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prace remontowe, prace konserwacyjne
Budynek remizy i świetlicy w Podolu zmienia wygląd. Do tej pory udało się wymienić okna, drzwi wejściowe do budynku i najważniejszy dla obiektu - nowy dach. Stary
przeciekał i pomieszczenia ciągle były zalewane.

Remiza i świetlica
w Podolu

Ze wsparciem wielu instytucji
Prezes OSP w Podolu, druh Zenon
Mazurek wylicza instytucje, które pomogły
w przeprowadzeniu remontu. Podaje też
konkretne środki, które trafiły na konto, by
prace mogły być wykonane. - Dziesięć tysięcy złotych otrzymaliśmy z Ministerstwa
Sprawiedliwości z projektu ,,Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”,
podobną kwotę z gminy Opatów. Z kolei
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z programu ,,Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza
wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych” przekazał nam dwadzieścia
dwa i pół tysiąca złotych.
Potrzebne jeszcze spore środki
- Prace z zewnątrz zostały wykonane,
teraz czeka nas remont wnętrza budynku –
zapowiada sołtys Podola Ewa Janda. Członkowie rady sołeckiej, Krzysztof Słapek
i Mariusz Rabczyński, chcieliby, by prace
ruszyły jak najszybciej. Do dzisiaj bowiem
znajdują się w świetlicy stoły i ławki sprzed
półwiecza.
Dalsza część remontu będzie prowadzona w tym roku. Planowana jest budo-
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wa łazienki z węzłem sanitarnym, aneksu
kuchennego. Pomalowane mają też być
wszystkie pomieszczenia.
Naczelnik OSP, druh Dominik Błajszczak nie ukrywa, że potrzebne są jeszcze

spore środki, by ten budynek doprowadzić
do stanu użytkowania. Na pewno przydałoby się dwa razy więcej pieniędzy. Potrzebny
jest jeszcze remont garażu, niezbędne środki na działalność OSP. – Chcemy wymienić
drzwi garażowe, które nie są jeszcze ujęte
w projekcie – mówi naczelnik Dominik
Błajszczak. - Staramy się o środki z różnych
źródeł. Składamy wnioski w kilku miejscach. Gmina zapewniła nas, że wesprze
nas, bo niektóre instytucje wymagają posiadanie wkładu własnego. Ważna jest także
dla nas zmiana elewacji, by budynek nabrał
solidnego wyglądu z zewnątrz.
Zdążyć przed jubileuszem
Radny Rady Miasta i Gminy, Waldemar Bocheński przypomina, że remont
budynku remizy i świetlicy miał być przeprowadzony już w poprzedniej kadencji.
Jednak ze względu na ważniejsze inwestycje nie został wykonany. Prace były ciągle
przesuwane. - W tym roku po rozmowie
z panem burmistrzem znaleźliśmy środki, by remont rozpocząć – mówi radny.
- Mam nadzieję, że dojdzie do otwarcia
obiektu po całkowitym remoncie w rocznicę 70-lecia jednostki OSP , która przypada w 2023 r.
Mieszkańcy Podola za pomoc w rozpoczęciu remontu budynku dziękują burmistrzowi Grzegorzowi Gajewskiemu,
Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej,
Starostwu Powiatowemu, radnemu Waldemarowi Bocheńskiemu wraz z inżynierem Grzegorzem Mizerą oraz lokalnej
społeczności wraz z druhami OSP Podole.

Historia budynku
Budynek powstał z inicjatywy mieszkańców, z własnych środków i własnymi rękami wybudowali remizę strażacką. Uroczyste otwarcie nastąpiło 1 lipca 1973 r. W
dolnej części budynku znajduje się remiza, w górnej - świetlica, sala wiejska. Do
pandemii była użytkowana, odbywały się tu uroczystości związane z Dniem Strażaka,
Dniem Kobiet, rozpoczęciem roku szkolnego, zakończeniem. Od czasu oddania do
użytku obiekt przechodził jedynie niezbędne remonty częściowe, by zapobiec zniszczeniu. Obecnie jest własnością Gminy Opatów.
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z życia samorządu
Na terenie miasta i gminy w 2021 r. rozpoczętych zostanie sporo inwestycji infrastrukturalnych. Ruszy wymiana oświetlenia tradycyjnego na ledowe, rewitalizacja
miasta. Trwają prace nad projektem, który dotyczy remontu oczyszczalni ścieków

WIELKIE INWESTYCJE
W MIEŚCIE I GMINIE

Spór o ledy z PGE Rzeszów
Gmina jest blisko realizacji wymiany
oświetlenia na oszczędne, ledowe. To dzięki
umowie zawartej z Urzędem Marszałkowskim jeszcze w 2019 r. Wymiana 1500 lamp
z tradycyjnych na nowoczesne będzie w całości kosztować około 4 mln zł, z czego 3,4
mln zł to środki zewnętrzne. Gmina dołożyłoby około 600 tys. zł, ale w ciągu 2-3 lat
taką kwotę miałaby z oszczędności, z mniejszego poboru energii.
- Przez cały rok 2020 próbowaliśmy
uzyskać przychylną decyzję Polskiej Grupy Energetycznej SA w Rzeszowie, która chce wykorzystać naszą inwestycję, by
swoją, w postaci dodatkowego przewodu
zasilającego nasze oprawy oświetleniowe,
sfinansować naszymi środkami – wyjaśnia
burmistrz Grzegorz Gajewski. - Walczymy
z tym i próbujemy się od tego wybronić.
Sprawę przekazaliśmy kancelarii prawnej,
która w naszym imieniu sporządzi skargę
do Urzędu Antymonopolowego.
Burmistrz dodaje, że koszt spornego
przewodu wynosi około 1,2-1,5 mln zł i ta
kwota nie powinna obciążać gminy. Jest
zdeterminowany, by walczyć i jednocześnie
pokazać drogę innym samorządom. Tym
bardziej, że PGE Skarżysko-Kamienna inaczej podchodzi do tych inwestycji niż PGE
Rzeszów i nie uwzględnia kosztów dodatkowego przewodu. Są przykłady gmin:
Działoszyce, Krasocin, Sobów.
Burmistrz uważa, że obecnie nie ma sensu czekać, zanim Urząd Antymonopolowy
ogłosi decyzję. Niebawem zamierza ogłosić
przetarg, by wyłonić firmę do przeprowadzenia inwestycji. Chciałby od jesieni mieć
już nowe, energooszczędne oświetlenie.
Rewitalizacja, oczyszczalnia ścieków
Najważniejszymi dwiema inwestycjami,
które pozostały do końca kadencji w 2023
r., są te, które ze względów oczywistych nie
mogą być zamknięte w ciągu jednego roku.
Gmina wspólnie ze swymi partnerami,
firmą Fortis, która jest właścicielem Restauracji Żmigród i Spółdzielnią Mieszkaniową
Kozi Rynek, otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego ponad 9 mln zł na rewitalizację.
Całość inwestycji szacuje się na około 12-14
mln. Ostateczna kwota zależy od przebiegu

4

przetargu.
- Gdyby udało się to wszystko zrealizować, byłbym bardzo zadowolony - mówi
burmistrz Grzegorz Gajewski. – To dotyczy przecież remontu rynku, budowy nowego basenu na Kani, o który ubiegają się
mieszkańcy od wielu lat, a także powstanie
w budynku po dawnym więzieniu Europejskiego Centrum Templariuszy, nowego
ruchu turystycznego, marki turystycznej
Opatowa.
Podobnie ma się rzecz z kompleksowym remontem oczyszczalni ścieków, który
gmina szacuje na około 20 mln zł. Obecnie
jest na etapie tworzenia projektu i będzie
w stanie pozyskać około 11 mln. I tu też liczy na korzystny przetarg.
- Ta inwestycja jest nam niezbędna ze
względu na to, że oczyszczalnia, która obsługuje Opatów, jest przestarzała ekologicznie, wyeksploatowana bardzo mocno – nie
ukrywa burmistrz Grzegorz Gajewski. Od wielu lat sanepid domaga się remontu
oczyszczalni i dostosowania jej do obowiązujących obecnie przepisów.
Z remontem oczyszczalni wiąże się
rozpoczęta budowa kanalizacji sanitarnej
przez Kornacice i Lipową oraz dołączenie
do tych miejscowości sołectwa Bogusławice
z sąsiedniej gminy Sadowie. - Jestem przekonany, że to jest dla naszej gminy i dla spółki komunalnej PGKiM bardzo korzystne
rozwiązanie – wyjaśnia Grzegorz Gajewski.
- Będziemy mogli zasilać naszą niedociążoną oczyszczalnię dodatkowymi ściekami
bytowymi z sąsiedniej gminy i jednocześnie
zwiększyć przychody oczyszczalni, co pozwoli zainwestować dodatkowo zarobione
pieniądze.
Burmistrz Grzegorz Gajewski spodziewa się jeszcze kilku drobniejszych inwestycji i planuje kolejne świetlice w sołectwach,
podobne do tych, które stoją już w Oficjałowie i Jagninie. Myślio sołectwie Kochów,
które domagało się miejsca i dla strażaków,
i dla mieszkańców. To na tyle niewielkie sołectwo, że wystarczy tam świetlica w formie
gotowego obiektu.
Gmina planuje też budowę drogi łączącej Okalinę z ulicą Cegielnianą w Opatowie, na co ma środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które wywalczyła w 2020 r.
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Montaż finansowy
Trudno powiedzieć, ile pieniędzy na inwestycje gmina przeznaczy z budżetu własnego. To będzie uzależnione od wielkości
pozyskania środków z zewnątrz.
Modernizacja oczyszczalni ścieków
i rewitalizacja będą kosztować razem około
32-35 mln zł, z tegona rewitalizacje gmina
może liczyć na około 9 mln zł, na oczyszczalnię ścieków - około 11 mln. Będzie
brakować 12 do 15 mln zł. W budżecie takiego miasta jak Opatów to kwota znaczna.
Roczne dochody własne gminy bez dotacji, subwencji, 500 plus wynoszą około 17
mln zł. - Cały jednoroczny dochód gminy
musielibyśmy przeznaczyć na inwestycje
– nie ukrywa burmistrz Grzegorz Gajewski. - Stąd moja pretensja do rządzących,
bo Opatów został pominięty w rozdziale
środków finansowych pochodzących z Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
który został rozdysponowany w listopadzie
ubiegłego roku. Ubiegaliśmy się o 3 mln zł,
ale nie otrzymaliśmy ani złotówki.
Do końca lutego ma być rozstrzygnięty
ostatni nabór z tego funduszu. Tym razem
gmina ubiega się o ponad 8 mln zł, z czego
ponad 3 mln zł jest powtórzeniem wniosku,
który został odrzucony w poprzednim rozdaniu, czyli dofinansowanie do termomodernizacji. A 5 mln zł to dofinansowanie
środków, które gmina otrzyma z funduszy
europejskich na przebudowę oczyszczalni
ścieków.
Burmistrz Grzegorz Gajewski liczy,
że gmina pozyska środki w tym ostatnim
rozdaniu i będzie mogła inżynierię finansową spiąć z mniejszym dofinansowaniem
ze środków własnych gminy niż to wynika
z obecnej kalkulacji. Poza tym burmistrz
ma nadzieję, że przetargi zostaną rozstrzygnięte korzystnie dla gminy, poniżej wartości kosztorysowej, co zresztą jest widoczne
też w innych sąsiednich gminach. To byłaby
znacząca oszczędność w budżecie.

jeżeli mnie prześladowali…
Są w życiu sytuacje wydawałoby się bez wyjścia. Spychają nas w mrok, w którym
nie ma choćby iskry nadziei. Wszystkie fakty zdają się wskazywać wówczas, że nie ma
szansy na poprawę lub przynajmniej jakąś zmianę.

