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Czachów

Mieszkańcy Czachowa przed świetlicą wiejską

20 lat minęło jak jeden dzień. Zmieniłam odrobinę tekst znanej
piosenki, adaptując go do naszej rzeczywistości. Przeglądając
archiwalne numery czasopisma „Ożarów”, zauważa się przemiany,
jakie zaszły w naszej gminie Ożarów. Pomyśleć, że to tylko 20 lat, a
jakie zmiany także w życiu każdego czytelnika.
W ciągu tych minionych dwóch dekad wiele się zmieniło również w Sołectwie Czachów. W 1999 roku Czachów zamieszkiwały
232 osoby. W roku 2019 mieszka nas 214. W ciągu tych lat zmarło 110
osób. Urodziło się tylko 32 dzieci.
Funkcję sołtysa do 2005 roku pełnił Stanisław Grudnik. W
latach 2005-2006 sołtysem była Barbara Nowakowska. Moja
kadencja trwa od 2007 roku. Mandat radnego do 2014 sprawował
Mirosław Pietrkiewicz.
Przez ten okres zmienił się model rolnictwa. W większości
gospodarstw hodowano bydło, konie, trzodę, drób. Obecnie tylko w
jednym obejściu są krowy i koń, w kilku hodowane kury. Wcześnie
rano jeden kogut i tak potrafi pół wsi obudzić. Gęś, kaczka czy indyk
to prawdziwy unikat. Wszelkie produkty kupujemy w sklepach.
Zanika zapach dymu z wędzarni. Dzieci nie znają smaku świeżego
mleka. Gospodarstwa w większości nastawione są na produkcję
zbożową: pszenicę, żyto, rzepak, proso, saradelę, grykę. Wzrosła
liczba producentów czarnej porzeczki i wiśni.
Z krajobrazu wsi zniknęły drewniane płoty, przydomowe

ogródki. Pachnące, różnobarwne kwiaty mieniły się dawniej
pomiędzy sztachetami. Latem kwitły malwy, mieczyki, dalie, piwonie. Czerwieniły się maki. Sadzono chryzantemy. Jesienią górowały astry, słoneczniki. Dziś na większości posesji zieleni się
równo przystrzyżona trawa. Rosną iglaki, szczepione drzewka.
Stoją kwietniki, z których zwisają kompozycje pelargonii, surfinii.
W tamtym okresie ogródek warzywny pysznił się w każdej zagrodzie. Dziś te wiktuały w sklepie kupujemy.
W ciągu tych minionych lat zainicjowano wiele wspólnych
spraw. Czachowiacy zawsze stanowili jedność i pracowali dla
wspólnego dobra. Dzięki tzw. czynom powstało trawiaste boisko
do gry w piłkę nożną, asfaltowe do siatkówki, koszykówki, altanka
w lesie. Zimą miejsce to przekształcamy w lodowisko. Wspólnymi
siłami stworzyliśmy „bezpieczną górkę”. Służy ona do zimowych
szaleństw na nartach, sankach. Zniknął drewniany kiosk pełniący
funkcję sklepu. Odremontowano budynek po dawnej zlewni mleka.
Zaadaptowano go na świetlicę wiejską. Położono płytki, panele
ścienne, wstawiono nowe okno i drzwi. Młodzież odmalowała
ściany. Od tego roku święcenie pokarmów zostało przeniesione do
świetlicy. Przez wiele lat mieszkańcy święconkę zanosili do państwa Janickich. Wspólnie przybraliśmy trasę, którą przewożono
obraz Matki Bożej.
Beata Kwiecińska
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Krzyż Jacka

Mieszkańcy Biedrzychowa postanowili odnowić kapliczkę
zwaną Krzyżem Jacka, która stoi na krzyżówce, na rozdrożu
dróg: z Dębna do Nowego i z Biedrzychowa do Lasocina, czyli
Nowe - Maruszów oraz Biedrzychów - Lasocin.
I NASTĄPIŁO POSPOLITE RUSZENIE
- Nie było łatwo odnowić, bo cały maj padał deszcz – opowiada
Gabriela Lipina, która wraz z mężem Piotrem zainicjowała prace nad
odnowieniem kapliczki. - Baliśmy się, by woda wszystkiego nam nie
spłukała. Długo czekaliśmy na dokończenie malowania. Mąż remontował kapliczkę z synem pani Wolskiej, Wiesławem, który mieszka w
Ożarowie i przynajmniej raz w tygodniu odwiedza swoją matkę. Jest
chętny do pracy.
Gabriela Lipina kapliczką zainteresowała się przez przypadek. Przechodziła tędy ekstremalna droga krzyżowa ze Słupi Nadbrzeżnej. Z koleżanką zgadały się, by razem posprzątać. I tak się zaczęło. Dotychczas
zawsze jesienią pani Gabriela sprzątała kapliczkę ze wszystkich liści. Zaplanowaliśmy z mężem, by w tym roku zająć się kapliczką, wykonać
generalny remont – mówi pani Gabriela. – I nastąpiło pospolite ruszenie. Mieszkańcom wsi ta inicjatywa bardzo się spodobała. Zmobilizowało się paru mężczyzn i wzięło razem do pracy. Chodziłam po urzędach,
pytałam o różne możliwości dofinansowania.
Przy odbudowie kapliczki pomógł Zakład Kamieniarski Krzysztofa
Stana z Glinian. Była ona zniszczona przez rosnący obok kasztanowiec,
który ją całkowicie rozsadził. Z lewej strony kapliczki i od frontu były jeszcze widoczne ślady po kulach z drugiej wojny światowej.
Krzyż metalowy jest pomalowany czarną farbą i odnowiony. Kamień
natomiast został sklejony zaprawami. Mieszkańcy chcą zachować wygląd kapliczki w takim stanie, jak dawniej. Do pomalowania zostało im
metalowe ogrodzenie.
Kapliczka była częściowo zniszczona podczas drugiej wojny światowej, w czasie gdy przechodził tędy front w 1944 roku. Wtedy krzyż
był z kamienia. Po wojnie jeden z mieszkańców, który wyemigrował do
Ameryki, prawdopodobnie Wolski, przysłał dolary, za które został wykuty
metalowy krzyż.
Jego krewna, Zofia Wolska, ma 88 lat. Mieszka naprzeciwko Mariana Susa. Mimo wieku, jest kobietą aktywną. O tę kapliczkę zawsze
dbała rodzina Wolskich, bo to krewni Jacka Arasa.
ZE ŚLĄSKA DO BIEDRZYCHOWA
Pani Gabriela mieszkała na Śląsku i nigdy nie miała tam czasu dla
siebie. Zawsze opiekowała się osobami starszymi. Do Biedrzychowa
przyjechała z mężem przed pięcioma laty. Pan Piotr, emerytowany górniczy, został prezesem OSP. Zaczął dbać o remizę.

Pan Piotr mieszkał z zięciem niedaleko stąd, za Zaklikowem, w Lubelskiem. Budowali tam dom. - Miałam chorą mamę, musiałam zostać
w domu i nią się opiekować – opowiada pani Gabriela. – Marzyłam
jednak o tym, by wyprowadzić się ze Śląska. Wchodziłam w Internet i
szukałam domów. Syn pytał, czego szukam. Odpowiadałam krótko, że
domu.
I pani Gabriela znalazła taki dom w Biedrzychowie. Jej rodzina pochodzi z Opolszczyzny, z miejscowości Biedrzychowice, i tak miło skojarzył się jej Biedrzychów. Tutaj postanowiła z mężem przyjechać. - Gdy
zobaczyliśmy dom, poczułam, jakbym całe życie wędrowała i nareszcie
znalazła swoje miejsce – wyznaje. – A przecież nie mieliśmy tu żadnych
znajomych, krewnych, nikogo. Oboje jesteśmy ze Śląska, z Rudy Śląskiej.
Syn Szymon pozostał dalej na Śląsku, pracuje w kopalni. Córka
Anna mieszka po drugiej stronie Wisły, pod Zaklikowem, skąd pochodzi
rodzina jej męża.
POGADUSZKI PRZY MAJÓWCE
Kapliczka znajduje się przy remizie. Pochodzi z 1862 roku. Jej fundatorem był Jacek Aras. Jak głosi miejscowe podanie, Arasowi umierały
dzieci. Postawił więc kapliczkę, by zatrzymać chorobę. W końcu urodziła
mu się córka, która potem miała kilkanaścioro dzieci.
Mieszkańcy spotykają się przy kapliczce podczas majówek o godzinie osiemnastej. Dawniej przychodziło codziennie 14-15 osób, teraz
wykruszyła się stała drużyna. W wiosce mieszka sporo osób starszych.
Przychodzą: 88-letnia Zofia Wolska, 90-letnia Bogna Gonciarz, Joanna
Rzepka, która była pomysłodawczynią majówek wiele lat temu, Bożena
Turbakiewicz, Wanda Wareliś, Henryka Zając, Irena Fulara, Janina Matyjasek, która świetnie śpiewa. Czasami przychodzi też Halina Rejowska,
siostra sołtysa Kazimierza.
- Pół godziny przed majówką już wszyscy siedzą – opowiada pani
Gabriela. - Prowadzimy rozmowy o tym, co się wydarzyło we wsi. Takie
pogaduszki. Potem śpiewamy litanię, cały zestaw pieśni majówkowych,
„Pod Twą obronę”, potem cztery pieśni maryjne. Majówka trwa około
godziny.
W Biedrzychowie jest kilka kapliczek. Pani Gabriela dba o dwie. O
Krzyż Jacka i kapliczkę naprzeciw pani Warelisiowej, po drugiej stronie
drogi. Jest młodsza, z około 1906 roku, w lepszym stanie. To postument
zakończony krzyżem. Całość, wykonana z kamienia, nie została uszkodzona w czasie wojny. Tylko data się zachowała, nie ma żadnego napisu.
- Nie mam możliwości częstego jeżdżenia na Śląsk, więc siedzę pod
tą kapliczką i myślę o swoich przodkach – kończy swą opowieść pani
Gabriela.
(an)
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Wotum zaufania dla burmistrza

Absolutorium dla burmistrza

Rada Miejska po pięciu godzinach dyskusji według nowych przepisów udzieliła votum zaufania burmistrzowi Marcinowi Majcherowi. Druga część sesji została przełożona na
piątek 21 czerwca.

Rada Miejska udzieliła absolutorium burmistrzowi Marcinowi Majcherowi za wykonanie budżetu w 2018 roku.
- Absolutorium zostało udzielone w atmosferze dyskusji
na tematy, które nie łączyły się z programem sesji – mówi
burmistrz Marcin Majcher. - Zostały poruszone sprawy, które
w ogóle nie miały znaczenia ani nie wpływały na rozliczenia
finansowe roku ubiegłego. Wypowiadali się radni, którzy nie
akceptują mojego postępowania. Stąd też nie liczyliśmy na
to, że wszyscy poprą budżet. Dziewięcioro osób, które realnie oceniają sytuację gospodarczą gminy i troszczą się o jej
dobro, jej image na zewnątrz, poparło moje rozliczenie za
2018 rok.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o samorządzie
gminnym do końca maja burmistrz Marcin Majcher przedstawił radnym raport o stanie gminy, w którym przedstawił,
co udało się zrealizować w ubiegłym roku. Z dokumentem
mogli zapoznać się wszyscy mieszkańcy. Raport obejmuje
całość zagadnień, jakimi zajmuje się Burmistrz Ożarowa, jak
i Rada Miejska Ożarowa. - Jest on podsumowaniem tego,
co się działo przez cały ubiegły rok na terenie gminy - powiedział burmistrz Marcin Majcher. - Przypominam, że zarówno
budżet, jak i cele priorytetowe, które były realizowane, zostały uchwalone przez Radę Miejską poprzedniej kadencji.
Burmistrz poinformował o niekorzystnej demografii, z
której wynika, że co roku ubywa w gminie od 120 do 150
mieszkańców. Na emerytury przechodzi pokolenie ludzi, którzy przyjechali do Ożarowa w latach 70. i 80., by budować
lub pracować w nowym zakładzie, w Cementowni Ożarów.
Przez ostatnie 25 – 30 lat najważniejsze dla gminy było inwestowanie w infrastrukturę. Dofinansowania zewnętrze,
zarówno krajowe, jak i europejskie, były skierowane na budowę infrastruktury, wodociągi, kanalizację, drogi, chodniki,
oczyszczalnie ścieków, zagospodarowanie odpadów komunalnych, telefonizację, gazyfikację. Obecnie rozpoczyna się
nowy rozdział związany z inwestowaniem w nowoczesne
sposoby nauczania, zastosowanie technik informacyjno komputerowych w szkolnictwie. Bardzo ważnym obszarem
staje się polityka senioralna, zarówno na szczeblu krajowym,
jak i lokalnym. Kolejnym zakresem działań jest rozwijanie
społeczeństwa obywatelskiego, wszelkiego rodzaju działania wspólne zmierzające do poprawy warunków życia w poszczególnych sołectwach czy też w mieście.
Burmistrz podziękował wszystkim radnym, sołtysom i
mieszkańcom poszczególnych sołectw za współpracę w realizacji Funduszu Sołeckiego. Podziękował radnym na czele
z przewodniczącą poprzedniej kadencji Krystyną Wieczorek
i obecną Haliną Dragan, zastępcy Pawłowi Rędziakowi, sekretarzowi Tomaszowi Sobierajowi, pracownikom gminy.
Szczególne podziękowania złożył skarbnik Stefanii Dziedzic.
Podczas 5-godzinnej dyskusji głos zabierali radni, niektórzy po kilkanaście lub kilkadziesiąt razy, między innymi
wiceprzewodniczący Adam Młodożeniec, Marcin Stańczyk,
Marta Kozieł, Bożena Małecka, sołtysi, mieszkańcy. Ostatecznie podczas głosowania radni udzielili wotum zaufania
burmistrzowi. Przy dwóch radnych nieobecnych 8 było za, 5
przeciw. Drugą część sesji przeniesiono na piątek 21 czerwca.
(an)

Marcin Majcher przypomina, że ubiegły rok to czas oddania do użytku wielu inwestycji z udziałem środków unijnych, między innymi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Gmina przystąpiła do Zakładu Segregacji
Odpadów w Janczycach, uzyskała znaczne środki na utworzenie świetlic środowiskowych i ich prowadzenie. Kupiła samochód bojowy dla OSP w Ożarowie, wykonała kompleksowy dostęp do infrastruktury oświatowej. Udało się pozyskać
z budżetu województwa wsparcie, które pomnożyło dochody
budżetu gminy, dzięki czemu możliwa była jego realizacja.
Podczas sesji skarbnik Stefania Dziedzic poinformowała,
że dochody w planie 56,4 mln zł zostały wykonane na kwotę
55,3 mln zł. Wydatki budżetowe wyniosły 60,1 mln zł, największe na oświatę i wychowanie oraz na dział rodzina, co
stanowiło około 57 proc. dochodów. Gmina nie zaciągała
kredytów i w końcu ubiegłego roku wyszła bez długów.
Z uwagą radni wysłuchali informacji o stanie mienia komunalnego. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za rok
ubiegły. W dyskusji głos zabierali między innymi wiceprzewodniczący Adam Młodożeniec, radni Marcin Stańczyk,
Marta Kozieł. Odpowiedzi i informacji udzielali burmistrz
Marcin Majcher i jego zastępca Paweł Rędziak. Ostatecznie
w głosowaniu na 14 obecnych radnych 9 było za udzieleniem absolutorium, a 5 przeciw.
(an)

Składamy wyrazy współczucia

Piotrowi i Ewie Pucułom oraz Rodzinie
z powodu śmierci Ojca i Teścia,

Mariana Pucuły

koleżanki i koledzy
z Ożarowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Forum”
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ŁĄKA W PASTELACH
Tematem XXI Konkursu Plastycznego pt. „Malujemy pastelami”, organizowanego przez Tarnobrzeski Dom Kultury, w tym roku była interpretacja motywu łąki za pomocą
technik pastelowych. Z 236 prac z trzech województw obrazy dwóch uczestniczek zajęć plastycznych w ożarowskim
MGOK zostały pozytywnie ocenione przez jury składające
się z samych artystów. Ewa Wąsik otrzymała nominację do
wystawy, a Zuzanna Zimoląg została laureatką. Obie dziewczynki wzięły udział w uroczystym wernisażu wystawy pokonkursowej w galerii TDK i odebrały nagrody.
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ludzie, z pomysłem spotkali się w jednym miejscu. Z takimi
ludźmi dobrze się rozmawia, szybko dochodzi do wspólnego
stanowiska i realizacji zaplanowanych celów.
Gminę Ożarów, oprócz sekretarza Tomasza Sobieraja,
reprezentowali sołtysi: Beata Kwiecińska z Czachowa, która
wręczała Barbarze Tomalskiej podziękowania i bony upominkowe, Elżbieta Opala z Sobótki, Danuta Bień z Lasocina,
Tomasz Bogusławski z Sobowa, Magdalena Wnuk z Suchodółki, Krzysztof Haja z Janikowa. W poprzednich latach sołtysi z tereny gminy Ożarów wiele razy otrzymywali nagrody i
wyróżnienia, między innymi były sołtys Julianowa Jerzy Nogaj.
W obradach 25. Zjazdu Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi
Kieleckiej brało udział ponad 400 osób, w tym około 300
sołtysów. Przybyła czteroosobowa delegacja z Ukrainy Zachodniej. Spośród posłów gratulacje sołtysom składała Marzena Okła - Drewnowicz. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski wręczył sołtysom ufundowane
przez siebie nagrody i puchary. Towarzyszyła mu Anna Paluch, asystentka wojewody Agaty Wojtyszek.
(an)

Gratuluję dziewczynkom sukcesu i życzę wytrwałości w
rozwijaniu swojego talentu plastycznego.
Eleonora Czuba

Barbara Tomalska z Szymanówki
Sołtysem Roku 2018

Barbara Tomalska
była sołtysem Szymanówki przez cztery kadencje, wcześniej przez
trzy kadencje wspierała
męża. Ludzie go wybierali na sołtysa, ale
to ona zbierała podatki, chodziła z nimi do
gminy, rozliczała je. W
obecnej kadencji pałeczkę sołtysa przekazała młodemu pokoleniu. Ma czworo dzieci i
dziewięcioro wnuków.
Wcześniej razem z mężem zajmowała się gospodarstwem o areale 12 hektarów, które przepisała synowi.
Podczas zjazdu w Wąchocku delegacji z Ożarowa przewodniczył Sekretarz Gminy Tomasz Sobieraj. - W imieniu
burmistrza i własnym pogratulowałem zwycięstwa naszej
pani sołtys – opowiada sekretarz. - Kapituła wzięła pod uwagę jej bardzo długą, owocną pracę dla samorządu sołeckiego. Analizowała także ostatni Fundusz Sołecki, inwestycje
zrealizowane w sołectwie. Taki sołtys to skarb dla samorządu.
Z pobytu w Wąchocku jestem bardzo zadowolony. Aktywni

Koło Gospodyń Wiejskich Dębno składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi Ożarowa Marcinowi Majcherowi, Staroście Opatowskiemu
Tomaszowi Stańkowi, Dyrektorowi Domu Kultury w Opatowie Mariuszowi
Szwajkowskiemu, Pani Bożenie Kornackiej, Pani Aleksandrze Bucior, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Sobowie Marianowi Cieszkowskiemu,
Dyrektorowi Domu Kultury w Ożarowie Marianowi Susowi, Panu Jerzemu
Cieciurze oraz Właścicielom piekarni „Grześ”, Właścicielom piekarni
„Skalski” za okazaną pomoc w organizacji Dnia Dziecka, który odbył się
8 czerwca w Dębnie.

Ożarów wesprze zakup karetki
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Starosta Opatowski
Tomasz Staniek przekonywał radnych o konieczności wsparcia zakupu karetki pogotowia, która funkcjonowałaby przy
szpitalu.
Starosta przypomniał, że wpłynął wniosek pięciu radnych, by zająć się zakupem karetki. Szpital przeżywał w
przeszłości różne zawirowania, które doprowadziły go do
upadku. Teraz wraca w ręce samorządu. Szpital ma ogromny potencjał, dobrze przygotowaną kadrę lekarzy, pielęgniarek. Starosta poinformował, że zmieniany jest wizerunek
szpitala. Powiat przystąpi do konkursu na usługi związane z
opieką paliatywną, tworzeniem hospicjum. Będzie też sprawowana całodobowa, zdalna opieka medyczna, Dzienny
Dom Opieki Medycznej. -Wystąpiliśmy o wsparcie w zakupie karetki, by przewozić pacjentów i im służyć – powiedział
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starosta. - Zwróciliśmy się do gmin z prośbą o pomoc, bo
gminy partycypują w kosztach funkcjonowania szpitala, tak
jak w kosztach budowy dróg na terenie powiatu. Planujemy
już ogłaszać przetarg i chcemy, by rada przychyliła się do
tego wniosku.
Burmistrz Marcin Majcher jest za tym, by wesprzeć szpital
i dołożyć pieniądze do zakupu karetki w wysokości około 2530 tys. zł. - Mieliśmy jedynie wątpliwość, czy będziemy postępować zgodnie z przepisami – wyjaśnia burmistrz. - Nie możemy bowiem finansować innych podmiotów niż samorządy,
bo zgodnie z przepisami nie jest to prawnie dopuszczalne.
Pieniądze muszą trafić do starostwa, a nie na konto spółki.
Przystąpimy do podjęcia uchwały. Jeśli inne gminy wspierają
tę inicjatywę, to my nie będziemy blokować zakupu.
(an)

prawo od tych mieszkańców, którzy nie zawsze stosują się do
dobrosąsiedzkiego współżycia i nie biorą odpowiedzialności
za swych pupili.
Urząd Miejski w ostatnim czasie otrzymuje sporo wniosków od mieszkańców, które dotyczą przede wszystkim
konieczności utrzymania czystości i porządku. Samorząd
informuje, że gmina prowadzi selektywne zbieranie śmieci
i konieczne jest, by mieszkańcy posiadali odpowiednie pojemniki. Do uchwały zostały też dołączone rozdziały 6 i 7,
które dotyczą przepisów związanych z utrzymaniem zwierząt.
Gmina chce ze Strażą Miejską zapanować nad tym, co dzieje się z różnymi psami, które niby mają właścicieli, a tak
naprawdę są bezpańskie i mogą być agresywne. Wprowadzane są przepisy, by potem wymagać ich poszanowania.
Strażnicy będą mieć prawo, by spytać właścicieli psów, czy
mają torebki na odchody swych pupili, czy dysponują kagańcem, smyczą. Po wielokrotnym upomnieniu będą mogli
wystawiać mandaty mieszkańcom. Gmina stawia na to, by
ucywilizować zasady związane z utrzymywaniem zwierząt.
Przed samorządem jeszcze dyskusja na temat chipowania
psów, podatku od czworonogów.

Pieniądze
na infrastrukturę edukacyjną

(an)

Burmistrz Marcin Majcher i Skarbnik Gminy Stefania Dziedzic podpisali z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego
Andrzejem Bętkowskim umowę na dofinansowanie inwestycji,
która polega na kompleksowej i wieloaspektowej poprawie
dostępu do infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy.

Jak co roku Burmistrz Ożarowa, grupa radnych oraz działacze polityczni
złożyli wieńce i kwiaty pod ożarowskim Pomnikiem Niepodległości z okazji
święta 3 Maja.

O czystość i porządek w gminie

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
- Musieliśmy podjąć tę uchwałę, bo coraz częściej spotykamy się z problemem zwierząt swobodnie biegających,
bezpańskich - mówi burmistrz Marcin Majcher. - Chcemy
mieć zatwierdzone przepisy, by zgodnie z nimi egzekwować

- Umowa dotyczy modernizacji drugiego piętra budynku
Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Edwarda Szylki –
powiedział po podpisaniu umowy burmistrz Marcin Majcher. Wymieniamy nawierzchnię podłogową, instalacje elektryczne,
drzwi. Koszt inwestycji wyniesie około 1 mln zł. Otrzymaliśmy
dofinansowanie około 500 tys. zł. Inwestycja będzie realizowana na przełomie 2019 i 2020 roku.
Umowa została podpisana w Urzędzie Gminy w Lipniku
wspólnie z dziewięcioma innymi samorządami i podmiotami z
terenu powiatu opatowskiego i ostrowieckiego. -Dzisiaj podpisujemy kolejne umowy na poprawę infrastruktury edukacyjnej
i sportowej w ramach działania 7.4. Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – powiedział
podczas spotkania marszałek Andrzej Bętkowski. – Dwie godziny temu byliśmy w Klimontowie, gdzie też podpisywaliśmy
umowy. Razem będzie to 125 umów na łączną kwotę 165 mln
zł. Nie są to szczególnie duże kwoty, ale dla gmin i społeczności lokalnych jest to istotne wsparcie.
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek
Jońca Koprzywnicy, ze zrozumieniem wczuwał się w potrze-
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by samorządowców. Mówił o tym, że dla niego ogromnym
wyzwaniem jest rozwój obszarów wiejskich, które wymagają
gruntownej przebudowy i dofinansowania. - By dorównać innym, potrzeba 2 mld zł w województwie świętokrzyskim na infrastrukturę techniczną, w tym 1 mld zł na gospodarkę wodnościekową – podkreślał. - Drogi dojazdowe również wymagają
ogromnego dofinansowania.

Krzyż w Karsach odnowiony

(an)

Inicjatorem odnowienia krzyża był były sołtys Karsów Franciszek Kończyk
wraz z żoną Janiną oraz mieszkańcami, Ireną Kocjan, Janiną Ciepał oraz
członkami rady sołeckiej. Krzyż został pomalowany wraz z ogrodzeniem,
a jego otoczenie zostało uprzątnięte.

