
1OPATÓW nr 2 (30), kwiecień - czerwiec 2019

Bernardyni w naszym mieście. 

Trzy jubileusze
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prace konserwatorskie, prace budowlane

Studnia w rynku

Nieustanne 
spotkania mieszkańców

Nie tak dawno, bo jeszcze pól wieku 
temu, studnia miejska była nie tylko źró-
dłem czystej, spożywczej wody, ale również 
miejscem nieustannych spotkań mieszkań-
ców starówki i stanowiła centrum życia 
towarzyskiego. O czystość wody dbano 
poprzez wykonanie zadaszenia, zaś dla ce-
lów higienicznych noszono wodę z ujęć na 
Łukawce i Opatówce.

Poprzez niezmienność miejsca i funkcji 
studnia była niemym świadkiem historii 
opatowskiego rynku; wizyty monarchów, 
jarmarki gromadzące kupców z Azji i Eu-
ropy, coroczne, przez stulecia, zjazdy „kar-
mazynów” na sejmik szlachty Ziemi Sando-
mierskiej w Kolegiacie. 

Można powiedzieć, że wielu wielkich 
tego świata poiło w niej konie, a niezliczona 
ilość naszych przodków korzystała z tego 
źródła.

Bogactwo form indywidualnych
Wiosną 2006 roku, w związku z prze-

budową rynku, powstała inicjatywa „rekon-
strukcji” studni. Wykonałem projekt i po 
jego akceptacji przez zleceniodawcę i służby 
konserwatorskie podjąłem się jego realiza-
cji. Obiekt został odebrany do użytku latem 
2006 roku.

Stanisław Kwiatkowski ostatnio odnowił zadaszenie studni w ryn-
ku. Uzupełnił elementy, które uległy zniszczeniu. Studnia znowu będzie 
służyć mieszkańcom i turystom przez wiele lat.  Oto tekst, który otrzy-
maliśmy od wybitnego artysty plastyka. 

Polskie budownictwo drewniane utoż-
samia się z pojęciem „ludowej ciesiołki”. 
Istotnie, geneza wielu form wywodzi się z 
samorodnej twórczości mieszkańców wsi 
i miasteczek. Inaczej trudnym byłoby do 
wytłumaczenia bogactwo form indywidual-
nych, zróżnicowanych regionalnie.

W tradycyjnej architekturze drewnianej 
w Polsce można stwierdzić występowanie 
dwóch splatających się nurtów, z których 
jeden wypływał z własnych doświadczeń 
polskich twórców, a drugi z ogólnonarodo-
wych kierunków architektury. Samodziel-

na droga polskiego cieśli, zamieszkałego w 
środowisku w dużym stopniu izolowanym 
od wpływów zewnętrznych, stawała się za-
korzenioną zwyczajowo normą techniczną i 
artystyczną trwającą nieraz szereg wieków i 
stosowaną w określonym regionie.

Małomiasteczkowa ciesiołka
Ogólnonarodowe formy konstrukcyjne 

przenikające do środowiska budowniczych 
utrwalały się w architekturze drewnianej 
wskazując zachowawczość, pomimo że 
oryginalne pierwowzory wygasły. Mało-
miasteczkowa ciesiołka jest gałęzią techniki 
bliższą ogólnonarodowej aniżeli wiejska. 
Jest swego rodzaju pośrednim ogniwem 
między oficjalną sztuką warstw oświeco-
nych a samorodną sztuką ludową. 

Zadaszenie studni w rynku projektowa-
łem w uznanej za obowiązującą w naszym 
regionie tradycyjną typowością rozwiązań 
przekazywanych z pokolenia na pokolenie 
sposobów budowania. 

Polskie budownictwo drewniane zacho-
wało najdłużej swój narodowy charakter. 

(Śródtytuły pochodzą od redakcji)  
Stanisław Kwiatkowski
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z życia samorządu

ABSOLUTORIUM 
DLA BURMISTRZA

- Cieszę się bardzo, że działalność bur-
mistrza Andrzeja Chanieckiego i moja spo-
tkała się z aprobatą radnych – powiedział 
po sesji burmistrz Grzegorz Gajewski. –
Trzeba tu przypomnieć, że większość czasu 
w 2018 r. funkcję burmistrza pełnił mój po-
przednik, aż do 19 listopada. Moja zasługa 
jest niewielka.

Grzegorz Gajewski wyjaśnił, że rada 
głosuje nad absolutorium z wykonania bu-
dżetu za rok ubiegły. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, która opiniowała wyko-
nanie budżetu, to radni mieli niewielkie 
pole do popisu. - Cieszę się, że nie było tak 
zażartej dyskusji nad budżetem jak była 
nad raportem – nie ukrywał burmistrz. - 
Jeszcze raz dziękuję Andrzejowi Chaniec-
kiemu i jego współpracownikom za wkład 
pracy wniesiony nie tylko w 2018 roku, ale 
przez ostatnie 8 lat, kiedy pełnił funkcję 
burmistrza. Nie były to lata łatwe, trafił na 
trudną sytuację finansową gminy. Potrafił 
to poskładać, dzięki czemu mamy dziś sta-
bilną sytuację. Oczywiście pieniędzy nadal 
brakuje, zostały rozpoczęte inwestycje, na 
które potrzeba dużych kwot. To już nasz 

Rada Miejska udzieliła wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi Grzegorzowi 
Gajewskiemu. Zgodnie z nowymi przepisami o samorządzie burmistrz przedstawił ra-
port o gminie za 2018 r., nad którym odbyła się dyskusja.

problem, by to wszystko pospinać. Dziękuję 
pani skarbnik Martynie Rusak, która wło-
żyła tu najwięcej pracy w „pilnowanie” bu-
dżetu. Właściwie to dzięki niej opinia RIO 
każdego roku jest pozytywna.

Dyskusja nad raportem
Sesja rozpoczęła się od prezentacji ra-

portu. Przedstawiając dokument, burmistrz 
Grzegorz Gajewski skupił się na najważniej-
szych zjawiskach. Podkreślił, że gmina bo-
ryka się z największym problemem, jakim 
jest odpływ ludności. W ciągu ostatnich 18 
lat ubyło aż 1654 osoby. To pociąga nega-
tywne skutki w postaci mniejszych wpły-
wów podatkowych, mniejszej liczby dzieci 
w szkołach i przedszkolach, mniejszej kon-
kurencyjności Opatowa w pozyskiwaniu 
nowych inwestycji oraz najbardziej niebez-
pieczny ze wszystkich skutek, czyli starzenie 
się społeczeństwa i jego wymieranie.

Receptą na zatrzymanie negatywnego 
trendu byłoby na pewno utworzenie miejsc 
pracy poprzez pozyskanie nowych inwesty-
cji. Niestety, w tym zakresie rok ubiegły nie 
przyniósł gminie spektaku-
larnych sukcesów, głównie z 
tego powodu, że tereny in-
westycyjne, którymi obecnie 
dysponuje samorząd, są przez 
przedsiębiorców poszuku-
jących możliwości rozwoju 
swoich firm uznawane za 
mało atrakcyjne ze względu 
na niekorzystne położenie 
lub niewielką powierzchnię. 
W raporcie czytamy, że do-
chody własne gminy wynio-
sły 16,4 mln zł, zadłużenie 
15,5 mln zł. Do końca 2021 

r. powinny zostać zrealizowane inwestycje 
za około 76 mln zł, na które gmina będzie 
musiała znaleźć i zabezpieczyć wkład wła-
sny nie mniejszy niż 16,5 mln zł.

W dyskusji nad raportem głos zabie-
rali radni: Andrzej Adamski, Rafał Schab, 
Andrzej Żychowski, Mariusz Ryza. Z gro-
na mieszkańców wypowiadała się Ewa Ci-
szewska. Na pytania, wątpliwości, zarzuty 
odpowiadał burmistrz Grzegorz Gajewski, 
zastępca burmistrza Marcin Słapek, prezes 
PGKiM Krzysztof Wróblewski. Po prezen-
tacji raportu i dyskusji nad nim radni udzie-
lili burmistrzowi votum zaufania. Spośród 
13 radnych 12 było za, 1 przeciw.

Wykonanie budżetu 
W kolejnej części sesji radni dyskutowa-

li nad sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za ubiegły rok. Przedstawiono pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Kielcach. Plan dochodów wyniósł 48,9 mln 
zł, plan wydatków – 52,5 mln zł. Ostatecz-
nie budżet po stronie dochodów został re-
alizowany w 95 proc, co stanowi kwotę 46,4 
mln zł, po stronie wydatków w 90,6 proc, 
co stanowi kwotę 47,5 mln zł.

Zadania inwestycyjne sięgnęły 9,6 mln 
zł. Największe dotyczyły przebudowy i mo-
dernizacji dróg gminnych, odbudowy dróg 
gminnych zniszczonych na skutek powodzi, 
przebudowy i adaptacji budynków przy uli-
cy Leszka Czarnego i Henryka Sienkiewi-
cza z przeznaczeniem na mieszkania socjal-
ne, modernizacji oczyszczalni ścieków wraz 
z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej, 
termomodernizacji budynków użyteczno-
ści publicznej oraz rozszerzenia oferty kul-
turowej poprzez adaptację i wyposażenie 
pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się 
z dokumentami wnioskowała o udzielenie 
absolutorium burmistrzowi. Podczas głoso-
wania na 13 obecnych radnych 12 było za, 
1 wstrzymał się.
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spacer po Opatowie

W 228. ROCZNICĘ 
KONSTYTUCJI

QUEST Z GENERAŁEM GANO

Uroczystości w Opatowie rozpoczę-
ły się od nabożeństwa w Kolegiacie św. 
Marcina. Po mszy mieszkańcy udali się 
przed pomnik Ludwika Zwierzdowskiego 
„Topora” w rynku. 

Hymn „Jeszcze Polska nie zginęła” wy-
konał Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przy akompaniamencie Pawła Żerdeckie-
go. - W polskiej tradycji 3 Maja jest dniem 
radosnego, patriotycznego świętowania, 
dniem celebrowania naszej polskiej pań-
stwowości, której 3-Majowa Konstytucja 
jest fundamentem – powiedział wicebur-
mistrz miasta i gminy, Marcin Słapek. –Ob-
chodzimy dziś kolejna rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. I chociaż wydarzenia te 
są odległe czasowo, chociaż minęło od nich 
kilka pokoleń Polaków, to nadal w naszej 
świadomości zajmują one bardzo ważne 
miejsce. Dzisiejsze święto jest jednocześnie 
świętem kościelnym i narodowym. Święta 
te są nierozerwalnie od siebie złączone. Bo-
gurodzica, ostoja wolności naszej ojczyzny, 
w dniu 3 maja jest szczególnie czczona. 

Wiceburmistrz Marcin Słapek podzię-
kował mieszkańcom za tak liczne przybycie i 
udział w uroczystości, władzom powiatowym 
i gminnym pocztom sztandarowym, przed-
stawicielom instytucji działających w mieście, 
dzieciom i młodzieży, nauczycielom i służbom 
mundurowym, wszystkim, którzy uświetnili 
swoją obecnością dzisiejszą uroczystość.

W imieniu wojewody świętokrzyskiego 
Agaty Wojtyszek głos zabrał dyrektor Ma-
rek Chrapek. – Oddajemy dziś hołd twór-
com konstytucji 3 Maja 1791 roku, wielkim 
umysłom doby oświecenia, którym na sercu 
leżało dobro naszej ukochanej ojczyzny – 
powiedział. 

Starosta opatowski Tomasz Staniek od-
czytał list wiceminister sportu i turystyki, 
posłanki Anny Krupki: -  228 lat temu my 

Polacy, my uchwalili-
śmy drugą na świecie, 
pierwszą w Europie 
Konstytucję – pod-
kreslił. - Możemy i 
powinniśmy być z niej 
dumni. Polska była i 
jest sercem Europy. 
Sytuują nas też wśród 
niej wielowiekowe 
tradycje parlamenta-
ryzmu. Konstytucja 
była też zwieńcze-
niem 30-letnich prób 
naprawy naszego 
państwa, wcześniej 
niezmiernie słabego 
podporządkowanego 
oligarchom, państwa, 
które nie było w sta-
nie chronić słabszych i 
opierać się silniejszym. 
W  imieniu Zarządu 
Powiatu Opatowskie-
go życzę państwu do-
brego świętowania     

Delegacje złoży-
ły wieńce i wiązanki 
kwiatów przed po-
mnikiem Ludwika 
Zw i e r z d o w s ki e g o 
„Topora”. „Rotę” wy-
konał Chór Męski Kwartet Kolegiacki.

Uczniowie Technikum Wojskowego 
imienia generała Władysława Andersa, któ-
rzy uczą sie w strukturach Zakładu Dosko-
nalenia Zawodowego w Opatowie, zapre-

zentowali musztrę bojową. Pokazy zostały 
przygotowane pod kierunkiem pułkownika 
Janusza Jakubowskiego i Tomasza Kołodzie-
ja. 

(an)

Dzięki staraniom nauczycieli i 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 po-
wstał quest pod tytułem „Z gen. Sta-
nisławem Gano spacer po Opatowie”.

