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prace konserwatorskie

Muzeum dla szkoły 

W pomieszczeniu, w którym znajduje 
się muzeum, była wcześniej biblioteka. Wnę-
trze zostało pomalowane, część jednej ściany 
pozostała bez żadnego otynkowania, by ten 
fragment był żywym świadkiem przeszłości. 
Na tej ścianie zostały wyeksponowane infor-
macje, które świadczą o działalności szkoły 
podczas II wojny światowej. Na prace kon-
serwatorskie przeznaczono środki z fundu-
szy szkoły. 

Monografia pisana wspomnieniami 
Przy okazji obchodów jubileuszu połą-

czonego ze zjazdem absolwentów nauczy-
ciele zgromadzili wiele materiałów, by do-
brze przygotować się do 100-lecia szkoły, 
które przypada w 2017 r. 

W 2009 r. została wydana monografia, 
wśród jej autorów znalazła się Mieczysława 
Ziółkowska, która była tutaj nauczycielką, 
dr Joanna Dobiech, Barbara Kasińska, Mał-
gorzata Grządziel, Irena Batugowska, polo-
nistka Aleksandra Sewera. 

- Na jubileusz 100-lecia planujemy uzu-
pełnić dotychczasową monografię. – wyja-
śnia Małgorzata Grządziel. - Zbieranie ma-
teriałów o szkole nie jest łatwe, nie mieliśmy 
archiwum, w których byłyby gromadzone. 
Wszystko, co mamy, powstało na podsta-

wie prac magisterskich o 
szkole. Niektóre materiały 
o naszej szkole znajdują się 
w Sandomierzu i tam pró-
bowaliśmy dotrzeć. 

Mosiężny dzwonek 
i pierwsze świadec-

two dojrzałości
Największą wartością 

Muzeum Szkolnego są 
wspomnienia uczniów, 
nauczycieli. Na razie pla-
cówka jest bardzo skrom-
na. Najwięcej jest w niej 
różnych fotografii przed-
stawiających młodzież, 

która w różnych okresach uczęszczała do 
szkoły. Do najstarszych należy fotografia 
Jana Słomki, drugiego dyrektora szkoły w 
latach 1918- 1922. Jest zdję-
cie z lat 20., która pokazuje 
grono pedagogiczne razem z 
młodzieżą. 

Ozdobą muzeum jest 
stary, ciężki, mosiężny dzwo-
nek. To nim woźny obwiesz-
czał początek i koniec lekcji. 
Cenne są też materiały Jana 
Słomki. Aleksandra Sewera 
nawiązała kontakt z jego ro-
dziną i muzeum otrzymało 
najstarsze materiały, kseroko-
pie i oryginały. 

W muzeum znajduje się 
też świadectwo dojrzałości 
z numerem 1. Otrzymał je 
Antoni Goliński w 1927 
r. Są pamiątki po Tadeuszu Kucharczaku 
z Gierczyc, który zginął w Katyniu. Przy 
okazji posadzenia Drzewek Katyńskich za-
proszony został jego syn, też Tadeusz, który 
przekazał materiały. Są dzienniki szkolne, 
wyjątkowe, z których wiele można się do-
wiedzieć.

Dzięki uprzejmości wiceprzewodni-
czącego Rady Miejskiej Andrzeja Żychow-
skiego muzeum posiada gazetki pokazu-
jące działalność harcerstwa w szkole. Są 
cenne, bo pochodzą z lat 20. - Na allegro 
kupiłem materiały dotyczące nauczycie-
li, którzy kiedyś uczyli w liceum – mówi 
Andrzej Żychowski. - Janina Przystojecka, 
uczyła geografii, mamy dokument, że była 
kwalifikowanym nauczycielem geografii 
i przebywała na szkoleniu we Lwowie w 
końcu lat 20. Przekazałem muzeum trochę 
książek o harcerstwie, zdjęć, stary aparat 

fotograficzny z lat 30., którym uczniowie 
robili zdjęcia na zlocie w Gödöllő na Wę-
grzech. 

 

Atmosfera dawnej klasy
Pierwszy Komitet Włościański powołał 

szkołę w 1917 r. W muzeum znajduje się 
ksero zdjęcia, na którym są osoby należące 
do tego komitetu. Obecna uczennica klasy 
II Emilia Polak, jest prawnuczką jednego z 
założycieli szkoły. Mirosław Polak jest jej oj-
cem, wnukiem założyciela szkoły. W skład 
komitetu wchodziło 12 osób, rozpoznani są 
tylko niektórzy: przewodniczący Oficjalski, 
Walenty Dąbrowski, Michał Kucharczyk z 
Gojcowa, Józef Pacański.

Uczniem szkoły był znany pisarz, histo-
ryk Paweł Jasienica, prawdziwe nazwisko 
Leon Lech Beynar. Jest nawet jego świa-
dectwo. W muzeum znajduje się wykaz 48 

ochotników ze szkoły, którzy w 1920 r. po-
szli na wojnę polsko-bolszewicką. 

Nauczycielem szkoły był Stefan Kotar-
ski, który napisał pracę doktorską o powsta-
niu styczniowym i jest autorem monografii 
Opatowa. Bardzo aktywnie działał w Pol-
skim Towarzystwie Krajoznawczym. 

Muzeum jest często odwiedzane. Gości-
ła tu już córka i wnuczka jednego z dyrek-
torów Edwarda Bondery, Jadwiga Bondera-
-Uszyńska i Monika Uszyńska. 

Na ścianach wiszą portrety wybitnych 
pisarzy, teraz rzadziej już się je eksponuje 
w klasach, Marii Dąbrowskiej, Stefana Że-
romskiego. Są też portrety przywódców 
partyjnych i rządowych, Bolesława Bieruta, 
Władysława Gomułki, Józefa Cyrankie-
wicza, które wisiały dawniej w klasach nad 
tablicą. Stoją tu także stare ławki. Wszystko 
to tworzy atmosferę dawnej klasy.

Muzeum Szkolne Liceum Ogólnokształcącego imienia Bartosza Głowackiego zostało otwarte 8 czerwca 2010 r. Jego pomysło-
dawcami była grupa nauczycieli, która spotkała się przy okazji jubileuszu szkoły. 
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Z rodziny inżyniera drogownictwa

Sprawą niezwykle ważną dla każdego z nas 
jest poczucie bezpieczeństwa. Od dłuższego czasu 
duże kontrowersje wzbudza funkcjonowanie na-
szego szpitala.  18 czerwca dostałem list otwarty 
pracowników Szpitala „Twoje Zdrowie”  w Opa-
towie. Pozwolę sobie na łamach naszego pisma 
samorządowego opublikować niniejsze pismo, 
gdyż szpital w naszym mieście powinien służyć 
nam, mieszkańcom. Ale czy jego istnienie jest 
takie pewne?

„ My, pracownicy szpitala zwracamy się o 
POMOC do wszystkich, którym nie jest obcy los 

pacjentów powiatu opatowskiego! Po wielu nieudolnych latach rządów samo-
rządu powiatowego w sprawie szpitala w 2011 r.  został on wydzierżawiony 
prywatnej Spółce Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści w Katowicach. Od tego 
dnia było już tylko gorzej. Nasz nowy pracodawca okazał się osobą mało zo-
rientowaną. Wprowadził chaos w funkcjonowanie szpitala i z każdym dniem 
traciliśmy zaufanie pacjentów, odeszli nasi najlepsi specjaliści, lekarze pracujący 
od wielu lat, ograniczono nam kontrakt z NFZ, zamknięto część poradni specja-
listycznych. Zamiast się rozwijać ograniczyliśmy zdecydowanie świadczenia, a 
pacjenci od nas wręcz uciekli. Zgodnie z zawartą umową dzierżawca zobowią-
zał się do wykończenia nowego budynku. Prace wprawdzie zostały wykonane, 
ale zatrudnione firmy do chwili obecnej nie otrzymały zapłaty, około 20 mln 

zł. Zdesperowani wykonawcy, aby odzyskać swoje pieniądze, skierowali sprawy 
do sądu. Komornicy zajęli wszystkie nasze konta, a Zarząd Spółki ma zamiar 
pokryć dług pieniędzmi publicznymi z NFZ.

Długi Szpitala Twoje Zdrowie w Opatowie to między innymi: zobowią-
zania za leki i materiały opatrunkowe, za sprzęt medyczny, środki do bieżącej 
działalności, zobowiązania w stosunku do pracowników (pensja za maj 2014), 
niezapłacony ZUS, Urząd Skarbowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych itp. 

Od początku 2012 r. sygnalizowa1iśmy złą sytuację naszej placówki w or-
ganie założycielskim, Starostwie Powiatowym. Rada Powiatu zbagatelizowała 
problem i do dzisiaj uważa, że nic złego się nie dzieje. Obecnie nie mamy pa-
cjentów, środków na bieżącą działalność, na pensje pracowników. Ze środków 
starostwa został wyposażony oddział pod przyszły ZOL, ale z tego, co nam wia-
domo, szpital nie otrzymał kontraktu. Jeżeli nikt nam nie pomoże, za chwilę 
zostaniemy bez pacjentów, pracy i środków do życia. Jedyny szpital w powiecie i 
zarazem największy pracodawca zostanie zamknięty. Być może jeszcze nie jest 
za późno na RATUNEK.

Dzisiaj by1iśmy świadkami zdarzenia, gdy jeden z naszych wierzycieli pła-
cząc przed szpitalem powiedział, ,, że się powiesi”. To młody człowiek, który w 
dobrej wierze podpisał umowę na wykonanie robót i nie otrzymał zapłaty. Za 
chwilę ktoś będzie miał jego krew na swoich rękach. BLAGAMY 0 POMOC! 
Pracownicy Szpitala”

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

183 tys. zł dla organizacji pozarządowych 

z życia samorządu

W Opatowie, na otwartym trzy ty-
godnie temu nowym placu targowym 
będą obowiązywały zmienione stawki 
opłat. Andrzej Grządziel z opatowskie-
go urzędu miasta wyjaśnia, że kupcy 
mogą liczyć na obniżkę jednej ze sta-
wek. Za zajęcie metra kwadratowego 
powierzchni będzie się płaciło nie 2 zł a 
tylko złotówkę. Natomiast podwyższone 
będą opłaty za korzystanie z samocho-
du na teren placu targowego.

I tak za wjazd i zaparkowanie pojaz-
du do 3,5 tony opłata wyniesie 20 zł, za 
auto do 6 ton będzie trzeba zapłacić 30 
zł a było 25 zł. Natomiast za pojazd do 
10 ton ładowności stawka wyniesie 50 zł, 
za cięższe auto z przyczepą trzeba będzie 
zapłacić 75 zł za dzień korzystania z placu 
targowego. Sprzedawcy mają obawy, czy 
nowe stawki pozwolą na uporządkowa-
nie chaosu organizacyjnego i czy będą dla 
nich opłacalne. Narzekają na brak wyzna-
czonych stoisk.

Burmistrz Opatowa Andrzej Cha-
niecki dodaje, że nowe opłaty skalkulowa-
no biorąc pod uwagę stawki obowiązują-
ce na placach targowych w sąsiadujących 
miastach. Burmistrz liczy, że zachętą dla 
sprzedawców będą nie tylko korzystne 
opłaty, ale i dobra lokalizacja i duża po-
wierzchnia nowego placu. 

Burmistrz Chaniecki dodaje, że spra-
wę rezerwowania określonych miejsc 
powinna rozwiązać opłata rezerwacyjna, 

Stawki opłaty za pojemniki, w któ-
rych gromadzone będą odpady selektyw-
ne, wyniosą: za pojemnik 110-120 litrów 
– 16 zł, 240 litrów- 27 zł, 770 – 70 zł, 
1100 – 100 zł, 2500 – 190 zł, 7000 – 650 
zł. Stawki opłaty, w których będą odpady 
zmieszane, wyniosą odpowiednio: 20 zł, 
35 zł, 100 zł, 130 zł, 240 zł, 700 zł. 

Odpady komunalne należy groma-
dzić w pojemnikach lub kontenerach o 
pojemności 110-120 l, 240 l, 770 l, 1100 
l, 2500 l, 7000 l lub w workach. W tym 
ostatnim przypadku normy miesięczne 
wynoszą: dla budynków mieszkalnych 
20 l na mieszkańca, jednak co najmniej 
jeden pojemnik 110 l lub 120 l na każdą 
nieruchomość na odpady zmieszane oraz 

pojemnik lub worek na odpady segrego-
wane. 

Do selektywnego gromadzenia odpa-
dów należy stosować pojemniki lub worki 
o następujących, ujednoliconych kolo-
rach: niebieski na papier i tekturę, żółty 
– na opakowania z tworzyw sztucznych, 
opakowania wielomateriałowe i metale, 
zielony – na szkła bezbarwne i kolorowe. 
Pojemniki lub worki powinny posiadać 
logo lub nazwę operatora, który odbiera 
odpady. Muszą być także oznaczone ro-
dzaje gromadzonych odpadów. 

Możliwe jest także gromadzenie od-
padów zbieranych selektywnie, papier, 
tworzywa sztuczne, szkło, metale i opa-
kowania wielomateriałowe, w jednym 
pojemniku lub worku. Opróżnione opa-

kowania, oprócz szklanych, należy trwa-
le zgnieść, jeśli rodzaj materiału na to 
pozwala, przed włożeniem do pojemnika 
lub worka. Selektywnie zbierane odpady 
przekazywane są przedsiębiorcy w po-
jemnikach lub w workach, które należy 
szczelnie zamknąć. 

Do pojemników lub worków prze-
znaczonych do selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych nie wolno wrzucać: 
opakowań z zawartością, np. z żywnością, 
pieluch jednorazowych, tworzyw sztucz-
nych pochodzenia medycznego, mokrych 
i zabrudzonych folii, opakowań i butelek 
po olejach silnikowych i smarach, puszek 
i pojemników po farbach i lakierach, me-
tali łączonych z innymi materiałami, np. 
z gumą, ceramiki (porcelana, naczynia 
typu acro, talerze, doniczki), luster, szkla-
nych opakowań farmaceutycznych i che-
micznych z zawartością szkła budowlane-
go (szyby okienne, szkło zbrojone), szyb 
samochodowych, zniczy, kineskopów, 
kalki technicznej. 

REGULAMIN CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Rada Miejska zmieniła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Zmieniła 
też regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Ponad 183 tys. zł z budżetu gminy 
otrzymało w ubiegłym roku szesnaście 
organizacji pozarządowych, które upo-
wszechniały kulturę fizyczną, sport, re-
kreację, wypoczynek dzieci i młodzieży, 
imprezy krajoznawcze. 

- Organizacje pozarządowe wniosły 
niemały wkład w realizację poszczególnych 
projektów – powiedział podczas sesji Rady 
Miejskiej Jarosław Czub z Referatu Rozwoju 
Gminy. –Z jednej strony były to zaangażowa-
nie i kreatywność, z drugiej – wymierne środ-
ki finansowe, a także wkład pozafinansowy, 
czyli głównie aktywność członków organi-
zacji i wolontariuszy. Nierzadko organizacje 
pozyskiwały wsparcie finansowe od sponso-
rów prywatnych i innych instytucji. 

W przedsięwzięciach, które realizowały 
organizacje, uczestniczyły głównie dzieci, 
młodzież, nie brakowało też osób dorosłych. 
Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywno-
ści otrzymało 2,5 tys. zł na zbiórkę żywności, 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Opa-
towie – 12 tys. zł na prowadzenie świetlicy 

środowiskowej, ZHP Chorągiew Kielecka 
Hufiec Opatów – 12,9 tys. zł na wypoczynek 
zimowy, 21,3 tys. zł – na wypoczynek letni, 
wyjazdowy, 5 tys, zł – na krajoznawstwo i 
wypoczynek, UKS Jedynka przy Samorządo-
wym Zespole Szkół nr 1 oraz UKS Olimpia 
przy SZS nr 2 – po 4 tys. zł na zajęcia spor-
towe, Opatowski Klub Sportowy – 62 tys. 
zł na szkolenie sportowe i udział w rozgryw-
kach piłki nożnej oraz 10 tys. – na szkolenie i 
udział w rozgrywkach piłki siatkowej.