Z ŻYCIA KGW WYSZMONTÓW

Minęło kilka miesięcy od zamieszczenia ostatniego wpisu
na temat naszej działalności, a działo się wiele…
Ostatnie dni ubiegłego roku były bardzo gorące i wymagały pełnej mobilizacji, aby sprostać założonym celom. W tym
to bowiem okresie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wydało
rozporządzenie w sprawie przyznawania przez Prezesa ARiMR
środków pieniężnych na rozwój działalności Kół Gospodyń
Wiejskich i innych stowarzyszeń wiejskich. Jak zwykle w środkach masowego przekazu wszystko wyglądało bardzo pięknie, a w rzeczywistości była to droga przez mękę, pomimo
posiadanego co nieco doświadczenia. Ostatecznie dotację
udało się pozyskać i myślę, że bardzo dobrze ulokować, ponieważ zakupione zostały nowe stroje dla członkiń Koła, w
miejsce posiadanych, pięknych, lecz bardzo już wiekowych i
zużytych.
W okresie zimowym i wiosennym zorganizowałyśmy kilka bardzo udanych warsztatów kulinarnych dla dzieci z różnych klas szkoły podstawowej. Wspólne szykowanie ciasta,
lepienie pierogów, pieczenie, smażenie, gotowanie, a także
ozdabianie babeczek, pierników i innych wypieków było dla
dzieci wielką frajdą. Na koniec każdego spotkania oczywiście
wspólna biesiada i degustacja przygotowanych smakołyków.
Oprócz wychowawców udział brali również rodzice, za co
szczególnie dziękujemy.
Zaznaczyłyśmy swoją obecność w akcji „Szlachetna Paczka” poprzez przygotowanie dla wolontariuszy kociołka smakowitej gorącej zupy. Nie mogło nas też zabraknąć na licytacji
fantów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przekazane
przez nas babki wielkanocne uzyskały naprawdę imponujące
ceny, co nas bardzo ucieszyło, bo przecież wielkie akcje składają się z drobiazgów.
Jak co roku, tak i teraz uczestniczyłyśmy we wszystkich
uroczystościach kościelnych. Przed Wielkanocą wystawiłyśmy
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stoisko na Śniadaniu Wielkanocnym, a pozyskane środki pieniężne, tak jak wszyscy uczestnicy, przekazałyśmy na rzecz pomocy chorym dzieciom.
I przyszedł miesiąc maj, a więc tradycyjne „majówki”. Ale
tegoroczny maj na długo pozostanie w naszej pamięci, bo
udało nam się odnowić starą, zniszczoną kapliczkę, ufundowaną przez rodzinę tutejszych dziedziców, przy której od zawsze gromadzą się mieszkańcy, by wspólnie śpiewać pieśni
maryjne. Od pomysłu do realizacji była bardzo krótka droga,
bo koleżanka Beata Kondas zapoznała z naszym pomysłem
koleżeństwo ze szkolnych lat, a obecnie wziętych stolarzy, którzy bez namysłu podjęli się zadania. Panowie Janusz i Grzegorz Wolanowie, z odległej miejscowości Lipa, 26 maja - w
Dzień Matki - przywieźli i zamontowali nową kapliczkę. Ponieważ zrobili to zupełnie bezinteresownie, urządziłyśmy dla
nich uroczysty poczęstunek i na pamiątkę tak miłego i owocnego spotkania zostali obdarowani przedmiotami wykonanymi przez nasze koleżanki. Mamy nadzieję, że kontakt będzie
utrzymywany na dłużej, bo po obydwu stronach, jak nam się
wydaje, są ludzie dobrej woli. Na pamiątkowej tabliczce zapisane zostały m.in. słowa: „Maryjo, Królowo Polski, bądź strażniczką naszej wioski”. Kapliczka została poświęcona przez
proboszcza naszej parafii Bidziny, księdza Dariusza Sochę.
Następnym ciekawym wydarzeniem był pomysł zbierania
od mieszkańców wsi elektrośmieci. Zaangażowali się w to Beata Kondas, Ania Kwiecień i prezes naszej jednostki OSP, Łukasz Mazur. Zebrane przedmioty zostały oddane w czasie Dni
Ożarowa, a w zamian za to otrzymaliśmy 150 sadzonek tui
oraz ozdobne krzewinki, które zostały posadzone wokół placu
przy remizie. Tym samym kilku mieszkańców pozbyło się zalegających, niepotrzebnych przedmiotów, a nasadzone rośliny,
być może, kiedyś będą ozdobą terenu. Takie to działanie przyjemne z pożytecznym. Mamy tylko nadzieję, że „uprzejmi”,
jakich nigdzie nie brakuje, tym razem nie zniszczą wspólnego
dobra.
Nie mniej miłym akcentem był udział naszej grupy śpiewaczej w uroczystości śpiewania pieśni sobótkowych 22 czerwca
w Annopolu wraz z innymi 23 wykonawcami. Nasz występ został zauważony i nagrodzony gromkimi brawami. Otrzymałyśmy piękne podziękowanie i nagrodę pieniężną. Cudownym
widowiskiem było puszczanie wianków na Wiśle, przy blasku
rozpalonych ognisk.
Kończąc opis naszych poczynań, mamy nadzieję, że kolejny raz udowodnimy, iż wspólne działanie się opłaca i zachęcimy innych do takich działań. Z serdecznymi pozdrowieniami
i życzeniami dobrego wakacyjnego wypoczynku w imieniu
członkiń KGW Wyszmontów jego przewodnicząca.
Halina Dragan

Wyszmontów - Dzień Dziecka - 09.06.2019
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Absolutorium dla Zarządu
Związku Gmin Ekologicznych

Burmistrz Marcin Majcher uczestniczył w
Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin
Dorzecza Koprzywianki w Janczycach, gmina Baćkowice. Wzięli w nim udział wójtowie
i burmistrzowie oraz przewodniczący gmin,
które należą do organizacji.
- Podsumowaliśmy 2018 rok i udzieliliśmy absolutorium
Zarządowi, kredytu zaufania – mówi burmistrz Marcin Majcher. - Poruszaliśmy także tematy związane z cenami i opłatami za śmieci i odpady komunalne.
Podczas posiedzenia padały także propozycje ustalenia
stawek za odbiór śmieci w związku z nową ustawą, która
narzuca wyższą opłatę marszałkowską. Ogół zgromadzenia podjął decyzję, że termin podwyżek zostanie przesunięty
w czasie. Najpierw mieszkańcy w poszczególnych gminach
muszą być dokładnie poinformowani o nowych przepisach
oraz o zasadach i formach zagospodarowania odpadów
komunalnych. Ludzie muszą wiedzieć, skąd biorą się podwyżki i dlaczego są one nieuniknione.

Obradował konwent
samorządowców

uchwały Sejmiku Województwa.
Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego swoją
działalność rozpoczął w 2001 roku. Obecnie zrzesza 99
gmin. Głównym jego celem jest wspieranie inicjatyw i idei
rozwoju społeczności lokalnych oraz ochrony wspólnych interesów. Stara się pogłębiać współpracę między miastami
i gminami regionu świętokrzyskiego. Koordynuje działania
samorządów gmin i województwa, zajmuje stanowiska w
sprawach publicznych oraz współdziała z korporacjami samorządowymi, administracją rządową i jednostkami wojewódzkimi.
(an)

(an)

W sali Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach obradował
Konwent Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów Regionu
Świętokrzyskiego. Uczestniczył w nim burmistrz Marcin Majcher.
- Byłem jednym z nielicznych przedstawicieli gmin z Powiatu Opatowskiego i od kapituły Nagrody „Koziołek” otrzymałem podziękowanie dla Powiatu Opatowskiego za program Bezpieczne Świętokrzyskie – mówi burmistrz Marcin
Majcher.
Konwent w większości skupił się na bezpieczeństwie. Poruszano także tematy organizacyjne samorządów. Zwrócono
uwagę na sprawę dotyczącą dzierżawy słupów elektrycznego oświetlenia ulic. - Temat bardzo drażliwy, samorządowcy
otrzymali odpowiedź z Warszawy, która nie jest satysfakcjonująca – nie ukrywa Marcin Majcher. - Trudno uzyskać informację, jak to będzie z dzierżawą słupów i czy będą płacić
samorządy. Wzrasta przecież opłata za energię elektryczną,
czekają nas znaczne podwyżki.
Samorządowcy dyskutowali o zmianach przepisów dotyczących ochrony powietrza, finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, propozycji założeń do antysmogowej

Doroczny Ożarowski Rajd Rowerowy

Ledowe oświetlenie ze wsparciem
środków unijnych
Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher i Skarbnik Gminy
Stefania Dziedzic podpisali umowę z dyrektorem do spraw
infrastruktury oświetleniowej Electronic Control Systems z
Balic, Michałem Kasztelewiczem, na wymianę oświetlenia
ulicznego na terenie całej gminy na ledowe. Prace o wartości prawie 4,8 mln zł mają być wykonane w ciągu sześciu
miesięcy.
- Staraliśmy, by zrealizować taką inwestycję z dwóch
względów – podkreślił burmistrz Marcin Majcher. - Po pierwsze, gwałtownie wzrastają opłaty za energię elektryczną.
To zmusza nas do instalacji urządzeń energooszczędnych.
Po drugie, mieliśmy zawsze monity, że energia elektryczna,
oświetlenie uliczne nocne było wyłączane, co negatywnie odbierali mieszkańcy. Ci, którzy w godzinach wczesnych, porannych szli do pracy, czuli dyskomfort, niebezpieczeństwo.
Trudno było im się poruszać po swoich miejscowościach.
Burmistrz Marcin Majcher wyjaśnił, że dzięki oświetleniu
ledowemu spadną opłaty za energię elektryczną, za oświetlenie uliczne. Równocześnie całą noc będą się świecić lampy, co da mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Około 90
proc. obszaru gminy będzie objęte modernizacją oświetlenia
ulicznego. Pozostaną punkty końcowe, gdzie przybyły nowe
mieszkania, gdzie są przysiółki i gdzie nie było oświetlenia
ulicznego. Burmistrz zadeklarował, że tam też wykonane zostaną nowe projekty na przyłącza i być może w przyszłym
roku zrealizowana zostanie końcówka tego programu.
- Inwestycja w gminie Ożarów - od wielu podobnych
wykonywanych przez nas w regionie świętokrzyskim i kraju
- różni się zastosowaniem systemu sterowania, który zwiększy efektywność samego oświetlenia, jak i zmniejszy zużycie
energii – powiedział dyrektor do spraw infrastruktury oświetleniowej Electronic Control Systems, Michał Kasztelewicz.
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- To coś innowacyjnego na terenie świętokrzyskim. Jest dosłownie kilka gmin w tym regionie, które korzystają z tak rozbudowanego systemu sterowania, a przy takiej ilości opraw
oraz rozpiętości położenia i systemu sterowania to jedyna.
Pod tym względem to pionierska inwestycja Ożarowa. Aura
nam sprzyja, przed nami długie dni, możemy pracować. Nie
widzę zagrożeń wykonania prac w terminie.
Inspektor nadzoru Mariusz Marciniak nie ukrywał, że jest
to bardzo duża inwestycja, kluczowa dla gminy Ożarów, największa modernizacja oświetlenia. Zostanie wymienionych
ponad dwa tysiące punktów. Na pewno wystąpią przerwy w
dostawie energii elektrycznej, co może budzić pewne komplikacje i obawy mieszkańców. Jednak będą one krótkotrwałe, przejściowe, tylko na ten moment, gdy będzie następowała modernizacja, wymiana na nowe lamp oświetleniowych.
Podczas prac zostanie wymienionych 1412 lamp, które
dzisiaj oświetlają miejscowości gminy. Obecnie są one zamontowane na co drugim słupie i są wygaszane w nocy od
godziny 23 do 5 rano. W trakcie realizacji inwestycji zostanie dołożonych 667 lamp, tak by były one zamontowane na
każdym słupie. Jednocześnie po wymianie oświetlenia lampy
będą świecić od zmierzchu do świtu.
Zarezerwowane zostały również środki na opracowanie projektów oświetlenia w miejscach, w których dzisiaj go
nie ma. W przetargu wpłynęło 6 ofert: najtańsza wyniosła
4.784.700 zł, najdroższa - 5.998.792,85 zł. Finansowanie: 3.400.000 złotych (71%) od Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego, pozostała kwota 1.384.700
złotych (29%) z budżetu gminy Ożarów.
Podczas podpisywania umowy byli obecni: przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Dragan, zastępca Burmistrza
Ożarowa Paweł Rędziak, Sekretarz Gminy Tomasz Sobieraj.

z niej wydzielić pracowników do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego, które zajmuje się wywożeniem nieczystości i
śmieci. Siedmiu pracowników nie straciło pracy i uzyskało zatrudnienie w nowym przedsiębiorstwie. A zakład, oprócz tego
że nadzoruje sieć wodociągową, ma również pod sobą sieć
kanalizacyjną. W wolnych chwilach pracownicy pracują przy
udrożnieniu dróg lokalnych, usuwają krzewy, zakrzaczenia.
Firma z tych zadań wywiązuje się solidnie. - Stąd uważamy,
że to jest także zasługa wieloletniego dyrektora Krzysztofa Antoniewskiego i załogi, która naprawdę wie, dla kogo pracuje
i jak ma wykonywać swoja rolę – podkreśla burmistrz Marcin
Majcher.
Gmina posiada mieszkania w różnym standardzie, którymi zajmuje się zakład. Jest kilkanaście ładnych lokali w bloku,
popularnie nazywanym, „pod czerwonym dachem”. Są również mieszkania w zasobach komunalnych. W tej chwili nie
ma finansowej koniunktury, by gmina mogła realizować budownictwo komunalne czy socjalne, chociaż brakuje jej trochę
lokali. Są bowiem w gminie osoby, które oczekują na mieszkania. -Obserwujemy i śledzimy temat i jeśli tylko pojawią się
projekty w tym zakresie, środki finansowe z różnych funduszy,
to będziemy reagować i przystąpimy do budowy mieszkań –
wyjaśnia burmistrz Marcin Majcher.
(an)

Wisła znów postraszyła

(an)

Trzy wąwozy do umocnienia

7-dniowy pobyt w Brennej dla grupy artystycznej „Iskra” ufundował były
Starosta Opatowski Bogusław Włodarczyk.

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
korzystnie zakończył rok
Rada Miejska przyjęła sprawozdanie Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, który utrzymuje sieć wodociągową i sieć kanalizacyjną, dba o porządki i częściowo o budownictwo komunalne.
- Ze sprawozdania wynika, że dość korzystnie zakończył się
miniony rok – mówi burmistrz Marcin Majcher. -Trzeba powiedzieć, że mamy doskonale rozwiniętą służbę. Udało nam się

Służby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego kontrolowały wniosek gminy dotyczący umocnienia wąwozów
lessowych. Obecnie samorząd czeka na formalną decyzję o
przyznaniu środków na te zadania, które planowane są do
wykonania jeszcze w tym roku.
Gmina uzyskała akceptację i wstępną informację, że zakwalifikowały się do dofinansowania dwa odcinki o długości
1500 m w Śródborzu i jeden o długości 400 m w Wólce
Chrapanowskiej.
-Według projektu, który złożyliśmy do wojewody, liczymy
na dofinansowanie w granicach 80 procent - mówi burmistrz Marcin Majcher. – Złożymy nawet niższą stawkę, by
być konkurencyjnym i zwiększyć nasz udział. Przede wszystkim zależy nam na tym, by wybudować trudne odcinki dojazdowe do pól, które są w miejscowości Śródborze i także w
Wólce Chrapanowskiej.
Gmina nie zna jeszcze ostatecznych kosztów, bo to skomplikowana praca. Nie tylko trzeba zrealizować umocnienia
brzegów, ale również wykonać koryta odwadniające i odprowadzające wodę z tych punktów. Na pewno nie będzie
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KRONIKA OŻAROWSKA
Piknik “Już wakacje”

to tania inwestycja. Są odcinki, w których nie da się wykonać
drogi o większej szerokości niż 4 m. Jeśli powstanie odwodnienie, będzie to już komfort w stosunku do tego, co jest
obecnie. Dotychczas wąwozy były utwardzane grubym tłuczniem, ale przy wielu opadach deszczu i silnych burzach to
wszystko spływało na dół i niszczyło drogi.
(an)

Organizatorem pikniku było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu
Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie, dyrekcja Szkoły Podstawowej oraz żłobka „U Skłodowskiej”

Na Nadwiślańskim Szlaku Artystycznym pojawiły się nowe rzeźby wykonane na ubiegłorocznym plenerze

W gospodarstwie agroturystycznym „Sielska Dolina” w Nowem trwają plenery artystyczne organizowane przez MGOK w Ożarowie

ROZMOWY

- Jak zaczęła się Pańska przygoda
ze strażą pożarną? Czy pamięta Pan
ten moment, gdy pierwszy raz znalazł się w jednostce? Kto Pana wprowadzał, kto wspierał? Kto był wtedy
prezesem?
- Byłem małym dzieckiem, przychodziłem do strażnicy, podpatrywałem, jak
starsi ćwiczyli i tak zapisałem się do OSP.
Miałem wtedy 18 lat. Obecnie jestem już
29 lat czynnym strażakiem.
- Jakie zdarzenia Pan zapamiętał
ze swojej służby? Które z nich szczególnie utkwiły panu w pamięci?
- Pamiętam, jak wybuchały pożary w
godzinach nocnych, jeden za drugim,
o dwunastej w nocy, o dwunastej w południe. Człowiek nie miał wytchnienia,
gasiliśmy do późnych godzin rannych.
Chodziło o ratowanie mienia, zdrowia i
życia ludzi. Dziwiłem się, byłem przestraszony. Paliły się stodoły, budynki mieszkalne u nas i w Wólce Chrapanowskiej.
Dzisiaj wiadomo, że były to podpalenia.
Nie pamiętam już, czy udało się schwytać sprawcę, czy sprawców.
- Z perspektywy Pańskich doświadczeń, co by Pan powiedział
młodym ludziom, którzy chcieliby
wstąpić do jednostki? Jakimi cechami powinien charakteryzować

Medal dla ojca, medal dla syna
- rozmowa z druhem Grzegorzem Jarochą, prezesem OSP w Suchodółce

się dobry strażak? Jak powinno się
układać współpracę z rodziną, by nie
popaść w konflikt z rodzicami, żoną,
dziećmi, bo to się robi kosztem życia
prywatnego.
- Najpierw muszą być chęci i odwaga. Trzeba brać udział w różnych zdarzeniach. Strażak OSP to ochotnik. Jeśli
wstępuje się do straży, to wiadomo, co
czeka człowieka, jakie zadania, wyzwania. Najbliższe otoczenie musi mieć wtedy dużo wyrozumiałości.
- Których druhów Pan zapamiętał
ze swoich starszych kolegów? Kto był
dla Pana wzorem, przykładem dobrej służby?
- Mój poprzednik, prezes Janusz
Wrona, był dobrym wzorem dla nas
wszystkich. Ceniliśmy go i szanowaliśmy.
Przy okazji chciałbym powiedzieć, że dobrze współpracujemy z Urzędem Miasta
i Gminy. Wszystko świetnie się układa.
Ostatnio zapisało się do nas czterech
młodych chłopaków. Nie mamy więc
ubytków jak w wielu innych jednostkach.
- Proszę powiedzieć, jakie odznaczenie dzisiaj Pan otrzymał (roz-

mawiamy podczas Gminnego Dnia
Strażaka)? Jak Pan przyjął te wysokie
odznaczenia?
- Dzisiaj otrzymałem Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa i medal za 25 lat
pracy w straży. Czuję olbrzymią satysfakcję, że zostałem wyróżniony za swoje
zasługi, chęć pracy, za poświęcenie. To
daje mi jeszcze więcej energii.
- Proszę powiedzieć o swoim życiu zawodowym, rodzinnym. Czym
zajmuje się Pańska żona, dzieci?
- Od 1985 roku pracuję w spółce
CEMET S.A., jestem maszynistą pojazdów. Żona poświęca się gospodarstwu.
Mamy pięcioro dzieci. Mój syn Mateusz
też jest strażakiem, dzisiaj otrzymał medal za 5 lat pracy w straży.
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W niedzielę, 28 kwietnia, w Nowem odbyło się XIII Wojewódzkie Święto Kwitnącej
Wiśni. Mimo nie najlepszej pogody, dopisała publiczność. Występy i prezentacje cieszyły się dużym powodzeniem.

Święto wiśni
w Nowem

- Dzisiejsze święto jest takim ukoronowaniem waszej całorocznej pracy,
wysiłku, który wkładacie w to, aby wiśnia Nadwiślanka zaistniała na rynku
krajowym – powiedział podczas uroczystego otwarcia burmistrz Marcin Majcher. - Jesteście producentami najwspanialszego owocu, wiśni Nadwiślanki,
której nazwa jest chroniona w Unii Europejskiej. To unikatowy produkt, który
macie przyjemność produkować. Mam
nadzieję, że najbliższe lata doprowadzą
do istotnych zmian. Wreszcie ten nasz
rodzimy produkt będzie objęty specjalną dopłatą, jak to się często dzieje w
innych krajach. To spowoduje, że wiśnia
Nadwiślanka będzie opłacalna na naszym rynku.
Prezes Spółdzielni Producentów
Owoców i Warzyw Nadwiślanka w
Ożarowie, Bartłomiej Kwaśniak, powitał wszystkich gości i życzył miłego po-

bytu. - To nie tylko święto,
ale także cykl wykładów o
sadownictwie, miejsce spotkań artystycznych w gminie, która wszechstronnie
rozwijała się i się rozwija
– powiedział poseł na Sejm
RP, Kazimierz Kotowski. - To
tutaj pokazano, jak należy układać relacje między
samorządem, gospodarką i innymi elementami,
płaszczyznami, które tworzą lokalną społeczność,
małą ojczyznę. Dzisiaj możemy tutaj się
cieszyć i pokazywać producentów, ludzi,
którzy związali swój los i swoich rodzin z
produkcją wiśni Nadwiślanki.
W imieniu posła Andrzeja Kryja członek Zarządu Powiatu Opatowskiego,
Andrzej Gajek, podziękował sadownikom za trud włożony w produkcję wiśni.
Wyraził przekonanie, że ten rok w sensie finansowym będzie o wiele lepszy niż
poprzedni i opłacalność produkcji wzrośnie.
- Powinniście czuć się wyróżnieni z
tego powodu, że takie święto jest tylko u
was, ponieważ tutaj znajduje się zagłębie wiśni – zwrócił się do sadowników
Starosta Opatowski Tomasz Staniek. Jest tu wiśnia Nadwiślanka, która tutaj
właśnie wyrosła. Rolnik powinien mieć
zabezpieczenie i już dzisiaj wiedzieć, w
jakiej cenie będzie sprzedawał produkty. Jako Starosta Opatowski pod koniec

str. 10
roku powołam inkubatory przedsiębiorczości rolnej, gdzie będzie też miejsce
dla waszej grupy producenckiej.
Radny powiatowy, były starosta Bogusław Włodarczyk, podziękował za
trud, za produkcję, za dobre słowo, za
życzliwość, za lata współpracy. Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opatowie, Artur Lis,
pogratulował sadownikom ich codziennej pracy. W inauguracji święta uczestniczyli między innymi wójtowie i burmistrzowie okolicznych gmin: Tarłowa - Tomasz Kamiński, Zawichostu – Katarzyna
Kondziołka, Wojciechowic - Szymon
Sidor. Pojawił się także były wiceprezes
cementowni Marek Soboń z małżonką.
Do południa w części szkoleniowej
z wykładami wystąpili przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa.
Dr hab. Monika Bieniasz mówiła o innowacyjnym sposobie wykorzystania
owoców, w szczególności wiśni, prof. dr
hab. Stanisław Mazur – o bezpiecznej
ochronie wiśni, mgr Krzysztof Gasparski z firmy Procom Polska – o nawożeniu. Kierownik KRUS z Ożarowa, Anna
Szewczyk, przedstawiła zakres bezpieczeństwa stosowania środków, którym
zajęła się jej jednostka terenowa.
Tradycyjnie podczas uroczystości
odbył się konkurs plastyczny „Kwitnący
sad wiśniowy”. Jury, burmistrz Marcin
Majcher, dyrektor Miejsko - Gminnego
Ośrodka Kultury Marian Sus, postanowiło przyznać pierwszą nagrodę 7-letniemu Wiktorowi Cielebąkowi, drugą
5-letniej Nikoli Stalmach, trzecią 7-letniemu Dawidowi Stalmachowi, czwartą
10-letniej Malwinie Relidze. Wyróżnienia otrzymali: 6-letni Dominik Górski,
13-letnia Karolina Pawłowska, 8-letnia
Blanka Górska.
W części artystycznej nie zabrakło gier i konkursów z nagrodami dla
dzieci, występów lokalnych kapel i grup
wokalnych, a także występów zespołów
folklorystycznych z Miejsko - Gminnego
Ośrodka Kultury w Ożarowie. Na scenie występowały grupy: „Kapela Morki”,
„Ożarowiacy”, „Nowianecki”, „Lasocianie”, „Sobowiacy”. Gwiazdą wieczoru
był zespół „DeJw”. O godzinie 20.00
rozpoczęła się zabawa taneczna, na
której zagrał zespół „Sk-1”.
Tradycyjnie już dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa najnowszego
sprzętu sadowniczego, kiermasz dzieła
ludowego, stoiska handlowe, prezentacja firm.
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Grupa jubilatów otrzymała w Urzędzie Miejskim specjalne odznaczenia „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” - 50-lecie związku, czyli Złote Gody. Były też listy
gratulacyjne dla małżonków świętujących 60 lat pożycia małżeńskiego - Diamentowe Gody. Spotkanie poprzedziła
msza święta w miejscowym kościele.
Najpierw małżonkowie podziękowali sobie za wspólne lata życia i
przyrzekli, że zrobią wszystko, aby ich
małżeństwa nadal były szczęśliwe. –
Wasz wyjątkowy trud został doceniony
przez władze państwowe i samorządowe, czego dowodem jest przyznanie
państwu odznaczeń przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej – powiedziała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Teresa Gawron. –Nasze małżeństwa
to dowód miłości i wzajemnego zrozumienia.
Wiktor Kowalski, doradca Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek,
przeczytał list skierowany przez nią
do wszystkich jubilatów. – Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze życzenia i
gratulacje z okazji jubileuszu pożycia
małżeńskiego. Dzisiejsza uroczystość
to wyjątkowe świadectwo dla młodych
pokoleń, ale też dowód na wewnętrzną
siłę, dojrzałość i niezwykłą wrażliwość
na drugiego człowieka.
Burmistrz Marcin Majcher z podziwem wyraził zadowolenie, że widzi jubilatów w doskonałym zdrowiu. - Każdego dnia, gdy spotykamy się czasami
na ulicy, nie mamy dla siebie zbyt wiele
czasu, by ze sobą porozmawiać, ale
dzisiaj jest szczególny dzień – powiedział. - Możemy się spotkać, podziękować za długoletnie pożycie małżeńskie.
Jesteście wzorem nie tylko dla swoich
rodzin. Cieszymy się, że mamy tak dostojnych jubilatów i dzisiaj możemy z
wami się spotkać, serdecznie podziękować za waszą pracę, aktywność.
Przewodnicząca Rady Miejskiej,
Halina Dragan podkreśliła, że miłość
małżeńska to niekoniecznie droga
krzyżowa. Życzyła, by jubilaci przez
swe lata życia dalej przeszli w zdrowiu,
szczęściu, w otoczeniu dobrych i serdecznych ludzi.
Odznaczenia i dyplomy wręczali:
burmistrz Marcin Majcher, przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Dragan,
doradca wojewody Wiktor Kowalski,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Teresa Gawron.
Po wręczeniu odznaczeń i listów
gratulacyjnych odbył się koncert w

Nagrodzone
małżeństwa

wykonaniu podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Zaprezentował się solista ze studia Sławomira
Lutyńskiego, Oskar Juryś. Wystąpił zespół „Ożarowiacy”, który wykonał wiązankę popularnych pieśni z regionu,
o Ożarowie, Wiśle, pobliskiej okolicy,
począwszy od popularnej „Chatki”. Popularne utwory z regionu zaprezentowała kapela „Andrusy”. Nie zabrakło
na koniec tańców i symbolicznej lampki szampana.
Medale „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” 50 lat (Złote Gody) otrzymali: Marianna i Stanisław Majewscy,
Wanda i Jan Warelisiowie, Krystyna
i Zenon Orańcowie, Zofia i Czesław
Adamczykowie, Zofia i Ryszard Cie-

plińscy, Izabela i Henryk Połeciowie,
Marianna i Henryk Roleccy, Maria i
Edward Buczkowie, Teresa i Adam Walerowiczowie, Teodora i Adolf Kaszowie, Alina i Tadeusz Gronkowie, Krystyna i Henryk Letkiewiczowie, Halina
i Antoni Tużnikowie, Maria i Eugeniusz
Chamerowie, Helena i Krzysztof Dulni,
Jadwiga i Jan Skrzyńscy.
Małżonkowie świętujący 60 lat pożycia małżeńskiego: Marianna i Józef
Berowie, Wanda i Stanisław Bęczkowscy, Jadwiga i Edward Kuszczykowie,
Maria i Włodzimierz Mistrzykowie,
Lidia i Jerzy Nogajowie, Danuta i Eugeniusz Wójcikowie, Maria i Bolesław
Zającowie.
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W Ożarowie odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka. Uroczystość, podczas
której miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej przekazany został samochód
ratowniczo – gaśniczego, a wyróżniający się druhowie otrzymali medale i odznaki, poprzedziły Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze.

Gminny Dzień Strażaka
w Ożarowie

Sebastian Wnuk - wszyscy z OSP w
Suchodółce oraz Karol Walos i Paweł
Wepsięć – obydwaj z Sobótki.
Odznakę za Wysługę Lat 45 otrzymał druh Kajetan Piątek, Lat 25 – druh
Grzegorz Jarocha, Lat 20 – druhowie:
Piotr Wiśniewski, Krzysztof Wiśniewski,
Lat 15 – Sebastian Wnuk, Lat 5 – Mateusz Jarocha, Dawid Witkowski, Paweł
Maruszewski, Adrian Medaj, wszyscy z
OSP w Suchodółce.
Odznaczenia wręczali: poseł Andrzej Kryj, marszałek Andrzej Bętkowski, Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Opatowie, starszy
kapitan Sylwester Kochanowicz, burmistrz Marcin Majcher.

Nagrody za zawody

Samochód dla jednostki
Pododdziały wprowadził na plac
dowódca uroczystości – druh Jakub
Łowicki. Następnie złożył raport o gotowości do rozpoczęcia uroczystości
Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, członkowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
RP – Andrzejowi Bętkowskiemu. Naczelnik OSP w Ożarowie, druh Paweł
Tomaszewski, przybliżył historię jednostki.
Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej Urzędu Miejskiego w Ożarowie, Sekretarz Zarządu Oddziału
Miejsko - Gminnego Związku OSP RP
w Ożarowie, Łukasz Adamski, odczytał decyzję o przekazaniu samochodu,
którą wraz z kluczykami od posła na
Sejm RP Andrzeja Kryja, Marszałka
Andrzeja Bętkowskiego i Burmistrza
Ożarowa, Prezesa Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Opatowie, Marcina Majchera, odebrał
druh Paweł Tomaszewski. Następnie
kluczyki przekazano kierowcy, druhowi Piotrowi Rynio.
Samochód poświęcił ksiądz kanonik Jan Ziętarski, proboszcz Parafii pw.
Św. Stanisława Biskupa Męczennika w
Ożarowie.