Opiekunem projektu jest Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej. 
Wydawnictwo związane z questem fi-
nansuje Urząd Miasta i Gminy. Jest ono 
realizowane w ramach zagospodarowa-
nia czasu wolnego w formie cyklicznych 
zajęć. Promocja odbyła się podczas Jar-
marku Opatowskiego, rywalizowało 21 

dzieci. Najszybciej hasło odgadła uczen-
nica klasy IV c Gabriela Borzęcka. Nato-

miast 6 czerwca tematykę opatowskich 
questów zgłębiała 9 drużyna harcerska 
im. Stanisława Gano pod opieką harc-
mistrza Andrzeja Żychowskiego.
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Najlepsi uczniowie „Jedynki”: Aleksandra Pory-
dzaj, Przemysław Frańczak, Jakub Masternak, 

Bartłomiej Wiśniewski, Michał Ołubiec

Najlepsi uczniowie „Dwójki”: Michał Szczepański, Tomasz 
Wysopal, Wojciech Kozub, Aleksandra Wójcik, Kacper Wilczak, 

Jakub Kwiatek

W KONKURSACH 
NIE MAJĄ SOBIE RÓWNYCH

W obydwu szkołach w kończącym się roku szkolnym 2018/2019 zdecydowanie 
wyróżniło się kilku uczniów, którzy osiągnęli wysokie średnie i z powodzeniem brali 
udział w konkursach przedmiotowych.

nasi prymusi

Laureaci „Jedynki”
Aleksandra Porydzaj, uczennica klasy 

VIII b, laureatka Wojewódzkiego Konkur-
su Języka Angielskiego. Przyznaje, że przy-
gotowania do konkursu były ciężkie, ale jak 
się okazało, owocne. Interesuje ją język an-
gielski, bo jest najpopularniejszy na świecie 
i otwiera drzwi do rozwoju w wielu dziedzi-
nach. - Moją największą pasją jest rozwijanie 
wiedzy na temat prawidłowego żywienia 
oraz ekologia w życiu codziennym, wprowa-
dzanie małych zmian, które realnie pomaga-
ją planecie – mówi Ola. - W tym kierunku 
chciałbym się kształcić w przyszłości.

Jakub Masternak, uczeń klasy VIII a, 
laureat konkursu „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego” oraz finalista Wojewódz-
kiego Konkursu z Matematyki. Od zawsze 
ciekawiła go przeszłość, lubi czytać książki 
o tematyce historycznej. Oprócz przedmio-
tów humanistycznych świetnie radzi sobie w 
przedmiotach ścisłych. – Zawsze pasjonowa-
ła mnie matematyka – mówi Jakub. - Odkry-
łem ostatnio astronomię. Jestem otwarty na 
świat. Mam wielostronne zainteresowania. 
Obok nauki zajmuję się też sportem.

Od paru lat bierze udział w turnieju wie-
dzy pożarniczej, w którym zajmuje czołowe 
miejsca na szczeblu gminnym oraz powia-
towym. Nie ukrywa, że przygotowania do 
konkursów w tym roku były męczące, bo od-
bywały się jeden po drugim. Brakowało cza-
su wolnego, a przecież musiał też brać udział 
w zajęciach szkolnych. - Dużym wsparciem 
byli dla mnie rodzice, którzy poświęcili mi 
dużo czasu oraz serca, abym mógł się dobrze 
przygotowywać, za co bardzo im dziękuję – 

dodaje. Wybiera się do klasy o profilu 
medycznym w Liceum Ogólnokształ-
cącym imienia Bartosza Głowackiego 
w Opatowie.

Przemysław Frańczak, uczeń klasy 
VIII b, laureat konkursu „Losy żoł-
nierza i dzieje oręża polskiego”. - Pasją 
do historii zaraziłem się na lekcjach, 
dużo czytałem książek historycznych 
– mówi. - Najbardziej interesuje mnie 
historia XX wieku, głównie II wojny 
światowej. Myślę, że Polska jest jednym 
z najciekawszych krajów, głównie ze 
względu na wpływy mocarstw. Ostat-
nio odkryłem muzykę. To świeża pasja. 

Generalnie interesuje mnie muzyka rocko-
wa, z instrumentów – gitara.

Przygotowania do konkursów polegały 
na ciągłej pracy przez kilka miesięcy. Sięgał 
do dodatkowych materiałów, książek, inter-
netu. Tak, jak jego kolega chce uczyć się w 
klasie o profilu medycznym w Liceum Ogól-
nokształcące imienia Bartosza Głowackiego 
w Opatowie.

Bartłomiej Wiśniewski, uczeń klasy 
VIII, laureat Wojewódzkiego Konkursu z 
Matematyki. Jego pasją jest matematyka i 
informatyka. Lubi oglądać filmy, ostatnio 
spodobał mu się „Mroczny rycerz” i „Władca 
pierścieni”. Lubi gry, w których bierze udział 
wiele osób, strategiczne, gdzie niezbędna jest 
rywalizacja.

- Robiliśmy wiele testów – mówi o przy-
gotowaniach do konkursu. – Każde zadanie 
źle wykonane musieliśmy solidnie omawiać. 
Wybieram się do Technikum Hutniczo-Me-
chanicznego w Zespole 
Szkół nr 3 w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, na kie-
runek – informatyka.

Michał Ołubiec, 
uczeń klasy VIII b, lau-
reat Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Angiel-
skiego, w poprzednich 
latach brał udział w Wo-
jewódzkim Konkursie z 
Języka Polskiego i Mię-
dzynarodowym Konkur-
sie Pangea. - Praca była 
ciężka, ale tego się spo-
dziewałem – nie ukrywa. 

- Po jakimś czasie nauka zaczęła sprawiać mi 
przyjemność, dzięki czemu odniosłem suk-
ces. Zawsze lubiłem angielski, a wiedząc, że 
przyda mi się w życiu, chciałem nauczyć się 
jak najwięcej.

Wybiera Technikum Hutniczo-Mecha-
niczne w Zespole szkół nr 3 w Ostrowcu 
Świętokrzyskim.

Finaliści „Dwójki”
Michał Szczepański, uczeń klasy III a 

gimnazjum, finalista XVI Wojewódzkiego 
Konkursu z Historii dla uczniów klas trze-
cich, laureat Ogólnopolskiego Konkursu 
Pingwin z Matematyki, finalista Powiatowe-
go Turnieju BRD 2019.

Konkurs składał się z trzech etapów, 
pierwszy – test pisemny, drugi – on line, 
trzeci – pisemny z zadaniami otwartymi i za-
mkniętymi. Konkurs trwał od października 
do marca. – Najbardziej lubię okres pierw-
szej wojny światowej, czasami czytam o śre-
dniowieczu – przyznaje. - Zajmowałem wy-
sokie miejsca w konkursach Pingwin Pangea. 
Chcę kontynuować naukę w THM, Zespole 
Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim na 
kierunku informatyka, żeby być programistą. 
Historia jest moją pasją, informatykę traktu-
ję jako przyszły zawód.

Tomasz Wysopal, uczeń klasy VIII b, 
finalista III Wojewódzkiego Konkursu z 
Matematyki dla uczniów szkół podstawo-
wych, finalista I Wojewódzkiego Konkursu z 
Języka Niemieckiego dla uczniów szkół pod-
stawowych, laureat Ogólnopolskiego Kon-
kursu Panda z Języka Niemieckiego. - Dość 
długo przygotowywałem się z matematyki 
- opowiada. - Konkurs trwał 90 minut, były 
to zadania zamknięte i otwarte o różnym 
poziomie trudności. Dużo musiałem się też 
uczyć do konkursu z języka niemieckiego, 
który składał z części pisemnej i ustnej.

Dalszą naukę zamierza kontynuować w 
klasie o profilu biologiczno-chemicznym w 
LO imienia Władysława Broniewskiego w 
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prymusi w szkołach

JESTEŚMY Z WAS DUMNI

Ostrowcu Świętokrzyskim, chciałby w przy-
szłości zostać lekarzem.

Wojciech Kozub, uczeń klasy III a gim-
nazjum, finalista XVII Wojewódzkiego 
Konkursu z Fizyki dla uczniów klas trzecich 
organizowanym przez Kuratorium Oświaty 
w Kielcach.

Konkurs składał się z trzech etapów, 
szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego. 
Należało wypełnić arkusz zadań. - Chętnie 
uczestniczę w różnych konkursach mate-
matycznych, na przykład Ogólnopolskim 
Konkursie Pingwin oraz Pangea – wylicza. – 
Dalej zamierzam uczyć się w klasie o profilu 
matematyczno-fizyczny w LO imienia Jo-
achima Chreptowicza w Ostrowcu Święto-
krzyskim. Myślę o studiach na politechnice.

Aleksandra Wójcik, uczennica klasy III 
gimnazjum, finalista XVI Wojewódzkiego 
Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów 
klas trzecich laureat Ogólnopolskiego Kon-
kursu Pingwin z Języka Polskiego.

Co roku bierze udział w ogólnopolskich 
konkursach, Panga, Olimpus, zajmując czo-
łowe miejsca w kraju. Konkurs z języka pol-
skiego był 3-etapowy: szkolny, powiatowy, 
wojewódzki. W pierwszym etapie należało 
wykazać się różnorodną wiedzą począwszy 
od zadań zamkniętych po wypracowanie, 
drugi etap to test on line, trzeci – wypowiedź 
ustna, interpretacja wylosowanego wiersza 
oraz wypracowanie – kartka z pamiętnika o 
podróży marzeń. – Naukę zamierzam konty-
nuować w Opatowie lub w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim – mówi o swoich planach.

Kacper Wilczak, uczeń klasy III gim-
nazjum, finalista XVI Wojewódzkiego 
Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów 
klas trzecich laureat Ogólnopolskiego Kon-
kursu Pingwin z Języka Polskiego laureat 
Ogólnopolskiego Konkursu Pingwin z Ma-
tematyki finalista Powiatowego Turnieju 
BRD 2019.

- Pisałem o podróży w głąb Afryki - mówi 
o konkursowym zadaniu. - W ubiegłym roku 
byłem finalistą konkursu z geografii, biorę 
udział w różnych konkursach ogólnopol-
skich, Panga, Olimpus, Pangea. Dalej będę 
się uczył w miejscowym liceum.

Jakub Kwiatek, uczeń klasy III gimna-
zjum, finalista XVI Wojewódzkiego Kon-
kursu z Matematyki dla uczniów klas trze-
cich, laureat Ogólnopolskiego Konkursu 
Panda z Matematyki.

- W matematyce interesuje mnie 
wszystko, głównie algebra mówi. - Zosta-
łem też laureatem Konkursu Panda. Dalej 
chce się uczyć w LO w Opatowie, w klasie 
o profilu medycznym z rozszerzeniem ma-
tematyki. Swoją przyszłość widzę w medy-
cynie.

- Jesteśmy z was dumni – zwrócił się do 
wyróżnionych burmistrz Grzegorz Gajew-
ski. - Jesteście wzorem dla swoich rówieśni-
ków, dumą dla swoich rodziców. Jesteście 
też dumą dla nas, dla samorządowców gmi-
ny Opatów. Cieszymy się bardzo, że mamy 
tutaj tak błyskotliwą młodzież, tak bardzo 
uzdolnione dzieci. Gratuluję wam wszyst-
kich sukcesów, które osiągnęliście w tym 
roku szkolnym.

Grzegorz Gajewski przyznał, że ucznio-
wie pracowali bardzo ciężko. Najlepsi za 
całoroczny trud otrzymują dyplomy, nagro-
dy. - Dziś budujecie fundamenty pod swoje 
dorosłe życie, cieszy mnie bardzo, że robicie 
to w tak odpowiedzialny i dorosły sposób 
– powiedział burmistrz. - Życzę wam, by 
te fundamenty, które dziś powstają, były 
tak mocne, abyście mogli w dorosłym ży-
ciu korzystać z tego, co wypracowaliście 
przez ten rok i co będziecie wypracowywać 
przez kolejne lata. Gratuluję rodzicom na-
szych wspaniałych uczniów tak mądrych 
pociech, dzieci tak uzdolnionych. Chcę 
podziękować nauczycielom, któ-
rzy opiekowali się i opiekują naszą 
młodzieżą, przekazują wiedzę. Ży-
czę dzieciom i młodzieży udanych 
i spokojnych wakacji, abyście mo-
gli regenerować się i odpocząć po 
sukcesach, które osiągaliście. Życzę 
udanych wakacji i do zobaczenia w 
kolejnym roku szkolnym.

Z rąk burmistrza Grzegorza 
Gajewskiego, przewodniczącej 
Rady Miejskiej Beaty Wrzołek i 
przedstawiciela kuratora oświa-
ty, Wiesława Gruszki uczniowie 
otrzymali dyplomy i nagrody, 

Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki, otrzymali wyróżnienia i nagrody, ich 
nauczyciele i rodzice – dyplomy i listy gratulacyjne. Podczas spotkania w Opatowskim 
Ośrodku Kultury wszystkim wyróżnionym gratulował burmistrz Grzegorz Gajewski.

rodzice – listy gratulacyjne, nauczyciele – 
dyplomy. Spośród wyróżnionych uczniów 
nagrody specjalne, głośniki, otrzymali: To-
masz Wysopal i Bartłomiej Wiśniewski.

W części artystycznej Maciej Wydrych 
recytował „Rogal i Bułka” Hanny Niewia-
domskiej. Zuzia Wiśniewska i Katarzyna 
Bańcer, które zostały przygotowane przez 
Magdalenę Szemraj i Iwonę Budzeń, zaśpie-
wały „Bohemian rhapsody” zespołu Quinn 
oraz „Aleją gwiazd” Zdzisławy Sośnickiej i 
„Cicho” Ewy Farny.

W uroczystościach wzięli udział: za-
stępca burmistrza Marcin Słapek, sekretarz 
gminy Hubert Dziadczykowski, radni Rady 
Miejskiej, członkowie Komisji Oświaty z 
przewodniczącą Małgorzatą Szczepańską, 
dyrektorzy szkół: SP w Kobylanach - Da-
nuta Tomaszewska, SP nr 1 - Anna Przygo-
da, SP nr 2 - Joanna Bińczak. Uroczystość 
prowadziła Bernadeta Bara. Dekorację i na-
głośnienie uroczystości przygotował OOK, 
prezentację - nauczycielka SP nr 1, Anna 
Michalik- Sadaj.
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OSTATNI PATROL 
POSTERUNKOWEGO MIGALSKIEGO

historii duch tajemny

Tragiczna noc 
i manifestacyjny pogrzeb

Do morder-
stwa doszło oko-
ło godz. 2.00 w 
nocy. Post. Mi-
galski wracał do 
miasta z obchodu 
przydzielonego 
mu terenu. W 
odległości około 
1 km od Opato-
wa spotkał dwóch 
p o d e j r z a n y c h 
osobników, któ-
rych zatrzymał 
w celu wylegi-

tymowania. W jednym z nich rozpoznał 
niejakiego Szymańczyka, który swego czasu 
zbiegł z Posterunku Policji Państwowej w 
Opatowie. Funkcjonariusz rozkazał mu iść 
przodem chcąc doprowadzić na posteru-
nek. Po przejściu kilku kroków zatrzymany 
zaczął uciekać. Gdy po okrzyku „stój!” Szy-
mańczyk nie zatrzymał się, Migalski strzelił 
do niego z karabinu, jednak chybił. Kolej-
nych strzałów nie mógł oddać, bo zacięła 
się broń. Wykorzystał to kompan Szymań-
czyka znajdujący się w pobliżu policjanta, 
wyrwał mu z rąk karabin i uderzył nim 
funkcjonariusza w twarz. Oszołomiony po-
sterunkowy upadł na ziemię, zaś sprawca za-
dał mu jeszcze kilka uderzeń. Nieprzytom-
nemu bandyci poderżnęli nożem gardło. Po 
dokonaniu zbrodni zbiegli.

