasznym stanie. Inwestor zrobił od 
nowa opaskę przeciwwilgotnościową, od-
kopał fundamenty, bo wszystko było dość 
zawilgocone. 

Właścicielem spółki, która zbudowała 
hotel jest Barbara Niedośpiał-Skowron ze 
Staszowa. To pierwsza jej duża inwestycja 
w branży hotelowej, gastronomicznej. 
Zdecydowała się na budowę, bo w mie-
ście nie ma hotelu z prawdziwego zda-
rzenia. Poza tym lokalizacja jest idealna, 
przy dość ruchliwej trasie, turystycznej, 
międzynarodowej drodze. 
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dokTor PrzySłany 
przez Boga

wspomnienie o Marianie Hejnickim

Pamięć o doktorze Marianie Hejnickim 
ciągle żyje wśród mieszkańców Opatowa i 
pobliskich miejscowości, chociaż od jego 
śmierci minęło już ponad 15 lat. I nie tylko 
dlatego, że posiada swoją ulicę na terenie 
domków jednorodzinnych. 

Dyżur w Wigilię
Marian Hejnicki przybył do Opatowa 

w 1963 r., gdy wygrał konkurs na ordyna-
tora oddziału chorób wewnętrznych. Był 
młodym lekarzem, zrobił specjalizację u 
doktora Chudzickiego w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim.

- Ludzie podchodzili do niego z wiel-
ką rezerwą, bo nie pochodził z Opatowa 
– nie ukrywa córka doktora, Katarzyna 
Hejnicka-Bystroń, nauczycielka chemii w 
Samorządowym Zespole Szkół Nr 1. - Miał 
początkowo sporo problemów, bo dawniej 
nie było podziałów na oddziały. Jednak od 
pierwszych dni zdobywał sympatię ludzi. 

Uwielbiały go wszystkie kobiety, pie-
lęgniarki. Zwierzały mu się ze swych kło-
potów, pomagał im je rozwiązywać. Był 
świetnym szefem, zawsze wyrozumiały. 
Ceniło Mariana Hejnickiego wielu lekarzy, 
szanował go szczególnie dr Mieczysław Or-
natkiewicz. 

Oddziałem wewnętrznym kierował 
34 lata. Bez reszty poświęcił się szpitalowi, 
pracy. Nie miał życia prywatnego. - W każ-
dą Wigilię czekaliśmy na ojca, bo najpierw 
był szpital – opowiada córka. - Brał wtedy 
dyżur, bo nikt nie chciał pracować. Był le-
karzem non-stop, nawet podczas urlopu, 
w czasie prywatnym. Zawsze znaleźli się 
pacjenci, którym trzeba było pomóc. I on 
pomagał. 

Z wieloma pasjami przez życie 

Przyjaciół miał bardzo wielu, w całym 
świecie. Katarzyna Hejnicka-Bystroń opo-
wiada, jak ojciec poznał w Szklarskiej Porębie 
artystę malarza, czeskiego Żyda Wlastimila 
Hofmana. – Z mamą pojechali przed ślubem 
na wczasy - mówi. - Wlastimil zachorował, 
miał kłopoty z płucami. Ojciec zaczął go le-
czyć, zaprzyjaźnił się z nim. Wlastimil wyko-
nał portret ojca. O wszystkim dowiedziałam 
się z jego listów, które pisał do ojca. „Kochany 
Panie Doktorze”, tak zawsze się zaczynały. Dla 
mnie to jest cenna pamiątka. 

Wlastimil podarował ojcu przepiękny 
wiersz ze słowami: Do nas przyszedł ten dok-
tor przysłany przez Boga. - Mam łzy w oczach, 
gdy czytam ten wiersz napisany 23 marca 
1957 r. w trzydzieste urodziny ojca – opowia-
da córka. 

Sąsiad napisał Epitafium do doktora 
Hejnickiego. Doktor ciągle pomagał po-
trzebującym nie dbając o apanaże. Leczył 
bezinteresownie. Jeździł motorem, często 
zawoził pacjentów do domu, dawał im pie-
niądze na lekarstwa. Był z tego znany. 

Lubił podróże, wędrówki, często zwie-
dzał Góry Świętokrzyskie Chodził z dwie-
ma córkami na rajdy harcerskie. Przyrządzał 
wtedy wszystkim posiłki, gotował obiady. 
Był człowiekiem bardzo ciepłym, otwar-
tym, inteligentnym. Tak, jakby nie lekarz, 
powiedziała o nim kiedyś krewna. 