Pieniądze po rozstrzygnięciu ogłaszanych 
konkursów przyznano także na przeciwdzia-
łanie patologiom społecznym, tworzenie wa-
runków do ograniczenia spożywania alkoho-
lu i zażywania substancji psychoaktywnych, 
zagospodarowanie czasu wolnego, zajęcia 
wychowawcze, sportowe, i rekreacyjne. Sto-
warzyszenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincen-
tego Paulo otrzymało 6 tys. zł, Stowarzysze-
nie Wiejskie „Nasze Kobylany” - 5 tys. zł. Tej 
ostatniej organizacji przyznano także w try-
bie pozakonkursowym 6,9 tys. zł na wsparcie 
budowy placu zabaw. 

która będzie gwarantowała zajęcie wybra-
nego placu. Jej wysokość będzie uzależ-
niona od stawki naliczanej m.in. za wjazd 
na targowisko samochodem o określonej 
nośności. A nowe stawki zaczną obowią-
zywać najwcześniej od 17 czerwca, po 
uprawomocnieniu się uchwały.
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W rocznicę Konstytucji 3 Maja 
pamięć o przeszłości

Obchody 223. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uro-
czystą mszą świętą w Kolegiacie pod 
wezwaniem św. Marcina. Było to jed-
nocześnie nabożeństwo za dar Matki 
Bożej Królowej Polski i dar kanonizacji 
Jana Pawła II.

Całość uroczystości uświetniła Orkie-
stra Dęta imienia Józefa Grudnia działa-
jąca przy Opatowskim Ośrodku Kultury, 
która wykonała utwory maryjne podczas 
mszy świętej, a także podczas wpisywania 
się jej uczestników do księgi pamiątkowej 
z okazji kanonizacji Jana Pawła II.

Następnie delegacje i poczty sztan-
darowe udały się przed pomnik majora 
Ludwika Topora-Zwierzdowskiego, gdzie 
orkiestra odegrała Hymn Państwowy. 

- Konstytucja została ciężko wypra-
cowana, konsensus był zawarty wśród 
różnych obozów władzy – powiedział 
burmistrz Andrzej Chaniecki. – Konsty-
tucja może nie była idealna, ale jednak 
przez tyle lat się sprawdziła i jest na miarę 
nowożytnego państwa demokratycznego 
w środkowej Europie. Sprawdza się teraz, 
gdy jesteśmy członkiem rodziny europej-
skiej. Konstytucja była olbrzymim wyda-
rzeniem w naszej historii i historii cywi-
lizacji nowożytnej. To drugi akt prawny 
końca XVIII wieku o tak ważnym znacze-
niu, po konstytucji amerykańskiej. 

Oprócz burmistrza Andrzeja Cha-
nieckiego głos zabrali: członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Kazi-
mierz Kotowski, starosta opatowski Bo-
gusław Włodarczyk i przewodniczący 
Rady Miejskiej Tomasz Staniek. W uro-
czystościach wziął udział także poseł na 
Sejm RP Jarosław Rusiecki.

Przemawiający wspominali wielkie 
wydarzenia z naszej historii, te odległe i te 
całkiem bliskie, jak kanonizacja papieża 

Polaka. Wszystkie one dają naszemu Na-
rodowi poczucie jedności, siły i nadziei 
na lepsze jutro. Przed pomnikiem majora 
Zwierzdowskiego odbyła się ceremonia 

złożenia wieńców przez przedstawicieli 
instytucji działających w Opatowie i po-
wiecie opatowskim. Na zakończenie uro-
czystości orkiestra odegrała „Rotę”.
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- To piękny kompleks, druga jego 
część będzie ukończona w nowej perspek-
tywie finansowej – mówi burmistrz An-
drzej Chaniecki. – Jeden z ładniejszych 
kompleksów w naszym kraju. Trzeba się 
tylko cieszyć. Standard sprzedaży zmienił 
się zdecydowanie na lepsze.

Boksy w hali wyposażone są w nie-
zbędną infrastrukturę. Każdy dzierżawca 
będzie miał umowę najmu. Na placu pod 
zadaszeniem oraz bez zadaszenia opłaty 
niewiele się zmieniły od tych, które były 
wcześniej. - Chciałem, by nie podnosić 
cen, chociaż warunki sprzedaży kupców, 
handlowców znacznie się polepszyły – 
podkreśla burmistrz Andrzej Chaniecki.

Na targowisku jest wiele rozjazdów i 
wjazdów, nie powinno więc być żadnych 
problemów z poruszaniem się na całym 
terenie. Pierwsze targi będą trochę orga-
nizacyjnie trudne, wszyscy pracownicy 
maksymalnie się angażują, by nie docho-
dziło do żadnych problemów.

Na terenie targowiska będą dodatko-
wo zatrudnione co najmniej trzy osoby, 
być może jeszcze następne, ale w zależno-
ści od tego, jak będzie się rozwijał handel. 
Burmistrz ostrożnie podchodzi do wy-
datków. Nowe osoby będą odpowiadać za 
kontakty, estetykę, wygląd zewnętrzny i 
wewnętrzny targowiska, w szczególności 
pomieszczeń handlowych. To dopiero 
początek, samorząd ma plany, by kom-

pleks dalej się rozwijał.
Burmistrz Andrzej Chaniecki dopie-

ro będzie tworzył zakład budżetowy, no-
woczesną obsługę na tym terenie. Ważne 
jest, by to, co zostało zbudowane, było 
utrzymywane w należytym porządku i 
spełniało wszystkie warunki do handlu, 
było bezpieczne i by się nie dekapitalizo-
wał ten majątek, estetyka i wszystko było 
jak należy.

Przypomnijmy, nowe targowisko po-
wstało na terenie ponad 3 hektarów w 
rejonie ulicy Sempołowskiej i Sienkiewi-
cza. Prace nad budową targowiska ruszyły 

Od środy 21 maja czynne jest już targowisko miejskie w Opatowie. Inwestycja 
zdecydowanie pozytywnie wpływa na wizerunek miasta, powiatu, regionu, doskonale 
wpisuje się w lokalną tradycję targów.

TARGOWISKO MIEJSKIE 
JUŻ CZYNNE 

już jesienią 2011 r., gdy gmina przygoto-
wała tereny do inwestycji. Zniwelowano 
wówczas nierówności, uprzątnięto gruz, 
powycinano krzewy i drzewa. Wykonano 
tymczasowe przejście przez Opatówkę. 
Mieszkańcy Wąworkowa i dalej leżących 
terenów z ulicy Sempołowskiej otrzymali 
skrócone przejście do ulicy Sienkiewicza 
i miasta. 

Przygotowane zostały drogi wjazdo-
we na targowisko, dwie od ulicy Sienkie-
wicza i jedna od Sempołowskiej. Działki 
przez rzekę Opatówkę połączone zostały 
mostem dla pojazdów o nośności 40 ton, 
szerokości 4 m. Obok mostu powstała 
kładka dla pieszych oddzielona bezpiecz-
nymi barierkami o szerokości 2 m.

Na inwestycję pod nazwą targowica 
miejska pozyskano środki finansowe w 
wysokości 60 proc. z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Targowisko zostało 
zbudowane zgodnie z rozporządzeniem 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczą-
cym projektu Mój rynek w 2012 r. Samo-
rząd miał wsparcie Urzędu Marszałkow-
skiego, w szczególności członka Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego, byłego 
starosty opatowskiego Kazimierza Ko-
towskiego. 

Program był realizowany w ramach 
Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Nowe targowiska, 
oprócz Opatowa, powstały w następują-
cych miejscowościach: Staszów, Bejsce, 
Piekoszów, Daleszyce, Sandomierz, Ku-
nów, Obrazów, Chmielnik, Busko-Zdrój, 
Pińczów oraz Jędrzejów. Ich budowa zo-
stała dofinansowana 10,4 mln zł. Każdy 
z beneficjentów otrzymał najwyżej 1 mln 
zł, co stanowiło maksymalnie 75 proc. 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzię-
cia.

inwestycje w mieście
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PODSTREFA EKONOMICZNA 
SZANSĄ NA ROZWÓJ GMINY

NASZE WOKALISTKI 
NA SPOTKANIACH 
MISTRZÓW MUZYKI

10 kwietnia odbyło się w Klubie Gwarek 
spotkanie informacyjne o planach funkcjo-
nowania opatowskiej podstrefy ekonomicz-
nej w Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej 
Euro-Park Wisłosan. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemy-
słu, Paweł Stawowy i Zygmunt Cholewiński, 
przybył też członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

Burmistrz Opatowa Andrzej Chaniec-
ki przypomniał, że ponad trzy lata trwały 
starania, by tereny włączyć do strefy. W tym 
czasie gmina musiała przygotować plan za-
gospodarowania przestrzennego, posiadać 
tereny, opisać je pod względem geodezyjnym 
i własnościowym, posiadać plan, wszystkie 
uzgodnienia. Rada Ministrów w lutym podję-
ła uchwałę o włączeniu terenów jako podstre-
fy do Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej. 
To razem pięć działek o powierzchni ponad 
5 ha, z których jedna leży wzdłuż drogi nr 9, 
przy trasie Opatów-Sandomierz. Technicznie 
teren jest przygotowany do inwestycji, kończy 
się budowanie infrastruktury. Może powsta-
wać miasteczko przemysłowe. 

– Jestem bardzo zadowolony, bo zostały 
wykonane podstawowe rzeczy, by przyciągnąć 
inwestorów – powiedział podczas spotkania 
burmistrz. – Przedsiębiorcy mogą skorzy-
stać z ulgi. W biznesie liczy się wiele innych 
elementów, także potencjał intelektualny, 
ludzki, rynek zbytu towarów i usług, rynek 
surowców. Można przedstawiać jeszcze wiele 
okoliczności. Na pewno jest to miejsce dobrze 
urządzone pod względem komunikacyjnym. 
Uzyskaliśmy 1,7 mln zł na zagospodarowanie 
terenów pod inwestycje. To 60 proc. wkładu, 
reszta to udział własny gminy. Mamy jeszcze 
możliwość poszerzenia terenów pod inwesty-
cje.

Burmistrz Andrzej Chanecki nie ukrywa, 
że wykonał to, co do niego należało. Powstał 
fundament pod inwestycje, pod kapitał. To 
nie znaczy, że jego rola już się kończy. Nadal 
musi poszukiwać. Gmina nie może prowadzić 
działalności gospodarczej, ale obowiązkiem 
burmistrza jest nadal promować strefę, współ-
pracować z nią, pokazywać inwestorom. - 
Dzisiaj mamy stworzone warunki pod to, 
by inwestować – podkreślał burmistrz. - Nie 
oczekuję, chociaż bym chciał, że tutaj przyj-
dą ogromne zakłady pracy, ale na zasadzie 
kooperacji możemy tutaj stworzyć porządne 
środowisko przemysłowo-handlowe. Znajdu-
jemy się na dobrym szlaku komunikacyjnym. 
Tak musimy myśleć i działać z determinacją. 
Nie jesteśmy zaściankiem. Strefy ekonomicz-
ne mają działać do 2026 r., przed nami 12 
lat. A nie wiadomo, czy nie będą przedłużo-
ne jak teraz. Każdy, kto zainwestuje środki i 

postawi zakład, otworzy 
produkcję, rozwinie się. 
Zbudowaliśmy to, co 
powinno powstać już kil-
kanaście lat temu, zaraz 
po transformacji. A teraz 
potrzebna jest szczególna 
nasza aktywność. 

Uczestniczący w spo-
tkaniu ekspert w tarno-
brzeskim oddziale Agen-
cji Rozwoju Przemysłu, 
Paweł Stawowy podkre-
ślił, że w Opatowie to 21 
podstrefa TSE. – Tu nie ma żadnych ogra-
niczeń w prowadzeniu działalności, oprócz 
ekologicznych – podkreślił. - Każda branża i 
każda działalność może tutaj znaleźć miejsce. 
Potencjał strefy to możliwość zainwestowania 
około 50 mln zł, gdzie może być kilku przed-
siębiorców, ponad 200 nowych miejsc pracy. 
Wszyscy, którzy tu zainwestują, mogą sko-
rzystać z ulgi w podatku dochodowym, czyli 
tak zwanej pomocy publicznej. Zapraszamy 
do nas, do biura po szczegółowe informacje o 
limitach dla małych, średnich i dużych przed-
siębiorstw.

Członek Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego Kazimierz Kotowski przypomniał, 
że samorząd województwa pozytywnie odpo-
wiadał na przygotowane w Opatowie wnioski 
i sugestie, opracowane założenia. - Dzisiaj po-
kazujemy te możliwości poprzez przemiany 
w strukturze i infrastrukturze komunalnej w 
Opatowie – powiedział. - Mamy świadomość, 
że 60 proc. tych kwot to środki unijne. Chwa-
ła burmistrzowi za inicjatywę, że tutaj wspól-
nie w mieście starają się razem, by zmieniać 
nasze otoczenie. Zadowolenie tym większe, 
że powstaje właśnie w Opatowie podstrefa 
ekonomiczna. To nowe szanse i wyzwania dla 
samorządu. 

Paulina Andzel, Julia Sapała i Anna 
Surma, wokalistki ze Studia Piosenki OOK,  
uczestniczyły 31 maja w niezwykłym wy-
darzeniu muzycznym, VIII Spotkaniach 
Mistrzów Muzyki, które odbyły się pod-
czas Międzynarodowego Festiwalu Kultu-
ry Dziecięcej Pacanów - Norwegia 2014. 

To niezwykłe zaproszenie otrzymują 
laureaci konkursów wokalnych szczebla wo-
jewódzkiego, ogólnopolskiego, międzynaro-
dowego w danym roku szkolnym. 

Dziewczęta uczestniczyły w fascynują-
cych i wartościowych warsztatach muzycz-
nych  prowadzonych przez Agatę Steczkow-
ską i Pawła Steczkowskiego. Dowiedziały się 
wielu ciekawych rzeczy o sztuce wokalnej, 
poznały zagadnienia muzyczne i uczestniczy-
ły w zajęciach praktycznych. Uwieńczeniem 
warsztatów  był wspólny występ z artystami. 

Następnie wokalistki uczestniczyły w 
przesłuchaniach konkursowych, które od-
były się w plenerze, na scenie zbudowanej na  
rynku miasta. Atrakcją Spotkań Mistrzów 
był występ Formacji Chatelet.  Nad całą im-
prezą czuwali konferansjerzy, aktorzy - Mo-
nika Dryl i Michał  Piela.

Wokalistki przywiozły z Pacanowa nie-
zapomniane wrażenia, nowe doświadczenia 
muzyczne, wo-
kalne. Udział w 
imprezie był dla  
nich ogromnych 
wyróżnieniem 
oraz wspaniałym 
prezentem na 
Dzień Dziecka. 
Solistkom to-
warzyszyła opie-
kunka artystycz-
na, instruktor 
Studia Piosenki 
OOK Magdale-
na Szemraj.

kultura
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NAJLEPSI W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH 

wybitni uczniowie

Supermistrz w kraju 
Uczeń klasy II b, Gimnazjum SZS nr 1 

Kacper Skwarliński został laureatem trzech 
konkursów: chemicznego, fizycznego i mate-
matycznego, a także finalistą konkursu języka 
polskiego. - Jeszcze nie wiem, kim chciałbym 
być – mówi supermistrz w szkole, powiecie, 
województwie i kraju. - Przyszłość swą wiążę 
z matematyką, fizyką. 

Opiekunem Kacpra w konkursie che-
micznym była Katarzyna Hejnicka-Bystroń, 
która prowadziła dla niego dodatkowe zaję-
cia. Uczeń przygotowywał się także w domu. 
Finał w Kielcach polegał na rozwiązaniu testu, 
odpowiedzi na pytania poprzez wybór jednej 
z możliwości ABCD oraz odpowiedzi opiso-
we. Najtrudniejsze pytania dotyczyły estrów, 
przepuszczania kwasów przez płuczkę. Kac-
per już od dawna interesuje się chemią. 