12 maja 1927 r. na cmentarzu w Opa-
towie odbył się manifestacyjny pogrzeb 
zabitego policjanta. Oprócz licznie zgro-
madzonych mieszkańców wzięli w nim 
udział harcerze, pluton przysposobienia 
wojskowego, oddział straży pożarnej i plu-
ton policji. Kondukt poprzedzały dwie or-
kiestry: opatowskiego gimnazjum i Zakła-
dów Ostrowieckich, za którymi szła żona 
zamordowanego wraz z synem, przedstawi-
ciele policji, w tym komendant powiatowy 
kom. Jan Wójtowicz oraz reprezentanci 
miejscowych władz na czele z burmistrzem 

Ignacym Bor-
kowskim. Nad 
grobem zmar-
łego przemó-
wienia wygło-
sili m.in. ks. 
prałat Antoni 
Prügel oraz re-
prezentując y 
ko m e n d a n t a 
wojewódzkie-
go nadkom. 

Stanisław Steckiewicz.

Różne wątki śledztwa
Natychmiast wszczęto energiczne 

śledztwo. Policja brała pod uwagę dwa 
główne tropy. Pierwszy z nich wiązał się z 
wydarzeniami z 10 czerwca 1926 r. Wtedy 
to, w Ostrowcu odbywał się strajk pracow-
ników Zakładów Ostrowieckich. Doszło 
do rozruchów, w trakcie których zginęło od 
kul policji 5 robotników. W ich tłumieniu 
wzięli udział policjanci z okolicznych po-
sterunków, w tym także i z Opatowa. W 
późniejszym okresie ostrowieccy robotnicy 
grozili post. Migalskiemu, jako temu, któ-
ry na procesie wytoczonym uczestnikom 
strajku, składał obciążające ich zeznania. 
Wkrótce jednak okazało się, że ten trop był 
fałszywy.

Drugi z wątków śledztwa zakładał, że 
wracający z patrolu policjant natknął się 
przypadkowo na opryszków powracających 
ze złodziejskim łupem lub dopiero idących 

„na robotę”. Na podstawie informacji uzy-
skanych od innych zatrzymanych złodziei 
okazało się, że trop ten jest właściwy.

Rozpoczęto energiczne działania. Do 
wszystkich okolicznych posterunków roze-
słano informacje o tożsamości poszukiwa-
nych. Ustalono, że bezpośrednim sprawcą 
zabójstwa był pochodzący ze wsi Zwola 
Józef Nawrot, któremu towarzyszył osob-
nik posługujący się danymi Franciszka Szy-
mańczyka. Był to w istocie Antoni Tobjasz, 
pochodzący ze wsi Karsy koło Ożarowa. Jak 
się później okazało, kilka lat wcześniej do-
konał on zabójstwa innego policjanta.

Jak w gangsterskim filmie
I to właśnie na trop Tobjasza najpierw 

wpadli policjanci. W nocy z 21 na 22 grudnia 
1927 r. we wsi Brzezie koło Opatowa bandy-
ta został osaczony w jednym z domów przez 
patrol policji złożony z trzech funkcjonariu-
szy. Na wezwanie do poddania się opryszek 
odpowiedział ogniem z rewolweru. Doszło 
do ogólnej strzelaniny, w trakcie której, jeden 
z policjantów zranił bandytę. Ten jednak, 
korzystając z ciemności i zamieszania, obficie 
brocząc krwią zdołał zbiec. Ślady prowadziły 
w kierunku Buszkowic i Wojnowic, jednak 
trop się urwał. Wszystkie okoliczne posterun-
ki zostały postawione w stan pogotowia. Do 
Komendy Powiatowej Policji w Opatowie do-
tarły informacje, że poszukiwany może prze-
bywać w swojej rodzinnej miejscowości.

5 stycznia 1928 r., dwa patrole, liczące 
łącznie siedmiu policjantów, udały się do wsi 
Karsy w celu przeprowadzenia rewizji w po-
dejrzanych domach. Doszło do kolejnej strze-
laniny, której szczegółowy opis znajdujący 
się w policyjnych aktach przypomina sceny z 
filmów gangsterskich. Walczący z policjanta-
mi, ukryty na strychu domu bandyta posiadał 
dwa rewolwery i mnóstwo amunicji. Postrzelił 
dwukrotnie jednego z funkcjonariuszy, lecz po 
chwili sam został z jego ręki ranny. Tobjaszowi 
udało się jeszcze trafić drugiego policjanta. 
Ranni funkcjonariusze musieli wycofać się z 
domu. Bandyta opuścił strych i w chwili gdy 
znalazł się w mieszkaniu, został śmiertelnie 

W nocy z 9 na 10 maja 1927 r. na drodze prowadzącej do Opa-
towa zamordowany został post. Władysław Migalski, funkcjona-
riusz z tutejszego posterunku Policji Państwowej. Z racji charak-
teru zbrodni oraz jej tajemniczych okoliczności, sprawa stała się 
głośna nie tylko w lokalnym środowisku. Jak to zwykle bywało w 
przypadku śmierci policjanta na służbie, jej szybkim wyjaśnieniem 
zainteresowana była Komenda Główna Policji w Warszawie.

Post. Władysław 
Migalski

Józef Nawrot

Antoni Tobjasz
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towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej

trafiony w głowę przez policjantów, którzy 
znajdowali się na zewnątrz i strzelali w okna.

Niemiecki trop
Tymczasem nie udało się trafić na trop 

Józefa Nawrota, głównego sprawcy zabójstwa 
post. Migalskiego. Jak wykazało prowadzone 
cały czas śledztwo, był to weteran w przestęp-
czym fachu. Jeszcze w czasie trwania I wojny 
światowej i okupacji austro – węgierskiej stał 
on na czele bandy grasującej na terenie Kielec-
czyzny. Po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości, od 1919 r. kontynuował swój przestęp-
czy proceder, dokonując wraz ze wspólnikami 
napadów na terenie kieleckiego i lubelskiego.

Następnie wyjechał w charakterze sezo-
nowego robotnika do Niemiec, gdzie zor-
ganizował bandę dokonującą dalszych prze-
stępstw, w tym morderstw. Po pewnym czasie 
powrócił do Polski w rodzinne strony i tu 
prowadził nadal przestępcze życie. To właśnie 
wtedy doszło do zabójstwa post. Migalskie-
go. Próbując zmylić policyjne dochodzenie 
ponownie wyjechał do Niemiec, gdzie pod 
przybranym nazwiskiem był zamieszany m.in. 
w zabójstwo polskiego pracownika rolnego i 
niemieckiego kupca. Najprawdopodobniej 
na początku 1928 r. aresztowała go niemiecka 
policja i wydała polskim władzom. Osadzony 
został w więzieniu na Mokotowie w Warsza-
wie. Początkowo, ukrywając swoje prawdziwe 
nazwisko odbywał karę za zwykłe rabunki. 
Dopiero później, dzięki pracy śledczych z 
Niemiec i Polski udało się odkryć jego właści-
wą tożsamość. 2 września 1930 r. wyrokiem 
Sądu Apelacyjnego w Lublinie, za zabójstwo 
post. Migalskiego, Nawrot skazany został na 
15 lat ciężkiego więzienia.

Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

Grób post. W. Migalskiego na cmentarzu 
w Opatowie

Zbigniew Zybała został prezesem, 
przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Opatowskiej na kolejną pięcioletnią 
kadencję 2019-2024.

- Jestem zaszczycony, że zostałem prze-
wodniczącym w momencie wyjątkowym, 
gdy obchodzimy 50-lecie towarzystwa 
– mówi Zbigniew Zybała. - We wrześniu 
zapraszamy na jubileusz. Przed nami duże 
zadania, nowe perspektywy, nowe kierunki 
działania, począwszy od zmian statutowych i 
dużego otwarcia na młodzież. To jest przede 
wszystkim priorytetem.

Zbigniew Zybała wyjaśnia, że w jego 
pracy ważna jest kontynuacja, trzeba nawią-
zywać do najlepszych wzorów z przeszłości. 
Należy też myśleć o nowych kierunkach, o 
współpracy ze szkołami, tworzeniu dziecię-
cych i młodzieżowych kół zainteresowań 
regionalistycznych.

O b e c n i e 
TPZO liczy 54 
członków. Nowy 
zarząd tworzą: 
prezes – Zbi-
gniew Zybała, 
wiceprezes – To-
masz Kucharski, 
sekretarz - An-
drzej Żychow-
ski, skarbnik - Bożena Sawicka, członkowie 
– Barbara Kasińska, dyrektor biblioteki Da-
nuta Szypulska, Agnieszka Śliwa.

Zbigniew Zybała, lat 45, wykształcenie 
wyższe pedagogiczne, przewodnik Podzie-
mi Opatowskich. Udziela się w Chórze św. 
Marcina, w grupach rekonstrukcyjnych, w 
Małogoskim Oddziale Powstańczym 1863, 
od 2013 r. współpracuje z Kwartalnikiem 
Opatów.  

Z NOWYM PREZESEM
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pasjonaci, społecznicy

JEDNOSTKA 
OSP W ROSOCHACH

Jednostka powstała w 1973 r., założyciele: Mieczysław Szczygieł, Czesław 
Krzysztofik, Lucjan Jasiński, Ryszard Kroczak, Tadeusz Mazur, Henryk Nartowski, 
Adolf Moroń, Banasik, Kasiński, Gębuś, Małowski, Pięta.

Rodziny strażackie: Sławomir Flasiński, jego ojciec – Jerzy i dziadek – Tadeusz 
Mazur, rodzina Nartowskich: Henryk, jego syn Dariusz, naczelnik Stanisław Wilczak  
i syn Stanisława - Tomasz, który pracuje w PSP w Starachowicach.

Jednostka OSP w Rosochach liczy 18 
strażaków, w tym 11 czynnych druhów. 
Seniorem spośród nich jest 65-letmi Sta-
nisław Trapcia, najmłodszym druhem - 
25-letni Michał Łucki.

Potrzebny nowy wóz
Jak podaje prezes Stanisław Flasiński, 

jednostka od 2000 r. należy do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. - Pisze-
my wnioski i raz w roku jest przyznawana 
dotacja od komendanta głównego - wyja-
śnia. – Trafiają do nas częściowo wybrako-
wane, zużyte urządzenia, mundury. Ostat-
nio zakupiliśmy dwa ubrania koszarowe, 
dwa wyjściowe mundury, węże bojowe. 
Najpilniejszą potrzebą jest obecnie samo-
chód, bo ten, który posiadamy, star 266 z 
1981 roku pozyskany z jednostki wojsko-
wej, jest wyeksploatowany i z opóźnieniem 
dojeżdżamy do każdego zadania. Najlepszy 
byłby man.

W ostatnim roku druhowie wyjeżdża-
li do zdarzeń drogowych i do typowych 
w czasie żniw pożarów zboża. Mniej na-
tomiast jest pożarów mieszkań, domów, 
budynków, które wcześniej należały do naj-
częstszych. - Obsługujemy zdarzenia przy 
drodze krajowej, „lubelskiej”, bo jednostka 
PSP jest mała – mówi komendant. - Ostat-
nio przed świętami wielkanocnymi w Roso-
chach kierowca wpadł w poślizg, dachował. 
Był pod wpływem alkoholu. Zabezpieczali-
śmy teren i usuwaliśmy pojazd z ulicy.

Miejsce na spotkania 
i uroczystości

Jednostka ma piękną siedzibę, odno-
wioną, zagospodarowaną. Przed trzema 
laty była tu wspaniała uroczystość, otwarcie 
świetlicy wiejskiej i placu zabaw.

- Dobrze współpracujemy z Kołem 
Gospodyń Wiejskich, z panią prezes Ane-
tą Wąs – przyznaje Stanisław Flasiński. - 
Ostatnio organizowaliśmy wspólnie Dzień 
Kobiet, ale także spotkanie noworoczne, 
rozpoczęcie i zakończenie wakacji, różne 
okolicznościowe uroczystości, jeśli jest tyl-
ko zapotrzebowanie.

Ze świetlicy korzystają sąsiednie wioski, 
które nie mają warunków do zebrań, Kor-
nacice, Podole. Teren, gdzie jest siedziba 
jednostki, plac zabaw należy do gminy.

Do pożarów i wypadków
Stanisław Flasiński jest już na emerytu-

rze, pracował w PSP w Opatowie, potem w 
Ostrowcu Świętokrzyskim. Do OSP przyj-
mował go przed 25 laty prezes Idzi Kasiń-
ski. Potem prezesem był Tadeusz Banasik, 

następnie jego ojciec - Jerzy Flasiński, a te-
raz on został wybrany na tę funkcję.

18 lat temu do jednostki wstąpił naczel-
nik Stanisław Wilczak. Druh Dariusz Klu-
sek jest w jednostce od 2001 r. Wcześniej 
od 16. roku życia działał w jednostce OSP 
Kaliszany, później przyszedł do jednostki w 
Rosochach.

