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koło zamachowe turystyki

Europejskie Centrum 
Templariuszy 

Gmina Opatów intensywnie stara się, by w zabytkowym mieście powstało Euro-
pejskie Centrum Templariuszy.

Miejsce w strategii województwa 
- Zainteresowany pomysłem jest prze-

wodniczący Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego Andrzej Pruś, który obiecał 
lobbowanie za tym, by projekt związany z 
templariuszami znalazł się w strategii roz-
woju województwa świętokrzyskiego na 
kolejne lata – mówi burmistrz Opatowa, 
Grzegorz Gajewski. – Jeśli to się uda, po-
zyskanie środków na realizację pomysłu bę-
dzie dużo łatwiejsze.

Na razie gmina Opatów zabiega o nie-
wielkie środki, małe granty. Próbuje je wy-
korzystać, by już w przyszłym roku pierwsze 
ślady templariuszy były widoczne dla tury-
stów. Samorząd stara się o zakup płaszczy, 
ubiorów templariuszy. Chce, by cały wy-
strój miasta nawiązywał do zakonów rycer-
skich. Turyści powoli muszą być oswajani 
z tym pomysłem. W kolejnych latach, gdy 
pojawią się środki unijne, być może uda się 
zdobyć duży grant, który pozwoli na reali-
zację pomysłu w większym zakresie.

Kompleksowy projekt
Gmina już dysponuje kompleksowym 

projektem związanym z powstaniem Eu-
ropejskiego Centrum Templariuszy lub 
szerzej, zakonów rycerskich. Wszystkie 

prace wycenia na około 24 mln zł. To byłby 
pomysł na to, jak przyciągnąć turystów do 
atrakcji, której nie ma nigdzie w Polsce. Jest 
niesamowicie ciekawy i już teraz pobudza 
wyobraźnię.

Templariusze w Opatowie nie są histo-
rią wydumaną. Istnieją ślady, które mówią 
o tym, że byli tu obecni. Pisał o tym mię-
dzy innymi Jan Długosz. Notatki o tem-
plariuszach opatowskich zawierają kroniki 
bernardyńskie. - Nie odkrywamy rzeczy, 
których w Opatowie nie było – podkreśla 
burmistrz Grzegorz Gajewski. - Nie wymy-
ślamy ich, tylko przywracamy prawdziwą 
historię Opatowa. I na tym chcielibyśmy 
budować potęgę turystyczną naszego mia-
sta i regionu.

Na szlaku: Lipnik-Opatów-Ptkanów
Sąsiednia gmina Lipnik ma również 

tradycje rycerskie, między innymi zamek 
w Międzygórzu, który wójt gminy Lipnik 
Andrzej Grządziel chce wykorzystać do 
współpracy z gminą Opatów, do wspólnego 
pozyskiwania środków. - Wiadomo, że pro-
jekty, które wiążą dwie lub więcej gmin są 

wyżej punktowane – nie ukrywa burmistrz 
Grzegorz Gajewski. – Już dziś współpracu-
jemy w tym zakresie ze Stowarzyszeniem 
Opatowska Starówka. Gdyby się pojawiły 
inne podmioty, to ranga przedsięwzięcia 
jeszcze bardziej by wzrosła i pozwoliła na 
jego uwiarygodnienie i pozyskanie więk-
szych środków.

Burmistrz Grzegorz Gajewski rozma-
wiał z przedstawicielami Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, którzy 
twierdzą, że istnieje duże prawdopodo-
bieństwo obecności templariuszy w pobli-
skim Ptkanowie. Poprzedni proboszcz pa-
rafii w Ptkanowie, ksiądz kanonik Leszek 
Zajezierski rozpoczął badania archeolo-
giczne związane z podziemiami odkrytymi 
pod kościołem i w jego obrębie. Obecny 
ksiądz proboszcz Rafał Golonka kontynu-
uje to dzieło.

- To była taka warownia zewnętrzna 
wysunięta przed gminą Opatów – wyjaśnia 
burmistrz Grzegorz Gajewski. - Budowla 
wzniesiona ewidentnie z pomysłem obron-
nym, postawiona na wzgórzu. Jest tylko 
pytanie, czego miała bronić, bo w środku 
niczego nie ma. To jest zadanie dla history-
ków. Mam nadzieję, że rozpoczęte badania 
przyniosą odpowiedź. A jeśli rzeczywiście 
pojawiłyby się tam ślady templariuszy, to 
moglibyśmy i ten obiekt, i tę miejscowość 
włączyć do szlaku templariuszy Lipnik-
-Opatów-Ptkanów. To by nam pięknie 
rozwinęło region pod względem tury-
stycznym.
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Niech ten cudowny czas szczególnych

Świąt Bożego Narodzenia napełni wszystkich Nas

radością i nadzieją.

Życzymy Państwu dużo zdrowia, ciepła i miłości wśród

bliskich, pomyślności w życiu

prywatnym oraz zawodowym, a zbliżający się Nowy

2020 Rok niech spełni najskrytsze marzenia

i obfituje w łaski oraz błogosławieństwo Boże.
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z życia samorządu

PIERWSZY ROK KADENCJI 
2018-2023

Drodzy Mieszkańcy, 
20 listopada 2019 minął równy rok od 

dnia, kiedy po wygranych dzięki Państwa 
zaufaniu wyborach, złożyłem ślubowanie 
i objąłem funkcję burmistrza naszego 
dumnego Miasta i Gminy.

Był to rok bardzo intensywnej pracy, 
przede wszystkim w zakresie organizacji 
Urzędu i placówek podległych, ale również 
jeśli chodzi o analizę zadań inwestycyjnych 
rozpoczętych przez mojego poprzednika, 
jak również ocenę ich celowości i przydat-
ności dla mojej wizji Opatowa przyszłości. 
Był to również rok, w którym udało się 
pozyskać spore środki zewnętrzne na mo-
dernizację Opatowa; środki które zostaną 
uruchomione i będą widoczne już w przy-
szłym roku.

Tereny inwestycyjne
Kandydując na zaszczytny urząd Bur-

mistrza Miasta i Gminy Opatów, mówiłem 
i pisałem o najpilniejszych w mojej ocenie 
naszych potrzebach jako Mieszkańców, ale 
również całej naszej Gminy. Wszyscy zdaje-
my sobie sprawę z tego, że najważniejszym z 
ważnych zadań jest pozyskanie inwestorów, 
którzy utworzą w gminie miejsca pracy. Te 
z kolei pozwolą na zatrzymanie odpływu 
ludności z gminy, a jednocześnie wzmoc-
nią nasz budżet podatkami. Przypomnę, 
że według rankingu pisma samorządowe-
go „Wspólnota” za rok 2018, Opatów zo-
stał oceniony jako najbiedniejsze spośród 
wszystkich miast powiatowych w Polsce. To 
nie jest powód do dumy i aby to zmienić, 
potrzebujemy nowych miejsc pracy i podat-
ków, które będą one generowały.

Przejmując stery naszej Gminy z przy-
krością stwierdziłem, że niestety nie dys-
ponujemy żadnymi atrakcyjnymi terenami, 
którymi moglibyśmy skusić nowych inwe-
storów. Jednocześnie perspektywa budowy 
obwodnicy Opatowa (przypomnę, że ma 
ona zostać oddana do użytku do roku 2024) 
oraz szansa rozwoju, jaką ta obwodnica nam 
stwarza, spowodowała, że rozpocząłem roz-
mowy z właścicielami gruntów, na których 
chciałbym utworzyć Opatowską Strefę In-
westycyjną o powierzchni nieco ponad 15 
ha. Jeśli te rozmowy zakończą się sukcesem, 
Opatów wreszcie będzie miał teren, dzięki 
któremu rozwiniemy się gospodarczo, a na-
sza wspaniała młodzież nie będzie musiała 
szukać miejsca pracy w innych częściach 
Polski lub za granicą.

Turystyka
Nie zapominam również o drugiej gałę-

zi rozwoju Opatowa, jaką ma być turystyka. 
Kiedy objąłem urząd burmistrza okazało 

się, że nasza gmina nie posiada ani 
jednego obiektu turystycznego, 
z którego dochód mógłby zasilać 
miejską kasę. Niestety, generują-
ce największy ruch turystyczny 
opatowskie podziemia (około 19 
tys. turystów rocznie) pozostają 
pod władaniem powiatu, Brama 
Warszawska stanowiła własność 
Skarbu Państwa, a oprócz tych 
dwóch obiektów w sferze zainte-
resowania turystów pozostawały 
jeszcze tylko dwa nasze wspaniałe 
kościoły.

Aby gmina Opatów mogła 
czerpać zysk z ruchu turystycz-
nego, potrzebne są nowe obiek-
ty, nowe atrakcje. Dlatego też po 
wielu spotkaniach i rozmowach 
jesteśmy na dobrej drodze do 
uzyskania wpisu Europejskiego Centrum 
Templariuszy w Opatowie do Strategii 
Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, 
przygotowywanej aktualnie przez Urząd 
Marszałkowski naszego województwa. To 
duży sukces, za którym na pewno pójdzie 
odpowiednie wsparcie finansowe, o które 
w tej chwili zabiegamy. Trudność w tym 
zakresie stanowi przede wszystkim fakt, że 
w obecnej perspektywie unijnej skończyły 
się środki na „twarde” projekty, a na kolejne 
musimy czekać co najmniej do roku 2021. 
Zaczekamy, ale zapewniam, że będziemy 
bardzo dobrze przygotowani do ich pozy-
skania.

Wiem, że oprócz tych kluczowych, du-
żych projektów, o których mieliście Pań-
stwo okazję przeczytać przed chwilą, dla 
nas wszystkich ważne są mniejsze rzeczy, 
które doskwierają nam na co dzień. Tutaj 
wiata przystankowa, tam kawałek drogi czy 
chodnika, tutaj kanalizacja, a tam nie świe-
cąca lampa uliczna. 

Co nam doskwiera
Rzeczą, która niewątpliwie powoduje 

w dalszym ciągu nasz dyskomfort, a rów-
nocześnie psuje wizerunek Opatowa wśród 
osób przejeżdżających, są ciemności, które 
trwają od północy do świtu. Starając się o 
urząd burmistrza obiecałem, że to się zmie-
ni i Opatów będzie nocą oświetlony. Dziś 
mogę już powiedzieć, że to zadanie się uda, 
ponieważ dzięki pomocy i wsparciu Za-
rządu Województwa Świętokrzyskiego, w 

szczególności zaś marszałek Renaty Janik, 
pozyskaliśmy dofinansowane w wysokości 
3,4 mln zł na wymianę wszystkich lamp w 
gminie na energooszczędne. Wymiana roz-
pocznie się już w roku 2020, dzięki czemu w 
naszym mieście przestaną panować egipskie 
ciemności. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że 
ciągle rosnące ceny energii elektrycznej nie 
zniweczą oszczędności, na które tak bardzo 
liczymy.

Niestety, tak stało się z oszczędnościa-
mi, których spodziewaliśmy się przepro-
wadzając zmiany w opatowskich szkołach. 
Po objęciu urzędu burmistrza, zleciłem 
przeprowadzenie w placówkach oświato-
wych audytu. Wskazał nam, że prowadzona 
dotąd przez Urząd Miasta i Gminy polity-
ka w tym zakresie powodowała ogromne, 
nieuzasadnione wydatki. Zmniejszenie 
liczby nauczycieli, a jednocześnie zwiększe-
nie liczby godzin pracy pozostałym, miało 
przynieść do gminnej kasy oszczędności w 
kwocie około 1,2 mln zł rocznie. Nieste-
ty, zagwarantowana przez rząd w wyniku 
strajków nauczycielskich piętnastoprocen-
towa podwyżka płac w oświacie, przy jed-
noczesnym braku przeznaczenia na ten cel 
przez rząd odpowiednich środków, będzie 
kosztowała nasz samorząd około 900 tys. zł 
rocznie. Dodatkowe ponad 600 tys. zł po-
chłonie zagwarantowana przez rząd pod-
wyżka płacy minimalnej od stycznia 2020, 
a więc ze spodziewanych oszczędności w 
kwocie 1,2 mln zł, będziemy zmuszeni do-
łożyć ponad 300 tys. rocznie do tego, czego 
nie sfinansowała władza centralna.
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uniwersytet Trzeciego Wieku

AKTYWNI SENIORZY

Drogi, boiska, oczyszczalnia ścieków 
Nie zapominamy również o gminnych 

drogach. W roku 2019 udało się wyremon-
tować cztery z nich; ulicę Nową i Czernika 
w Opatowie, a także dwie drogi w Nikisiałce 
Małej. Ale prawdziwym sukcesem jest pozy-
skanie środków finansowych na drogi, któ-
re będą budowane i remontowane w roku 
2020; ulice - Żeromskiego, Reja, Miłosza, 
Dorzeczną, Wąską i Jagiełły w Opatowie, 
a także drogę w Rosochach i drogę łączącą 
Kornacice z Podolem. Prace na wszystkich 
tych drogach zostaną zakończone do sierp-
nia 2020 roku i jest to dla mnie powód do 
zadowolenia i dumy. W kolejce czekają 
oczywiście następne drogi i ulice, które w 
miarę przypływu środków zewnętrznych 
będziemy modernizować i budować. Tak 
wielkie wsparcie nie byłoby możliwe, gdyby 
nie wyjątkowa życzliwość i pomoc ze strony 
ówczesnej wojewody Agaty Wojtyszek oraz 
wicewojewody Bartłomieja Dorywalskiego, 
którym chcę za tę pomoc gorąco podzięko-
wać.