Etap wojewódzki konkursu fizycznego 
polegał na wybraniu jednej odpowiedzi po-
śród kilku podanych. Najtrudniejsze było za-
danie, jak trzema sposobami pobudzić prąd w 
pierścieniu. Sporo było łatwych problemów. 
Fizyką zainteresował się na początku roku. 
W konkursie matematycznym w finale miał 
do rozwiązania 6 zadań, sporo dość trudnych. 
Matematyka to jego „konik” od początku 
„podstawówki”. Kacper został też finalistą 
konkursu języka polskiego. Trzeci etap składał 
się z części ustnej, prezentacji swojej pasji hu-
manistycznej oraz wybranego twórcy lub jego 
dzieła. Opowiedział o swoim zainteresowaniu 
historią. Wybrał do omówienia Konstytucję 3 
Maja i jej współtwórcę Hugo Kołłątaja. 

Troje finalistów z „Jedynki”
SZS nr 1może się także poszczycić trze-

ma finalistami. Barbara Przygoda, uczenni-
ca klasy VI a Szkoły Podstawowej, została 
finalistką konkursu humanistycznego. Roz-
wiązywała test pisemny, najwięcej pytań do-
tyczyło historii, jedno sprawiło jej trudność. 
Nie mogła odpowiedzieć, z którego zaboru 
pochodzi prezentowane zdjęcie. Bez trudu 
za to poradziła sobie z napisaniem 1,5- stro-
nicowego sprawozdania z odsłonięcia po-
mnika Homo homini. 

– Historią, językiem polskim zaintereso-
wałam się w szóstej klasie – opowiada fina-
listka. - Moja siostra Paulina przed czterema 
laty też brała udział w tym konkursie i ja też 
chciałam spróbować swoich sił. Kiedyś ma-
rzyłam o zawodzie lekarza, teraz wybieram 

się do klasy humanistycznej. Chcę studiować 
prawo w Warszawie i zostać adwokatem. 

Angelika Zieja, uczennica klasy III c 
Gimnazjum, znalazła się w finale konkursu 
biologicznego. Etap wojewódzki był dla niej 
podsumowaniem i sprawdzeniem wiedzy z 
trzech lat, z ewolucji, ekologii, genetyki. Naj-
większą trudność sprawiło jej formułowanie 
odpowiednich wniosków do doświadczeń, 
najłatwiejsze były zadania z genetyki. Od 
zawsze interesowała się przyrodą, biologią. 
Świetnie prowadziła z nią zajęcia Agnieszka 
Karnas. - Wszystko zależy od tego, na jaki 
profil pójdę w liceum – odpowiada na py-
tanie, kim chciałaby zostać w przyszłości. 
- Waham się między matematyczno-fizycz-
nym i biologiczno-chemicznym. Wcześniej 
chciałam być lekarzem, pomagać ludziom, 
udzielać się społecznie, teraz bardziej ciągnie 
mnie politechnika. 

Marcin Wróblewski, uczeń klasy VI a 
Szkoły Podstawowej, został finalistą konkur-
su historycznego. Trzeci etap, podobnie jak 
pierwszy i drugi, polegał na wykazaniu się 
wiedzą z II wojny światowej, z martyrologii 
Żydów, strat Polski na Zachodzie. Marcin 
nie miał większych problemów, był świet-
nie przygotowany przez swego nauczyciela, 
Adama Otolińskiego. – Pasję do historii 
zaszczepił mi tata - mówi finalista. - Najbar-
dziej interesuje mnie średniowiecze. Ostat-
nio zacząłem się interesować II wojną świa-
tową. Jeszcze nie sprecyzowałem kierunku 
swoich studiów. 

 Czworo uczniów z „Dwójki”
Czterech finalistów konkursów przed-

Kilku uczniów Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 i SZS nr 2 zostało finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu woje-
wódzkim. Prawdziwym rekordzistą, nawet w skali kraju, okazał się Kacper Skwarliński, laureat trzech konkursów i finalista jednego.
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UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

OLIMPIA

pasjonaci, społecznicy
Uczniowski Klub Sportowy Olimpia przy Samorządowym Zespole Szkól Nr  2 w 

przyszłym roku będzie obchodził 20-lecie. Jest najstarszym tego typu stowarzysze-
niem w powiecie opatowskim. 

miotowych uczy się w SZS nr 2. Magdalena 
Stępień, klasa II c, została finalistką konkur-
su biologicznego. Jej opiekunem był Piotr 
Oleksiak. W Kielcach musiała odpowie-
dzieć na 30 pytań, najtrudniejsze dotyczyły 
botaniki, najłatwiejsze – anatomii i fizjologii 
człowieka oraz genetyki. - Biologią interesuję 
się od szkoły podstawowej – podkreśla. - To 
wyłącznie moja pasja, nikt mi jej nie narzucił. 
Z biologią wiążę swoją przyszłość. Być może 
wybiorę się na medycynę, ale teraz za wcze-
śnie o tym mówić. 

Kacper Gdowski, uczeń klasy III a, zna-
lazł się w finale konkursu historycznego. Jego 
opiekunem była Maria Strzyż. Etap woje-
wódzki to testy z historii od 1815 r. do 1918 
r. Sporo pytań dotyczyło regionu, zwłaszcza 
historii Kielc, co dla niego było dość trudne. 
Najprostsze obejmowały historię ogólną, 
powstania narodowe. - Tą pasją zaraziłem się 
już w dzieciństwie – mówi. – To mama mi ją 
wszczepiła. Dużo czytałem książek, chociaż 
czasami niewiele rozumiałem. Patrzę reali-
stycznie na życie. W przyszłości chcę studio-
wać kierunki ścisłe, matematyczno-fizyczne. 

Olga Mianowska, uczennica klasy III a, 
już po raz drugi została finalistką konkursu 
biologicznego. Jej opiekunem była Henryka 
Schab. Była dobrze przygotowana z gene-
tyki. Najwięcej problemów sprawiły jej do-
świadczenia. W szkole nie ma możliwości, 
by je przeprowadzać. Najłatwiejsze pytania 
dotyczyły nauki o człowieku. – Biologią 
zainteresowałam się już w pierwszej klasie 
gimnazjum – opowiada. - Uczyłam się z 
przyjemnością. Najbardziej pasjonuje mnie 
anatomia i fizjologia człowieka. Swoją przy-
szłość wiążę z biologią. Marzę o medycynie, 
być może będę genetykiem. 

Aleksandra Kondas, klasa III a, znalazła 
się w finale konkursu języka polskiego, Jej 
opiekunem była Anna Kotkowska. W eta-
pie wojewódzkim opowiadała o swojej pasji 
humanistycznej, czyli o zespole muzycznym 
The Beatles. Jej zadaniem było też przedsta-
wienie jednego artysty lub jego dzieła. Wy-
brała Edgara Allana Poe i jego opowiadanie 
„Czarny kot”. Lubi twórczość tego pisarza, 
chociaż w Polsce nie jest zbytnio popularna. 
Poe, jej zdaniem, należy do klasyków literatu-
ry. Był wybitnym przedstawicielem czarnego 
romantyzmu, operował surrealistycznymi, 
niekiedy odrażającymi skrajnymi opisami. 
- Skąd się wzięła moja pasja do języka pol-
skiego? – zastanawia się. - Moja babcia była 
nauczycielką języka polskiego. Od dziecka 
interesowałam się literaturą, szczególnie mi-
tami greckimi. Kierunki humanistyczne nie 
są zbyt przyszłościowe, dlatego swoją przy-
szłość wiążę z medycyną. 

Treningi i rekreacja
Klub prowadzim działalność dwukie-

runkowo, są to zajęcia treningowe, ale także 
rekreacyjno-sportowe promujące aktywny 
styl życia, organizowane cyklicznie między 
innymi w okresie ferii zimowych, w Dniu 
Dziecka. W 1998 r. klub zajął I miejsce w 
konkursie „Ferie na sportowo, kulturalnie, 
bezpiecznie, zdrowo” i otrzymał wyróżnie-
nie tarnobrzeskiego Kuratora Oświaty. 

- Wszystkie osiągnięcia klubu możli-
we są dzięki zaangażowaniu nauczycieli 
– mówi prezes UKS Olimpia Dorota Pu-
stuła. - Pracujemy społecznie, pozyskiwa-
ne środki finansowe z budżetu miasta i od 
prywatnych sponsorów pozwalają na zakup 
niezbędnego sprzętu sportowego i wyposa-
żenia oraz na pokrywanie kosztów uczest-
nictwa w zawodach. Najlepszym funduje-
my też drobne nagrody. Jestem wdzięczna 
wszystkim za wkład pracy, który włożyli w 
osiągane przez dzieci sukcesy sportowe.

Obecnie klub prowadzi zajęcia z bad-
mingtona, bilarda.    

UKS Olimpia został wpisany do Rejestru 
Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i ich Związ-
ków decyzją Wojewody Tarnobrzeskiego 26 
maja 1995 roku. Stowarzyszenie powstało 
z inicjatywy dyrekcji i nauczycieli ówczesnej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Opatowie. Za-
łożycielami Klubu byli: Grzegorz Maliński, 
Ryszard Wosik, Wacław Woszczycki, Dorota 
Pustuła, Elżbieta Stawiarska i Stanisław Ły-
gaś, ówczesny przewodniczący Rady Rodziców. 
Pierwszym prezesem klubu został  Grzegorz 
Maliński. Obecnie funkcję prezesa pełni Dorota 
Pustuła, a członkami zarządu są: Beata Rusak, 
Marta Skowron, Grzegorz Maliński, Grzegorz 
Skrzypczak i Zdzisław Pacholczak. To druga 
4-letnia kadencja obecnego zarządu. 

Zarząd UKS Olimpia, od lewej strony – Grze-
gorz Maliński, Marta Skowron, Beata Rusak, prezes 

Dorota Pustuła, Zdzisław Pacholczak, Grzegorz 
Skrzypczak. 

Złote siatkarki
W poprzednich latach w klubie działa-

ły sekcje piłki nożnej chłopców i siatkówki 
dziewcząt. To właśnie dziewczęta odnosiły 
największe sukcesy. W 2011 r.  drużyna

w składzie, Aleksandra Popek, Patrycja 
Janik, Martyna Gałka, Weronika Czub, 
Paulina Piotrowicz, Olga Sadocha, Kata-
rzyna Strzyż, Justyna Czeczot, Julia Skuza, 
Olga Orzechowska, Sylwia Ścibisz, zdobyła 
mistrzostwo województwa świętokrzyskie-
go i reprezentowała region na Ogólnopol-
skich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 
Głuchołazach. Opiekunami zespołu byli: 
Beata Rusak i Grzegorz Skrzypczak 

W 2011 r. dziewczęta zwyciężyły w 
rozgrywkach „Świętokrzyskie Mini Vol-
ley Cup”, w 2012 r. zajęły II miejsce. Skład 
drużyn uzupełniły: Weronika Kalita, Na-
talia Roży, Katarzyna Ścibisz, Julia Słowik, 
Aleksandra Staniek, Paula Łukawska. 
Opiekunami drużyn byli Grzegorz 
Skrzypczak  i Zdzisław Pacholczak.

Treningi i zaangażowanie na-
uczycieli oraz zawodniczek przynio-
sły kolejny sukces. W 2013 r. dziew-
częta zajęły I miejsce w półfinale 
wojewódzkim i III miejsce w woje-
wództwie. W 2014 r. zawodniczki 
wywalczyły I miejsce w półfinale 
wojewódzkim. W skład zwycięskiej 
drużyny wchodzą: Justyna Czeczot, 
Olga Orzechowska, Julia Skuza, Julia 
Słowik, Katarzyna Ścibisz, Angelika 
Majka, Olga Sadocha, Aleksandra 
Popek, Wiktoria Seweryńska i kapi-
tan drużyny Patrycja Janik. Opieku-
nem drużyny jest Marta Skowron.

Chłopcy sprawdzają się w bilardzie
W 1997 r.  klub poszerzył swą ofertę 

dla uczniów o sekcję pool bilarda. Zajęcia 
te do dziś cieszą się dużym powodzeniem. 
Największy sukces w tej dyscyplinie odnie-
siono w 2009 r., gdy drużyna chłopców w 
składzie, Piotr Curyło, Dawid Lis, Krystian 
Gondek, Mateusz Małasinski, zwyciężyła 
w Świętokrzyskiej Młodzieżowej Lidze Bi-
lardowej. Od 2012 r. działa sekcja badmin-
tona, uczniowie uczą się nowej dyscypliny, 
pierwsze sukcesy w swoich kategoriach wie-
kowych odnieśli: Jakub Maliński i Tomasz 
Szczur.
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oświata

PRZEDSZKOLE Z POMYSŁEM

Wycieczki największym hitem
Dzięki projektowi z EFS udało się wyko-

nać w przedszkolu wiele pilnych prac, wyre-
montowana została jedna sala, łazienka, hol, 
zakupiono wiele nowoczesnych pomocy dy-
daktycznych. – Prowadzimy zajęcia dodatko-
we z logopedii, rytmiki, języka angielskiego – 
wylicza dyrektor Anna Dziarmaga. – Jednak 
największym hitem projektu są wycieczki po 
regionie.

Zaplanowano wycieczki po najbliższej 
okolicy, na Święty Krzyż, do Muzeum Mul-
timedialnego, do Zwierzyńca i Juraparku w 
Bałtowie, Nadleśnictwa Łagów, do Babojago-
wa i Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej 
oraz do Sandomierza, gdzie dzieci będą zwie-
dzać podziemia i wybiorą się w rejs statkiem. 

Przedszkole sporo zyskało dzięki realizacji 
projektu. – Mogliśmy zatrudnić nauczycieli 
wspierających, którzy prowadzą zajęcia indy-

widualne z dziećmi – wyja-
śnia dyrektor przedszkola. 
- To jest nasz atut. 

Patriotycznie  
i ekologicznie

Oprócz projektu w ra-
mach POKL Kapitał Ludz-
ki z EFS, w przedszkolu re-
alizowane są trzy programy, 
jeden innowacyjny, Anny 
Dziarmagi i dwa programy 
autorskie, Elżbiety Wójcik 
„Mój dom, nasz kraj” i Gra-
żyny Hajdukiewicz „Zostań 
przyjacielem przyrody – 
cztery pory roku z Ekolud-

kiem”. 
Programy autorskie zawierają organizację 

różnych imprez, uroczystości, między innymi 
„Kto ty jesteś? Polak mały!”, „Jestem silny i 
zdrowy”. To duże imprezy otwarte dla miesz-
kańców i dzieci z Opatowa. Przeprowadzane 
są też konkursy ogólnopolskie i tylko w przed-
szkolu. - To jest ogromny atut naszej placówki – 
nie ukrywa dyrektor przedszkola. – Dzięki tym 
działaniom możemy zaprezentować się z jak 
najlepszej strony, pokazać wysoką jakość pracy. 

Projekt „Mój dom, nasz kraj”, to pomysł 
nauczycielki Elżbiety Wójcik. - Wiem, że war-
tości, które przekazujemy dzieciom, pozostają 
w nich w dorosłym życiu – mówi. - Przekazu-
jemy nie tylko swoje doświadczenie, ale rów-
nież uczucie, które jest w nas. Dzieci mogą 
przez to wiele zyskać. Przedstawiając wycho-
wankom patriotyczne wartości chciałam, by 
poznały nasze korzenie, zaczęły od rodziny, 

grupy przedszkolnej, po-
przez nasze miasto, a potem 
region, kraj. 

Program był przezna-
czony dla grupy najstarszej, 
5-latków. Obecnie Elżbieta 
Wójcik prowadzi grupę naj-
młodszą i w niej także wpro-
wadza elementy programu, 
który realizowała ze starszą 
grupą.

Dużym echem odbiło 
się wystawienie „Bajki mu-
zycznej” wspólnie z Opa-
towskim Ośrodkiem Kul-
tury. Okazało się, że pomysł 

ten bardzo pozytywnie odebrany został przez 
mieszkańców. Rodzice chętnie przygotowy-
wali stroje, przychodzili na próby, zapraszali 
nawet dalszą rodzinę na występy. Bajka cieszy-
ła się tak dużym powodzeniem, że jeszcze pod 
koniec roku przedszkolaki dały jeden dodat-
kowy występ.