Był niezwykle oczytanym człowiekiem, 
kupował dużo książek i wszystkie przeglą-
dał. Znosił do domu stosy gazet. - Ojca pa-
miętam jako czytającego i jako przyjmują-
cego pacjentów – podkreśla córka. - Ojciec 
bardzo dbał w domu o nasz język. Uczył nas 
mówić bardzo ładnie po polsku. I patrioty-
zmu.

Interesowała go fotografia. Robił zdję-
cia swoim przyjaciołom, lubił uwieczniać 
pejzaże, pomniki. Zdjęcia wywoływał w za-
kładzie fotograficznym. 

Pasjonował się historią. Był wielkim 
sympatykiem Armii Krajowej. Miał wie-
lu przyjaciół wśród kombatantów, znał 
doskonale historię partyzantki na Kielec-
czyźnie. Do domu zapraszał mnóstwo ko-
legów, którym jego żona przygotowywała 
kanapki. Sam robił nalewki i częstował 
nimi. W domu przeprowadzano niekoń-
czące się rozmowy, spotkania towarzyskie 
ludzi różnych grup zawodowych, nieko-
niecznie lekarzy. 

Był niesamowitym kawalarzem, sypał 

dowcipami jak z rękawa. Robił żarty kolegom, 
ale w dobrym stylu. Ludzie wcale się nie ob-
rażali. 

Z dumą o ojcu
Katarzyna Hejnicka-Bystroń dość nie-

dawno dojrzała do tego, by poważnie mówić 
o swoim tacie, doceniać wszystko to, co robił 
dla ludzi. Jest dumna, że mieszkańcy ciągle go 
mają w swoich sercach, ciągle wspominają, 
chociażby na forum internetowym, chociaż 
od śmierci minęło wiele lat. To jest miłe dla 
niej, jej mamy, wnuków, gdy ludzie ciągle ich 
zaczepiają na ulicy i dobrze wspominają dok-
tora. 

Marian Hejnicki urodził się w 1927 r. w 
Sanoku, zmarł w 1997 r. Ukończył medycynę 
w Warszawie w 1954 r. Rozpoczął pracę w 
Ostrowcu Świętokrzyskim, bo tam mieszka-
li jego rodzice. Rodzina jeszcze przed wojną 
przeprowadziła się do Ostrowca. 

Ożenił się w 1957 r. Przyszłą żonę, panią 
stomatolog, poznał w Ostrowcu. Miał dwie 
córki, nauczycielki: Annę, która już nie żyje i 
Katarzynę. Jeden wnuk, Piotr, jest lekarzem, 
pracuje w Sandomierzu, drugi -Jan studiuje na 
Politechnice Warszawskiej. 

Domu nie wybudował, ale ma ulicę
Katarzyna Hejnicka-Bystroń pokazuje 

zdjęcie dziadka Franciszka Hejnickiego, legio-
nisty, więźnia ideowego, którego dyplom w 
1931 r. podpisał w Warszawie marszałek Józef 
Piłsudski. - U nas w domu zawsze najważniej-
sze było wykształcenie – mówi. - Tego ogień 
ani woda nie zabierze, powtarzała babka, któ-
ra przeżyła pierwszą wojnę, drugą. Miała inne 
spojrzenie i teraz ja też dojrzewam do tego. 
Liczy się dobre serce, nie sprawy materialne.

A jak pani przyjęła nadanie ulicy nazwi-
skiem pani taty?

To się zmieniało przez lata. Początkowo 
byłam temu przeciwna. Propozycja pojawiła 
się zaraz po śmierci, rok, półtora, za burmi-
strza Jana Borka. Mama się zgodziła. Radni 
podjęli decyzję. To było dla nas zaskoczenie. 
Pojawiały się różne komentarze. To bardzo 
sympatyczna, mała uliczka. Mieszka tam pani 
notariusz Halina Borowiec, moja koleżanka 
Beata Kadela.

Uliczka znajduje się na pięknym osiedlu 
domków jednorodzinnych, jest równoległa 
do Kani. W pobliżu jest ulica Czerwińskiego, 
znanego polonisty, harcmistrza, Mendyka, 
polonisty, Grudnia, kapelmistrza orkiestry 
opatowskiej. To osiedle opatowiaków, regio-
nalistów, którzy zapisali się w dobrej pamięci 
mieszkańców.