TO I WAS
BĘDĄ PRZEŚLADOWAĆ

To samo musieli przeżywać Apostołowie, widząc swojego Mistrza na krzyżu,
pewnie z oddali, bo tylko św. Jan został
wierny do końca. Trzy lata wcześniej zostawili wszystko i poszli za nim; widzieli
Jego cuda, słyszeli jak celnie ripostował
faryzeuszy. W pewnym sensie grzali się
w Jego blasku. Nagle wszystko się urwało.
Przywódcy Narodu Wybranego pokazali,
że – mimo mocy, którą Jezus często pokazywał i bystrości, z jaką wymykał się im
niejednokrotnie – także i Jego można po
prostu zabić. Zakończyć tę farsę; to oni
mają władzę – nie On. I co dalej?
Jest ich już jedenastu. Mogą tylko czekać aż przyjdą także po nich, by postąpić
z nimi jak z Chrystusem. Bo czy jest jakieś
inne wyjście? Nie mogą zaprzeczyć, że
nie mają nic wspólnego z Nauczycielem
z Nazaretu – przecież wszyscy widywali
ich razem, zresztą Piotr już próbował…
Uciec? Pewnie już ich szukają; poza tym

wstyd w ogóle wyjść i pokazać się komukolwiek. W dodatku, kto przyjmie zdrajców narodu i religii?...
Chrystus zmartwychwstan jest nam
na przykład dan jest.
Wszystko jednak się zmieni, gdy ujrzą swojego Mistrza żywego. Będą mogli
Go dotknąć i zobaczyć jak spożywa posiłek. Nie jest więc duchem… A przecież
umarł i został złożony do grobu. Zatem
rzeczywiście śmierć nie ma władzy nad
człowiekiem. Czego i kogo się więc bać?
Chodźmy, opowiadajmy o tym wszystkim
ludziom; by nie lękali się tych, którzy
zabijają ciało. Śmierć nie kończy życia –
zmienia tylko jego jakość. Na lepszą.
Poniekąd wszyscy jesteśmy Apostołami; znamy Jezusa, miłujemy Go – ale
w trudnych chwilach lęk nie pozwala
nam przy Nim wytrwać. Zaufać… Chcemy tu i teraz: zdrowia, szczęśliwej miłości, rozwiązania problemów, odpowiedzi

na trudne pytania. Natychmiast. A trzeba odczekać. W ciszy. Dziś, gdy wiemy
o wiele więcej niż Dwunastu, wciąż brak
nam wiary i odwagi. Wiary w Jego moc
i odwagi, by tą wiarą żyć na co dzień. Każdego roku widzimy pusty grób Chrystusa, a jednak tak trudno nam podnieść się
z naszych grobów; pełnych rutyny, czasem zawiści lub beznadziei…
Może już czas, by zmartwychwstać razem z Nim?

będzie Skwer Żołnierzy Wyklętych
W przeddzień Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, w niedzielę 28 lutego,
wspólnie z przewodniczącą Rady Miejskiej, Beatą Wrzołek i przedstawicielami
organizacji pozarządowych, burmistrz
Grzegorz Gajewski uczcił pamięć bohaterów, którzy nie pogodzili się ze zmianą
okupacji niemieckiej na radziecką.
Znicze i wiązanki przedstawiciele samorządu i organizacji złożyli w miejscu
poświęconym żołnierzom Armii Krajowej.
W tej części rynku w udanej akcji zlikwidowali oni szefa Gestapo w Opatowie.
- Mam ogromną przyjemność poinformować mieszkańców, że po ustaleniu
z przewodniczącą Beatą Wrzołek i po rozmowach z przedstawicielami opatowskich
organizacji podjąłem decyzję o utworzeniu Skweru Żołnierzy Wyklętych na zielonym terenie przy skrzyżowaniu ulic Legionów i Kolegiackiej – mówi burmistrz
Grzegorz Gajewski. - Jestem przekonany,
że w najbliższym czasie uda nam się pozyskać fundusze zewnętrzne na dofinansowanie tego celu. Cześć i wieczna chwała
bohaterom!

KWIATY DLA BOHATERÓW
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z kart naszej historii
Gehenna patriotów polskich pochodzących z Ziemi Opatowskiej po tzw. „wyzwoleniu” przez armię sowiecką w 1945 r. Tragedia tych ludzi zaczęła się już w 1944 r.,
kiedy to Sowieci „wyzwolili” południową część naszego powiatu w wyniku ofensywy
styczniowej.

KAŹNIA
POLSKICH PATRIOTÓW

Aresztowano
wówczas kilkunastu
AK-owców z tamtego
rejonu. Do ZSRR zpowiatu opatowskiego
Sowieci wywieźli następujących Polaków:
Nieduziak (imię nieznane) - wywieziony do ZSRR na dwa lata
(później mieszkał w Oficjałowie), Wojciech
Piekarski - zam. Łagówka, Stefan Marszałek
– zam. Łagówka (zmarł w ZSRR), Walenty Chrzanowski - zam. Pułaczów, Tadeusz
Batug – zam. Pułaczów (zmarł w ZSRR),
Henryk Tyrała – zam. Niedźwiedź, Michał
Adamczyk – zam. Niedźwiedź, Marian
Gawlik – zam. Malkowice (zmarł w ZSRR),
Walenty Szafrański – zam. Ceber, Michał
Szafrański – zam. Ceber, Władysław Rusak
– zam. Marianów (12 lat na Kołymie), Antoni Pietrzyk – zam. Iwaniska, Chrapek(imię nieznane) - zam. Wszachów (członek
BCH – zginął w ZSRR), Stanisław Dywan
– zam. Ożarów, Mieczysław Kupisz – zam.
Bardo (zmarł w 1947 r. w ZSRR), Witold
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Józefowski (por. Z. AK – 3 lata obozu
w ZSRR).
Styczniowa ofensywa Armii Radzieckiej „wyzwoliła” całą ziemię kielecką, w tym
także Opatów (16.01.1945 r.). Jednak już
wcześniej, 27.09.44 powołana została przez
działaczy ludowych – Powiatowa Rada Narodowa i Starostwo Opatowskie z siedzibą
w budynku gminy Przyborowice. Starostą
został Jan Kaczor z Piórkowa. W styczniu
1945 r. władze te przybyły do Opatowa
i rozlokowały się w budynku Lebensztajna – późniejsza siedziba Komendy MO.
Powiatowa Komenda MO ulokowana została w Rynku, w lokalu byłej niemieckiej
SD. W domu Ornatkiewicza (ul. Kilińskiego) mieściła się Komenda Wojenna Armii
Czerwonej, na czele której stał kpt. Popow.
W Rynku,w dawnym domu Wł. Niedbarty (obecnie własność inż. Półtorka),
ulokował się Urząd Bezpieczeństwa, którego szefem został Królikowski (imię nieznane). Przy ulicy Sandomierskiej (Sienkiewicza) - obecnie dom weselny „El-Ma”,
zainstalowała się Komenda NKWD z dużą
grupą enkawudzistów. W Komendzie Powiatowej MO, którą kierował Uba (imię nieznane), pracowało
około 80 funkcjonariuszy. Już w kilka dni po przybyciu nowych władz
do Opatowa, rozpoczęły się aresztowania członków AK i NSZ i BCH
na terenie całego powiatu. Aresztowania pod nadzorem NKWD i Komendy Wojennej, prowadziła Komenda MO.
Aresztowanych przetrzymywano w areszcie w Opatowie, a po przesłuchaniu przez pracowników UB,
przekazywano do PUBP w Ostrowcu Świętokrzyskim, skąd większość
trafiła do więzienia w Kielcach. To
tylko częściowa lista aresztowanych
: Gustaw Cieślicki - zam. Opatów,
więziony – Kielce-Zamek, Jan Kwapiński – zam. Opatów, więziony –
Kielce-Zamek, Stanisław Czernik
– zam. Opatów, więziony – Kielce-Zamek, Stanisław Pachniak – zam.
Jurkowice, więziony – Kielce-Zamek, Edmund Szaban – zam. OpaOPATÓW nr 1 (37), styczeń - marzec 2021

tów, więziony – Kielce-Szczecin (7 lat),
Wacław Siejka – zam. Czyżów Szlachecki,
więziony – Kielce, Zygmunt Osmenda
– zam. Ożarów, więziony – Kielce, Stanisław Skoczewski – zam. Ożarów, więziony
– Warszawa-Rakowiec, Jan Kozyra – zam.
Ożarów, więziony – Warszawa, Zygmunt
Blinowski – zam. Ożarów, więziony –
Ostrowiec Świętokrzyski -UB, Zygmunt
Kwieciński – zam. Ożarów, więziony –
Ostrowiec Świętokrzyski -UB, Zygmunt
Nowakowski – zam. Ostrowiec Świętokrzyski, więziony – Ostrowiec Świętokrzyski -UB, Józef Piwnik „Topola” – zam.
Janowice, więziony – Kielce, Jan Pękalski
– zam. Ćmielów, więziony – Kielce, Piotr
Pękalski – zam. Ćmielów, więziony – Kielce, Stanisław Kryj – zam. Ćmielów, więziony – Kielce, Władysław Kolasa – zam.
Ćmielów, więziony – Kielce, Jan Śledź
– zam. OstrowiecŚwiętokrzyski, więziony – Kielce, Zdzisław Poczętowski – zam.
Ostrowiec Świętokrzyski, więziony – Kielce, Jan Górski – zam. Ostrowiec Świętokrzyski, więziony – Kielce, Jan Stec – zam.
Lasocin, więziony – Kielce, Jan Siwiec –
zam. Lasocin, więziony – Kielce, Antoni
Kowalczewski – zam. Iwaniska, więziony
– Kielce, Jan Kowalczewski – zam. Iwaniska, więziony – Kielce, Jan Kucharczak –
zam. Gojców, więziony – Lublin-Zamek,
Jerzy Rębajn – zam. Ostrowiec Świętokrzyski, więziony – Kielce, Bogdan Gwizd
– zam. Ostrowiec Świętokrzyski, więziony
– Kielce-Warszawa, Józef Broda – zam. Jałowęsy, więziony – Opatów-Sandomierz,
Jan Kosicki – zam. Ostrowiec Świętokrzyski, więziony – Kielce.
W latach 1946-47 kilku żołnierzy
organizacji „Nie” i WiN zostało aresztowanych. Byli to następujący mieszkańcy
naszego powiatu:Jadwiga Adamska „Inka”,
Zdzisław Dydo „Bliski”, Grzegorz Lipiński „Gryf ”, którego UB zamordowało
w więzieniu w Kielcach w 1947 r. (do tej
pory nie ustalono miejsca jego pochówku, wspomina o nim jedynie epitafium
na kaplicy cmentarnej w Opatowie ufundowane przez Bronisława Ostrowskiego),Ryszard Nowacki „Pobożny”, Tadeusz
Sałagan „Dzik”, Wincenty Sochacki „Zadora”, Ryszard Staszewski „Chmiera”, Jerzy
Oskar Stefanowski „Habdank”, Bronisław
Ostrowski „Cichy”
Materiały te zgromadzone w latach 70
i 80 XX w. od żyjących jeszcze świadków
tamtych wydarzeń oraz z artykułu Ośrodka
Opatowskiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” dr Marka Jedynaka z Delegatury
IPN w Kielcach.
Opracował : Marek Baradziej

rzeźby Samuela Willenberga
Do Opatowa trafiła bardzo ważna wystawa prac żydowskiego artysty, więźnia
obozu w Treblince, Samuela Willenberga.
Wcześniej była prezentowana w największych galeriach na całym świecie, w Polsce –w Warszawie, Kielcach.
- Wystawa rzeźb z Treblinki została
sprowadzona do nas dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej – mówi radny miejski, miejscowy regionalista, znawca
historii Żydów opatowskich, Andrzej Żychowski. - Dysponentem zbiorów jest żona
Samuela Willenberga, Ada Krystyna Willenberg, która mieszka w Izraelu. Z nią też
konsultowaliśmy prezentację eksponatów.
Otrzymaliśmy od niej pozwolenie na pokazanie zbiorów w Opatowie.
Mieszkańcy mogli zobaczyć siedemnaście prac, w tym czternaście eksponatów
związanych z Treblinką. Piętnasty eksponat
przedstawiał głowę Samuela Willenberga,
szesnasty i siedemnasty – Ojca Świętego i
Torę. Pierwsza wystawa dzieł Samuela Willenberga, które przedstawiają sceny z obozu
śmierci, odbyła się w 2003 roku w Zachęcie.
Andrzej Żychowski opowiada, że wystawa trafiła do Opatowa dlatego, że Samuel
Willenberg był tą osobą, która z transportu opatowskiego, liczącego około 6,5 tys.
mieszkańców, trafiła do Treblinki 22 października 1942 r. - To wszystko, co widzimy
na wystawie, przedstawia zagładę mieszkańców przedwojennego Opatowa – podkreśla
Andrzej Żychowski. - Warto wiedzieć, że

w rocznicę bitwy opatowskiej

SCENY Z OBOZU ŚMIERCI

to byli ci sami ludzie, którzy mieszkali na
tych samych ulicach, co nasi przodkowie,
nasi dziadkowie, babcie, nasze rodziny. Oni
pewnego dnia całkowicie zniknęli z pejzażu
miasta. Ludzie opowiadali, że jak Żydzi wyszli z samego rana, to całkowita cisza zapanowała w połowie miasta.
Samuel Willenberg od 1983 roku często
przyjeżdżał do Polski z grupami młodzieży
izraelskiej jako świadek zagłady. Odzyskał
polskie obywatelstwo. Na trasie zwiedzania
niemal zawsze był Opatów i miejsca związane z tematyką żydowską. Mieszkał wraz
z żoną w Tel Awiwie. W 1986 roku napisał
książkę „Bunt w Treblince”. Zmarł w 2016 r.

HOŁD POWSTAŃCOM
W 157. rocznicę bitwy opatowskiej
władze samorządowe miasta i gminy oddały
hołd poległym powstańcom styczniowym.
Dokładnie o godzinie 16, czyli w momencie rozpoczęcia bitwy, burmistrz Opatowa Grzegorz Gajewski, jego zastępca Marcin
Słapek i przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Wrzołek, zapalili na rynku znicze pamię-

ci bohaterom walk o niepodległą Ojczyznę.
O rocznicy pamiętali przedstawiciele
klas mundurowych, którzy w imieniu społeczności Zespołu Szkół numer 1 (Szkoły
na Górce) zapalili znicze przed pomnikiem
majora Ludwika „Topora” Zwierzdowskiego
i przed Krzyżem Powstańczym przy szpitalu
Świętego Leona.