Razem z rodzicami
W przedszkolu jest jeszcze bardzo dużo 

do zrobienia, potrzebne są szczególnie prace 
remontowe. Należy wymienić elektrykę, ka-
nalizację, wyremontować sale, łazienki. Na 
wymianę czeka sprzęt w ogrodzie, który ma 
tyle lat, ile przedszkole. – Remonty wykonuje-
my sukcesywnie – wyjaśnia dyrektor. - Nieste-
ty, nie mają standardów nowoczesności. To są 
najpilniejsze w tej chwili potrzeby.

Dzięki PKOL wymienione zostały płytki 
tylko w jednej łazience, zmodernizowana sala 
dydaktyczna, ale są jeszcze cztery do moderni-
zacji łącznie z łazienkami. 

Dyrekcja, pracownicy przykładają dużą 
wagę do współpracy z rodzicami, którzy chęt-
nie uczestniczą w różnych akcjach, niektóre 
nawet sami inicjują. Na konkurs wielkanoc-
ny trafiło tyle prac wykonanych przez dzieci 
wspólnie z rodzicami, że z trudem można 
było je pomieścić. Wystawa pokonkursowa 
w Urzędzie Miejskim cieszyła się olbrzymim 
zainteresowaniem. 

Miejsce dla każdego dziecka
To jedyne przedszkole w Opatowie. 

Obecnie jest 6 oddziałów, w których prze-
bywa 152 przedszkolaków, jeden oddział, 
grupa zerowa znajduje się w Samorządowym 
Zespole Szkół nr 2. W nowym roku szkolnym 
utrzyma się ta liczba. Przedszkole prowadzi 
program, którego celem było zwiększenie 
miejsc dla dzieci. Ze 125 liczba miejsc została 
zwiększona do 152. 

W przedszkolu pracuje 13 nauczycieli, w 
tym nauczyciel języka angielskiego i dwóch 
nauczycieli wspierających, którzy prowadzą 
pracę wyrównawczą z dziećmi o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. Jest 11 pracowni-
ków administracji i obsługi. 

Przedszkole istnieje od 1 lutego 1970 r. 
Najpierw były cztery oddziały i sala gimna-
styczna. Kiedy zlikwidowano Przedszkole nr 
3, wtedy z sali gimnastycznej powstała kolejna 
sala do zajęć. Obecnie przedszkole nie ma sali 
gimnastycznej. 

- Od kilku lat nie zdarza nam się, by które-
kolwiek dziecko nie zostało przyjęte – mówi 
dyrektor Anna Dziarmaga. – Naszą placówkę 
wyróżnia wykształcona kadra, chętna do in-
nowacji, doskonalenia się. Panuje tu życzliwa, 
ciepła atmosfera, nastawieni jesteśmy na po-
moc każdemu dziecku.

Przedszkole Publiczne realizuje obecnie projekt ze Europejskiego Funduszu Społecz-
nego „W przedszkola najlepsza inwestycja” o wartości ponad 500 tys. zł. Dzięki pomocy 
gminy, burmistrza Andrzeja Chanieckiego ma warunki, by przyjąć dzieci z orzeczeniami o 
potrzebie kształcenia specjalnego. 
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Andrzej Chaniecki otrzymał nagrodę 
główną Burmistrz Roku 2013/2014. Kapitu-
ła w uzasadnieniu stwierdziła, że kierowany 
przez niego samorząd wykonał wiele zadań 
inwestycyjnych, promował przedsiębior-
czość, zbudował targowisko, którego koszt 
wyniósł 2 mln zł, doprowadził do powstania 
terenów inwestycyjne, podstrefy Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Wisło-San, co przy-
niesie wzrost konkurencyjności ośrodków 
lokalnych. W partnerstwie publiczno-pry-
watnym doprowadził do powstania dworca 
PKS. – Cieszę się, że znalazłem się w gronie 
liderów samorządności – powiedział An-
drzej Chaniecki po przyznaniu nagrody. - 
Dziękuję kapitule, że dostrzegła naszą pracę, 
Rady Miejskiej, moich współpracowników. 
Dziękuję wszystkim, którzy pomagają nam 
życzliwością, przedsiębiorcom tworzącym 
miejsca pracy i inwestującym w naszej gmi-
nie. Dziękuję Zarządowi Województwa, 
marszałkowi Kazimierzowi Kotowskiemu, 
pani wojewodzie i jej służbom. 

Na pytanie, jak burmistrz przyjął tak 
zaszczytną nagrodę, Andrzej Chaniecki 
odpowiedział skromnie, że traktuje ją jako 
wyróżnienie dla gminy. Wyraził jeszcze 
raz zadowolenie, że znalazł się w towarzy-
stwie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
których sukcesy znane są w regionie. - Tu 
chodzi o to, by dorównywać najlepszym – 

powiedział. - To trudne początki, ale efek-
tywne, chociaż niekoniecznie efektowne. 
Gratuluję wszystkim, którzy otrzymali wy-
różnienie. Nagroda mobilizuje do dalszej, 
wytężonej pracy. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki przypo-
mniał, że kapituła wysoko oceniła powsta-
nie targowiska, terenów inwestycyjnych, 
podstrefy, dworca PKS w partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym. – Szkoda, że ta ostat-
nia rzecz u nas się nie przyjmuje, mało tego, 
jest źle postrzegana, inaczej niż na zacho-
dzie Polski – podkreślił. - Ciągle tłumaczę 
ludziom, że współpraca gospodarcza, eko-
nomiczna polega na tym, by każdy mógł 
z niej skorzystać. Nie można oczekiwać, 
by ktoś działał non profit. Nikt nie włoży 
pieniędzy po to, by je stracić. Dla mnie jest 
istotne, że nie dołożyłem środków do orga-
nizacji dworca, który teraz funkcjonuje. A 
potrzebna byłaby duża kwota. Nie mogliby-
śmy sami zbudować dworca, bo nie byłoby 
nas na to stać. A poza tym to nie jest żadna 
działalność gospodarcza przynosząca zysk. 
W wielu obszarach działalności społeczno-
-ekonomicznej trzeba szukać inwestorów z 
zewnątrz, by mieć efekty i lepiej służyć lu-
dziom. 

Uroczystość w WDK była dziesiątym 
jubileuszowym spotkaniem samorządow-
ców z regionu świętokrzyskiego, ludzi za-

służonych, wybitnych, wyróżniających się 
aktywnością w swoich lokalnych społecz-
nościach. W ciągu dziesięciu lat plebiscyt 
spotykał się z dużym zainteresowaniem jed-
nostek samorządowych i stworzył niepo-
wtarzalną okazję do ich promocji. Kolejne 
edycje Plebiscytu Euro-Gmina są znakomi-
tą okazją do pokazania bieżących osiągnięć, 
dorobku najlepszych samorządów, promo-
cji najbardziej wartościowych inicjatyw. 

Nagrody i wyróżnienia były przyznawa-
ne przez kapitułę, przedstawicieli Agencji 
Pop-Art oraz Fundacji Gospodarczej Euro-
-Gmina, Euro-Powiat, Euro-Partner, Urzę-
du Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzyskiego. 
- Jesteśmy od dziesięciu lat w Unii Europej-
skiej i od dziesięciu lat prowadzimy plebi-
scyty – powiedział prezes Agencji Pop-Art 
Jerzy Chrobot. - Nagrody otrzymuje kwiat 
naszych samorządowców. 

O wielkim zaszczycie uczestniczenia 
w uroczystości mówiła dyrektor generalny 
Urzędu Wojewódzkiego Maria Szydłow-
ska, który reprezentowała wojewodę świę-
tokrzyskiego Bożentynę Pałkę-Korubę. 

Grupa samorządowców otrzymała na-
grody w różnych kategoriach, między in-
nymi Lider Samorządności, Supermiasto 
Roku, Superburmistrz Roku, Superwójt 
Roku, Gmina Roku. Nagrodę specjalną za 
długoletnią pracę na rzecz rozwoju samo-
rządów otrzymał członek Zarządu Woje-
wództwa, Kazimierz Kotowski.

ANDRZEJ CHANIECKI  
BURMISTRZEM ROKU 2013/2014

Burmistrz Opatowa Andrzej Chaniecki otrzymał nagrodę główną X Plebiscytu Euro-
-Gmina, Euro-Powiat, Euro-Partner Województwa Świętokrzyskiego 2013/2014, który w 
piątek, 30 maja, został rozstrzygnięty w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. 

sukces w Plebiscycie Euro-Gmina



12 OPATÓW nr 2 (10), maj - czerwiec 2014

JARMARK DLA DZIECI, 
TARGI FOLKLORUPamięć o wielkiej historii

- Rozpoczynamy dzisiaj coroczną, 
cykliczną imprezę Jarmark Opatowski 
– zwrócił się do mieszkańców burmistrz 
Andrzej Chaniecki. - To słowo jarmark 
zmieniało się przez wieki. Pierwsze zapisy 
o targach towarowych pochodzą z czasów 
Cesarstwa Rzymskiego. W średniowieczu, 
w naszym kraju, wymiana towarowa odby-
wała się między Wschodem i Zachodem. 
To nie był tylko aspekt gospodarczy, ale i 
polityczny, prawny. W Opatowie mieliśmy 
ogromne tradycje, znajdowaliśmy się na 
szlaku średniowiecznym, targowym, który 
szedł od Rusi na zachód i na północ. Pod-
ziemia opatowskie stanowiły magazyny. 
To powodowało, że stawaliśmy się bogatsi 
i coraz więcej nas przybywało. Najbardziej 
rozwinęły się targi za czasów Szydłowiec-
kiego, na początku XVI w. Nawiązujemy do 
tej wielkiej historii targów. Mamy stragany, 
w obszarze kultury – występy artystyczne.

Burmistrz pozdrowił wszystkie dzieci, 
który przybyły do amfiteatru i życzył im z 
okazji święta dobrych ocen na koniec roku 
szkolnego, bezpiecznych, pełnych wrażeń 
wakacji oraz spełnienia marzeń.

Andrzej Chaniecki powitał na jarmarku 
przyjaciół z Modrego Kamienia, z piękne-
go, malowniczego miasta z południowej 
Słowacji, które liczy około półtora tysiąca 
mieszkańców. W składzie delegacji byli: 
burmistrz Aladăr Bariak, skarbnik Helena 
Lentvorskă, przedstawicielka straży pożar-
nych Zofia Poüšpőkyovă. Burmistrz oficjal-
nie otworzył jarmark i oddal głos swemu 
koledze ze Słowacji. 

- Szanowni mieszkańcy miasta Opato-
wa, dziękuję burmistrzowi za zaproszenie – 

powiedział primator Aladăr Bariak. – Mo-
dry Kamień to gościnne miasto, uprzejmi 
mieszkańcy, którym Polacy są bardzo bliscy. 
Nasze miasteczko jest małe. Przyjeżdżając 
tu uczymy się od was, bierzemy to, co dobre. 
Pozdrawiam wszystkich, niech nasza przy-
jaźń trwa i rozwija się. Niech spotykają się 
nasze delegacje ludzi sportu, kultury. Zgod-
nie z tradycją burmistrz Andrzej Chaniecki 
przekazał młodym mieszkańcom Opato-
wa symboliczne klucze do bram miasta. - 
Niech wspólnie ze mną przez te dni rządzą 
i decydują o najważniejszych sprawach - po-
wiedział. 

 

Zespoły młodzieżowe, grupy folklo-
rystyczne

W programie pierwszego dnia impre-
zy znalazły się atrakcje dla dzieci. Wystąpił 
Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” Kielce. Nie 
brakowało konkursów z nagrodami dla 
najmłodszych, które sprawnie prowadziły 
panie z Radia Opatów. W bloku zespołów 
muzycznych wystąpiły: „Friedhof ”, „Avart”, 
„Fax” i „Romano Dżi”. Na zakończenie 
pierwszego dnia odbył się koncert trio Wes 
Gałczyński and Power Train, które wyko-
nuje muzykę rockową z domieszką bluesa. 
W przerwach między koncertami prezen-

Przez dwa dni, 31 maja i 1 czerwca, 
odbywał się w tym roku Jarmark Opa-
towski. Tym razem – pod hasłem „Targi 
Twórczości Ludowej”.

nasze tradycje
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towały się pary Klubu Tańca Towarzyskiego 
Promenada.

Drugi dzień „Jarmarku Opatowskiego” 
rozpoczął się od koncertu Opatowskiej or-
kiestry Dętej imienia Józefa Grudnia Opa-
towskiego Ośrodka Kultury. Po raz pierwszy 
muzycy wystąpili w nowych, stalowych mun-
durach, które ufundował burmistrz. Na scenie 
pojawiały się zespoły folklorystyczne: Kapela 
Braci Witkowskich, Kapela „Morki” oraz Ka-
pela „Tęgie Chłopy”. O godzinie 16.20 mło-
dzieżowa grupa teatralna przygotowała bajkę 
muzyczną „Poszukiwania zaginionej księż-
niczki” w reżyserii Edyty Gwoździk.

Aż z Rosji przyjechał do Opatowa ze-
spół baletowy „Chipolino”, który rewelacyj-
nie wystąpił z półtoragodzinnym progra-
mem. Muzykę country prezentowała grupa 
Ala Boncol i KoAlicja. Ta wielokrotnie na-
gradzana przez branżowe media tytułem 
„Wokalistki Roku” artystka to jedna z naj-
większych gwiazd country w Polsce.

Na zakończenie drugiego dnia miesz-
kańcy zobaczyli spektakl muzyczny w wy-
konaniu Teatru OOK „Już nie zapomnisz 
mnie, czyli wspomnień czar”. Premiera 
widowiska odbyła się 8 marca br. podczas 
„Dnia Kobiet”. Przedstawienie utrzymane 
w klimacie lat 20. i 30. prezentowane było w 

OOK już pięć razy, zawsze przy pełnej sali. 
W Festiwalu „Scyzoryki”, w podkategorii 
Teatr, grupa zajęła drugie miejsce.

Sporym zainteresowaniem cieszyły się 
pokazy miejscowych policjantów. - To były 
przejazdy rowerem w alkogoglach, które po-
kazywały, jak człowiek zachowuje się, gdy ma 
od 10 do 4 promili alkoholu – powiedział 
rzecznik prasowy KPP w Opatowie, aspirant 
Grzegorz Rusak. – Alkogogle kupiła Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i każdy może zobaczyć, jak 
zmienia się jego widzenie świata po spożyciu 
alkoholu. Przestrzegamy, jak procenty wpły-

wają na bezpieczeństwo na drodze. 
Podczas jarmarku rozegrany został Tur-

niej Szachowy o Puchar Burmistrza w kate-
gorii młodzieżowej dziewcząt i chłopców. 

Dwudniowa impreza była też okazją 
do prezentacji starych ginących zawodów, 
miłośników rzemiosła, rękodzieła. - Kiedyś 
przebywało tu wielu garncarzy, były zabawki 
drewniane wykonywane ręcznie, które teraz 
mają drugą młodość – nie ukrywa dyrektor 
OOK Andrzej Klimont. – I tak historia za-
tacza u nas koło. Nawiązujemy do dawnych 
pokazów artystycznych, zespołów ludo-
wych.
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Dzień Matki 
ci tańczyły dla swoich mam. 

- To była laurka taneczna, tańce towa-
rzyskie, latynoamerykańskie, standardowe 
– mówi Roman Dulny, który na co dzień 
pracuje z dziećmi. - Był też układ taneczny w 
wykonaniu Zespołu Tańca Nowoczesnego. 
Świetnie prezentowała się para Jakub Szczy-
kutowicz i Marika Wit, która najczęściej wy-
stępuje na turniejach tanecznych i najwięcej 
pracuje. 

Wokaliści studia piosenki, które prowadzi 
Magda Szemraj, przygotowali piosenki o mat-
ce. Paulinka Andzel zaśpiewała „Uściski dla 
mamy”, Anna Surma – „Serce za serce”, Szy-
mon Banaś – „Uciekaj moje serce”, Zuzanna 
Wiśniewska – „Co się stało z moją mamą”. 

Młodsze grupy teatralne pod kierunkiem 
Doroty Jopek pokazały miniinscenizacje, 
wierszyki. Najpierw na scenie były 4-latki z 
programem „Serduszko dla mojej mamy”, 
później pojawiły się dzieci starsze z progra-
mem „Czarodziejska kraina”, na końcu grupa 
dziecięca z minispektaklem „Podziękowania 
dla mamy”.