Z kolei dzięki wsparciu wiceminister 
Anny Krupki, Opatów wzbogaci się o kom-
pleks nowoczesnych boisk przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Opatowie, gdzie oprócz kla-

sycznych boisk powstanie jedyne w okolicy 
miejsce do skoku w dal oraz pchnięcia kulą. 
Ponadto w tym samym programie przewi-
dzieliśmy wymianę nawierzchni na hali spor-
towej przy Szkole Podstawowej nr 2.

Przez pierwszy rok mojej pracy dla na-
szej gminy udało się pozyskać z zewnątrz 
tyle środków finansowych, ile było możliwe 
do pozyskania. W chwili obecnej ubiega-
my się o kolejne, o których – jeśli Pan Bóg 
pozwoli – będę miał okazję napisać przy 
podsumowaniu roku 2020. Problemem po-
zostają środki, które musimy wygospodaro-
wać ze swojego budżetu jako wkład własny. 
Przy rosnących wciąż kosztach utrzymania i 
tzw. wydatkach bieżących, coraz ciężej jest 
wyodrębnić w budżecie gminy wolne środ-
ki, aby przeznaczyć je na inwestycje. Samo 
przygotowanie terenów, o których pisałem 
na wstępie, będzie kosztować nas wszyst-
kich około 2-3 milionów złotych. Do na-
tychmiastowej wymiany mamy dach na bu-
dynku Urzędu Miasta i Gminy. A ponieważ 
nowy dach musi zostać wykonany z gontu, 
jego koszt również będzie bardzo wyso-
ki. Mamy także w perspektywie ogromnie 
kosztowny remont oczyszczalni ścieków, 
szacowany na około 15 milionów złotych.

Solidne fundamenty
Jak Państwo widzą, burmistrz ma o 

czym myśleć, a praca nie należy do ła-
twych i przyjemnych. Z czystym sercem 
mogę jednak powiedzieć, że pierwszy rok 
nie został zmarnowany i położyliśmy so-
lidne fundamenty pod to, czego efekty 
zaczną pojawiać się już niedługo. Chciał-
bym w tym miejscu podziękować Pań-
stwu za zrozumienie i cierpliwość. Chcę 
podziękować zdecydowanej większości 
radnych Rady Miejskiej za odpowiedzial-
ność w podejmowaniu decyzji i wsparcie 
burmistrza w trudnym czasie i trudnych 
decyzjach. I na końcu chcę podziękować 
moim współpracownikom za zaangażo-
wanie i pomoc w pracy dla dobra naszej 
Małej Ojczyzny.

Na zakończenie pozostaje życzyć Pań-
stwu i sobie, aby nasz Opatów rozkwitał 
i stawał się coraz bardziej przyjaznym 
miejscem do pracy i życia dla nas wszyst-
kich, aby z roku na rok był coraz bliżej 
tego, jakim go sobie wymarzyliśmy. Za-
pewniam, że nie ustanę w staraniach, aby 
tak właśnie się stało.

Łączę wyrazy wielkiej wdzięczności
Grzegorz Gajewski

Do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Opatowie należy obecnie 39 osób. Pre-
zesem jest Janina Sobala, wiceprezesem 
- Zbigniew Nogal, ponadto w skład zarzą-
du wchodzą: Jadwiga Mianowska, Anna 
Piątkowska, skarbnik Teresa Zakrzewska.

Od początku roku UTW działa bardzo 
aktywnie. Zespół wokalny śpiewał kolędy 
podczas Orszaku Trzech Króli, wystąpił z 
programem rozrywkowym na spotkaniu 
seniorów w Kielcach, w swoim repertuarze 
ma pieśni patriotyczne. Występował 3 Maja 
w kolegiacie i przed pomnikiem Ludwika 
Zwierzdowskiego „Topora” w rynku, na 
pikniku w Zochcinku, podczas jarmarku 
opatowskiego.

Seniorzy kilkakrotnie w tym roku byli w 
kinie, m.in. na filmie „Kurier”, Misz-masz”, 
„Kobiety mafii”. W teatrze w Kielcach oglą-
dali spektakl „Kochajmy się”. Spotykają się 
na zabawach tanecznych, uczestniczą w wy-
jazdach turystyczno-rekreacyjnych.- Zorga-
nizowaliśmy ze Stowarzyszeniem Gladiator z 
Ostrowca wykład „Stres, niehigieniczny tryb 
życia i niezdrowe żywienie przyczyną chorób 
nowotworowych” – wylicza wiceprezes Zbi-
gniew Nogal. - Włączyliśmy się do programu 
inicjowanego przez starostwo, jest to gimna-

styka dostosowana do seniorów, wyjazdy na 
pływalnię do Ożarowa. Z kolei inicjatywą 
Domu Kultury były zajęcia taneczne, które 
prowadzi dla nas Roman Dulny.

Uczestnicy UTW biorą udział w Świę-
tokrzyskim Rajdzie Seniorów, imprezie 
wymagającej dużej koncentracji, dobrego 
przygotowania fizycznego. W ramach sek-
cji kulturoznawczej 
cotygodniowe wy-
kłady prowadzi Zbi-
gniew Nogal. Tematy 
są bardzo różne, w za-
leżności od zapotrze-
bowania, począwszy 
od literatury poprzez 
politykę, historię. 
Członkowie UTW 
utrzymują kontakt z 
miejscową bibliotekę, 
należą do Dyskusyj-
nego Klubu Książki. 
- Współpracujemy 
bardzo ściśle z UTW 
w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim – mówi 
wiceprezes. - Wymie-
niamy się doświad-

czeniami z innymi podobnymi grupami w 
regionie.

Wiceprezes Zbigniew Nogal chwali 
współpracę z gminą. – Z czym byśmy się nie 
zgłosili do burmistrza Grzegorza Gajew-
skiego czy jego zastępcy Marcina Słapka, za-
wsze otrzymujemy wsparcie – nie ukrywa. - 
Dzięki władzom miasta mieliśmy bezpłatny 
wyjazd na Targi Seniora do Kielc czy Prze-
gląd Twórczości Artystycznej Seniorów do 
Stalowej Woli.

Przedstawiciele UTW, członek zarządu Jadwiga Mianowska, członek 
UTW Aurelia Zając, wiceprezes Zbigniew Nogal 
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PODZIĘKOWANIE 
ZA WSPÓŁPRACĘ 

z życia samorządu
Gościem specjalnym październikowej 

sesji Rady Miejskiej był wicewojewoda 
świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, co 
stało się okazją do podziękowania mu za 
dotychczasową współpracę z gminą, po-
moc i wsparcie.

Podczas wypowiedzi wicewojewoda 
świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski przy-
pomniał, że współpraca dotyczy nie tylko 
infrastruktury. - Wiem, jak wygląda wasz 
budżet, wiem, jak to wszystko trzeba po-
układać, by sprostać bieżącym wyzwaniom, 
które są niezwykle ważne – powiedział. 
- Większość budżetu to oświata, a gdzie 
jeszcze marzenia, które mają mieszkańcy. 
Chciałem podziękować za dotychczasowe 
kontakty, które układają się wyśmienicie. 
Życzę powodzenia, byście państwo reali-
zowali swoją misję. A my będziemy was 
wspierać.

Burmistrz Grzegorz Gajewski nie ukry-
wał, że to ogromny honor i zaszczyt gościć 
podczas sesji Rady Miejskiej tak wysokiego 
rangą urzędnika administracji rządowej. - 
Nie przypominam sobie, kiedy ostatnio wo-
jewoda uczestniczył w obradach Rady Miej-
skiej w Opatowie – podkreślił burmistrz. 
- Tym bardziej jest mi przyjemnie, że, tak 
jak wojewoda powiedział, ta współpraca 
między nami układa się wyśmienicie. Do-
wodem tego jest między innymi pana wizy-
ta. Dziękuję panu wojewodzie za wszelkie 
wsparcie, które za pana wstawiennictwem 
uzyskuje gmina Opatów.

Burmistrz Grzegorz Gajewski przy-
pomniał, że udało się gminie pozyskać 
pieniądze z funduszu zwalczania skutków 
klęsk żywiołowych. Stąd można było pięk-

nie wyremontować ulicę Czernika, którą 
wojewoda osobiście otwierał. Za chwilę 
odebrana zostanie ulica Nowa, 18 września 
gmina otrzymała promesy od wojewody na 
remonty pięciu dróg w ramach funduszu 
dróg samorządowych.

- Mamy jako Opatów w pańskiej oso-
bie przyjaciela i niejednokrotnie się o tym 
przekonałem – zwrócił się burmistrz do 
wicewojewody. - Chciałem z serca za to 
podziękować. Kiedy dowiedziałem się, że 

wicewojewoda startuje do Sejmu RP i naj-
pewniej opuści to stanowisko, miałem mie-
szane uczucia. Potem sobie pomyślałem, że 
Opatów straci przyjaciela w Kielcach, ale 
zyska go w Warszawie. Może więc to nam 
wyjść tylko na dobre. Dziękuję jeszcze raz 
za wsparcie i wielką życzliwość.

Burmistrz Grzegorz Gajewski wręczył 
wicewojewodzie skromny upominek. - By 
pan pamiętał, że Opatów jest panu zawsze 
życzliwy - powiedział.
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gospodarka odpadami

oświata

W „DWÓJCE” LICZY SIĘ 
MATEMATYKA!

NOWE CENY OPŁAT ZA ŚMIECI

Podczas sesji Rady Miejskiej przedstawiciele Ekologicznego Związku Gmin Do-
rzecza Koprzywianki, do którego należy gmina Opatów oraz Międzygminnego Zakładu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi wyjaśniali, dlaczego od stycznia przyszłego roku 
konieczne są podwyżki opłat za odbiór śmieci od mieszkańców.

Opłaty od stycznia 2020 r. przy segre-
gowaniu odpadów będą wynosić: od gospo-
darstwa 1-osobowego – 14 zł, 2-osobowego 
– 29 zł, 3-osobowego i więcej – 40 zł. Opłaty 
przy braku kompostownika będą wynosić 
odpowiednio: 16, 35 i 50 zł, opłaty przy nie-
segregowaniu odpadów: 28, 58, 80 zł.

W dyskusji głos zabrał przewodniczą-
cy Zarządu Ekologicznego Związku Gmin 
Dorzecza Koprzywianki, wójt Obrazowa 
Krzysztof Tworek, który przedstawił sy-
tuację kierowanej przez siebie organizacji. 
Prezes zarządu Międzygminnego Zakładu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z 
o.o., Leszek Wołowiec widowiskowo wysy-
pał z worka opakowania plastikowe, które 
nie zawsze nadają się do recyklingu. - Pań-
stwo mają w domu opakowania po chemii 
gospodarczej, kosmetyki – wyjaśniał. - I za-
wsze musimy wiedzieć, z czego te produkty 
są wykonane. Butelek pet w kolorze błyszczą-

cym nikt nie chce wziąć. Największą zmorą 
są torebki foliowe, które nie nadają się do 
recyklingu. Nikt nie chce się nimi zajmować.

Prezes podał, że od 2016 r. diametralnie 
rosły ceny za zagospodarowanie tej frakcji, 
od 120 zł za tonę, poprzez 255, do 406 obec-
nie. A to jeszcze nie koniec, od przyszłego 
roku ceny mogą wynosić od 600 zł w górę, 
nawet do 1000 zł. To wszystko powoduje, że 
odpady są bardzo drogie. W Polsce nie ma 
instalacji do przekształcania tego typu od-
padów.

Paweł Fiola, członek zarządu, mieszka-
niec Opatowa, przypomniał, że do końca 
października ostatecznie trzeba złożyć nową 
deklarację na odbiór odpadów. Inaczej będą 
naliczane opłaty jak w przypadku odpadów 
niesegregowanych. Poinformował, że do 
związku przystąpiła gmina Ożarów w 2018 r. 
i gmina Zawichost w czerwcu 2019 r., przez 
co uzyskiwały ulgi w opłatach.

Obecny podczas sesji wicewojewoda 
Bartłomiej Dorywalski odniósł się do nie-
których wypowiedzi radnych, którzy pod-
wyżki opłat za wywóz śmieci uzasadniają 
wyższą opłatą marszałkowską. Wojewoda 
wyjaśnił, z czego ona wynika: - Mamy do 
czynienia z zamkniętym kołem odpadów. 
Zbieramy je, ale nie przetwarzamy. Tak na-
prawdę nie mamy na nie zbytu. Jeśli jest, to 
nieopłacalny. Procent segregacji odpadów 
jest niski.

Burmistrz Grzegorz Gajewski poinfor-
mował, że od stycznia związek przejmuje 
od gminy sprawy organizacji gospodarki 
związanej ze śmieciami, kwestie przetar-
gów, zbierania deklaracji, pobierania opłat. 
- To nie ma wpływu na przystąpienie spół-
ki PGKiM do przetargu organizowanego 
przez związek – stwierdził stanowczo. - 
Spółka złożyła najlepszą ofertę na wywóz 
nieczystości stałych z terenu miasta i gminy 
Opatów. Wygrała i nie będzie w firmie re-
dukcji zatrudnienia.

Podwyżka dotknie gospodarstw 1- i 
2-osobowych, w gospodarstwach 6-osobo-
wych, na przykład, będzie o 8 zł niższa. I tu 
w pewnym sensie gmina promuje politykę 
prorodzinną.

Celem programu grantowego jest stwo-
rzenie ciekawych, innowacyjnych metod i 
narzędzi edukacji matematycznej w pracy z 
dziećmi i młodzieżą, zachęcanie do odkrywa-
nia praktycznego zastosowania matematyki w 
życiu codziennym.