Do bitwy doszło 21 lutego 1864 r. między Polakami pod dowództwem Ludwika
„Topora” Zwierzdowskiego a Rosjanami. Siły polskie liczyły około tysiąca powstańców, siły Rosjan dowodzonych przez generała Ksawerego Czengierego 4,5 tys. żołnierzy.
Polacy pod dowództwem Ludwika „Topora” Zwierzdowskiego oraz Apolinarego
Kurowskiego uderzyli na Opatów wieczorem. Bój trwał do godziny 21, czyli około 6
godzin. Dowodzący walkami Ludwik Zwierzdowski „Topór”, widząc zmęczenie wojska, nakazał oddziałom odwrót. Rosjanie nie byli jeszcze ostatecznie pokonani, a
powstańcy otrzymali informacje o nadciągającym dla nich wsparciu. Ogółem Polacy
stracili 50 osób, a kolejnych kilkadziesiąt zostało rannych. Chociaż nie udało się
zdobyć Opatowa, powstańcy zdołali uciec z otaczającego się wokół nich rosyjskiego
pierścienia.W bitwie ranny i pojmany został Ludwik Zwierzdowski. 23 lutego 1864
roku Rosjanie zdecydowali o powieszeniu majora na rynku w Opatowie.
OPATÓW nr 1 (37), styczeń - marzec 2021
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historii duch tajemny
W dziele upamiętniania wydarzeń styczniowej insurekcji na szczególne wyróżnienie
zasługuje postać Józefa Cybulskiego, dzięki
któremu pamięć o wielu opatowskich epizodach powstańczych przetrwała do dnia
dzisiejszego. Zbierał on, opracowywał oraz
co ważne, w miarę możliwości publikował pozyskane informacje, przez co z powodzeniem
można go określić mianem pierwszego opatowskiego kronikarza powstania styczniowego. Urzędnik, sędzia i działacz kultury
Sędzia pokoju
Józef Cybulski urodził się w 1884 r.
w Opatowie. Jego rodzicami byli Stefan Cybulski i Józefa z Pietrusiewiczów. W 1902 r.
podjął pracę w sądzie w Opatowie. Po wybuchu I wojny światowej w 1914 r. został powołany do wojska i aż do sierpnia 1918 r. pełnił
służbę w Rosyjskim Czerwonym Krzyżu,
również w oddziałach frontowych. Pod koniec swojego pobytu w Rosji współpracował
z działającymi na jej terenie polskimi organizacjami.
Po powrocie do kraju, w listopadzie
1918r. J. Cybulski działał w Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Opatowa, a do
jego obowiązków należało m. in. utrzymywanie kontaktu z pobliskimi miejscowościami Ostrowcem, Częstocicami i Ćmielowem.
W organizacji nosił pseudonim „Grześ”.
1 maja 1919 r. J. Cybulski podjął pracę
w Urzędzie Powiatowym w Opatowie jako referent wydziału bezpieczeństwa publicznego.
Od 5 lipca 1920 r. był już referentem w wydziale karnym Starostwa. W tym czasie pełnił
również obowiązki sędziego w Sądzie Pokoju
w Opatowie, orzekając w sprawach cywilnych. Jednocześnie starał się o posadę pełnoprawnego sędziego. Jego starania zakończyły
się wkrótce powodzeniem. Z dniem 4 maja
1922 r. zakończył swoją pracę w Opatowie.
Otrzymana nominacja sędziowska łączyła się
bowiem z przeniesieniem służbowym i koniecznością wyjazdu do Przytyka w powiecie
radomskim.
W Przytyku pracował jako sędzia pokoju,
a później sędzia grodzki. Cieszył się tam powszechnym szacunkiem i pełnił ważną rolę
w życiu lokalnej społeczności. W 1928 r. jako
reprezentant ludności chrześcijańskiej i miejscowych korporacji witał przybyłego do Przytyka prezydenta Ignacego Mościckiego. Pracował tam do 1 kwietnia 1932 r. Następnie,
zapewne na krótki okres, powrócił do Opatowa i zatrudniony był jako sędzia w tutejszym
Sądzie Grodzkim. We wrześniu 1932 r. został
przeniesiony do Pilicy, gdzie pełnił obowiązki
kierownika Sądu Grodzkiego. Zmarł w 1933
r. w Pilicy.
Koniecznie należy wspomnieć o bardzo
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O JÓZEFIE CYBULSKIM

Z chwilą odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. na terenie dawnego
zaboru rosyjskiego na nowo odżyła pamięć o powstaniu styczniowym. Nie inaczej było
w Opatowie. Na terenie miasta pojawiły się nowe miejsca pamięci i zadbano o już
istniejące.
ważnej formie aktywności życiowej J.
Cybulskiego. Już na
początku XX w. angażował się w życie
kulturalne Opatowa.
W tradycji rodzinnej
przekazywana
jest informacja, że to on właśnie był założycielem orkiestry w Opatowie, w której grali
najznamienitsi obywatele miasta, a także
chłopi o dużych uzdolnieniach muzycznych.
W latach 1918 – 1921 prowadził działalność kulturalną, m. in. reżyserując amatorskie
przedstawienia teatralne. Pracując w Przytyku
kontynuował swoje zainteresowania artystyczne. Będąc prezesem tamtejszej Straży Pożarnej prowadził jej orkiestrę oraz udzielał się
w miejscowym teatrze amatorskim jako aktor
i reżyser.

Publikacja ta wywołała ożywioną dyskusję. W kolejnych numerach „Głosu Radomskiego” ukazały się dalsze informacje związane
z poruszonym tematem, a także z przebiegiem
innych opatowskich epizodów powstania.
Głos zabrali także żyjący jeszcze wtedy jego
uczestnicy. I to właśnie stanowiło dodatkowy
walor tej pierwszej pracy J. Cybulskiego.
W roku 1920 w opatowska drukarnia
J. Jagusiewicza i A. Ciesielskiego wydała
niewielką, liczącą 46 stron książeczkę pod
charakterystycznym tytułem „Cegiełka”. Dochód z jej sprzedaży miał być przeznaczony
na budowę nowego budynku opatowskiego
gimnazjum. Było to wydawnictwo zbiorowe,
w którym J. Cybulski („Grześ”) opublikował
obszerny 12 stronnicowy tekst pt.: „O powstaniu styczniowem słów kilka (Kartka
z martyrologii bohaterów opatowskich)”.
Przedstawił w nim szereg informacji i szczegółów związanych z przebiegiem powstania
w Opatowie. Znajdujemy tam m.in. relacje
Kronikarz powstania styczniowego
J. Cybulski interesował się także historią o pierwszym zajęciu miasta przez oddziały
Opatowa , czynił próby jej dokumentowania powstańcze w lutym 1863r., zdobyciu kasy
powiatowej w listopadzie
i popularyzacji. Szczególne
tegoż roku, śmierci Topora –
zainteresowanie
poświęcił
Zwierzdowskiego na rynku
okresowi powstania styczniow Opatowie oraz wspomniawego. Z pewnością wpływ na
nej już egzekucji żandarmów
to miał fakt, że w powstaniu
powstańczych.
brał udział jego stryj, także
Dużą wartością pracy J.
Józef Cybulski. Uczestniczył
Cybulskiego jest także opis
on w ataku na Opatów przewydarzeń, które miały miejsce
prowadzonym 25 listopada
w Opatowie tuż przed wybu1863 r.
chem powstania. Znajdujemy
Pierwszą znaną publikainformacje o manifestacjach
cją J. Cybulskiego na temat
religijnych oraz związanych
powstania styczniowego jest
niewielki tekst zatytułowa- Strona tytułowa wydawnictwa z nimi represjach carskich.
ny „Grób sześciu bohaterów „Cegiełka” z 1920r. Ze zbiorów Wielkim walorem opracowaA. Cybulskiego
nia jest także zawarta w nim
w Opatowie” zamieszczony
lista 27 nazwisk uczestników
w 1919 r. w „Głosie Radomtamtych wydarzeń, obywateli
skim” i podpisany pseudoniOpatowa, którzy brali udział
mem „Grześ”. Autor opisuje
w przedpowstaniowych wyw nim po raz pierwszy histostąpieniach patriotycznych
rię związaną z mogiłą sześciu
lub wstąpili do oddziałów
żandarmów Rządu Narodopowstańczych i wzięli udział
wego, która znajdowała się
w walkach 1863 i 1864 r.
w pobliżu ówczesnego szpiSwoją publikację J. Cybulski
tala św. Leona w Opatowie.
z pewnością oparł w dużej
Tekst powstał na podstawie
mierze na zebranych przez
relacji przekazanej mu przez,
siebie w Opatowie informajak zaznacza, jedynego żyjąJózef Cybulski. Fotografia z
cego w Opatowie weterana 1914r. ze zbiorów prof. M.Cy- cjach podawanych mu przez
żyjących jeszcze świadków
powstania, Jana Potockiego.
bulskiego
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ptkanów przyciąga miłośników historii
i uczestników wydarzeń, choć sięgnął również do dostępnej literatury, w tym do wydawanych w Galicji pamiętników powstańców
oraz rosyjskich wydawnictw urzędowych.
Pod pseudonimem „Grześ”
W latach 1919 – 1920 J. Cybulski pracował również nad szerszym szkicem historyczno-monograficznym zatytułowanym „Opatów i jego okolice”. Z pewnością zawierał on
również rozdział poświęcony wydarzeniom
powstania styczniowego. Gotowy tekst J.
Cybulski złożył w Wydziale Powiatowym Sejmiku Opatowskiego. 29 października 1921
r. Wydział Powiatowy swoją uchwałą postanowił zapłacić honorarium za przyjęty tekst.
Zaliczkę w kwocie 20.000 mk wypłacono mu
na skutek kolejnej uchwały z dnia 19 grudnia
1922 r., o czym poinformowano go pismem
28 grudnia. J. Cybulski pracował już wtedy
w Przytyku. Wspomniany szkic historyczny
przeznaczony był do „Rocznika Samorządu”, który miał być wydawany przez Sejmik
Opatowski. Jednak z uwagi na brak środków,
dowydawania wspomnianego periodyku nie
doszło. J. Cybulskiego poinformowano, że
jego praca będzie ukazywać się w odcinkach
w „Gazecie Urzędowej Wydziału Powiatowego” począwszy od 1 stycznia 1923 r.
W październiku 1923 r. na łamach radomsko - kieleckiej gazety „Słowo” ukazały się
cztery odcinki opracowania „Z kroniki Opatowa”, podpisane tak jak poprzednio pseudonimem „Grześ”, co wskazuje jednoznacznie, że
ich autorem był J. Cybulski. Dopisek zawarty
w ostatniej części informował, że powstały
one w sierpniu 1923 r. w Przytyku. Publikacje dotyczyły historii Opatowa od powstania
listopadowego aż po odzyskanie niepodległości.
Część druga poświęcona była w całości powstaniu styczniowemu. Autor przypomniał
w nich po raz kolejny wydarzenia, o których
pisał już wcześniej – pierwszy atak na Opatów
w listopadzie 1863 r., bitwę opatowską w lutym 1864 r. oraz sprawę sześciu żandarmów,
wzbogacając jednak tekst o nowe informacje.
Cykl oparty był zapewne na wspomnianej
wcześniej pracy złożonej w Wydziale Powiatowym w Opatowie. Stanowi on ostatnią znaną w tej chwili pracę J. Cybulskiego związaną
z powstaniem. Należy dodać, że z zebranych
przez J. Cybulskiego informacji, korzystali
inni opatowscy badacze dziejów powstania,
w tym Józef Słomka oraz Stefan Kotarski.
W niniejszym tekście wykorzystałem
materiały uzyskane od wnuka J. Cybulskiego,
prof. dr hab. Marka Cybulskiego oraz prawnuka, Andrzeja Cybulskiego.
Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

Ksiądz Rafał Golonka od dwóch lat
jest proboszczem w Ptkanowie, który
słynie z bogatej historii. Od początku
wspaniale układa się współpraca między
parafią i gminą.

Sporządził zalecenie, by wykonać projekt
więźby dachowej świątyni i dzwonnicy.
Burmistrz bardzo zaangażował się w realizację tego projektu, gdy chodzi o pomoc,
wsparcie.