Druh Grzegorz Mierzejewski jest w jed-
nostce od 2006 r. - Miałem blisko od domu, 
brat Paweł też trochę działał w jednostce, 
zanim się wyprowadził - opowiada. - To on 
mnie trochę wprowadził, zaszczepił tę pasję 
i do dzisiaj uczestniczę w akcjach.

Wiceprezes OSP, dubler kierowcy, 
Stanisław Mikosa jest od 12 lat w jednost-
ce. Przeprowadził się tu z gminy Iwaniska, 
gdzie był tam około 10 lat w jednostce. - Tu 
chętnie mnie koledzy przyjęli – przyznaje. 
- Pamiętam, jak jednego dnia mieliśmy w 
Rosochach aż trzy wyjazdy. Było sporo po-
żarów przed trzema laty, uratowaliśmy mie-
nie mieszkańców. Sporo odnotowujemy też 
w zimie poślizgów.

Druha Zbigniewa Brzezińskiego ścią-
gnął do jednostki w 1994 r. Jerzy Flasiński. 
- Od tamtej pory nieprzerwanie w niej dzia-

Od lewej druhowie: Dariusz Klusek, naczelnik Stanisław Wilczak, prezes Sławomir Fla-
siński, drugi wiceprezes Stanisław Mikosa, Zbigniew Brzeziński, Grzegorz Mierzejewski

Prezes OSP Sławomir Flasiński

łam - mówi. - Pomagałem ofiarom wypad-
ków drogowych, brałem udział w akcjach 
gaszenia pożarów mieszkań, spowodowa-
nych wypalaniem słomy. Byłem też przy 
pożarze domu, który zapalił się od pioruna. 
Najczęściej jestem na drugiej rocie, najbliżej 
ognia.
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W świecie sztuki Stanisława Kwiatkowskiego

WILCZYCE I SOBÓTKA 
NA OBRAZACH IMPRESJONISTY

Władysław Pod-
kowiński urodził się 
w Warszawie w 1866 
r., żył zaledwie 29 
lat pozostawiając po 
sobie bogaty doro-
bek artystyczny. Był 
absolwentem Szkoły 

Sztuk Pięknych w pracowni Wojciecha 
Gersona i Aleksandra Kamińskiego. 

Po powrocie z Paryża w roku 1889, 
gdzie razem z Józefem Pankiewiczem 
studiował nowe zjawiska w malarstwie 
europejskim, dokonał dwóch wielkich 
przełomów artystycznych. „Sprowadził” 
z Pankiewiczem z Paryża francuską wer-
sję impresjonizmu i przyswoił malarstwu 
polskiemu jej wersję rodzimą, by następ-
nie stać się orędownikiem symbolizmu.

Lato 1893 roku spędził w Sobótce 
koło Opatowa, w majątku Ośniałowskich, 
krewnych wybitnego znawcy, mecenasa 
i kolekcjonera sztuki, Feliksa „Manga” 
Jasieńskiego. To jego wspaniałej kolekcji 
zawdzięczamy Muzeum Sztuki Japońskiej 
Manga w Krakowie.

Z Sobótki Władysław Podkowiński 
wyjeżdżał w plener malarski w okoli-
ce Opatowa między innymi do Bidzin 
i Wilczyc. Tam właśnie powstał brawu-
rowo namalowany obraz „Pole koniczy-
ny – Wilczyce”. Przedstawia on szeroką 
panoramę rozświetlonej słońcem doliny, 
podzielonej na strefę światła i cienia, zbu-
dowanej bogatą fakturą i gamą szeroko 
nakładanych kolorów; zieleni, żółci, fio-
letów, różów, oranżów, turkusów i błęki-
tów.

Z kolei z Sobótką wiąże się „Strumień 
między drzewami”, impresyjna kompo-
zycja podejmująca w wielu odcieniach 
zieleni problem refleksów na powierzch-
ni wody i odbicia w tafli wody. Tam też 
powstał „Krajobraz różowy z Sobótki”, 

kompozycja o ograniczonej do odcieni 
zieleni, różów, błękitów palecie kolorów 
i o wyraźnej konstrukcji podkreślającej 
plany pejzażu, oświetlenia i zamglenia.

Przedwczesna śmierć tego wybitnego 
artysty poczyniła niepowetowaną stratę 
dla kultury polskiej.

(S.K.)
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nasze tradycje

JARMARK 
Z LICZNYMI ATRAKCJAMI

Przez dwa dni, 1 i 2 czerwca, tym razem w nowej formule odbywał się w rynku i 
amfiteatrze „Jarmark Opatowski”. Uczestniczyli w nim goście zagraniczni, z Węgier i 
Słowacji. Gwiazdą pierwszego dnia był zespołu De Mono.

Już w piątek, 31 maja, rozpoczęły się imprezy towarzyszące: pokazy najnowszych 
modeli mercedesa, piknik z „Dwójką”, biegi na stadionie miejskim, zawody wędkar-
skie o puchar starosty opatowskiego w Zochcinku, koncert Chóru św. Marcina w Bra-
mie Warszawskiej.

Goście z Węgier i Słowacji
Oficjalne otwarcie jarmarku nastąpiło 

w sobotę o godzinie 11 w rynku. Zabrzmia-
ły hymny trzech krajów, Polski, Węgier 
i Słowacji. - Nasze kontakty układają się 
bardzo dobrze, jestem pod wielkim wra-
żeniem naszych gości, ich serdeczności, 
otwartości, chęci do dalszej współpracy 
zarówno słowackich przyjaciół z Modrego 
Kamienia, jak i węgierskich z miasta Bercel 
– powiedział burmistrz Grzegorz Gajewski 
o wzajemnych relacjach. - Myślę, że wizyta 
naszych gości stworzy fundamenty, by szu-
kać nowych możliwości współpracy. W naj-
bliższym czasie na Węgry wyjeżdża grupa 
naszych dzieci. Niech to będzie takie nowe 

otwarcie pomiędzy mną jako burmistrzem 
a samorządem Modrego Kamienia i Bercel.

Grzegorz Gajewski podkreślił, że jest 
jeszcze wiele rzeczy, które chciałby pokazać 
swoim przyjaciołom. Niestety, harmono-
gram spotkań i czas, jaki nasi przyjaciele 
mogą poświęcić na zwiedzanie Opatowa 
jest ograniczony. To jednak otwiera możli-
wości na kolejne wizyty. Burmistrz gwaran-
tował, że goście będą chcieli jeszcze przyje-
chać i nie będą się nudzić

- Chcemy zobaczyć jak najwięcej rzeczy, 
dobrze poznać miasto – mówiła burmistrz 
miasta Bercel, Jánvari Andrásné. - Jesteśmy 
po wyborach, nie znamy się jeszcze, jest 
nowy burmistrz, dlatego dużą uwagę przy-

kładamy do tego, by zacieśnić nasze kontak-
ty i poznać się wzajemnie. W ciągu tych kil-
ku dni chcemy omówić plany na przyszłość, 
najważniejsze projekty, w których razem 
możemy wziąć udział.

Jánvari Andrásné jest w samorządzie od 
26 lat i z tej perspektywy może powiedzieć, 
że najważniejszą jego wartością jest samo-
dzielność. Każda miejscowość ma swoją 
niezależną radę. Są takie sprawy, o których 
decyduje tylko samorząd. Wszystko jednak 
zależy od środków finansowych, którymi 
dysponuje. W składzie delegacji węgierskiej 
znaleźli się: Benedek Vincéné, Matyóka 
Ignác, Jele József, Zwickl Mátyas, Baráth 
László.

Przedstawicielka miasta Modry Ka-
mień, radna Angelika Adamová jest radną 
drugą kadencję. Przypomniała, że kontakty 
z Opatowem trwają już od dwudziestu lat. 
- Każde spotkanie jest zawsze bardzo ser-
deczne – powiedziała. - Miasto Opatów jest 
przepiękne, są tu bardzo serdeczni ludzie. 
Modry Kamień to małe miasteczko, ludzie 
też otwarci na kontakty. Jestem nauczyciel-
ką, wychowuję młodą generację, podoba 
mi się program Jarmarku Opatowskiego. 
Widać profesjonalizm na każdym kroku, 
są nauczyciele z uczniami, liczne konkursy, 
między innymi wędkarskie. Dawne tradycje 
przekazywane są dzieciom, co jest bardzo 
dobre.

De Mono w amfiteatrze
Pierwszego dnia jarmarku między 

godziną 11.30 i 13.00 mieszkańcy mogli 
skorzystać z Dnia Otwartego Gabinetu 
Burmistrza. Czynne było bezpieczne mia-
steczko dla dzieci, symulator dachowania, 
odblaskomania, odbywała się prezentacja 
radiowozów i sprzętu patrolowego Ko-
mendy Powiatowej Policji. Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Opatowskiej zorganizo-
wało konkurs „Znam historię Opatowa”. Z 
koncertem wystąpili uczniowie Szkoły Pod-
stawowej numer 2. Z powodzeniem odbyły 
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złote gody

50 LAT ZE SOBĄ się warsztaty taneczne, zainteresowaniem 
cieszył się spektakl dla dzieci „Przybysze z 
Planety Zangular”. Dużymi brawami na-
gradzano Kapelę Sołtysa z Wąchocka, Nie 
brakowało chętnych do konkursu Krówki 
Opatowskiej.

Tłumy mieszkańców zgromadził kon-
cert De Mono w amfiteatrze Opatowskiego 
Ośrodka Kultury. Burmistrz Grzegorz Ga-
jewski powitał wszystkich i przypomniał, że 
zespół powstał w 1984 r. W 1989 r. wylan-
sował płytę „Kochać inaczej”, która podbiła 
serca licznych miłośników muzyki. Śpiewał 
w Opatowie w połowie lat 90. i od tamtej 
pory tu nie przyjeżdżał. Tym milsze, tym 
gorętsze jest ich obecne powitanie. Bur-
mistrz prosił o wsparcie akcji. - Pomagamy 
małemu opatowianinowi Mateuszowi, któ-
ry choruje na nowotwór ucha - zachęcał. 
- Są między nami wolontariusze, którzy 
chodzą z puszkami. Jeśli ktoś czuje chęć po-
mocy, bardzo proszę o wsparcie. Cieszę się, 
że ta oferta, którą przygotowaliśmy, występ 
supergrupy, spotkał się z takim odzewem.

Serdecznie powitała wszystkich dyrek-
tor Opatowskiego Ośrodka Kultury, Longi-
na Ordon. - Czekamy na „Statki na niebie”, 
bo ja już widzę swoje kapelusze – żartowała 
i zdjęła swój kapelusz z głowy.

Wokalista zespołu chwalił Opatów za 
krówki-opatówki i pytał, gdzie je można 
kupić. Zazdrościł mieszkańcom wspania-
łego kościoła, historycznej kolegiaty. De 
Mono wykonał największe swoje przebo-
je: „Moje miasto nocą” i „Zostańmy sami”, 
„Znów jesteś ze mną”, „Statki na niebie”, 
„Ostatni pocałunek”. Zaprezentował także 
nowe utwory.

Od godziny 20 na rynku odbywał się 
wieczór taneczny. Wystąpiła grupa Babu 
Król&Smutne Piosenki.

Atrakcji nie brakowało
Nie zabrakło atrakcji drugiego dnia 

jarmarku. Już o godzinie 11 rozbiła się w 
rynku osada grupy Hajrys z prezentacją 
„Opatów na żelaznym szlaku” i rekonstruk-
cją strojów i uzbrojenia. Mieszkańcy z zain-
teresowaniem oglądali warsztat dymarski. 
Po południu doszło do rozbierania pieca 
i kucia żelaza. Zainteresowanie wywołała 
Osada Flisaków z Ulanowa.

W rynku odbywały się liczne warsztaty, 
konkursy, rozbiły się stoiska, między inny-
mi „Krówki Opatowskiej”, 10. Świętokrzy-
skiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, 
Szkoły Podstawowej numer 1 i wielu innych 
instytucji. Z koncertem wystąpił zespół 
Csangallo z Węgier. O godzinie 18 w am-
fiteatrze Opatowskiego Ośrodka Kultury 
wystąpiła supergrupa Medusa.

W Opatowskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie, które trzynastu parom zostały przyznane przez Prezyden-
ta RP. Wcześniej mszę świętą w kolegiacie św. Michała odprawił ksiądz prałat Michał 
Spociński.

- Należy się państwu ogromny szacunek 
i jestem dumny, że przypadł mi zaszczyt 
udekorować państwa medalami - powie-
dział podczas uroczystości burmistrz Grze-
gorz Gajewski. - W tym roku świętujecie 
50. rocznicę zawarcia związków małżeń-
skich i to jest szmat czasu. Ja w tym roku 
za półtora miesiąca będę obchodzić 10. 
rocznicę. Przeżyłem dopiero 20 proc. tego, 
co wy przeżyliście w małżeństwie. Tym bar-
dziej wiem, jak czasem bywa ciężko, ale wy 
dajecie przykład. Wychowaliście wspaniałe 
dzieci, większość waszych pociech, to moi 
rówieśnicy, koledzy. Drodzy państwo jeste-
ście dla nas wzorem, wyznacznikiem, jak 
należy żyć, postępować, dawać przykład 
młodym pokoleniom. Chciałbym spytać, 
jak wy to robicie, że jako mężczyźni jeste-
ście tak krzepcy i zdrowi jak 50 lat temu, a 
jako kobiety tak piękne, urocze i powabne. 
Zazdroszczę wam i gratuluję serdecznie.

Doradca wojewody Agaty Wojtyszek, 
Anna Paluch odczytała list do jubilatów: 
- Dzisiejsza uroczystość to piękne świadec-
two dla młodych pokoleń, ale również moż-
liwość wydobycia wewnętrznej siły, dojrza-

Nasi jubilaci
Marianna i Ryszard Andzelowie, Urszula i Wojciech Gdowscy, Jadwiga i August 

Gębkowie, Janina i Stanisław Klimasowie, Barbara i Edward Mizerowie, Grażyna i 
Andrzej Opalowie, Barbara i Ryszard Pawłowscy, Regina i Bogdan Piotrowscy, Danu-
ta i Jan Rozmusowie, Helena i Jan Siwoniowie, Elżbieta i Józef Skuzowie, Elżbieta i 
Mieczysław Szymczykowie, Julia i Mieczysław Wanatowie.