Poseł Andrzej Kryj, Marszałek
Województwa Andrzej Bętkowski i
Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher
przecięli symboliczną wstęgę podczas
przekazania jednostce OSP w Ożarowie samochodu ratowniczo - gaśniczego Renault 3/16, który w całości
kosztował 896 670 zł. Został zakupiony ze środków kilku instytucji. Urząd
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przekazał 522 351 zł, Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej – 200 202
zł, a Gmina Ożarów – 174 117 zł.

Odznaczenia i wyróżnienia
Druh Łukasz Adamski odczytał
wyciągi z postanowień o przyznaniu
medali i odznak. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał druh
Grzegorz Jarocha, Srebrny Medal –
druhowie Krzysztof Wiśniewski i Piotr
Wiśniewski – wszyscy z OSP w Suchodółce.
Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali druhowie: Arkadiusz Religa z OSP
w Szymanówce, Przemysław Kwiatkowski, Mateusz Jarocha, Paweł Maruszewski, Adrian Medaj, Dawid Witkowski,

Sędzia główny Gminnych Zawodów
Sportowo – Pożarniczych, starszy kapitan Sebastian Saramański, odczytał
protokół końcowy.
Pierwsze miejsce w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zajęły
dziewczęta z Wyszmontowa, pierwsze
miejsce w kategorii Kobiecych Drużyn
Pożarniczych zajęła reprezentacja z
Prus. W kategorii OSP pierwsze miejsce
zdobyła jednostka z Szymanówki. Jest
to czwarte z rzędu zwycięstwo tej drużyny. Drugie miejsce zajęli druhowie z
Ożarowa, trzecie z Jakubowic, czwarte
z Nowego, piąte z Lasocina, szóste z
Suchodółki.

Okolicznościowe wystąpienia
Burmistrz Marcin Majcher wyraził zadowolenie, że druhowie mogli
się spotkać i uczestniczyć w rywalizacji. –Dla wielu z Was to taki przyjazny
dzień, w którym możemy usiąść, zjeść
strażacką grochówkę – powiedział. –
Cieszę się, że możemy uczestniczyć w
Zawodach Sportowo - Pożarniczych.
Życzę Wam, abyście zawsze w zdrowiu przetrwali, aby było jak najmniej
zdarzeń trudnych, przykrych, a nasze
towarzyskie spotkania z okazji rocznic
czy świąt strażackich były zawsze miłe
i serdeczne.
Marcin Majcher podziękował marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu
za samochód pożarniczy, który gmina
uzyskała dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, i posłowi
Andrzejowi Kryjowi. Część środków
bowiem pochodziła od rządowej administracji, od Komendanta Główne-
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go Państwowej Straży Pożarnej. Swój
udział w zakupie wniosła także Gmina
Ożarów. Samochód jest doskonale wyposażony. Poza sprzętem podstawowym ma również to, czego nie ma w
większości jednostek.
– Czasem może jesteście niezadowoleni, że kierujemy Was na szkolenia,
ale staramy się, byście zdobywali kolejne doświadczenia i kwalifikacje – zwrócił się burmistrz do druhów. – To jest po
to, aby Wasz udział w zdarzeniach był
bezpieczny. Abyście wiedzieli, jak w danej chwili się zachować, by nie tworzyć
zagrożenia nie tylko dla siebie, ale dla
swego kolegi, który uczestniczy z Wami
w akcji ratowniczej. Z całego serca serdecznie dziękuję Wam również za to, że
dziś uczestniczyliście w tych Zawodach
Sportowo - Pożarniczych. Mam nadzieję, że kolejne dni również przyniosą wiele spotkań, takich towarzyskich, które
będziemy chcieli kontynuować w waszych jednostkach. Czekają nas znaczące rocznice, w przyszłym roku 115 lat
jednostki OSP Ożarów. Mam nadzieję,
że spotkamy się także na tej uroczystości. Szczęść Wam Boże!
Poseł Andrzej Kryj z szacunkiem mówił o strażakach. Cieszył się, że przypadł mu zaszczyt wręczania wyróżnień
druhom biorącym udział w zawodach,
medali i odznak za wzorową, długoletnią służbę. Gratulował wszystkim, którzy

cieszą się tak dużym uznaniem społecznym.
Marszałek Andrzej Bętkowski przekazał na ręce burmistrza Marcina Majchera specjalny grawerton z podobizną
św. Floriana i wyraził radość, że może
przebywać w drużynie strażackiej. Przekazał wszystkim najserdeczniejsze życzenia i gratulacje.
– Jest nas w województwie ponad
850 jednostek OSP. 220 to te, które są w
Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym – powiedział Andrzej Bętkowski. –
Wszystkie bardzo skutecznie wspierają
Państwową Straż Pożarną. Obchodzimy święto Floriana, cały maj to miesiąc
ochrony przeciwpożarowej i będziemy
wracać do tej pamiątki świętego. Bo to
już 1715 lat czcimy św. Floriana, który
zginął utopiony przez rzymskich żołnierzy.
Andrzej Bętkowski przypomniał, że
przed wojną zaczęto robić wykopaliska,
podczas których faktycznie znaleziono
szczątki doczesne czterdziestu osób,
za których św. Florian oddał życie. On
w czasach cesarza Dioklecjana, kiedy
prześladowano mocno chrześcijan, ujął
się za prześladowanymi legionistami
chrześcijańskimi. Spotkało to się z ostrą
reakcją rzymskich zwierzchników i za to
został utopiony w rzece.
– Tę pamiątkę przywołuję, by dzisiaj
strażacy jako ludzie, którzy spieszą z po-

Rys historyczny jednostki OSP w Ożarowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowie została powołana w 1905 roku.
Jedną z przyczyn skłaniających władze osady do utworzenia straży były dwa
groźne pożary, które zostały odnotowane w kronikach krajowych w 1900 i
1904 roku. Można domniemać, że w czasach tych pożarów były już w Ożarowie narzędzia do walki z ogniem, ale straży jako organizacji brakowało. W
publikacji naukowej „Towarzystwa Straży Ogniowej w Królestwie Polskim”
profesora Tadeusza Olejnika podany jest rok 1905 jako data utworzenia straży
pożarnej w Ożarowie.
W 1906 roku Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Ożarowie jako
jedna z nielicznych straży w Królestwie Polskim otrzymało wsparcie finansowe
od Zarządu Wzajemnych Ubezpieczeń Budowli od Ognia w wysokości 590 rubli na zakup podstawowego sprzętu gaśniczego. W Ożarowie nie zachowały się
żadne dokumenty dotyczące założenia straży ani żadne dokumenty sprzed 1918
roku. Prawdopodobnie spaliły się w wielkim pożarze miejscowości w czasie walk
frontowych w 1915.
20 lutego 1920 roku odbyło się zebranie, na którym podjęto decyzję w
sprawie reaktywowania działalności po okresie wojennym. Okręg działania
straży ożarowskiej obejmował gminy: Ożarów, Lasocin, Czyżów Szlachecki, Wojciechowice. Pełna nazwa OSP Ożarów brzmiała: Towarzystwo Straży
Ogniowej Ochotniczej w Ożarowie Radomskim. Jedyną pamiątką z lat przedwojennych są dwie fotografie zachowane w rodzinie Adamskich i Zbigniewa Blinowskiego. Na podstawie tych fotografii można wywnioskować, że straż przed
wojną posiadała sztandar. W czasie II wojny światowej sztandar ten zaginął i
jego los jest nieznany. Z fotografii wynika również, że w Ożarowie przed wojną
istniała Drużyna Kobieca zwana wtedy „Samarytankami”.
Pierwsza remiza w Ożarowie mieściła się w drewnianej szopie w pobliżu dzisiejszej strażnicy na rogu Lubelskiej, teraz ulicy Mazurkiewicza. Po roku
1945 strażnica znajdowała się w drewnianym baraku obok dzisiejszego ronda.

mocą innym, mieli ciągle na względzie
tę ofiarność, poświęcenie dla drugiego
człowieka – podkreślił marszałek. –
Jeszcze raz wszystkim gratuluję, przede
wszystkim zwycięzcom zawodów, ale
również tym, którzy otrzymali nasze korporacyjne medale i odznaki. Dziękuję
Państwowej Straży Pożarnej za pomoc w
przeprowadzeniu zawodów, sędziom za
właściwy nadzór.
Starosta Opatowski Tomasz Staniek
pogratulował strażakom sukcesów w
imieniu Wojewody Świętokrzyskiego
Agaty Wojtyszek i posłanki, wiceminister
Sportu i Turystyki, Anny Krupki. – Jesteście kontynuatorem chlubnych tradycji
ruchu strażackiego – mówił. – Wasza
bezinteresowna służba to wyróżnienie i
chluba. Wymaga jednak wielu poświęceń i wytrwałości.
Komendant Powiatowy PSP, starszy
kapitan Sylwester Kochanowicz, przeczytał życzenia, które skierował do strażaków
w ich święto Prezydent RP Andrzej Duda.
Z życzeniami i gratulacjami dla druhów
wystąpił Pierwszy Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Opatowie, młodszy inspektor Andrzej Skowroński.
Po części oficjalnej odbył się piknik
strażacki, który uświetnili artyści Sceny
Juno z Lublina. Zainteresowani mogli
podziwiać wystawiony sprzęt strażacki i
korzystać z przygotowanych atrakcji.
(an)

Ostatecznie nowa strażnica zbudowana została w latach 1965-1969 w obecnym
miejscu przy ulicy Polnej 22. Pierwszym samochodem strażackim był wojskowy
Dodge, później w 1960 – Star 25, w 1970 – Star 26 i w 1990 – Jelcz 004.
Kolejny rozkwit działalności nastąpił w latach 60. i 70. w czasie sprawowania
funkcji naczelnika przez druha Romana Kobrzyckiego. W 1966 roku powołano
kobiecą drużynę pożarniczą, w 1980 jednostka otrzymała sztandar. 22 maja 1995
roku została wprowadzona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
W latach 2002-2003 rozbudowano strażnicę o dwa dodatkowe garaże z zapleczem socjalnym. W 2005 roku odbył się jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie. Podczas uroczystości nadano jednostce nowy sztandar.
Do chwili obecnej jednostka dysponowała trzema samochodami gaśniczymi: Starem 244 z 1996, Jelczem 010 z 1998 i Lublinem z 2010 roku. OSP w Ożarowie jest jedną z najaktywniejszych jednostek w województwie świętokrzyskim
i najbardziej aktywną w powiecie opatowskim. Co roku bierze udział w ponad
100 akcjach ratowniczo - gaśniczych.
W ostatnich latach, dzięki środkom z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz samorządu gminnego wzbogaciliśmy się o nowoczesny i profesjonalny sprzęt. Jest to łódź ratownicza Whaly z silnikiem zaburtowym na przyczepie transportowej oraz quad z przyczepką. Dziś, dzięki środkom Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Państwowej Straży
Pożarnej oraz Gminy Ożarów, świętujemy przekazanie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu Renault D14. Wartość samochodu wraz z wyposażeniem to niespełna 900 tys. zł.
Obecnie zarząd jednostki pracuje w następującym składzie: prezes Arkadiusz Kroczek, naczelnik Paweł Tomaszewski, sekretarz Krzysztof Ciepliński,
skarbnik Mariusz Czapczyński, gospodarz Krzysztof Tużnik. Jednostka liczy 31
członków zwyczajnych, 4 honorowych i 2 wspierających.
naczelnik OSP w Ożarowie,
druh Paweł Tomaszewski
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Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
obchodził 25-lecie istnienia. Na jubileusz przybyło wielu znamienitych gości.
- Gorąco dziękuję wam, że ten
dom funkcjonuje, bo to wasza zasługa, wasza praca, wasze poświęcenie
– zwrócił się do pracowników dyrektor DPS Marian Cieszkowski. - Tworzycie prawdziwie rodzinną, ciepłą
atmosferę, tak aby mieszkańcy czuli
się tu jak we własnym domu. Praca
z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, przewlekle psychicznie
chorymi to szczególny rodzaj misji,
powołania. Jesteście ich przewodnikami i tłumaczami w kontaktach ze
światem zewnętrznym, zawsze gotowi do pomocy, która przynosi mieszkańcom najwięcej korzyści i prowadzi
do lepszego jakościowo życia. Dom
spełnia wszystkie obowiązujące standardy wynikające z ustawy o pomocy
społecznej.

Pomnażane talenty
Dyrektor Marian Cieszkowski powitał wszystkich gości. Podziękował
swojej rodzinie, synom, którzy przez
25 lat ciągle go wspierali. Odczytał
list gratulacyjny, który nadesłała senator Janina Sagatowska. Za zaproszenie podziękował poseł Kazimierz
Kotowski. - Zawsze będę pamiętał i
cenił sobie ludzi, poczynania i przedsięwzięcia, które dane mi było podejmować i realizować – powiedział.
- Dzisiaj na ręce pana dyrektora z
wielką satysfakcją i ze wzruszeniem
przekazuję serdeczne podziękowania za pracę, która stała się misją,
za wszystko to, co z zespołem ludzi
wspierał przez te lata
Andrzej Gajek odczytał list z życzeniami od posła Andrzeja Kryja,
w którym napisał, że DPS w Sobowie
już od 25 lat gwarantuje spokojne i
ciepłe miejsce do życia mieszkańcom,
osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Anna Paluch, reprezentująca
Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę
Wojtyszek i wicewojewodę Bartłomieja Dorywalskiego, pogratulowała
zaangażowania, które pozwala każdemu z mieszkańców stawać do walki ze swoimi słabościami i pomagać
sobie w codziennym życiu.
Szef Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Kielcach, Andrzej Michalski, nie

25 lat DPS w Sobowie
ukrywał, że w DPS zaszły ogromne
zmiany po ostatnim jego pobycie.
- Warto pomagać finansowo takim
DPS-om i takim samorządom jak w
Opatowie i w Ożarowie – podkreślił. - Tutaj talenty są pomnażane, ale
samo z siebie nic się nie zrobi. To zasługa dyrektora, ale też zespołu doświadczonych, dobrych pracowników.

Podziękowanie i szacunek
Wicestarosta Małgorzata Jalowska
w imieniu starosty, Zarządu Powiatu
Opatowskiego podziękowała za otaczanie opieką drugiego człowieka,
tworzenie atmosfery bezpieczeństwa,
zaufania i życzliwości. - W wyjątkowym domu jest wyjątkowa symbioza,
rodzina.
Starosta Tomasz Staniek przypomniał, ze powiat opatowski wychodzi
naprzeciw potrzebom ludzi, jest samorządem, w którym pomoc społeczna jest chyba najbardziej rozbudowana w województwie świętokrzyskim.
Znajduje tu się ponad 460 miejsc w
DPS-ach. - Pan o to miejsce dbał, tworzył je i dzisiaj należy się podziękowanie i szacunek panu oraz pracownikom – zwrócił się do dyrektora. - Od
początku pracuje pan w tym domu i
od początku jest pan też sternikiem,
kapitanem tego okrętu. Proszę przyjąć rarytas, Lament Opatowski. Za
mojej 8-miesięcznej kadencji trafia
dopiero do trzeciej osoby. Chcę, by
zawisł u pana w gabinecie i żeby później po skończonej pracy znalazł się
w pana rodzinnym domu.
Marian Cieszkowski podziękował
za upominek i uhonorował cztery
osoby, które spośród obecnej załogi
przepracowały z nim od początku.
Podziękowania otrzymały: Barbara
Abramowicz, Lucyna Pękalska, Jolanta Wojasiewicz, Renata Zdybska.

Dom, gdzie ciepło
i serdeczność
- Pańska wrażliwość na potrzeby
społeczne i ofiarna praca pozwoliła
pana podopiecznym stworzyć dom
pełen serdeczności i rodzinnego ciepła – zwrócił się do dyrektora Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher. Pracując z wielkim oddaniem, zapisał

pan wspaniałą kartę w służbie potrzebującym. Życzę panu wielu sukcesów
oraz szacunku pana podopiecznych i
pracowników.
Marcin Majcher przypomniał, że
obiekt po jednostce wojskowej znajdował się w stanie katastrofalnym.
Zaproponowano ówczesnej Wojewodzie Tarnobrzeskiemu, Janinie
Sagatowskiej, by go przejęła. Przybyła tutaj z dyrektorem Departamentu
Budownictwa i Nadzoru Budowlanego, panem Barańskim, który obejrzał
obiekty, przyjrzał się im, także zapleczu, funkcjonującym warsztatom
samochodowym, przemyślał sprawę.
Pani Sagatowska pojechała wtedy do
ówczesnego ministra Jacka Kuronia i
wracając, w godzinach wieczornych,
zadzwoniła do burmistrza z informacją, że jest kasa. I od tego się zaczęło,
pan Marian został szefem placówki.
Otrzymane pieniądze przelał na inwestycje, modernizację budynku i
stopniowo go zasiedlał. Pan Marian
jest więc wielkim autorem tego sukcesu. Stworzył tu dom rodzinny, gdzie
jest ciepło i serdeczność.
Dyrektorowi i załodze gratulowali: kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie,
Katarzyna Ambryszewska, dyrektor
DPS w Zochcinku, Jarosław Basak.
Dla uświetnienia jubileuszu wystąpili
podopieczni Sławomira Lutyńskiego:
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Gracjan Jakubczyk, Zuzia Pastuszka,
Zuzia Miś. Z koncertem zaprezentował się też Zespół „Sobowiacy” i
mieszkaniec DPS, Rysio Kruk.
Teren obecnego DPS wraz z zabudową zajmowała wcześniej jednostka
wojskowa. W 1990 roku, na mocy
obowiązujących przepisów prawnych,
nieruchomość została przekazana w
zarząd na czas nieoznaczony Wojewódzkiemu Zespołowi Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu. Rozpoczął się
okres przygotowań oraz prac remontowych. Zarządzeniem Wojewody
Tarnobrzeskiego z 15 czerwca 1994
roku został utworzony DPS jako samodzielna jednostka organizacyjna.
Na stanowisko dyrektora powołano
Mariana Cieszkowskiego. Od 1 stycznia 1999 DPS stał się jednostką organizacyjną Powiatu Opatowskiego.
Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego
z 24 października 2006 roku został
wpisany do rejestru Domów Pomocy
Społecznej.
Dom jest placówką koedukacyjną
opieki stacjonarnej, przeznaczoną
dla 136 osób, w tym dla 102 osób
niepełnosprawnych
intelektualnie
oraz 34 osób przewlekle psychicznie chorych w Filii Suchodółce. Teren
DPS, przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych, pozbawiony jest
barier architektonicznych. Mieszkańcy mają do dyspozycji 3-osobowe
pokoje funkcjonalnie umeblowane,
wyposażone w instalację przywoławczą, instalację alarmową przeciwpożarową. Ponadto na terenie DPS znajdują się pracownie terapeutyczne,
świetlice, aneksy kuchenne, stołówka
i kaplica. DPS posiada również salę
rehabilitacji.
Każdy mieszkaniec ma zapewniony regularny kontakt z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzem psychiatrą oraz ma możliwość korzystania - w razie potrzeby
- z poradni specjalistycznych. Dom
zapewnia różne formy terapii zajęciowej, uwzględniając uwarunkowania
zdrowotne, zainteresowania i umiejętności mieszkańców. W ramach
prowadzonej działalności kulturalno
- oświatowej organizowane są imprezy okolicznościowe, wystawy prac
oraz wycieczki, które pozwalają na
integrację ze środowiskiem lokalnym.
(an)

Burmistrz Marcin Majcher i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Teresa Gawron złożyli życzenia mieszkańcowi Zawady, Władysławowi Chruściakowi, który obchodził 104.
urodziny.

104 lata mieszkańca
Zawady w gminie Ożarów

Burmistrz Marcin Majcher i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Teresa
Gawron złożyli życzenia mieszkańcowi
Zawady, Władysławowi Chruściakowi,
który obchodził 104. urodziny.
Władysław Chruściak urodził się
29 kwietnia 1915 roku w Zawadzie.
Był trzecim dzieckiem Katarzyny i Jana,
którzy pochodzili z okolic Zawichostu.
Miał dwie siostry, Genowefę i Bogusławę, oraz dwóch braci, Jana i Stefana.
Tylko on żyje z całej piątki.
- Trudnym etapem w jego życiu był
okres II wojny światowej – opowiada wnuczka pana Władysława, Anna
Rola. - Porucznik Władysław Chruściak jako żołnierz Wojska Polskiego
był uczestnikiem kampanii wrześniowej
1939 roku. Okupację przeżył jako jeniec obozu w Ostaszkowie, a następnie po wymianie jeńców w hitlerowskim
Stalagu w Neubrandenburgu kolejne
lata okupacyjne spędził na przymusowych robotach w Nustrowie koło Rostocku. Tam zapoznał swoją przyszłą
żonę Feliksę z domu Wilk. Razem wrócili do kraju w maju 1945 roku. Ślub
zawarli pół roku później w listopadzie.
Zamieszkali razem z rodzicami Władysława we wsi Zawada.
Władysław Chruściak był rolnikiem,
ale to nie wystarczało, żeby z tak małego gospodarstwa utrzymać rodzinę.
Dlatego już od młodości stał się mura-

rzem. Pracował w tym zawodzie około
75 lat. Nie pamięta już, kiedy położył
pierwszą cegłę. Ostatnim jego dziełem
jest dom w miejscowości Zawada, w
którym obecnie mieszka z rodziną. W
wieku 93 lat udzielał się przy budowie
domu swojej wnuczki Ani. Otynkował
garaż, zrobił w nim wylewki, jak również
wykonał schody wejściowe do domu.
Wiek nie był wówczas żadną przeszkodą. Siłą i zaangażowaniem nie odstawał od dużo młodszych od siebie. Żona
Feliksa zmarła w marcu 2000 roku
- Chociaż praca z kielnią trwała od
świtu do zmroku, pan Władysław znajdował czas na spełnianie swojej pasji,
jaką była muzyka – mówi wnuczka
Anna Rola. - Grał na klarnecie i saksofonie ze swoją kapelą na weselach i
zabawach tanecznych. Muzyka i śpiew
towarzyszą mu do dziś, gdyż swój talent
przekazał swoim prawnukom. Mimo
tak licznych zajęć, zawsze znajdował
czas dla rodziny. Wspólnie rozwiązywał
z nią problemy, wspierał pomocą i dobrym słowem w trudnych chwilach.
Władysław ma dwie córki, Danutę i
Janinę, dwie wnuczki, Monikę i Annę,
dwóch wnuków, Jarosława i Jakuba,
a także ośmioro prawnucząt: Łukasza,
Jakuba, Karinę, Mateusza, Tymona,
Michała, Jana i Szymona.
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Staraniem Marka Lisa, Mirosława Kwapińskiego, wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSPRP w Sandomierzu, i niżej podpisanego, 27 kwietnia odbyła się
w Klimontowie sesja historyczna, której celem było przypomnienie sylwetek strażaków
mających istotny wkład w działalność niepodległościową od roku 1918 do czasów obecnych. Potrzeba takiego spotkania była oczywista, ponieważ - jak zauważono - podczas
różnych uroczystości rocznicowych 100-lecia odzyskania niepodległości o skali zaangażowaniu strażaków i poniesionych ofiarach mówiło się mało albo wcale, a szkoda, bo są
takie osoby, o których pamięć powinna być utrwalona dla następnych pokoleń.

Strażacy na szlaku niepodległości

Tematyka sesji odnosiła się do terenów obecnych powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego
i staszowskiego. Przez zarząd OSP
Klimontów wydany został folder eksponujący sylwetki zasłużonych strażaków.
W sesji uczestniczyli między innymi
posłowie, wójtowie i przedstawiciele
władz wojewódzkich. Miejscem spotkania była historyczna remiza klimontowskiej straży z roku 1929. Referowali:
Marek Lis, Mirosław Kwapiński i autor
tekstu.
Ramy niepodległościowego zaangażowania strażaków wynikały z
humanitarnej istoty tej służby. Nie polegały więc one na działaniach zbrojnych, lecz na wspieraniu takich i innych
działań, choć też wielu strażaków - z
obywatelskiego i patriotycznego obo-

wiązku – z bronią w ręku walczyło na
różnych frontach.
W okresie zaborów było to kolportowanie materiałów informacyjnych,
umacnianie języka i tradycji narodowych poprzez występy orkiestr i wystawianie sztuk w strażackich remizach,
a trzeba zaznaczyć, że straże ogniowe były wtedy jedynymi organizacjami polskimi działającymi legalnie. W
okresie pierwszej wojny światowej było
to współdziałanie z Polską Organizacją
Wojskową, tworzenie służb porządkowych na bazie OSP. W okresie drugiej
wojny światowej oficerowie pożarnictwa jako jedni z pierwszych uczestniczyli w budowaniu struktur organizacji
niepodległościowych, w tym Strażackiego Ruchu Oporu „Skała”. W remizach OSP i ZSP przechowywano wy-

posażenie wojskowe i transportowano
na akcje partyzanckie, ukrywano ludzi
poszukiwanych przez okupanta i wystawiano im strażackie legitymacje chroniące przed wywozem na przymusowe
roboty. W okresach pokojowych strażacy brali udział w budowie miejsc pamięci narodowej, organizowali imprezy niepodległościowe, współdziałali ze
Związkiem Strzeleckim. Przez cały czas
uczestniczyli również w uroczystościach
patriotyczno - religijnych i współdziałali
z Kościołem, ostoją polskości.
Działalność niepodległościowa w
strażach pożarnych nie obyła się bez
ofiar. Jak podaje „Przegląd Pożarniczy”
z 1948 roku, w wyniku represji w okresie II wojny światowej straciło życie 65%
strażackiego korpusu oficerskiego. Tym
wszystkim zawodowcom i ochotnikom
należy się szacunek i pamięć ze strony
naszego, kolejnego pokolenia, które
ma szczęście żyć w pokoju także dzięki
- między innymi - ich ofiarom.
Obchody jubileuszowe odzyskania
niepodległości są okazją do tego, by
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nie tylko pamiętać o kilku czołowych,
centralnie zasłużonych, strażakach,
ale także wydobyć z niepamięci ludzi z
terenu, o których, niestety, zapomniano. Podstawowym przesłaniem sesji
historycznej jest taka propozycja, aby
jeszcze teraz w gminach, jednostkach
OSP i komendach PSP, tam gdzie byli
zasłużeni dla niepodległości strażacy,
zorganizować spotkania i umieścić w
strażnicy tablicę z wizerunkiem zasłużonego strażaka i jego życiorysem.
Poniżej lista niektórych osób z regionu
sandomierskiego:
1. KP PSP Sandomierz – kpt. poż.
Klemens Jerka, komendant powiatowy,
zginął w Auschwitz w 1945 roku.
2. KP PSP Opatów – kpt. poż.
Gustaw Cieślicki, komendant powiatowy, represjonowany po roku 1945.
3. KP PSP Ostrowiec Św. – mjr
poż. Władysław Urbański, komendant
straży w Zakładach Ostrowieckich,
aresztowany, zesłany do Auschwitz w
1942 roku.
4. OSP Sandomierz – dh Jan
Wojcieszko, naczelnik OSP Sandomierz, komendant Straży Porządkowej
w 1918 roku, zorganizowanej na bazie
OSP.
5. ZG ZOSP RP Dwikozy – dh
Stanisław Bidas, naczelnik OSP Dwikozy, zastępca dowódcy drużyny Polskiej
Organizacji Wojskowej w tej miejscowości; rozbrajał Austriaków. Represjonowany w czasie okupacji i po roku
1945.
6. OSP Klimontów – dh Antoni
Oleszek, sanitariusz, naczelnik OSP
Sandomierz.
7. ZG ZOSP RP Obrazów –
dh Stanisław Wójcik, naczelnik OSP
Kleczanów, członek AK.
8. ZG ZOSP RP Samborzec – dh
Jan Misiuda, naczelnik OSP Samborzec, represjonowany po 1945 roku.
9. OSP Opatów – kpt. poż. Dionizy Filarowski, oficer z Opatowa,
członek AK ps. „Pobóg”, „Bohun”, odznaczony w roku 1981 Krzyżem Armii
Krajowej.
To tylko przykładowo wymienione
osoby zasługujące na upamiętnienie.
Na pewno takich postaci jest więcej.
Czasu na działania historyczne nie
brakuje, gdyż okres odzyskiwania niepodległości trwał praktycznie do roku
1922, gdy ostatecznie wyznaczone
zostały granice wolnej Rzeczpospolitej
Polskiej.
Wiesław Chmielewski

23 maja do Ożarowa przybyli seniorzy z Rembertowskiej Akademii Seniora, która działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego
Warszawy.