DOBRA WSPÓŁPRACA

Ze zrozumieniem
i zaangażowaniem
- Jestem zadowolony
ze współpracy z gminą,
osobiście z burmistrzem
Grzegorzem Gajewskim
– mówi ksiądz proboszcz
Rafał Golonka. - Od
samego początku, gdy
tylko tu przyszedłem,
wykonaliśmy wspólnie
wiele prac. Od razu nawiązała się dobra współpraca z gminą i burmistrzem, który bywa tu
dość często, uczestniczy
we mszach świętych, nabożeństwach. Po
prostu, lubi tu przebywać, z czego bardzo
się cieszę.
Ksiądz Rafał Golonka opowiada, jak
powstał pomysł, by przeciągnąć wodociąg
do budynku dawnej owczarni, gdzie znajduje się teraz salka dla dzieci i dorosłych.
Burmistrz od razu powiedział, że pomoże
i wypożyczył niezbędny sprzęt. Z budynku parafii została przeciągnięta instalacja
wodna do salki katechetycznej. Wszystkie
prace będą ostatecznie wykonane wiosną.
Burmistrz Grzegorz Gajewski włączył
się w życie parafii w Ptkanowie i duchowo, i materialnie. Jest z jego strony zrozumienie potrzeb. Burmistrz uczestniczył
w przeglądzie kolęd i pastorałek, które
odbyły się w świątyni w wykonaniu dzieci
i młodzieży. - Pięknie to wyszło, chociaż
całość odbywała się z pewnymi ograniczeniami związanymi z epidemią – nie ukrywa ksiądz proboszcz. – W przegląd zaangażowali się też rodzice i dziadkowie.
Proboszcz wspomina też II Opatowski
Rajd Rowerowy, w który burmistrz i starosta mocno się zaangażowali. Dzieci zostały
przyjęte w salce parafialnej, poczęstowane
lodami, ciastem, napojami. Uczestnicy rajdu chcą tu przyjeżdżać, by posłuchać o historii Ptkanowa.
Wspólne inicjatywy
Jakie wspólne inicjatywy przed parafią
i gminą? Co jest najpilniejszego do wykonania w parafii? - W 2019 r. kościół
kontrolował wojewódzki konserwator zabytków – podaje ksiądz Rafał Golonka. OPATÓW nr 1 (37), styczeń - marzec 2021

Proboszcz rozmawiał w tej sprawie
z posłem Krzysztofem Lipcem. Burmistrz
Grzegorz Gajewski poparł inicjatywy remontu. - Jest zainteresowany naszą parafią,
pomaga jak tylko może - mówi ksiądz Rafał Golonka. - Na razie wszystko jest w formie przygotowania dokumentów.
Ksiądz Rafał Golonka stara się uczestniczyć w uroczystościach religijnych,
patriotycznych, historycznych, które
organizowane są w mieście i powiecie. –
Z radością przyjmuję zaproszenie, jestem
na wszystkich imprezach, jeśli obowiązki
mi pozwalają, bo jest to bardzo ważne dla
gminy, Kościoła, Ojczyzny – podkreśla. Obecność władz świeckich i duchowych
zawsze jest mile widziana przez organizatorów.
Osiem sołectw
Położona na wzgórzu świątynia od
wieków przyciąga miłośników historii.
Kościół jest bardzo stary. Nasz historyk
Jan Długosz pisał, że ufundował go książę
Władysław Herman w XI wieku.
Zakonowi templariuszy kościół zawdzięcza istnienie. W 1906 r. odbudowano część kościoła, któraspłonęła w XIX
wieku. Być może organy też wtedy zostały
uszkodzone.
Parafia liczy obecnie około 1400
wiernych. Należy do niej osiem sołectw:
Brzezie, Buszkowice, Kornacice, Lipowa,
Trębanów, Rosochy, Przeuszyn, Podole.
To obszar rozległy, częściowo położony na
terenie gminy Ćmielów.
(n)
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otwarte oferty
Aż siedmiu wykonawców chce zaprojektować i wybudować obwodnicę Opatowa. Złożone oferty są niższe od zakładanych
kosztów inwestycji, wahają się od około
403,7 do 487,7 mln zł. Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczyła
na realizację inwestycji około 601 mln zł.
Projektuj i buduj
Najniższą ofertę zadeklarowało konsorcjum firm Mostostal Warszawa oraz Acciona
Construcción z siedzibą w Madrycie. Opiewa ona na 403,6 mln zł, najdroższą cenę
487,7mln zł zaoferowało konsorcjum MIRBUD z siedzibą w Skierniewicach i KOBYLARNIA z siedzibą w Kobylarni.
- Wszyscy wykonawcy zaoferowali skrócenie czasu realizacji inwestycji o trzy miesiące.
Komisja przetargowa przystępuje do analizy
ofert w celu wyłonienia najkorzystniejszej- informuje Małgorzata Pawelec-Buras, rzecznik
prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach.
Obwodnica Opatowa o długości około
12 kilometrów będzie realizowana w systemie
„Projektuj i buduj” w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Oznacza to,
że zadaniem wykonawcy będzie opracowanie
projektu budowlanego w oparciu o wykonaną
koncepcję programową, uzyskanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wybudowanie obwodnicy w ciągu 36
miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych.
Odkorkowywanie miasta
Przez Opatów przebiegają obecnie dwie
ważne trasy krajowe o dużym natężeniu ruchu – droga nr 74 Sulejów - Kielce - Kraśnik
i droga nr 9 Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Rzeszów. Na odcinku w starym centrum
miasta drogi biegną jednym śladem, wąską
ulicą, między ciasną zabudową, co sprawia,
że w godzinach szczytu Opatów jest zakorkowany. W ciągu doby przez miasto przejeżdża
kilkanaście tysięcy pojazdów, w jednej trzeciej
ciężkich.
Obwodnica Opatowa uwolni miasto od
ruchu tranzytowego, zatorów i spalin, poprawi jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących tranzytem.
Znacznie skróci czas podróżowania drogami
nr 9 i nr 74. Obwodnica będzie stanowiła
ważny odcinek planowanej drogi ekspresowej
S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie.
Estakady, wiadukty, mosty
Nowa inwestycja powstanie w przeważającej części po nowym śladzie odcinka
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dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 klasy GP
(głównej ruchu przyspieszonego) i odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S74.
Obwodnica biec będzie po południowo-zachodniej stronie Opatowa, a jej uzupełnieniem zostanie w przyszłości projektowany
odrębnie 3-kilometrowy łącznik w ciągu
drogi krajowej nr 74 poprowadzony na północ od miasta.
Planowane są dwa węzły drogowe:węzeł
Opatów na skrzyżowaniu istniejącej drogi nr
9 z jej przyszłym przebiegiem i z planowanym tzw. łącznikiem północnym do drogi
krajowej nr 74 oraz węzeł Marcinkowice na
skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej
S74 z projektowaną drogą krajową nr 9 za-

pewniający skomunikowanie z drogą wojewódzką nr 757 do Staszowa.
Obwodnica przebiegnie przez gminy
Opatów, Lipnik i Sadowie. Na skrzyżowaniu obecnej drogi krajowej nr 74 z nowym
przebiegiem drogi krajowej nr 9, a także na
włączeniu przyszłej S74 do istniejącej DK9
planowane są bezkolizyjne ronda. Powstaną
też obiekty inżynierskie, estakady, wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt i przepusty.
Planowane jest wykonanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym
ekranów akustycznych, infrastruktury dla
pieszych i rowerzystów, oświetlenia i odwodnienia, urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

punkty konsultacyjne

DLA OSÓB Z UZALEŻNIENIEM
Przy Urzędzie Miasta i Gminy Opatów działają Punkty Konsultacyjne dla
Osób z Problemem Alkoholowym i ich
Rodzin.
Spotkania indywidualne (pokój przy
Straży Miejskiej ) ze specjalistą w każdy
poniedziałek: wsparcie dla osób z problemem przemocy i uzależnienia w godz.
OPATÓW nr 1 (37), styczeń - marzec 2021

14.30- 17.30. Spotkania indywidualne
(pokój przy Straży Miejskiej) ze specjalistą w każdy czwartek: wsparcie dla osób
z problemem i uzależnieniem od alkoholu w godz. 9- 12, pomoc psychologiczna, problemy opiekuńczo-wychowawcze
w godz. 15.15 - 17.15.

w świecie Stanisława Kwiatkowskiego
W przęśle, na ścianie południowej opatowskiej kolegiaty, umieszczono rycerza w zbroi ze sztandarem w lewicy, a
tarczą z odwróconą Pogonią w prawicy.

ANTIDOTUM
NA SEJMIKOWE WYSKOKI

Rajtarska pełna zbroja płytowa
sięgająca początków XVII w., uzupełniona jest szyszakiem o polskim
husarskimi charakterze. Jako atrybuty dodatkowe dodano rycerzowi
stos oręża i rynsztunku: berdysz,
topór, kocioł kawaleryjski, zbroję.
Jest to zapewne personifikacja albo
rodu Sanguszków (byli właścicielami
Opatowa po Wiśniowieckich) albo
Ostrogskich, którzy przejęli miasto
w 1567 po Tarnowskich.
Wprawdzie Ostrogscy pieczętowali się św. Jerzym, ale właśnie
koń i jeździec zwróceni byli z lewa
w prawo, czyli tak jak Pogoń na naszej tarczy. Rycerza ze stosem oręża
nie da się jednoznacznie odczytać.
Zabrakło tym razem jeszcze jakiegoś bliżej określającego atrybutu.
Na cnotę „Virtuinsuperabile” - „Nie
do prześcignięcia” wskazuje zbroja,
sztandar oraz tarcza, na drugą „Victoria” - zbroja, szyszak, włócznia i towarzyszące trofea.
Na przeciw, na ścianie północnej
widnieje dama z herbem Wiśniowieckich, kolejnych właścicieli Opatowa w połowie XVII w. W lewej ręce
trzyma tarczę herbową opatrzoną koroną książęcą , prawą nakłada wieniec
z laurowych liści . Jako atrybuty dodatkowe umieścił artysta w prawym
narożu panopia: lufę armatnią, kule,
szponton oficerski. Dama ubrana jest
w szaty o barwach pastelowych.
Wieniec, stos broni dają się odczytaćjako Clementia - Łaskawość, Łagodność. „Clementia powinna deptać
stos oręża, a prawą ręką trzymać gałązkę oliwną”. Przepis ten został zrealizowany tym razem dokładnie.
Czy nie jest to pomyślane jako
antidotum na wyskoki sejmikujących, a zwłaszcza na siekaninę z 1727
r.? Mariusz Karpowicz
(Opr. SK)

OPATÓW nr 1 (37), styczeń - marzec 2021
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wirtualnie na facebooku

100 LAT

Dzieci z Przedszkola Publicznego w Opatowie tuż po
feriach zaczęły przygotowywać się do zorganizowania
uroczystości
poświęconej
babciom i dziadkom, którzy
swoje święto obchodzą 21
i 22 stycznia.
Zwykle seniorzy gościli
w placówce, by wspólnie świętować te dni. W tym roku,
w związku z pandemią, koncert
dla babć i dziadków został nagrany i udostępniony na przedszkolnym facebooku. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia
tego programu artystycznego.
Mimo obostrzeń sanitarnych,dzieci pod kierunkiem
wychowawczyń przygotowały piękne wierszyki i piosenki
oraz ciekawe układy taneczne.
Przedszkolaczki nie zapomniały także o drobnych upominkach dla swoich najbliższych.
Nie zabrakło życzeń, tradycyjnych „Stulat” i gorących całusków przesyłanych wirtualnie.
Z okazji Dnia Babci
i Dziadka odwiedziliśmy też
Dzienny Dom ,,Senior – Wigor” w Opatowie. Pensjonariusze otrzymali od naszych
dzieciaków niespodzianki:własnoręcznie
przygotowany
kalendarz oraz karty z życzeniami. Wszystkie prezenty zostały przekazane mieszkańcom
domu. Cieszymy się, że mimo
trudnej sytuacji pandemicznej
przedszkolaki mogły pokazać,
że pamiętają o seniorach.
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DLA BABCI I DZIADKA

OPATÓW nr 1 (37), styczeń - marzec 2021

certyfikat dla przedszkolaków

NA SPORTOWO JEST ZDROWO

OPATÓW nr 1 (37), styczeń - marzec 2021

Od września 2020 r. do połowy
lutego br. Przedszkole Publiczne
w Opatowie uczestniczyło w Ogólnopolskim Konkursie „Na sportowo jest zdrowo- przedszkolny
program wychowania zdrowotnego” realizowanym przez Studium
Prawa Europejskiego.
Konkurs promował zdrowy
i aktywny styl życia. Przystępując
do konkursu,przedszkole przyjęło na siebie realizację 6 spośród 8
zaproponowanych zadań, których
wykonanie było oceniane przez
jury punktowo w skali od 1 do 10.
We wrześniu dzieci uczestniczyły
w spotkaniu z przedstawicielami
policji i straży pożarnej na temat:
„Bezpieczne zabawy w przedszkolu,
domu, na ulicy”. W październiku
w grupach przeprowadzone zostały
zajęcia warsztatowe „Zastrzyk z witamin każdego dnia”. Przedszkolaki
poznały zasady zdrowego odżywiania oraz przygotowywały zdrowe
kanapki i sałatki owocowo-warzywne.
Na przełomie listopada i grudnia we wszystkich grupach przedszkolnych realizowany był projekt
„Szczotka, pasta, kubek”. Przeprowadzony został cykl zajęć, dzieci
zapoznały się z podstawowymi zasadami higieny osobistej, ze szczególnym uwzględnieniem higieny jamy
ustnej.
W styczniu w przedszkolu zorganizowanodzień sportu. Dzieci
brały udział w zawodach w kilku
wybranych dyscyplinach sportowych. Zmagania ruchowe przedszkolaków poprzedzone zostały
dyskusją o wpływie aktywności ruchowej na nasze zdrowie fizyczne
i psychiczne.
Ostatnie zadanie konkursowepolegało ma przygotowaniu plakatu
i hasła promującego zdrowy i aktywny tryb życia. Przystąpiły do niego
trzy najstarsze grupy, które pod czujnym okiem wychowawczyń wykonały plakaty na temat: „W zdrowym
ciele, zdrowy duch!”,„Rośnijmy
zdrowo!”,„Serce zdrowe mamy, gdy
sporty uprawiamy!”.
Przedszkole za każde wykonane
zadanie otrzymało maksymalną liczbę punktów, a uwieńczeniem włożonego trudu i zaangażowania dzieci
jest otrzymany certyfikat uczestnictwa w kursie.
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pasjonaci, społecznicy

AKTYWNE PANIE
Z KORNACIC

Koło Gospodyń Wiejskich w Kornacicach powstało w styczniu 2019 r. z inicjatywy Karoliny Korycińskiej, obecnej
przewodniczącej. W świetlicy wiejskiej
spotkało się początkowo dziesięć pań.