W szóstej edycji „mPotęgi” organizowa-
nej przez mBank dofinansowano 70 projek-
tów szkolnych w ponad tysiącu szkół. Do tego 
grona należy SP nr 2 w Opatowie z projektem 
„W dwójce liczy się matematyka”. Projekt ten 
jest realizowany w klasach IV-VI od września 
do grudnia 2019 r.

Założenia projektu będą realizować 
uczniowie, nauczyciele jak również rodzicie. 
Przystępując do projektu uczestnicy chcą po-
kazać, że nauka matematyki może być świetną 
przygodą przydatną w codziennym życiu. Za 
jego realizację w szkole odpowiada dyrektor 
Joanna Bińczak oraz nauczycielki matematy-
ki: Aneta Partyka i Anna Maluszczak.

1 października klasy piąte i szóste wzięły 

„mPotęga” to główny program grantowy mBanku pobudzający nauczycieli, rodzi-
ców i pasjonatów matematyki do kreatywności. Pomysłodawcy liczą, że zachęci to 
dzieci i młodzież do zgłębiania tej nauki.

udział w grze terenowej, która łączyła w sobie 
nie tylko przyjemność poznawania przestrze-
ni miasta, rozwiązywania zagadek czy odkry-
wania tajemnic, ale także zdobywanie wiedzy. 
Zadaniem każdej grupy biorącej udział w tym 
przedsięwzięciu było znalezienie wskazanego 
na mapie punktu, rozwiązanie zadania mate-
matycznego i uzyskania odpowiedniej liczby 
pieczątek. Zadania matematyczne dotyczyły 
obliczania obwodu, kolejności wykonywa-

nia działań czy obliczeń czasowych. Wszyscy 
uczestnicy stanęli na wysokości zadania i do-
tarli do mety. Rywalizacja zakończyła się ogni-
skiem i pieczeniem kiełbasek. Każda z drużyn 
została nagrodzona dyplomem i drobnymi 
prezentami.

Z kolei 30 października został zorgani-
zowany Konkurs Matematyczny „Mistrz Ra-
chunków 2019” przeznaczony dla uczniów 
klas III-VI. Zadania konkursowe wymagały 
szybkiego liczenia, sprytu, a przede wszystkim 
znajomości rachunku pamięciowego. W kate-
gorii klas III pierwsze miejsce zajął Jakub Cy-
bula , klas IV - Kacper Siastała, klas V -Kacper 
Skrzypczak, a klas VI - Maja Dziadczykowska. 
Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni celują-
cymi ocenami cząstkowymi z matematyki 
oraz drobnymi upominkami ufundowanymi 
przez mBank z projektu „mPotęga”.
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CMENTARZ WOJENNY 
W WĄWORKOWIE

historii duch tajemny 
Ciekawym a jednocześnie szerzej nieznanym zagadnieniem związanym z działa-

niami wojennymi prowadzonymi w okolicach Opatowa w latach 1914 – 1915, jest 
sprawa istniejących kiedyś na terenie gminy cmentarzy wojennych. W bardzo ogólny 
sposób temat ten już kiedyś poruszałem na łamach „Opatowa”. Warto do niego po-
wracać i przypominać, w ogromnej większości już nieistniejące, miejsca wiecznego 
żołnierskiego spoczynku.

Swiaszczenik Nikołaj Pawłowicz 
Alitowskij.

Położenie cmentarza wojennego w Wąwor-
kowie.Alitowskij.

Gwardyjska nekropolia
W bitwie, która 

rozegrała się 4 paź-
dziernika 1914 r. pod 
Opatowem, wojska nie-
mieckie zadały oddzia-
łom rosyjskim wielkie 
straty. W szczególności 

dotyczyło to wyborowej Brygady Strzelców 
Gwardii, która straciła łącznie kilka tysięcy 
żołnierzy – zabitych, rannych i wziętych do 
niewoli. Blisko tysiąc z nich poległo pod 
Marcinkowicami, Jurkowicami, Czerniko-
wem, Okaliną, Karwowem i w dolinie rzeki 
Opatówki.

Jesienią 1914 r., po ponownym wkro-
czeniu Rosjan do Opatowa, prawie na-
tychmiast przystąpili oni do godnego upa-
miętnienia poległych w tej bitwie własnych 
żołnierzy. W ówczesnej armii rosyjskiej 
zajmowali się tym, m.in. prawosławni woj-
skowi kapelani (swiaszczenicy). Tak było 
i w tym przypadku. Zadanie to otrzymał 
swiaszczenik – protorej (odpowiednik pra-
łata w kościele katolickim) 3. Pułku Strzel-
ców Gwardii, Joann Fiodorowicz Bugo-
slawskij i swiaszczenik 4. Pułku Strzelców 
Gwardii, Nikołaj Pawłowicz Alitowskij. 
Pierwszy z wymienionych już w 1914 r. 
opisał wydarzenia związane z tworzeniem 
opatowskiej nekropolii strzelców gwardii. 
Warto zacytować tą ciekawą i nieznaną zu-
pełnie do tej pory relację.

„Braterska mogiła pod Opatowem”
„21 września [4 października] 1914 r. 

na zawsze będzie modlitewnym dniem dla 
Brygady Strzelców Gwardii. Pod Opato-
wem doszło wtedy do pojedynku strzelców 
gwardii z przeciwnikiem dziesięć razy sil-
niejszym pod względem liczebności. Trzy 
korpusy armii niemieckiej, obchodząc 
Opatów, okrążyły pozycje pułków brygady 
i bohaterscy strzelcy zmuszeni byli torować 
sobie drogę bagnetami. Zrozumiałe więc, 
skąd są ich wielkie straty. W pierwszym i 
trzecim pułku przebiła się przez rzędy nie-
przyjaciela ledwie dziesiąta część pierwot-
nego składu. Pozostali towarzysze zatro-

skani byli zebraniem ciał spoczywających 
bohaterów – strzelców w jedno miejsce i 
wzniesienia im jednej braterskiej mogiły. 
Ale Opatów i jego okolice zajęte były przez 
nieprzyjacielskie wojska.

Pragnienie było silne i zamiar wytrwa-
ły. Gdy tylko nieprzyjaciel wycofał się i 
otworzyła się możliwość wypełnienia tego 
zacnego zamierzenia, do Opatowa, w celu 
budowy braterskiej mogiły, zostali odko-
menderowani protorej 3. Pułku Strzelców 
Lejbgwardii Jego Wysokości, o. Bugoslaw-
skij i 4. Pułku Strzelców Lejbgwardii Rodzi-
ny Carskiej, o. Alitowskij.

Spadło na nich trudne zadanie. W Opa-
towie wykryto cholerę, ciała pochowanych 
zaczęły się rozkładać, mogiły były rozrzu-
cone na dziesiątkach wiorst, pracowników 
i koni po poprzednich walkach pod Opato-
wem nie było. Sprawiło to wiele kłopotów, 
dużo potrzeba było energii, aby wypełnić 
polecenie, ale z pomocą Bożą przeszkody 
zostały pokonane.

Z ponad dziesięciu wsi zebrane zostały 
ciała poległych na górę za wsią Wąworków, 
w główny punkt bitwy, gdzie została im zbu-
dowana wspólna bracka mogiła w kształcie 
krzyża. W tej mogile znalazło spokój 517 
żołnierzy Brygady Strzelców Gwardii.

1 [14] listopada 1914 r., na wzniesionej 

braterskiej mogile, protorej 3. Pułku Strzel-
ców Lejbgwardii, o. Bugoslawskij przy po-
mocy swiaszczenika 4. Pułku Strzelców 
Lejbgwardii, Nikołaja Alitowskiego oraz 
swiaszczenika z Opatowa, Michaiła Chain-
skogo, odprawił boską liturgię i pochował 
zmarłych.

Dzień był jasny, słoneczny. Na liturgii 
obecna była cała administracja miasta Opa-
towa i wielu mieszkańców miasta i okolic. 
Protorej Bugoslawskij wygłosił stosowne 
do okoliczności kazanie (słowo). Po prawo-
sławnej liturgii, katolickie duchowieństwo 
odprawiło nabożeństwo żałobne. Tak zo-
stało rozpoczęte uwiecznianie pamięci po-
ległych bohaterów – strzelców. Zrobienie 
czegoś więcej – to praca na okres później-
szy”.

Austriackie plany
Rosjanie już nigdy potem nie mieli oka-

zji kontynuowania prac przy stworzonej w 
Wąworkowie gwardyjskiej nekropoli. Po 
ponownym zajęciu terenów ziemi opatow-
skiej przez Austriaków, to nowe władze 
okupacyjne przystąpiły do porządkowanie 
terenów niedawnych bitew. Zakładanie 
cmentarza wojennego w Wąworkowie, któ-
ry był kontynuacją prac wykonanych przez 
Rosjan jesienią 1914 r., rozpoczęto na po-
czątku 1917 r.

Jako centralny element powstającego 
cmentarza Austriacy wykorzystali istniejącą 
już dużą zbiorczą mogiłę w kształcie krzy-
ża. Przed i za nią, planowano pogrzebać 
kolejnych Rosjan ekshumowanych z gro-
bów w innych miejscowościach. Zapewne 
także wtedy podjęto decyzję, że będzie on 
cmentarzem zbiorczym tylko dla poległych 
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JEDYNKA PAMIĘTA!

STAWIAJĄ NA +

oświata

Plan – projekt cmentarza wojennego w 
Wąworkowie z 1917 r

żołnierzy armii rosyjskiej. Miało go to wy-
różniać z pośród innych tego rodzaju obiek-
tów kryjących szczątki żołnierzy różnych 
walczących armii.

Według planu z 1917 r. cmentarz miał 
mieć kształt prostokąta o wymiarach około 
40 x 49 m, otoczonego murem kamiennym 
o wysokości 1 m i szerokości 45 cm. Tuż za 
znajdującą się od strony doliny Opatówki 
bramką wejściową planowano budowę ka-
pliczki (o wymiarach 4 x 4 m), zwieńczonej 
krzyżem prawosławnym. Na cmentarzu 
miało być łącznie 10 grobów zbiorowych, 
w tym wspomniany wcześniej powstały w 
1914 r., z ustawionym centralnie wysokim 
krzyżem prawosławnym, stanowiącym ele-
ment dominujący całego cmentarza. Od 
strony wschodniej i zachodniej, pierwotnej 
zbiorczej mogiły gwardzistów, przewidzia-
no posadzenie ponad 30 drzew.

Dane wskazują, że w Wąworkowie, 
oprócz wspomnianych wcześniej 517 żoł-
nierzy pułków gwardii, pochowano także 
348 poległych, ekshumowanych przez Au-
striaków. Łącznie spoczęło na nim 865 żoł-
nierzy armii rosyjskiej.

Lustracja cmentarza przeprowadzona 
w 1934 r. przez władze polskie wykazała 
istnienie 8 grobów zbiorowych oraz 16 po-
jedynczych, w których spoczywali polegli o 
znanej tożsamości, zapewne oficerowie.

Jak wskazują dane archiwalne, w końcu 
1938 lub na początku 1939 r. cmentarz wo-
jenny w Wąworkowie został zlikwidowany, 
a szczątki poległych przeniesiono najpraw-
dopodobniej na cmentarz parafialny w 
Opatowie.

Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

W końcu października uczniowie i nauczyciele „Jedynki” podejmują działania za-
chęcające do refleksji nad przemijaniem. Sprzyja temu głęboko zakorzeniony w pol-
skiej tradycji czas poprzedzający dzień Wszystkich Świętych.

W tym roku cyklicznie re-
alizowane działania doskonale 
wkomponowały się w ogólnopol-
ską akcję Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „Szkoła pamięta”. 
Kulminacja akcji przypadła na 
25 października. Uczniowie klas 
0-3 oraz klas starszych wraz z wy-
chowawcami odwiedzili miejsca 
pamięci narodowej oraz miejsca 
ważne dla ponad dwustuletnich 
dziejów szkoły.

Na mogile powstańców stycz-
niowych przy szpitalu i symbolicznym grobie 
mjr. Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”, któ-
rym uczniowie opiekują się od 2010 r., zapło-
nęły znicze. Uczniowie posprzątali cmentarz 
wojskowy żołnierzy z I i II wojny światowej. 
Spoczywa tam wybitny dowódca polowy Le-
gionów Piłsudskiego kpt. Franciszek Pększyc 
„Grudziński”. Na symbolicznym grobie patro-
na szkoły gen. Stanisława Gano zapalili znicze. 
Nie zapomnieli o symbolicznym grobie i ka-
tyńskim dębie pamięci aspiranta Jana Kawki. 
Odwiedzili miejsca wiecznego spoczynku 
dawnych nauczycieli i dyrektorów najdłużej 
kierujących szkołą w XX w., Adolfa Ułano-
wicza, który przeszło 100 lat temu budował 
zręby polskiego szkolnictwa w Opatowie oraz 
Franciszka Jakóbczaka.

W ramach akcji „Szkoła pamięta - Jedynka 
pamięta” został zaproszony do szkoły lokalny 
bohater, 92-letni podporucznik Feliks Kraw-
czyk, aby podzielić się z uczniami klas 1-3 
swoimi wspomnieniami. Gość opowiedział, 
jak wyglądało przed wojną jego życie, jak po-
strzegali świat jego koledzy i jakie mieli życio-
we plany, które przekreśliła II wojna światowa. 
Mówił o okupacji niemieckiej i działaniach na 
froncie w 1944 r., kiedy Opatów i okolice stały 
się miejscem dramatycznych walk niemiecko-
-sowieckich.