Goście z Rembertowa
u ożarowskich seniorów

- To pierwsze spotkanie w ramach
wizyty studyjnej, której celem jest bliższe poznanie sposobu funkcjonowania
i oferty obydwu instytucji, wymiana dobrych praktyk i doświadczeń – powiedziała podczas uroczystości kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej, Małgorzata Dębniak. - Myślę, że znajdziemy
obszary i możliwości do współpracy.
Celem nadrzędnym spotkania jest miłe
spędzenie czasu wolnego i zapomnienie o wszelkich problemach dnia codziennego.
Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher
powitał wszystkich gości, wyraził zadowolenie ze spotkania i życzył wszystkim
miłego pobytu. - Jesteśmy nową grupą,
liczymy na wasze doświadczenia i wymianę myśli indywidualnych. Pozwolimy sobie porozmawiać, zainteresować
tym, co państwo już zrealizowali – zwrócił się do przybyłych gości. - Stopniowo
będziemy mieć z państwem kontakt.
Będziemy się uczyć od was czegoś, co
naprawdę przyniesie wiele ciekawych
rozwiązań w naszym środowisku. Myśląc o naszym obiekcie, robimy zabudowę dla następnej części, bo jest nas
tak wiele. To jest bardzo budujące, że
towarzyszy wam wspaniała atmosfera.
Cieszę się, że seniorzy chcą się spotykać, wymieniać doświadczenia, ale
również potrafią się bawić, wykonywać
prace rękodzielnicze. Nie tracimy kontaktów z naszymi przodkami, z naszą
przeszłością. Staramy się przywrócić
dawne tradycje i to jest bardzo ważne.
To jest utrwalanie naszej tradycji środowiskowej.
Głos zabierali: zastępca burmistrza
Paweł Rędziak, prezes Stowarzyszenia
Ożarowska Akademia Seniora Danuta

Mroczek, zastępca prezesa Elżbieta Reimus. Członek zarządu stowarzyszenia
Marcin Kwieciński przypomniał w skrócie historię Ożarowa.
Dyrektor OPS Dzielnicy Rembertów,
Monika Dubanowska, podziękowała
za zaproszenie do Ożarowa. Na scenie
pojawili się przedstawiciele seniorów
z Rembertowa, koordynator Paulina
Chojecka, instruktor do spraw kulturalno - oświatowych Magda Fiedoruk,
opiekun grupy i właściciel biura turystycznego „Korneluk” Leszek Korneluk,
przewodnicząca Rady Rembertowskiej
Akademii Seniora Mirona Drewnowa.
Goście przekazali prezenty, obrazy,
materiały promocyjne, prace z rękodzieła, drobne gadżety. Otrzymali też
upominki od gospodarzy.
- My wszyscy jesteśmy tutaj istotni, bo wszyscy tworzymy tu wydarzenie – podkreślił przewodniczący Rady
Seniorów Dzielnicy Rembertów Ireneusz Wrześniewski: - My się łączymy,
bo wszyscy się dzielą. Coś dobrego
się dzieje. Jestem też w Warszawskiej
Radzie Seniorów. W Warszawie jest
nas około 400 tysięcy, w Rembertowie
– około 5-6 tysięcy. Przekazuję wam
pozdrowienia od seniorów całej Warszawy.
Goście mogli obejrzeć wystawę rękodzieła wykonanego przez grupę artystyczną „Spinka”, której opiekunem
jest Patrycja Sus - Lutyńska. Wystąpił
zespół ludowy „Ożarowiacy”, który
pod kierunkiem Teresy Opałki działa
przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury. Na koniec rozpoczęła się biesiada
przy grillu. Przygrywał zespół „Ożarowskie Andrusy”.
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CEMENT
W sobotę i niedzielę, 15 i 16 czerwca, pod
hasłem „Wspólnie budujemy nasz region”
odbywały się Dni Ożarowa. Dopisała pogoda, występy zgromadziły tysiące mieszkańców miasta, gminy, powiatu, regionu.
Gwiazdami wieczoru byli: pierwszego dnia –
Kamil Bednarek, drugiego – Mateusz Ziółko.

Z wzajemną współpracą
- Dziękuję za kilkumiesięczną współpracę. Witam mieszkańców Ożarowa i
gmin sąsiednich, pracowników naszej
firmy – powiedział pierwszego dnia podczas oficjalnej inauguracji święta prezes
Cementowni Ożarów, Janusz Miłuch.
- Dziękuję za bezpieczny rok pracy, za
wasz wkład, za rekordową produkcję
klinkieru, cementu w ubiegłym roku pod
przewodnictwem naszego prezesa Andrzeja Ptaka. A ja obiecuję, że postaram
się kontynuować tę dobrą tradycję. Na
koniec trochę prywatnych słów. Mamy
tu ósmoklasistów i absolwentów gimnazjum, również mojego syna. Życzę wam
wszystkim, byście dostali się do swoich
wymarzonych szkół. A teraz miłej zabawy.
Burmistrz Marcin Majcher podkreślił,
że dzięki współpracy pomiędzy cementownią a samorządem wspólnie organizowane są Dni Ożarowa. - To święto
nas wszystkich, pracowników zakładu, to
podziękowanie za trud, za pracę, aktywność, za to, że pomnażają także budżet
naszej gminy, samorządu – nie ukrywał.
- Na co dzień nie mają zbyt wiele czasu,
by przyjechać, skorzystać z atrakcji kulturalnych, wobec tego dzisiejsze święto jest
po to, by spędzić tu czas w gronie rodzinnym, przyjaciół, znajomych, usiąść, porozmawiać i cieszyć się tym, co wspólnie
zostało wypracowane. Z wielką radością
przyjmuję fakt, że prezes Janusz Miłuch,
następca Andrzeja Ptaka, zadeklarował
współpracę między zakładem a samorządem. Bawmy się razem wspaniale.
Wszystkiego najlepszego.
Poseł Kazimierz Kotowski podziękował za wspaniałe dni współpracy z cementownią, za życzliwość dla samorządu. - Jestem dumny, że mogę z wami
być, współpracować, być przydatny,
przez te lata mówiliśmy o wielu kwestiach
trudnych i mogliśmy przeżywać radosne chwile, które były pełne sukcesów
– powiedział. Doradca wojewody Agaty
Wojtyszek, Anna Paluch, pogratulowała samorządowi i zakładowi integracji
mieszkańców, dobrej współpracy i widocznych efektów promowania postaw
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Wspólne świętowanie
Dni Ożarowa z atrakcjami
obywatelskich w lokalnej społeczności.
Wicestarosta Opatowski Małgorzata
Jalowska mówiła, że Ożarów jest dobrym przykładem owocnej współpracy
samorządu z firmą lokalną.
Były prezes cementowni, obecnie
szef Rady Nadzorczej, Andrzej Ptak,
podziękował swojemu następcy za
kontynuowanie współpracy z gminą.
Prezes Janusz Miłuch wręczył pracownikom statuetki „Za Pracę na Rzecz
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” oraz
„Za Pracę na Rzecz Ochrony Środowiska”.
Program pierwszego dnia prowadzili: Kinga Patek i Tomasz Waldon z
cementowni. Zaraz po południu grupa
„Kwiatuszki” z Przedszkola Publicznego
wystąpiła z programem „W Ożarowie
jest super”, następnie zaprezentowali się
„Mali ożarowiacy” z Dziecięcego Zespołu
Tańca Ludowego ze Szkoły Podstawowej
„U Skłodowskiej”. Odbywały się koncerty zuchów i harcerzy z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących imienia Edwarda
Szylki, dzieci i młodzieży z sekcji wokalnej
MGOK im. Aleksandra Patkowskiego,
pokazy grup tanecznych. Z „Hitami na
nowo” wystąpiła młodzież z „Szylki”. Największe przeboje włoskie wykonał Stefano Terrazzino. Duże oklaski zebrały dzieci
z grup tanecznych MGOK. Z programem
„Pomyłka” wystąpiła młodzież z „Szylki” i
MGOK. Tłumy przyszły na koncert Kamila Bednarka.

Wspólne święto
Drugiego dnia burmistrz Marcin
Macher zwrócił się do wszystkich mieszkańców miasta i gminy: - To jest wasze
wspólne święto, z którego my, gmina i
cementownia, cieszymy się, że możemy
podziękować za całoroczną pracę.
Prezes Janusz Miłuch podziękował
byłemu prezesowi Andrzejowi Ptakowi
za miłe przyjęcie. - Na pewno będziemy
kontynuować tę dobrą tradycję współpracy z naszą gminą i całym środowiskiem
– podkreślił. - Wszystkich zapraszam do
cementowni. Mamy pomysł, by powstała u nas ścieżka edukacyjna, by każdy w
zorganizowanej grupie mógł przyjść i zobaczyć, jak produkuje się cement.
Pozdrowienia dla mieszkańców skierował poseł na Sejm RP, Andrzej Kryj. Wiem, że tu w Ożarowie są ludzie ciężkiej pracy, zatrudnieni przede wszystkim

w firmie, jaką jest Cementownia Ożarów
– powiedział Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski. Samorządowcy też starają się o to, by
wasze miasto było dostatnie i piękne.
Dziękuję tym wszystkim, którzy wsparli
finansowo piękną imprezę i wszystkim,
którzy tu dzisiaj przyszli, by się spotkać.
Wszystkiego najlepszego w Dni Ożarowa, niech to wydarzenie służy temu, by
was łączyć.
Ciepłe słowa do mieszkańców skierowali: Starosta Opatowski Tomasz Staniek, kierownik Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa Artur Lis, primator Spiskiej Białej Jozef Kuna. W święcie
wzięli udział: zastępca prezesa Cementowni Ożarów Tadeusz Gralec, szef marketingu cementowni Marek Surowiec,
ksiądz Jan Ziętarski, wójtowie - Wojciechowic Szymon Sidor, Lipnika Andrzej
Grządziel.
Program drugiego dnia prowadzili:
Teresa Opałka z MGOK i Tomasz Sobieraj z Urzędu Miejskiego. Koncerty
rozpoczęły się od występu Klubu Kreatywnego z Przedszkola Publicznego
w Ożarowie. Na scenie zaprezentowała się też młodzież ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
Dębnie. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pisarach wystąpili z programem
„Sięgaj gwiazd”. Wystąpiły grupy folklorystyczne z MGOK, Creative ze „Skłodowskiej”. Uczniowie z Publicznego
Zespołu Szkoły i Przedszkola z Lasocina
zaprezentowali się w programie „Tak...
tak..to PIN-up”. Oklaski zebrał zespół
Dryslak ze Słowacji. Grupa Seven Heaven z MGOK wykonała największe
przeboje Abby. Gwiazdą wieczoru był
Mateusz Ziółko.
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BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE

- W jaki sposób domokrążcy,
oszuści atakują mieszkańców gminy? Oszustom nie brakuje pomysłów, by tylko wyłudzić pieniądze.
Jakie ostatnie zdarzenia ma Pan
komendant w pamięci?
- Ostatnio osoby narodowości romskiej dokonały kilku kradzieży, szczególnie w mniejszych miejscowościach,
gdzie są osoby starsze, samotne, które
nie miały w sobie na tyle siły, by wyprosić obcych ze swego domu.
Obce osoby wchodziły do domu,
oferowały do sprzedaży koce. Jedna
osoba stałą w drzwiach, a inna wchodziła do dalszych pomieszczeń w domu
i penetrowała mieszkanie. Później okazywało się, że z domu zginęły pieniądze. Było to około 2 tys. złotych.
Metody oszustwa są różne. Raz
obce osoby wchodzą do mieszkań
pod pretekstem sprzedaży materiałów,
przedmiotów, innym razem, że przyjeżdżają z Caritasu i przywożą obuwie
domowe, kapcie. Chcą pomóc, właściciel mieszkania, starszy człowiek przy
wejściu jest zatrzymywany, zagadywany, w tym czasie inna osoba wchodzi
do lokalu od tyłu, dokonuje penetracji.
Kradnie różne kwoty. To się nasila w
okolicy świąt, gdzie ruch osób narodowości romskiej jest szczególnie duży.
Narażenie osób starszych jest bardzo duże. My, oprócz ścigania sprawców, apelujemy poprzez profilaktykę,
która polega na spotkaniach z takimi
osobami, to jest w gestii dzielnicowych.
To nasi pracownicy pierwszego kontaktu. Podczas spotkań, odwiedzin takich
osób, tłumaczą, pouczają o różnych
metodach oszustwa na wnuczka, pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej
czy pracownika gminy, zakładu energetycznego. Oszuści namawiają do
zmiany umowy z zakładem, przekonują, że będzie taniej, lepiej. Taka osoba
podpisuje dokument, później okazuje
się, że wcale nie jest taniej. Wiadomo,
pracownik ma płacone od liczby podpisanych umów. Często nowe umowy
są podpisane, jeśli tylko dowód osobisty się przekaże. Później takie są rezultaty, że przychodzą wysokie faktury do
zapłacenia.
W poprzednich latach dochodziło
do przynajmniej czterech takich spraw
z terenu gminy, może mniej na terenie
miasta, bo tu jest większy ruch. Na terenach wiejskich – tak.
Osoby narodowości romskiej poru-

Bezpieczeństwo w gminie

- rozmowa z komendantem Komisariatu Policji w Ożarowie, nadkomisarzem Zbigniewem Gawłem

szają się starymi samochodami
na niemieckich numerach rejestracyjnych. Trudno później ustalić takie osoby, bo po kradzieży
poruszają się bardzo szybko,
uciekają do innego powiatu.
Niestety, osoby starsze nie zapamiętują sprawców. Inna percepcja, spostrzegawczość, inne
zdrowie. Sprawcy, gdy są okazywani, trudni są do rozpoznania,
bo są do siebie podobni.
Mimo wielu apeli kierowanych do osób starszych, ciągle
dochodzi do oszustw. Oszukani
wyjmują pieniądze nie tylko z szafy czy
szuflady, ale też z banku, by tylko pomóc swemu wnukowi, który podobno
znalazł się w tarapatach. Przed trzema
laty mieliśmy taki przypadek na terenie
Ożarowa, gdy osoba starsza otrzymała
telefon z informacją, że wnuczek znalazł się w trudnej sytuacji i potrzebuje
szybko pieniędzy. Sprawca, dzwoniąc
do ofiary, działa na jej psychikę. Cały
czas jest z nią w kontakcie. Cały czas
z nią rozmawia, mówi, co ma robić.
Wszystko polega na tym, by ta osoba
nie zadzwoniła na policję. Jeśli tylko się
rozłączy, to wtedy kontakt się urywa.
Jest takie zagrożenie dla oszusta, że
ta osoba powiadomi policję. Bo takie
przypadki są nagłaśniane w telewizji,
prasie, ogólnie w mediach. I to się daje
zauważyć. Ostatnio kobieta doprowadziła do zatrzymania takiej grupy oszustów.

Podsumowanie,
apel komendanta
Na pewno nikt z policji nie będzie
do państwa telefonował, by przesłać
pieniądze na kaucję, na mandat czy
cokolwiek innego. Na pewno w sobotę czy w niedzielę pracownik opieki
społecznej nie chodzi po domach i nie
prosi o odcinek renty czy rachunek za
energię elektryczną. Jeśli osoby narodowości romskiej czy innej poruszają
się po terenie, to nie wolno ich wpuszczać do domu. Dbajmy o bezpieczeństwo własne. Jeśli zginą pieniądze, to
nasza strata. Czasami jednak ta prze-

moc wobec osób starszych jest daleko
posunięta i dbajmy o to, by nic nam się
nie stało. Trzeba uważać i nie wpuszczać osób obcych. Jeśli już to się stanie,
to możemy wołać kogoś przez ramię,
fikcyjnie, dać do zrozumienia oszustowi, że mąż czy syn są w domu, by tylko
nie dopuścić do oszustwa i przemocy.
Podczas naszych działań profilaktycznych zwracamy się do księży, by
czytali podczas nabożeństwa ostrzeżenia, komunikaty. Do osób starszych
najlepiej dociera się przez ogłoszenia
parafialne. W tym wieku zaufanie do
księdza jest dużo większe. My - wobec
nas - to zaufanie ciągle budujemy.
Ale też mamy już dość duże, dbamy
o ludzi, prosimy ich, by naprawdę nie
wpuszczali obcych osób do swoich domów.
I jeśli zadzwoni wnuczek, to na
pewno nie będzie prosił o pieniądze.
Jeśli jednak poprosi ktoś o pieniądze,
to z pewnością coś jest już nie tak. Gdy
przyjdzie pracownik OPS w sobotę i
poprosi o odcinek renty, to też trzeba
na to zwrócić uwagę.
Profilaktyka bywa najważniejsza, bo
później jest trudno ścigać. Dzisiaj jest
czas szybki, ludzie mają dużo spraw
do załatwienia. Są roztargnieni, coś
zostawią na podwórku, przed domem.
Czasami mogą paść ofiarą kradzieży,
mogą im zostać zabrane oszczędności
całego życia. A starsze osoby pieniądze zazwyczaj trzymają w domu, nie w
banku.
(an)
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Jubileusz XXV lecia

Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego
im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju 29.06 - 7.07.2019
W tym roku obchodzimy jubileusz XXV-lecia Festiwalu. Krystyna Jamroz była rodowitą buszczanką. Jedną z najbardziej znakomitych śpiewaczek polskich doby powojennej, solistką teatrów operowych we Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie. Nazywano ja
„buskim słowikiem”. Zmarła 9 lipca 1986 roku. Stała się patronką Międzynarodowego
Festiwalu Muzycznego. Rada Miejska uhonorowała swoją rodaczkę nazwą jednej z alei
uzdrowiska oraz tablicą pamiątkową na domu rodzinnym należącym do jej babci. Obecnie jest to znany szpital sanatoryjny „Krystyna”. W Muzeum Ziemi Buskiej otwarto stałą
ekspozycję jej poświęconą, dzięki pamiątkom przekazanym przez najbliższych.
Krystyna Jamroz

Dziennikarz i krytyk muzyczny Janusz Cegiełła napisał: „Należała do
artystek wyjątkowo hojnie obdarzonych
przez naturę: miała wielki, rzadkiej
piękności sopran dramatyczny, auten-

Rodzinne wspomnienia
o Krystynie Jamroz
Festiwal jest okazją do wspomnień.
Rozmawiamy na tarasie sanatorium
„Marconi” z Krystyną Kuźniak, córką
Krystyny Jamroz, i jej mężem, znanym
kompozytorem muzyki filmowej i telewizyjnej, Henrykiem Kuźniakiem. Informuję swoich rozmówców, że wywiad
zostanie zamieszczony w piśmie społeczno - kulturalnym „Ożarów”.
Krystyna Kuźniak: Matka urodziła się w Busku. Wyjechała stąd wraz z
babcią po wyzwoleniu do Wrocławia,
na Ziemie Odzyskane. To była połowa
czerwca 1945 roku. Tam, we Wrocławiu, się zadomowiły. Później kontakt
matki z Buskiem był bardziej sporadyczny. Z czasem mama wyszła za
mąż.
Ja urodziłam się również w Busku,
gdzie przebywałam często jako dziecko.
M.K.: W jakich okolicznościach
zawarliście swoją znajomość?
Krystyna Kuźniak: Miałam kolegę
w szkole, z którym zresztą do dziś się
przyjaźnimy. On był bratem koleżanki Henryka. Poznaliśmy się na imieninach, na które byłam zaproszona.
Zjawił się tam też Henryk, mój przyszły
mąż.
Henryk Kuźniak: Na wspomnianych imieninach byłem najstarszym
z uczestników towarzystwa. Miałem
samochód, może tym imponowałem,
nie wiem. Znajomość z imienin zbliży-

tyczną muzykalność, wspaniałą technikę wokalną, talent aktorski i świetne
warunki zewnętrzne. Co więcej, była
osobowością artystyczną o wielkiej sile
oddziaływania. Występowała na scenie trzydzieści cztery lata, utrzymując
się niezmiennie w czołówce najwybitniejszych śpiewaków polskich. Co zna-

mienne, jej gwiazda świeciła jasnym
blaskiem do końca. Szczyt swoich możliwości osiągnęła pod koniec kariery”.
Wiesław Ochman: „Busko kojarzy
mi się nie tyle z uzdrowiskiem, co z Krystyną Jamroz. Krysia była wielką artystką, obdarzoną dodatkowo niezwykłą
urodą. Poza tym była świetną aktorką”.

ła mnie z Krystyną. W
efekcie tego pobraliśmy się. Żona jest
moją muzą.
Krystyna
Kuźniak: Przyjeżdżamy
oboje do Buska na
Festiwal. To wielka
frajda. Z pewną nostalgią wspominamy
rodzinne spotkania,
czasy dzieciństwa i
młodości. SpotykaHenryk i Krystyna Kuźniakowie, Sergiusz Mikulicz - mąż Krystyny Jamróz
my się w kręgu znajomych z Buska i nie tylko, utrzymując nikowska, Bogdan Paprocki, Roma
relacje towarzyskie. Tutaj ludzie są Owsińska. Bogusław Kaczyński był już
nadzwyczajni. Jeśli nasza rozmowa wówczas dyrektorem Międzynarodoprzybliży ideę Festiwalu, przyda się na wego Festiwalu Muzycznego im. Jana
coś, zyska nowych sympatyków i me- Kiepury w Krynicy. Przekonał wszystlomanów, będzie sympatycznie. Mama kich, że Busko powinno promować
dokonania i dzieło artystyczne Krystyny
by się cieszyła.
Jamroz. Taki to też przybrało kształt.
M.K.: Jakie były początki, jak Ówczesny Burmistrz Buska-Zdroju
narodziła się inicjatywa organizacji Stefan Komenda spojrzał na projekt
tego przedsięwzięcia łaskawym okiem.
Festiwalu?
Henryk Kuźniak: Inicjatorem, po- Wspierał go organizacyjnie, jakbyśmy
mysłodawcą był mąż Krystyny Jamroz. dziś powiedzieli - logistycznie - znakoTraktowaliśmy ten jego pomysł w kate- mity muzyk, Jerzy Cygan. Tak się zrogoriach fantazji. Nikt nie liczył na to, że dził pomysł Festiwalu z jego patronką,
się zmaterializuje. To się nie zaczęło od Krystyną Jamroz.
Na początku było skromnie, nie było
Festiwalu. To się zaczęło od tego, że na
domu, który był własnością rodzinną funduszy, sali koncertowej. Pierwszy
babci mojej żony, umieszczono tabli- Festiwal odbywał się w muszli koncercę pamiątkową poświęconą Krystynie towej w parku. Nie przypuszczaliśmy,
Jamroz. Zaowocowało to następnie że to się tak rozwinie, nawet na skalę
pierwszym koncertem, który prowadził międzynarodową. Mamy fotografie z
Boguś Kaczyński. Przyjechali znani ar- tamtych pierwszych lat, których autotyści, m.in. Hanna Rumowska - Mach- rem jest artysta fotografik Piotr Kaleta.
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Krystyna Kuźniak: W pierwszych
latach trwania Festiwalu przyjeżdżaliśmy tylko na jego otwarcie i zakończenie. Po przejściu na emeryturę mieliśmy możliwość bywać na większości
koncertów i wydarzeń festiwalowych.
Zostaliśmy honorowymi gośćmi Festiwalu. Co do drogi artystycznej Mamy,
to przypominam sobie, że do 1958
roku była zaangażowana w Operze
Wrocławskiej. Tam zaczęła się rozwijać
jej kariera sceniczna. Następnie została zauważona przez dyrektora Opery
Poznańskiej Zdzisława Górzyńskiego.
Zaproponował jej angaż do Poznania, który został przez nią przyjęty. Za
matką trafiliśmy więc do Poznania. W
okresie późniejszym, w Poznaniu, zobaczył ją na scenie i usłyszał Bogdan
Wodiczko, wybitny dyrygent, wychowawca i pedagog. Zaproponował jej
kontrakt do Teatru Wielkiego w Warszawie. To był kolejny duży krok w jej
karierze artystycznej.
M.K.: Jak spotkaliście się z Arturem Jaroniem, dyrektorem Festiwalu?

Jubileusz Dyrektora

W lipcu 1995 roku odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwalu
im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju. Od
początku dyrektorem Festiwalu buskiego
jest Artur Jaroń.
Jubileusz XXV-lecia Festiwalu jest
zarazem jego jubileuszem. To człowiek
wielu talentów. Jest siłą sprawczą, „spiritus movens” dobrego dzieła festiwalowego. Jest dyrektorem Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego
w Kielcach. Wykładowcą i wychowawcą, mentorem młodego pokolenia muzyków, którzy z sukcesem uczestniczą w
konkursach i festiwalach muzycznych.
Artur Jaroń to znakomity organizator, dbający o wysoki poziom artystyczny buskiego święta muzyki. Dzięki
niemu przez lata mogliśmy obcować z
muzyką mistrzów w nie mniej mistrzowskim wykonaniu. Pamiętamy, że w Glinianach i Ożarowie gościli: Wiesław
Ochman, Małgorzata Walewska, Roma
Owsińska, Magdalena Idzik, Alicja Węgorzewska - Whiskerd, Renata Drozd,
Małgorzata Lasota, Konstanty Andrzej
Kulka, Adam Zdunikowski, Robert Grudzień, Grigorij Agratina. Nie sposób
wymienić wszystkich.
Dyrektor Jaroń otrzymał staranne
wykształcenie muzyczne. Jest absolwen-

Krystyna Kuźniak: Artura wiążemy
nierozerwalnie z Festiwalem. Rozmawialiśmy z nim wielokrotnie. Artur Jaroń wywarł duży wpływ na jego poziom
artystyczny. Należy docenić, że w programach festiwalowych opracowanych
przez niego nie dominuje tylko opera
czy operetka, ale uwzględniane są różne gatunki muzyczne. Widownia też się
zmienia, nie jest już taka amatorska.
Wie, kiedy można klaskać w trakcie
spektaklu, a kiedy jest to nie na miejscu.
Pytam Henryka Kuźniaka o drogę
zawodową, artystyczną. O kontakty z
Juliuszem Machulskim.
Henryk Kuźniak: Ukończyłem muzykologię, później zostałem profesorem
szkoły filmowej. Byłem wykładowcą.
Pomagałem młodym reżyserom, m.in..
Feliksowi Falkowi, Grzegorzowi Królikiewiczowi. Machulscy mieszkali wówczas
w Warszawie. Kiedyś przyszedł do mnie
student Julek Machulski. To był miły,
młody chłopak. Zaczęliśmy współpracę. Skomponowałem muzykę do jego
filmów: „Seksmisji”, „Vabank”, „Vabank
tem Akademii Muzycznej w Krakowie
i konserwatorium w Odessie. Prowadzi bogatą działalność artystyczną
jako solista, kameralista. Był z recitalem wraz ze skrzypaczką Ludmiłą
Worobec - Witek w Carnegie Hall w
Nowym Jorku. Oprócz licznych koncertów w Polsce gościł również niemal we wszystkich krajach europejskich. Prowadząc koncerty, zadziwia
nas pięknym słowem i erudycją oraz
wplatanym umiejętnie humorem.
Dzięki jego wrażliwości na muzykę, historię i piękno eksponowane są
zabytki architektury sakralnej: kościół
pw. Św. Wojciecha w Glinianach, Sanktuarium MB Różańcowej w Ożarowie z
zabytkowym obrazem pozyskanym od
sandomierskich Dominikanów, kościół
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w
Busku, XIII-wieczna kolegiata w Wiślicy,
pamiętająca czasy króla Władysława
Łokietka, czy zabytkowa synagoga w
Pińczowie.
Zasługą dyrektora Jaronia jest również realizacja oryginalnych projektów
festiwalowych. Wnosi walory edukacyjne dla przeciętnego widza i słuchacza.
Skłania do oswojenia się z kulturą wysoką. Dyrektor Artur Jaroń kilka lat temu
obchodził jubileusz 30-lecia pracy artystycznej. Z tej okazji wpłynęły życzenia

2”. Chcę powiedzieć, że komponowania muzyki nie można się nauczyć. To
trzeba mieć w sobie. Są przecież kompozytorzy, którzy nie ukończyli szkół.
Trzeba znać się na anatomii filmu. Moja
kariera zaczynała się Wytwórni Filmów
Dokumentalnych i Polskiej Kronice Filmowej. Komponowałem tam muzykę, miałem solidne studia, nauczyłem
się samodzielnie myśleć. Wyszedłem z
uczelni jako profesor zwyczajny. Mam
satysfakcję, że spotkałem w swoim życiu
wielu niezwykłych ludzi.
Jeśli chodzi o Busko, mamy tutaj
wspólne korzenie. Moja matka pochodziła ze Stopnicy. Jako dziecko w czasie ofensywy wojennej przeżyłem półtora roku w klasztorze, aż do ostatnich
miesięcy 1944 roku. Później zamieszkaliśmy w Busku, miałem wówczas 8
lat. Obok niedaleko mieszkała Krystyna Jamroz. Pewnie ją widywałem, ale
wówczas jeszcze nie znaliśmy się. Wiele lat później została moją teściową.
Dziękuję Państwu Kuźniakom, za
garść rodzinnych wspomnień.
rozmowę przeprowadził
Marcin Kwieciński
foto: Piotr Kaleta

Artur Jaroń dyrektor Festiwalu

od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władz wojewódzkich, miasta
Kielce, melomanów i przyjaciół. Wśród
nich, wraz z dyrektorem Marianem
Susem, mieliśmy możliwość w imieniu
Ożarowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego przekazać gratulacje zasłużonemu artyście.
W ubiegłym roku Artur Jaroń otrzymał godność honorowego obywatela
nadanego przez Radę Miejską Buska-Zdroju. Przez lata współpracy zyskał
również w Ożarowie wielu przyjaciół za
popularyzację pięknej muzyki, a także
promocję miasta i gminy Ożarów w regionie i w Polsce.
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Niezapomnianym wydarzeniem na inaugurację XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju był sobotni (29 czerwca) benefis
tenora Wiesława Ochmana, którego dyrektor Festiwalu nazywa „królem tenorów”.