- Ojciec nigdy nie wybudował domu, to 
dobrze, że ma chociaż ulicę, gdzie są piękne 
budynki – mówi córka.
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zagrożona szkoła

Gminna gra obronna  
Przygotowany scenariusz przewidy-

wał pojawienie się zagrożenia w Samo-
rządowym Zespole Szkół nr 2. Przed bu-
dynkiem doszło do wypadku drogowego, 

We wtorek, 12 listopada, odbyły się ćwiczenia praktyczne pod hasłem „Kierowanie gminą w czasie osiągania gotowości obron-
nej czasu kryzysu w przypadku zagrożenia terrorystycznego”.  

medale za długoleTnie 
PoŻycie małŻeńSkie

Medale otrzymali:  Zofia i Marian Bo-
rzęccy, Kazimiera i Józef Chlebni, Jadwiga 
i Józef Domagałowie, Janina i Jan Grzybo-
wie, Marianna i Stanisław Kowalscy, Zofia 
i Stefan Siudowie, Wanda i Jerzy Słapczyń-
scy, Stanisława i Bronisław Stefańscy, Le-
okadia i Stanisław Zwierzykowie.

Jubilatów dekorowali: burmistrz An-
drzej Chaniecki i przewodniczący Rady 
Miejskiej, Tomasz Staniek. Po części ofi-
cjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości 
obejrzeli  program artystyczny, który 
przygotował OOK. Czas umiliła także 
Opatowska Kapela Biesiadna, która działa 
przy OOK. Nad programem artystycznym 

czuwali instruktorzy: Dorota Jopek, Edy-
ta Gwoździk, Magdalena Szemraj, Paweł 
Żerdecki.

23 listopada w Opatowskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość dekoracji 
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które przyznał Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

nasze tradycje

poszkodowanych zostało kilka osób. 
Sprawcy porzucili samochód, wzniecili 
ogień na podwórku i ukryli się na terenie 
szkoły.

Dyrektor szkoły zarządził ewaku-
ację wszystkich uczniów, bo zagrożone 
było ich życie  i zdrowie. Dzieci zostały 
wyprowadzone z budynku pod opieką 
wychowawców. Do akcji wkroczyli funk-
cjonariusze z Komendy Powiatowej Poli-
cji, którzy energicznie podjęli działania i 
zatrzymali terrorystów.    

– Na szczęście to była tylko gminna 
gra obronna – powiedział burmistrz An-
drzej Chaniecki. - Sprawdzaliśmy współ-
działanie różnych służb ratowniczych, 
porządkowych, czyli policji, Straży Po-
żarnej, grupy ratownictwa medycznego 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Ćwicze-

nia praktyczne wy-
kazały dobre przy-
gotowanie służb do 
prowadzenia akcji 
ratowniczych.

Burmistrz po-
dziękował wszyst-
kim służbom za 
udział w akcji, wy-
raził uznanie dla 
dyrekcji, nauczycieli 
i dzieci za spokój, 
opanowanie. - Oby 
nigdy w życiu nie 
doszło do takich 
zdarzeń, ale musi-
my się szkolić – nie 
ukrywał. -  Na po-
trzeby ćwiczenia 
wymyśliliśmy jedną 
z najprostszych hi-
potez. To taki pokaz 
zdarzeń, do których 
mogłoby dojść. To tylko ćwiczenia. 
Szczęśliwie powracajcie już do swoich 
klas.

Całą akcję koordynowała Barbara 
Kłosińska z referatu spraw obywatel-
skich Urzędu Miejskiego. – Wypraco-

waliśmy zasady współdziałania różnych 
służb i inspekcji w przypadku powstania 
sytuacji zagrożenia – podsumowała. -  
Założyliśmy zagrożenie terrorystyczne. 
Gminna gra obronna została przeprowa-
dzona zgodnie z programem.  
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oPaTów 
w PraSie ogólnoPolSkiej 

PocząTku XX wieku

ze starej prasy

Zupełnie inny charakter miały artykuły 
ukazujące nasze miasto w prasie ogólnopolskiej. 
Przede wszystkim autorami były osoby z ze-
wnątrz, nie będący emocjonalnie związanymi z 
miastem. Jeden z pierwszych dłuższych tekstów 
znajdziemy w wydawanym w Poznaniu tygo-
dniku politycznym i literackim, ilustrowanym 
„Praca” (Nr 34, 22 sierpnia 1915 r.). Artykuł 
w pierwszej części przypomina powszechnie 
znane, najdawniejsze daty z dziejów miasta. 
Niezmiernie ciekawa jest część druga zawierają-
ca opis mieszkańców i ulic miasta. A oto kilka 
fragmentów:

„O ludności w okolicy Opatowa zazna-
czyć wypada, że to lud zamożny i zawdzięcza 
swój dobrobyt pracowitości oraz urodzajnej 
glebie. Domy mieszkalne, po większej części 
choć skromne, wygodnie są jednak zbudowane, 
nowe zaś mają cechy pewnej pretensjonalności i 
wzorują się na małych dworkach szlacheckich. 
Zabudowania gospodarcze obszerne i dobrze 
utrzymane, ogródki owocowe ogrodzone żer-
dziami a często sztachetami, obok okien las 
słoneczników, często wśród nich wiele ładnych, 
kwitnących roślin i krzewów. Inwentarz w ogó-
le, a zwłaszcza krowy bardzo ładne i mleczne, a u 
wielu zamożniejszych włościan w stajni, można 
znaleźć po cztery konie”. […]

„Lud opatowski wygląda zdrowo, czerstwo 
i sympatyczne robi wrażenie – ale jak wszędzie 
tak i tu, strój swój barwny, wygodny i trwały, 
a wyrabiany ręką żon i córek, zaczyna powoli 
zrzucać, przyodziewając się w szaty miejskie. Po-
ważniejszych włościan spotyka się jeszcze w dni 
świąteczne w długich czarnych, granatowych 
lub szaraczkowych, a także i białych sukmanach, 
które z tyłu suto fałdowane i przepasane pasem 
rzemiennym, spiętym klamrą, a najczęściej 
sukmany puszczane swobodnie, grube buty na 
nogach, w lecie kapelusz, w zimie barankowa 
lub z tego samego materiału co sukmana, z ko-
lorowym denkiem czapka okrągła. Ubrania do-
pełnia biała koszula z wywiniętym kołnierzem, 
spiętą pod szyją dużą spinką metalową, lub za-
wiązana kolorową wstążką; koszula ta zawsze, 
zima i latem, w kościele czy przy pracy. Wypusz-
czona jest na wierzch dolnego ubrania. […] 

 Dalej znajdziemy szczegółowy opis ubioru 
opatowskich kobiet i dziewcząt: „Dziewczęta 
z pewną wrodzoną kokieterią się stroją. Wło-
sy czeszą gładko, zbierając je z tyłu w jeden 
warkocz, który u wielu jak wąż spleciony, a 
zawiązany w końcu kolorową wstążką, wije się 

i swobodnie buja po plecach. Na tak uczesane 
włosy, dziewczęta zarzucają kolorową, małą w 
lecie najczęściej białą jedwabną chusteczkę, w 
zimie zaś w dni powszednie, różnokolorową, 
tak zwaną szalinówkę. Chusteczka w ten sposób 
umieszczona bywa na głowie, że tylko tył jej za-
krywa i choć z fantazją zawiązana jest nad brodą 
– odsłania jednak twarz całą i gładko przyczesa-
ne włosy nad czołem. […] 

Podsumowując autor pisze: „Lud w opa-
towskim jest wesoły, a ta wesołość ujawnia się 
na każdym niemal kroku. Na polu, przy pracy, 

W grudniowy wieczór, w opatowskiej „Je-
dynce”, uczestniczyliśmy w niezwyczajnym 
wydarzeniu. To był fascynujący spektakl, który 
zamienił rzeczy zwyczajne zachodzące wokół 
nas w procesach fizyko-chemicznych i odsłonił 
nam niektóre sekrety nauki. 

Na spotkanie zaprosiła nas młodzież z klasy 
II b Gimnazjum Nr 1 pod opieką nauczyciela 
chemii Katarzyny Hejnickiej-Bystroń. Wprowa-
dzenie z pogranicza filozofii, nauki i codziennych 
obserwacji, wychodząc od Heraklitowskiego 
„Pantha rei”, przekonało słuchaczy, że wszelkie 
dziedziny życia i nauki przenikają się i są ze sobą 
logicznie powiązane. - Wracamy do ciekawych 
wieczorów, bo to już ósme takie spotkanie w na-
szej szkole - mówi Katarzyna Hejnicka-Bystroń. - 
Chemia, przedmiot trudny, ale ciekawy, uczy nas 
przede wszystkim umiejętności obserwacji i wy-
ciągania wniosków, co jest bardzo ważne w nauce 
logicznego i analitycznego myślenia.