Oprócz kwiatów i laurek, podzięko-
waniem dla gościa było zaśpiewanie przez 
uczniów patriotycznej piosenki. Żywa lekcja 
historii na pewno na długo zostanie w pamięci 
najmłodszych uczniów.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 
im. gen. bryg. Stanisława Gano przystąpili 
do projektu Jedynka stawia na +, który 
jest realizowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO 
WER) w ramach projektu „Międzynarodo-
wa mobilność kadry edukacji szkolnej” na 
zasadach programu Erasmus +. 

Wartość projektu wynosi: 87 170,77 zł i 
obejmuje dofinansowanie w proporcji 94,29 
proc. budżet środków europejskich, 5,71 
proc.środki budżetu państwa.

W trakcie trwania projektu od 1 wrze-
śnia 2019 do 28 lutego 2021 roku nauczy-
ciele będą doskonalić swoje kompetencje 
metodyczne i językowe uczestnicząc w 
dwutygodniowych szkoleniach we Francji, 
Niemczech, Irlandii i Anglii. W projekcie 
„Jedynka stawia na +” bierze udział siedmio-
ro nauczycieli: trójka z nich będzie uczestni-
czyć w kursach metodycznych, podczas któ-

rych zamierza rozwijać swoje kompetencje 
metodyczne oraz językowe, czworo nauczy-
cieli - w kursach rozwijających kompetencje 
językowe.

Udział w projekcie doprowadzi do tego, 
że zwiększy się liczba nauczycieli posługują-
cych się językiem obcym na poziomie min. 
B1 wg skali ESOKJ. Nauczyciele włączą do 
nauczania języków obcych nowe metody 
dydaktyczne. Poszerzy się oferta edukacyjna 
szkoły, pogłębi jej europejski wymiar funk-
cjonowania. Podniesiona zostanie jakość na-
uczania i uczenia się, kompetencje społeczne, 
językowe i kulturowe nauczycieli, pogłębi się 
poczucie tożsamości europejskiej oraz pro-
mowana będzie otwartość, wspierana różno-
rodność i świadomość międzykulturowa.

Nauczyciele, którzy biorą udział w 
projekcie: Barbara Majewska-Czub, Mi-
chał Feret, Ewa Gronek, Wioletta Kra-
kowiak, Anna Przygoda, Anna Michalik-
-Sadaj, Agnieszka Sapała. Koordynatorem 
projektu jest Anna Przygoda.
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pasjonaci, społecznicy

Z OJCA NA SYNA 

Druh Wiesław Suska

W dolnym rzędzie od lewej: Piotr Biernat, Kamil Wiatrowski, Paweł Witczak, Wiesław 
Suska, Adam Kargul, Tadeusz Wiatrowski, z tyłu od lewej: Andrzej Mucha, Eugeniusz Szy-

mański, Kacper Biernat, Konrad Mucha, Kuba Witczak, Marek Gawron

Jednostka OSP w Gojcowie liczy 21 
strażaków. Seniorami spośród nich są 
druhowie: Andrzej Adamski, Gustaw Sa-
ramański, Eugeniusz Szymański, Tadeusz 
Niewiadomski, Wiesław Suska. Do naj-
młodszych należą: Adam Kargul, Konrad 
Mucha, Dawid Krala.

- Rozpiętość wiekowa od 21 do 65 lat 
spowodowana jest tym, że coraz mniej mło-
dych ludzi wiąże swą przyszłość ze wsią i 
szuka pracy za granicą lub w większych mia-
stach – nie ukrywa naczelnik OSP, Wiesław 
Suska.

Wsparcie
Jednostka w ostatnich latach korzystała 

ze wsparcia gminy, powiatu, Zarządu Głów-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w Warszawie, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Minister-
stwa Sprawiedliwości.

– Dzięki temu wsparciu wyremonto-
waliśmy remizę, wyposażyliśmy strażnicę 
w niezbędny sprzęt strażacki, w urządzenia 
służące grom i zabawom – mówi naczelnik 
jednostki Wiesław Suska. – Mamy na swo-
im stanie stół do bilarda, tarczę do rzutek, 
paletki, piłki do gry w tenisa stołowego, ra-
kiety, piłki, siatkę do tenisa ziemnego. Sta-
wiamy na prace kulturalną, społeczną.

Jednostka posiada na wyposażeniu sa-
mochód marki lublin, pompę PO-3 i PO-5 
do wody brudnej, zestaw węży ssawnych 
W-52. Druhowie posiadają hełmy, ubrania 
koszarowe, specjalistyczne obuwie.

Akcje, zawody
Jednostka brała udział w dogaszaniu 

pogorzeliska, pomagała mieszkańcom w 
usuwaniu skutków powodzi w Ciszycy. Bie-
rze udział w zabezpieczaniu różnych akcji 
i przedsięwzięć, między innymi przejazdu 
rowerzystów biorących udział w pielgrzym-
ce rowerowej, oprawy świąt wielkanocnych, 
procesji Bożego Ciała.

Strażacy reprezentują jednostkę na za-
wodach strażackich szczebla gminnego, 
w uroczystościach Dnia Strażaka, w piel-
grzymkach do Częstochowy, Kalkowa, Su-
lisławic.

Historia z sikawką
Jednostka według relacji najstarszych 

mieszkańców powstała około 1920 r. Z 
tamtego okresu pochodzi zabytkowa si-
kawka strażacka, która jest na stanie straż-
nicy. Pierwszym komendantem był Paweł 
Wróbel, późniejszy poseł na Sejm Rzecz-
pospolitej w okresie międzywojennym. 
Pomieszczeń na pierwszą remizę użyczył 
Jan Kucharczyk. Ówczesne wyposażenie 

składało się wtedy z sikawki, węży, beczek 
na wodę, konnego wozu bojowego, do dys-
pozycji były 3 pary koni. Komendant służył 
w wojsku, znał dyscyplinę i wymagał jej od 
ochotników. Często organizował ćwicze-
nia.

Jednostka brała wtedy udział w zawo-
dach pożarniczych i licznych akcjach gasze-
nia pożarów. Budynki kryte były strzechą i 
często dochodziło do pożarów. W 1936 r. 
rozpoczęto budowę remizy, która stoi do 
dzisiaj. Aktu poświęcenia kamienia wę-
glowego pod budowę dokonał ówczesny 
proboszcz parafii, ksiądz Śpiewankiewicz. 
Budowę prowadzono przy dużym zaanga-
żowaniu mieszkańców i ukończono w 1939 
r., tuż przed wybuchem II wojny światowej.

W budowę remizy najbardziej angażo-
wali się: Paweł Wróbel, Mikołaj Saramań-
ski, Roman Kucharczyk, Jan Kucharczyk, 
Wincenty Saramański, Jan Sobczyński, Jan 
Rębacz, Michał Czub i inni. Podczas wojny 
zniszczeniu uległa wieżyczka obserwacyjna 
w północnej części dachu budynku. Po woj-
nie strażacy organizowali zabawy taneczne 
i zbierali fundusze na remont remizy i bu-
dowę drogi.

Wiadomo, że jednostka OSP istniała w 
1950 r., o czym podają kroniki archiwalne 
Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie. 
Naczelnikiem był wtedy druh Stanisław 
Czerwień. W latach sześćdziesiątych jed-
nostkę reaktywowano, ale tylko na krótko. 
Nastąpiła długa przerwa w działalności.

Jednostka OSP została reaktywowana w 
2000 r., bo mieszkańcy angażowali się spo-
łecznie i przeznaczyli swoje środki finansowe 

na remont budynku remizy. W pomieszcze-
niu świetlicy została położona wylewka i uło-
żone płytki posadzkowe, uzupełniono tynki, 
wykonano przejście między pomieszczenia-
mi, całość pomalowano. Podczas reaktywacji 
angażował się Piotr Witczak, teraz kontynu-
uje tradycję jego syn Paweł.

Tradycje rodzinne
Do OSP należą całe rodziny i kolej-

ne pokolenia. Cała straż właściwie stoi na 
ojcach i synach: Marek Gawron, jego syn 
Rafał, Jan Saramański, jego syn Gustaw Sa-
ramański, wnukowie: Sebastian zawodowy 
strażak PSP Opatów, Michał, następnie 
Wiesław Suska, jego syn Grzegorz, córka 
Paulina, która teraz opuściła gminę. Na-
leżałoby wymienić wszystkich strażaków, 
niemal 80 proc.
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7 GRZECHÓW, 
CZYLI SZPITAL DUSZ

w świecie sztuki Stanisława Kwiatkowskiego

W bieżącym numerze kwartalnika Stanisław Kwiatkowski przybliża twórczość miejscowego artysty, Wiesława Urbana, który 
w środowisku jest doskonale znany i ceniony.

Oto, co pisze Wie-
sław Urban sam o sobie: 
Przyszedłem na świat 25 
maja 1974 roku w Opa-
towie, w którym miesz-
kam do dziś. Dekada lat 
dziewięćdziesiątych to 
dla mnie czas odkrywa-
nia świata muzyki.

Fascynowała mnie amerykańska grupa 
Tool, inspirowana twórczością mało zna-
nego w Polsce „Stacha z Warty”, rzeźbiarza, 
malarza, rysownika, projektanta i teoretyka 
sztuki Stanisława Szukalskiego. Jego arty-
styczna działalność stała się dla mnie drogo-

wskazem. Po zdanej maturze w ostrowiec-
kim Technikum Hutniczo-Mechanicznym, 
za namową przyjaciół postanowiłem konty-
nuować naukę na studiach plastycznych.

Pobór latem 1996 r. i zaszczytna służ-
ba wojskowa w 25. Dywizji Kawalerii Po-
wietrznej oddaliła moje plany o dwa lata 
i dopiero w 1998 r. zdałem egzaminy na 
Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie. 

W tym czasie sprecyzowałem swoje zainte-
resowania w kierunku grafiki warsztatowej, 
rzeźby, rysunku i fotografii.

W 2003 r. obroniłem tytuł magistra 
sztuki pod opieką dr hab. Ewy Letkiewicz 
i w pracowni profesora sztuk plastycznych 
Artura Popka.

Pracę dyplomową wykonałem XVII 
wieczną techniką graficzną – mezzotintą. 
To tak zwana „sztuka czarna” zatytułowa-
na „7 Grzechów, czyli Szpital Dusz”, którą 
państwu tu prezentuję.
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narodowe Święto Niepodległości

MSZA, PIKNIK, 
SPEKTAKL

W 101. rocznicę odzyskania niepodległości mieszkańcy miasta i gminy złożyli 
kwiaty przed pomnikiem Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”. Nowością tegorocznych 
uroczystości był piknik na rynku.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy 
świętej w Kolegiacie pod wezwaniem świę-
tego Marcina z Tours. Ranga nabożeństwa 
była szczególna, bo 11 listopada to w Opa-
towie święto patrona parafii, dzień odpustu. 
Później mieszkańcy przemaszerowali na ry-
nek. Przed pomnikiem ustawiły się poczty 
sztandarowe najważniejszych instytucji i 
organizacji.

Jeden wspólny cel
Burmistrz Grzegorz Gajewski po-

wiedział o znaczeniu uroczystości i po-

dziękował tym, którzy wywiesili flagę 
biało-czerwoną. Mówił, że odzyskiwanie 
niepodległości było procesem, bo Polacy 
walczyli o wolność od pierwszych dni nie-
woli. Burmistrz przytaczał słowa marszałka 
Józefa Piłsudskiego kierowane dla Polaków, 
bardzo aktualne w naszych czasach.

Grzegorz Gajewski podziękował wła-
dzom duchownym, przedstawicielom służb 
mundurowych, wojska, policji, straży po-
żarnej, cechom, kombatantom, dyrektorom 
i pracownikom placówek oświatowych i 
kulturalnych, prezesom i pracownikom 

zakładów pracy, przedstawicielom stowa-
rzyszeń. Słowa podziękowania skierował 
szczególnie do dzieci i młodzieży, a także 
delegacji, które przybyły, by złożyć wią-
zanki kwiatów przed pomnikiem Ludwika 
Zwierzdowskiego „Topora”.

- Wszyscy jesteśmy opatowianami, Po-
lakami – podkreślił. - Niech jeden będzie 
cel dla nas wszystkich, dobro naszej gminy, 
dobro naszej ojczyzny, pomyślność miesz-
kańców. Niech Pan Bóg błogosławi naszej 
ojczyźnie, naszemu miastu i naszej gminie. 
Niech się rozwijają dla wspólnego dobra.

- Dzisiejszy udział w uroczystości to 
praktyczny udział w historii, którą wspólnie 
tworzymy – powiedziała wicestarosta po-
wiatu opatowskiego Małgorzata Jalowska. 
-Szanowni państwo, zróbmy wszystko, aby 
11 listopada był dniem radosnym i ważnym 
dla każdego z nas. To dzień ponownych na-
rodzin naszej ojczyzny. Nie wstydźmy się 
naszych uczuć do Polski, uczmy nasze dzie-
ci miłości do ojczyzny. Wierzę, że dzięki 
temu będziemy państwem silnym, takim, z 
którym będą liczyć się inne narody.

Przed pomnikiem w rynku złożone 
zostały wieńce od szkół, prokuratury, poli-
cji, straży miejskiej, jednostki wojskowej z 
Sandomierza oraz ośrodków szkolno-wy-
chowawczych, domów pomocy społecz-
nej, harcerzy i wielu innych instytucji. W 
składaniu wieńców asystowali uczniowie 
klas mundurowych Zespołu Szkół numer 
1. Jako pierwsza pokłoniła się przed pomni-
kiem delegacja samorządu gminy na czele z 
burmistrzem Grzegorzem Gajewskim.