Na wspólnych imprezach
Pierwszą inicjatywą było wspólne gotowanie, na które zaproszono Barbarę
Jedlikowską z Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Opatowa. Ze względów lokalowych
spotkanie odbyło się w domu prywatnym,
gdyż w świetlicy nie było kuchenki do gotowania. Gospodynie jak za dawnych czasów
uczyły się gotowania nowych potraw.
- W marcu 2019 r. zorganizowaliśmy dla mieszkańców wsi Dzień Kobiet
- mówi przewodnicząca KGW Karolina
Korycińska. - Każda z pań przyniosła swoją ulubioną potrawę. Wymieniałyśmy się
przepisami, smakowałyśmy wyśmienitychprzystawek, sałatek, dań głównych oraz
ciast i deserów. Sukcesem zakończył się nasz
udział w pierwszym kiermaszu na Święta
Wielkanocne organizowanym na opatowskim rynku. Prezentowałyśmy serwetki
oraz inne ozdoby na szydełku, ciasta, stroiki
wielkanocne.
W lipcu 2019 r. KGW było współorganizatorem pikniku rodzinnego w Lipowej.
Gospodynie przygotowały wtedy pyszne
bułki z jagodami oraz liczne ciasta. Nie
mogło zabraknąć tradycyjnego chlebka ze
smalcem oraz ogórkiem małosolnym.
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Dotacja z agencji
W końcu sierpnia panie usmażyłydużo
oponek na pożegnanie wakacji, które odbyło się w opatowskim amfiteatrze. Panie
przygotowały również kosz z własnymi
przetworami, który przekazały na licytację,
by pomóc choremu chłopcu. W październiku panie przebywały na jednodniowej
wycieczce w Sandomierzu, gdzie zwiedzały
tamtejsze zabytki.
- Miłym zaskoczeniem była dla nas inicjatywa Muzeum Okręgowego na Zamku
Królewskim w Sandomierzu,gdzie w jednej
z salek wystawowych znalazły się eksponaty
z naszej miejscowości – przypomina Karolina Korycińska. –Wyjazd dofinansowała
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
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Rolnictwa. Dotację przeznaczyłyśmy również na wyposażenie świetlicy wiejskiej
w kuchenkę gazową, zastawę stołową , garnki, warniki, podgrzewacze oraz akcesoria
kuchenne, stolik składany z ławkami. Zakupione sprzęty pozwalają na organizację spotkań w świetlicy oraz wyjazdy na kiermasze,
pikniki i imprezy plenerowe.
W 2019 r. udało się zorganizować zabawę andrzejkową, oczywiście z wróżbami. Panie chciały zapewnić najmłodszym
trochę zabawy oraz pokazać, jak można
się wspólnie świetnie bawić niezależnie od
wieku.
Na kiermasz bożonarodzeniowy na
opatowskim rynku panie przygotowały
przepiękne choinki z makaronów, szyszek,
wstążeczek. Liczne bałwanki, aniołki wykonane na szydełku, breloczki do kluczy,
cekinowe bombki na choinkę. Nie mogło
również zabraknąć pysznej herbatki z goździkami i pomarańczami oraz ciast.
cd na str. 20

nasze firmy
Zakład Produkcyjno-Handlowy Iglak
przy ulicy Granicznej w Opatowie zajmuje
się produkcją podkładów i wieńców oraz
choinek sztucznych, od czterech lat prowadzi też hurtownię kwiatów sztucznych.
Firma istnieje od 1998 r., jej właścicielami są Monika i Grzegorz Kędziorowie.
Zakład posiada halę o powierzchni 760
metrów kwadratowych, w której prezentuje
swój asortyment i go sprzedaje. Posiada też
drugi budynek, w którym prowadzi produkcję. Co roku właściciele firmy dokupują
maszyny, w tym roku planują nabyć automat, by ulżyć sobie w pracy. Dawniej maszyny pracowały głośno i były mało wydajne,
brakowało dnia, by nadążyć z produkcją,
teraz są cichsze i wydajniejsze.
Spółka weterynarza i krawcowej
On technik weterynarz z zawodu, zupełnie inny zawód, ona – technik krawiectwa, już bliżej obecnej produkcji, bo to też
po części prace manualne. – Nie mieliśmy
zielonego pojęcia o produkcji naszych wyrobów, wszystko robiliśmy w ciemno – opowiadają małżonkowie, Monika i Grzegorz
Kędziorowie. - Ciocia Helena Łata podpowiedziała nam tę działalność, czyli handel
wieńcami, bo było na nie zapotrzebowanie
w naszym regionie. Przez rok kupowaliśmy
i handlowaliśmy, potem sami postanowiliśmy zająć się produkcją.
Początki nie należały do łatwych, teraz
jest Internet, z którego wszystko można się
dowiedzieć. Kiedyś trudno było znaleźć
niezbędne maszyny, państwo Kędziorowie
zaczynali od podstaw. Działali metodą prób
i błędów. Najpierw powstawały wiązanki
i wieńce pogrzebowe, później zajęli się choinkami. Najlepsze lata to 2000-2010, w tym
2007, 2008. Wtedy firma miała szczególnie
dynamiczny rozwój.
Zaczynali przy swoim budynku mieszkalnym, przed trzema laty na swoim terenie
zbudowali halę.
Najmodniejsze choinki na pniach
Od początku sprzedają swój asortyment hurtowo, odbiorcami są kwiaciarnie,
zakłady pogrzebowe, firmy detaliczne,
osoby prywatne. Mają stałych odbiorców,
którym dowożą towar. Wśród nich jest
dziesięć hurtowni w obrębie 200 kilometrów z województw: świętokrzyskiego,
podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego.
Co roku dodają coś nowego z asortymentu, wymyślają nowe elementy, przeważnie do
choinek. Zmienia się moda, kolor brokatu.
Teraz modne są choinki na pniach, na zalanej donicy. Państwo Kędziorowie iskrzą pnie,

WIEŃCE I KWIATY

malują. W ostatnim roku każdy, starszy czy
młodszy, chciał mieć choinkę na pniu.
Obecnie w ciągu roku największy
popyt jest na asortyment pogrzebowy,
w grudniu, wiadomo – na choinki, przed
Wielkanocą – na stroiki wielkanocne, zajączki, kurczątka. To sezonowe zainteresowanie. Państwo Kędziorowie pracują cały
rok.
Wszystkie wzory asortymentów są
przez nich zaprojektowane. Czasami podpowie klient podpowie, czasami sami coś
ciekawego zobaczą. Do własnych projektów używają różnych materiałów. Do
wieńca najpierw powstaje konstrukcja
z drutu, następnie maszyny wykonują warkocz z igliwia, który tną na odpowiednią
długość, czyli igiełki z drutem. Na koniec
wszystko składane jest ręcznie.
Na Wielkanoc sprzedają półprodukty,
w ostatnich latach jest moda na zalewane
misy z igliwiem. - Misy plastikowe zalewamy zaprawą cementową i klienci sami je
ubierają- opowiadają państwo Kędziorowie. - Do środka dokładamy jeszcze gąbkę
florystyczną. Na takie misy jest zapotrzebowanie na Wielkanoc, ale też na Wszystkich Świętych, gdy służą jako stroiki na
groby.
Praca nawet w martwym sezonie
Najpierw zatrudniali jedną osobę, potem przyjęli drugą. Najwięcej pracowało
12, obecnie 10 osób i ich dwoje. Pracownicy mają umowy na pełny etat i właściciele
tak starają się im pracę rozłożyć, by cały
czas byli potrzebni. Lato to dla nich marOPATÓW nr 1 (37), styczeń - marzec 2021

twy sezon, ale zawsze przygotowują wcześniej choinki, brokat, malują poszukiwane
ozdoby.
Nie zamierzają zwiększać zatrudnienia,
starają się je utrzymać na dotychczasowym
poziomie. Przyjęcie nowych osób do pracy
wiąże się z powiększeniem zakładu, asortymentu, co wynika jedno z drugiego. Tymczasem właściciele są coraz starsi, dzieci nie
chcą zajmować się produkcją stroików, studiują i będą mieć inne zawody.
Współpraca do przemyślenia
Współpraca z Urzędem Skarbowym,
Zakładem Ubezpieczeń Społecznychrodzi różne przemyślenia. – Kontrole zawsze odrywają od produkcji – przyznają właściciele. – Pierwsze kontakty nie
należały do przyjemnych. Niemiłe były
początki, musieliśmy dwa razy płacić za
zakupione maszyny. Po dwóch latach
mieliśmy kontrolę, okazało się, że nasz
kontrahent wyrzucił swoją fakturę, nie
zaksięgował jej. A wtedy było takie prawo, że powinien mieć tę fakturę. My za to
odpowiadaliśmy.
Teraz to się zmieniło. Początkowo
Urząd Skarbowy podciął im nogi. Zapłacili wtedy karę. Obecnie starają się, by nie
narazić się kontrolerom.
Z Powiatowego Urzędu Pracy przyuczali do zawodu kilku stażystów, ale
nie okazali zainteresowania pracą. Brali
zwolnienia i szukali innego zatrudnienia.
Chcieli dużo zarabiać, a nic nie robić.
A w okolicy nie ma takiej branży, tu trzeba
przyuczyć człowieka do pracy.
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pierwszy burmistrz Opatowa
Mój tata Stanisław Ornatkiewicz zmarł 70 lat temu w Opatowie, w maju 1951 r.,
mając 54 lata życia. Rodowity sandomierzanin, wychowany wraz z trzema braćmi
i siostrą przez ojca, wieloletniego sekretarza Rady Miejskiej Miasta Sandomierza,
a następnie od 1918 r. pierwszego burmistrza miasta Opatowa, w duchu patriotyzmu
polskiego i żarliwości katolickiej. Jego matka z domu Jadwiga Stecińska pochodziła ze
znaczących w Opatowie rodów Stecińskich i Rogozińskich.

WSPOMNIENIE O TACIE

Ukończył gimnazjum Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Z kolegami z tej
samej klasy, późniejszymi rektorami KUL-u,
księdzem J. Pastuszką, sługą bożym ks. W.
Granatem, utrzymywał zawsze żywy kontakt.
Ubolewał, że z powodu kalectwa nie uczestniczył w wojnie w 1921 r., tak jak jego bracia.
Od dzieciństwa cierpiał na niedowład nóg.
To kalectwo uczuliło go na potrzebę pomocy ludziom,służąc im swoją znakomitą
wiedzą prawniczą. Przechodził kolejne szczeble: podprokuratora Okręgowego w Radomiu, sędziego Sądu Grodzkiego w Opatowie
i wreszcie adwokata w Opatowie.Był prezesem Stronnictwa Narodowego na powiat opatowski wcielając w życie idee Romana Dmowskiego. Z powodu zaniku działalności Rady
Miejskiej w Opatowie, we wrześniu 1939 r.,
w początkach okupacji niemieckiej, został
mianowany komisarzem miasta.
Aresztowany w maju 1940 r. podczas niemieckiej akcji AB mającej na celu likwidację
inteligencji polskiej. Był więźniem obozu koncentracyjnego Dachau, skąd wrócił do Opatowa, do własnego domu położonego na rynku
na przeciw pomnika na skwerze Ludwika
Zwierzdowskiego „Topora”. Z rodziną został
wyrzucony do pokoju z kuchnią w kamienicy przyległej do Bramy Warszawskiej, gdzie
oczekiwał zbliżającego się frontu od strony
wschodniej.
W obawie, by nie zostać zakładnikiem
Niemców, schronił się z rodziną na kilka dni
u państwa Kwiatkowskich w Mydłowcu oczekującszybkiego przejścia frontu przez Opatów. Był to sierpień 1944 r., więc udaliśmy
się tam z letnim ubraniem. Front stanął 300
metrów od budynków państwa Kwiatkowskich,które zostały od razu spalone, a my znaleźliśmy się po stronie rosyjskiej. Wysiedlano nas
na piechotę, pod gradem szrapneli niemieckich przez Borków, Kamieniec, Beradz do
Tarnobrzega,gdzie przetrwaliśmy do marca
1945 r. o głodzie i we wszach. Po powrocie do
Opatowa zastaliśmy dom rozwalony rosyjską
bombą lotniczą. Tata jednak nie poddał się,
przystąpił do odbudowy. Wsparcie duchowe
miał od biskupa sandomierskiego J. K. Lorka,
znakomitego proboszcza Kolegiaty Opatowskiej ks. A. Glibowskiego oraz pomoc wujka
Stanisława Stecińskiego, który był wówczas
powiatowym lekarzem weterynarii. Tata był
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również prezesem Caritasu i członkiem powiatowych władz PSL.
Zmarł, mimo opieki swojego brata Mieczysława Ornatkiewicza, dyrektora Szpitala
Powiatowego w Opatowie. Pogrzeb odbył się
z udziałem dużej liczby mieszkańców Opatowa i orkiestry straży pożarnej towarzyszącej
od domu do Kolegiaty i na cmentarz. Tam

znalazł spoczynek w grobie, w głównej alei
naprzeciwkaplicy cmentarnej, zresztą ufundowanej w znacznym stopniu w XIX w. przez
jego rodzinę. Obok jest grób Stecińskich.
Wówczas zmieniły się i moje losy i mojej mamy. Zabrakło autorytetu i osłony, jaką
dawał nam tata. Umarł, gdy miałem prawie
16 lat, ale przekazał mi swoje zasady i wartości. Gdyby tata żył dłużej, sądzę, że byłbym
w Opatowie adwokatem. Tak się jednak nie
stało, bowiem mama musiała się zmagać z reżimowymi szykanami. I dlatego w 1958 r.zamieszkała w przyjaznym rejonie Polski. A ja,
który mam dzisiaj 85 lat, dziękuję swojemu
Tacie za wsparcie. I mogę tylko powiedzieć, że
bardzo go kochałem.
Paweł Sądomierz Ornatkiewicz
styczeń, 2021 r .