Młodzież zaskoczyła nas swoją pasją, z jaką 
zaprezentowała procesy chemiczne podczas pro-
stych doświadczeń. Program rozpoczęły miniwy-
kłady, Na progu chemii, Kto pierwszy odkrył pra-
wo zachowania masy, by następnie poprowadzić 
słuchaczy i widzów w świat probówek, menzurek, 
odczynników, zjawisk chemicznych jak w świat 
zaczarowany, gdzie niezrozumiałe staje się zrozu-
miałe. Tytuły niektórych doświadczeń: Z cukru 
węgiel, Fabryka dwutlenku węgla, Jak zrobić wino 

Wśród wydawnictw prasowych ukazujących się w Opatowie na początku XX wieku 
były: „Łany Opatowskie”, „Echo Ziemi Opatowskiej”, „Na Przełomie”. Poruszały one te-
matykę aktualnych wydarzeń w mieście i powiecie.

przy uroczystościach rodzinnych, rozbrzmiewa 
wesoła piosenka. Młodzież zbiera się często w 
dni świąteczne w chałupach i tańczy do upadłe-
go, pod tony orkiestry, złożonej z wiejskich ar-
tystów. Zaręczyny, przenosiny, wesela odbywają 
się hucznie, a ciągną kilka dni.[…]

 W wydawanym w Krakowie tygodniku 
„Światowid” (Nr 19, 9 maja 1931 roku) znaj-
dziemy w cyklu „z teki krajoznawczej” artykuł 
„Kościół Kolegiacki w Opatowie”. Autor z za-
chwytem pisze o naszym kościele, podkreślając: 
„Wyodrębnia się jasno pierwotny, nienaruszony 
zrąb głównych mas budowlanych z dwiema 
majestatycznymi wieżami od zachodu. Nawę 
przednią obsiadły wprawdzie z czasem ze stron 
obu niższe przybudówki, lecz zlewają się szczę-
śliwie w całość neutralną z nawami bocznymi. 
Dużo majestatycznej powagi i wytwornego 
wdzięku romańskiej architektury posiada wieża 
południowo – zachodnia, do połowy wysokości 
masywna i jednolita, a górą dzielona gzymsami 
na piętra, które w każdej ze swych ścian mają 
okienka bliźnie, dzielone po środku kolumien-
ką”. […]

Opracował: Andrzej Żychowski

i na odwrót,1 + 1 = 1, Skąd ten wodór, Czerwo-
ne+ białe=niebieskie.

Świecąca jasnym płomieniem iluminacja 
wyczarowana przez Katarzynę Hejnicką-Bystroń 
z probówek i odczynników z kolędą w tle, czy-
li doświadczenie: „Nasza gwiazdka na święta” 
zakończyła pokaz wprowadzając uczestników 
spotkania w czas nadchodzących świąt. Młodzież 
pokazała, że nauka może być rzeczą piękną, za-
skakującą i wbrew pozorom łatwą, przyjemną. 
Godnym uznania jest także to, że nauczyciel 
niełatwego przedmiotu może taką pasją zachęcić 
młodzież w sposób atrakcyjny do zdobywania 
wiedzy i dzielenia się nią z innymi. 

W wieczorze uczestniczyli zaproszeni 
uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej 
Zespołu Szkół Nr 1, jak również uczniowie z SP 
w Kobylanach. Byli reprezentanci władz miasta, 
przedstawiciele nauczycieli, rodziców. To był 
pomysł niezwykle oryginalny. Słowa uznania dla 
inicjatorki przedsięwzięcia i uczniów jej dzielnej 
klasy.

Izabela Bajak

wieczór 
ciekawej chemii

odkryć świat
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zaduSzki TiSchnerowSkie 

Taniec z anną głogowSką 

28 listopada w kawiarni Gwarek OOK odbyły się „Zaduszki Tischnerowskie” z 
udziałem Kazimierza Tischnera oraz Wojciecha Bonowicza. 

kultura

28 listopada w kawiarni Gwarek OOK 
odbyły się „Zaduszki Tischnerowskie” z 
udziałem Kazimierza Tischnera oraz Woj-
ciecha Bonowicza. 

Spotkanie było połączone z projek-
cją filmu dokumentalnego  „Gdzie ja idę, 
wy kiedyś pójdziecie... Misterium wielka-
nocne według ks. Józefa Tischnera” w re-
żyserii Winfrieda Spinlera (TVP 2001). 
Rozważania zarejestrowano wiosną 1996 
r. w Łopusznej, Jurgowie i w schronisku 
na Hali Ornak.  - Jest jakiś taki moment w 
życiu człowieka, w którym Bóg wypuszcza 
człowieka z rąk i pozwala mu lecieć w jakąś 
tajemniczą przepaść- mówi narrator, ksiądz 
Tischner o nieuchronnym momencie w 
życiu każdego, śmierci. Film jest przejmu-
jący, porusza tematy trudne, o których nie 
zawsze chce się myśleć. Każdy jednak musi 
się zmierzyć z nimi. 