Świetnie zadebiutowały na uroczysto-
ściach opatowskie mażoretki, które przy-
prowadzały i odprowadzały poczty sztan-
darowe.

Piknik na rynku
Po zakończeniu oficjalnych uroczysto-

ści rozpoczął się w rynku piknik niepodle-
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głościowy.
Mieszkańcy śpiewali pieśni niepodle-

głościowe przy rozpalonym ognisku. Każdy 
mógł otrzymać śpiewnik z najpopularniej-
szymi utworami. Koncert cieszył się sporym 
powodzeniem. Pracownicy Opatowskie-
go Ośrodka Kultury cały czas prowadzili 
warsztaty wykonywania biało-czerwonych 
kotylionów. Co chwila mieszkańcy pod-
chodzili do stoiska, by otrzymać ozdobne 
elementy.

Dużą atrakcją było przygotowywane 
dla uczestników uroczystości na olbrzymiej 
patelni kaszotto. W roli kucharki wystąpiła 
laureatka popularnego programu kulinar-
nego MasterChef, Joanna Studnicka.

A to Polska właśnie
Wieczorem w ośrodku kultury odbył 

się spektakl zatytułowany „A to Polska 
właśnie”. Burmistrz Grzegorz Gajewski po-
gratulował Edycie Gwoździk, Magdalenie 
Szemraj, Pawłowi Żerdeckiemu za szlifo-
wanie młodych talentów. Wyraził zadowo-
lenie, że Opatowski Teatr Muzyczny kon-
tynuuje swoją działalność, gromadzi wokół 
siebie dzieci, młodzież, osoby uzdolnione 
artystycznie.

Publiczność obejrzała ponad godzinny 
spektakl, który w tym roku powstał na pod-
stawie zupełnie nowego scenariusza. - Wyko-
rzystane zostały kompilacje różnych tekstów 
polskich twórców, między innymi Adama 
Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, 
Stanisława Wyspiańskiego, ale także utwory 
współczesnych autorów – powiedziała Edyta 
Gwoździk. - Pojawiły się pieśni tradycyjne, ale 
także współczesne o tematyce patriotycznej, 
wolnościowej.

Na scenie wystąpiło około 40 osób. Licz-
na była grupa wokalistów, w tym roku dołą-
czył do zespołu Chór Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Rolę wiodącą, Pielgrzyma, Komenta-

tora grał Andrzej Raczyński, absolwent, pod-
opieczny grupy teatralnej, który dziś pracuje 
zawodowo, ale jeśli czas mu pozwala, to z sen-
tymentem i wielką sympatią powraca do gry. 
W spektaklu występuje także jako Przewod-
nik, który pojawia się między kilkoma scena-
mi. Ważna była postać grana przez Marcina 

Wyzę, który wcielił się w Konrada z „Wesela” 
Wyspiańskiego i mówił o tym, jak wielkim i 
ważnym wydarzeniem był 1918 rok.

Na występ przybyły dziewczęta o prze-
pięknych głosach, Agata Soja, Anna Sur-
ma, śpiewały laureatki festiwali, Zuzia Wi-
śniewska, Weronika Gumuła.
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mazurek Dąbrowskiego

SZKOŁA DO HYMNU
„Mazurek Dąbrowskiego” odśpiewa-

ny został w piątek, 8 listopada, o sym-

Ponad 400 odświętnie ubranych uczniów SP nr 2 wraz z nauczycielami uczestni-
czyło w akcji ,,Szkoła do hymnu”, by uczcić rocznicę odzyskania niepodległości.

bolicznej godz. 11:11 w hali sportowej 
udekorowanej barwami narodowymi. 

Wspólne wykonanie hymnu w przeded-
niu Narodowego Święta Niepodległości 
wyrażało wdzięczność i pamięć o tych, 
dzięki którym Polska po 123 latach nie-
woli wróciła na mapę Europy. Było hoł-
dem dla wszystkich bohaterów walczą-
cych o wolność naszej Ojczyzny.
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nasze firmy 

Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄW Wymysłowie, gmina Opatów, spół-
ki wchodzące w skład Grupy PBI eksplo-
atują złoże wapieni dewońskich „Wymy-
słów” oraz prowadzą produkcję betonu 
towarowego i prefabrykacji betonowej.

Wyroby najwyższej jakości
W 2019 r. firma rozpoczęła kilka inwe-

stycji. Rozbudowała infrastrukturę tech-
niczną zakładu w Wymysłowie, powstał 
między innymi nowoczesny zakład prze-
róbczy, budynek administracyjno–warsz-
tatowy, terminal wagowy, uruchomiona 
została linia produkcyjna kostki brukowej 
i innej galanterii betonowej.

Produkcja kostki brukowej odbywa się 
w nowoczesnym zakładzie, w sąsiedztwie 
działającej od dziesięcioleci kopalni wa-
pienia dewońskiego, która należy do gru-
py. W nowo wybudowanej hali urucho-
miono linię produkcyjną firmy OMAG,  
która jest liderem w branży prefabrykatów. 
- Zastosowanie najlepszych, sprawdzo-
nych technologii oraz użycie do produkcji 
własnych materiałów gwarantuje trwałość 
i najwyższą jakość naszych wyrobów – 
mówi prezes PBI Beton Sp. z o.o. oraz PBI 
Mining Services Sp. z o.o., Sebastian Za-
jąc. - Dzięki skupieniu w jednym holdingu 
źródła surowcowego, zakładu produkcyj-
nego i usług transportowych spółka bierze 
pełną odpowiedzialność za sprzedawane 
produkty.

Dobry podatnik i sponsor
W Wymysłowie spółki prowadzą sze-

roką produkcję na wielu płaszczyznach. 
Zatrudniają około 120 osób. – Inwesty-
cje ze środków prywatnych pozwoliły na 
zwiększenie naszej konkurencyjności na 
rynku oraz umożliwiły utworzenie dodat-
kowych 50 miejsc pracy – wyjaśnia prezes.

Przeprowadzone inwestycje, przekła-
dają się również na wzrost wpływów, które 
firma wnosi do budżetu gminy Opatów. 
Firma szacuje, że w 2020 r. wpływy z ty-
tułu opłaty eksploatacyjnej, podatków 
od nieruchomości oraz PIT-u wyniosą 
około1 mln zł. Oprócz tego, Grupa PBI 
wspiera inwestycje realizowane przez gmi-
nę, i tak na przykład przekazała nieodpłat-
nie około 1700 Mg kruszywa za kwotę 
około 50 tys. zł. Firma chętnie również 
pomaga organizatorom wszelkich imprez 
okolicznościowych, dodatkowo jest także 
jednym ze sponsorów Klubu Sportowego 
OKS Opatów, na który przekazała w ciągu 
roku około 25 tys. zł. Tylko w tym roku na 
mocy porozumienia z Urzędem Miasta i 
Gminy Opatów ze środków własnych do-
konała remontu 1 km drogi gminnej.

Od uliczek osiedlowych 
po drogi ekspresowe

Grupa PBI prowadzi działalność go-
spodarczą w południowo–wschodniej 
części kraju na terenie województw: świę-
tokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego 
oraz mazowieckiego.

Podstawą działalności grupy jest wydo-
bycie i przerób dolomitów, wapieni dewoń-
skich i piaskowca w siedmiu kopalniach 
na terenie województwa świętokrzyskie-
go i podkarpackiego, w miejscowościach: 
Jurkowice, Budy, Wymysłów, Wszachów, 
Piskrzyn Janczyce oraz Lipowica. Tradycja 
wydobycia w tych zakładach sięga lat powo-
jennych.

Wyroby Grupy PBI świetnie spraw-
dzają się w drogownictwie, budownictwie 
mieszkaniowym i przemysłowym, czy 
rolnictwie. Wieloletnia 
obecność na polskim ryn-
ku świadczy o wysokiej 
jakości produkowanych 
grysów, tłuczni, mieszanek 
i nawozów mineralnych. 
Oferta obejmuje materiały 
z dostawą samochodową 
lub kolejową na terenie ca-
łej Polski.

Oprócz tej działalno-
ści Grupa PBI modernizu-
je, przebudowuje i buduje 
od podstaw setki kilome-
trów dróg. Współpracuje 
ze wszystkimi jednostka-
mi sektora publicznego, 
od gmin i powiatów po 
Zarządy Dróg Wojewódz-
kich i Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Auto-
strad. Grupa pochwalić 
się może zarówno budową 
solidnych uliczek osiedlo-

wych, jak i elementów największych pol-
skich dróg ekspresowych.

Siarka do wydobycia
W 2019 r. Grupa uruchomiła wydobycie 

siarki z położonego w powiecie lubaczowskim 
złoża siarki rodzimej Basznia II. Surowiec ten 
świetnie sprawdza się w wielu gałęziach prze-
mysłu, na przykład do produkcji kwasu siar-
kowego, nawozów, środków ochrony roślin, w 
przemyśle oponiarskim, włókien sztucznych, 
w branży spożywczej, kosmetycznej i farma-
ceutycznej. Spełnia wszystkie wymagania sta-
wiane przez odbiorców, jego czystość wynosi 
99,98 proc., a siarka w formie granulowanej 
ma bardzo niską wilgotność.

Zakład Basznia II jest drugą na świecie 
czynną kopalnią stosującą metodę podziem-
nego wytopu surowca.
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dla wolności, nie dla zaszczytów

Rozmowa z Adamem Kwiatkiem, mieszkańcem Jurkowic w rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego

- Jakie wspomnienia wywołuje u pana 
13 grudnia, rocznica wprowadzenia sta-
nu wojennego?

- To był dla wszystkich ogromny szok. 
To, co się tak pięknie zaczęło, zryw narodo-
wy, Solidarność, zostało przerwane. Moja 
Solidarność wiejska rodziła się jeszcze w 
województwie tarnobrzeskim. Współpraco-
waliśmy z Janem Kozłowskim, późniejszym 
senatorem, przy nim wszystko było organi-
zowane. Na terenie Opatowa takim liderem 
Solidarności był zakład Wólczanka, gdzie 
związkowi przewodniczył Longin Sitarz.

13 grudnia 1981 r. miałem 31 lat, pro-
wadziłem zakład rzemieślniczy ślusarski 
i gospodarstwo rolne. Gdy wstałem rano, o 
niczym nie wiedziałem i pojechałem do Si-
tarza. Dziwiliśmy się, że telewizja, radio 
nie działają, nie można się z nikim połą-
czyć. Wiedzieliśmy, że coś musiało się stać! 
Dopiero potem usłyszeliśmy komunikat ge-
nerała Wojciecha Jaruzelskiego. Kiedy o tym 
rozmawialiśmy, usłyszeliśmy pukanie do 
drzwi. Otworzyła pani Stanisława Sitarzo-
wa. Umundurowani i ubrani po cywilnemu 
mężczyźni zabrali nas na komisariat mili-
cji. Mnie wypuścili, a Sitarza internowali. 
Z Opatowa, oprócz Sitarza, w nocy interno-
wano Marię Sienniak z męża Janeczko, któ-
ra pracowała w nieistniejącym już zakładzie 
Modilana i była tam liderem związkowym. 
Widok był wtedy przerażający, pojazdy 
opancerzone, koksowniki na skrzyżowaniu. 
Wiedzieliśmy tyle, ile usłyszeliśmy z rozgło-

śni zagranicznych.
W latach 1980-1982 w naszej parafii 

wikarym był ksiądz Stanisław, który przy-
był z Sandomierza. Gdy rodziła się Soli-
darność, odprawiał msze w Wólczance, był 
naszym patronem duchowym i nas wspie-
rał. Żeby osłabić naszą działalność w 1982 
roku, przeniesiono go z naszej parafii do 
Pionek. Ksiądz Stanisław odchodząc z Opa-
towa polecił nam nowych wikarych, księży 
Czesława i Kazimierza. Razem z nimi na 
znak protestu w nocy z 31 października na 
1 listopada w 1982 roku na cmentarzu pa-
rafialnym obok kaplicy postawiliśmy krzyż. 
Na krzyżu widniały napisy „Poległym, po-
mordowanym za Polskę nie mających mogił 
w ojczyźnie” oraz w języku niemieckim: Au-
schwitz i rosyjskim: Katyń. Napisy były cha-
rakterystyczne, wykonane czerwoną farbą 
ściekającą z liter. W nocy z 1 na 2 listopada 
wszystkie napisy zniknęły.

W naszej grupie opozycyjnej działał też 
Marek Baradziej oraz inni młodzi chłopcy, 
których nazwisk już nie pamiętam. Począt-
kowo robiliśmy ulotki ręcznie i rozrzucali-
śmy w nocy. Pisząc je trzeba było pamiętać, 
żeby trzymać długopis, flamaster czy kredę 
pionowo, w garści, by grafolog niczego nam 
nie udowodnił. Przez księdza Stanisława 
nawiązaliśmy kontakt z Franciszkiem Pa-
trasiem, który przed wojną był drukarzem 
w Opatowie i miał stare urządzenia. Po 
oczyszczeniu, maszyna, którą nazywaliśmy 
korektorką, spełniała swoją rolę, ale potrze-

bowaliśmy więcej materiałów. Gdy Janek 
Kozłowski wrócił z internowania, nawiąza-
liśmy kontakty z grupą stalowowolską.