Festiwalowy benefis
Wiesława Ochmana

Wiesław Ochman z Burmistrzem Buska-Zdroju Waldemarem Sikorą

Uroczysty benefis poprzedziło
nadanie gościowi przez Radę Miejską godności honorowego obywatela
Buska-Zdroju. Stosowne dokumenty
wraz z laudacją wręczyli przewodniczący Rady Miejskiej Robert Burchan
oraz Burmistrz Buska-Zdroju Waldemar Sikora. Podkreślano, że artysta
związany jest z Buskiem od wielu lat.
Podczas benefisu jubilat z młodzieńczą wręcz werwą zachwycał widownię, niezmiennym od lat, wyjątkowym tenorem. Dzielił się również
wspomnieniami ze swoich wojaży
artystycznych i przygodami z nimi
związanymi. Czarował i bawił licznymi anegdotami, wywołując wśród
widowni salwy śmiechu. Z roli gospodarza wieczoru wywiązał się znakomicie.
Jako prowadzący zapowiadał kolejnych wykonawców koncertu, którzy
towarzyszyli wielkiemu artyście. A byli
to: Hanna Okońska - Ratajczak (sopran), Arkadiusz Anyszka (baryton),
Wiktor Kowalski (baryton), Renata
Drozd (sopran), Artur Jaroń (fortepian), Paweł Cłapiński (fortepian)
oraz sam maestro Wiesław Ochman,
wykonawca kilku utworów. Usłyszeliśmy utwory m.in. Stanisława Moniuszki, którego 200. rocznica urodzin przypadła w maju.

Z tej okazji w Busku, jak i w całej Polsce, zorganizowano koncerty,
konkursy. Mieszkańcy ulic imienia
Wielkiego Kompozytora i wszyscy
inni składali hołd twórcy polskiej
opery. Poznawali jego muzykę i cieszyli się nią.
W programie tegorocznej, festiwalowej odsłony, w dniach 29 czerwca - 7 lipca br., znalazły się koncerty symfoniczne, kameralne, recitale
mistrzowskie wybitnych artystów, a
także muzyka gatunkowo lżejsza.
Była okazja do spotkań z artystami,
ulubieńcami publiczności, w kawiarenkach festiwalowych. Miejscem

większości koncertów i wydarzeń festiwalowych było Busko-Zdrój. Następnie Pińczów, Gliniany, Ożarów,
Solec-Zdrój.
Wyjątkowym wydarzeniem Festiwalu było uhonorowanie wielkich
mistrzów - ambasadorów kultury polskiej - Wiesława Ochmana i
Krzysztofa Pendereckiego, godnością
honorowych obywateli Buska-Zdroju
oraz odsłoną "słoneczka festiwalowego" poświęconego Joannie Woś.
Festiwal zakończyła wielka, finałowa gala operowa z udziałem artystów
najwyższej rangi: Małgorzaty Walewskiej (mezzosopran), Joanny Woś (sopran), Tomasza Kuka (tenor), Adama
Szerszenia (baryton), Wojciecha Gierlacha (bas). Orkiestrą Symfoniczną
Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie dyrygował Ruben Silva. Program
koncertu przygotował i prowadził ze
znakomitą erudycją i wielkim znawstwem Adam Czopek. Owacjom i bisom nie było końca. Gala operowa
trwała prawie do północy.
Podniosłym akcentem jubileuszu
były podziękowania i życzenia dla
Artura Jaronia od Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Piotra
Glińskiego, za stworzenie wspaniałego dzieła festiwalowego promującego kulturę wysoką. Do życzeń
dołączył się Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego i Burmistrz Buska-Zdroju, podkreślając wielkie zasługi
dyrektora w zakresie promocji Buska
i regionu świętokrzyskiego. Następnie zasłużeni sponsorzy otrzymali pamiątkowe medale. Po czym nastąpiło
uroczyste zakończenie Festiwalu. Do
zobaczenia i usłyszenia za rok.
Marcin Kwieciński
foto: Piotr Kaleta

Gospodarze o Festiwalu
Burmistrz Buska-Zdroju Waldemar Sikora: „Tegoroczny Festiwal im. Krystyny Jamroz był okazją do uhonorowania obywatelstwem dwóch szczególnych
gości, wielkich artystów, Wiesława Ochmana i Krzysztofa Pendereckiego. Cieszy
mnie to wydarzenie. Myślę, że jest to dla miasta splendor i zaszczyt. Mój optymizm jest tym większy, że postępuje zmiana wizerunkowa Buska-Zdroju, również
ze względu na Festiwal. Dokonujemy rewitalizacji, wprowadzane są nowe oferty
relaksu dla kuracjuszy i mieszkańców”.
Dyrektor BSCK Robert Dąbal: „Renoma Festiwalu rośnie z każdym rokiem,
to widać również i w tym roku. Kuracjusze, korzystając z rehabilitacji sanatoryjnej, mają również możliwość uczestniczyć wydarzeniach festiwalowych. Jest to
połączenie przyjemności z pożytkiem dla zdrowia”.
Dyrektor Festiwalu Artur Jaroń: „Oferta festiwalowa w tym roku była tematycznie zróżnicowana. Festiwal nie jest przedsięwzięciem komercyjnym. Większość z ponad czterdziestu koncertów i wydarzeń była za wstępem wolnym”.
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- Jak zaczęła się Wasza współpraca?
- Współpracuję ze Sławkiem Lutyńskim od 2013 roku. Występowałam ze
szkołą w MGOK i widocznie coś wtedy dojrzał we mnie, zaproponował mi
współpracę. Oczywiście, zgodziłam się.
- Skąd u Ciebie wzięła się pasja
do muzyki, piosenki?
- W dzieciństwie oglądałam różne
bajki, w których wszystkie księżniczki
śpiewały i tańczyły. To zawsze mi się podobało, chciałam być jak one. Wydaje
mi się, że już mając 6 lat, postanowiłam,
że śpiew to jest to, co chcę robić w życiu.
Później, gdy poszłam do szkoły, moja
wychowawczyni, Dorota Szcześniak, zobaczyła, że zajęcia ze śpiewu bardzo mi
odpowiadają i zaproponowała moim
rodzicom, aby rozwijali we mnie tę pasję. Bardzo mnie wtedy uszczęśliwiło to,
że ktoś zauważył we mnie zamiłowanie
do muzyki. Zaczęłam wierzyć, że faktycznie moje marzenia mogą mieć sens.
I, jak widać, zostałam przy nich do tej
pory.
- Jakie piosenki ze swego dzieciństwa zapamiętałaś? Które śpiewałaś w gronie rodziny, przyjaciół,
na forum szkolnym?
- Początkowo zaczynałam piosenkami w klasach I-III, których uczyliśmy się
wszyscy oraz takimi wymyślonymi, które
nuciłam sobie, gdy nikt nie słyszał. Bardzo wstydziłam się śpiewać przed innymi. Potem długo ze mną była piosenka
„Kiedy będziesz zakochany”. Występowałam z nią w czwartej klasie, wtedy też
spotkałam Sławka.
- Jakich miałaś wtedy ulubionych
wokalistów, jakiej muzyki słuchałaś?
- Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ zazwyczaj mam ulubione piosenki, a nie konkretnych wokalistów. Jednocześnie często zmieniają mi
się preferencje, więc nie potrafię wymienić tych kilku najbardziej ulubionych.
Początkowo były to gwiazdy Disneya
typu Miley Cyrus, Selena Gomez, Jonas Brothers. Później ten zakres znacznie się rozszerzył, zaczęłam poznawać
inne gatunki muzyki. W swoim życiu
przeszłam zarówno przez Michaela
Jacksona, Queen, Amy Winehouse jak i
Dodę, której także byłam fanką w dzieciństwie. Obecnie lubię słuchać Dawida
Podsiadłę, Billie Eilish, Arctic Monkeys, 5

Zaczęłam wierzyć, że moje
marzenia mogą mieć sens

- rozmowa z Zuzanną Pastuszką, wokalistką Sławomira Lutyńskiego,
instruktora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie
Seconds of Summer i wielu innych wykonawców.
- Jakie obecnie śpiewasz utwory?
- Z zespołem Seven Heaven śpiewamy obecnie głównie piosenki Abby,
ale w naszym repertuarze znajduje
się także taki utwór, jak „Nothing Else
Matters” zespołu Metallica. Natomiast
solowo, na tegorocznych Dniach Ożarowa, śpiewałam „Power of Love” Celine Dion. Niedawno także z piosenką
„House of The Rising Sun” udało mi się
zdobyć pierwsze miejsce w dwóch konkursach. Często też występuję z utworem „Kocham Cię Życie”.
- Jakie masz plany związane z
muzyką? Gdzie będziesz występować, do czego się przygotowujesz?
- Obecnie przygotowuję się do półfinału jednego z konkursów. Gdy chodzi
o przyszłość, to mam nadzieję, że dalej będę rozwijała swoją pasję. Chciałabym dostać się na studia muzyczne.
Zobaczymy, co czas przyniesie.
- Gdzie obecnie się uczysz?
- Od nowego roku szkolnego będę
w drugiej klasie I Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu.
- Czy w szkole wiedzą o Twoich
występach?
- Dowiedzieli się niedawno, gdy
zgłosiłam się do konkursu piosenki an-

gielskiej w Sandomierzu. I bardzo mnie
wspierają.
- Jakie są Twoje marzenia związane z muzyką? Co by Ci w życiu
dało największe szczęście?
- Chciałabym tworzyć swoją muzykę, która podobałaby się nie tylko mnie,
ale i innym. Jeżeli to mi się uda, to będę
szczęśliwa.
- Czy myślisz o komponowaniu
muzyki, czy pisaniu tekstów do piosenek?
- Myślę o swoich tekstach. Staram
się pisać, próbuję. Wierzę, że niebawem
uda mi się coś konkretnego napisać.
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Ukazała się książka „Ożarów. Kalendarium dziejów miasta do 1989 roku”, podtytuł „Jubileusz 450-lecia nadania praw
miejskich 1569-2019”. To piąta już z kolei
publikacja z cyklu „Ziemia ożarowska”.
- Wydając wcześniejsze publikacje
dotyczące gminy Ożarów, staraliśmy
sięgać po nowe materiały – mówi burmistrz Marcin Majcher. - Wydawało
nam się, że ujawniliśmy już wszystkie
źródła. Tymczasem znalazły się kolejne
dokumenty w archiwach w Radomiu,
Ożarowie Mazowieckim i w innych
ośrodkach, w których relacje z minionych okresów gminy Ożarów są bardzo ciekawe.
Burmistrz podkreśla, że wykorzystując jubileusz 450-lecia praw miejskich
Ożarowa, gmina postanowiła wydać
kolejną publikację, w której niektóre tematy są uszczegółowione i gdzie znajduje się bardzo wiele interesujących
informacji o pradziejach Ożarowa. Od
1569 roku, czyli uzyskania praw miejskich, miejscowość znajduje się na mapie kraju, na mapach gospodarczych,
politycznych, historycznych. Stąd też ta
publikacja zawiera wiele tematów nawiązujących do minionych czasów.

Książka na 450-lecie
praw miejskich Ożarowa
W
monografii
znajdują się historyczne dokumenty, które nie były wcześniej
publikowane lub były
przedrukowane jedynie we fragmentach.
Czytelnik znajdzie tutaj
między innymi przywileje ożarowskie z XVI
wieku, Księgę Burmistrzów Ożarowa z XVII
wieku czy statystyczny
opis miasta z 1860
roku. Interesujący jest
także wpis Józefa Piłsudskiego, który dotyczy pobytu w Ożarowie i jego okolicach. To nigdy wcześniej niepublikowany rękopis Józefa Piłsudskiego z 1915
roku pt. „Ożarów”. Tekst pisany był w
Sulejówku. Rękopis obecnie znajduje
się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
Autorem publikacji jest dr Roman

30 czerwca na ożarowskim stadionie MZKS Alit Ożarów odbyła się druga już Eksplozja Kolorów. To indyjskie święto kolorów zainteresowało wielu mieszkańców naszego
miasta.

EKSPLOZJA KOLORÓW W MIEŚCIE

Zabawa polega na wzajemnym
obrzucaniu się kolorowym proszkiem.
Każdy taki wystrzał ma miejsce z reguły
o pełnej godzinie, oczywiście przy ulubionych rytmach, o które zadbał przedstawiciel ostrowieckiej sceny klubowej
SANTO MONTE wraz z przyjaciółmi.
Wydarzeniu towarzyszyły również
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występny najmłodszych grup tanecznych z MGOK.
Wspaniały,
kolorowy i pełen radości występ Szkoły
Tańca
X-DANCE,
prowadzony przez
mieszkańca Ożarowa Dawida Bidzińskiego,
wzbudził
duży aplauz wśród
publiczności. Kolejną atrakcją między
wyrzutami
proszków był recital zespołu muzycznego
SEVEN HEAVEN, prowadzonego przez
Sławomira Lutyńskiego. Dziewczęta jak
zawsze stanęły na wysokości zadania
i zachwyciły swoim wykonaniem największych przebojów grupy ABBA. Gry,
konkursy i zabawy przykuły uwagę najmłodszych uczestników, a szczudlarz z
radością obdarowywał wszystkich sło-

Chyła z Sandomierza. O oprawę graficzną zadbał Marian Sus, dyrektor
Miejsko - Gminnego Domu Kultury w
Ożarowie. Publikacja ukazała się w
nakładzie tysiąca egzemplarzy i będzie
można ją nabyć 11 listopada, kiedy
odbędzie się oficjalna promocja.
(an)

dyczami. Chętnych nie brakowało.
W godzinach wieczornych przepiękny, uspokajający po całym dniu kolorowe emocje, okazał się występ teatru
ognia FLAME z Koprzywnicy. Każdy w
zachwytem podziwiał to, co zaprezentowano, a zespół żegnano gromkimi
brawami.
Tradycją stało się to, iż podczas
naszych eksplozji zbieramy datki dla
potrzebującego dziecka naszej gminy. Firma KOLORY HOLI zgodziła się
przekazać 2 zł z każdego sprzedanego
proszku właśnie na ten cel. Dołączyła
również Małgorzata Olaś, która nieodpłatnie swoimi materiałami malowała dzieciom twarze i włosy. Nadmienić
należy również, iż każdy z didżejów czy
zespół z MGOK wystąpił charytatywnie.
Dzięki temu na rzecz chorego Daniela
ze Stróży udało nam się zebrać kwotę
prawie 1 tys. złotych.
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca za ich obecność i wkład,
jaki włożyli, organizatorom, pracownikom Urzędu Miejskiego w Ożarowie,
akustykom i obsłudze technicznej oraz
pracownikom ALITU. Do zobaczenia za
rok.
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Gdy nadeszła godzina 17.00, wystawę otworzył dyrektor MGOK Marian Sus, który poprowadził imprezę
do końca. Powitał on przybyłych gości.
Podziękował instruktorkom, które prowadzą zajęcia w pracowniach plastycznych tej instytucji, Eleonorze Diener
- Czubie i Patrycji Sus - Lutyńskiej, instruktorce prowadzącej z grupą zajęcia
z dekupażu, Dorocie Paluch.
Dyrektor Marian Sus powitał Burmistrza Ożarowa Marcina Majchera,
Sekretarza Gminy Tomasza Sobieraja,
dyrektor ZSO im. Edwarda Szylki w
Ożarowie Katarzynę Swachę, radną,
pedagoga, działacza na niwie plastyki ZSO Bożenę Małecką, dyrektor ŚDS
Jolantę Sobczyk, dyrektor OPS Małgorzatę Dębniak, dyrektor SP w Pisarach
Marzenę Okręt, dyrektor Publicznego
Przedszkola Jolantę Gołąb. Głos na
temat wystawy zabrał burmistrz Marcin
Majcher. Potem oprowadzono publiczność, omawiając prace na pokazie.
Z dużym wdziękiem, spontanicznie,
a jednocześnie uroczyście i oficjalnie
grupa dzieci z ZSO, uczniowie Doroty
Szcześniak, podziękowała Marianowi
Susowi, który potem wręczył nagrody
książkowe w postaci pięknie wydanego
albumu „Ożarów. Kalendarium dziejów miasta do 1989 roku”.
Na wernisaż przybyli mali, dorośli
i młodzież - autorzy prac, ich rodzice, członkowie artystycznego ugrupowania „Spinka”, pracownicy MGOK,
mieszkańcy miasta. W czasie trwania
uroczystości udostępniono barwny katalog wystawy wydany przez MGOK,
ze wstępem Patrycji Sus - Lutyńskiej, a
zaprojektowany przez Eleonorę Diener
- Czubę.
Już po raz kilkunasty corocznie
Galeria „Pod Czerwonym Dachem”
gości olbrzymią ilość eksponatów plastycznych z potężnym efektem wrażeń
barwnych, formalnych i dekoracyj-

OGROM DOKONAŃ

W letni dzień piątkowy, 14 czerwca, w Galerii „Pod Czerwonym Dachem” Miejsko
- Gminnego Ośrodka Kultury im. A. Patkowskiego w Ożarowie odbył się wernisaż wystawy pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”. Ekspozycja zawiera prace plastyczne
dzieci, młodzieży i dorosłych skupionych w pracowniach artystycznych MGOK Ożarów.

nych. A to jedynie część pracy autorów
oraz prowadzących zajęcia instruktorów, gdyż wszystkiego nie można było
pomieścić. Widz po prostu osaczony jest i tonie oczarowany powodzią
świata malowanego, rysowanego,
wyszywanego, ulepionego, haftowanego, naklejonego, plecionego,
zmajstrowanego… Wibracja różnych
barw, świeceń i kształtów wprowadza
przybysza w świat baśniowej rzeczywistości. I tak ostatni pokaz różni się
od poprzednich tym, że został bardziej
wyselekcjonowany. Na zwiedzającego
patrzą ptaki interpretowane malarsko
przez dzieci w różnym wieku, np. pawie mają w sobie coś ze sztuki ludowej, a dalej twarze, postacie, drzewa,
m.in. rysowane tuszem wydmuchiwanym przez słomkę, odbijane liście,
postacie w kratkowanych ubraniach,
potoki w śniegu, dekupaże na przedmiotach, realistyczne portrety rysowane
węglem oraz rysunki martwych natur z owocami,
prace
przedszkolaków,
kącik prac wykonanych w
stylu pop art z podobizną
np. Marylin Monroe, obrazki rysowane ołówkiem,
kredkami,
malowane
akrylem, akwarelą, pastelami suchymi i tłustymi,
przedmioty
wyszywane,

haftowane, także haftem wstążeczkowym.
Na planszach prezentowane są
barwne fotografie pokazujące zajęcia
plastyczne w ożarowskim ośrodku kultury. Tradycyjnie od wejścia do galerii
do kolumny eksponowane są twory wychowanków Eleonory Diener - Czuby, a
od kolumny - Patrycji Sus – Lutyńskiej.
W gablocie widnieją prace dorosłych
z ugrupowania „Spinka”. Wykonawcy eksponatów są uczestnikami zajęć
indywidualnych, grupowych ogólnoplastycznych i odbywających się w pracowniach tematycznych. Są wśród nich
również tacy, którzy kierowani są przez
instytucje w zorganizowanych grupach
uczniów biorących udział w cotygodniowych artystycznych spotkaniach.
Ogrom i jakość działań podejmowanych dla sztuki przez placówkę ożarowską jest nie do przecenienia. Już
sama omawiana wystawa rokrocznie
realizowana stanowi efektowny przykład wychowania estetycznego autorów prac, kształtowania ich wrażliwości, wyobraźni i pomysłów, zwracania
uwagi widzów poprzez przykłady na
pożytek z takich dokonań, tworzenia
klimatu plastyki, a nawet wartości widowiskowych. A wszystko to dzięki
ogromnej, cierpliwej, fachowej, pełnej
pomysłów pracy wyżej wymienionych
artystek - instruktorek.
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Podobnie jak w ubiegłym roku wolontariusze od „Szylki” i „Skłodowskiej” pod
czujnym okiem przedstawicielek z Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie i Opiekunów urządzili niedzielne spotkanie dla
mieszkańców Ożarowa. Za pogodę odpowiadał kolejny współorganizator – ksiądz
proboszcz Jan Ziętarski.
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Piknik Parafialny 2019

I tym razem aura dopisała
Tegoroczny piknik obfitował w występy artystyczne. Uprzyjemniały one
świąteczne popołudnie przy kawie, herbacie i ciasteczku oraz przy rozmowie
ze znajomymi. Dały możliwość podziwiania umiejętności tanecznych i wokalnych naszych najmłodszych mieszkańców, młodzieży i dorosłych. Zebrani
mieli okazję podziwiać zespoły i grupy:
„Seven Heaven”, „Mali ożarowiacy”, „X
– Dance”, wolontariuszy z obu miejscowych szkół, Orkiestrę Polową Brygady
Polskich Drużyn Strzeleckich oraz duet:
Piotr Buchalski, Jerzy Koborski. Schola
postarała się zaakcentować majowy
charakter spotkania i odśpiewała Litanię Loretańską wraz z pieśniami ku czci
Najświętszej Panienki.
Przedstawicielki Szkolnego Koła
„Caritas” przy ZSO im. Edwarda Szylki
w Ożarowie upiekły pyszne ciasta, natomiast profesjonalną opiekę medyczną i chęć udzielania pierwszej pomocy
oferowała grupa ratowników z Zespołu
Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w
Ożarowie. Równocześnie na boisku do
siatkówki, wydzielonym z Placu Koronacyjnego, odbywał się mecz: gimnazjum kontra służba ołtarza plus schola.
Zwycięstwo odnieśli ministranci wraz
ze scholą, których mobilizował i wspomagał w grze ksiądz Grzegorz Wasąg. Drugą drużynę – gimnazjalistów
- skompletował Grzegorz Witek. On
też zadbał o wytyczenie boiska, sprzęt i
siatkę. Zwycięzcy, podobnie jak artyści,
otrzymali pamiątkowe kubeczki i okolicznościowe krówki; pokonani zaś dostali karnety na basen, aby podszlifować formę. Obok meczu siatkarskiego
rozgrywały się rodzinne gry unihokeja.
Dla tych sportowców także nie zabrakło upominków.
Podczas pikniku była też okazja
poznać kilka ciekawostek o parafii.
Przygotowana przez Grażynę Granat
zabawa w formie poszukiwania wskazówek i informacji nosiła nazwę „Poławiacze pereł”.
Większym niż w ubiegłym roku za-

interesowaniem cieszył się wóz strażacki. Działo się tak dlatego, że pojawił
się na placu jako jeden z najbardziej
nowoczesnych jego typów. Zaledwie
przed tygodniem ten wóz bojowy został
poświęcony podczas zawodów strażackich. Na pikniku strażacy mieli pełne
ręce roboty, ale z pewnością zapewnili sobie młodą obsadę na późniejsze
lata. Wody chyba zabrakło, a quad
ledwo nadążał zmieniać pasażerów.
Niewiele mniejszym powodzeniem cieszyły się policyjne alkogogle przyniesione przez Piotra Sałatę. Slalom w nich
skłaniał młodzież do refleksji…
Atrakcyjne okazały się miniwarsztaty z wykorzystaniem surowców wtórnych – pomysł na zabawę prowadzoną
przez przedstawicielki Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w
Ożarowie.
Na głodnych czekała gorąca grochówka, a dzieci stojące w długiej kolejce do malowania twarzy lub ozdabiania rączek mogły schrupać popcorn

albo dosłodzić się watą cukrową. Najmłodsi trenowali robienie olbrzymich
baniek mydlanych, usiłowali też bawić
się w przeciąganie liny. Wszyscy udowadniali, że można bawić się bez alkoholu, ale niełatwo jest - bez prądu. Ten
robił psikusy.
Należy jeszcze wspomnieć o tych
wolontariuszach, którzy zapewnili przybyłym komfort w postaci stolików, ławeczek i namiotów – Łukaszu Adamskim i
Grzegorzu Wydrzyckim. Oni pracowali
jeszcze długo po pikniku.
Podziękowanie należy się wszystkim przybyłym. Zebrane 1750 zł zostanie przeznaczone na pomoc chorym młodym ludziom, jednak znacznie większa niż wspomniana kwota
jest wartość nieprzeliczalna spotkania
– chęć współpracy, niesienia pomocy,
umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem. Tego uczyła nas Zuzia - mała
patronka naszych najmłodszych wolontariuszy.
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- Działamy pod auspicjami Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie,
naszą kierowniczką jest Teresa Opałko.
Razem gramy już 6 lat.
li?

- Jak doszło do powstania kape-

- Gram razem z wnukami, wcześniej graliśmy we dwóch, ale kolega
zachorował. Zacząłem wdrażać wnuków i dotąd to robiłem, aż udało nam
się wspólnie przygotować program. I
gram dalej. Oni przyjeżdżali do mnie
z Warszawy, Brian Wójcik i Wiktor Wójcik, a ten mały, co gra na tarce, to Kuba
Lichota. Razem trenowaliśmy w domu.
Wykonujemy powiśloki, polki, oberki,
tanga, walce, utwory z tego terenu.
- Skąd u Pana wzięła się ta pasja
do grania?
- Gram od dwunastego roku życia,
ponad 50 lat. Ani rodzice nie byli muzykami, ani krewni. Ja sam z siebie zacząłem grać. Chodziłem po weselach,
zabawach, podsłuchiwałem. Wreszcie
rodzice kupili mi akordeon. Nie za bogaty, ale jakoś grałem. I wiedzieli, że
ze mnie coś wyrośnie. Potem mi kupili
drugi. I tak to się rozwijało. Najpierw
rodzice kupili mi instrument marki Victoria, polski, potem marki Muza. Jestem z 1951. Miałem 12 lat, gdy rodzice kupili mi pierwszy akordeon.
Kiedy miałem dużą kapelę, graliśmy w czterech, w pięciu po weselach,
po zabawach. Wszędzie graliśmy, tylko
nie na pogrzebach.
Urodziłem się na terenie gminy
Ożarów, mieszkam w miejscowości
Czekarzewice, urodziłem się w Okole.
Gram w MGOK w Ożarowie. Pani Terenia przyjechała do mnie, namówiła
mnie do grania.
Grałem kiedyś w Domu Kultury w
Tarłowie, ale tam się rozpadła grupa.
I pani Terenia jakoś mnie uchwyciła, przyzwyczailiśmy się do siebie i już
gram 6 lat. Podejrzewam, że wnukowie
z każdym rokiem coraz bardziej przyzwyczajają się do muzyki. To są młode
chłopaki. Ja się dziwię, że ich muzyka
pociąga, chcą śpiewać. I ten malutki
się nie wstydzi. Wcześniej trzymał taki
malutki akordeon. Pozował, że gra. To
pani Terenia powiedziała, że jemu potrzebny jest jakiś instrumencik. I wymyśliła tarkę. Nawet do taktu gra tą tarką.
- Jak publiczność odbiera waszą
muzykę?