łość i wrażliwość na drugiego człowieka. 
Wasza miłość niech będzie dla młodego 
pokolenia wzorem tego, jak przezwyciężać 
trudności oraz jak wspólnie wiernie żyć. 
Nie ma większego dobra jak spędzić z uko-
chaną osobą w szczęściu i radości całe życie. 
Niech każdy dzień wnosi w państwa życie 
jeszcze więcej miłości.

Burmistrzem Grzegorz Gajewski doko-
nał aktu odznaczenia Medalami za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Beata Wrzołek, sekretarz 
Hubert Dziadczykowski oraz kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego, Edyta Borek-Ga-
jek przekazali jubilatom stosowne legityma-
cje, wręczyli prezenty, księgi okolicznościo-
we, bukiety kwiatów. Doradca wojewody 
Anna Paluch przekazała jubilatom listy gra-
tulacyjne od wojewody świętokrzyskiego 
oraz od marszałka województwa święto-
krzyskiego.

Bardzo miłą niespodzianką dla obec-
nych był występ kapeli ludowej, której mu-
zyka pozwoliła wrócić do dawnych wspo-
mnień. Przy tradycyjnej lampce szampana 
wszyscy zebrani odśpiewali „Sto lat”.



14 OPATÓW nr 2 (30), kwiecień - czerwiec 2019

miłośnicy jednośladów

PRZYSTANEK 
MOTOCYKLISTÓW 

Około 40 motocyklistów z całej Polski 
pojawiło się w sobotę 11 maja na przy-
stanku w Opatowie, sformułowało kolum-
nę i wykonało rundę honorową dookoła 
rynku..

Przyjechały osoby z Małopolski, Ślą-
ska, Wybrzeża, Warszawy, by podziwiać 
ciekawe zakątki regionu świętokrzyskiego. 
Przez kilka dni trwał w regionie zlot grupy 
motocyklowej Kompania ADV Poland. 
Miłośnicy jednośladów zwiedzali Święto-
krzyskie.

- Przyjeżdżają do nas sami, ale jeśli coś 
im się spodoba, to wrócą tu do nas z ro-
dzinami - powiedział podczas spotkania w 
rynku burmistrz Grzegorz Gajewski, który 
jest pasjonatem motoryzacji i pokonuje na 
motocyklu olbrzymie dystanse na trenie 
kraju i Europy. - Jeśli są z daleka, to nie 
przyjadą na jeden dzień, ale, na przykład. 
na cały weekend. I o to nam chodzi, by pro-
mować Opatów. A mamy co pokazać i czym 
się pochwalić. Będziemy rozwijać turystykę 
i taka reklama bardzo jest nam potrzebna. 

Opatów leży na pięknym szlaku, ale nie jest 
odkryty.

Współzałożycielem grupy motocykli-
stów jest Dariusz Gierczak z pobliskich 
Biskupic, na co dzień nauczyciel wychowa-
nia fizycznego i historii w Zespole Szkół w 
Sadowiu. - Promujemy zdrowe podejście do 
jazdy na motocyklach, organizujemy próby 
sprawnościowe, terenowe, na asfalcie, do-
skonalimy umiejętności jazdy – wyjaśniał. 
– Jednym słowem, promujemy bezpieczne 
poruszanie się na jezdni.

Na rynku w Opatowie pojawili się miej-
scowi motocykliści, Marcin Świechowicz z 
Ćmielowa, Milena i Kamil Przysiwkowie z 
Ostrowca Świętokrzyskiego. - Od dzieciń-
stwa pasjonuję się motoryzacją – opowiadał 
Maciej Sadaj z Opatowa. - Okolice Biłgora-
ja, całe Roztocze zwiedziłem razem z żoną i 
córką na motocyklu. To była fajna wyciecz-
ka. W tym roku wybieram się w góry, w 
Bieszczady, w rejon Zakopanego. Zobaczy-
my, jak czas w pracy pozwoli.

Po spotkaniu w Opatowie i zwiedzeniu 
między innymi podziemnej trasy turystycz-
nej, motocykliści pojechali do Kurozwęk i 
Szydłowa.

W tym roku nie zabraknie w Opatowie 
spotkań miłośników motoryzacji i tury-
styki, imprez, które nadają rozgłos miastu. 
Na początku lipca zawita do miasta Rajd 
Katyński, którego organizatorem wspólnie 
z gminą jest II Ogólnopolski Zlot Moto-
cyklistów Patriotów. Miesiąc później, na 
początku sierpnia, po raz kolejny odbędą 
się Opatowskie Spotkania Pojazdów Daw-
nych.



15OPATÓW nr 2 (30), kwiecień - czerwiec 2019

nasze firmy

DO DYSPOZYCJI 
O KAŻDEJ PORZE

Andrzej Koseła od października 2011 roku prowadzi działalność gospodarczą i 
zajmuje się usługami transportowymi. – Taka była potrzeba, gdyż na rynku usług po-
wstała luka – wyjaśnia swoją decyzję o prowadzeniu firmy ATS. - Trochę to dzieło 
przypadku, kolega likwidował firmę i część usług przejąłem po nim.

Rolnik i przedsiębiorca
Transport od zawsze interesował An-

drzeja Kosełę, miał z nim do czynienia od 
młodych lat. Pracował w firmie liniowej, 
w przewozach Polska- Wielka Brytania. 
Jest też rolnikiem, prowadzi 10 hekta-
rowe gospodarstwo, lecz firma stanowi 
główną jego działalność.

Firma ATS, czyli Auto Transport 
Sewis zaczynała od starego Mercedesa 
609D, teraz posiada trzy autobusy, które 
mieszczą kolejno 20, 21 oraz 29 pasaże-
rów. - Myślę, że to się jeszcze zmieni, fir-
ma ciągle się rozwija – mówi właściciel. 
– Planuję rozszerzać działalność i asor-
tyment usług, chociaż rynek jest trud-
ny. Inaczej jest u kolegów w większych 
miastach, którzy stawki za kilometr mają 
prawie dwukrotnie wyższe. U nas klienci 
wymagają, żeby było jeszcze taniej.

Właściciel przyznaje, że na rozwój fir-
my skorzystał z Funduszu Przedsiębior-
czości w Sandomierzu, ale w niewielkim 

stopniu, w większości inwestuje swoje 
prywatne środki.

Autobus 
dla dzieci niepełnosprawnych
W firmie Andrzeja Koseły jeden au-

tobus przewozi dzieci niepełnosprawne 
z gminy Opatów do Caritasu w Sando-
mierzu. Samochody są przystosowane 
do potrzeb takich osób, mają obniżone 
wejścia. Firma obsługuje liczne wyjazdy 
turystyczne, wycieczki po Polsce, zawody 

Andrzej Koseła, urodził się w 1970 r. w Opatowie , pochodzi z miejscowości Prze-
piórów gmina Iwaniska, ukończył szkołę średnią w Klimontowie, odbył służbę wojsko-
wą i podjął pracę zawodową, zajmował się przewozami międzynarodowymi na linii 
Polska-Wielka Brytania do 2002 r. Doświadczenie ma duże. W Wąworkowie mieszka 
od 13 lat. 

Po zakupie działki z niewielkim domem dokonał rozbudowy budynku mieszkalnego 
tak, aby służył czteroosobowej rodzinie, a z czasem nowym członkom rodziny. Od 26 
lat jest żonaty, żona pracuje w dużej Firmie Ubezpieczeniowej. Ma dwóch dorosłych 
synów. Starszy syn studiuje na czwartym roku, młodszy w tym roku przystąpił do 
egzaminów maturalnych. Ma nadzieję, że jeden z synów kiedyś przejmie jego firmę.

sportowe, przewozy młodzieży szkolnej, 
wyjazdy kościelne oraz pielgrzymkowe. - 
Każde nasze auto wykonuje około 30 tys. 
kilometrów rocznie – podaje właściciel.

Większość napraw pan Andrzej wy-
konuje we własnym zakresie razem z sy-
nem, większe, bardziej skomplikowane 
– w specjalistycznych warsztatach samo-
chodowych. Koszty prowadzenia dzia-
łalności są wysokie, drożejące paliwo, ro-
snące składki ZUS. Na to wszystko trzeba 
wypracować środki. 

– Przechodziłem różne kontrole, 
wszystkie wyniki były pozytywne, nie 
miałem problemów – zapewnia pan An-
drzej. – Przewożę różne grupy, więc nie 
wszystkim się dogodzi. Bywa tak że dwa-
dzieścia osób jest zadowolonych, a dwu-
dziesta pierwsza nie.

Przydałaby się jedna linia
Nowy program rządowy komunikacji 

lokalnej nie dotyczy pana Andrzeja, nie 
wykonuje bowiem przejazdów liniowych, 
kursowych. - Nikt do końca jeszcze nie 
wie, jak ta ustawa będzie wyglądać – za-
stanawia się właściciel firmy. - Byłbym 
zadowolony, gdybym miał chociaż jedną 
linię.

Powstaje dużo podobnych firm, dużo 
działa już na rynku i konkuruje ze sobą. – 
Mam wąski krąg działania – wyjaśnia pan 
Andrzej. - Tylko na rynku lokalnym. Po-
rozumiewam się z miejscowymi przewoź-
nikami, gorzej jest z firmami zewnętrzny-
mi, które prowadzą walkę podjazdową. 
Wydaje mi się jednak, że dla wszystkich 
wystarczy pracy.

Jest do dyspozycji o każdej porze, w 
długie weekendy, święta, soboty, niedziele, 
dzień i noc. – Jestem pod telefonem - za-
pewnia.- Pracuję wtedy, kiedy wszyscy inni 
odpoczywają. To taka specyficzna praca.

Andrzej Koseła prowadzi biznes przy-
jazny środowisku. Współpracuje z lokal-
nymi władzami samorządowymi Gminy 
i Powiatu, szkołami oraz Opatowskim 
Klubem Sportowym. Jest kibicem piłki 
nożnej i OKS Opatów. W wolnych chwi-
lach lubi wędkować.
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o trudnej sytuacji oświaty 

bilety w parkomatach

NIEZBĘDNE ZMIANY

PŁATNE PARKINGI

- Wnioski przedstawione dzisiaj 
radnym zostały wypracowane w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy – powiedział 
zastępca burmistrza Marcin Słapek. 
- To były bardzo trudne sprawy, o któ-
rych dyskutowaliśmy podczas wielo-
godzinnych spotkań z dyrektorami, 
nauczycielami, rodzicami. Dokładnie 
analizowaliśmy arkusze szkolne, by wy-
pracować najlepsze warianty funkcjo-
nowania oświaty i by jak najmniej osób 
czuło się pokrzywdzonych.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Opatowie radni poznali sytuację oświaty na tere-
nie gminy. Zastępca burmistrza Marcin Słapek przedstawił dokładne dane dotyczące 
liczby uczniów, nauczycieli, finansowania.

Marcin Słapek nie ukrywał, że nie da się 
utrzymać około 100 nauczycieli we wszyst-
kich placówkach. Nadwyżka na obecną chwi-
lę wynosi około 19 etatów. Biorąc pod uwagę 
i analizując budżet gminy, sytuacja wcale nie 
jest komfortowa. Utrzymując ten stan, sa-
morząd nakręcałby tylko spiralę finansową. 
Ostateczną decyzję będą podejmować radni. 
Nigdy decyzje podejmowane przez jedną oso-
bę nie są najlepsze.

Najtrudniejsza jest sytuacja w Szkole 
Podstawowej w Kobylanach. Z ekonomicz-

nego punktu widzenia ta placówka nie po-
winna już istnieć od kilku lat, bo generuje 
olbrzymie straty. 900 tys. zł gmina przezna-
cza na placówkę, z czego około 700 tys. zł 
wydaje na wynagrodzenia dla nauczycieli. 
A dzieci jest zaledwie 42, czyli dwie klasy w 
normalnej szkole. Nie da się ukryć, że go-
spodarka kadrowa w szkołach dotychczas 
nie była prowadzona racjonalnie.

W szkołach należących do gminy, 
oprócz Kobylan, w Szkole Podstawowej 
nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2, uczy się 
obecnie około 760 dzieci. Analizując sytu-
ację demograficzną, liczba uczniów będzie 
spadać. Gmina wydaje na oświatę prawie 
14 mln zł, przy czym subwencja wynosi je-
dynie 6,9 mln zł. Budżet gminy sięga około 
42 mln zł, oświata zajmuje około 35 proc. 
Gmina przy tym ma inne ważne wydatki. - 
Nie możemy doprowadzić do sytuacji, gdy 
oświata będzie pochłaniać około 60 proc. 
budżetu gminy – podkreślał podczas sesji 
zastępca burmistrza Marcin Słapek.

Od  6 maja w centrum Opatowa obowią-
zuje strefa płatnego parkowania. Stawka za 
każdą godzinę wynosi 1,50 zł.

- Od dłuższego czasu borykaliśmy się z 
tym, że w naszym mieście kierowcy parkowali 
samochody bardzo niedbale – wyjaśnia wi-
ceburmistrz Marcin Słapek. - Nawet samym 
mieszkańcom zaczął przeszkadzać bałagan w 
mieście dotyczący infrastruktury drogowej. 
Dlatego podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu 
strefy płatnego parkowania w centrum miasta. 
Nie chcemy na tym zarabiać, stawki zostały 
zachowane z 2011 r., to jest symboliczne 1,50 
zł za godzinę. Zakupiliśmy cztery parkomaty, 
trzy na bilon, jeden na płatność elektroniczną.