W Pionkach pracowały dwie drukarnie 
i tam wychodziło pismo „Barykada”, które 
ściągaliśmy na nasz teren. Rozrzucaliśmy 
gazetki nocą lub wykładaliśmy parę razy 
przed kościołem, po mszy świętej, skąd lu-
dzie je brali. Pamiętam, że miałem schowek 
w przedsionku kościoła, przy wyjściu na pół-
noc, gdzie kościelny chował podwyższenie 
pod trumnę. Tam przygotowywałem plik 
ulotek, które potem można było rozrzucić 
czy wyłożyć na tekturowym pudełku. Dwa 
razy się udało, za trzecim razem, gdy po-
szedłem po ulotki, już ich nie było. Skóra 
mi ścierpła na plecach, nie wiedziałem, co 
się stało. Pomyślałem, że może ksiądz za-
uważył, albo kościelny i uprzątnęli z terenu 
kościoła, żeby nie mieć kłopotów. Do dziś nie 
wiem, co się wtedy stało.

Byliśmy młodzi, gniewni, szybcy i uda-
wało nam się uciec. Dziś byłoby to już nie-
możliwe. Myślę, że dołożyliśmy jakąś lokal-
ną cegiełkę do wolnej i niepodległej ojczyzny.

A krzyż solidarnościowy stoi do dziś i 
mam nadzieję, że pozostanie dla potomnych. 
W przyszłym roku chciałbym uporządkować 
miejsce, na którym stoi. Mamy tu w Opato-
wie artystę z dużym dorobkiem, chciałbym 
skorzystać z jego doświadczenia i wiedzy, by 
nadać temu miejscu właściwą formę.

- Po stanie wojennym przyszedł rok 
1989 i 1990.

- Organizowałem pierwsze wybory do 
sejmu kontraktowego w 1989 r., potem do 
samorządu. Włączyłem się w prace Ko-
mitetu Obywatelskiego, byłem nawet jego 
przewodniczącym. I tam do pierwszej rady 
desygnowaliśmy swoich radnych. Wtedy 
przewodniczącym rady został nieżyjący już 
lekarz chirurg, Andrzej Błajszczak. Sam 
nie kandydowałem, chociaż koledzy nama-
wiali mnie i dziwili się, dlaczego rezygnuję 
z udziału w życiu społecznym, politycznym. 
Uważałem, że jak pójdą właściwi ludzie do 
rady, to już będzie dobrze. Ja miałem inne 
plany, zająłem się działalnością gospodar-
czą, dodatkowo otworzyliśmy sklep spożyw-
czy. Obecnie jestem na emeryturze i jedynie 
hobbystycznie zajmuję się działką.

Wielu z moich kolegów zostało na roli. 
Niektórzy nawet powiększyli swoje gospo-
darstwa, które już przekazali swoim dzie-
ciom. Dziś mają po około 70 lat, ale nie 
wszystkim się udało. Każdy ma swoje pro-
blemy do rozwiązania.

- Czy pana ideały są obecnie realizo-
wane?
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radosińscy i Ułanowiczowie na ziemi opatowskiej

CIEKAWE RODZINY- Jesteśmy dosyć specyficznym narodem, 
gdy nie ma wroga, to walczymy między sobą. 
Mnie też dotknęło wiele przykrości, chociaż 
nikomu nic złego nie zrobiłem, a raczej po-
mogłem, jeśli takie były możliwości. Wiele 
osób, które znałem poszło do parlamentu, 
objęło stanowiska wojewodów, uzyskało 
mandaty posłów. Działając na rzecz wolno-
ści, niepodległości, dobra narodowego, nigdy 
nie myślałem nawet, by przyjmować jakieś 
zaszczyty, odznaczenia, tytuły, mieć z tego 
jakieś profity.

Byłem wychowany w rodzinie patrio-
tycznej, robiłem wszystko „ku chwale ojczy-
zny”. Moje dorosłe córki do dziś pamiętają 
wielokrotne rewizje w domu, przeszukania, 
włącznie z ich tornistrami, moment, kie-
dy milicja zabierała mnie z domu na ich 
oczach, kiedy wystraszone płakały i pytały 
– Tato gdzie idziesz? Żona z trójką małych 
dzieci bardzo często była zdana na samą sie-
bie. Gdy byłem aresztowany, nie wiedziała, 
kiedy i czy w ogóle wrócę do domu. Kiedy po 
kilku dniach mnie wypuścili, córki nie odstę-
powały mnie na krok w obawie, że znowu 
mnie zabiorą. Na podjeździe wykopały dość 
duży dół. Gdy zapytałem po co to zrobiły, 
odpowiedziały, że jak jeszcze raz przyjedzie 
milicja, to w niego wpadnie. Moja działal-
ność miała ogromny wpływ na moją rodzinę.

Dziś mam status działacza opozycji an-
tykomunistycznej, mam honorową odznakę 
i legitymację, ale to nie było celem mojego 
działania. Zostałem zmuszony do tego, aby 
przynajmniej tak udokumentować swoją 
działalność, ponieważ niektórzy ludzie, 
z którymi tworzyłem Solidarność, chcieli 
mnie skrzywdzić pomawiając o współpracę z 
SB. To było dla mnie i mojej rodziny bardzo 
bolesne. Starzeję się i chciałem uporząd-
kować wszystkie sprawy, dlatego złożyłem 
wniosek do IPN o udostępnienie akt. Teraz 
uważam temat za zamknięty. Otrzymałem 
status pokrzywdzonego, mam odznaczenie. 
Jestem cały czas w bliskim kontakcie z Mar-
kiem Baradziejem. Wprawdzie zdrowie już 
nie to, ale jeszcze próbujemy coś robić, taka 
moja natura.

Bolesne jest mówienie o wielkiej polityce, 
która odbywa się w Warszawie, o tym, co się 
dzisiaj tam dzieje. Trudne do zrozumienia. 
Nie wiem, czym jest motywowane zachowa-
nie niektórych polityków. Trzeba zmieniać 
świadomość ludzką, a to już jest dłuższy pro-
ces. Tego nie da się zrobić z dnia na dzień. 
Okres komuny wyrządził wiele zła w psychi-
ce ludzi. My nie mogliśmy zrobić pewnych 
rzeczy, ale pokolenia, które przyszły po nas, 
mają ogromną szansę, by zmieniać Polskę, 
by żyło nam się lepiej.

Początek XX wieku obfituje w wiele 
ciekawych rodów i postaci związanych z 
ziemią opatowską. Wśród nich wyróżnia-
ła się rodzina Radosińskich.

Wiemy, że senior rodziny Antoni (1837 
– 1891) był szewcem i w okresie powstania 
narodowego 1863 pozostawał pod nadzo-
rem policji. Jego syn Rafał Radosiński w 
1893 r. pełnił służbę urzędniczą jako sekre-
tarz komisarza włościańskiego w powiecie 
opatowskim. Następnie w latach 1911 – 
1914 był burmistrzem Przedborza.

Zamężny z Marią ze Smagłowskich, miał 
córkę Kazimierę zamężną Kuszewską, córkę 
Jadwigę i syna Jerzego. Rodzina Kuszew-
skich mieszkała w Opatowie do II wojny 
światowej. Jednym z jej przedstawicieli jest 
znany aktor Kacper Kuszewski. Wspomnia-
ny wcześniej Jerzy Radosiński początkowo 
uczęszczał do szkoły elementarnej w Opato-
wie, następnie uczył 
się w gimnazjum dla 
wygnańców w Kijo-
wie. Był ochotnikiem 
w 24. Batalionie 
Radomskim, który 
przybył do Lwowa w 
grudniu 1918 r. Brał 
czynny udział w obro-
nie tego miasta przed 
Ukraińcami. Zginął 
pod Skniłowem 11 
stycznia 1919 r. Spo-
czywa na Cmentarzu 
Obrońców Lwowa w 
kwaterze XVI, mogi-
ła 1421.

Jego siostra Ja-
dwiga Paula (1893 
– 1975) złożyła eg-
zamin w gimnazjum 
żeńskim w Rado-
miu, następnie po 
odbyciu stosownych 
praktyk i egzaminów 
została mianowana 
nauczycielką szkół 
początkowych. Pra-
cowała w ochronce 
w Rylsku guberni 
Kurskiej w 1916 r. 
Po przyjeździe do 
Opatowa była długo-
letnią nauczycielką 
Szkoły Powszechnej 
nr 1. Całe swe życie 
poświęciła wychowa-

niu i nauczaniu młodzieży miasta i gminy 
Opatów.

Mężem Jadwigi Pauli był Adolf Ułano-
wicz (1877 – 1936), syn Stanisława i Ma-
rianny z domu Furmanowicz. Urodził się w 
Wąchocku, pochodził ze starej rodziny szla-
checkiej wywodzącej się z książąt tatarskich, 
gałąź Kryczyńskich, herbu Sulima i Solms. 
Pracował w szkole powszechnej w Opatowie 
już przed I wojną światową. Następnie po-
wierzono mu zadanie tworzenia szkolnictwa 
polskiego. Był pierwszym dyrektorem Szkoły 
Powszechnej nr 1, funkcję tę pełnił do śmier-
ci, jego następcą został Jan Sarzyński. Jego 
bliskim kuzynem był zasłużony dla diecezji 
sandomierskiej kapłan Jan Ułanowicz.

Radosińscy i Ułanowiczowie pochowa-
ni są w grobowcu rodzinnym na cmentarzu 
opatowskim.

Andrzej Żychowski
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biblioteka z aktywnością

KSIĄŻKA DLA KAŻDEGOPowiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Opatowie zaprasza wszystkich, 
którzy chcieliby podzielić się wrażeniami 
o przeczytanych książkach lub ich wysłu-
chać do „Dyskusyjnego klubu książki.” Jest 
on częścią wieloletniego ogólnopolskiego 
programu promocji czytelnictwa pod patro-
natem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Dyskusja nad lekturą
Projekt zakłada, że czerpać przyjemność z 

dyskutowania o literaturze możne każdy, nie 
będąc nawet jej znawcą czy krytykiem. Dysku-
syjny Klub Książki dla dorosłych działa od 29 
marca 2019 r. i liczy ośmiu członków. Mamy 
już za sobą pięć spotkań, na których dysku-
towano m.in. o takich książkach jak: „Lot 
motyla” Barbary Kingslover, „Drzewo mig-
dałowe” Michelle Cohen Carasanti, „Koron-
kowa robota: sprawa Gorgonowej” Cezarego 
Łazarewicza, „Spacer z białym Buszmenem” 
Laurensa van der Post’a, „Klara” Izy Kuny, 
„Płaskuda” Grażyny Jagielskiej, „Tam, gdzie 
urodził się Orfeusz” Ałbeny Grabowskiej. Do 
klubu dołączyć można w każdej chwili.

Moc imprez
Biblioteka czynnie uczestniczy w życiu 

gminy i powiatu organizując szereg różno-
rodnych akcji, imprez i spotkań dla dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Są to 
m.in.: pasowanie na czytelnika, lekcje biblio-
teczne, spotkania autorskie oraz akcje: „Cała 
Polska czyta dzieciom”, „Narodowe czytanie”, 
„Noc bibliotek”, „Tydzień bibliotek”, „Book-
crossing: wymień się książką!”. Zapraszamy 
również rodziców z dziećmi do udziału w 
kampanii społecznej „Mała książka – wielki 
człowiek” finansowanej ze środków MKiDN 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. Dzieci od 3 do 6 lat, które są lub 
zostaną zapisane do naszej biblioteki otrzyma-
ją na dobry czytelniczy start Wyprawkę Czy-
telniczą, Kartę Małego Czytelnika z miejscem 
na 10 naklejek, a ich rodzice i opiekunowie – 
broszurę „Książką połączeni, czyli przedszko-
lak idzie do biblioteki”. Udział w projekcie jest 
całkowicie bezpłatny zarówno dla bibliotek, 
jak również dla dzieci i ich rodziców.

Pamięć o patronie 
27 listopada br. w siedzibie biblioteki od-

była się uroczystość związana z obchodami 
120. rocznicy urodzin i 50. rocznicy śmierci 
patrona placówki Stanisława Czernika,  wy-
bitnego syna ziemi opatowskiej. W uroczy-
stości uczestniczyło wielu znamienitych gości, 
wśród nich burmistrz Grzegorz Gajewski, 
wiceburmistrz Marcin Słapek, przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Beata Wrzołek, instruktor 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kiel-
cach Lidia Zielińska, przedstawiciele insty-
tucji kultury, szkół, bibliotekarze-emeryci, 
prezesi, członkowie towarzystw z naszego re-
gionu, jak też czytelnicy i sympatycy bibliote-
ki zainteresowani życiem Stanisława Czerni-
ka, epoką i miejscami związanymi z pisarzem i 
jego działalnością. 

Podczas uroczystości głos zabrali: bur-
mistrz Grzegorz Gajewski oraz Wojciech 
Gdowski – członek i były prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej. Przed 
projekcją filmu „Stanisław Czernik. Pisarz 
autentyczny” w reżyserii Andrzeja Mosia, 
goście wysłuchali fragmentów autobiograficz-
nej książki Stanisława Czernika „Dom pod 
wierzbami” w wykonaniu członków Dysku-
syjnego Klubu Książki oraz współczesnych 
opatowskich pisarzy i poetów. Po obejrzeniu 
filmu uczestnicy spotkania zwiedzili wystawę 
zawierającą liczne dokumenty, pamiątki oraz 
publikacje związane z osobą patrona biblio-
teki.