Grupa teatralna prowadzona przez Edy-
tę Gwoździk zaprezentowała wiersze, które 
recytował Mateusz Firmanty, Grzegorz Wło-
darczyk. Piosenki śpiewali: Magdalena Stę-
pień – „Strumień”, Krystian Łata – „O matce 
pieśń”, Krystian Łata i Magdalen Stępień – 
„Psalm dla ciebie”, Ola Wicha – „Dni, których 
nie znamy”, 

Na koniec rewelacyjnie wystąpił na sce-
nie zespół dziecięcy „Chipolino” z Iżewska, z 
Rosji, który cały program pokaże podczas jar-
marku Opatowskiego. Scenografię koncertu 
dla mam przygotowała Beata Piątek. 

W poniedziałek, 26 maja, w Opatow-
skim Ośrodku Kultury odbył się koncert 
dedykowany wszystkim mamom. Dzieci 
tańczyły, śpiewały, recytowały wiersze, 
występowały w małych inscenizacjach te-
atralnych.

Dyrektor OOK Andrzej Klimont powi-
tał serdecznie wszystkie mamy, ciocie, babcie, 
które przybyły na występ swoich pociech. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, An-
drzej Żychowski ze wzruszeniem mówił, że 
ma wspaniałą mamę, rodziców, do których 
może się przytulić, którzy się nim opiekują i 
na których może polegać. Wspomniał o swo-
im zawodzie nauczyciela, o swojej pracy z ma-
łymi dziećmi w klasach I-V. Zawsze ze wzru-
szeniem patrzy, gdy rodzice przyprowadzają 
swoje pociechy, przytulają je, uśmiechają się 
do nich. To jest najwspanialszy czas. 

- Życzę, by wasze dzieci zawsze myślały 
o was, pamiętały o was niezależnie od tego, 
gdzie będą przebywać – powiedział wiceprze-
wodniczący. - W tym momencie pamiętam o 
swojej, wspaniałej mamie, której tak wiele za-
wdzięczam. Jestem pewny, że gdyby nie ona, 
nie byłoby mnie ani tutaj, ani nie doszedłbym, 
do tego, do czego doszedłem. Jesteście wspa-
niałe, życzę wszystkiego najlepszego w imie-
niu burmistrza, przewodniczącego, radnych 
Rady Miejskiej. Niech te wspaniałe spotkania, 
występy naszych dzieci umilą dzisiejszy wie-
czór i niech będą dla was wielką radością na 
wszystkie dni waszego życia. 

Inscenizację na Dzień Matki przygotowa-
ły wszystkie sekcje OOK. Programy tworzyły 
jedną zwartą całość. Zaczęły 4-latki, skończyły 
klasy maturalne, cały przekrój wiekowy. Dzie-
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O WOLNOŚĆ TRZEBA SIĘ TROSZCZYĆ
ciekawi ludzie

- Jakie najważniejsze doświadczenia 
wyniósł pan z dziewięćdziesięciu lat życia? 
Jakie przemyślenia chciałby pan przekazać 
obecnym pokoleniom Polaków i tym, które 
nadejdą po nas?

- Moje pokolenie zostało wychowane w duchu 
patriotyzmu rozumianego inaczej niż dzisiaj. Ci, 
którzy obecnie nazywają się prawdziwymi patrio-
tami, nie bardzo mieszczą się w tym pojęciu. Moje 
pokolenie walczyło o wolność z całym zaparciem. 
Takim mottem, które mogłoby być dla nas i dla 
przyszłych pokoleń jest napis z kwatery grobowej 
Jędrusiów w Sulisławicach: „A gdy dzieci zapo-
mną, że mieszkały w schronach. Że widziały dni 
straszne, ponure i krwawe. Niechaj tylko to jed-
no pamiętają o nas, żeśmy padli za wolność, aby 
była prawem”. 

To jest motto, które mnie i moim kolegom, nie-
stety bardzo wielu już nieżyjącym, przyświecało od 
początku. I to zarówno w Armii Krajowej, jak i w 
konspiracyjnej działalności w organizacji Wolność 
i Niezawisłość walczącej z systemem komunistycz-
nym i potem, gdy siedziałem w więzieniu za walkę 
o wolność i suwerenność państwa polskiego. 

- Dokładnie obserwuje pan to, co dzie-
je się w naszym kraju, ogląda pan tele-
wizję, przegląda prasę. Wartości, o które 
pan walczył, są często pomijane, lekcewa-
żone, ośmieszane i nie są już tak ważne w 
obecnym świecie wielkich korporacji, Unii 
Europejskiej. Jak pan obecnie do tego pod-
chodzi? Jak pan ocenia tę rzeczywistość, w 
której pan żyje?

- Nie ma ustroju, który zadowalałby wszyst-
kich i wszystkim dawał to, czego pragną. Przy-
stąpienie Polski do Unii oceniam pozytywnie. 
Ten rozwój, który widzimy, stał się możliwy 
między innymi dlatego, że Polska wykorzystała 
swoją szansę i korzystając z funduszy unijnych 
dość dużo zrobiła. U nas na przykład odnowio-

ny został klasztor, doszło do renowacji świątyni, 
powstało wiele nowych dróg. To trzeba zapisać na 
plus. Nie należę do żadnej partii politycznej. Ak-
ceptuję zarówno tych z prawej, jak i lewej strony, 
jeśli ich działalność jest korzystna dla społeczeń-
stwa i państwa polskiego. 

- Spotyka się pan z młodzieżą, uczestni-
czy w sesjach, seminariach historycznych. O 
czym pan mówi na tych spotkaniach? O co 
pytają pana młodzi ludzie? 

- Ostatnio zabierałem głos w Domu Kultury 
podczas pokazu filmu „Nil” o generale Fieldor-
fie, który został zamordowany przez UB. To 
były moje wspomnienia. Na spotkaniach przeka-
zywałem jedną najważniejszą rzecz, że wolność 
nie jest dana raz na zawsze. O wolność stale trze-
ba walczyć, cenić, stale o niej pamiętać, stale się o 
nią troszczyć. Tylko tyle! 

- Powróćmy do przeszłości. Jak to się 
stało, że pan jako 15-letni chłopak zaczął 
działać w konspiracji w ruchu niepodległo-
ściowym? W jakim środowisku był pan wy-
chowywany, kogo z wybitnych nauczycieli 
chciałby pan wspomnieć? 

- Gdy byłem w gimnazjum, polonista, profesor 
Władysław Czerski mnie i wielu innym młodym 
ludziom wpoił te wszystkie ideały. Pokazał kieru-
nek, w którym trzeba iść w życiu, żeby się potem 
nie wstydzić spojrzeć sobie w twarz podczas golenia. 

- Walczył pan w konspiracji do 1945 r. 
potem też nie złożył broni. Którego ze swo-
ich dowódców, przełożonych, przyjaciół 
chciałby pan przypomnieć? Który wywarł 
na panu największe wrażenie?

- Jestem jedynym żołnierzem z Opatowa, z  
„JODŁY byłego Zgrupowania Partyzanckiego 
PONURY-NURT. Jestem ostatnim z żyjących 
członków sztabu opatowskiego WiN. Dr Marek 
Jedynak z kieleckiego IPN napisał o nas pracę. 
Major Jerzy Stefanowski „Habdank” to dla mnie 
wzór żołnierza. To człowiek, który przed wojną 
był takim dzisiejszym komandosem. Służył w 
marynarce wojennej, bronił w Gdańsku Polaków 
przed hitlerowcami. O jego losach dużo powiedzia-

no podczas konferencji, która odbyła się w Skarży-
sku-Kamiennej. Odważny, mądry, przewidujący, 
wszystkie jego działania były dokładnie przemy-
ślane i zorganizowane To przeciwieństwo Sędziego 
z „Pana Tadeusza”, który na wieść o zbliżaniu 
się Napoleona powiedział: „Robimy powstanie, 
szlachta na koń siędzie, ja obejmę dowództwo i 
jakoś to będzie”. Major nigdy tak nie postępował. 
Już nie żyje. Byłem na pogrzebie, jego prochy spo-
czywają na Cmentarzu Ewangelickim w Łodzi. 

- Walczył pan o Polskę wolną, ale nie-
zawisłą. Jednak po 1945 r. przyszedł inny 
ustrój. Znalazł się pan w więzieniu. Na-
zywali pana bandytą, reakcjonistą. Który 
z tych epizodów chciałby pan wspomnieć 
młodemu pokoleniu?

- Nie ma czego wspominać, bo są takie rze-
czy, w które nikt by nie uwierzył. Nie chcę, by 
młode pokolenie rozmyślało o tych więziennych 
doświadczeniach pod żadną postacią. 

- Jak pan się odnalazł w nowej rzeczy-
wistości po wyjściu z więzienia?

- Gdy wróciłem, część kolegów z AK, których 
nie aresztowano, pamiętali o mnie i starali się mi 
pomóc. Był to dyrektor Bogdan Wiatrowski, ps. 
„UR” jeden z dzielniejszych partyzantów z okresu 
okupacji, Włodzimierz Bąk, ps. „Kodak”, który 
pracował jako księgowy w Miejskim Przedsiębior-
stwie Remontowo-Budowlanym. Przyjęli mnie jako 
kierownika administracji. I tam rozpocząłem pra-
cę. Potem w MPGK, następnie w MPRB, gdzie 
byłem zastępcą dyrektora do spraw technicznych. 
Pracowałem też z nakazu władz w Powiatowym 
Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym, jako 
dyrektor chociaż nie był to wcale awans. Miałem 
za zadanie uporządkować dotychczasowy bałagan 
w firmie. Stamtąd odszedłem do Spółdzielni Pra-
cy Przemysłu Spożywczego, gdzie zajmowałem się 
stroną techniczną uruchomienia wytwórni krówek 
w Opatowie. Odszedłem na emeryturę w 1983 r. 

- Jakie są obecnie pana pasje, hobby ? 
Czym się pan zajmuje?

- W tej chwili spotykam się z kolegami, pro-
wadzę działalność w Środowisku Świętokrzy-
skch Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej 
PONURY-NURT , biorę udział w spotka-
niach w Wąchocku i na Wykusie. Propaguję 
treści, które dla mnie, dla mojego pokolenia były 
i są ważne. 

Zdzisław Dydo, ps. „Bliski” , urodził się w 1924 r. w Opatowie, uczęszczał do Gimnazjum Ogól-
nokształcącego, w 1939 r. zaczął pracować w warsztacie ślusarskim ojca. Od listopada został zaprzy-
siężony i współpracował z różnymi zalążkowymi organizacjami, potem w ZWZ, AK. W listopadzie 
1943 r. przystąpił do produkcji próbnej serii pistoletów maszynowych wzorowanych na pistoletach KIS 
i do września 1944 r. zdążył zmontować 8 sztuk zmodyfikowanych pistoletów „Likwidator”. Od wiosny 
1945 r. należał do zalążkowego związku NIE, potem do WiN. Od grudnia 1946 do grudnia 1951 
r. przebywał w więzieniu. W październiku 2006 r. awansowany na stopień porucznika. Przez 15 lat 
sekretarz Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Opatowie. Obecnie członek Środowiska Święto-
krzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK PONURY-NURT. Żona Krystyna Benigna, zmarła w 1994 
r. przeżywszy 68 lat. Dwoje dzieci: Marek, rocznik 1955, chirurg w Nowym Dworze Mazowieckim, 
Ewa, rocznik 1957, lekarz pediatra w Sandomierzu, czworo wnuków – Aleksandra, Ewa (dzieci Mar-
ka), Agata, Michał (dzieci Ewy). 

(Rozmowa ze Zdzisławem Dydo, żołnierzem Armii Krajowej, pseudonim „Bliski”, 
który w tym roku, 8 sierpnia, kończy 90 lat)
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DWA WIEKI 
ZE ZNAMIENITYMI RODAMI 

wielkie tradycje 

Dwaj bracia, ksiądz i lekarz
Z epitafium Włodzimierza Karola 

Mroczkowskiego dowiadujemy się, że urodził 
się 22 XI 1827 r., pracował w zawodzie leka-
rza 50 lat, był lekarzem powiatowym w Opa-
towie 37 lat, zmarł 23 VI 1901 r. Pozostawił 
po sobie żonę Leonię z Boryckich, dzieci i 
wnuki. Inne źródła podają, że ukończył Aka-
demię Medyczną w Petersburgu (1850), był 
stypendystą rządowym i po ukończeniu stu-
diów obsługiwał zaciągnięty dług. 

Dodatkową wiedzę daje nam analiza 
aktów stanu cywilnego parafii św. Marcina. 
19 października 1868 r. urodziła się Maria 
Helena Mroczkowska, córka Włodzimierza 
lat 41 i Leonii z Boryckich lat 24. Świad-
kami zgłaszającymi urodzenie w kancelarii 
parafialnej byli Piotrowski Wiktor lat 33, 
aptekarz ze Stopnicy i Piotrowski Michał 
lat 30 ze Stodół. Chrzestnymi zostali ksiądz 
Henryk Mroczkowski i Paulina Borycka. 
Spośród wymienionych osób na szczególną 
uwagę zasługuje Michał Piotrowski (1837 – 
1911), który czynnie uczestniczył w powsta-
niu styczniowym, walczył pod dowództwem 
Langiewicza, po upadku powstania więziony 

w Kielcach. Był dzierżawcą majątku Stodoły, 
następnie od 1908 r. związany z wioską Mie-
rzanowice, gdzie kupił majątek. Przez 10 lat 
pełnił obowiązki sędziego gminnego. Pocho-
wany w grobowcu rodzinnym w Wojciecho-
wicach. Na metalowych drzwiach grobowca 
znajduje się napis: grób rodziny Boryckich z 
1873 r., ale są na nim opisani sami Piotrow-
scy. 

Budowniczy mostu  
Poniatowskiego

28 sierpnia 1867 r. urodził się Karol Leon 
Mroczkowski, świadkami zgłaszającymi byli 
Stanisław Gano rejent opatowski lat 43 i Fa-
bian Wrześniowski lekarz lat 70. Chrzestny-
mi rodzicami zostali Leon Borycki (dziadek) 
w asystencji Michała Piotrowskiego i Ireny 
Mroczkowskiej. Najstarszy syn Mroczkow-
skich otrzymał wszechstronne wykształcenie, 
ukończył słynny Instytut Inżynierów Komu-
nikacji w Petersburgu (1891), budował kole-
je i mosty na Kaukazie, a poza tym elewację 
Banku Polskiego przy ulicy Bielańskiej i wał 
miedzeszyński na prawym brzegu Wisły. Do 
kraju powrócił w 1919 roku, był dyrektorem 

budowy mostów w Towarzystwie K. Rudzki 
i S-ka w Warszawie, mieszkał przy ulicy Mia-
nowskiego 12. Pod jego kierunkiem odbudo-
wano liczne mosty zniszczone w czasie wojny 
i zbudowano nowe, w tym most księcia Józefa 
Poniatowskiego i wiadukt na kolejowej linii 
średnicowej w Warszawie, a także 17- piętro-
wy gmach angielskiego towarzystwa ubez-
pieczeniowego „Prudential” (Przezorność) 
w Warszawie, 10 wież radiostacji transatlan-
tyckiej w Babicach pod Warszawą i wiele mo-
stów w Jugosławii. Był jednym z najdawniej-
szych członków Stowarzyszenia Techników 
Polskich. 

Prywatnie był miłośnikiem sztuki, trochę 
samodzielnie malował, wraz z ojcem uważa-
ny jest za protoplastę znanej kolekcji „obra-
zów rodziny Mroczkowskich”. Jego żoną była 
Kazimiera Janina z Wołyńcewiczów (1893 
– 1937), mieli jedną córkę Marię z męża Kro-
gulec. Jej potomkami są Małgorzata, Anna i 
Jerzy Wojciech. Ten ostatni kilkakrotnie pre-
zentował w galeriach Kielc, Legnicy i Brzegu 
tzw. „kolekcję obrazów Mroczkowskich”. Ka-
rol Leon Mroczkowski zmarł 25 I 1946 r. w 
Skarżysku-Kamiennej.