Wiceburmistrz Marcin Słapek dodaje, że 
jeżeli samym mieszkańcom zaczął przeszka-
dzać bałagan w mieście, to samorząd jest od 
tego, by wsłuchiwać się w te głosy i spełniać 
wymagania. Strefa została reaktywowana, by 

uporządkować ruch w mieście. Opłaty za par-
kowanie obowiązują w dni robocze od godzi-
ny 7 do 17. Wzorem innych miast nowe prze-
pisy nie zostały wprowadzone w weekendy.

Straż Miejska przy współpracy policji 
będzie uważnie respektować przestrzeganie 
uchwały, ponieważ samorząd chce zdyscy-
plinować mieszkańców i wyegzekwować 
porządek.

Bilety są do nabycia w parkomatach. 
Opłaty za parkowanie w formie abonamen-
tów można dokonać w kasie Urzędu Miasta 
i Gminy. Wysokość abonamentu wynosi: 
miesięcznego – 40 zł, trzymiesięcznego – 
100 zł. Strefa płatnego parkowania obejmu-
je ulice: Plac Obrońców Pokoju, Generała 
„Grota” Roweckiego, część ulicy Zwierz-

dowskiego, Ogrodowej oraz Kościuszki. 
Wyznaczony teren może pomieścić 130 
samochodów.
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do pracy w samorządzie

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 
1, Aneta Radosz:

Głównym moim celem jest poprawa bez-
pieczeństwa w obrębie naszego osiedla a w 
szczególności szkół. Zwrócę się z prośbą do 
starosty o ograniczenie prędkości w obrębie 
drogi powiatowej przy ul. Ćmielowskiej od 
skrzyżowania z DK9 do skrzyżowania z ul. Li-
powską. W obrębie tych ulic znajdują się dwie 
szkoły. Istotną też sprawą jest, aby w godzinach 
porannych nadzór nad bezpieczeństwem przy 
szkołach sprawowali funkcjonariusze policji 
oraz Straży Miejskiej. W tym celu zwrócę się 
z prośbą do burmistrza.

Ważne jest też to, aby w obrębie całego 
miasta światła uliczne były włączone przez 
całą noc, co na chwilę obecną w związku z 
niezbędnymi oszczędnościami jest ograniczo-
ne. Wykorzystanie oświetlenia lampami typu 
led spowoduje oszczędności, które pozwolą 
na oświetlenie ulic i chodników od zmierzchu 
do świtu. Wpłynie to niewątpliwie na poczu-
cie bezpieczeństwa mieszańców miasta jak i 
znaczną poprawę bezpieczeństwa na drogach 
przebiegających prze nasze miasto.

W miarę możliwości będę zwracać też 
uwagę na dodatkowe doświetlenie przejść dla 
pieszych. Problemy i wnioski mieszkańców z 
obrębu naszego osiedla będą na bieżąco prze-
kazywane do burmistrza. Oczywiście mając 
na uwadze to, że budżet gminy to nie studnia 
bez dna. Debiutuję w roli przewodniczącej i 
pragnę wsłuchać się w głos mieszkańców oraz 
nawiązać współpracę z radnymi. Chcę jak naj-
lepszego reprezentować mieszkańców i nale-
życie wypełniać powierzoną mi funkcję.

Z wykształcenia jestem mgr ekonomii, 
studiowałam na Akademii Ekonomicznej w 
Krakowie, ukończyłam również finanse pu-
bliczne. Pracowałam jako logistyk oddziało-
wy i magazynier, specjalista w dziale środków 
produkcji w firmie drogowej, gdzie zdobyłam 
ogromne i nieocenione doświadczenie we 
współpracy z ludźmi oraz zarządzaniu. Znam 
też realia prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. Prywatnie jestem żoną i dumną 
mamą 7-letniego synka.

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 
2, Tomasz Jońca:.

Moim priorytetem jest pomoc mieszkań-
com w rozwiązywaniu ich problemów. Będę 
wnioskował o zwiększenie ilości śmietników 
na osiedlach, także tych przeznaczonych na 
psie odchody, gdyż mieszkańcy często zgła-
szają ten problem. Przyjrzę się również moż-
liwości zwiększenia miejsc parkingowych, 
bo również jest to kwestia, którą mieszkańcy 
podnoszą w rozmowach ze mną. Na pewno 
będę wnioskował i prosił władze o zwiększe-
nie oświetlenia tam, gdzie ludzie zgłaszają 
problem z niedoświetlonymi miejscami. My-
ślę też o sposobach na zwiększenie segregacji 
i recyklingu śmieci. Być może uda się uzyskać 
poparcie i wprowadzić wzorem zachodnich 

NOWI PRZEWODNICZĄCY 
OSIEDLI

NOWY RADNY

sąsiadów automatów pomagających segrego-
wać i odzyskiwać kaucje za opakowania. Przy-
niosłoby to na pewno wiele korzyści.

Postaram się wsłuchać w głosy mieszkań-
ców i nie przejdę obojętnie obok problemów 
mieszkańców i sąsiadów, z którymi mieszkam 
i codziennie się widuję. Zapewniam, że dam z 
siebie tyle, ile będzie wymagała ode mnie spo-
łeczność osiedla.

Mam 32 lata, pochodzę z Włostowa. Od 
8 lat jestem żonaty, mam żonę Małgorzatę. Od 
2012 r. na stałe mieszkam w Opatowie. Od 11 
lat pracuję w miejscowej firmie AGC Glass 
Poland, obecnie zajmuję stanowisko główne-
go specjalisty ds. planowania produkcji. W 
ubiegłym roku startowałem w wyborach na 
radnego miejskiego, lecz nie udało mi się wy-
grać. W tym roku dzięki poparciu mieszkań-
ców objąłem stanowisko przewodniczącego 
Zarządu Rady Osiedla nr 2. Kolokwialnie 
mówiąc zostałem sołtysem połowy Opatowa. 
Pełniąc to stanowisko będę dążył do tego, aby 
głosy mieszkańców docierały do władz miasta 
i powiatu. Będę starał się wdrażać i wniosko-
wać o realizację pomysłów, jakie mieszkańcy 
będą zgłaszać. Pragnę być skutecznym łącz-
nikiem między mieszkańcami a władzami. 
Postaram się, aby funkcja opiniodawcza Rady 
Osiedla została w pełni wykorzystana.

Mariusz Ryza został wybrany rad-
nym do Rady Miejskiej w wyborach 
uzupełniających, okręg nr 1, zdobył 68 
głosów

- Podczas rozmów ludzie przedsta-
wiają mi swoje problemy, kłopoty – mówi 
radny Mariusz Ryza. – Opowiadają o ty, 
co chcieliby zmienić. Skarżą się na jakość 
wody w naszej gminie. Otrzymałem 
informację na temat braku chodnika, 
oświetlenia, między innymi na ulicy Li-
powskiej.

Nowy radny ma 33 lata, posiada 
wykształcenie wyższe, jest inżynierem, 
zawodowo pracuję jako konstruktor w 
konsorcjum szwajcarskim w Kielcach. 
Codziennie rano dojeżdża do pracy. Ka-
waler, mieszkaniec ulicy Słonecznej.

Jego hasłem jest „Razem dla Opato-
wa”. - Wspólnie, w pewnej grupie osób 
można zrobić naprawdę dużo dla miasta, 
okolic, ludzi, by żyło nam się wszystkim 
lepiej – podkreśla. 
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oczami geodety

SZTUKA MIERZENIA
Miejsce takie jak Opatów, z jego osiemsetletnią Kolegiatą, z jej rodowodem się-

gającym templariuszy po ich powrocie z Jerozolimy, z lokalizacją Muzeum Geodezji w 
Opatowie zmusza do zawodowej i historycznej refleksji.

Jak kokieteria kobieca

„Wasza sztuka, jest bodajże tak stara, jak 
kokieteria kobieca”. Tymi słowami Eduard 
Herriot (1872-1957) znakomity francuski 
mąż stanu i przyjaciel Polaków przywitał 
delegatów na zjeździe Międzynarodowej 
Federacji Geodetów w Paryżu. Cytując te 
słowa chciałbym dziś nawiązać do wspania-
łej historii zawodu geodety jako pewnego 
rodzaju interdyscyplinarnej nauki, sztuki 
mierzenia, której początki gubią się w mro-
kach starożytności. Proponuję rozpoczęcie 
cyklu artykułów o zawodzie geodety, który 
polega na sztuce mierzenia.

Celem pracy geodety jest przestrzenna 
rejestracja punktu w czasie i przestrzeni, 
która musi być wierna, dokładna i wykony-
wana w sposób ciągły.

Dziś pomiary w ogólnym słowa tego 
znaczeniu stały się nauką nieodzowną dla 
postępu ludzkości we wszystkich dziedzi-
nach. Dlatego też warto spojrzeć wstecz na 
historię pomiarów geodezyjnych, urządzeń 
pomiarowych, ich kształtowanie się i roz-
wój na przestrzeni wieków.

Jest to tym bardziej istotne w sytu-
acji, kiedy szybki postęp nauki i techniki 
w ostatnich latach spowodował, że sztuka 
mierzenia znalazła się na drugim planie 
zainteresowań decydentów, tych, którzy 
nie biorą bezpośredniego udziału w pra-
cach pomiarowych, a interesuje ich bardziej 
efekt prac końcowych, co zostało dokonane 
i jakie wynikają z tego korzyści.

Pracochłonne pomiary
Efekt końcowy wszelkich prac geo-

dezyjnych jest wynikiem żmudnych, bar-

dzo pracochłonnych pomiarów, obliczeń 
i interpretacji. Stąd też zrodził się pomysł 
utworzenia Muzeum Geodezji i Kartogra-
fii w Opatowie - miejsca, w którym można 
zatrzymać się na chwilę, poczuć historię 
profesji, nawiązać do tych zagadnień, które 
dziś są podstawą jednolitości służby geode-
zyjnej.

Może się okazać, że podczas zwiedzania 
Muzeum Geodezji i Kartografii pewne rze-
czy dotychczas nieznane lub uznawane za 
nieciekawe, mogą ukazać się nam w zupeł-
nie nowym świetle.

Mam nadzieję, że to przesłanie zawarte 
zostało również w logo Muzeum Geodezji i 
Kartografii w Opatowie, w którym znajdu-
je się jeden z najdawniejszych przyrządów 
technicznych świata jakim jest cyrkiel. We-
dług podania greckiego zawartego w pięk-
nej strofie poety Owidiusza (43-17 r p.n.e.) 
wynalazcą cyrkla musiał być Dedal, bowiem

„On najpierwszy dwa pręty razem ni-
tem spoił, końce ich tak urządził dziełem 
trafnej sztuki, że gdy jeden stał w miejscu, 
drugi kreślił łuki”.

Jako geodeta mogę powiedzieć, że przy-
rządem tym jest nasz genialny w swej pro-
stocie i konstrukcji geodezyjny kroczek lub 
przenośnik. Symbol ten był bardzo często 
wykorzystywany w plakatach i emblema-
tach firmowych.

Mój artykuł na pewno nie posiada 
przymiotów pracy naukowej, dlatego też 
w kolejnych opracowaniach pozwolę sobie 
na dalsze poszukiwania miejsc i wysp ukry-
tych, które do chwili obecnej nie znalazły 

potwierdzenia i rozwiązania naukowego, a 
są wspaniałą i ciekawą naszą lokalną histo-
rią.

Mirosław Roszczypała, Prezes Stowarzyszenia 
Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograficznych   

„GEOCENTRUM”
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bernardyni w naszym mieście

kulinaria

TRZY JUBILEUSZE

CHŁODNIK OGÓRKOWY 

Każdy jubileusz jest okazją, by spoj-
rzeć wstecz, powrócić do źródła. Naj-
pierw, by podziękować Bogu, oddać na-
leżną cześć ludziom i wreszcie przyjrzeć 
się temu, w jakim miejscu jesteśmy dziś 
i jak rysuje się nasza przyszłość. A ra-
czej, jak powinna się rysować.

Opatowscy bernardyni przeżywają 
w tym roku trzy jubileusze. Każde z tych 
wydarzeń, które wspominamy, oznaczało 
nowy rozdział w życiu tutejszej wspólnoty 
zakonnej. Pierwsza data, rok 1469, fak-
tyczne przybycie bernardynów do Opa-
towa. Początki, jak zawsze w podobnych 
sytuacjach, nie były łatwe, ale bernardyni 
dosyć szybko wkomponowali się w tutej-
szy krajobraz. Nie stronili od bliższych 
relacji z miejscowymi, a kiedy trzeba było, 
ramię w ramię bronili wolności Ojczyzny, 
także tej małej.

W wyniku patriotycznego zaanga-
żowania, zwłaszcza w okresie powstania 
styczniowego, gdy bernardyni ukrywali i 
leczyli rannych powstańców, car w roku 
1864 nakazał kasację konwentu. Dopie-
ro, nomen omen, tuż przed wybuchem II 
wojny światowej, 27 czerwca 1939 roku, 
bernardyni mogli powrócić do swojego 
klasztoru.

Co ciekawe, także utworzenie parafii 
przy klasztorze wiąże się z datą dla Pola-
ków niezwykle ważną i symboliczną. Rok 
1989 to przecież, można powiedzieć, po-
nowne odzyskanie przez Polskę niepodle-
głości. To właśnie tego roku, 12 grudnia, 
biskup sandomiersko-radomski Edward 

Materski podpisał de-
kret po erygowaniu 
parafii przy tutejszym 
klasztorze.

Warto zauważyć, 
że już w pierwszych 
słowach ksiądz biskup 
stwierdza, iż powołuje 
parafię „przychylając 
się do prośby wiernych 
korzystających z nabo-
żeństw w kościele OO. 
Bernardynów w Opa-
towie Kieleckim”. To 
dowód na szacunek i 
zaufanie, jakim cieszy-
li się wówczas i, mamy 
nadzieję, cieszą się dziś 
opatowscy bernardy-
ni wśród okolicznych 
mieszkańców.

Trzy daty: 1469, 
1939, 1989, przybycie, 
powrót i parafia, to 
kolejne etapy współ-
tworzenia historii 
Opatowa przez miesz-
kających i pracujących 
tu braci, a także wspólnego kroczenia z 
tutejszą ludnością przez niełatwą przecież 
historię tego miejsca.