Unikalne zbiory
Księgozbiór biblioteki zawiera wydaw-

nictwa z wszystkich dziedzin wiedzy dla 
różnych grup użytkowników. W szczególno-
ści oferuje: literaturę piękną i dzieła klasyki 
polskiej i światowej, publikacje naukowe i 
popularno-naukowe, książki z zestawu lek-
tur dla uczniów szkół podstawowych i szkół 
średnich, materiały, publikacje dotyczące 
problematyki regionu. W zbiorach biblioteki 
znajduje się wiele cennych publikacji z XIX w. 
i początków XX w. Bogaty jest zbiór książek 
z historii literatury, oświaty i beletrystyki. Bi-
blioteka posiada unikalny zbiór reprintów po-
zyskanych z Fundacji Ratowania Dziedzictwa 
Narodowego „Cymelium”. Z dotacji oraz po-
zyskanych środków finansowych z MKiDzN 
w ramach programu Biblioteki Narodowej 
„Zakup Nowości Wydawniczych dla Biblio-
tek Publicznych” opatowska książnica wzbo-
gaciła swoje zbiory o nowe tytuły. Spełniając 
oczekiwania czytelników poszerzono zbiory z 
serii „Duże Litery”.

Danuta Szypulska, dyrektor biblioteki 



19OPATÓW nr 4 (32), październik - grudzień

pomoc społeczna

inicjatywy przedszkola

Z WYCIĄGNIĘTĄ RĘKĄ DO RODZIN

SPOTKANIE Z LEŚNICZYM

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie pracuje z rodzinami, które borykają z 
wieloma problemami.

W 2019 r. (dane na koniec października) 
ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 
217 rodzin, w tym 470 osób w rodzinach. 
Dominującymi problemami powodującymi 
potrzebę objęcia pomocą było ubóstwo (129 
rodzin), niepełnosprawność (114 rodzin), 
bezrobocie (104 rodziny) i długotrwała cho-
roba (102 rodziny). Rodziny zostały objęte 
pomocą w formie: zasiłku stałego (60 osób 
na kwotę 241 388,44 zł), zasiłku okresowego 
(60 rodzin na kwotę 42 704,83 zł), zasiłku 
jednorazowego w ramach środków własnych 
gminy (na zakup leków, żywności, opału itp. 
dla 90 rodzin na 24 704,26 zł.), w tym pomoc 
w postaci specjalnych zasiłków celowych (dla 

22 rodzin na 5 200 zł), zasiłku jednorazowe-
go w ramach rządowego program wieloletni 
„Posiłek w szkole i w domu” (79 rodzin na 
26 766,45zł), dożywiania dzieci w szkołach 
(89 dzieci w 11 placówkach oświatowych i 2 
przedszkolach na 30 751,58 zł), dożywiania 
osób z problemem alkoholowym (15 osób na 
9 011,16 zł), sfinansowania kosztów pobytu 
w domach pomocy społecznej (dla 17 osób 
na kwotę 358 748,71 zł), usług opiekuńczych 
– świadczonych u 18 osób starszych przez 3 
opiekunki (44 536,15 zł), specjalistycznych 
usług opiekuńczych – świadczonych u 11 
osób dorosłych przez 1 opiekunkę oraz u 5 
dzieci niepełnosprawnych (wydatkowano 43 
225,71zł), wypłaty wynagrodzeń dla opieku-
nów prawnych (26 045,75zł) oraz wynagro-
dzenie dla kuratora sprawującego opiekę nad 
1 osobą częściowo ubezwłasnowolnioną (3 
300 zł).

Znacznym wsparciem dla rodzin z dzieć-
mi jest także pomoc spoza systemu pomocy 
społecznej. Świadczenia rodzinne i opiekuń-
cze w 2019 r. otrzymywało 943 rodziny (2 
865 955,68 zł), w tym: zasiłki rodzinne z 
dodatkami - 427 rodzin, świadczenia pielę-
gnacyjne - 45 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 
- 404 rodziny, zasiłki dla opiekuna - 9 ro-
dzin, specjalne zasiłki opiekuńcze - 26 ro-
dzin, świadczenia rodzicielskie - 32 rodzin. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Na początku listopada w Przedszkolu 
Publicznym w Opatowie gościł leśniczy, 
Andrzej Zagnieński z Nadleśnictwa Ła-
gów. Podczas spotkania dzieci dowie-
działy się, jak prawidłowo dokarmiać 
ptaki podczas zimy.

Leśniczy opowiedział dzieciom o swojej 
pracy, lesie, mieszkającym w nim zwierzę-
tach. - Człowiek jest gościem w lesie i musi 
szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwie-
rząt w nim żyjących – podkreślił. Dzieci 
świetnie poradziły sobie z zagadkami, które 
dla nich przygotował gość. Następnie same 
miały do niego wiele pytań. Chętnie też 
dzieliły się swoimi doświadczeniami i ob-
serwacjami.

Dalsza część spotkania miała charak-
ter warsztatowy. Odbywała się w salach 
poszczególnych grup przedszkolnych i 
polegała na zdobywaniu umiejętności pra-

pobierało 62 dzieci w 50 rodzinach. Wyda-
no 250 200 zł. Wpłynęło 44 wnioski o wy-
danie Łącznie karty posiadają 164 rodziny. 
Świadczenie wychowawcze 500+ otrzymało 
1 107 rodzin na 1 618 dzieci. Koszt realiza-
cji zadania wynosił 5 953 398 zł. Świadcze-
nie jednorazowe „Dobry Start” dla dzieci 
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego trafiło 
do 802 rodzin, w tym do 1 133 dzieci. Wy-
płacono 339 900 zł. Dodatki mieszkanio-
we wypłacono dla 65 rodzin na 89 245,54 
zł, dodatki energetyczne - 49 rodzinom na 
kwotę 6 929,42 zł.

Ponadto ośrodek w 2019 r. pozyskiwał 
10 305,90 zł. w ramach Programu Rządowe-
go „Opieka 75+” oraz 19 518 zł w ramach 
„Program asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. 
Został także złożony wniosek o przyznanie 
45 750 zł. z programu „Asystent osoby nie-
pełnosprawnej – edycja 2019-2020”.

Pracownicy Ośrodka realizując po-
wyższe zadania współpracują ze szkołami, 
Policją, Sądem Rejonowym i kuratorami, 
Gminną Komisją Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, Powiatowym Urzę-
dem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie, stowarzyszeniami i organizacjami 
pozarządowymi, społecznością lokalną itp. 
Realizacja zadań pomocy społecznej na tere-
nie miasta i gminy jest skuteczna i wszech-
stronna dzięki zaangażowaniu oraz zrozu-
mieniu potrzeb środowiska przez radnych 
Rady Miejskiej i władze samorządowe Mia-
sta i Gminy Opatów.

Dominika Kędziora, kierownik OPS

widłowego dokarmiania ptaków w czasie 
zimy. Zadaniem dzieci było samodzielnie 
przygotowanie, zgodnie z ustaloną ilością, 
mieszanki dla 
ptaków. - Kuku-
rydza, słonecz-
nik, pszenica czy 
siemię to praw-
dziwe smakołyki i 
niezbędne skład-
niki pokarmowe 
dla ptaków , które 
w czasie trwania 
srogiej zimy nie 
odlatują z Polski 
– pouczał An-
drzej Zagnieński.

Na koniec 
zajęć każde dziec-
ko otrzymało od 

leśniczego torebkę z własnoręcznie przy-
gotowaną mieszanką nasion, by mogło nią 
dokarmiać ptaki. Przedszkolaki w podzię-
kowaniu za spotkanie wręczyły gościowi 
laurki.
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KRÓWKA OD 40 LAT

ocalone z niepamięci 
Przed czterdziestu laty, dokładnie 28 listopada, ruszyła produkcja krówki opatow-

skiej, która jest znakiem kojarzonym z Opatowem. Przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych. To ogromne wyróżnienie 
dla pracowników, wszystkich mieszkańców gminy, powiatu i regionu.

znak kojarzony z Opatowem

Twórcy mlecznego przysmaku
Przy okazji jubileuszu spotykają się 

byli pracownicy Spółdzielni Pracy Prze-
mysłu Spożywczego, główna księgowa 
Kazimiera Chlebna, technolog Geno-
wefa Śmietanka, zastępca prezesa spół-
dzielni do spraw technicznych Edward 
Gorazda

- Trudno wymienić jedną osobę, 
która była twórcą krówki – przyznaje 
Edward Gorazda - Pracował nad nią cały 
zespół. Cała nasza trójka też była zaan-
gażowana w produkcję. Musimy też pa-
miętać o Zdzisławie Dydo, Krzysztofie 
Waszczyku.

Kazimiera Chlebna nie ukrywa jed-
nak, że największy wkład miał inżynier 
Edward Gorazda, który interesował się 
produkcją krówki. - Organizował nam 
wyjazdy do zaprzyjaźnionych spółdziel-
ni, przede wszystkim do Wedla, Kiel-
czanki, gdzie wcześniej pracował Krzysz-
tof Waszczyk i stamtąd przyszedł do nas 
- wspomina - Tam nabieraliśmy pewności 
siebie, doświadczenia w produkcji krów-
ki.

- Podstawowe składniki krówki to 
300 litrów mleka, ponad 100 kg cukru 
– wylicza Genowefa Śmietanka - Z tego 
otrzymywaliśmy 180 kg zagęszczone-

go mleka, z którego po dodaniu syropu 
skrobiowego, etylowaniliny jako środka 
zapachowego, masła lub margaryny wy-
rabialiśmy krówkę. Była zawsze ręcznie 
pakowana.

Edward Gorazda wyjaśnia, że do 

produkcji krówki dochodzili w kilku 
etapach. - Musieliśmy dojść do wpra-
wy - opowiada. - Opłacalność produkcji 
krówki rosła w miarę nabierania doświad-
czenia, uzyskiwania lepszej zdolności 
produkcyjnej. 50-60 ton krówki produ-
kowaliśmy wtedy miesięcznie, na dwóch 
zmianach pracowało około 100 osób. 
Wtedy w jednym kilogramie znajdowało 
się 60 sztuk cukierków, obecnie krówki 
są dużo mniejsze, więcej ich wchodzi na 
kilogram. Są bardziej estetyczne.

Inżynier Gorazda nawiązał kontakt 
z Wedlem. - Od nas, spod Opatowa po-
chodził długoletni dyrektor Wedla, An-
drzej Karbowniczek – wyjaśnia Geno-
wefa Śmietanka. – W filii fabryki Wedla 
w Milanówku zdobywaliśmy pierwsze 
szlify.

Z herbatnikami się nie udało
W latach 70. firma prowadziła trzy 

linie produkcyjne. Był to Zakład Pro-
dukcji Konserw Mięsnych w Opatowie, 
Ubojnia Królików Eksportowa w Opa-
towie oraz Zakład Produkcji Konserw w 
Radomiu. Kazimiera Chlebna przypo-
mina, że spółdzielnia prowadziła wtedy 
eksport tusz króliczych do krajów kapi-
talistycznych. Zajmowała się skupem i 
ubojem. I wszystko było wspaniale, do-
póki nie załamał się eksport. Pracownicy 
nie otrzymywali właściwej gratyfikacji, 
spółdzielnia znajdowała się prawie pod 
kreską, szła na dno. I tamtą produkcję 
trzeba było zlikwidować. Zakład produk-
cji konserw musieli oddać do Radomia 
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PALUSZKI RYBNE

KWESTA NA CMENTARZU 

kulinaria

na ratunek nagrobkom

Kochani Czytelnicy Kwartalnika 
„Opatów”!

Tym razem podaję przepis na domowe 
paluszki rybne dla 4 osób.

Składniki: 80 dkg filetu np. z dorsza, 

4 łyżki mąki pszennej, sól, pieprz, jajko, 2 
łyżki mleka, ½ szklanki tartej bułki, olej . 
Rybę kroimy na paski o szerokości ok. 2 
cm. Paski rybne obtaczamy w mące przy-
prawionej solą i pieprzem, zanurzamy w 
jajku z mlekiem i obtaczamy w bułce tartej. 
Smażymy na rozgrzanej patelni na kolor 
złotobrązowy, około 5 min z każdej strony. 
Osączamy na papierowym ręczniku i po-
dajemy z ziemniakami lub kaszą i surówką. 
Życzę smacznego.

Na zbliżające się święta Bożego Naro-
dzenia oraz na nadchodzący Nowy 2020 
Rok, życzymy błogosławieństwa Dzieciąt-
ka Jezus, radości i pokoju. By ten piękny 
czas napełnił Was nadzieją, mocą i wza-
jemną życzliwością. Niech te szczególne 
dni będą spędzone w serdecznym gronie 
rodziny i przyjaciół. Życzymy też siły i wy-
trwałości w realizacji zamierzonych celów, 
zdrowia i optymizmu a gwiazda betlejem-
ska niech wskazuje drogę zgodną z wolą 
Stwórcy.

Zapewniamy o naszej życzliwości i pa-
mięci w modlitwie – Siostry i Podopiecz-
ne Schroniska w Lipowej.

po reorganizacji województw. W ramach 
rekompensaty otrzymali produkcję her-
batników, ale nie powiodła się.

Dział techniczny pod kierownictwem 
Edwarda Gorazdy podjął inicjatywę 
produkcji nowego wyrobu. - Po opusz-
czonym zakładzie herbatników przy 
ulicy Leszka Czarnego 13 ruszyliśmy z 
produkcją krówki – pamięta Kazimiera 
Chlebna.

Ta sama receptura
Kiedy w 1992 roku zakład produkcji 

krówek przejęła Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Opatowie, wizerunek pro-
duktu jeszcze się umocnił.