Ksiądz Józef Tischner zdobył popular-
ność dzięki połączeniu przemyśleń filozo-
ficznych z góralskim poczuciem humoru. 
Nietrudno zauważyć też jego talent gawę-

dziarski i charyzmę. Był postacią, która 
wychodziła ludziom naprzeciw, przyciągała 
do Kościoła, a zarazem do Boga. Tłumaczył 
prostymi słowami coś, czego nie rozumieli, 
co było dla nich zbyt trudne. Sam o sobie 
powiedział, że czuje się bardziej filozofem 
niż księdzem.

Na spotkaniu obecny 
był Kazimierz Tischner, 
brat księdza, który tak o 
nim mówił: Na łożu śmier-
ci poprosił mnie o kartkę 
papieru. Napisał, żebym 
wziął jego strój góralski i 
kontynuował to, co on za-
czął. Cały czas czuję jego 
obecność, czuję, że moimi 
działaniami kieruje wła-
śnie on. Tak było, kiedy za-
kładaliśmy Stowarzyszenie 
Drogami Tischnera, kiedy 
powstawała Rodzina Szkół 
Tischnerowskich.  

Kazimierzowi Tisch-

Warsztaty, których organizatorem był OOK, odbywały 
się w sali gimnastycznej Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2. 
Wzięło w nich udział 40 osób w trzech grupach wiekowych. 
Anna Głogowska ujęła wszystkich uczestników swoim profe-
sjonalizmem i sympatycznym usposobieniem.

Tancerka znana jest z „Tańca z Gwiazdami”, to wielokrotna 
finalistka Mistrzostw Świata i Europy w tańcu towarzyskim. 
Obecnie współprowadzi program „Got to Dance”. 

Sekcja Taneczna Opatowskiego Ośrodka Kultury uczestni-
czyła 10 października w warsztatach tanecznych, które prowa-
dziła Anna Głogowska. 

nerowi towarzyszył Wojciech Bonowicz, 
poeta, publicysta, dziennikarz. Za biografię 
księdza Józefa Tischnera nominowano  go 
w 2001 r. do Nagrody Literackiej NIKE. 
Goście opowiadali w sposób wzruszający i 
żartobliwy o życiu Tischnera, od jego uro-
dzin aż po śmierć.

Podczas spotkania zainteresowani chęt-
nie kupowali książki poświęcone Tischne-
rowi z dedykacjami gości. Spotkaniu towa-
rzyszyła miła i rodzinna atmosfera.
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Wokaliści wykonywali w Połańcu pio-
senki Anny Jantar i Jarosława Kukulskie-
go. Opatowskie Studio Piosenki w trzech 
kategoriach wiekowych reprezentowali: 
Patrycja Rozmus, Karolina Klusek, Na-
talia Dziama, Paulina Andzel, Sara Al 
Kantar i Krystian Łata. Jak zwykle, nie 
zawiedli. Dziecięcy wdzięk i naturalność 
na scenie w piosence „Co powie tata” za-
procentowały drugą nagrodą, którą otrzy-
mała jedna z najmłodszych uczestniczek 
pierwszej kategorii, Paulinka Andzel. Na-
grody otrzymały też dwie starsze woka-
listki, Patrycja Rozmus i Karolina Klusek. 
Wzruszająca interpretacja piosenki „Nie 
wierz mi, nie ufaj mi” sprawiła, że Patry-
cja zajęła trzecie miejsce. Publiczności 
podobał się także występ Karoliny. Bra-
wurowe wykonanie piosenki „Tylko mnie 
poproś do tańca” dało jej wyróżnienie. 

Reprezentanci OOK w październiku z powodzeniem brali udział w III edycji Fe-
stiwalu Piosenki „Za każdy uśmiech” imienia Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego 
Połaniec 2013. Nie bez nagród wrócili też z VIII Festiwalu Piosenki Religijnej imienia 
Jana Pawła II w Bogorii. 

wokaliści z nagrodami 
W Bogorii uczestniczyło w tym roku 

ponad 100 wokalistów z powiatów: sta-
szowskiego, sandomierskiego i opatow-
skiego. OOK - Studio Piosenki repre-
zentowała silna grupa: Patrycja Rozmus, 
Agata Soja, Krystian Łata, Natalia Pysz-
czek, Paulinka Andzel. Wszyscy pokaza-
li wysoki poziom wykonując repertuar 
współczesny, w trudnych, ambitnych 
aranżacjach. 