Zawsze się grywało

- rozmowa z Władysławem Morką, twórcą „Kapeli Morki”
- Dobrze. Jest zainteresowanie. To
jest żywa muzyka. Znam dużo utworów, powiśloków, polek. Ale ten młody
jeszcze nie wyrobi. Dopiero czwarty rok
zaczyna grać, uczy się, teraz ma maturę. Ja go rozumiem, o co chodzi. Ale
powolutku przyzwyczai się.
- Jak rodzina przyjmuje Pańską
pasję do muzyki?
- Bardzo dobrze przyjmuje. Dzieci
także. Gdyby nie przyjmowały dobrze,
to by mi się nie udało. Chwalili wszędzie, gdzie graliśmy. Wszędzie jakaś
odznaka, jakaś nagroda była. Oni też
się tym zachwycali. To granie przecież
było kosztem czasu, który można poświęcić rodzinie, kosztem życia prywatnego.
Jak byłem młody, miałem może 30
lat, to żona nieraz płakała. Mówiła:
„Mężu, są święta, nigdy z tobą nie spędziłam świąt, bo zawsze idziesz grać”.
Bo brakowało tych pieniążków. Kapelę
miałem dobrą i graliśmy po weselach,
po zabawach. A teraz kapela się rozpadła, część wyjechała do Ameryki, jeden zmarł. Teraz żona już inaczej przyjmuje moje granie.
- A jak sąsiedzi przyjmowali
Pana granie?
- W mojej miejscowości Czekarzewice nie było domu, bym nie zagrał
na weselu, na poprawinach, na chrzcinach. Grałem każdemu, który tam
mieszka. Zawsze się grywało, zawsze
mnie akceptują sąsiedzi i dobrze z nimi
żyję. Z nikim się nie gniewam.

- Obecnie na jakim gra Pan instrumencie?
- Ten już nie jest młody, ale dobrze
się sprawuje. To Weltmeister, niemiecki.
Nic mi nie nawala. Jestem z niego zadowolony. Jeśli głos poleci, to mam kolegę w Ostrowcu Świętokrzyskim, który
mi poprawi, nastroi albo nowy założy.
Nie ma problemu. Jestem starszy, nowego nie opłaca mi się kupować. Taki
instrument kosztuje 5 tysięcy złotych. To
nie jest 50 złotych.
(an)

Edycja 2019
Szanowni Państwo,

zachęcamy do składania zgłoszeń konkursowych.
Termin upływa z końcem lipca tego roku.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Nagrody
dostępnym na stronie internetowej organizatora konkursu Muzeum Okręgowego w Sandomierzu i Urzędu Miejskiego
w Sandomierzu.

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne KWIECIEŃ - CZERWIEC 2019

W HOŁDZIE NASZEMU PATRONOWI
- Swoje życie na emeryturze
poświęcił Pan miejscowej tradycji,
lokalnemu dziedzictwu. Skąd się
wzięła ta pasja?
- To się wszystko stało z przypadku.
Wiadomo, że w życiu ludzkim dużą rolę
odgrywają przypadki. Człowiek nagle
gdzieś się odnajduje, coś postanawia
robić. Jakaś sytuacja następuje i należało zdecydować o dalszym kierunku w
swym życiu.
- Muzeum Polskiej Wsi działa oficjalnie od 2012 roku, zostało wtedy
zarejestrowane przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- Tu już większa ranga, chociaż z
tego tytułu nie ma żadnego wsparcia finansowego, możliwości zdobycia dotacji. Nic z tego tytułu nie zyskałem, oprócz
oczywiście pewnego prestiżu. U nas w
Polsce nie są jeszcze zbyt jasne przepisy,
to nie jest jeszcze uregulowane. Państwo
nadaje placówce status muzeum, a nic
za tym nie idzie. Niektóre instytucje dostają tyle pieniędzy, że nie potrafią ich
nawet przerobić. A tutaj nie ma nic.
- Początki po przejściu na emeryturę…
- Tak, w 1998 roku, chociaż jeszcze
pracowałem w pracowni kamieniarskiej
mistrza Andrzeja Kancelisty w Knurowie
na Śląsku. I potem był powrót w strony
rodzinne. Zacząłem tu budować, wykończyłem sobie dom po mamie, by
można się było zatrzymać. Chociaż nie
bardzo myślałem o przeprowadzce do
Maruszowa. Jednak był taki natłok na
kamieniarzy, że ci mniejsi musieli skapitulować. Silniejsi pościągali ogromne
maszyny, a ci mniejsi pozostali bez pracy. Płyty zdobywali za darmo. Kancelista cały sprzęt wywiózł na Ukrainę i tam
został. Ja już nie miałem tam pracy, bo
robiłem u niego nagrobki, rzeźby nagrobkowe,
- Zawsze podziwiałem Pana, że
środki, które ma Pan do swojej dyspozycji z emerytury, przeznaczał na
rozbudowę swego muzeum. Po kolei przybywały nowe obiekty…
- Ja czasem buduję dom od dymu.
Na Śląsku miałem kolekcję mebli zabytkowych. I myślałem, co ja zrobię z tymi
meblami. A jeszcze była inna historia.
Do mojej starej chałupy chciałem zrobić dobudówkę. Znalazłem takiego
człowieka, ale ten powiedział mi, że
nie sprzeda części, tylko cały dom. Po-

Pod znakiem
Aleksandra Patkowskiego
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- rozmowa z Edwardem Ziarką, regionalistą,
właścicielem Muzeum Polskiej Wsi w Maruszowie

wiedziałem, że to mi odpowiada. I cały
dom kupiłem, przeniosłem go. To był
dom za duży, 12 na 6 metrów. A marzyłem o jakimś dworku. Więc ten dworek
wykonałem dla tych mebli, by je wyeksponować. To dworek ziemiański, można
go sobie wyobrazić.
- Później pojawiły się kolejne budynki, stodoły, szkoły...
- Stodoła została przeniesiona, zbudowana szkoła, którą rozebrali w Potoku. Gmina musiała ją rozebrać, to były
fragmenty szkoły. I to zagrażało bezpieczeństwu dzieci, więc to oni rzeczywiście
rozebrali. Burmistrz przywiózł tutaj tę
szkołę. Początkowo nie wiedziałem, co
z tym zrobić. Zacząłem się rozglądać za
meblami, za wszystkim, co wiązało się
ze szkołą powojenną. Zdobyłem urządzenia przedwojenne i powojenne, ławki, kałamarze, które zimą zamarzały.
- Jakie obiekty jeszcze można u
Pana zobaczyć?
- Przeniosłem też chatę z Lasocina,
która ma półtora wieku, a jest już u
mnie ponad 10 lat. Jest jeszcze karczma, która do mnie trafiła. Mam wiele
eksponatów na terenie muzeum. Są
zbiory dawnych urządzeń gospodarskich, rolniczych. Przede wszystkim
mam wiele wag, tak zwane prześmiany.
Każda gospodyni je miała, ponieważ
po upieczeniu chleba pożyczała sąsiadce, to musiała na czymś zważyć. To były
dość dziwne wagi, jedną mam nawet z
domu rodzinnego. Był granat rozbrojony, został jeszcze po pierwszej wojnie
światowej. Została obudowa, tam wy-

znaczano kreski, kropki, które oznaczały
kolejne kilogramy. Gospodyni wiedziała, co one oznaczają i jak odczytywać.
Mam jeszcze stare gazety, książki. Mam
zbiory mieszkańca, który przebył szlak
od Lenino do Berlina. Mam dokumenty,
które mówią o wyżywieniu w obozie, ile
wynosiła porcja. Rosjanie otrzymywali
najniższą porcję.
- Jakie ma Pan plany związane
z muzeum? Co chciałby Pan jeszcze
zrobić?
- Chciałbym kościół wykończyć. Jest
już zestawiony, zostało mi jeszcze malowanie. Bardzo długo to trwało. Kościół
został przeniesiony z Podgórza koło Borii. Może w lipcu będzie już oddany do
użytku i zwiedzania. Na razie nic więcej
nie przewiduję.
- Na terenie muzeum odbywają
się festyny, spotkania, spektakle teatralne, imprezy kulturalne, środowiskowe…
- Obecnie większość imprez została
przeniesiona do wybudowanej niedaleko świetlicy. I niech tam będzie! Ja
rozpaliłem ogień, oni niech dokładają
drewna, żeby ta kultura funkcjonowała
we wsi.
Edward Ziarko, rocznik 1948; wykształcenie zawodowe, pracownik Kopalni Szczygłowice w Knurowie, później pracowni kamieniarskiej. Rodowity
mieszkaniec Maruszowa. Mama Stanisława, ojciec Wojciech, też rzeźbiarz z
zamiłowania.
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Opowieści o zapadłych kościołach, dworach, karczmach znane są na terenie całego kraju. Opowieść o karczmie, która w zagadkowych okolicznościach zniknęła z powierzchni ziemi, znano także w Ożarowie. Ludzi, których losy powiązane były z tajemniczą historią zapadłej karczmy, spotykano jeszcze po ostatniej wojnie.

Legendy i opowieści ożarowskie
Złote monety
Była to jedna
z wielu karczm,
jakie
spotykało się w polskim
krajobrazie. Stała
w Ożarowie przy
trakcie do Opatowa. Duża, z
sosnowych bali,
zawsze
otwarta i pełna gości.
Ostatni właściciel cieszył się nie najlepszą opinią, a niektórzy mówili wprost,
że to łotr nad łotry. Rozpijał ludzi, pijanych okradał, podróżnych łupił, a
zdarzało się, że i pozbawił życia. No i
stało się. Oburzyło Boga zło czynione
przez karczmarza-niegodziwca. Skinął
dłonią i – jak głoszą stare opowieści –
karczma zapadła się pod ziemię, choć
niektórzy prawią, że uderzył w nią piorun i strawił ją ogień.
Usłyszałem i taką historię, że rozpadła się ze starości i przygniotła nikczemnego karczmarza. W miejscu, w którym
stała, wieczorami i świtem słychać było
odgłosy przypominające brzęczenie
złotych monet. Kto miał odwagę i nadstawił uszu, ten opowiadał, że tuż, tuż
pod ziemią, jakby w niezbyt głębokiej
piwnicy, słychać wyraźnie dźwięki, jakie
wydają spadające na siebie złote monety. Karczmarz liczy pieniądze! – zaczęto powiadać w okolicy.
Pewnego razu, a działo się to w
okresie między wielkimi wojnami,
brzęczenie dotarło do uszu wędrującego mnicha. Począł się modlić za duszę
nieszczęśnika. Może nawet powziął
decyzję o odprawieniu mszy w intencji
karczmarza. Podobno po tym zamyśle
pod jego stopy potoczył się złoty rubel.
Zdumiał się pobożny mąż. Bo na cóż
mu rubel? I jeszcze złoty?! Przecież w
życiu niczego mu nie brakowało! Poprzedniego dnia zjadł pajdę razowego
chleba, tamtego świtu popił ją kubkiem
mleka otrzymanego od dobrych ludzi,
nazajutrz zamierzał dotrzeć do braci
zakonnych w Sandomierzu. Miał więc
pewność, że nie odmówią mu pszennego podpłomyka. Ale wziął rubla i
złożył go jako wotum w sandomierskiej

katedrze.
Złoto z zapadłej karczmy trafiło też
w ręce pewnego mieszkańca Ożarowa. Był on właścicielem niewielkiego
kawałka ziemi, uprawiał ziemniaki,
marchew, buraki. Któregoś ranka ruszył w pole, aby ukopać ziemniaków.
Przechodził właśnie koło miejsca, gdzie
miała stać karczma. Do jego uszu dotarł brzęk monet. Przystanął, wytężył
słuch, nabrał pewności, że są tuż, tuż
pod ziemią, pod jego stopami. Skrobnął ziemię motyką, raz, drugi, trzeci i
zobaczył niewielki złoty krążek. A po
chwili jeszcze drugi! Dwie złote monety! Ścisnął je w garści i ruszył nie do
domu, ale do gospody Joska Horowitza. Kulawego Joska i jego gospodę
pamięta wielu mieszkańców Ożarowa.
Szczęśliwy znalazca spotkał tam stałego bywalca Józka Górę. Przytaczam
imię i nazwisko tego osobnika w pełnym brzmieniu, bowiem jego rodzina
dawna już opuściła Ożarów. Góra naciągnął szczęśliwca na kwaterkę wód-

ki, potem na drugą, a kiedy trzecia
zwaliła fundatora z nóg, pozbawił go
znalezionego skarbu. Po wytrzeźwieniu
okradziony opowiedział swą przygodę
żonie. Ta nie czekała ani chwili, odnalazła Górę i wrzasnęła mu w twarz:
„złodzieju, aby twoje dzieci całe życie
pracowały jak woły!”.
Dlaczego sięgnęła po takie słowa?
Bo inne nie przyszły jej do głowy. Przypadkowe – jak się wydaje – słowa miały moc klątwy. Piątka dzieci Józka Góry,
której się dochował, całe swe życie
ciężko harowała na kawałek chleba.
Jego najmłodszego syna spotykał mój dziadek, Aleksander Wójcik,
mieszkaniec wsi Dąbie. Kiedy ze swej
wsi, na chłopskiej furmance, zmierzał
na targowisko do Ożarowa, widywał
zharowanego, niemłodego mężczyznę,
który przy trakcie Ożarów – Zawichost
zarabiał na życie tłuczeniem kamieni
niezbędnych do remontu szosy. Były to
wczesne lata sześćdziesiąte minionego
wieku. Mój dziadek był więc świadkiem dopełniania się słów klątwy, ale
także żywym ogniwem w opowieści o
zapadłej karczmie, która pogrążyła się
w odmętach ziemi, ale nie utonęła w
ludzkiej niepamięci.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek

OŚWIATA • BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie
Bajkowe zamieszanie w Oddziale
Przedszkolnym SP Janowice
Filia biblioteczna w Jakubowicach
- na zakończenie Tygodnia Bibliotek
- zorganizowała warsztaty teatralne
w Oddziale Przedszkolnym w Szkole
Podstawowej w Janowicach. Zajęcia z
najmłodszymi, zatytułowane „Zabawy
w bajkowym lesie”, przeprowadzono
według autorskiego scenariusza bibliotekarki, a opracowanego na podstawie
książki Karoliny Skrzyniarz „Bajkowe
zamieszanie”. Wspólnie przygotowano
kolorową bajkową scenografię, a dzieci przebrały się w kostiumy ulubionych
bohaterów. Mali aktorzy przedstawili
scenki z „Kopciuszka”, „Czerwonego
kapturka”, „Kota w butach”, „Jasia i
Małgosi”. Wykazali się przy tym bardzo
dobrą znajomością tekstów oraz bohaterów literackich. Odgadywali bajkowe
zagadki i rysowali ulubione postacie.

Widać było kreatywność, doskonałą
pamięć, zdolności wokalne i recytatorskie. Nie zabrakło również na naszych
zajęciach zabawy ruchowej w „Karetę”,
która to dzieciom podobała się chyba
najbardziej. Do zobaczenia na następnych zajęciach, kochane przedszkolaki.
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ROZMOWY
- Panie prezesie, w jakiej kondycji jest obecnie spółdzielnia?
- Obecnie po trudnym okresie w
2018 roku osiągnęliśmy całkowitą stabilizację finansową. Nie mamy żadnego zadłużenia. Spółdzielnia jest in plus.
Sprawozdania finansowe są bardzo
pozytywne. Z optymizmem patrzymy w
przyszłość. Jeśli chodzi o najbliższy sezon, to jest to wszystko ruletka, loteria,
sprawa nieprzewidywalna. Rokowania
na ten sezon w sprawie cen czy zbiorów
są niemożliwe. Jeszcze przed nami tak
zwani zimni ogrodnicy, czas pokaże.
- Proszę przypomnieć wcześniejsze trudności, czas wychodzenia na
prostą. Jeszcze niedawno sytuacja
spółdzielni nie była zbyt ciekawa.
- Płynność finansowa była zagrożona, nie było stabilności. Dzięki moim
staraniom osiągnęliśmy możliwości pójścia do przodu.
- Co wpłynęło na to, że brakowało wcześniej stabilności?
- Miało to związek z inwestycjami
spółdzielni, które były poczynione w dobrej wierze. Został wybudowany dodatkowy, kolejny budynek magazynowy.
Nie byliśmy w stanie przewidzieć owych
przymrozków, które wystąpiły w 2017
roku. Gdyby sytuacja wyglądała standardowo, nie wystąpiłby wspomniany
problem.
- Ilu obecnie członków liczy spółdzielnia?
- Obecnie mamy 73 członków, 2
kolejnych pretenduje do uzyskania tego
statusu. Zastanawiamy się nad ich przyjęciem przy okazji najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej przy późniejszej akceptacji Walnego Zgromadzenia.
- Kto należy do seniorów spółdzielni, ma najdłuższy staż?
- W mojej ocenie dobrymi członkami są sadownicy ze Słupi Nadbrzeżnej,
Mirosław Śliwka, Karol Zając, Tomasz
Kijek. Mamy osiem punktów zbiorczych,
w każdym z tych punktów znajdują się
osoby, które też potrafią wyprodukować
owoc świetnej jakości.
- Z jakich terenów pochodzą
członkowie spółdzielni?
- Z dwóch powiatów, opatowskiego i
lipskiego, z gmin: Ożarów, Tarłów, Bałtów, Długowola,
- Kiedy powstała spółdzielnia,
kto był jej założycielem?
- Spółdzielnia powstała w 2005
roku, założycielami było 65 osób. Powstała w wyniku protestu przeciwko niskim cenom owoców i braku możliwości

Rozmowa z prezesem Spółdzielni Producentów Owoców i Warzyw
„Nadwiślanka” w Ożarowie, Bartłomiejem Kwaśniakiem
sprzedaży. Do dzisiaj członkiem spółdzielni jest Jarosław Zdybski, mieszkaniec gminy Ożarów, obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej. Był na początku pełnomocnikiem zarządu.
- Największe wyzwanie przed
prezesem, przed spółdzielnią…
- Dla mnie priorytetem jest rozbudowa infrastruktury, którą obecnie posiadamy, by móc uruchomić przetwórstwo.
W tym momencie znajdujemy się jedynie skupem zbiorczym owoców z terenu
działania naszej spółdzielni. Nie zajmujemy się przetwórstwem. Dla mnie
osobiście to niesamowicie ważna rzecz,
żeby umożliwić producentom wiśni
Nadwiślanki uzyskiwanie lepszych cen
za owoce. Bez przetwórstwa we własnym zakresie nie widzę takiej możliwości. Jest kilka programów, nad którymi
obecnie się zastanawiamy, które dotyczą możliwości przetworzenia owej wiśni w sposób innowacyjny, dzięki czemu
będziemy mogli wykorzystywać dotacje
Unii Europejskiej. Na konferencji podczas Święta Kwitnącej Wiśni dr Monika
Bieniasz mówiła o wiśni liofilizowanej,
która jest zamrażana i następnie poddawana suszeniu, pod wpływem niskiego

ciśnienia, wręcz
próżni.
Osobiście prowadzę już
prace od 2018
roku
wspólnie
z instytutem w
Skierniewicach, z
prof. Dorotą Konopacką, na temat rodzynkowania osmolitycznego. Uważam, że w tym
kierunku jest większa przyszłość. Przed
nami jedynie najbliższe działania zmierzają ku temu, aby wykonać badania
marketingowe. Chcemy określić szansę na sprzedaż wyprodukowanej ilości,
którą planujemy.
Jeśli chodzi o wiśnię rodzynkowaną
osmolitycznie, wstępnie zadałem cenę
na poziomie 2,80 zł do 3 zł za kilogram
w skupie od rolników, producentów
indywidualnych. Na takim poziomie
cenowym sprzedaż już przetworzonej
wiśni Nadwiślanki w postaci rodzynkowanej osmolitycznie dawałby gwarancję
ceny na półkach sklepowych, która byłaby do przyjęcia dla konsumenta bezpośredniego.
an

Bartłomiej Kwaśniak, lat 40, wykształcenie wyższe, prawnicze, absolwent
Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie z 2001 roku. Przez kilkanaście lat, do 2016, prowadził własną działalność gospodarczą. Prezes Spółdzielni
Nadwiślanka od 2017.

Zaprosili nas

24 maja do MGOK w Zawichoście
na promocję tomiku wierszy Jerzego
Banajskiego pt. „Zawichojskie strofy
Zawichost
Na trasie od Sandomierza w kierunku Lublina
Znajduje się po drodze niewielka mieścina.
To miasteczko Zawichost - o nim to się gada.
Była to przed wiekami znana już osada.
Miejscowość ta jest stara i z historii słynie,
Położona na górze, z prawej Wisła płynie.
Chociaż, jak poświadczają w kronikach zapiski,
Zawichost był wcześniej z prawej strony Wisły.

słowem malowane” i wernisaż wystawy
batików korespondujących z prezentowaną poezją. W tym numerze „Ożarowa” prezentujemy fragmenty jednego z
wierszy autora.
I to w latach świetności, tej największej właśnie,
Wzmianki mówią, że było spichlerzy dwanaście.
W stoczni zaś, która była też przy samej wodzie,
Robiono różne krypy, berlinki i łodzie.
Była komora celna, a sens jej był taki,
Że od wszelkich towarów zbierano opłaty.
Oczywiście w spisie tu wyszczególnionych
I tylko drogą wodną dalej przewożonych.

Rzeki sprawa, bo siła tkwi w niej niemała,
Że dla nurtu swojego inny tor obrała.
Nikt jej za to nie gani ani źle traktuje,
Jest z polskich rzek największa i niechaj króluje.
Zawichost miał swą rangę i stanął na szczycie
Zamek, cztery kościoły i miasto w rozkwicie.
Była stocznia, skład solny i spichlerze wielkie.
Kwitł handel, rybołówstwo i rzemiosło wszelkie.
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Śniadanie
Wielkanocne
- 14.04.2019
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Święto Kwitnącej Wiśni
- Nowe 2019
- 28.04.2019

FOTOKALENDARIUM KWIECIEŃ-CZERWIEC 2019

Zawody Sportowo-pożarnicze
Dzień Strażaka.
Przekazanie samochodu - 05.05.2019

Rembertowska Akademia
Seniora w Ożarowie
- 23.05.2019

FOTOKALENDARIUM KWIECIEŃ-CZERWIEC 2019

„Iskra” i „Sobowiacy”
na Dniach Spiskiej Białej
- 31.05. - 02.06.2019

FOTOKALENDARIUM KWIECIEŃ-CZERWIEC 2019

Dzień Dziecka - stadion
- 03.06.2019

Piknik Integracyjny RAZEM
- 07.06.2019

FOTOKALENDARIUM KWIECIEŃ-CZERWIEC 2019

Lasocin Piknik Rodzinny
14.06.2019

FOTOKALENDARIUM KWIECIEŃ-CZERWIEC 2019

„Cudze chwalicie, swego nie
znacie” - wernisaż wystawy prac
grup działających w MGOK
14.06.2019

Dni Ożarowa
15. - 16.06.2019

FOTOKALENDARIUM KWIECIEŃ-CZERWIEC 2019

25 lat działalności DPS
Sobów
- 16.06.2019

FOTOKALENDARIUM KWIECIEŃ-CZERWIEC 2019
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CZACHÓW

Czachów

Wieś z genem
społecznikostwa
Sołtys Czachowa, radna Beata Kwiecińska, podaje, że
miejscowość liczy 220 mieszkańców, w tym 53 z Domu Pomocy Społecznej. Są 53 numery, ale niektóre podwójne a, b,
nowe budynki, razem około 60 numerów.
I rzeczywiście, w miejscowości można zobaczyć sporo nowych, bardzo ładnych posesji, jak u Malickich, Zajączkowskich, Telegów, Lewandowskiego, Kwiecińskich.
Najstarsze budynki należą do Błażeja Mazura, po Bolesławie Pytlaku, Bieńki, Michała Adamskiego, Urszuli i Henryka Trojanowskich.
Najstarszymi mieszkańcami są: Genowefa Kosmala (rocznik 1927), Ryszard Adamski (rocznik 1932), Kazimiera Świtulska (rocznik 1933), Teodozja Malicka (rocznik 1936), Rozalia
Matusak (rocznik 1937), Stanisław Kopacz (rocznik 1937),
Dariusz Pietrkiewicz (rocznik1937), Genowefa Kwiecińska z
domu Mierzwa (rocznik1938), Urszula Mucha z domu Nowak
(rocznik 1938), Zenona Jońca z domu Gabryszewska (rocznik
1938), Marianna Pietrkiewicz (rocznik 1939).
Z kolei najmłodsi mieszkańcy to: Tobiasz Kwieciński, Nathan Patyk, Amelia Targowska, Laura Włosik, Oliwia Walas
(wszyscy rocznik 2017), Oliwia Kowalska (rocznik 2018), Zuzanna Włosik, która urodziła się w kwietniu br.
Mieszkańcy pracują przeważnie poza Czachowem. Są
rolnicy, osoby, które prowadzą swoją działalność gospodarczą w handlu i usługach, jest grupa dwuzawodowców. Poza
sołectwem najczęściej znajdują zatrudnienie w prywatnych
przedsiębiorstwach, w Mo-Bruk, dwie osoby w DPS, na krytej
pływalni, w cementowni, w sklepach, w ostrowieckim szpitalu, Fabryce Porcelany w Ćmielowie, ożarowskim przedszkolu, szkołach. W Czachowie mieszka około 40 emerytów i
rencistów.

Kapliczka
Plac pod budowę kapliczki podarowała rodzina Jopków. Być może fundatorami
byli chłopi. Postawiono ją w
środku wsi, by ustrzegała od
zarazy.
Mama pani Larkowskiej
mówiła, że w 1909 roku
kapliczka została poddana
renowacji. Założono metalową ankrę, bo się rozpadała.
Obok kapliczki posadzono
lipę i klon.
Obecnie jest miejscem
spotkań
majówkowych.
– Przystrajamy kapliczkę –

mówią mieszkanki Czachowa. - Śpiewamy ,,Chwalcie łąki
umajone”, „Jak szczęśliwa Polska cała”. „Po górach, dolinach”. Odmawiamy litanię. Spotykamy się od kilkunastu lat,
ostatnio dość intensywnie.
Kapliczka została odnowiona w pracowni Dąbrowskich w
Janikowie w 2011 roku.

Dawne zawody
Dawne zawody wymarły, szewc, kowal, bednarz; teraz
głównie są murarze, mechanicy samochodowi. Ostatnim rymarzem był Zygmunt Mazur, kowalami - Stanisław Tarkowski, Jan Wolak, po którym część usług przejął syn Stanisław;
wozakiem, woził mleko do Czachowa, potem do Karsów był
Jan Wolak, szewcem Aleksander Gabryszewski, krawcową
Janina Larkowska. Zakłady stolarskie prowadzili: bracia Bolesław i Stefan Skórowie, Stefan Janicki. Piotr Wolak (19752018) zajmował się stolarką, miał jedną rękę, był rencistą,
robił stojaki na kwiaty, różne rzeźby ogrodowe.
W miejscowości jest obecnie 11 przedsiębiorców. Prace
budowlane wykonuje Krzysztof Kosmala, pracami wykończeniowymi zajmuje się Piotr Zajączkowski, naprawą samochodów Szczepan Janicki, usługami transportowymi Grzegorz
Janicki, Norbert Janicki, firma ARKO Arkadiusz Kowalski,
skupem i sprzedażą złomu Błażej Mazur. Wcześniej, w latach
1959-2018, transportem i handlem obwoźnym, złomem
zajmował się Mirosław Mazur (1959-2018). Stomatologiem
jest Barbara Teległów.
Największymi rolnikami we wsi są Krzysztof Skura i Stanisław Grudnik. Plantacją wiśni na areale ponad 10 ha zajmują się Anna i Sławomir Skuzowie, czarnej porzeczki - Monika Czapczyńska na areale około 13,5 ha, Anna i Grzegorz
Janiccy.