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Grzegorz Gajewski informuje, że od 1 kwietnia
2021 roku do 30 czerwca 2021 roku odbędzie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. W minionym roku odbył się Powszechny Spis Rolny. - Mam nadzieję, że
podobnie jak tamten spis, z powodzeniem odbędzie się także tegoroczny powszechny
spis ludności i mieszkań na terenie naszej gminy – mówi burmistrz Grzegorz Gajewski. - Zachęcam do udziału w nim.
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ograniczony dostęp do książek

Z ZACHOWANIEM REŻIMU

Rok 2020, z powodu epidemii koronawirusa, był okresem pełnym wyzwań
i szybkiego dostosowania się do nowych
warunków pracy i działalności bibliotek
w całym kraju, również dla pracowników
Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej.
Pomimo pandemii i nadal obowiązujących obostrzeń,
opatowska książnica
działa z zachowaniem
środków ostrożności
i reżimu sanitarnego.
Można przyjść po
książki , zwrócić egzemplarze przeczytane. Biblioteka czynna
jest od poniedziałku do piątku w godz. 9- 17.
Niestety nadal nie można korzystać z wolnego dostępu do półek z książkami. Obowiązują
maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie
wymaganego odstępu od innych osób. Książki , które wracają do biblioteki, zanim zosta-

ną ponownie wypożyczone, trafiają na trzydniową kwarantannę. Naszym czytelnikom
i użytkownikom proponujemy korzystanie
z usługi „Książka na Telefon” oraz z telefonicznego i mailowego rezerwowania książek,
zamawianie materiałów ksero na wymagany
temat. W swojej ofercie, oprócz książek i prasy, biblioteka ma również gry planszowe, które
można zabrać ze sobą do domu i pograć z całą
rodziną.
Przez cały bieżący rokbiblioteka umożliwia swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do
bazy Legimi, która jest prawdziwą kopalnią
dobrych lektur, nowości, klasyki i wydawniczych bestsellerów. Informacje dotyczące
zasad uzyskania kodu dostępu do platformy
wraz z instrukcją dostępne są na stronie biblioteki lub bezpośrednio w bibliotece.
Czytelnicy z niepełnosprawnością wzroku
mają możliwość wypożyczyć do domu urządzenia Czytak Plus i Czytak NP3 wraz z wybranym przez siebie kompletem nagranych
książek.Przekazało je w darze Stowarzyszenie
Larix. które wcześniejzostały wypożyczone.

Zachowanie reżimu spowodowało, że
większość bibliotecznych działań została przeniesiona do Internetu.W tym roku na stronie biblioteki, Facebooku i bibliotecznym
kanale YouTube udostępniliśmy ciekawe
wystawki i prelekcje dotyczące ogólnokrajowych oraz lokalnych rocznic literackich
i historycznych. Mamy nadzieję, że mieszkańców naszego regionu zaciekawiły wirtualne wystawy o Stanisławie Czerniku,
wybitnym synu ziemi opatowskiej, patronie
biblioteki, „Patroni Roku 2021”, „Echa Powstania Styczniowego i Bitwy Opatowskiej
w literaturze”, „Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych”, jak również prelekcja upamiętniająca 158. rocznicę wybuchu
Powstania Styczniowego i 157. rocznicę Bitwy Opatowskiej - „Opatów w Powstaniu
Styczniowym”.Gość opatowskiej biblioteki, dr Wiktor Węglewicz, przedstawił ważne fakty powstania, skupiając się na Bitwie
Opatowskiej.
Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskiej
kampanii „Mała książka – Wielki Człowiek”,
która promuje czytelnictwo i skierowana jest
do dzieci w wieku przedszkolnym.
dyrektor Danuta Szypulska

zbiorniki Karwów i Zochcinek

POD OPIEKĄ WĘDKARZY

Opatowskie Towarzystwo Wędkarskie to lokalna inicjatywa wędkarzy, którzy pod własnym szyldem upowszechniają sport wędkarski i spędzają czas
na łonie natury. W 2020 r. ponad 130
członków stowarzyszenia, z czego 75
proc. to mieszkańcy powiatu opatowskiego, z dużym zaangażowaniem dbało
o czystość, ład i porządek nad brzegami
zbiorników Zochcinek i Karwów.
Dzięki składkom członkowskim
w ubiegłym roku zarybiliśmy nasze łowiska rybami na kwotę przekraczającą 15 tys.
zł. Kupiliśmy między innymi: 700 kg karpia, 500 kg amura, ponad 200 kg karasia
srebrzystego oraz 100 kg szczupaka. Aby
odpowiedzialnie i racjonalnie prowadzić
gospodarkę rybacką nawiązaliśmy współpracę z profesjonalnym laboratorium
badań środowiskowych, które przeprowadziło analizę jakości wód jakimi się opiekujemy. Na jej podstawie, wspólnie z ichtiologiem, określiliśmy najlepsze sposoby
gospodarowania łowiskami.
Niestety, miniony sezon wędkarski nie
możemy zaliczyć do najbardziej udanych.
Pandemia nie pozwoliła nam w pełni rozwinąć skrzydeł i znacznie ograniczyła możliwości organizowania zawodów wędkar-

skich, które planowaliśmy. Te, które udało się
zorganizować, pokazały, że jest ogromne zainteresowanie podobnymi imprezami. Pandemia nie przeszkodziła w trosce o wygląd
łowisk. Wspólnie z gminą podjęliśmy działania konserwacyjne i naprawcze zbiornika
Zochcinek. Prace polegały na umocnieniu
brzegów palami, faszyną i workami z ziemią,
zwłaszcza wzdłuż drogi wjazdowej, gdyż
woda je podmywała, zagrażając osobom tam
przebywającym.
W tym roku planujemy dalszy rozwój
i zwiększanie ilości członków, kolejne zarybienia, organizacja imprez i zawodów wędkarskich, również dla
osób niezrzeszonych w stowarzyszeniu, firm, mieszkańców miasta
i innych organizacji wędkarskich.
W planach jest również budowa
altany nad zalewem Zochcinek.
Dzięki niej zwiększy się komfort wędkujących, a mieszkańcy
zyskają miejsce spotkań i wypoczynku przy grillu. Pandemia kiedyś się skończy i mamy nadzieję,
że nad zalewem przy naszej altanie, będzie można organizować
miejskie imprezy.
Naszym działaniom przy-
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świeca idea tworzenia organizacji transparentnej, niezależnej, samodzielnej. Pomysł
na założenie stowarzyszenia zrodził się
w głowach obecnego zarządu przed kilku laty, ale dopiero w październiku 2019
r. formalnie zostało ono zarejestrowane
w KRS. Początki działalności to głównie
rozmowy z wędkarzami ziemi opatowskiej,
zbieranie pomysłów oraz wyznaczenie ambitnych celów do realizacji.
Zapraszamy do dołączenia do stowarzyszenia i śledzenia nas w mediach społecznościowych: https://www.facebook.
com/OpatowskieTowarzystwoWedkarskie
Łukasz Benit
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świetlice dla dzieci
Prawie sześćdziesięcioro dzieci skorzysta z bezpłatnych zajęć w świetlicach środowiskowych, które powstały w Opatowskim Ośrodku Kultury oraz budynku Liceum
Ogólnokształcącego imienia Bartosza Głowackiego. Oferowane są różne rodzaje zajęć,
a także wsparcie dla rodziców.

ZAJĘCIA Z MUZYKAMI

Kompleksowy program
Od połowy lutego w nowo powstałych
świetlicach środowiskowych w Opatowie,
organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zarówno
w OOK, jak i w miejscowym liceum przewidziano miejsca dla 30 dzieci. Łącznie
więc skorzystać może z nich 60 młodych
mieszkańców Opatowa.
Projekt „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu
opatowskiego” jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
– Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego. Beneficjentem projektu jest Powiatowe Centrum
Kultury w partnerstwie z Opatowskim
Ośrodkiem Kultury i Fundacją Centrum
Europy Lokalnej.
- W obu świetlicach prowadzone będą
zajęcia z języka angielskiego, informatyki
oraz zajęcia taneczne- mówi Longina Ordon, dyrektor OOK. - Wspaniałą możliwością dla uczestników projektu będzie nauka

Świetni nauczyciele
Największą liczbę godzin przewidziano
na zajęcia muzyczne, które już odbywają
się będą w odrestaurowanej sali muzycznej,
wyposażonej w nowe instrumenty, saksofony, trąbki, flety i klarnety. Nowe instrumenty i uruchomienie nauki gry na nich to kolejny etap pracy nad budową Młodzieżowej
Orkiestry Dętej w Opatowie, którą poprowadzić ma Izabela Wojcierowska.
Do świetlic kupiono także laptopy,
komputer stacjonarny wraz z oprogramo-

Gmina Opatów w roku szkolnym
2020/2021 realizuje dwa projekty w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp
do szybkiego Internetu” działania 1.1
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
Celem projektów jest zwiększenie powszechnej dostępności do szybkiego Internetu poprzez zakup i przekazanie szkołom
podstawowym sprzętu informatycznego.
Będzie on wykorzystywany do kształcenia
na odległość w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Pierwszy z realizowanych projektów to
„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia

zdalnego”. Dzięki niemu zakupiono 23 laptopy, 1 monitor interaktywny oraz 1 urządzenie wielofunkcyjne. Wartość projektu
– 60 tys. zł.
Dzięki drugiemu projektowi „Zdalna
Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej” zakupiono 28 laptopów, 1
monitor interaktywny oraz 2 urządzenia
wielofunkcyjne. Wartość projektu – 75 tys.
zł.
Zakupiony sprzęt został przekazany
Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg.
Stanisława Gano w Opatowie, Szkole
Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie oraz Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach. Sprzęt udostępniony został potrzebującym uczniom i nauczycielom. Po
zakończeniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, sprzęt komputerowy pozostanie na wyposażeniu szkół. Będzie na lekcjach stacjonarnych wspierał nauczycieli
i uczniów.
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gry na instrumentach, które zostały zakupione w ramach funkcjonowania świetlic.
Dzięki projektowi można było rozpocząć adaptację pomieszczeń, doposażyć je
w meble i urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć. Dodatkowo projekt skierowany jest także dla rodziców i zakłada
wsparcie ich w funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez poradnictwo, konsultacje
specjalistyczne, terapię i mediację oraz pomoc prawną.
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waniem, rzutnik, zestaw gier planszowych
i rekwizytów edukacyjnych, konsolę VR
z zestawem gier, telewizor. Jeśli chodzi
o zajęcia muzyczne, to w OOK odbywa się
nauka gry na akordeonie, trąbce, flecie, saksofonie i klarnecie. Poza projektem ośrodek
oferuje też naukę gry na tubie, sakshornie
i perkusji. W „Bartoszu” uczestnicy projektu będą się uczyć gry na pianinie i na gitarze. nauce przyświecać będzie hasło „OPATulmy się muzyką”.
- Mamy świetnych nauczycieli, którzy
na pewno będą potrafili przekazać naszym
podopiecznym swoją pasję i miłość do muzyki- mówi dyrektor OOK. – Zajęcia prowadzić będą: Izabela Wojcierowska, Marcin
Chlebny, Andrzej Gumiela.

radni podjęli uchwałę

SZKOŁA
W KOBYLANACH
PRZESTANIE
ISTNIEĆ

Rada Miejska podjęła uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej imienia
Jana Pawła II w Kobylanach.
Pozytywną opinię o likwidacji wydał świętokrzyski kurator oświaty. Szkoła
przestanie istnieć ostatniego dnia sierpnia.
Podczas sesji głos zabierali przedstawiciele
rodziców, którzy przypominali, że placówka ma określoną w środowisku tradycję,
budowali ją starsi mieszkańcy Kobylan
i okolicznych wiosek. Mówili, że szkoła ma
świetne warunki. Swoje stanowiska prezentowali poszczególni radni.
Burmistrz Opatowa Grzegorz Gajewski podkreślał, że decyzja o likwidacji szkoły nie była łatwa. Zasugerował ją rewident,
który przeanalizował sytuację placówki.
Zauważył, że szkoła to przede wszystkim
dzieci, a tych jest coraz mniej.
- Potrzeby gminy dziś przechodzą z polityki oświatowej, dziecięcej i młodzieżowej do polityki senioralnej, bo taką mamy
demografię. Nigdy nie powiedziałem, że
na pewno będzie tam DPS, to tylko jeden
z pomysłów – mówił Grzegorz Gajewski.
Do poszczególnych wypowiedzi obszernie odniósł się zastępca burmistrza
Marcin Słapek. Ostatecznie spośród 14
obecnych na sali radnych 9 było za likwidacją szkoły, 4 przeciw, 1 wstrzymał się od
głosu.