W I kategorii wiekowej, klasy I-III 
szkoły podstawowej, drugie miejsce za-
jęła Paulinka Andzel, która dojrzałością 
i wdziękiem wykonania oczarowała ju-
rorów. W IV kategorii wiekowej, szkoły 
ponadgimnazjalne, również drugie miej-
sce zdobył Krystian Łata, który zaśpiewał 
piosenkę z tekstem Karola Wojtyły.

andrzejki 
w 

gwarku
„Andrzejkowe drzewko szczęścia”, 

„Sprawdź symbol”, „Kwiatowa wróżba an-
drzejkowa” -  to nazwy tylko kilku zabaw, 
które tego wieczoru przygotowali instruk-
torzy dla swoich podopiecznych. Kolejka 
do stoliczka z wróżbami z kart była bardzo 
długa. Niektóre dzieci przebrały się nawet 
w przepiękne stroje postaci z bajek. Dla 
wszystkich przygotowany był poczęstu-
nek, słodkości i gorące napoje. Przyjemnie 
upływał czas w rytmach muzyki tanecznej. 
Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na 
kolejne andrzejki za rok. 

29 listopada w kawiarni Gwarek OOK 
odbyły się andrzejki dla dzieci z sekcji 
działających w placówce.

kultura

Rada Miejska w Opatowie w dniu 23 
października 2013 roku uchwaliła zmiany 
miesięcznych stawek opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi zbieranymi w 
sposób selektywny, które wynoszą:

- w rodzinach 1- 4 osobowych po 7,00 zł. 
od każdego mieszkańca,

- w rodzinach 5-8 osobowych po 7,00 zł. 
od mieszkańca dla pierwszych 4 osób 

i po 3,00 zł. od 5,6,7 i 8 osoby.
- w rodzinach 9 osobowych i powyżej po 

7,00 zł. od mieszkańca dla pierwszych 
4 osób, po 3,00 zł. od 5,6,7 i 8 osoby i po 

1,00 zł. od każdej następnej osoby.
W przypadku nieruchomości zamiesz-

kałych o zabudowie jednorodzinnej wypo-
sażonych w kompostownik i zagospoda-
rowujących odpady biodegradowalne we 
własnym zakresie stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi zbierany-
mi w sposób selektywny wynosi:

- w rodzinach 1- 4 osobowych po 5,00 zł. 
od każdego mieszkańca,

- w rodzinach 5-8 osobowych po 5,00 
zł. od mieszkańca dla pierwszych 4 osób i po 
3,00 zł. od 5,6,7 i 8 osoby.

- w rodzinach 9 osobowych i powyżej po 
5,00 zł. od mieszkańca dla pierwszych 

4 osób, po 3,00 zł. od 5,6,7 i 8 osoby i po 
1,00 od każdej następnej osoby.

Dla rodzin i osób samotnych pobie-
rających zasiłek stały na podstawie decyzji 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie 
zostały ustalone następujące stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- zbierane w sposób selektywny w wyso-
kości 4,00 zł od osoby.

- w przypadku nieruchomości zamiesz-
kałych o zabudowie jednorodzinnej wypo-
sażonych w kompostownik służący do zago-
spodarowania odpadów biodegradowalnych 
we własnym zakresie, za gospodarowanie od-
padami komunalnymi zbieranymi w sposób 
selektywny w wysokości 2,00 zł. od osoby. 

Ponadto w „Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Opa-
tów” zmieniono rodzaj i minimalną pojem-
ność urządzeń przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych w lokalach handlo-
wych i gastronomicznych:

- dla lokali handlowych, dyskotek, do-
mów weselnych, przychodni zdrowia, aptek 
domów kultury - 25 l na każde 10 m2 po-
wierzchni całkowitej, jednak co najmniej je-
den pojemnik 110 lub 120 l na lokal;

- dla lokali gastronomicznych – 15 l na 
jedno miejsce konsumpcyjne: jednak co naj-
mniej jeden pojemnik 110 lub 120 l;

Powyższe stawki będą obowiązywać od 1 
stycznia 2014 r.

obniżone opłaty za śmieci
prawo lokalne
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stara fotografia
Dalej trzy zdjęcia z 1948 r. – Zofia Religa, Wanda Ko-

złowska, Wiesława, której nazwiska pani Zofia nie pamięta. 
Dziewczęta weszły do parku znajdującego się przed cukrow-
nią we Włostowie. Na następnym zdjęciu są na schodach 
przed budynkiem dyrektora, na kolejnym - w jednym z pokoi 
w cukrowni, w biurze. 

Ważne dla pani Zofii jest zdjęcie ślubne z 14 stycznia 1950 
r., dalej - zdjęcie klasy siódmej z Gierczyc z 1956 r., gdzie jej 
mąż był kierownikiem szkoły. Jest na nim ksiądz proboszcz 
Pałęga. 