Znane rodziny
Jadwiga i Stefan Janiccy (obydwoje rocznik 1944).
Urodził się Wacław Trznadel (1915), Maria (1921).
Dzieci: Roman – rocznik 1966, Szczepan (1970), Grzegorz (1974), Renata (1979). Wnuków 11, prawnuczka Amelia - 2 lata. Wnuczka Ewelina (1992), tutaj się wybudowała
i mieszka.
Mirosław Pietrkiewicz (rocznik 1956):
Józef Cieślikowski, Marta, moi dziadkowie, dzieci Henryka, moja mama (1937), małżonek Józef (1927), ja Mirosław,
brat Tadeusz (1962). Moje dzieci wolnego stanu: Mirosław i
Ania. Małżonka Elżbieta.
Zofia Stec:
Dziadek Władysław Szczęsny, jego żona Zofia, mieli
dwoje dzieci: Wiesławę i Lucjana. Wiesława wyszła za Jana
Przybysławskiego, mieli dwoje dzieci, Zofię i Teresę. Zofia
wyszła za mąż za Bogusława Steca (rocznik 1941). Mają
dwóch synów: Piotra (1969) i Krzysztofa (1972).
Zdjęcie taty Jana i mamy Wiesławy Przybysławskich.
(Patrz str. 43)

Beata Kwiecińska:
- Mój prapradziadek Józef Matusiak w 1863 roku przybył na te ziemie z wojskami Dionizego Czachowskiego –
opowiada Beata Kwiecińska. - Ożenił się z Joanną z Kamieńskich. Mieli jedenaścioro dzieci. Wśród nich był Feliks
Matusiak, ojciec Lucyny Kukiełki i Józefa Waldemara Matu-
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saka, Joanny (urzędnicy zmienili pisownię nazwiska).
Stefan Matusiak (syn Józefa i Joanny) miał cztery córki:
Zofię, Helenę, Genowefę i Stefanię oraz syna Adama, który
ożenił się z Rozalią. Adam i Rozalia mieli czworo dzieci:
Andrzeja (1957), Janusza (1959), Ewę (1967), Mariusza
(1979). Beata Kwiecińska jest córką Andrzeja i Wandy z
domu Mucha (1959). Wyszła za mąż za Tomasza (1974).
Mają dwie córki: Martynę (2000) i Magdalenę (2002).
Prababcia Aniela z domu Osuch, miała pierwszego
męża Zająca, drugiego męża Jana Osucha.
Jan Osuch zginął w obozie niemieckim w Austrii. Mieszkali w Maksymowie. Dwa listy, które przesłał. Marszami
śmierci maszerowali do Austrii.

Czajkowska z domu Larkowska, Maria Świtulska, Lucyna
Moskalewicz z domu Pietrkiewicz - blok operacyjny w ostrowieckim szpitalu.

Partyzanci, żołnierze

Pierwsza zlewnia, jeszcze przed wojną, znajdowała się
u Józefa Stawiarskiego, po wojnie u Mariana Szczęsnego. Właścicielem była Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska”. W zlewni pracowali: Stanisław Stępień, Zofia
Kopacz, Eugeniusz Skura. Najwięcej mleka i najdłużej dostarczała Zofia Stec. Obecnie działka, na której znajdowała się zlewnia, należy do gminy, dlatego mogła powstać tu
świetlica sołectwa.
Obok mleczarni znajdował się drewniany sklep spożywczo - przemysłowy należący do GS. Pracowali w nim ostatnio: Krystyna Ponikowska, wcześniej Alina Trznadel, Urszula Bieńka, Wiesława Stępień. W czasie wojny istniał sklep
u państwa Stępniów. Kolejny znajdował się u państwa Tarkowskich. Sprzedawali w nim: Jan Gaczkowski, Julian Wiśniewski, Franciszek Kowaliński. Obecnie sklep wielobranżowy „Colmax” od 1997 roku prowadzą Dorota i Mirosław
Waliszewscy. Największy popyt jest na chleb, masło, mleko,
piwo, papierosy. – Utrzymujemy się jeszcze z rozpędu, z
przyzwyczajenia – mówią właściciele.

Tadeusz Gwóźdź walczył w BCh, został postrzelony podczas okupacji. W partyzantce BCh i AL walczyli: Stefan Skóra, Bronisława Bieńka, Jan Chmiel, Bogusława Tarkowska.
Po wojnie najpierw powstała wspólnota leśna wsi Czachów, potem kółko rolnicze. Jest na ten temat monografia
z lat 60. do 2010 roku.
- Gdy powstała wspólnota leśna, mój tata był skarbnikiem – opowiada Mirosław Pietrkiewicz. - Zakładała energię elektryczną, budowała szkołę. Była piaskownia, las i
stąd wspólnota miała pieniądze. Ludzie chcieli coś robić
dla wsi, byli aktywni, zaradni. Sąsiad może nie lubić sąsiada, ale może coś zrobić dla wsi. To są geny.

Sołtysi (według pana Bieńki)
Stanisław Szczęsny (ojciec Mariana), Andrzej Bieńka,
Antoni Skura (brat Bolka i Stefka), pełnomocnik Czachowa (nie ustaliliśmy imienia i nazwiska), Bolesław Pytlak, Jan
Wolak (1975-1980), Krystyna Wolak, Jan Przybysławski,
Stanisław Grudnik (1995-2005), Barbara Nowakowska
(2005-2006), Beata Kwiecińska (od 2007).

Radni
Jan Mierzwa, Krystyna Walas (przed 1990), Józef Mazur z Karsów (1990-1994, okręg Czachów, Karsy), Mirosław Pietrkiewicz (1994-2014, okręg Czachów, Janopol,
Wlonice), Beata Kwiecińska (od 2014, okręg Czachów Karsy, Sobów).

Nauczyciele
Jadwiga Janicka, kierownik szkoły Henryk Walas, Elżbieta Pałka, Zofia Kołodziejska, Henryka Trojanowska - wicedyrektor THM w Ostrowcu Świętokrzyskim, Marian Pietrkiewicz – dyrektor szkoły w Mircu.
Szkoła mieściła się tam, gdzie jest obecnie DPS.

Inni znani mieszkańcy
Wojskowi, absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej:
Pułkownik Ryszard Stępień, pracował w Warszawie, szef
Urzędu Patentowego w Warszawie – Józef Waldemar Matusiak, Tadeusz Broda, Jan Bieńka pracuje w drogownictwie
w Warszawie.
Psychiatra – Agnieszka z domu Trznadel, Radosław
Trznadel – dyrektor finansowy Samsunga, Sławomir Trznadel.
Pielęgniarki: Katarzyna Zyga z domu Szczęsna, Jolanta

Emigranci
Bożena Stępień (Włochy), Paweł Pałka, Krzysztof Szczęsny,
Anna Goraj, Irena Goraj, Jolanta Goraj (Anglia), Jadwiga
Janicka (Szkocja), Maria Świtulska z córkami Jolantą i Małgorzatą (Kanada), Monika Malicka.
Przed I wojną światową wyjechali z Czachowa: Wincenty
Adamski (Kanada), z rodziny Lechów (Francja), Greber, Matusiak (USA).

Zlewnia mleka i sklepy

Czachowskie nazewnictwo
Nazwy poszczególnych części Czachowa (mapka): Brzegi, Dąbrówka, Ożarowskie, Las Garbówka, Kierkut, Posiedzialne, Klin, Działki.

Tradycje Czachowa
Piękne tradycje Czachowa wywodzą się od 1863 roku.
Zofia Kołodziejska z okazji obchodów 150 lat Czachowa
przedstawiła historię miejscowości podczas uroczystości. Wynika z niej, że Dionizy Czachowski przekazał grunty swojej
siostrze Dąbrówce.
Podczas obchodów został odsłonięty na boisku szkolnym
kamień z napisem: „150 lat Czachowa. 21 lipca 2013 r.”
Do niewątpliwych osiągnięć należą: budowa szkoły, elektryfikacja, gaz, telefonizacja wsi. Obecnie zostało jeszcze kilka telefonów stacjonarnych.
Z kolei wiatrak z młynem był zlokalizowany u Czesławy i
Franciszka Kowalińskich. Do 1973 wiatrak na ospę, ale też
na mąkę.
(an)

Moja rodzina (opowieść Jadwigi Janickiej)
Moi rodzice to Helena i Wacław Trznadel, już nieżyjący
mieszkańcy Czachowa. Byliśmy biedną rodziną. Przy trójce
dzieci rodzice byli zmuszeni chodzić w sezonie letnim na zarobek do zamożniejszych gospodarzy.
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Najmłodsza z sióstr, Kazimiera Czyż, mieszka z mężem i
swoją rodziną w Tadeuszowie. Druga, Barbara Jelonek, również z mężem i rodziną mieszka obecnie w Przybysławicach.
Ja, najstarsza, zostałam w Czachowie. Nigdy nie lubiłam
miasta i nie wyobrażałam sobie życia w nim. Widziałam siebie tylko tu, w mojej rodzinnej wiosce, gdzie się urodziłam
i wychowałam. Tu wspólnie z mężem postawiliśmy dom,
warsztat, garaże. Pracowałam w szkole, mąż był stolarzem.
Zmarł w wieku 62 lat.
Urodziłam czworo dzieci, z których troje założyło rodziny i
tak jak ja wybrało Czachów na swoje miejsce zamieszkania.
Tu żyją, tu pracują. Synowe i zięć to też rodowici czachowiacy. Jedna wnuczka już wyszła za mąż i wkrótce przeprowadzi
się do swojego mieszkania w pobliżu rodziców. Moja duża
rodzina powiększyła się o jedną prawnuczkę.
Trzymamy się wszyscy razem, blisko. Widujemy się na co
dzień, spotykamy we wszystkie święta, na imieninach, urodzinach, na kawie. Wspieramy się i pomagamy sobie we
wszystkim. Myślę, że spośród moich jedenastu wnucząt jeszcze niejedno zamieszka w Czachowie.
Tylko jeden z moich synów poszedł za żoną w obce strony. Ma czworo dzieci, prowadzi gospodarstwo rolne. Czasami wpada nas odwiedzić. Nie mówi tego głośno, ale chyba
nam zazdrości, że my tu wszyscy razem, a on jeden w innym
miejscu.

Szkoła (wspomnienia Jadwigi Janickiej)
Jedną z dużych inwestycji w czasach powojennych była
budowa nowej szkoły w Czachowie. Czekali na nią i dorośli,
i dzieci. Funkcjonowała bowiem jedynie szkoła 4-klasowa,
która mieściła się w prywatnym domu.
Klasy były łączone, rano uczyły się III i IV, później I i II.
Pracowało w tej szkole dwoje nauczycieli. Uczniowie klas
starszych uczęszczali do Szkoły Podstawowej w Ożarowie,
odległej o ponad 4 km. Chodziliśmy pieszo, mimo trudnych
warunków pogodowych, a zimy były kiedyś długie i mroźne.
Z utęsknieniem czekaliśmy na nową, siedmioklasową szkołę.
Budowa trwała kilka lat. Stawiało państwo, ale mieszkańcy w różny sposób pomagali. Pracowali fizycznie, zwozili furmankami materiał budowlany. Sprzedawano piasek wiejski.
W Górach Czachowskich organizowano zabawy taneczne, z których dochód przeznaczano na wyposażenie klas.
Wielkim przeżyciem dla mieszkańców było uroczyste
otwarcie 1 września 1957 roku nowej, pięknej, 7-klasowej
Szkoły Podstawowej. Znajdowało się w niej 5 klas lekcyjnych,
była też kuchnia, gdzie przygotowywano gorące mleko dla
każdego ucznia. Mieliśmy też bibliotekę, z której korzystały
nie tylko dzieci, ale i mieszkańcy wioski. Prowadziła ją nauczycielka języka polskiego, Zofia Kołodziejska. Był duży korytarz, ale brakowało sali gimnastycznej. Lekcje wychowania
fizycznego odbywały się na dworze. Był też pokój dla nauczycieli.
Do szkoły uczęszczały dzieci nie tylko z Czachowa, ale i
okolicznych wiosek: Janopola, Łubowej, Dąbrówki, Karsów.
Kierownikiem szkoły od początku aż do końca jej istnienia
był Henryk Walas, wieloletni nauczyciel, mieszkaniec wioski.
Drugą osobą z wieloletnim stażem nauczycielskim była Lucyna Kamińska, mieszkanka Janopola. - Była moją wychowawczynią w klasach od I do IV oraz później w klasie VII, do
której wróciłam po dwuletniej pieszej wędrówce do szkoły

w Ożarowie – opowiada Jadwiga Janicka. - Moje młodsze
siostry, Basia i Kazia, miały więcej szczęścia, bo szkoła znajdowała się tuż za płotem.
Pierwszymi absolwentami nowej szkoły w 1958 roku byli:
Danuta Stec, Joanna Matusiak, Jadwiga Trznadel, Tadeusz
Trznadel, Stanisław Nowak, Stanisław Perchlicki, Henryk
Wróblewski, Tadeusz Skrzypek, Stefan Janicki i Jerzy Szydłowski. Jadwiga Janicka była jedną z nich. Po latach wróciłam
do naszej szkoły, ale już jako nauczycielka. Pracowaliśmy w
pięcioro. Oprócz wymienionych wyżej nauczycieli pracowała tu do końca Elżbieta Pałka i Jadwiga Janicka. Kadra nauczycielska często się zmieniała. Mieszkania dla nauczycieli
były na piętrze szkoły, ale brak bieżącej wody utrudniał życie,
zwłaszcza rodzinom z dziećmi.
W tamtych latach szkoła była jedynym ośrodkiem kultury
we wsi. Organizowano tu imprezy dla dzieci, ogniska, wycieczki, kuligi, zabawy choinkowe. Szkoła służyła także dorosłym. Pierwszy telewizor znajdował się właśnie w szkole.
Wieczorami telewizję mogli oglądać wszyscy. Raz w miesiącu
przyjeżdżało kino objazdowe. W ciągu dnia wyświetlano filmy dla dzieci, a wieczorem dla dorosłych. Związek Młodzieży Wiejskiej też miał siedzibę w szkole. Organizowane były
występy teatralne, z którymi jeżdżono do innych miejscowości. Grano między innymi „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wieczorki
taneczne.
W późniejszych latach szkoła była 8-klasowa, ale z upływem lat dzieci ubywało. Wreszcie Wydział Oświaty i Kultury
w Opatowie w 1976 roku podjął decyzję o zamknięciu szkoły. Uczniów i nauczycieli przejęła Szkoła Podstawowa w Ożarowie. Zlikwidowano wówczas inne okoliczne szkoły wiejskie
i powstała Zbiorcza Szkoła Gminna w Ożarowie. Młodzieży
zapewniono dowożenie do szkoły i odwożenie do domu, i
tak jest do tej pory. Po naszej czachowskiej szkole pozostały
już tylko wspomnienia.

Księga – prezentuje Mirosław Pietrkiewicz

Pierwsze zapiski z Księgi Wspólnoty Leśnej, Społecznego
Komitetu Budowy Gazociągu i Społecznego Komitetu Telefonizacji Wsi Czachów pochodzą z 1963 roku. Dotyczą operacji dokonywanych przez kółko Rolnicze w Czachowie, dokumentują usługi świadczone mieszkańcom. 70 proc. wartości
prac poniosła lokalna miejscowość, 30 proc. to były dotacje
z Urzędu Gminy. Księga zawiera zadania wykonywane przez
wspólnotę w ciągu ponad 30 lat. Ostatnie zapiski w księdze
są z 1994 roku. Posiadamy zdjęcia pieczątek Kółka Rolnicze-
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go, Społecznego Komitetu
Gazociągu w Czachowie.
Jest także zdjęcie pieczątki
Społecznego Komitetu Telefonizacji, który pracował
w latach 1991-1994.
Mieszkańcy wpłacali składki w wysokości 1
mln zł (po denominacji
100 zł). Taki był ówczesny
wymóg. To jest wszystko
udokumentowane w tej
książce kasowej. Cenne
jest to, że są tam podpisy ludzi, których nie ma
wśród nas. Wiele osób już
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Od lewej ostatnia Leokadia Szczęsna z domu Cieślikowska
(czasy wojenne)

Od lewej: Marian Szczęsny,
Jan Chmiel, Henryk Pytlak (górny
rząd), niżej: Władysława Pietrkiewicz, Józef Pytlak, Maria Cieślikow- Od lewej: Marian Szczęsny z synem Witoldem ( rok 1960)
ska (czasy wojenne)

zmarło. Pozostały po nich podpisy.
To dokument różnych społecznych inicjatyw, inwestycji,
które realizowała wspólnota. W tej miejscowości od początku nie brakowało ludzi, którzy mieli w sobie gen społecznikostwa. I tak jest dotychczas. Pod tym względem przodowaliśmy pośród innych społeczności.
Dla mnie to szczególnie ważny dokument. Księgę prowadził mój tata, a po jego śmierci w 1981 roku ja to kontynuowałem. Zostałem wtedy wybrany do Społecznego Komitetu
Budowy Gazociągu. Przez cały czas pracowałem w zarządzie, pełniłem funkcję skarbnika. Podobną funkcję pełniłem
przy Społecznym Komitecie Telefonizacji Wsi Czachów

Krzysztof (1980), Grzegorz (1982), Katarzyna (1984).
Przyjechaliśmy do Czachowa, bo tutaj postawiliśmy dom.
Przez rok pracowałam w stacji buraka w Śmiłowie, potem
zostałam dyrektorem w Domu Pomocy Społecznej w Czachowie, z niedużą przerwą pracowałam do 2016.
W 1985 roku ówczesne władze Wydziału Spraw Społecznych w Tarnobrzegu postanowiły, że nadbudują dwie kondygnacje, by mógł powstać DPS dla osób psychicznie chorych.
Początkowo miał to być Dom Spokojnej Starości. Od samego początku były tu 53 miejsca i ten stan się utrzymuje do
dzisiaj zgodnie ze standardami.
Gdy przyszłam, dom był bardzo zaniedbany, przypominał raczej przytułek. Do zmian doszło wraz ze zmianami,

Opowieść Lucjanny Szczęsnej
(rocznik 1953)
Przybyłam do Czachowa w 1991 roku. W 1977 wyszłam za mąż, najpierw przez 11 lat mieszkaliśmy w
Wojciechowicach, w budynku Stacji Hodowli Roślin i Buraka Cukrowego. Małżonek Witold, też z 1953 roku, dzieci:

W górnym rzędzie od lewej, czwarty Witold Szczęsny,
Szkoła Podstawowa w Czachowie (pierwsza lub druga klasa),
wychowawca Pani Fulara
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Pierwszy murowany dom, zbudowany przed II wojną światową przez
Helenę i Stanisława Szczęsnych. W czasie wojny w tym domu kwaterował niemiecki sztab wojskowy. Po opuszczeniu przez Niemców sztab
rosyjski. Po wojnie była mała biblioteka, a w latach 60. zlewnia mleka
- filia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lasocinie
I Komunia Święta – Bożena
Szczęsna (1957)

Witold Szczęsny z mamą Leokadią

które dokonały się w Polsce. Do władzy doszła „Solidarność”,
ministrem został Jacek Kuroń. To za jego czasów zaczęło się
dużo zmieniać w pomocy społecznej, zaczęto w nią dużo
inwestować. Jako domy oddzieliliśmy się od służby zdrowia.
W tej chwili mogę powiedzieć, że DPS w Polsce są dobrze
utrzymane. Wcześniej były zaniedbane, nikt nie chciał w nich
pracować. Teraz pracownicy są wykształceni, przygotowani
do wykonywania swoich obowiązków.
Dawni pracownicy byli tak przekonani o słuszności swego
działania, że nie chcieli żadnych zmian. Założyli „Solidarność”, zaczęli strajk głodowy, który trwał około miesiąca. I
w efekcie strajkujące panie musiały się zwolnić. Ja też w tym
czasie trochę nie pracowałam, potem wróciłam. Nie chciałam ludzi traktować przedmiotowo. Taki był duży opór w ludziach, gdy chodziło o zmiany.
Mieszkańcy DPS pochodzili głównie z województwa
świętokrzyskiego. W tej chwili jest dużo osób z innych województw, ze Śląska, Warszawy. Pracują 34 osoby, zwiększyło
się zatrudnienie, pojawił się personel terapeutyczno - opiekuńczy.
Odpłatność za pobyt zwiększała się, początkowo za
wszystko płacił budżet państwa. Potem za pobyt 70 proc. ze
swoich dochodów musiał wnosić mieszkaniec, najbliższa rodzina, gmina. Obecnie koszt utrzymania wynosi około 3,5
tys. zł.
Mieszkam w Czachowie już prawie 30 lat i w tym czasie wieś zmieniła się gruntownie. Gdy przyszłam, ludzie żyli
tu przede wszystkim z gospodarstw. W każdym hodowano
2-3 krowy, był przynajmniej jeden koń, nie brakowało drobiu. Dzisiaj nie spotkamy tu żadnych zwierząt hodowlanych.
Większość mieszkańców to emeryci, nieliczni utrzymują się
tylko z gospodarstwa, pozostali to tak zwani dwuzawodowcy.
Przybyło parę nowych domów.
Małżonek urodził się w Czachowie. Po ukończeniu Technikum Rolniczego studiował w Akademii Rolniczej, przez wiele
lat pracował w Stacji Unasienniania, potem ponad 20 lat w
Stacji Chemiczno - Rolniczej w Kielcach. Zmarł w 2014 roku.
Po przyjeździe do Czachowa utrzymywaliśmy kontakty z
rodziną Pietrkiewiczów, Mirkiem, jego mamą, żoną, sąsiadami Kwiecińskimi, Markiem i Danusią, rodziną Bieńków.
Otrzymałam Srebrny Krzyż Zasługi w 1998 roku na wnio-

sek dyrektorki Wojewódzkiego Zespołu Opieki Społecznej w
Tarnobrzegu, Renaty Jachimowicz. Mój syn też otrzymał taki
krzyż za zasługi w turystyce.
W teczce przechowuję dokumenty chrzestnego mojego
męża, Waldemara Matusiaka, który w latach 1951-1955
studiował w Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie też pracował przez wiele lat. Wydał książkę o swojej pracy. Zmarł w
2016 roku w Warszawie.
Zapisywał fraszki, złote myśli, np. Podręcznik mądrości
tego świata pióra ojca Ludwika Marii Bocheńskiego – „Jak
ognia unikaj sporu z ludźmi mającymi władzę nad tobą”.
Wskazówki ładu i współistnienia – wietnamskiego nauczyciela medytacji – „Nie zmuszaj nikogo, także dzieci, do wyznawania twoich wartości”.
Gdy odszedł z WAT, zajął się wynalazczością. Centrum
Innowacji WKTR.

Spacerkiem po Czachowie
Przed jednym z najstarszych drewnianych budynków stoi
Zofia Stec. – Budynek został przeniesiony z placówki Szczęsnych, kupili go Pytlakowie i tu postawili. A my kupiliśmy od
Pytlaków – wyjaśnia pani Zofia. - Tu są dwie izby, pokój i
kuchnia.
Jan Przybysławski (1926–2004), tata pani Zofii, pełnił
funkcję sołtysa w kadencji 1989-1992 i radnego. W Kółku
Rolniczym był dyspozytorem, od 1981 roku przewodniczącym Wspólnoty Leśnej Czachów, która się później przekształciła w Społeczny Komitet Gazyfikacji Wsi Czachów. Jego
żoną była Wacława Przybysławska (1926-2014).
Dalej znajduje się firma PUHP Motomedic Szczepana Janickiego. – Prowadzę firmę od 1996 roku, zatrudniam dwie
osoby – wyjaśnia właściciel. - Najczęściej wykonuję usługi
mechaniczne w pojazdach, samochodach, naprawiam zawieszenia, układy hamulcowe, silniki, skrzynie biegów. Pasja do motoryzacji zaczęła się już w dzieciństwie, młodości.
Ukończyłem szkołę średnią o profilu samochodowym, później studia wyższe na kierunku sprzęt mechaniczny z założeniem, że kiedyś będę mechanikiem samochodowym. Samochodów przybywa z każdym rokiem, pracy nie brakuje, choć
jest coraz bardziej skomplikowana ze względu na montowaną na coraz większą skalę elektronikę.
Po drodze mijamy odnowioną i przybraną na majówki
kapliczkę.
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Kolejny stary budynek, tym razem z cegły, kamienia, kryty
dachówką, należy do Michała Adamskiego (rocznik 1950).
- Budynek pochodzi z 1939 roku, postawił go dziadek Łukasz – opowiada historię budynku. - Jest dużo pomieszczeń,
znajdował się tu nawet sklep dla ludzi ze wsi. Obecnie sam
mieszkam, jestem kawalerem, nie mam dzieci. Zajmuję jedno pomieszczenie przy kuchni, gdzie mam ciepło. Chętnie
wynająłbym część pomieszczeń, ale kto weźmie taki stary
dom. Dzisiaj wszystko jest nowoczesne, zmienia się. W jednym miejscu nie będziemy stali. Musi wszystko iść do przodu.
Zbliżamy się do budynku oznaczonego numerem 47,
domu rodzinnego Bieńków. Obecnie nikt w nim na stale nie
mieszka, wykorzystywany jest tylko latem.
Rozmawiamy przed budynkiem Jadwigi Janickiej. –Prowadzę działalność gospodarczą związaną z układaniem
kostki brukowej – mówi jej zięć Krzysztof Kosmala. - Obecnie modny jest kolor grafitowy, wersje kostek są różne. Teraz
każdy chce mieć przed domem kostkę.
Zdjęcie. Od lewej strony: Jadwiga Janicka, wnuczka Oliwia
Kosmala, zięć Krzysztof Kosmala, wnuczek Łukasz Kosmala.
Zatrzymujemy się przed kamieniem postawionym 21 lipca 2013 roku w 150. rocznicę powstania Czachowa. Mirosław Pietrkiewicz podaje, że głaz o wadze 10 ton został przywieziony na dwóch ładowarkach z pól spod Lasocina. Zajęli
się tym Grzegorz Janicki i Jarek Kowalski. Jedna ładowarka
nie mogła podnieść kamienia. Teraz na stałe tu zostanie dla
potomnych. - Obok kamienia opaskę z kostki położyliśmy
wspólnie z mieszkańcami – mówi. - Kierował pracami Szczepan Janicki, udzielali się szczególnie: Grzegorz Janicki, Arkadiusz Kowalski, Krzysztof Skura. Teraz dbamy o kamień, a
także o znajdujące się obok boisko do piłki nożnej, siatkowej
i koszykowej, gdzie zimą jest lodowisko. Z tyłu, za boiskiem,
mamy zadaszenie na tak zwane dogrywki. Cały teren, około
10 hektarów, należy do wspólnoty. Tu znajdowała się dawniej piaskownia.
By wyzwolić gen społecznikostwa, potrzebni są liderzy. W
Czachowie jest nim Szczepan Janicki. Ma posłuch, jest szanowany przez ludzi.
Czachów to specyficzna miejscowość, leży wzdłuż jednej
ulicy o długości około 3 km. Od numeru 1 Marka Malickiego do numeru 54, pod którym znajduje się DPS.
an