Należy sobie życzyć, aby przyszłość 
była dla tego miejsca łaskawsza, a współ-

praca wszystkich dla dobra Opatowa jak 
najbardziej owocna.

Ojciec Edgar Semeniuk, gwardian klasztoru 
Ojców Bernardynów w Opatowie oraz proboszcz 

parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Zbliża się czas zbioru ogórków, po-
daję więc przepis na chłodnik ogórkowy.

1,5 kg ogórków, 1 litr kefiru, 1/2 pęcz-
ka szczypiorku, pęczek koperku, pęczek 

rzodkiewek, 3 ząbki czosnku, sól i pieprz 
do smaku.

Ogórki obieramy i ścieramy na tar-
ce, przekładamy do garnka. Dodajemy 
wcześniej umytą rzodkiewkę pokrojoną 
w drobną kostkę oraz posiekany kope-
rek, szczypiorek i przeciśnięty przez pra-
sę czosnek. Wlewamy kefir, mieszamy, 
przyprawiamy do smaku i chłodzimy ok. 
2 godz. w lodówce. Podajemy z jajkiem 
ugotowanym na twardo.

PS. W imieniu Sióstr i Mieszkanek 
Schroniska dla Osób Bezdomnych w Li-
powej, na zbliżający się czas wakacji, dla 
wszystkich mieszkańców i gości Gminy 
Opatów, życzymy wiele Bożego błogo-
sławieństwa, pięknego spędzenia czasu 
urlopowego, wielu dobrych przeżyć i 
życzliwych ludzi. Zapewniamy o pamięci 
w naszej modlitwie - s. Małgorzata Czar-
necka, kierownik schroniska.
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WSPOMNIENIA Z WRZEŚNIA 1939 R.

Miałam niespełna 16 lat, gdy trafiłam 
do Zakładów Amunicji Elaboracja  w Stara-
chowicach. Pracowałam tam aż do 1 wrze-
śnia 1939 r. Drugiego dnia września przy-
szła nas garstka, a następnego nie było tam 
po co jechać. Już nie wpuszczano za bramę. 
W Starachowicach przebywaliśmy do 8 
września i postanowiliśmy wrócić do rodzi-
ców w Góry Świętokrzyskie. Szliśmy pieszo 
ze Starachowic przez Lasy Kunowskie i cały 
czas lasami aż do rodzinnego domu.  

W drodze przez las mijaliśmy różnych 
ludzi wędrujących  do swoich rodzin. Przy 
końcu Boru Kunowskiego spotkaliśmy 11 
żołnierzy na koniach, pięknej jeszcze w ten 
czas kawalerii. Początkowo zlękliśmy się 
ich, ale mój brat, który służył w  wojsku w 
stopniu starszego kaprala, pięknie do nich 
zasalutował. Wszyscy wtedy przystanęli. 
Skorzystaliśmy z chwilowego odpoczynku, 
pościągaliśmy toboły z ramion i chwilę od-
sapnęliśmy. Żołnierz, który jechał na czele 
przywołał do siebie brata. Z wielkim wzru-
szeniem obserwowałam gesty i słowa tych 
panów. Widać było w nich wielką czujność, 
obawę. Brat podszedł do nich i jeszcze raz 
zasalutował. Usłyszałam, jak powiedział: 

„Tak jest, panie majorze”. Aż serce mi za-
drżało na te słowa, bo przecież pracowałam 
pod dowództwem starszej szarży wojsko-
wej. 

Chwila tego spotkania była dla mnie 
niezapomniana. Pan major wyciągnął rękę 
do mojego brata i zapytał, kim są ci ludzie 
i dokąd zmierzamy. Brat  wytłumaczył, że 
wracamy do rodziców i też idziemy lasa-
mi, by nie spotkać się z wrogiem. Pan ma-
jor wyciągnął mapę  i parę minut z bratem 
porozmawiał, pytał  o możliwe drogi przez 
lasy, aby nie natknąć się na Niemców. Brat 
wszystko mu wytłumaczył, coś sobie jesz-
cze serdecznie powiedzieli, ale tego nie do-
wiedzieliśmy się. Gdy potem pytaliśmy o 
to, brat odparł, że to tajemnica wojskowa. 
Major klepnął brata po ramieniu, podał 
mu rękę. Uścisnęli sobie dłonie ze łzami w 
oczach. Patrzyłam na tych jedenastu pięk-
nych, w całym rynsztunku ostatnich pol-
skich oficerów i żołnierzy. Oni posłali nam 
uśmiech, a nam głos w gardle ze wzruszenia 
uwiązł, nie mogliśmy rzec ani słowa.  

Drogi lasami były uciążliwe, nie mogli-
śmy pospieszać. Bratowa z małym dzieckiem 
musiała odpocząć częściej i karmić je. My 
starsi nie myśleliśmy o jedzeniu, tylko aby 
dotrzeć jakoś do domu rodzinnego. Choć 
szliśmy daleko od traktu, to i tak słyszeliśmy 
jak ziemia drży od ciężkich zbrojnych po-
jazdów niemieckich. Jaki to był strach i lęk 
słyszeć, a co dopiero widzieć to wszystko.  
Starachowice i Wierzbnik już było zajęte 
przez oprawców. 10 września wieczorem 
dotarliśmy do rodziców. Ucieszyli się z na-
szego powrotu, ale jeszcze oczekiwali moich 
dwóch braci (a miałam ich czterech), którzy 
nie wrócili z wojny. Jeden ze służby czynnej, 
a drugi poborowy. 

Matka dwa razy w tygodniu piekła 
chleb i rozdawała wracającym i rozbrojo-
nym już żołnierzom, którym się udało unik-
nąć niewoli. Mówiła, że może ktoś i naszym 

kromkę chleba użyczy. Byliśmy najedzeni 
i wypoczęci. Brat poszedł do lasu, który 
był nieopodal naszego domu. Z górki pod 
lasem było widać jak Niemcy rżnęli drogi 
swoimi pancernymi pojazdami. Wrócił brat 
z lasu z pięknymi gałązkami jeżyn pełnych 
owoców i mówi, że w lesie cichutko, tyl-
ko przez wieś jedzie pełno samochodów, 
wszystkie pancerne. I jakby nam się chciało 
iść, to na brzegu lasu takie cuda na krzakach 
jeżynowych są, aż się proszą, aby je zrywać. 

Poszłyśmy z bratową, trochę z lękiem. 
Ale cichutko wokoło, nikogo nie ma, zrywa-
my zawzięcie te jagody i do żołądka, i do ko-
szyczków. Tak byłam zajęta tym zbieraniem, 
że nikogo nie zauważyłam.  Nagle bratowa 
mówi: „Marysiu, zobacz no, zobacz, woj-
skowi na koniach jadą”. Podnoszę głowę i o 
dziwo, niedaleko nas, o kilka metrów powo-
luteńku jadą i bacznie nas obserwują. 

Mocno się wpatruję i poznaję, że są 
to ci sami wojskowi, cośmy się spotkali w 
Borze Kunowskim. Pomaleńku, prawie z 
uśmiechem do nich podchodzę. Pan major 
zeskoczył z konia i dał adiutantowi wodze. 
Krok po kroku idzie w moim kierunku. Ja 
już upewniona, że to oni mówię tak, jak 
mówił brat: „Dzień dobry, panie majorze”. 
Widziałam na jego twarzy jakby radość, 
zasalutował  i powiedział: „Dzień dobry, 
dziewczyno”. Tak mi się dziwnie przyglądał,  
a ja ze śmiałością mówię, że po raz drugi się 
spotykamy – tam był Bór Kunowski a tu 
Kobyla Góra. Wyciągnął rękę  i przywitał 
się bardzo serdecznie z nami i powiedział: 
„Tośmy już dawno znajomi”. 

Wszyscy żołnierze byli bardzo zmęcze-
ni, ale jednocześnie, jakby gotowi ciągle do 
dalszych  przeżyć. Podziwiał ten pan major 
jeżyny i naszą odwagę, a ja zapraszałam do 
częstowania się tymi jagodami. Wyglądało 
na to, że zadowolony był z tego ponownego 
spotkania. Żołnierze powysypywali sobie 
po trochu jeżyn do menażek.

przed 80 laty wybuchła II wojna światowa



21OPATÓW nr 2 (30), kwiecień - czerwiec 2019

pomoc społeczna
Do wieczora było jeszcze sporo cza-

su. Zapytałam, czy nie są głodni, czy nie 
chcieliby chleba i mleka. Odpowiedzie-
li, że chętnie, jeśli mamy. Bratowa już 
dawno poszła do domu, a ja z żołnierza-
mi rozmawiałam, pokazywałam im dro-
gę, którędy jadą Niemcy i że tu jeszcze 
niemiecka noga nie postała. Dopytywał 
się major, gdzie mieszkam. Swoim to-
warzyszom dał znak ręką, że odchodzi. 
Odeszliśmy kawałek, pokazałam mu na-
szą chatę w środku drzew owocowych. 
Pytał, czy tego pamiętnego dnia tutaj 
dążyliśmy. Powiedziałam, kogo mam w 
chacie i że ten brat, z który rozmawiał 
też tu jest. Po trochę dłuższym namyśle, 
spytał, czy mogłabym brata poprosić. 
Chętnie się zgodziłam.

Wzięliśmy z bratem bochen akurat 
świeżego chleba i wiaderko  świeżego mle-
ka, cztery garnuszki. Tata zaproponował, 
żeby jeszcze dla koni wiązkę siana zabrać, 
bo pewnie głodne. Wziął brat siana tyle, 
ile można było uwiązać w powrósłach i 
poszliśmy do lasu. 

Dziś mam 73 lata,  ale nadal z wielkim 
wzruszeniem wspominam to wydarzenie i 
same łzy do oczu mi się cisną. Od tej pory 
zaczęła się nasza pomoc ludziom, którzy 
wierzyli w odzyskanie straconej wolności. 

Złożyliśmy przysięgę wymuszoną 
przez  majora o ukryciu 11 karabinów 
i amunicji. W trójkę, ojciec, brat i ja po 
tej przysiędze odbieraliśmy tę broń. Nasz 
stary ojciec inwalida z pierwszej wojny 
dowodził jak i gdzie ją schować, a świad-
kiem tego był Bóg na niebie i oni. Tak jak 
było w umowie, broń została zabrana nie 
w grudniu 1939 roku, a w lutym 1940 r. 
przez żołnierzy, którzy przyszli z pismem. 
Podpisał się pod nim major Henryk Zyg-
munt Dobrzański. 

To była moja wielka świętość, kiedy 
przy pożegnaniu wręczył, nie ojcu, nie 
bratu a mnie kartkę z napisem: „W wolnej 
Polsce znów się spotkamy i tak samo jak 
dziś  będziemy sobie oddani. Wasz wiel-
ki przyjaciel na zawsze major Henryk Z. 
Dobrzański.” Podał nam ten wojskowy 
notes i żądał naszego podpisu, najpierw 
ojca, brata a na ostatku mojego. Powie-
dział, że Ponikowskich nazwisko nosi od 
dziś w sercu . Od tej chwili nie widzieli-
śmy drogiego naszego pana majora. Wy-
glądał może na 42 a może na 43 lata. Od 
tej chwili zaczęła się tragedia mojego życia 
aż do wyzwolenia.

(Za zgodność z oryginałem; 
Marek Baradziej)

wspomnienia spisane w 2006 r.

WALNE WYBORY 
DO ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W KIELCACH

Z MYŚLĄ O POTRZEBUJĄCYCH
Żywność 

Trwa realizacja Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 w 
ramach Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. Realizacja Pod-
programu 2018 r. zakończyła się 31 maja  
br. Podprogram 2019 obejmie okres od 1 
sierpnia 2019 r. do 31 maja 2020 r. Pomocą 
obejmowane są osoby i rodziny znajdujące 
się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające 
kryteria, do których należą m.in. ubóstwo, 
bezdomność, niepełnosprawność, potrze-
ba ochrony macierzyństwa lub wielodziet-
ności. Do pomocy uprawnia bezwzględne 
spełnienie 200 proc. kryterium dochodo-
wego obowiązującego w pomocy społecz-
nej tj.: 1402 zł. dla osoby samotnie gospo-
darującej, 1.056 zł. dla osoby w rodzinie. W 
2018 r. Ośrodek wydał 223 skierowania dla 
544 osób uprawnionych w rodzinach. 

500+ dla każdego
Zgodnie z Ustawą z 26 kwietnia br. 

zostały zaplanowane do realizacji istotne 
zmiany w ustawie z 11 lutego 2016 r. o 
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 
Najważniejszą z nich jest brak kryterium 
dochodowego i 500 plus na każde dziec-
ko do 18 roku życia. Ponadto nowelizacja 
ustawy przewiduje: prawo do świadcze-
nia w postaci dodatku wychowawczego 
dla dzieci umieszczonych w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych, zniesienie 
wymogu ustalenia alimentów od drugiego 
rodzica w przypadku rodziców samotnie 
wychowujących dzieci, wprowadzenie 
3-miesięcznego terminu, liczonego od 
dnia urodzenia dziecka, na złożenie wnio-
sku o świadczenie wychowawcze, zacho-
wanie ciągłości świadczenia w przypadku 
śmierci rodzica, jeżeli w terminie 3 miesię-
cy od dnia śmierci rodzica, któremu zosta-
ło przyznane świadczenie wychowawcze, 
drugi rodzic złoży wniosek o ustalenie pra-
wa do świadczenia, wprowadzenie przepi-
sów regulujących sposób postępowania w 
przypadku zmiany miejsca zamieszkania 
osoby ubiegającej się albo otrzymującej 

świadczenie wychowawcze, zmianę okre-
su świadczeniowego, na jaki ustalane jest 
prawo do świadczenia wychowawczego 
od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. 
Nowe zasady przyznawania świadczenia 
wychowawczego będą obowiązywały od 1 
lipca br. . 