Aptekarska rodzina
 Najstarszym znanym w Opatowie przed-

stawicielem rodu Gano, był Stanisław Flo-
rentyn Józef Rawita - Gano (09 V 1824 – 04 
VIII 1901). Najprawdopodobniej na prze-
łomie lat 40 i 50 - tych XIX w. przybył on 
do Opatowa, obejmując funkcje notariusza 
Okręgu Opatowskiego, którą pełnił przez 40 
lat. Jego żoną była Maria Paulina z Chojnac-
kich (25 VI 1827 – 24 IX 1910). Ganowie 
mieli czterech synów - Feliksa, Władysława, 
Emila i Zachariasza, z których dwóch pierw-
szych zmarło niedługo po urodzeniu. 

Emil Lucjan Fabian Gano urodził się w 
maju 1866 r., zmarł w 1932 r. Studiował far-
mację na Uniwersytecie Moskiewskim, absol-
went 1895 r. Następnie wyjechał do gminy 
Tożewo koło Włocławka (1897), otworzył 
aptekę w miejscowości Lubień Kujawski. 
Był znanym działaczem społecznym. Kiedy 
1 lipca 1905 r. zorganizowano Ochotniczą 
Straż Pożarną w Lubieniu Kujawskim został 
jej pierwszym naczelnikiem. Pełnił tą funkcję 
nieprzerwanie do 1925 r. Jego żoną była Ma-
ria z Meksów (29 XI 1866 – 17 II 1956), mie-
li dwoje dzieci, córka Jadwiga (1901 – 1949) 
wyszła za mąż za doktora Stanisława Bawora. 
Syn Stanisław (1903 - 1982) ukończył far-
mację w 1938 roku, początkowo pracował w 
Kielcach, natomiast po II wojnie światowej w 
Warszawie. Ostatecznie zamieszkał w Byd-
goszczy, miał trzy córki. Apteka w Lubieniu 
Kujawskim pozostawała w rękach rodziny 
Gano do wybuchu II wojny światowej, za-

Na przełomie XIX i XX wieku w opatowskiej Kolegiacie św. Marcina wmurowano 
epitafia poświęcone rodzinom Gano, Gawrońskich i Mroczkowskich. Były to jedne z 
najbardziej znanych rodzin ziemi opatowskiej przełomu wieków, niestety poza szerokim 
materiałem poświęconym Stanisławowi Gano dotychczas nie przyjrzano się bliższej ich 
zasługom dla Opatowa. Rodziny Mroczkowskich i Gano, z których pochodzi kilka postaci 
znanych w kraju i za granicą, były ze sobą początkowo zaprzyjaźnione, potem spokrew-
nione. Charakterystyczne jest częste występowanie w obydwu familiach imion: Leon, 
Włodzimierz, Karol, Maria, Stanisław oraz przywiązanie do wiary katolickiej. 
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rządcą jej był pomocnik aptekarski Radowski 
Alfred. Na cmentarzu w Lubieniu Kujaw-
skim znajduje się skromny grobowiec, w któ-
rym spoczywają: Emil i Maria (z Meksów) 
Gano, Stanisław i Jadwiga Bawor. Pamięć 
o aptekarzu społeczniku trwa tam nadal, o 
czym opowiedziała mi właścicielka tamtejszej 
apteki Izabela Błażejczyk. Większość potom-
ków Emila Gano mieszka obecnie w woje-
wództwie Kujawsko – Pomorskim.

Generał z Maroka
Spośród czterech, wspomnianych wcze-

śniej synów Stanisława Florentyna Gano, 
jedynie Zachariasz Wacław Paweł (7 IX 
1860 – 2 X 1910), kontynuował tradycje 
rodzinne pełniąc w Opatowie funkcję se-
kretarza Wydziału Hipotecznego. Jego żoną 
była Maria Helena z domu Mroczkowska (ur. 
19.09.1868 r. w Opatowie). Małżonkowie 
Zachariasz i Maria mieli troje dzieci - Ma-
riannę Stanisławę Bogumiłę (ur. 06 IV 1894), 
Włodzimierza Józefa Leona (ur. 23 VI 1899) 
i Stanisława Włodzimierza Pawła (ur. 17 V 
1895). Notariusz Zachariasz Gano, podob-
nie jak i jego ojciec zaangażowany był w życie 
społeczne oraz działalność niepodległościo-
wą. Był jednym z założycieli i pierwszym 
Naczelnikiem Straży Pożarnej w Opatowie 
(1899 – 1910). W latach 1905 - 1907, jako 
działacz PPS zajmował się kolportowaniem 
literatury konspiracyjnej wśród mieszkańców 
Opatowa i okolic. Czynnie zaangażował się 
w powstanie Opatowskiego Towarzystwa 
Oszczędnościowego, zarejestrowanego w 
Urzędzie Gubernialnym w Radomiu 11 lute-
go 1903 roku, był pierwszym prezesem Rady 
Nadzorczej Opatowskiego Towarzystwa 
Oszczędnościowego. 

6 IV 1894 r. urodziła się w Radomiu Ma-
rianna Stanisława Bogumiła Gano, ochrzczo-
na w kolegiacie opatowskiej 1 I 1895 roku, 
chrzestnymi byli: Karol Mroczkowski i An-
tonina Certowicz. Absolwentka Zakładu Na-
ukowego Żeńskiego Marji Gajl w Radomiu 
rocznik 1910/1911 oraz studiów pedago-
gicznych. Zamężna w 1922 r. z Adamem So-
chackim w miejscowości Irena (obecnie Dę-
blin). Na stałe wyjechała z Opatowa w 1924 
r., odnotowano wydanie nowego dowodu 
osobistego w dniu 17 kwietnia 1924 r. Mał-
żonkowie pracowali w Gimnazjum i Liceum 
im Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, Adam 
uczył biologii i geografii, natomiast Maria 
przyrody, biologii i zoologii. Mieli jedną cór-

kę Zofię urodzoną w 1923 r., zginęła w 1939 
r. podczas bombardowania Dęblina przez 
wojska niemieckie. Pochowana na miejsco-
wym cmentarzu parafialnym razem z babcią. 
Warto w tym miejscu dodać, że senior rodzi-
ny Sochackich, August Hipolit był lekarzem 
i znanym społecznikiem Dęblina w okresie 
międzywojennym. Małżeństwo Sochackich 
trwało kilka lat i zakończyło się rozwodem. 
Maria zaginęła w 1944 roku jadąc ze Skarży-
ska do Krakowa.

17 V 1895 r. urodził się Stanisław Wło-
dzimierz Paweł Gano, rodzicami chrzestnymi 
byli: Włodzimierz Karol Mroczkowski i Pau-
lina Gano. Studiował w Instytucie Technolo-
gicznym w Moskwie. Podczas I wojny świato-
wej był oficerem saperów w armii rosyjskiej, 
następnie w 4 Dywizji Strzelców Polskich, po 
odzyskaniu niepodległości w 2 Dywizji Pie-
choty Legionów. Absolwent Wyższej Szkoły 
Wojennej. Po ukończeniu kursu i uzyskaniu 
dyplomu naukowego oficera Sztabu Gene-
ralnego (1 X 1924 r.), przydzielony został 
do Oddziału III Sztabu Generalnego WP. 
Od 1928 r. pełnił służbę na różnych stanowi-
skach w Oddziale II. 19 marca 1937 r. awan-
sował na podpułkownika ze starszeństwem z 
19 marca 1937 r. i 43 lokatą w korpusie ofi-
cerów piechoty. W czasie II wojny światowej 
był najpierw zastępcą szefa, a potem szefem 
Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza. 
Uważany jest za jednego z autorów sukcesów 
tej służby. Po demobilizacji osiedlił się w Ma-
roku. Uchwałą Tymczasowego Rządu Jedno-
ści Narodowej z 26 września 1946 r. pozba-
wiony został obywatelstwa polskiego, które 
przywrócono mu pośmiertnie w 1971 r.

Awansowany przez Naczelnego Wodza, 
generała broni Władysława Andersa gene-
rałem brygady ze starszeństwem z 1 stycznia 
1964 r. Żonaty z Bronisławą (1931), z którą 
później się rozszedł, secundo voto była ona 
Ike Dunikowska, dzieci nie mieli. Zmarł 5 
VII 1968 roku w Casablance.

23 VI 1899 r. urodził się Włodzimierz 
Józef Leon Gano. Uczęszczał do gimnazjum 
w Armawirze, maturę zdawał w Liceum 
męskim im. Władysława Giżyńskiego w 
Warszawie (VIII 1919 – V 1920). Służył w 
5 pułku piechoty Legionów (21 VIII 1920 
– 24 II 1921). Studiował na Uniwersytecie 
Poznańskim, Wydziale Rolniczo–Leśnym 
(1923 – 1926), następnie w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny w 
Warszawie (1926 – 1927), opiekę i wsparcie 

podczas studiów otrzymywał od stryja Karo-
la Mroczkowskiego. Pracę dyplomową na te-
mat: „Fitogeograficzne podstawy urządzania 
lasu” napisał pod kierunkiem profesora W. 
Jedlińskiego. Rozpoczął pracę na stanowisku 
technika leśnego lasów państwowych Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Warszawie w 1927 
roku, zaraz po odbyciu stażu zawodowego. 
Według „Almanachu Leśnego ...” z 1933 r. 
dalej był zatrudniony w Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych - Warszawa, posiadając stopień 
zawodowy „technik leśny prowizoryczny”. 
Uczestniczył w XIV Zjeździe Lekarzy i Przy-
rodników Polskich w Poznaniu (11 – 15 IX 
1933 r.), podsekcje urządzania i użytkowania 
lasu. W 1935 r. wydał opracowanie książko-
we z dziedziny urządzania lasu. Zmarł we 
Wrocławiu 27 III 1948 r., pochowany na 
cmentarzu św. Wawrzyńca.

We wrześniu planowane jest zakończenie renowacji grobowca rodziny Gano na Cmen-
tarzu Parafialnym w Opatowie. Umieszczona zostanie na nim tablica ze starego grobu 
generała Stanisława Gano, która została przywieziona z Casablanki. Przypominamy w 
niniejszym tekście dzieje rodziny. To fragment większej całości. 
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ZE SZKŁEM W ŚWIAT

nasze firmy

AGC obejmuje część Polski południowo-
-wschodniej, obecnie jest największy koncer-
nem szklarskim na świecie, posiada największe 
udziały na rynku. Swoją siedzibę europejską 
ma w Brukseli, światową – w Tokio. 

 
Wykorzystali szansę

Mija właśnie 18 lat od powstania firmy i 
uruchomienia produkcji. – Ruszyła w ciągu 
kilku tygodni – wspomina prezes Sławomir 
Sobczyk. - W dobie prosperity wykorzysta-
liśmy swoją szansę, rozwinęliśmy się, w ostat-
nim czasie kryzysu dobrze sobie radzimy. 

Przypadek zadecydował, że firma powsta-
ła w Opatowie. Pomysł pierwotnie narodził 
się w pobliskim Sandomierzu, bo tam już 
były tradycje. W tamtym czasie zamykano 
tam produkcję szkła izolacyjnego w Hucie 
Sandomierz. Ówcześni założyciele firmy wy-
korzystali tę sytuację, przejęli część załogi. 
Nadarzyła się okazja kupna hali w Opatowie 
i tak wszystko się zaczęło. Siedziba firmy przez 
pierwszy rok lub dwa lata znajdowała się w 
Sandomierzu. 

Od jednego stołu do automatycz-
nych linii

Początkowo firma zatrudniała około 30 
osób, znajdowała się jedna hala, administracja 
nie była rozbudowana. W miarę czasu firma 
się rozrastała. Obecnie w sezonie firma za-
trudnia 150 osób, dostosowane jest ono do 
potrzeb rynku. 

Początkowo był jeden stół do szkła, jeden 
- do produkcji szyb zespolonych, bardzo pry-
mitywny park technologiczny, wspomagają-
cy. Obecni są to dwie linie automatyczne do 

produkcji szyb zespolonych, dwie linie profe-
sjonalne do produkcji szkła, w tym jedna do 
szkła laminowanego, jest piec hartowniczy, 
związana z tym technologia przygotowania 
szkła, obróbki szkła pod potrzeby hartowania 
i pod potrzeby rynku deco, używania szkła 
wewnątrz budynku. 

- Pomoc z funduszy UE nie była możliwa, 
bo jesteśmy dużą firmą, korporacją między-
narodową – wyjaśnia prezes. - Wszelkie nasze 
inicjatywy kończyły się już na początku. Firma 
rozbudowała się trzykrotnie, powiększyliśmy 
naszą powierzchnię produkcyjną, dodatkowo 
doszły też powierzchnie administracyjne i po-
mieszczenia socjalne dla załogi. Rozbudowa-
ne zostały place, mamy jeszcze trochę gruntu 
na dalszy rozwój. 

AGC będzie skłonne inwestować na 
działkach sąsiednich. Myśli o wykorzystaniu 
działki, która jest w jej posiadaniu. Podczas 
spotkania w sprawie strefy specjalnej, padły 
słowa, które potwierdzały, że jest taka moż-
liwość. Należy jednak tę sprawę dokładnie 
przemyśleć, zbadać procedury, wykorzystać 
obecne grunty. Dwa lata trwają procedury 
włączenia gruntów pod strefę ekonomiczną, 
to dość długo dla firmy. Tu chodzi o duże 
inwestycje o wartości ponad 20 mln zł. - Nie 
wiem, czy AGC zechciałoby tyle zainwesto-
wać – zastanawia się prezes. - Mamy już tutaj 
odpowiednią bazę, jest tylko kwestia dalszego 
rozwoju, krok po kroku, dewiza i filozofia na 
dzisiaj – to rozbudowa tego, co już jest. 

Nagradzani za jakość i bezpieczeństwo
Firma udziela się w środowisku głównie 

poprzez pomoc różnym instytucjom chary-

Firma AGC Glass Unlimited w Opatowie oferuje szeroki asortyment swoich wyrobów. 
Jest producentem szyb zespolonych i hartowanych dla potrzeb budownictwa, jedno-, 
dwukomorowych, szyb bezpiecznych, klejonych, szkła laminowanego, malowanego. 

tatywnym o czym świadczą liczne dyplomy 
i podziękowania. - Jesteśmy uwrażliwieni na 
pomoc osobom potrzebującym – mówi pre-
zes. 

Miejscowe władzami są przychylne firmie. 
Na czas podejmują decyzje w sprawach, z któ-
rymi występuje AGC. Szczególnie, gdy zakład 
rozwijał się, były potrzebne szybkie reakcje, by 
zatwierdzić różne decyzje. Wszystko sprawnie 
udawało się załatwić. 

Firma dba szczególnie o bezpieczeństwo 
załogi, w 2012 r. otrzymała nagrodę prezesa 
firmy za dobre wyniki i rezultaty w obrębie 
bezpieczeństwa, w 2013 r. podobną nagrodę 
od dyrektora generalnego, w tym roku firma 
też jest nominowana. - Mamy jeden z lepiej 
wdrożonych standardów bezpieczeństwa 
- twierdzi Sławomir Sobczyk. - Musimy to 
utrzymywać.

Nagrody zobaczyć można w Sali kon-
ferencyjnej. Nagrodę gospodarczą Skrzydła 
2006, Produkt Roku firma otrzymała zaraz po 
uruchomieniu produkcji szkła hartowanego. 
Piec, który tu stanął, był najnowocześniejszy 
w Polsce, do produkcji szkła niskoemisyjnego, 
z odpowiednimi warstwami położonymi na 
szkle. 

Wśród osiągnięć firma posiada też naj-
większą w Polsce nagrodę gospodarczą „Pod 
zamkiem” marki Rzeszów, a także nagrodę 
Kielce 2010 w XII Edycji Świętokrzyskiej Na-
grody Jakości. 



19OPATÓW nr 2 (10), maj - czerwiec 2014

OŚRODEK 
POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

pomoc społeczna

Korzystne zmiany 
Osoby uprawnione do świadczenia 

pielęgnacyjnego od stycznia do grudnia 
br. mają uprawnienia do 200 zł miesięcz-
nego wsparcia finansowego. Ponadto 
od 1 maja została podwyższona kwota 
świadczenia pielęgnacyjnego. Od maja do 
grudnia wysokość świadczenia pielęgna-
cyjnego wynosi 800 zł, od stycznia 2015 
r. do grudnia 2015 r. świadczenie wynosi 
1200 zł, natomiast od stycznia 2016 r. do 
grudnia 2016 r. świadczenie wynosi 1300 
zł. Ustawa przewiduje również, że pierw-
sza waloryzacja świadczenia pielęgnacyj-
nego przeprowadzona zostanie w 2017 r. 
Wysokość wsparcia finansowego dla osób 
pobierających świadczenie pielęgnacyjne 
wynosi obecnie łącznie 1000 zł. 