Prezes OSM Roman Marchewka przy-
znaje, że sytuacja spółdzielni jest obecnie 
bardzo dobra. - Nasza krówka jest rozpo-
znawalna, ma najlepszą renomę, bo jest 
produkowana od 40 lat na tych samych 
zasadach, recepturze, technologii – wyja-
śnia. - Obecnie miesięcznie produkujemy 
jej około 28-29 ton, dziennie to około 
1400 kg, pracujemy na jedną zmianę. Za-
trudniamy 44 osoby, z tego 34 bezpośred-
nio zajmuje się produkcją krówki.

Wiceprezes Jadwiga Maluchnik poda-
je, że w Polsce krówkę produkuje ponad 
150 firm. - Nasza jest jednak niepowtarzal-
na - zapewnia. – Mamy teraz różne smaki, 
produkujemy krówkę mleczną cynamo-
nową, kakaową, migdałową. Rozszerzyli-
śmy opakowania jednostkowe, wcześniej 
krówka była sprzedawana w kartonach 
zbiorczych, szarych, najtańszym kosztem, 
by uzyskać jak największy zysk.

Spółdzielnia prowadzi produkcję 
krówki okolicznościowej. Jest więc krów-
ka weselna, urodzinowa, imieninowa, 
firmowa, świąteczna, na Wielkanoc, na 
100-lecie niepodległości i na każdą inną 
okazję. Zamawiają przedszkola, szkoły na 
różne jubileusze, obchody. Firma rozwija 
się, przykładem jest działalność Kawia-
renki Krówkowej, krówka opatowska ma 
swoją maskotkę. Przyjeżdżają tutaj wy-
cieczki z całego kraju, co jest żywą rekla-
mą. Firma uczestniczy w wielu imprezach 
plenerowych, festynach, spotkaniach.

– Jesteśmy zawsze z Opatowem, gdy 
władze miasta coś organizują – podkre-
śla prezes Roman Marchewka. - Przy-
gotowujemy prezenty dla uczestników 
naszych konkursów. Uczestniczymy w 
większych imprezach, między innymi w 
Targach Zdrowej Żywności, na których 
promujemy i sprzedajemy nasz produkt. 
Jest duże zainteresowanie naszą krówką. 
Pozyskujemy nowych klientów.

(an)

Na Cmentarzu Parafialnym w Opato-
wie podczas tegorocznej kwesty wolonta-
riusze zebrali 10 101 złotych i 68 groszy 
oraz 100 koron czeskich i 1 funta.

1 listopada, we Wszystkich Świętych oraz 
w sobotę, 2 listopada, w Dzień Zaduszny, na 
cmentarzu została zorganizowana kwesta na 
ratowanie zabytkowych nagrobków i odno-
wienie tablicy na Rynku. Zbiórkę prowadzili 
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Opatowskiej, jego sympatycy, przedstawi-
ciele instytucji i samorządu, a także harcerze.

Na co pójdą datki zebrane podczas 
kwesty? Celem jest odnowienie trzech 
nagrobków i jednej tablicy. Będą to: grób 
policjanta Władysława Migalskiego, za-
mordowanego 10 maja 1927 r. w Opato-
wie przez bandytów, grób lekarza Ludwika 
Wiciejewskiego, zmarłego 1 stycznia 1905 
r., grób jednego z prawosławnych mieszkań-
ców miasta z okresu zaborów oraz tablica 
na Rynku w Opatowie ku czci poległych w 
wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 r.
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Polsce, a mianowicie Centralnego Ośrodka Informatyki Górniczej 
w Katowicach, a w późniejszym okresie przez 14 lat pracował w sek-
torze bankowym w Polsce, kierując wdrożeniami systemów infor-
matycznych w dużych bankach, m.in. ING-u, Raiffeisenie oraz ów-
czesnym Banku Gospodarki Żywnościowej. Systemy te praktycznie 
w niezmienionej postaci pracują do dziś. Kolejny epizod życia to 
niemal 10 lat pracy w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, 
gdzie mozolnie przebudowano cały, bardzo złożony system infor-
matyczny. Pewnym zwieńczeniem tej pracy był powszechnie zna-
ny i używany do dziś system elektronicznej weryfikacji uprawnień 
świadczeniobiorców, popularnie znany pod nazwą e-WUŚ. Pra-

cując w NFZ, brał udział w wielu projektach realizowanych przez 
Komisję Europejską, a także w pracach Grupy Roboczej tworzącej 
akty prawne UE w obszarze informatyki jako przedstawiciel Polski. 
Obecnie, będąc już na emeryturze, pracuje w Grupie Kapitałowej 
WASKO jako doradca Zarządu do spraw cyberbezpieczeństwa we 
wspomnianej już firmie COIG S.A., która po prywatyzacji weszła 
w skład Grupy Kapitałowej.

- Mój ojciec od najmłodszych lat wpajał mi tradycje patrio-
tyczne, wskazywał dokonania moich przodków, ale dbał też o mój 
rozwój fizyczny przekazując umiłowanie do sportów, z których nar-
ciarstwo uprawiam aktywnie do dziś – podkreśla Marek Ujejski.

Dzieje rodziny Ujejskich z Denysowa w telegraficznym skrócie.
Napisał Aleksander Ujejski. Katowice 19 września 1970 r.
Aleksander Ujejski, herbu Nowina (dziadek) urodził się w 

Denysowie, powiecie tarnopolskim, w domu, który niegdyś stał 
w ogrodzie w pobliżu ogromnej lipy. Ojciec dziadka nosił imię 
Wilhelm, matka – Julia, z domu Suska. Dziadek był właścicielem 
Denysowa Wielkiego i Denysowa Małego (około 2000 morgów, a 
nadto niedużego folwarku polnego koło Swobody, 7 km od Deny-
sowa). Prócz tego miał około 200 morgowy stary, dębowy las w Bo-
żykowie, koło Potutor. Dziadek ożenił się z Józefą Ujejską, z domu 
Zawistowską, herbu Jastrzębiec, właścicielką Kupczyniec leżących 
po drugiej stronie rzeki Strypy. Z małżeństwa Aleksandra i Józefy 
pochodzi dwoje dzieci: mój ojciec Feliks urodzony w 1890 r. i córka 
Janina Ujejska.

Janina Ujejska potem wyszła za mąż za ciotecznego brata Ka-
zimierza Zawistowskiego. Ojciec ożenił się z Jadwigą , z domu 
Mroczkowską, herbu Nałęcz – córką lekarza z Opatowa – Włodzi-
mierza Mroczkowskiego.

Żoną Włodzimierza Mroczkowskiego była Leonia, z domu 
Borycka, herbu Tarnawa, córka Leona Boryckiego, wojewody po-
wstańczego ziemi sandomierskiej z 1863 r. Zesłano go na Sybir, 
a jego majątek skonfiskowano (klucz majątków Stodoły w San-
domierskim). Matka moja miała starszą siostrę Marię oraz bra-
ci, Karola i Leona. Maria wyszła za mąż za lekarza Gano i z tego 
małżeństwa było dwóch synów: Stanisław – przedwojenny oficer 
oraz Włodzimierz – inżynier. Prócz tego była starsza od nich córka 
Maria – zamężna Sochacka. Stanisław był ożeniony, ale bezdzietny, 
Włodzimierz był kawalerem. Maria miała jedną córkę, ale ta zginęła 
jako kilkuletnia dziewczynka w czasie działań wojennych w 1939 r. 
Karol Mroczkowski był inżynierem budowy dróg i mostów, ożenio-
ny z Kazimierą z Wołyncewiczów, córką właścicieli Jodłówki koło 
Białowieży.

Z małżeństwa tego pochodzi jedna córka Marysieńka, obecnie 
żona Zenona Krogulca. Leon Mroczkowski – inżynier, dyrektor 
Szkoły Przemysłowej w Radomiu miał jednego syna Włodzimierza, 
który przed wojna był dziennikarzem, a obecnie mieszka w Gdań-
sku (dotyczy 1970 r.). Ma córkę Monikę.

Z ciotecznego rodzeństwa są jeszcze Stefan i Stanisław Zawi-
stowscy, synowie Janiny z domu Ujejskiej – siostry ojca oraz Kazi-
mierza Zawistowskiego. Stefan pracuje w domu wczasowym w Ku-
dowie, a Staszek jest geografem, kierownikiem szkoły w Polanicy.

Prócz tego jest syn Marii Koźmińskiej, właścicielki Supranówki 
(siostra Kazimierza Zawistowskiego) - Stefan Koźmiński. Jest chi-
rurgiem we Wrocławiu i chyba docentem. Jego brat, Jaś, zginął jako 
lotnik w 1939 r.

Maria Koźmińska oraz Kazimierz Zawistowski byli dziećmi 
Stanisława i Kazimiery Zawistowskie, znanej wtedy poetki.

Matka ojca, Józefa Ujejska miała majątek Stawki koło Grzyma-
łowa, województwo tarnopolskie, nieduży folwarczek, pole i las. 
Gospodarstwo rolne wydzierżawiała, a lasem administrowała sama. 
Mieszkała samotnie na skraju ogromnych lasów ciągnących się aż 
do granicy.

Zdjęcie z odbudowywanego domu po zniszczeniach w I wojnie 
światowej w Denysowie na nieukończonym tarasie, w fotelu 

siedzi Jadwiga Mroczkowska, w białych mundurkach synowie 
Aleksander i Mieczysław

: Ostatni przed wojną zjazd (8 czerwca 1939 roku) – w Garbatce k. 
Radomia rodzin Mroczkowskich, Ujejskich i Gano. Z prawej stro-
ny na leżaku siedzi Stanisław Gano (w ubraniu cywilnym). Obok 

niego Włodzimierz Mroczkowski, na balustradzie siedzi Lilka 
Mroczkowska, obok Ninka Gano, Jadwiga Ujejska (z d. Mrocz-

kowska), Maryla (?) Mroczkowska -matka Lilki, Zofia Mroczkow-
ska, Leon Mroczkowski

Leon Mroczkowski
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Od lewej Maria (córka Marii) Gano, Włodzimierz Gano, Janina 
Ujejska, Jadwiga Mroczkowska

Jadwiga Mroczkowska ze swoimi 
uczniami ok. 1910 r., w czasach 

zaborów nauczała historii na 
tajnych kompletach

Stanisław Gano (w mundurze) w domu Janiny Zawistowskiej z 
domu Ujejskiej

Zdjęcie zrobione w Denysowie Wielkim -pod płaczącym jesionem. 
Od lewej Feliks Ujejski, Jadwiga Ujejska (z domu Mroczkowska), 

synowie Mieczysław i Aleksander, Stanisław Gano

Denysów Wielki – pod historyczną kilkusetletnią lipą (rośnie do 
dziś – byłem tam w 2012 roku) Jadwiga Ujejska, Feliks Ujejski, 

znajoma z sąsiedniej PłotyczyPorucznik Stanisław Gano, 
lata dwudzieste

Jadwiga Mroczkowska, Feliks Ujejski, Janina Ujejska (siostra 
Feliksa) ok. 1914 roku na Wawelu

Jadwiga Mroczkowska i Feliks 
Ujejski – zdjęcie zrobione w 

Radomiu

Włodzimierz Mroczkowski, 
przedwojenny dziennikarz, po 
wojnie pracował w Głosie Wy-

brzeża w Gdańsku

Od lewej Jadwiga Mroczkow-
ska, Włodzimierz Gano,”ba-
bunia” (nazwisko nieczytel-
ne)- spolonizowana Niemka 

,nauczycielka języków obcych 
w domu Mroczkowskich, 

Janina Ujejska, klęczy Maria 
Gano, obok z prawej jej córka 

(Marychna)

Feliks Ujejski i Jadwiga 
Mroczkowska
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Z albumu rodziny 
Mroczkowskich, Gano

Leon Borycki, ojciec Leoni Mroczkowskiej

Z lewej Jadwiga Ujejska z domu Mroczkowska, z prawej jej mat-
ka Leonia z domu Borycka. Zdjęcie z 1897 r.

Dom rodzinny w Opatowie, z prawej Jadwiga Mroczkowska

Od lewej stoją Jadwiga i Leon Mroczkowski, między nimi 
Marychna (córka Marii) Gano, siedzą Maria Gano, Zofia Mrocz-

kowska, Karol Mroczkowski, w dolnym rzędzie Włodkowie 
Gano i Mroczkowski, z prawej młody Stanisław Gano (zdjęcie 

z 1905 roku)

Marek Ujejski, krewny Stanisława Gano kierującego pol-
skim wywiadem podczas II wojny światowej, patrona Szkoły 
Podstawowej nr 1, prezentuje zdjęcia z albumów rodzinnych.

- Mój ojciec Aleksander w trakcie wojny wraz ze swoim bratem 
Mieczysławem przedostali się do Dąbrowy Tarnowskiej, gdzie po 
przejściu frontu mieszkali jakiś czas – opowiada Marek Ujejski. 
- Ojciec po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie zamieszkał w Katowicach wraz z moją 
matką Jadwigą z domu Hübner (austriacka rodzina, która po I 
wojnie światowej otrzymała polskie obywatelstwo i pozostała we 
Lwowie). Tam przyszedłem na świat ja i moja młodsza o rok siostra 
Jolanta.

Marek Ujejski po skończeniu liceum z rozszerzonym, ekspery-
mentalnym programem matematyki ukończył studia: fizykę teore-
tyczną na Uniwersytecie Śląskim i automatykę na Politechnice Ślą-
skiej. Całe swoje zawodowe życie spędził zajmując się informatyką, 
projektował systemy komputerowe, prowadził prace rozwojowe a 
następnie ponad 25 lat zarządzał dużymi organizacjami. Na po-
czątku lat 90., po zmianach ustrojowych w Polsce, objął stanowisko 
dyrektora naczelnego największej wówczas firmy informatycznej w 