10 lat minęło
Liceum Służb Mundurowych zostało
utworzone 10 lat temu w Zespole Szkół nr1
w Opatowie i od początku istnienia cieszy
się ogromną popularnością wśród młodzieży.
Każdego roku dołącza do niego duża grupa uczniów, by z dumą nosić mundur nawiązujący do umundurowania jednostek specjalnych, a zwłaszcza naszej dumy narodowej, JW
GROM.
Pod okiem doświadczonych żołnierzy
Pomysłodawcami utworzenia kierunku
byli nauczyciele, pasjonaci munduru i wojskowości, Edyta Gwoździk i Marek Frejlich. Do
współpracy zaprosili majora Jacka Kowalika,
wieloletniego, doświadczonego operatora JW
GROM. - Objęcie Liceum Służb Mundurowych patronatem przez Fundację GROM
COMBAT i mjra Jacka Kowalika było momentem przełomowym, ponieważ właśnie
wtedy pojawiły się propozycje różnych form
szkoleń dla młodzieży o zasięgu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym – podkreślają pomysłodawcy.
Przez 10 lat istnienia tej formy kształcenia
w „szkole na górce” uczniowie uczestniczyli
w wielu szkoleniach o wyjątkowym i elitarnym charakterze, między innymi w Seminarium Drewniak, Memoriale gen. Petelickiego,
Manewrach GROM COMBAT, Memoriale
pamięci operatorów JW GROM, Biwaku Ponury-Nurt, Szkoleniu Partyzanckim „Jodła”.
Podczas szkoleń uczniowie poznają tajniki zielonej i czarnej taktyki, strzelania z broni
krótkiej i długiej, survivalu, elementy systemu
samoobrony GROM COMBAT, udzielania
pomocy przedmedycznej, musztry. Wykładowcami i instruktorami są obecni i byli żołnierze wielu jednostek wojskowych, w tym
również JW GROM.
Ważnymi elementami edukacji w klasach
mundurowych są historia, tradycja i patriotyzm. Młodzież odwiedza miejsca ważne dla
naszej przeszłości, m.in. Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego,
Centrum Weterana Misji. Jako jedyna grupa
szkolna odwiedzili JW GROM i znajdującą się tam Salę Tradycji poświęconą między
innymi Cichociemnym Spadochroniarzom
Armii Krajowej.
Duma nauczycieli
Uczniowie Liceum Służb Mundurowych
uczestniczą w jubileuszach, uroczystościach
patriotycznych, w Dniu Żołnierzy Cichociemnych, Święcie Konstytucji 3 Maja, Narodowym Święcie Niepodległości, rocznicy Bitwy Opatowskiej, Dniu Żołnierzy Wyklętych,
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
uroczystościach upamiętniających płka Jana

KLASY MUNDUROWE

Piwnika „Ponurego” i Zgrupowania ,,PonuryNurt’’. Reprezentanci „mundurówki” biorą
także udział w zawodach sportowych organizowanych do tego typu kierunków, gdzie zdobywają czołowe lokaty, na przykład „Sprawni
jak żołnierze”- II miejsce, Turniej Klas Mundurowych - III miejsce, Ogólnopolski Zlot
Klas Mundurowych w Żaganiu- IV miejsce.
Obecnie na szczególną uwagę zasługuje
uczeń klasy III Marcin Pyza, który został laureatem I miejsca w województwie świętokrzyskim w konkursie wiedzy o Policji i płku Janie
Piwniku „Ponurym”.

Największą satysfakcją i dumą dla nauczycieli koordynujących pracę klas Liceum
Służb Mundurowych jest to, że każdego
roku kolejni absolwenci zasilają szeregi różnych formacji mundurowych, Policji, Straży
Pożarnej, jednostek wojskowych i Wojsk
Obrony Terytorialnej oraz podejmują studia
na uczelniach wojskowych. Na szczególne
wyróżnienie zasługują podchorążowie Woskowej Akademii Technicznej: Konrad Zygadło, Przemysław Kidoń, Grzegorz Słowik
oraz kpr. Zuzanna Kowalik i kpr. Dominik
Orłowski.

wszystkie dzieci

ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI
Szkoła Podstawowa nr 2 w Opatowie od 1 do 16 marca br. realizowała
projekt „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci
i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na
prawidłowe zagospodarowanie odpadów. W zamian za przyniesiony zużyty
OPATÓW nr 1 (37), styczeń - marzec 2021

sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzymała bon, który wykorzystała na
nagrody rzeczowe, jak sprzęt sportowy
czy materiały biurowe. Do akcji szkolnej
mogły przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddawały zużyty sprzęt
na rzecz szkoły. Dyrekcja szkoły dziękuje wszystkim za zaangażowanie i udział
w akcji.
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pasjonaci, społecznicy
cd ze str. 10

AKTYWNE PANIE Z KORNACIC

Szarlotka z Kornacic
Ciasto:
Składniki: półtorej szklanki mąki,
najlepiej krupczatki, łyżeczka proszku
do pieczenia, - jajko, pół szklanki cukru,
125g masła,łyżka śmietany 18 proc..
Sposób przyrządzenia. Zagniatamy
ciasto na stolnicy i wkładamy do piekarnika na 15 minut w temperaturze 100
stopni.
Nadzienie: 5 lub 6 jabłek,skórka
otarta z cytryny,sok z połowy cytryny,cukier waniliowy, cztery plasterki imbiru
Jabłka myje się i obiera, kroi na
grubszą kostkę, dodaje skórkę z cytryny oraz sok, imbir kroi się na kosteczkę i smaży. Całość należy wyłożyć na
wcześniej podpieczone ciasto.
Kruszonka: cztery łyżki masła,cztery
łyżki cukru pudru,osiem łyżek mąki.
Zagniatamy kruszonkę, następnie
układamy na nadzieniu i pieczemy od
15 do 20 minut w temperaturze 180
stopni w piekarniku nagrzanym od góry.
Smacznego!

ki na wybrane dziecko, które potrzebuje
wsparcia w walce z chorobą.
Od początku roku panie przygotowywałystroiki na Wielkanoc. Myślały, że będą
je prezentować, niestety, plany pokrzyżowała pandemia.
Dopiero na początku września KGW
mogło się spotkać. Odbyła się uroczystość
oddania placu zabaw dla dzieci, który wybudowano w ramach budżetu obywatelskiego
na 2020 r. Przybył burmistrz Grzegorz Gajewski.Panie przygotowały poczęstunek.
We wrześniu odbyła się też oficjalna
Gala Etno Świętokrzyskie na opatowskiej
promenadzie. Panie z Kornacic brały udział
w konkursie kulinarnym. Przepis na szarlotkę tak zachwycił jurorów, że koło zajęło
drugie miejsce w konkursie. Takie ciasto
wykonuje najmłodsza członkini, zaledwie
19-letnia Paulina Zając. W nagrodę KGW
otrzymało cenny zestaw garnków.
W październiku KGW wraz Radą Sołecką stworzyło projekt „Kolorowe Kornacice” dzięki współpracy z dzielnicowym
Adamem Kędziorą oraz mieszkanką Kor-

Z epidemią nie po drodze
Początek 2020 roku zapowiadał się
raczej normalnie. KGW w Kornacicach
zostało nominowane przez zaprzyjaźnioną Ochotniczą Straż Pożarną z Podola do
#Gaszyn Challenge#. Panie nakręciły krótki filmik z wyzwaniem, wpłaciły pieniąż-

KGW w Kornacicach ma długie tradycje, gdyż powstało w latach siedemdziesiątych XX wieku. Wtedy to gospodynie spotykały się na różnych kursach gotowania, szycia, które były okazją do wspólnego spędzania wolnego czasu. W tym czasie
KGW działało przy kółkach rolniczych, ale z biegiem lat zaprzestało działalności.
Przewodniczącą KGW przed półwieczem była Leokadia Mierzwa. Obecny zarząd
KGW: przewodnicząca Karolina Korycińska, zastępczyni Weronika Szydlak, skarbnik
Magdalena Bień. KGW liczy 17 osób, w tym jednego gospodarza.

sukcesy naszych dziewcząt
Podopieczne Opatowskiego Ośrodka
Kultury, Natalia Pyszczek i Patrycja Rozmus, po raz kolejny mogą zapisać na swoim koncie sukcesy wokalne. Natalia została
laureatką VI Ogólnopolskiego Konkursu
Pieśni Patriotycznej w Nowym Targu, zaś
Patrycja VI Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Żołnierskie Kolędowanie”
w Kielcach.
Natalia Pyszczek, utalentowana wokalistka, która swoją pasję szlifuje w OOK, zajęła
drugie miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Patriotycznej w Nowym Targu.
W eliminacjach uczestniczyło 128osób z całej
Polski, między innymi ze Szczecina, Katowic,
Bydgoszczy, Kielc, Bielska – Białej. Konkurs
odbywał się online, a warunkiem udziału było
nagranie filmu z własnym wykonaniem wybranej pieśni patriotycznej.Natalia ujęła jury
wzruszającą interpretacją, oryginalną barwą
głosu i ogromną paletą emocji. Zaśpiewała
z ogromnym wyczuciem i dojrzałością pieśń
„Zanim padnie strzał”.
Kolejną utytułowaną podopieczną OOK
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nacic Grażyną Soboń, która posiada wieloletnie doświadczenie akademickie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. To
cykl prelekcji, pogadanek kierowanych do
dzieci, młodzieży, dorosłych uzależnionych
od alkoholu. Na ten cel udało się pozyskać
środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
W listopadzie KGW wspierało lokalnych przedsiębiorców, którzy nie sprzedali
swoich chryzantem z powodów epidemiologicznych. Podarowane kwiaty upiększyły
figurki w centrum Kornacic i w starej części
wsi oraz przydrożny krzyż.
KGW w Kornacicach brało również
udział w konkursie „Koło ARiMR w sercu
wsi”. Panie nakręciły krótki filmik omawiający ich działalność. Uzyskały dyplom,
który zawisł w wiejskiej świetlicy. – Czasy
są ciężkie, ale musimy je przetrwać i dalej
działać na rzecz naszej lokalnej społeczności oraz dla nas samych,aby rozwijać się
jeszcze bardziej – mówią panie z Kornacic. Przecież jesteśmy kobietami gospodarnymi
i wyjątkowymi.

UTALENTOWANE SOLISTKI
jest Patrycja Rozmus, która w ostatnich
dniach zajęła trzecie miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek „Żołnierskie Kolędowanie”, zorganizowanym
przez Klub Centrum Przygotowań do Misji
Zagranicznych w Kielcach.Jak wszystkie tego
typu przeglądy w tym roku, także i te eliminacje odbywały się online. Patrycja nagrała
i przesłała film z własnym wykonaniem kolędy „Mizerna, cicha...”.

W konkursie wzięło udział 150 uczestników z całej Polski. Patrycja Rozmus wielokrotnie zachwycała swoim śpiewem opatowską publiczność, tym razem zachwyciła także
jurorów w Kielcach, którzy przyznali jej trzecie miejsce.
Opiekunem artystycznym obu wokalistek jest Magdalena Szemraj, instruktor
w Opatowskim Ośrodku Kultury.

Od lewej: Patrycja Rozmus, Natalia Pyszczek
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pomoc społeczna
Trwa realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020
(PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(FEAD).
Okres trwania Podprogramu w 2020 r.
przypada od 1 listopada 2020 r. do 31 lipca
2021 r. Kwalifikowanie osób uprawnionych
należy do ośrodków pomocy społecznej. Pomocą obejmowane są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które
spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy
z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, do
których należą m.in. ubóstwo, bezdomność,
niepełnosprawność, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności i inne. Do
pomocy uprawnia bezwzględne spełnienie
220 proc. kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej, które
zostało podwyższone do tego poziomu od
26 listopada 2020 r. i wynosi odpowiednio
1542,20zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1161,60zł. dla osoby w rodzinie.
Ośrodek wydał 138 skierowań dla 304
osób w rodzinach. Dystrybucją żywności na
podstawie otrzymanych skierowań będzie
zajmowało się na terenie gminy Opatów
Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze Kobylany”.