Od 15 maja br. weszła w życie. Usta-
wa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustale-
niu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 
Wprowadza ona nową formę pomocy 
dla osób, które utraciły prawo do świad-
czenia pielęgnacyjnego od 1 lipca 2013 r. 
Wysokość miesięczna zasiłku wynosi 520 
zł miesięcznie. Zasiłek dla opiekuna przy-
sługuje za okres od dnia 1 lipca 2013 r. 
do 14 maja 2014 r., gdy osoba spełniała 
w tym czasie warunki do otrzymywania 
świadczenia pielęgnacyjnego określone 
w ustawie o świadczeniach rodzinnych 
w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 
grudnia 2012 r. Ponadto zasiłek dla opie-
kuna będzie przysługiwał od dnia wejścia 
w życie ustawy nadal, jeżeli osoba obecnie 
spełnia warunki do otrzymania świadcze-
nia pielęgnacyjnego. Trwa przyjmowanie 
wniosków o przyznanie zasiłków. Osoby, 
które spełnią warunki otrzymają zasiłek z 
wyrównaniem od 1 lipca 2013 r. wraz z 
odsetkami. 

Ocena pomocy społecznej 
OPS opracował całościową ocenę 

zasobów pomocy społecznej w gminie, 
która została przyjęta przez radnych 
Rady Miejskiej na posiedzeniu w kwiet-
niu. Dokument opracowywany został z 
uwzględnieniem analizy lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej. Zasoby obej-

mowały w szczególności infrastrukturę, 
kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady 
finansowe na zadania pomocy społecznej. 
Ocena natomiast obejmowała osoby i ro-
dziny korzystające z pomocy społecznej, 
rodzaje ich problemów oraz ich rozkład 
ilościowy. Rokiem oceny był 2013, pro-
gnozy dotyczyły natomiast najbliższych 2 
lat. Przeprowadzone analizy utrwaliły do-
tychczasowe prognozy, z których wyni-
ka, że dominującymi problemami będzie 
długotrwałe bezrobocie mieszkańców 
miasta i gminy oraz problem starzenia się 
społeczności i co się z tym wiąże - opieki 
nad niepełnosprawnymi osobami star-
szymi. Przyjęta ocena przekazana została 
także do Regionalnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego.

Małe kroki do sukcesu 
Wniosek Gminy, Ośrodka Pomocy 

Społecznej „Małe kroki do sukcesu” o do-
finansowanie realizacji projektu systemo-
wego EFS POKL „Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej” przeszedł pozytyw-
nie procedurę oceny formalnej i meryto-
rycznej. Zaakceptowany budżet projektu 
wynosi 110, 2 tys. zł, w tym przyznana 
kwota dofinansowania – 98, 6 zł oraz za-
pewniony wkład własny – 11,5 tys. zł. W 
tym roku działaniami objętych będzie 14 

długotrwale bezrobotnych kobiet, które 
korzystają z pomocy OPS. Przewidziano 
ich aktywizację społeczną oraz zdrowot-
ną, porady prawne, wyjazd edukacyj-
no- integracyjny wraz z dziećmi, a także 
wsparcie finansowe w czasie udziału w 
szkoleniach. 

Środowiskowy  
Dom Samopomocy

Piękną wystawę prac o tematyce świą-
tecznej mogli oglądać odwiedzający w 
kwietniu Urząd Miasta i Gminy. Pod-
opieczni Środowiskowego Domu Pomo-
cy pod kierunkiem swoich opiekunów 
przygotowali piękne ozdoby związane z 
Wielkanocą. Każda z nich była małym 
dowodem na ogromny talent i pracowi-
tość twórców. 

1 czerwca, w drugim dniu Jarmarku 
Opatowskiego, niepełnosprawni uczest-
nicy ŚDS po raz kolejny promowali swo-
ją działalność. Mieszkańcy miasta oraz 
przybyli goście mogli obejrzeć między 
innymi prace ze sznurka sizalowego, prze-
piękne makaty, malowane różnymi tech-
nikami obrazy, ikony wykonane metodą 
decupage, kolorowe stroiki z bibuły oraz 
wyszywane różnymi haftami motywy. 
Obecni podczas prezentacji uczestnicy 
zajęć i pracownicy ŚDS chętnie opowia-
dali o „swoim domu”. 

(oprac: E. Chodorek, R. Wiśniewska)
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ciekawi ludzie

Spektakle zostały przygotowane spraw-
nie, na wysokim poziomie, profesjonalnie. 
Stały się pięknym nawiązaniem do tradycji 
miejscowego amatorskiego ruchu teatralnego. 
Przy okazji wspaniale zintegrowały środowi-
sko i wyłoniły spośród młodzieży artystyczne 
talenty. 

Rodzinne tradycje
- We krwi miałam miłość do teatru, 

sztuki – opowiada Edyta Gwoździk. - Moi 
rodzice, Jan i Anna Gajek, w drugiej poło-
wie lat 60. byli bardzo mocno zaangażowa-
ni w działalność kulturalną w Opatowie. 

Oboje rodzice pani Edyty tańczyli w ze-
spole pieśni i tańca, występowali na scenie 
amatorskiego teatru. Później Jan Gajek za-
wodowo był związany z Domem Kultury, w 
którym pracował jako choreograf, instruk-
tor, regionalista. Najpierw w Tarnobrzegu, 
gdy Opatów znajdował się w województwie 
tarnobrzeskim, potem wrócił do Opatowa i 
tutaj kontynuował swoją pracę. To właśnie 
jego imieniem nazwana została sala tanecz-
na, lustrzana w Domu Kultury. - Dla mnie, 
dla mojego brata było to ogromne przeży-
cie, jednocześnie dowód na to, że ludzie go 
pamiętają – przyznaje pani Edyta. - Prowa-
dził u nas kilka zespołów tanecznych. 

Pani Edyta dorastała więc w domu 
przesiąkniętym atmosferą działalności 
amatorskiej, scenicznej, od dziecka bywała 
w Domu Kultury, który stawał się jej dru-
gim domem. Pamięta czasy, gdy mieścił się 
on na rynku opatowskim i czasy, gdy po-

wstawał obecny budynek Domu Kultury i 
amfiteatr. 

 Polonistyka zamiast aktorstwa 
Prawdziwą przygodę z teatrem zaczęła już 

w szkole podstawowej, kiedy polonistka Jani-
na Jankowska namówiła ją, by wzięła udział w 
konkursie recytatorskim „Śladem dziecięcego 
głosu”. Wtedy pojawiły się sukcesy, najpierw 
pierwsze miejsce w eliminacjach miejskich, 
rejonowych, później wojewódzkich. W tym 
właśnie czasie Ewa Majewska zaprosiła ją na 
zajęcia teatru amatorskiego, który potem 
nazwany został „Cudzysłów”. – Brałam w 
nich udział najpierw jako uczennica szkoły 
podstawowej, a potem liceum – opowiada 
Edyta Gwoździk. - Przygotowywaliśmy licz-
ne spektakle, ale jednocześnie brałam nadal 
udział w konkursach recytatorskich. Laure-
aci eliminacji wojewódzkich uczestniczyli w 
konsultacjach ze znanymi aktorami, których 
znało się albo z filmów, albo z teatru telewi-
zji. Spotkania z nimi, zajęcia były naprawdę 
wspaniałą przygodą, doświadczeniem. Czasy 
nauki w liceum to także przygoda sceniczna z 
polonistką Wandą Kłusek. 

Po maturze w 1987 r. zdała na polonisty-
kę na Uniwersytecie Jagiellońskim, chociaż 
zastanawiała się też nad studiami aktorskimi. 
Myślała albo o wydziale aktorskim, albo o 
teatrologii. Zdrowy rozsądek jednak domino-
wał. Wtedy dla nauczycieli zawsze była praca, 
dla adeptów sztuki teatralnej – niekoniecznie. 

Studia w Krakowie dały pani Edycie moż-
liwość kontynuacji teatralnej pasji, studen-
ci otrzymywali karnety na przedstawienia. 
- Każdego tygodnia przebywałam w jakimś 
teatrze, Stary, Bagatela, Słowackiego, potem 
Teatr Stu – wspomina studenckie lata. - Była 
to fantastyczna przygoda, zetknięcie z wielką 
sztuką. Oprócz tego na polonistyce mieliśmy 
przedmiot kultura żywego słowa, ruch sce-
niczny, elementy dykcji, recytacji. Cały czas 
miałam do czynienia z teatrem. 

Od małych form do wielkich widowisk
Po skończeniu studiów wróciła do rodzin-

nego miasta, podjęła pracę w Zespole Szkół 
nr 1. Już na początku swojej pracy stworzyła 
zespół o nazwie Grupa Małych Form Teatral-

nych, potem Teatr Tu i Teraz. Cały czas zespół 
funkcjonował, zmieniali się ludzie, przycho-
dziły kolejne roczniki. I zawsze, bez względu 
czy byli to uczniowie szkoły średniej, techni-
kum, szkoły zawodowej, znajdowała się grup-
ka młodzieży zdolnej, lubiącej teatr, zabawę 
na scenie. Pani Edyta przygotowywała z nimi 
mniejsze lub większe spektakle, „Zemstę” Fre-
dry, fragmenty „Ślubów panieńskich”, sztukę 
profilaktyczną „Mur”, „Nadzieję”, którą napi-
sała uczennica Diana Rozmysłowska. Oprócz 
tego powstawały mniejsze formy, spektakle 
poetycko-muzyczne, szkolne akademie. Czę-
sto spektakle wystawiane były w Domu Kul-
tury. 

W ubiegłym roku Andrzej Klimont za-
proponował pani Edycie, by poprowadziła 
grupę teatralną przy Domu Kultury. - To dało 
nam większe możliwości zaistnienia, otrzy-
maliśmy olbrzymie wsparcie ze strony wokal-
nej Magdy Szemraj, instruktora teatralnego 
Romana Dulnego, muzyka Pawła Żerdeckie-
go, Beaty Piątek przygotowującej dekoracje – 
wylicza pani Edyta. - Postanowiłam wspólnie 
przygotować coś większego. 

W ubiegłym roku ośmiokrotnie wysta-
wiona została sztuka „Moralność pani Dul-
skiej”, w Opatowie, Ćmielowie, Lipsku. Cie-
szyła się dużym zainteresowaniem, młodzież 
zmierzyła się z ogromną ilością tekstu, ale 
potem też wspaniale zaistniała na scenie. - To 
utwierdziło mnie w tym, że warto sięgać po 
ambitny repertuar, bo młodzież jest bardzo 
zdolna – mówi pani Edyta. - Trzeba te zdol-
ności wykorzystywać. 

W ostatnim roku szkolnym zapropono-
wała widowisko niepodległościowe „Ta, co 
nie zginęła”, do którego napisała scenariusz. 
Wykorzystane zostały w nim elementy tańca, 
piosenki, muzyki, recytacji, ruchu sceniczne-
go. Szczególnie wzruszająca była jedna scena, 
gdy mała dziewczynka przebrana za aniołka 
wnosi dziewczynie symbolizującej Polskę ko-
ronę i list z napisem „Wolność”. - W roli małej 
dziewczynki wystąpiła moja 6-letnia córeczka 
Zuzanna, co dodatkowo mnie wzruszyło – 
przyznaje pani Edyta. - To była scena symbo-
liczna, niektórym płynęły z oczu łzy. 

Potem przyszedł czas na „Zimową opo-
wieść” na podstawie baśni Hansa Christiana 
Andersena, do której także napisała scenariusz 
i wyreżyserowała. Wykorzystane zostały frag-
menty „Dziewczynki z zapałkami”, „Królowej 
śniegu”, ale także wprowadzone elementy zna-
ne z innych bajek o treści zimowej. 

Jednocześnie cały czas powstawał sce-
nariusz spektaklu muzycznego, który był 
przygotowywany z myślą o Dniu Kobiet. Sce-
nariusz musicalu „Już nie zapomnisz mnie, 
czyli wspomnień żar” pani Edyta napisała 
przy współpracy z Romanem Dulnym. Spek-

Z MIŁOŚCI  
DO TEATRU

Edyta Gwoździk wspólnie z Opatowskim Ośrodkiem przygotowała w ostatnich miesią-
cach kilka spektakli teatralnych, które wzbudziły spore zainteresowanie mieszkańców. 
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kultura

ELIMINACJE DO BUSKA-ZDROJU

ZESPOŁY WESELNE 

U ŹRÓDEŁ 
KULTURY

AKTOR CZYTA DZIECIOM 

takl muzyczny był odwołaniem do najwspa-
nialszego okresu kabaretu polskiego, okresu 
międzywojennego, lat dwudziestych, lat trzy-
dziestych, przepiękne piosenki, szlagiery, stro-
je, teksty pisane przez wspaniałych polskich 
poetów. Nad powstaniem spektaklu praco-
wało prawie 50 osób, trzy pokolenia, dzieci 
najmłodsze, 6-letnie, nastolatkowie ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum, młodzież dorasta-
jąca ze szkół średnich i dorośli, doświadczeni 
muzycy, Leszek Kozłowski, Paweł Żerdecki. - 
Wielkie wyzwanie, ogromne przedsięwzięcie, 
na szczęście się udało – nie kryje zadowolenia 
Edyta Gwoździk. - Udowodniliśmy, że w tak 
małym Opatowie można sięgać po bardzo 
ambitny repertuar, przygotowywać wspaniałe 
przedstawienia cieszące się ogromną popular-
nością. 

Kolejny spektakl muzyczny będzie nawią-
zywał do nocy świętojańskiej, do repertuaru 
Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Premiera 
odbędzie się w końcu czerwca. 

Dla maluchów z okazji Dnia Dziecka 
przygotowana została bajka muzyczna „Po-
szukiwania zaginionej księżniczki”, w której 
pojawią się postacie znane dzieciom z bajek 
Disneya. 

Nastrojowo w kolegiacie
Przez wiele lat pani Edyta przygotowywa-

ła z grupą teatralną przedstawienia o tematyce 
religijnej, misteria Bożonarodzeniowe, które 
wystawiane były nie tylko w Domu Kultury, 
ale i w kolegiacie św. Marcina. Był także cykl 
zaduszek nauczycielskich, czyli przedstawie-
nia muzyczne, będące wspomnieniem zmar-
łych nauczycieli, którzy pracowali w opatow-
skich szkołach. 

- Teraz powróciłam do współpracy z ko-
legiatą przy wielkiej akceptacji księdza pro-
boszcza Michała Spocińskiego – mówi Edyta 
Gwoździk. - Przygotowaliśmy spektakl po-
etycko-muzyczny „Świat jest pełen energii” 
na podstawie tekstów Jana Pawła II i muzyki 
Piotra Rubika. 

Spektakl najpierw prezentowany był w 
Domu Kultury, potem w dniu kanonizacji 
Jana Pawła II w kolegiacie. Wystawiony zosta-
nie także na festiwalu Eurotrapelia, w którym 
od 11 lat grupa teatralna z Opatowa bierze 
udział. Festiwal obejmujący trzy ościenne 
województwa, świętokrzyskie, podkarpackie i 
lubelskie. Młodzież szkół średnich prezentuje 
tam swoje osiągnięcia artystyczne.

Wychowankowie pani Edyty byli lau-
reatami różnych konkursów recytatorskich, 
sięgali po laury w konkursie „Sacrum w litera-
turze”. Brali udział w eliminacjach ogólnopol-
skich. Wśród tych laureatów i jednocześnie 
członków grupy teatralnej dwóch z nich jest 
obecnie księżmi. 

Podczas wspólnej zabawy zaprezento-
wało się aż szesnaście zespołów. Usłyszeli-
śmy: Dance, Siema, Kapelę Jana Kowalskie-
go, The Dreams, Lidmar, Metrum, Vocaler 
i Szarotkę. Niektóre z tych zespołów jak 
Dance, Metrum czy Szarotka to stali by-
walcy pikników i festynów organizowanych 
przez OOK, niektóre, jak Vocaler czy Lid-
mar to nowopowstałe grupy debiutujące i 
promujące swoją działalność na scenie am-
fiteatru. 