Ostatnie zdjęcie wykonane zostało na tle klasztoru w 1966 
r. przed lekcją religii klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 
1 w Opatowie. We wnęce muru widzimy obraz Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny, który obecnie jest zamalowany. 
Teraz we wnęce stoi figura 
Marii Panny. - Na zdjęciu 
pierwsza od prawej jest 
moja córka Izabela Wę-
glewicz, obecnie Wolniak 
– pokazuje pani Zofia. 
- Druga od lewej stoi Ka-
tarzyna Hejnicka, obecnie 
Bystroń, nauczycielka che-
mii. Pierwsza od lewej stro-
ny to Magdalena Paleolog, 
jest też Hanna Jędrzejew-
ska, czwarty od prawej stoi 
Zbigniew Zawadzki. 

Zdjęcie z 1958 r. przy wejściu do szkoły w Gierczycach 
przedstawia: od lewej strony nauczycielka historii Wójcicka, 
Zygmunt Węglewicz, Emilia Opałka, która uczyła robót, prac 
ręcznych, Grajcar, nauczyciel wychowania fizycznego. Małżo-
nek pani Zofii, Zygmunt (1922-2003) był dyrektorem szkoły 
w Gierczycach w latach 1953-1958, inspektorem szkolnym w 
latach 1959-1967, następnie zastępcą dyrektora Liceum Ogól-
nokształcącego w Opatowie do emerytury w 1981 r. Walczył 
w Batalionach Chłopskich od 1942 do 1945 r. 
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Z albumu  
rodziny nauczycielskiej 

stara fotografia

cd na str. 27

Zofia Węglewicz z domu Religa, mieszkanka Opatowa, 
wybrała jako najcenniejsze zdjęcie ślubne ze swoim mężem 
Zygmuntem z roku 1950 r., które zostało wykonane w pracow-
ni Juliana Zawadzkiego przy Placu Obrońców Pokoju. 

Małżonkom urodziło się troje dzieci: Waldemar (!952), 
dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Dariusz 
(1956) lekarz w Siedlcach, Izabela (1960) etnograf, która 
mieszka obecnie w Niemczech. 

W rodzinie Węglewiczów dominował zawód nauczyciela: 
pani Zofia była przez kilka lat nauczycielką geografii w Gier-
czycach, jej małżonek Zygmunt – nauczycielem, dyrektorem 
szkoły, inspektorem szkolnym, synowa Maria, żona Waldema-
ra - nauczycielką Zespołu Szkół nr 1. 

Najstarsza fotografia ze zbiorów rodzinnych Węglewiczów 
pochodzi z 1907 r. i przedstawia Leona, pradziadka Waldema-
ra (1884-1907), który siedzi ze swoją żoną Wiktorią z domu 
Jeżewską (1869-1951). - Tu jest mój dziadek Wacław Węgle-

wicz urodzony w 1897 r., zmarł 
w 1950 r. – mówi syn pani Zo-
fii, Waldemar.

Ciekawe jest zdjęcie dziad-
ka Waldemara, Wacława Węgle-
wicza wykonane w Opatowie 
w 1917 r., gdy służył w armii 
austriackiej i przebywał na prze-
pustce. - Kolejne zdjęcie z 1937 
r. przedstawia mojego ojca Zyg-
munta i jego najstarszego brata 
Aleksandra Węglewicza (z lewej 
strony) jako uczniów gimna-
zjum – wyjaśnia pan Waldemar.

Zdjęcie z 1942 r., pani Zofia, 
jeszcze jako Religa, pierwsza z le-

wej, jako uczennica prywatnej szkoły handlowej w Opatowie pro-
wadzonej przez dyrektor Furmanowicz. Jest tu Leokadia Grządziel, 
późniejsza Wichowa, jest też jej znajoma, a także nauczyciel „Li-
sek”, Kwaśnikowska, poznanianka, Oficjalska, siostra Kazimierza 
Oficjalskiego z Oficjałowa.

Zdjęcie z 1943 r. – pierwszy od 
prawej Zygmunt Węglewicz, przyszły 
małżonek Zofii, pierwszy od prawej 
siedzi Czesław Krzysztofik, pierwszy 
od lewej – Bolesław Pietrzyk, pośrod-
ku stoi Mazurek z Adamowa lub Brze-
zia, pierwszy od lewej siedzi Edward 
Dumania z Okaliny. Chłopcy pra-
cowali w tak zwanych „junakach” w 
Wysiadłowie oraz w kamieniołomach 
koło Kielc. 