Wyższe kwoty 
dodatków energetycznych 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra 
Energii z 11 kwietnia br. ustalone zostały 
kwoty dodatku energetycznego na okres 
od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. dla go-
spodarstw domowych. Miesięcznie wynosi 
on dla gospodarstw prowadzonych przez 
osobę samotną - 11,37 zł, składających się 
z 2 do 4 osób - 15,80 zł., z co najmniej 5 
osób - 18,96 zł. Dodatek energetyczny 
przysługuje osobom uprawnionym do do-
datku mieszkaniowego.

Placówki wyodrębnione 
ze struktur OPS

Od 1 lipca 2019 r. ze struktur OPS 
wyodrębniony zostanie dzienny ośrodek 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi - Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Opatowie. Stanie się on odrębną 
jednostką organizacyjną i budżetową Mia-
sta i Gminy Opatów.

28 lipca 2019 r. odbędą się wybory 
do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych 
zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej 
Rady Izb Rolniczych.

Lokal wyborczy będzie znajdował się 
w budynku Opatowskiego Ośrodka Kul-
tury w Opatowie ul. Partyzantów 13 B. 
Głosowanie 28 lipca br. od godz. 8 do 18.
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Stary Opatów. Święto Narodo-
we, lata 30.

Pierwsza z lewej moja mama, 
Helena Piątkiewicz z d. Ko-

necka (1934-1973), początek 
lat 50.

Pierwszy po prawej stoi naj-
starszy syn Piotra i Stanisła-

wy Piątkiewicz –Zdzisław (ps. 
„Dzida”). W czasie II wojny 

należał do oddziału Armii Kra-
jowej w Opatowie, dowódcą 
jego był „Ur” (Bogdan Wia-

trowski), co udokumentowa-
ne jest w książce Antoniego 

Sułowskiego „U podnóża Gór 
Świętokrzyskich”. Ożenił się 

w 1944 r. i z żoną wyjechał na 
ziemie odzyskane.

Po II wojnie. Mój tata Jan Piątkiewicz (1928-1989), zdjęcie zrobio-
ne na moście w Opatowie na ul. Sienkiewicza, początek lat 50.

Po II wojnie. Zawody piłki nożnej na stadionie w Opatowie. 
Pierwszy od prawej stoi August Piątkiewicz, brat mojego taty, 

zapalony piłkarz i zawodnik klubu sportowego do 1946 r. 

ją tworzyły. - Cieszę się, że mogę opowiedzieć o mojej rodzinie – mówi 
pani Jolanta. - W moich wspomnieniach będą przeplatały się dwa na-
zwiska: Piątkiewiczów i Gruszeckich.

Rodzina Piątkiewiczów, to stary ród opatowski. Mieszkali w dziel-
nicy Kantoria w Opatowie na ulicy Dorzecznej. Drogą dedukcji oraz 
opierając się na zachowanych dokumentach rodzinnych i wspomnie-
niach mogę opowiedzieć o ludziach, którzy są mi bardzo bliscy i którzy 
żyli w moim ukochanym miasteczku.

Korzenie rodziny Piątkiewiczów to wiele pokoleń Opatowian. 
Udało mi się sięgnąć do 8 pokolenia. Czy to dużo? Myślę, że tak. Gdy 
słyszę, że całe pokolenia rodzin opatowskich, budowały naszą małą 
ojczyznę, to czy nie jest to powód do dumy, że wśród nich byli i moi 
przodkowie. Mały, wielki Opatów, mój Opatów.

Dziadek Piotr Piątkiewicz urodził się w Opatowie 19 października 
1893 r. jako 5 dziecko z 12 rodzeństwa. Rodowity opatowianin z dzia-
da pradziada. Syn Wincentego Piątkiewicza i Sylwestry Piątkiewicz z 
d. Darowskiej. Bratem mojej prababci był Ludwik Darowski – Mini-
ster Pracy i Opieki Społecznej w latach 1921-1923. Obie rodziny były 
związane z Opatowem od wielu pokoleń.

W latach 1913-1915 dziadek Piotr uczył się rzemiosła w Warsza-
wie. 20 stycznia 1915 r. został mianowany mistrzem blacharstwa. Kilka 
dni później, 29 stycznia 1915 r., stawił się w Głównym Biurze Werbun-
kowym w Warszawie jako ochotnik do Legionu Puławskiego. Po do-
pełnieniu formalności odesłano go do Puław. Został przydzielony do 2 
Kompanii Legionu, wykazany następnie w 739 Drużynie Polskiej. No-
towany jako strzelec. Potwierdza to zachowany dokument z maja 1932 
r. na podstawie zachowanych akt Legionu Puławskiego. Jako uczestnik 
walk o niepodległość Państwa Polskiego został odznaczony Krzyżem 
Niepodległości.

Myślę, że wielu młodych ludzi a w tym i mojego dziadka, skłoni-
ło do wstąpienia do Legionu Puławskiego to, że marzyli o stworzeniu 
własnej narodowej armii. Wierzyli, że istnienie odrębnych polskich 
ochotniczych oddziałów postawi Polskę w rzędzie państw walczą-
cych o niepodległość. Ci młodzi chłopcy wierzyli, że mogą chociaż 
częściowo, odzyskać niepodległość lub autonomię walcząc w wojsku 
rosyjskim jako oddzielna jednostka polska. Kładli bez szemrania swe 
życie lub zdrowie w ofierze za samą choćby możność istnienia Wojska 
Polskiego, chcieli Polski niepodległej i zjednoczonej.

Po powrocie do Opatowa Piotr Piątkiewicz poślubił w 1923 r. 
Stanisławę Gruszecką. Państwo młodzi zamieszkali w jej rodzinnym 
domu przy ulicy Nowowałowej 18 i wkrótce dochowali się czworga 
dzieci.

Służba w Legionie Puławskim odbiła się na zdrowiu dziadka. Wal-
ka w okopach, huk dział armatnich, deszcz pocisków, czołganie się po 

bagnach, aspekt psychiczny wy-
raźnie zostawił piętno na jego 
zdrowiu. Nabawił się, jak to 
lekarze wojskowi określili, ogól-
nej nerwicy, głuchoty i reuma-
tyzmu. Utrata zdrowia powsta-
ła w związku przyczynowym 
ze służbą w Wojsku Polskim w 

1915 r. Otrzymał status inwalidy wojennego.
Piotr Piątkiewicz zmarł 14 wrzesień 1949 r. w Opatowie. Został 

pochowany na opatowskiej nekropolii. Chciałam przypomnieć sylwet-
kę mojego dziadka Piotra Piątkiewicza, być może jedynego pochodzą-
cego z Opatowa żołnierza nieco zapomnianego Legionu Puławskiego.



23OPATÓW nr 2 (30), kwiecień - czerwiec 2019

stara fotografia

Lata 20. XIX wieku. Zdjęcie rodziny Gruszeckich. Rodzina mojej 
babci Stanisławy Piątkiewicz z d. Gruszeckiej. Od lewej strony 

stoją: Tadeusz (1916-1938) zmarł w wieku 22 lat, Helena (1914-…)
przybliżona data śmierci 1941 r., Władysław (1907-1971). Siedzą 
od lewej: babcia Stanisława(1899-1977), senior rodu pradziadek 

Michał Gruszecki (1872 – 1948), Bogumiła (1910-1989).

1933 r. Opatów 28 listopada 1933 r. I klasa. Zdjęcie szkolne brata 
mojego taty Augusta Piątkiewicza – u góry zdjęcia, pierwszy po 

prawej. W środku zdjęcia kierownik szkoły, Jan Sarzyński.

1934 r. I Komunia Święta w Kościele parafialnym w Opatowie 27 
maja 1934 r. Dzieci przygotowywał do Komunii ks. Józef Wroni-
szewski. Na dole zdjęcia siedzi drugi od lewej mój wujek Zdzi-

sław Piątkiewicz. Opiekunem klasy była pani Sarzyńska.

1933 r. Kurs dla Zarządów SMP Opatów.

Około 1938 r. Siostra mojej babci 
Bogumiła Gruszecka ur.23 stycznia 
1910 r. w Opatowie. Była również 

internowana i zesłana w głąb Rosji. 
Miała jednak więcej szczęścia, 

udało się jej z armią Andersa wyjść 
z Rosji, przedostać do Anglii i tam 
pozostała na stałe. Z opowiadań 
wiem, że dziewczyny trzymały 

się razem do pewnego momentu. 
Rozdzielono je, Bogda wspominała, 

że spotkały się na chwilę, Helena 
była chora na tyfus i po ponow-

nym ich rozdzieleniu już nigdy się 
nie widziały. Z opowiadań babci 

wiem, że Bogda bardzo przeżywała 
śmierć Heleny. Pobyt na zesłaniu w 
Rosji odbił się piętnem na jej życiu. 
Nigdy, nawet z krótką wizytą nie 

przyjechała do Polski i bardzo rzad-
ko wracała do wspomnień z okresu 

II wojny. Sądzę, że bardzo wiele 
wycierpiała, zbyt wiele. Zmarła w 

Londynie w 1989 r.

Około 1938r. Siostra mojej 
babci Helena Gruszecka. 
Helena Gruszecka ur.01 

kwietnia 1914r. w Opatowie. 
Prawdopodobna data śmierci 
1941r. Wyjechała za pracą do 
Białegostoku. W Augustowie 
w 1941r. była w grupie inter-
nowanych i zesłanych w głąb 
Rosji. Ślad po niej zaginął na 

terenie Rosji. Poszukiwania po 
II wojnie światowej przez Pol-
ski Czerwony Krzyż nie przy-
niosły rezultatów. Lakoniczna 

informacja  podana przez 
PCK podaje, że pracowała w 
Białymstoku. W marcu 1940r. 
lub 1941r. została wywieziona 
przez ówczesne tam władze 
Z.S.R.R. Nie wiemy co się z 
nią stało i gdzie jest pocho-

wana.

1933 r. Zdjęcie zrobione w 1933 r. przy rodzinnym domu na ul. 
Nowowałowej 18. Wcześniej ulica ta nosiła nazwę Wałowa, w 
1923 r. operuje się nazwą Końskie Targowisko a później nazwę 

ulicy zmieniono na Nowowałowa. Na zdjęciu stoją: bracia babci 
- Włodzimierz Gruszecki, Tadeusz Gruszecki i synowie - Zdzisław 

Piątkiewicz (1924-1978), August Piątkiewicz (1926-1980).

Odbudowanie pierwszego budynku w Opatowie. Na zdjęciu brat 
babci Stanisławy – rzemieślnik Włodzimierz Gruszecki (w jaśniej-
szej bluzie). Urodził się 1907 r. w Opatowie, tu też uczęszczał do 

szkoły powszechnej, którą ukończył w 1925 r. Zdobył zawód, ożenił 
się i na zawsze związał z Opatowem. Jako rzemieślnik miał swój 
udział w odbudowie tego budynku. Na zdjęciu zbiorowym stoją 

m.in. Stanisław Niewiadomski, Feliks Nowowiejski, Jan Maklakie-
wicz i Włodzimierz Gruszecki.
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Z albumu 
rodziny rzemieślniczej

Wykonane między 1913 a 1915 
r. Siedzi mój dziadek Piotr 

Piątkiewicz, obok nieznanej 
mi osoby. Zdjęcia zrobione 

w Warszawie, w czasie jego 
nauki w latach 1913-1915 w 
cechu rzemieślniczym, cel 

sobie postanowiony osiągnął. 
Urząd Starszych mianował go 

czeladnikiem na sesji odbytej 20 
stycznia 1915 r. Z biegiem czasu 

stał się mistrzem w swoim 
zawodzie.

Około 1918 r. Dziadek Piotr 
Piątkiewicz. Zdjęcie zrobione 
w Równem na Wołyniu. Na 

jednym ze zdjęć z tego okresu 
napisał do rodziców: „Kiedy Ja 

będę wolny”.

Dokumenty o 
wykształceniu 

rzemieślni-
czym.

Lata 20. XIX wieku. Rodzina mojego dziadka Piotra Piątkiewicza. 
Stoją od lewej: Piotr Piątkiewicz i jego rodzeństwo: Władysław 
Piątkiewicz, Aleksandra z d. Piątkiewicz Curyło, Jan Piątkiewicz, 

Wacław Piątkiewicz. Siedzą od lewej siostry: Julia z d. Piątkiewicz 
– Olbrycht, Helena z d. Piątkiewicz – Woszczycka, senior rodu, 

obywatel miasta Opatów – Wincenty Piątkiewicz (1856 – 1934)., 
Marianna z d. Piątkiewicz – Bulerska, Józefa Piątkiewicz. Na 

zdjęciu nie ma prababci Sylwestry z d. Darowskiej, która zmarła w 
1922 r. Zdjęcie wykonane prawdopodobnie po jej śmierci.

Około 1918 r. Babcia 
Stanisława Gruszecka 
w wieku 19 lat. Babcia 
Stanisława Piątkiewicz 

z d. Gruszecka ur. 28 
stycznia 1899 r. w Opa-
towie, zm.23 kwietnia 
1977r. Poślubiła Piotra 
Piątkiewicza w 1923 r. 
Mieli czwórkę dzieci: 
Zdzisława, Augusta, 
mojego tatę Jana i 

córkę Lusię.

Jolanta Gubernat wybrała ze swoich bogatych zbiorów kilkanaście 
zdjęć do naszego stałego cyklu. Za najcenniejsze uznała zdjęcie swojej 
rodziny Piątkiewiczów i Gruszeckich.

Pani Jolanta mieszka w Opatowie, od 6 lat przebywa na emerytu-
rze. Pracowała jako nauczycielka 
przedsiębiorczości, wicedyrektor 
w Zespole Szkół nr 1 na przysło-
wiowej „Górce”. Mąż Krzysztof 
też pracował w ZS nr 1 jako kie-
rownik internatu.

Państwo Gubernatowie mają 
dwóch synów: Macieja, rocz-
nik 1981 i Piotra, rocznik 1989. 
Zdjęcia rodziny są bardzo cenne, 
bo pokazują naszą lokalną trady-
cję, historię, wybitne osoby, które 