Prezentacje Zespołów Weselnych stały 

10 maja odbyły się eliminacje rejono-
we do XXXVIII Buskich Spotkań z Folklo-
rem. 

Rada Artystyczna w składzie, muzycy 
Jerzy Gumuła i Michał Stachurski, etno-
choreograf Andrzej Piotrowski z Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Kielcach, 
instruktor choreograf Roman Dulny z 
Opatowskiego Ośrodka Kultury, wysłu-
chała 55 wykonawców. Do finału w Busku 
postanowiła nominować kapele: Henryka 
Bartosa, Braci Witkowskich, „Wesoła Trój-
ka+1”, „Morki”,. Z zespołów śpiewaczych 
zakwalifikowały się:„Linowianki”, „Zawi-

chost”, „Brodowianki”, „Jutrzenka”, „Echo 
Adamowa”, „Jarzębina”. Do Buska pojadą 
także soliści: instrumentalista Zygmunt 
Curyło, Marta Zawłocka, Wiesław Szy-
dłowski, Barbara Michalec.

W amfiteatrze OOK przez dwa dni, 3 i 4 maja, odbywały się Prezentacje Zespołów 
Weselnych. Był to już siedemnasty Festyn Majowy. 

się imprezą lubianą przez zespoły ze wzglę-
du na miłą atmosferę, obsługę techniczną 
oraz życzliwe i spontaniczne reakcje pu-
bliczności. Dla występujących cenne jest 
porównanie z innymi grupami. Na straga-
nach jak zwykle nie brakowało zabawek dla 
dzieci, biżuterii, waty cukrowej i sprężynek 
ziemniaczanych. Były też takie cudeńka, jak 
narzuty ze skór owczych czy ręcznie hafto-
wane obrusy. Na tyłach budynku OOK cały 
czas działało wesołe miasteczko z karuzelą i 
wielkim dmuchańcem.

4 maja w sali Opatowskiego Ośrodka 
Kultury odbyło się spotkanie z aktorem 
Marianem Dziędzielem. Podczas spotka-
nia z najmłodszymi mieszkańcami Opato-
wa aktor przeczytał baśnie Braci Grimm, 
„Dwunastu braci” oraz „Jeż i zając”. Dy-
rektor OOK Andrzej Klimont podziękował 
aktorowi i zaprosił do kolejnych odwiedzin. 
Z rąk sekretarza UMiG Barbary Kłosińskiej 
aktor otrzymał pamiątkowy upominek. 

Marian Dziędziel urodził się 5 sierpnia 
1947 w Gołkowicach w tradycyjnej śląskiej 
rodzinie. W 1969 roku ukończył Państwo-
wą Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. 
Od tego czasu występuje na deskach Teatru 
Słowackiego w Krakowie. Został odznaczo-
ny Brązowym Krzyżem Zasługi i Srebrnym 
Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. 

Organizatorem spotkania był Urząd 
Miasta i Gminy oraz Opatowski Ośrodek 
Kultury. Spotkanie patronatem objął bur-
mistrz Andrzej Chaniecki.

Stanisław Dec i Stanisław Witkow-
ski, reprezentanci OOK, otrzymali wy-
różnienie w konkursie „Jawor - u źródeł 
kultury”, który odbył się 8 czerwca w 
Tokarni. 

Wyróżnienie to ustanowione zostało 
przez Polskie Radio Kielce dla twórców 
i wykonawców działających w kultu-
rze ludowej: literaturze, muzyce, tańcu, 
rzeźbie, malarstwie i rzemiośle. Wszyscy 
wyróżnieni twórcy zostali zaproszeni na 
galę oraz wystąpili w koncercie muzyki 
ludowej. Koncert był zrealizowany z Ra-
diem Kielce w ramach Projektu "Piotr 
Gan - Kolberg Kielecczyzny”. Imprezie 
towarzyszył kiermasz sztuki ludowej, de-
gustacja potraw oraz konkursy.
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straże pożarne

Jednostka OSP w Kobylanach obcho-
dziła 90-lecie. Burmistrz Andrzej Chaniecki 
uczestniczył w uroczystościach, które od-
były się w niedzielę, 11 maja i gratulował 
strażakom sukcesów. 

- Jestem wdzięczny strażakom i składam 
przed nimi hołd, zwłaszcza przed tymi, któ-
rych nie ma wśród nas, przed wszystkimi, 
którzy zakładali jednostkę – powiedział bur-
mistrz Andrzej Chaniecki. - Wielu w tamtym 
czasie widziało taką potrzebę. Pamiętam, 
jak 50 lat temu strażacy odrywali się od prac 
żniwnych i ratowali mienie innych, bo często 

dochodziło do pożarów. Nikt nie wyobrażał 
sobie wtedy, żeby nie było OSP. Dzisiaj przez 
wiele dziesięcioleci funkcje i zadania straży 
się zmieniły. Dziękuję wam za to, że jesteście 
aktywni. W każdej społeczności, w tym tak-
że w gminie, im więcej aktywnych ludzi, tym 
jest lepiej. Władza, którą wybieramy, powinna 
przejawiać aktywność, ale kiedy mieszkańcy są 
aktywni, to jest nam wszystkim łatwiej. O to 
was zawsze proszę i za to serdecznie dziękuję. 
Gratuluję odznaczeń i wyróżnień. Wśród lu-
dzi zawsze jest potrzeba spotkania, rozmowy, 
by inni mogli docenić nasze zaangażowanie i 
trud. Cieszę się, że powstaje drużyna młodych 
dziewcząt. Dziękuję wszystkim za obecność. 

Podczas uroczystości jubileuszowych 
ksiądz dziekan Stanisław Kuraś odprawił 
mszę i poświęcił tablicę ufundowaną przez 
wicestarostę Gustawa Saramańskiego z okazji 
90-lecia OSP. 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego OSP Złoty Medal za Zasługi 
dla Pożarnictwa otrzymali: Jerzy Głąb, Ro-
bert Gębka, Srebrny Medal – Krzysztof Głąb, 
Przemysław Partyka, Sylwester Rycąbel, Bo-
gusław Kusal, Wojciech Wójcik, Brązowy Me-

dal – Piotr Bernat, Grzegorz Krala, Mateusz 
Rajca, Tomasz Stojniewski, Piotr Adamczyk, 
Kamil Rycąbel. 

W uroczystościach uczestniczyli: bur-
mistrz Andrzej Chaniecki, wicestarosta i 
prezes OSP w powiecie Gustaw Saramański, 
zastępca dyrektora Departamentu Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego To-
masz Janusz, prezes OSP w gminie Adam 
Mazurek, prezes OSP w Kobylanach Artur 
Kargulewicz, młodszy brygadier Tomasz Ba-
jerczak z PSP w Opatowie, chorąży sztabowy 
Janusz Czerwik, sołtys Kobylan Aneta Bławat.

Jednostka OSP w Kobylanach powstała 
w 1923 r., jej założycielami byli: Jan Wójto-
wicz- prezes, Franciszek Kusal – naczelnik, 
Stanisław Dziadowicz – skarbnik, Stanisław 
Religa – sekretarz, Paweł Dydo – gospodarz. 
W tamtym czasie zwarta zabudowa drewnia-
na stanowiła duże zagrożenie pożarowe. W 
latach 1968-69 powstała strażnica, która w 
tym okresie była nowoczesnym budynkiem. 
Niedawno dzięki wsparciu burmistrza An-
drzeja Chanieckiego udało się zagospoda-
rować pomieszczenia świetlicy na łazienkę, 
aneks kuchenny, szatnię, jak również zastąpić 
piec kaflowy ogrzewaniem kominkowym z 
nadmuchami. 

JUBILEUSZ OSP W KOBYLANACH

FILM O STANISŁAWIE CZERNIKU 4 maja w sali widowiskowej OOK od-
była się projekcja dokumentalnego filmu 
„Stanisław Czernik. Pisarz autentycz-
ny”, który został zrealizowany w 2013 
r. Projekcja odbyła się w ramach „Festi-
walu Filmów Niezwykłych”.

Scenariusz filmu napisał Wiesław 
Przybyła oraz reżyser Andrzej Moś. Pro-
ducentem było Stowarzyszenie Regio-
nalny Ośrodek Dokumentacji „Wieża” z 
Ostrzeszowa.

Film przypomniał postać twórcy, któ-
ry urodził się 16 stycznia 1899 r. w Zoch-
cinie koło Opatowa. Stanisław Czernik 
był poetą, powieściopisarzem i publicy-
stą. Uznany został za twórcę autentyzmu 
propagującego połączenie w twórczości 
prawdy artystycznej i życiowej. Przez dużą 
część życia związany był z Opatowem. Tu 
chodził do szkoły powszechnej. Po otrzy-
maniu tytułu magistra nauk ekonomicz-
no-prawnych odbywał wycieczki po okoli-
cach Opatowa i zbierał materiały do pracy 
doktorskiej o dziejach i kulturze naszego 
regionu. 

Przed projekcją filmu dyrektor OOK 
Andrzej Klimont powitał wszystkich 
obecnych. Aktor Marian Dziędziel od-
czytał trzy wiersze Czernika:  „Praojciec” 
, „Autostrada” i „Powrót”. Reżyser podzię-

kował burmistrzowi Opatowa Andrzejowi 
Chanieckiemu i przewodniczącemu Rady 
Miejskiej Tomaszowi Stańkowi oraz dy-
rektorowi Miejsko -Gminnej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej Waldemarowi Wę-
glewiczowi za pomoc i życzliwość podczas 
realizacji filmu. 

Irena Szczepańska, wiceprezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, 
powiedziała o działalności swojej orga-
nizacji, która upamięt-
niła sylwetkę pisarza. 
– Czernik znamiennie 
wpisał się w historię 
naszego miasta – pod-
kreśliła.

W imieniu bur-
mistrza głos zabrała 
sekretarz miasta, Bar-
bara Kłosińska, która 
podziękowała za reali-
zację filmu i zaprosiła 
twórców do dalszej 
współpracy.

- Dzięki nagraniom 
z Radia Łódź, dzięki 
bogatej ikonografii, 
powstał film o poecie, 

o człowieku, o jego dorobku, kolejach 
życia- powiedział reżyser Andrzej Moś. – 
Według naszych założeń to miał być do-
bry film biograficzny.

Wywiad z reżyserem przeprowadził wi-
ceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Zbigniew Nogal. Podczas rozmowy zgro-
madzona publiczność mogła dowiedzieć 
się, jakie pojawiły się trudności podczas re-
alizacji filmu i jak udało się je pokonywać. 

kultura
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stara fotografia
Ciekawe jest zdjęcie klasy ósmej, rok szkolny 1929/1930. Zo-

fia Adamska, druga z lewej, z piórem. Następne przedstawia Zofię 
Adamską w szkole, widzimy ja między wysokimi chłopcami. Kolej-
ne zdjęcie – państwo Adamscy, Maria i Przybysław, w środku Basia, 
wyżej Zosia, w ogrodzie przy ulicy Sienkiewicza 56, gdzie dziadek 
pani Elżbiety w 1904 r. wybudował dom. W latach 80. wykupiła 
posesję mleczarnia, teraz na części działki jest Biedronka. 

Kolejne zdjęcie przedstawia księży dekanatu opatowskiego z 1934 
r. Następne – Zosia i Basia Adamska, 1933 r. ze znajomymi księżmi, 
między innymi księdzem Janem Oraczem. Dalej zdjęcie ze Starostwa 
Powiatowego lub Zarządu Dróg przed 1936 r. W środku siedzi Przy-
bysław Adamski. Kolejne – z lewej Barbara Adamska, około 1937 r., na 
tle budynku Straży Pożarnej, przy schodkach, które potem prowadziły 
do kina. Następne – od lewej Barbara Adamska oraz rodzina Szarzyń-
skich około 1940 r. w ogrodzie, na tle domu przy ulicy Sienkiewicza 
56. - Po lewej stronie moja mama Barbara, a ci państwo Sarzyńscy byli 
jednymi z wielu lokatorów, bo dom był duży – opowiada Elżbieta Płó-
dowska. - Franciszek i Helena Szarzyńscy pracowali jako nauczyciele w 
gimnazjum w Opatowie, na zdjęciu z synkiem Jerzym. 

Sporą wartość ma zdjęcie, które przedstawia rynek w Opatowie 
podczas jednej z uroczystości patriotycznych, prawdopodobnie 3 Maja 
lub 11 Listopada, z widokiem na kolegiatę i budynek, w którym znaj-
dował się sklep z gazetami pana Otki. 
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Z rodziny  
inżyniera drogownictwa 

stara fotografia

Elżbieta Płódowska z domu Resztak za najcenniejsze uwa-
ża zdjęcie, które przedstawia babcię Marię i dziadka Przybysława 
Adamskich niedługo po ślubie, który zawarli w kieleckiej katedrze 
w 1908 r. – To dla mnie ważne, bo ja także z moim mężem Wojcie-
chem brałam ślub w tej katedrze – podkreśla pani Elżbieta. 

Tata Elżbiety Płódowskiej, Stefan (1913 -2000), był inżynie-
rem drogownictwa, pracował w Opatowie jako kierownik Rejonu 
Drogowego, od 1954 r. w Kielcach jako dyrektor Wojewódzkiego 
Zarządu Dróg Publicznych. Uczył się w Radomiu, potem studio-
wał w Warszawie. Mama Barbara z domu Adamska (1911-2001) 
prowadziła dom, zajmowała się rodziną. Ukończyła Szkołę Ogrod-
niczą w Poznaniu. Dzieci: Stanisław (1944), Elżbieta (1949). - Ro-
dzice taty, Feliksa i Stanisław, pochodzili z Wólki Kolczyńskiej w 
powiecie puławskim, rodzice mamy, Maria z domu Świerczewska 
pochodziła z Woli Jastrzębskiej koło Iwanisk, Przybysław z Jagnina, 
gdzie jego rodzice, a moi pradziadkowie Paulina i Franciszek posia-
dali majątek ziemski– podaje Elżbieta Płódowska. - Są pochowani 
na starym, obecnie niegrzebalnym i mocno zaniedbanym cmenta-
rzu w Strzyżowicach.

Jedno z najstarszych zdjęć przedstawia strażaków opatowskich 
na tle swojej siedziby przy obecnej ulicy Partyzantów, gdzie teraz 
znajduje się sklep Grosik i wcześniej było kino Odra. – Jest tu za-
równo mój dziadek Przybysław Adamski, jak i dziadkowie mojego 
męża, Wacław Płódowski i Władysław Opala – pokazuje pani Elż-
bieta. 

Następne pochodzi z 1926 r. Pierwsza z prawej to Barbara 
Adamska. Fotografia została wykonana na tle nieistniejącej już 
drewnianej szkoły podstawowej pod stadionem, którą rozebrali 
Niemcy. Następne zdjęcie pochodzi z gimnazjum, obecnie liceum, 
około 1930 roku. - Od mamy dowiedziałam się, że pierwszy z pra-
wej to dyrektor Zych, piąty z prawej ksiądz Prygiel, trzeci z prawej 
nauczyciel języka niemieckiego ps. „Autobus”, a drugi z lewej z 
laseczką to nauczyciel muzyki Głogowski, prowadził też orkiestrę 
– opowiada Elżbieta Płódowska. Na zdjęciu widzimy Zofię Adam-
ską z białym kołnierzykiem nad głową księdza, Barbarę Adamską 
w szarym płaszczu z klapami 
na głową nauczyciela języka 
niemieckiego. Zofia to sio-
stra Barbary, lekarz medycy-
ny, w czasie wojny za swoją 
działalność trafiła do więzie-
nia w Opatowie, potem w 
Sandomierzu, następnie do 
obozu w Ravensbruck, gdzie 
przebywała cztery lata, do 
końca wojny. Od 1946 r. 
pracowała jako kierownik 
Ośrodka Zdrowia w Łago-
wie, zmarła na nowotwór 
piersi w 1949 r., co mogło 
być konsekwencją przeżyć 
obozowych.

cd na str. 23