Z ŻYWNOŚCIĄ
DLA POTRZEBUJĄCYCH

Wsparcie dla seniorów
Gmina Opatów przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Pomoc skierowana jest do
osób samotnych, samotnie zamieszkałych
w wieku 70+, które z uwagi na stan zdrowia czy niepełnosprawność nie są w stanie samodzielnie lub z pomocą osób bliskich zabezpieczyć zakupów artykułów
spożywczych, higienicznych oraz innych
pierwszej potrzeby. Realizacja Programu
przewidziana jest do 31 marca 2021 r.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się
poprzez ogólnopolską infolinię „Wspieraj Seniora” lub bezpośrednio na numer
telefonu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opatowie. Koszt zakupów pokrywa
senior.
Asystent osoby niepełnosprawnej
Kontynuowane będzie wsparcie
dla osób niepełnosprawnych w stop-

niu znacznym lub
umiarkowanym
w ramach Programu
rządowego
„Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej”
- edycja 2021
r. Chodzi o wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych
czynności oraz funkcjonowaniu w życiu
społecznym. Celem rozpowszechnienia
usług asystenta jest zwiększenie szans
osób niepełnoprawnych na prowadzenie
bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Usługa asystenta jest formą wsparcia
finansowaną w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wnioskowana
kwota dotacji na 2021 r. wynosi. 97 461
zł. Ośrodek planuje objęcie pomocą 7
osób niepełnosprawnych.
Dominika Kędziora,
kierownik OPS

nasz obowiązek

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY W OPATOWIE

#SZCZEPIMYSIĘ
Dzięki szczepionkom udało się wyeliminować lub
znacznie zmniejszyć niebezpieczeństwo związane z groźnymi chorobami zakaźnymi. COVID-19 jest ostrą wirusową chorobą układu oddechowego. W związku z tym, że
choroba pojawiła się w nieuodpornionej populacji nagle
w drugiej połowie 2019 roku, zaczęła się szerzyć w sposób
niekontrolowany i w błyskawicznym tempie dotknęła społeczeństwa wszystkich krajów na świecie, wywołując kryzys
zdrowia publicznego.
Pamiętaj, każda zaszczepiona osoba to potencjalnie od
kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zakażeniem.
Zbiorowa odporność pozwoli wrócić Nam do normalności.
Dzięki szczepionce przeciw COVID-19 możemy szybciej wrócić do normalności – znanej z czasów sprzed pandemii.
Ważne, aby zaszczepiło się jak najwięcej Polaków.
Dlatego wraz z kampanią #SzczepimySię,
przekonujemy, że warto się zaszczepić.
Jeśli nie dla samego siebie, to dla innych.
Ważne informacje na temat szczepień przeciwko COVID-19 znajdują się na stronie: www.gov.pl/szczepimysie
Informacje dot. szczepień można uzyskać także telefonicznie dzwoniąc na całodobową infolinię 989
OPATÓW nr 1 (37), styczeń - marzec 2021
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szarytki z Lipowej
Schronisko dla Kobiet w Lipowej
pod opieką Towarzystwa Pomocy św.
Brata Alberta będzie zmodernizowane.
Niebawem rozpoczną się prace zakrojone na dużą skalę.
Nowe centralne ogrzewanie
i fundamenty
W schronisku zostanie wymieniona
instalacja centralnego ogrzewania. Cały
budynek będzie podłączony pod centralne sterowanie. Okna nie będą wymieniane.
Duże wyzwanie stanowi całkowite
odnowienie fundamentów, bo są zawilgocone. Ocieplane zostaną podłogi od piwnic i od strychu.
- Chcemy zainstalować piece gazowe,
wymienić wszystkie lampy – mówi siostra Małgorzata Czarnecka, przełożona
i kierownik schroniska w Lipowej. - Dofinansowanie do remontu otrzymujemy
z Ministerstwa Środowiska. Umowa jest
już podpisana i niebawem będziemy starać się o wyłonienie firmy, która po rozstrzygnięciu przetargu przystąpi do prac.

SCHRONISKO PRZED
MODERNIZACJĄ

Ośrodek Pomocy Społecznej, który dofinansowuje pobyt jednej pani. Stara się
także, by kolejne panie otrzymały skierowanie do Lipowej. Ostatnia nowelizacja

Co z szarytkami w Kobylanach?
Zgromadzenie Szarytek, Prowincji w Warszawie, siostra Jadwiga Szop: Mogę
powiedzieć, że Wspólnota Sióstr w Kobylanach musiała być zamknięta. Mówię to
z wielkim bólem w imieniu naszej prowincji. A jak to się stało? Jedna z naszych sióstr
bardzo ciężko zachorowała i wkrótce po zamknięciu domu w Kobylanach odeszła do
Pana. To była nieuleczalna choroba. Nie miałyśmy personelu, by wymienić siostry,
więc stanęliśmy chyba przed dylematem najsmutniejszym dla prowincji, czyli zamknięcia placówki. Oczywiście, z zachowaniem wszelkich wymogów prawa kościelnego i państwowego. To był długi proces, ja tylko go finalizowałam.
Dom sióstr zmienił właściciela. Co nowi właściciele zrobią z nim, to już nie jest
moja sprawa. Natomiast starą część domu, w którym mieści się kaplica, zgromadzenie udostępniło parafii. Jak obecnie funkcjonuje, nie wiem. To jest wszystko, co mogę
powiedzieć na ten temat.

Małe gospodarstwo
W schronisku pracuje 5 sióstr, wymieniają się opiekując podopiecznymi. Zatrudnione są także dwie panie na etatach.
Obecnie w schronisku przebywa 10
pań i są jeszcze dwa wolne miejsca. Często telefonują osoby zainteresowane pobytem w Lipowej i pytają o kryteria, które
trzeba spełniać, by dostać się do schroniska.
Siostra Małgorzata odpowiada, że
w schronisku może przebywać osoba
sprawna fizycznie, nie leczona psychiatrycznie, samodzielna w bytowaniu. – My
jesteśmy tutaj opiekunkami społecznymi
i możemy takiej pani pomóc, na przykład
w ubieraniu się, natomiast nie przyjmujemy osób leżących – wyjaśnia siostra.
Przy schronisku siostry prowadzą małe gospodarstwo. Starają się, by
mieć trochę swoich warzyw, hodują 30
kur, mają niewielki sad, a w nim głównie
jabłonie, zajmują się łąką.

Ozdobą stołu wielkanocnego na pewno
będzie sałatka - śledź pod futrem. Jest bardzo prosta w przyrządzeniu, gdyż składa się
tylko z kolejnych warstw, które nakładamy
na siebie.

Troska
o podopieczne
Siostry z należytą starannością
opiekują się swoimi podopiecznymi.
Z różnych instytucji otrzymują środki
chemiczne, by zapobiegać epidemii koronawirusa. Mają do swojej dyspozycji
płyny dezynfekcyjne, środki czystości,
fartuchy, rękawiczki.
Dużą życzliwością otacza schronisko

Produkty: śledź (filety), ugotowane
– buraki, ziemniaki, marchewka, jajka, do
tego cebula i majonez
Pierwsza warstwa – śledź pokrojony na
małe kawałki, druga – cebula pokrojona na
małe kawałki, kolejne warstwy, to starte na
grubych oczkach tarki – ziemniaki, marchewka, jajka, buraki.
Każdą warstwę smarujemy majonezem,
również ostatnią. Smacznego!
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ustawy o pomocy społecznej wymaga, by
wszystkie osoby przebywające w schronisku miały odpowiednie skierowania.

kulinaria

SAŁATKA - ŚLEDŹ POD FUTREM
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stara fotografia

Zdjęcie z 18 sierpnia 1941 r. Na pamiątkę wspólnej pracy w czasie
wojny. Przed zakładem fryzjerskim Władysława Ostrowskiego, od
lewej: siostra taty Otylia, poznanianki - Stenia, Marylka, które z
rodzicami znalazły się w Opatowie podczas okupacji, nn, uczeń
Bolesław Koza, nn, mój tata Władysław Ostrowski w czarnym
garniturze, brat taty Franciszek Ostrowski. Zakład fryzjerski
mieścił się w wynajmowanym lokalu. Później został przeniesiony
do budynku przy ulicy Wąskiej, gdy tata go kupił, w oficynie od
strony rynku. Tata prowadził zakład do śmierci, potem jeszcze
mama nim się zajmowała. Zakład był wtedy tylko damski.

Fot. z 1956 r. w Opatowie, w znanym zakładzie fotograficznym
Zawadzkiego w rynku, w domu państwa Koprów. Zakład mieścił
się w podwórzu. Obecnie w tym rejonie znajduje się restauracja
Żmigród. Od lewej strony mama Stanisława, tata Władysław, ja
siedzę w białym ubranku, obok mój brat, Krzysztof.

Zdjęcie z 1 kwietnia 1940 r. przedstawia wnętrze zakładu fryzjerskiego, który znajdował się na północnej pierzei rynku w Opatowie. Od lewej strony jest: nn, dalej - siostra mojego taty Otylia,
potem po mężu Bochniak, mieszkała w Ostrowcu Świętokrzyskim, brat taty Franciszek, poznanianka, która uczyła się zawodu
fryzjera, mężczyzna prawdopodobnie o nazwisku Polak, też pracownik zakładu. Taty wtedy nie było, bo przebywał na wojnie. Był
internowany początkowo w Rumunii, potem na Węgrzech. Wrócił
do Opatowa w 1941 r.

Zdjęcie z I Komunii Świętej, 1 czerwca 1961 r., przed Kolegiatą św. Marcina. Moim katechetą był ksiądz Gogacz, drugim wikariuszem
- ksiądz Orłowski, proboszczem – Stanisław Szczepaniak. Na zdjęciu jest cały mój rocznik, ponad 30 osób. Ja stoję drugi po lewej stronie
Miałem na sobie ubranko w kolorze białym, w stylu marynarskim, z granatowymi lamówkami, w krótkich spodenkach granatowych.
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Z albumu rodziny fryzjerów
Jesteśmy w mieszkaniu Pawła Leszka Ostrowskiego przy
ulicy Wąskiej w Opatowie. Jego mama, Stanisława z domu Borycka przybyła tu z Karwowa i żyła w latach 1924-1998, ojciec
Władysław urodził się w Nikisiałce Małej (1908-1967). Rodzicepana Pawła ślub zawarli w 1948 r. i mieszkali przy ulicy Wąskiej, gdzie Władysław Ostrowski kupił dom.
Paweł Leszek Ostrowski opowiada: Mam brata Krzysztofa urodzonego
w 1950 r., który mieszka w Krakowie,
ja urodziłem sięw 1953 r. Zameldowany jestem w Staszowie, ale teraz więcej
mieszkam w Opatowie, bo już jestem
na emeryturze. Pracowałem w Zespole
Szkół w Staszowie. Uczyłem przedmiotów zawodowych, bo to był zespół obejmujący szkołę zawodową, liceum oraz
technikum związane z obróbką skrawaniem, technikum mechaniczne z budową maszyn.
Brat Krzysztof przeszedł już na emeryturę. On również uczęszczał
do Szkoły Podstawowej nr 3, po ukończeniu której kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. W latach 1970–1975 studiował na Wydziale Melioracji Wodnych z Oddziałem Geodezji Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczej
w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera melioracji wodnych. Od 1975 r. pracował na stanowisku naukowo-dydaktycznym
w Katedrze Melioracji i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Po uzyskaniu tytułu profesora w 2009 r., został powołany na kierownika tej Katedry, ponadto
pełnił funkcje prodziekana i dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji oraz Prorektora Uczelni. Tata prowadził zakład fryzjerski
przy Placu Wilsona 7 w Opatowie, na północnej pierzei rynku, gdzie
obecnie znajduje się sklep owocowo-warzywny i obok działa pracownia mikrobiologiczna. Cała jego praca koncentrowała się na wykonywanym zawodzie. Mama też była fryzjerką.
Na terenie Opatowa było kilka zakładów fryzjerskich. Jeden z nich
funkcjonował na wschodniej pierzei rynku, w budynku po starej po-

czcie, gdzie obecnie znajduje się zakład zegarmistrzowski. Prowadził go
pan Jaślan.Po wojnie, brat taty Franciszek miał osobny zakład w lokalu,
gdzie obecnie jest sklep obuwniczy, punkt sprzedaży lodów, przy przejściu z rynku na ulicę Wąską. Obok jest sklep akcesoriów elektronicznych.
Ojciec mojego taty nie pochodził z rodziny fryzjerskiej. Był tak
zwanym pocztylionem, czyli listonoszem. Tata uczęszczał do gimnazjum, nie ukończył go, bo rodziców nie było stać na naukę. Zdobył
zawód fryzjera przed wojną w zakładzie żydowskim.
Postanowiłem powrócić na stałe do Opatowa, chociaż mam jeszcze
mieszkanie w Staszowie. Mam dwoje dzieci, ale mieszkają w Łodzi. Budynek, który teraz remontuję, jest pod pieczą konserwatora. Dzieci nie
chcą wiązać się z Opatowem.
Rodzina jest dla mnie ważna, istotna, mam sentyment do Opatowa, tu się wychowałem, spędziłem sporo lat najbardziej przyjemnych,
miłych, całe dzieciństwo. Wspominam ten czas z sentymentem. Zawsze chętnie tu wracam. Tu naprawdę dobrze się czuję.
W „białej szkole” moją wychowawczynią była pani Lis. Pasjonowały mnie szczególnie przedmioty ścisłe, lubiłem matematykę. Kierownikiem szkoły była Maria Pachniak. Jej mąż także pracował w tej szkole,
wcześniej w Jurkowicach. Zaraził mnie matematyką, bo bardzo często
pytał mnie jako małego chłopca tabliczki mnożenia. Jeszcze do szkoły
nie chodziłem, a już ją umiałem. Dodawałem też i odejmowałem. To
małżeństwo mieszkało w naszym domu i często spotykaliśmy się. Moimi kolegami byli: Jan Łucki, który mieszkał po sąsiedzku, ze szkoły –
Bogdan Półtorak, obecnie mieszka w Stalowej Woli, sąsiadka Krystyna
Zaręba, obecnie przebywa we Włoszech. Z kolegą Bogdanem Półtorakiem jeszcze do niedawna widywaliśmy się na cmentarzu, na grobach
swoich rodziców.
Zdjęcie tarczy Szkoły Podstawowej
nr 3. To tarcza szkoły, do której
ja chodziłem i mój brat. Szkoła
mieściła się przy ulicy Szkolnej,
nazywana potocznie „białą szkołą”,
naprzeciw kolegiaty. W tej chwili
znajduje się tam sklep z akcesoriami metalowymi, drzwiami,
panelami. W głębi znajdowała się
druga szkoła zwana „czerwoną
szkołą”. Była jeszcze jedna w Opatowie szkoła przy ulicy Lipowskiej,
nazywana potocznie „Monopolem”.

Klasa VII, czerwiec 1939 r. Na tym zdjęciu jest moja mama, w trzecim rzędzie od dołu, druga od prawej strony. Klasy były wtedy dość
liczne. W pierwszym rzędzie na dole znajdują się dyrektorzy, nauczyciele, księża. Klasa koedukacyjna. Szkoła mieściła się przy stadionie, obecnie już nie istnieje.
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