Czachów – mieszkańcy – społeczność
Przyjmując umowną datę powstania Czachowa na ponad 150 lat temu, miejscowość ta może poszczycić się udokumentowanym, kilkudziesięcioletnim zaangażowaniem
mieszkańców w jej rozwój.
W okresie międzywojennym funkcjonowała czteroklasowa szkoła podstawowa mieszcząca się w prywatnym budynku. Nauczycielami byli Stanisław Pietrkiewicz (pochodzący z
Czachowa) oraz Jadwiga Bukałówna (z Sandomierza).
Z inicjatywy Feliksa Matusiaka i Stanisława Pietrkiewicza
powstała biblioteka wiejska mieszcząca się w domu Antoniego Kołodziejskiego. Już wtedy pojawił się pomysł budowy
szkoły siedmioklasowej. Zostały zgromadzone materiały, kamień budowlany oraz wapno gaszone. Realizację uniemożliwił wybuch II wojny światowej.
Lokalna społeczność uczestniczyła również w życiu politycznym. W 1935 roku założony został ZMW RP „Wici” z
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inicjatywy Aleksandra Kołodziejskiego. W składzie zarządu i komisji rewizyjnej byli: Aleksander Kołodziejski, Stefan
Skóra, Jan Orłowski, Bolesław Skóra, Barbara Kołodziejska,
Edward Tarkowski.
W 1927 roku w Czachowie działały dwie orkiestry. W
składzie jednej z nich byli: A. Bieńka, J. Cieślikowski, J. Cieślikowski, J. Malicki, J. Oraniec, I. Sadowski, J. Sadowski.
Orkiestra działała też w latach 60. Grała na weselach,
zabawach, imprezach szkolnych. Skład: Stefan Skóra – trąbka, Jan Malicki - saksofon, Marek Rutkowski – perkusja,
Edward Różalski - akordeon.
Po zakończeniu II wojny światowej zrealizowano wcześniejszy pomysł budowy siedmioklasowej szkoły podstawowej. Budowę ukończono w 1957. W pracach budowlanych
uczestniczyli wszyscy mieszkańcy Czachowa i okolicznych wsi
(Wlonic, Janopola, Dąbrówki), świadcząc społecznie usługi
transportowe i wykonując inne niezbędne prace przy budowie. W tym samym czasie zrealizowane zostało następne zadanie – elektryfikacja wsi. W 1955 roku zaświeciła się pierwsza żarówka. Przewodniczącym Komitetu Elektryfikacji Wsi
był Feliks Matusiak. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli między innymi w transporcie słupów ze stacji kolejowej z Jasic.
W latach 60. do 1972 roku w Czachowie dobrze prosperowało Kółko Rolnicze. Posiadało młocarnię szerokomłotną,
śrutownik, opryskiwacz konny, żniwiarkę konną, grabiarkę
konną, siewnik zbożowy konny, kopaczkę do ziemniaków
konną. Sprzętem tym świadczono odpłatne usługi dla mieszkańców Czachowa i okolicznych miejscowości.
Członkami Kółka Rolniczego w Czachowie było wiele
osób, które płaciły składki członkowskie. Odpowiedzialni za jego działalność byli: Jan Przybysławski – dyspozytor,
Wacław Trznadel – omłotowy, Marian Szczęsny - omłotowy
(skarbnik do 1963), Jan Mierzwa - obsługa śrutownika, Józef Pietrkiewicz – skarbnik.
Dysponując środkami pieniężnymi, miejscowość przystąpiła do budowy drogi. Zakupiła kamień na podbudowę.
Udostępniła nieodpłatnie piasek dla wykonawcy.
W 1972 roku zawiązała się Wspólnota Leśna w Czachowie. Do końca 1973 w książce rozrachunkowej widnieją podpisy: Stanisława Witerskiego, Stefana Skóry, Józefa
Pietrkiewicza, Jana Wiśniewskiego. W latach 1974 – 1980
w skład Zarządu Wspólnoty Leśnej wchodzili: Jan Pałka –
przewodniczący, Stefan Janicki, Józef Pietrkiewicz, Wacław
Trznadel.
W tym czasie wybudowano wodociąg z ujęciem wody,
które zasiliło również sąsiednie miejscowości: Karsy, Janopol, Wlonice. Zachowały się dokumenty finansowania przez
wieś Czachów częstych remontów pomp głębinowych, które działały do czasu wybudowania zbiornika ciśnieniowego
wody.
W 1981 roku na zebraniu wiejskim wybrano nowy Zarząd Wspólnoty Leśnej. W jego skład weszli: Jan Przybysławski – przewodniczący, Dariusz Pietrkiewicz - zastępca
przewodniczącego, Jan Mierzwa - Komisja Rewizyjna, Stefan
Skóra - Komisja Rewizyjna, Stanisław Stępień - Komisja Rewizyjna, Mirosław Pietrkiewicz – skarbnik.
W 1984 roku mieszkańcy większością głosów podjęli
decyzję o gazyfikacji wsi. Powstał Społeczny Komitet Budowy Gazociągu w Czachowie w składzie: Jan Przybysławski
– przewodniczący, Jan Mierzwa, Stefan Skóra, Dariusz Pietrkiewicz, Mirosław Pietrkiewicz – skarbnik.
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Tradycyjnie mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w budowie.
Część wykopów, transport rur ze Staszowa, izolacja rur, wykonanie przebić pod jezdnią - to prace wykonywane przez
mieszkańców. Wkład wsi w tę inwestycję wyniósł 70 proc.
kosztów (prace społeczne i środki pieniężne).
Wspomniane środki finansowe, jakimi dysponowała
wieś, to przychody z organizowanych zabaw tanecznych na
tzw. kole w lesie, dochody z działalności Kółka Rolniczego,
wpłaty z tytułu sprzedaży piasku osobom prywatnym i przedsiębiorstwom, sprzedaży drewna opałowego – głównie wyłomów i uschniętego drzewostanu.
W 1993 roku decyzją zebrania wiejskiego zawiązał się
Społeczny Komitet Telefonizacji Wsi Czachów w składzie: Witold Szczęsny – przewodniczący, Arkadiusz Kowalski, Stanisław Cieszkowski, Mirosław Pietrkiewicz – skarbnik. W okresie dwóch lat miejscowość uzyskała możliwość podłączeń
telefonicznych.
Zabezpieczenie nieużywanych studni na kołowrót, budowa kompleksu sportowego poprzedzona wykarczowaniem i
niwelacją terenu to w 100 proc. koszty i praca mieszkańców.
Wkraczając w nowe stulecie, miejscowość „nie odpuściła”.
Była miejscem zorganizowania i przeprowadzenia, przy wydatnej pomocy władz gminnych, Dożynek Gminnych, 150–
lecia powstania wsi Czachów. W ostatnich latach największymi zdolnościami organizacyjnymi i pomysłami wykazuje
się Szczepan Janicki, m.in. ma olbrzymi wkład w renowację
ponadwiekowej kapliczki. Posiada umiejętność angażowania
młodzieży w prace dla dobra i rozwoju wsi Czachów.
Wizytówką miejscowości jest oddana do użytku w roku
ubiegłym świetlica. Dzięki staraniom Beaty Kwiecińskiej powstało jedno z pierwszych na terenie gminy stowarzyszenie
– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czachów, które pozyskało część środków finansowych na budowę świetlicy.
W rozwoju Czachowa uczestniczyły osoby funkcyjne z
racji podjętych obowiązków (sołtysi, członkowie społecznych
komitetów, radni, Rada Sołecka), ale także, co jest szczególnie godne podkreślenia, znakomita większość mieszkańców,
bez względu na płeć i wiek.
Zaangażowanie społeczne Czachowa podkreślają byli
mieszkańcy odwiedzający rodzinne strony, zaproszeni goście, włodarze gminy: burmistrz Marcin Majcher, zastępca
Paweł Rędziak i inni.
an

Rodzina Mirosława Pietrkiewicza
Dziadkowie: Józef Pietrkiewicz (1890–1982) zam. Julianów, gm. Tarłów; Zofia Pietrkiewicz z domu Marciniak
(1901–1975) zam. Julianów, gm. Tarłów. Wychowali pięcioro dzieci – cztery córki i syna. Józef Pietrkiewicz (syn, 1927–
1981), Maria Pietrkiewicz z męża Cieślik (1930–2017),
Stanisława Pietrkiewicz z męża Główka (1931–2013), Irena
Pietrkiewicz z męża Badowska (1934), Zofia Pietrkiewicz z
męża Barańska (1937).
Utrzymywali się z rolnictwa, uprawiali orzechy laskowe i
włoskie. Źródło dochodu stanowiła także pokaźna pasieka.
Pszczelarstwo było pasją Józefa.
Józef Pietrkiewicz był w wojsku rosyjskim, w 72. Tulskim
Pułku Piechoty. Przed I wojną światową służył w wojsku carskim
w bezpośredniej bliskości cara – znał z widzenia jego dzieci.
Według przekazu żyjących córek, Ireny i Zofii, można było

Józef Pietrkiewicz i Zofia Pietrkiewicz z dziećmi, synem Józefem i
córką Marią

Józef Pietrkiewicz rok 1914. W
służbie w armii carskiej.

umyć ręce w pocie pozostawionym na posadzce po jego
intensywnych
ćwiczeniach.
Pod koniec II wojny światowej
rodzina została wysiedlona z
Julianowa do Podgórza koło
Borii z uwagi na działania
frontowe nad Wisłą.
Józef Cieślikowski zmarł
w 1982 roku, zam. Czachów, gm. Ożarów; Marta
Cieślikowska z domu Bańcer
(1902-1984) zam. Czachów,
gm. Ożarów. Utrzymywali się
z rolnictwa. Wychowali dwie
córki. Leokadia Cieślikowska z męża Szczęsna (1924–
1967), Henryka Cieślikowska - Idzia z męża PietrkieZdjęcie ślubne rok 1955. Józef
Pietrkiewicz i Henryka Idzia Pietr- wicz (1937–2017).
kiewicz z domu Cieślikowska.
Józef Cieślikowski przed II
wojną światową oraz w czasie jej trwania pełnił funkcję wójta
w gminie Lasocin. W okresie międzywojennym był zaangażowany w działalność polityczną. W czasie II wojny światowej
współpracował z nadleśniczym A. Linke, mieszkającym w tzw.
Leśniczówce (Dąbrówka - Czachów), obecnie zajmowanej
przez Koło Łowieckie „Pustułka”. Antoni Linke to późniejszy
profesor – wykładowca na Uniwersytecie Poznańskim, także
współtwórca WSR, przekształconej na AR w Szczecinie.
an

Wnuczka o dziadku
- Józef Waldemar Matusiak to człowiek-legenda Czachowa – mówi Ola Koźmian z domu Matusiak. - O dziadku
można mówić godzinami i pisać długo, gdyż był bardzo
barwną, towarzyską, otwartą postacią. Bardzo lubiany i szanowany w każdym środowisku zawodowym, w jakim się nie
znalazł - czy to jeszcze za czasów służby wojskowej, pracy w
Wojskowej Akademii Technicznej, czy też w Urzędzie Patentowym. Dziadek do samego końca był osobą bardzo aktywną,
dużo pisał, udzielał się towarzysko, ale również pielęgnował
kontakty zawodowe. Uwielbiał zwierzęta, przede wszystkim
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psy. Miał dobre i wrażliwe serce. Razem z siostrą Klarą wspominamy go jako człowieka przepełnionego energią do ostatnich dni. Taki był - brał z życia pełnymi garściami.
O Czachowie ani o latach młodzieńczych nie mogę dużo
napisać, bo nigdy tam nie byłam, nie zachowały się również
żadne zdjęcia. Bardzo prosiłabym o skorzystanie z materiałów, które przesłałam. U Babci dwukrotnie szukałam w zachowanych materiałach więcej informacji, ale niestety takie
się zachowały.
Ola Koźmian (panieńskie Matusiak)

PS Przesyłam kilka zdjęć z lat młodości oraz późniejszej
działalności Dziadka (WAT oraz Urząd Patentowy), notki biograficzne, dyplomy i wyróżnienia, jak również materiał, który
znalazłam w czasopiśmie „Ożarów” nt. Czachowa. Przesłałam również próbkę Dziadka twórczości - były to głównie
wiersze, ale także wspomnienia i ciekawe historie z lat pracy
na WAT czy w UP.

W rocznicę bitwy pod Jeziórkiem
18 maja mieszkańcy gminy Ożarów, sołectwa Czachów
uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej 156. rocznicę
bitwy pod Jeziórkiem. Do krwawego starcia doszło 5 maja
1963 roku na leśnej polanie pomiędzy Ostrowcem Świętokrzyskim a Bałtowem. Oddziały pułkownika Dionizego Czachowskiego zostały zaatakowane przez rosyjską piechotę
dowodzoną przez majora Ilię Klewcowa. Powstańcy odparli
atak, po czym rozgromili wrogie ugrupowanie. W bitwie zginął mjr Klewcow, trzech oficerów oraz 90 żołnierzy. Polacy
stracili ośmiu powstańców. w tym dwóch oficerów.
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W maju 2013 roku odbyła się uroczystość nadania polanie leśnej imienia Dionizego Czachowskiego. Odsłonięto
i poświęcono również pamiątkowy obelisk z wykutą tablicą.
Każdego roku, na pamiątkę tego wydarzenia, odbywają się
uroczystości patriotyczno - religijne. W ubiegłym roku pomnikowi przyrody, dębowi rosnącemu na polanie, nadano
imię „Dionizy”.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, Adam Podsiadło, powitał
uczestników. Mszę św. celebrował kapelan Nadleśnictwa,
ksiądz kanonik Dariusz Kowalski, proboszcz parafii Świętego Jana Pawła II w Ostrowcu. Ksiądz Dariusz pełnił kilkanaście lat temu posługę wikarego w naszej ożarowskiej parafii. Pierwszy raz uczestniczyliśmy we mszy św. odprawianej
na leśnej polanie. Szumu drzew i śpiew ptaków sprawił, że
oprawa ceremonii stała się jeszcze bardziej nastrojowa.
Po mszy polowej głos zabrał emerytowany nadleśniczy
Nadleśnictwa Dobieszyn, Jan Chryzostom Czachowski.
Potomek Dionizego Czachowskiego podkreślił, że w jego
domu często wspomina się zasługi bohaterskiego przywódcy powstania styczniowego. Poseł na Sejm RP Andrzej
Kryj wspomniał o waleczności powstańców styczniowych, o
obojętności zachodnich mocarstw wobec tych walk. Powiedział, że ta zwycięska walka, w kontekście wszystkich walk
powstańczych, była tą, która prowadziła do niepodległości
ojczyzny.
Następnie odczytany został list od nieobecnego na uroczystości senatora Jarosława Rusieckiego. Wojewoda Agata
Wojtyszek podczas wystąpienia wspomniała o bohaterskich
czynach powstańców styczniowych walczących o niepodległość ojczyzny. Historyk Dariusz Kaszuba podkreślał, że w
tym miejscu odbyła się najważniejsza walka Dionizego Czachowskiego. To był największy sukces pułkownika. Nadleśniczy Adam Podsiadło, który sprawował patronat nad tym
wydarzeniem, dodał, że las zawsze dawał schronienie walczącym o niepodległą Polskę. Zaznaczył, że pamięć o bohaterach i ich czynach nie zaginie. Po zakończonych przemówieniach złożono wieńce przed pomnikiem. Zrobiliśmy sobie
pamiątkowe zdjęcie pod dębem „Dionizym”. Uroczystość
zakończyła się powstańczym ogniskiem.
W uroczystości wzięliśmy udział dzięki uprzejmości nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, Adama
Podsiadły, oraz leśniczego Leśnictwa Sudół, Andrzeja Borowca. Dla mieszkańców Czachowa była to ważna lekcja
historii o dzielnym pułkowniku. Według legendy nazwa naszej wsi pochodzi od nazwiska tego dzielnego wodza. Po
tragicznej śmierci Czachowskiego w 1863 roku siostra Dąbrówka podarowała ziemie siedmiu najdzielniejszym żołnierzom. W tym miejscu zaczyna się historia naszej „małej
ojczyzny”.
Tego dnia zwiedziliśmy również Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat Krzemionki. Miejsce to znajduje się na Liście Informacyjnej Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Beata Kwiecińska

Okiem sołtysa
20 lat minęło jak jeden dzień. Zmieniłam odrobinę
tekst znanej piosenki, adaptując go do naszej rzeczywistości. Przeglądając archiwalne numery czasopisma „Ożarów”, zauważa się przemiany, jakie zaszły w naszej gminie
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Rodzina Jadwigi i Stefana Janickich z Czachowa

Ożarów. Pomyśleć, że to tylko 20 lat, a jakie zmiany także
w życiu każdego czytelnika.
W ciągu tych minionych dwóch dekad wiele się zmieniło
również w Sołectwie Czachów. W 1999 roku Czachów zamieszkiwały 232 osoby. W roku 2019 mieszka nas 214. W
ciągu tych lat zmarło 110 osób. Urodziło się tylko 32 dzieci.
Funkcję sołtysa do 2005 roku pełnił Stanisław Grudnik.
W latach 2005-2006 sołtysem była Barbara Nowakowska.
Moja kadencja trwa od 2007 roku. Mandat radnego do
2014 sprawował Mirosław Pietrkiewicz.

Zajączkowscy

Wiesława Przybysławska

Jan Przybysławski

pszenicę, żyto, rzepak, proso, saradelę, grykę. Wzrosła liczba producentów czarnej porzeczki i wiśni.
Z krajobrazu wsi zniknęły drewniane płoty, przydomowe
ogródki. Pachnące, różnobarwne kwiaty mieniły się dawniej
pomiędzy sztachetami. Latem kwitły malwy, mieczyki, dalie,
piwonie. Czerwieniły się maki. Sadzono chryzantemy. Jesienią górowały astry, słoneczniki. Dziś na większości posesji
zieleni się równo przystrzyżona trawa. Rosną iglaki, szczepione drzewka. Stoją kwietniki, z których zwisają kompozycje pelargonii, surfinii. W tamtym okresie ogródek warzywny
pysznił się w każdej zagrodzie. Dziś te wiktuały w sklepie kupujemy.
W ciągu tych minionych lat zainicjowano wiele wspólnych
spraw. Czachowiacy zawsze stanowili jedność i pracowali
dla wspólnego dobra. Dzięki tzw. czynom powstało trawiaste
boisko do gry w piłkę nożną, asfaltowe do siatkówki, koszykówki, altanka w lesie. Zimą miejsce to przekształcamy w
lodowisko. Wspólnymi siłami stworzyliśmy „bezpieczną górkę”. Służy ona do zimowych szaleństw na nartach, sankach.
Zniknął drewniany kiosk pełniący funkcję sklepu. Odremontowano budynek po dawnej zlewni mleka. Zaadaptowano
go na świetlicę wiejską. Położono płytki, panele ścienne,
wstawiono nowe okno i drzwi. Młodzież odmalowała ściany. Od tego roku święcenie pokarmów zostało przeniesione
Szkoła Podstawowa w Czachowie, rok 1961

Helena i Wacław Trznadel (Helena ur. w 1921r., Wacław ur. w 1915r.)

Przez ten okres zmienił się model rolnictwa. W większości
gospodarstw hodowano bydło, konie, trzodę, drób. Obecnie tylko w jednym obejściu są krowy i koń, w kilku hodowane kury. Wcześnie rano jeden kogut i tak potrafi pół wsi
obudzić. Gęś, kaczka czy indyk to prawdziwy unikat. Wszelkie produkty kupujemy w sklepach. Zanika zapach dymu z
wędzarni. Dzieci nie znają smaku świeżego mleka. Gospodarstwa w większości nastawione są na produkcję zbożową:

do świetlicy. Przez wiele lat mieszkańcy święconkę zanosili
do państwa Janickich. Wspólnie przybraliśmy trasę, którą
przewożono obraz Matki Bożej.
W 2006 roku na boisku zorganizowane zostały gminne dożynki. Starostą dożynek był mieszkaniec Czachowa
Krzysztof Skura. Pomimo pamiętnej ulewy, święto przebiegło perfekcyjnie. Od 2007 roku dożynki gminne odbywają się w Lasocinie. Corocznie również bierzemy w nich
czynny udział. Prezentujemy wieńce dożynkowe, śpiewamy przyśpiewki. W ubiegłym roku zamiast wieńca przygotowaliśmy zarys wiejskiej chaty.
W 2010 roku wieś zyskała sieć kanalizacyjną, nową asfaltową nakładkę oraz chodnik. Na zakończenie inwestycji bawiliśmy się na pikniku. W tym samym roku Szczepan
Janicki, właściciel posesji, na której stoi kapliczka wiejska,
pozyskał fundusze z LGD w Opatowie na jej renowację.
Figurka została odnowiona w zakładzie państwa Dąbrowskich w Janikowie. Klon i lipa zostały usunięte. Zniknął
drewniany płotek wykonany przez Mariana Szczęsnego.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czachowie, rok 1966

Stanisław Fulara rok 1950

Początek lat 80 p. Kuchnicka, p. Kuchnicki, p.?, p. Czesław Janicki, p.
Bogdan Kaczorowski, p. Dolek Jan.

Rok 1990, p. Bronisława Bieńka, P. Mania Dolak
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W tym miejscu położono kostkę i zainstalowano metalowe ogrodzenie. Posadzono drzewa iglaste. 22 maja 2011
roku została odprawiona msza św., którą celebrował ks.
Mieczysław Kata. Po uroczystości mieszkańcy zgromadzili się na degustacji ciast przygotowanych na tę okazję.
Wznowił się zwyczaj śpiewania pieśni ku czci Matki Bożej
w maju.
Historia naszej wsi nie jest nam obca. 21 lipca 2013
roku obchodziliśmy 150-lecie Czachowa. Uroczystość
rozpoczęliśmy mszą św. Odprawiona została przez ówczesnego proboszcza, Stanisława Szczerka. Na tę okazję
został przywieziony i poświęcony pamiątkowy kamień.
Przypomniano biografię pułkownika Dionizego Czachowskiego. Wiele cennych informacji przekazali nam znani w
świecie czachowiacy - Zofia Kołodziejska, Józef Matusiak,
Ryszard Stępień. Mieszkanki zaśpiewały okolicznościową
piosenkę. Najmłodsi również zaangażowali się w uroczystości, wykonując wspaniale swoje kwestie. Mieszkańcy
DPS-u uświetnili festyn barwnym widowiskiem. Przy muzyce zespołu Memfis bawiliśmy się do białego rana.
Od kilku lat panie spotykają się podczas Dnia Kobiet.
Corocznie składają nam życzenia panowie, Mirosław
Pietrkiewicz i Krzysztof Kosmala, przedstawiciele z Urzędu
Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego.
W 2016 roku powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Wsi Czachów. Dzięki tej organizacji pozyskaliśmy środki z Ośrodka Promowania i Wspierania
Przedsiębiorczości Rolnej z programu „Działaj Lokalnie”.
Projekt nosił nazwę „Złote babki czachowskie”. Pieniądze
przeznaczyliśmy na integrację mieszkańców. W ramach
projektu odbyliśmy kilka rajdów rowerowych. Zwiedziliśmy Muzeum Wsi - Galerię „Pod Chmurką” w Maruszowie. Przeprowadziliśmy warsztaty z pieczenia ciast. Z tej
okazji została wydana pamiątkowa książeczka z przepisami. Odbył się mecz ojcowie kontra synowie. Podsumowaniem projektu był piknik. Na pikniku zaprezentowaliśmy
wystawy ze zdjęciami i rękodziełami wykonanymi podczas warsztatów. Celem było umocnienie więzi pomiędzy
mieszkańcami oraz przypomnienie dawnych czasów, tradycji.
16 czerwca 2018 roku zapisze się na kartach historii naszej miejscowości. W tym dniu nastąpiło uroczyste
otwarcie świetlicy wiejskiej. Po mszy św., którą celebrował
ks. proboszcz Jan Ziętarski, miało miejsce przecięcie wstęgi. Proboszcz poświęcił nowo otwarty budynek. Głos zabrali zaproszeni goście: Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher, Starosta Opatowski Bogusław Włodarczyk. Program
uświetniła grupa artystyczna „Iskra”, mieszkanki sołectwa
oraz dzieci: Klara Zyga, Dominik Zyga, Małgosia Skura. Na przygotowanym pikniku mieliśmy wspaniałe torty
w kształcie zminiaturyzowanej świetlicy. Podano gulasz z
dzika oraz dzika pieczonego. Mieszkanki upiekły ciasta
oraz przygotowały lokalne specjały. Impreza przy muzyce
trwała do białego rana.
W pięknym budynku świetlicy kwitnie integracja
mieszkańców. Zorganizowaliśmy Wiejską Wigilię, Dzień
Kobiet, pieczenie ciast i ciasteczek. W tym roku po raz
pierwszy przygotowaliśmy palmę wielkanocną z papierowych kwiatów oraz bukszpanu. Palma zdobiła ołtarz
w parafialnym kościele. W styczniu zapaliliśmy światełko
wsparcia dla Jurka Owsiaka. Drugi rok uczestniczyliśmy
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w śniadaniu wielkanocnym organizowanym na Rynku w
Ożarowie.
Zorganizowaliśmy zbiórkę elektrośmieci. Za zebrane
przedmioty otrzymaliśmy iglaki, które posadziliśmy obok
ogrodzenia. Od 2015 roku w budżecie gminy zostały wyodrębnione środki na realizację wiejskich przedsięwzięć.
Z Funduszu Sołeckiego doposażamy plac zabaw i zewnętrzną siłownię. Organizujemy wiejskie ogniska i grille. Wyposażyliśmy również świetlicę wiejską w niezbędny
asortyment. Nabyliśmy traktorek-kosiarkę i podkaszarkę
spalinową.
Fundusz Sołecki przeznaczyliśmy również na budowę
ogrodzenia otaczającego teren świetlicy. Zakupiliśmy wiatę przystankową. Muszę w tym momencie pochwalić się
ewenementem na skalę gminy bądź powiatu. Panie zamieszkujące po sąsiedzku sprzątają plac oraz myją szyby.
Przystanek błyszczy przykładem i czystością. Wokół przystanku posadzone są w rabatach kwiaty. Robią to z dobrego serca i za własne pieniądze. Odremontowaliśmy
metalową wiatę przystankową. W tej chwili ma piękny kolor żółto-niebieski. Przez lata wydrapane napisy oraz obrazki świadczyły o kolejnych pokoleniach młodzieży, która
tam przesiadywała. Dość często sąsiad idący na poranną
zmianę interweniował. Dziś z perspektywy czasu to rozumiemy. Chciał się wyspać i wypocząć przed pracą. W tamtym okresie jednak pozbawiał nas schronienia. Z odrapanych blach jak z otwartej książki można było wyczytać
wiele miłości - tych, które dotrwały do dziś, i tych, których
tylko inicjały świadczyły o łączącym kiedyś uczuciu. Przypomnieć można było kto komu za skórę zalazł. Opisane
to było nawet i w niecenzuralnym słownictwie. Wiata ta
jest swoistą formą historii naszej wsi - łączącą pokolenia.
Teren w ubiegłym roku wyłożyliśmy kostką. Ustawione są
kosze, do których segregujemy śmieci.
Wspólnie zwiedzamy Polskę. Byliśmy na dziewięciu wycieczkach. Odwiedziliśmy Muzeum Wsi w Tokarni, ruiny
zamku w Chęcinach, kopalnię soli w Bochni, katedrę i
Rynek w Krakowie, Zamość, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec,
pałac w Kozłówce, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Muzeum
Powstania Warszawskiego, Rynek i Łazienki Królewskie
w Warszawie. Dzięki uprzejmości posła Kazimierza Kotowskiego byliśmy w Sejmie RP. Przebywaliśmy na Stadionie Narodowym. Oglądaliśmy piękne wnętrza zamku w
Łańcucie. W Nowej Dębie obejrzeliśmy ręczną produkcję
bombek. Kupiliśmy przepięknie zdobione bożonarodzeniowe cudeńka. Zwiedziliśmy zamek w Dzikowie, sandomierską starówkę i Muzeum Ojca Mateusza. Zwiedziliśmy
Państwowe Muzeum na Majdanku, lubelską starówkę i
ogród botaniczny. W tym roku byliśmy w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie w Krzemionkach Opatowskich.
Uczestniczyliśmy także w uroczystości patriotyczno - religijnej na Polanie Czachowskiego.
Z inicjatywy i z pomocą mieszkańców wypiękniała ta
nasza „mała ojczyzna” w ciągu tych dwudziestu lat. W
czasie spotkań integracyjnych kultywujemy tradycje wsi.
Zacieśniają się więzy pomiędzy mieszkańcami. Każdy
zrealizowany pomysł ma pozytywny wpływ na rozwój wsi.
Dzięki dobrej współpracy i chęci ludzi zamieszkujących
Czachów nadal będziemy dbać o rozwój naszego sołectwa.
Beata Kwiecińska

Lata 90.

Zdzisław Piszczela, rodzina Wolaków

Rozalia Matusak z synem Andrzejem

Ślub 1972r. Alina Piszczela, Ryszard Kosmala, świadkowie Teodozja Kurpias Eugeniusz Kosmala

rok 1967. Jadwiga Zimoląg, Zenona Gagat, Lucyna Pietrkiewicz, Alina Kosmala, Urszula Kurpias, Zofia Tarkowska, Teodozja Kurpias, Hanna Słoma
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Trudno jest pisać o Rodzicach. Pamięć o nich pielęgnuję, ale im jestem starsza, zaczynam ich inaczej oceniać. O ojcu Wawrzyńcu Aleksandrze Kołodziejskim pisałam w
piśmie „Ożarów” w kwietniu 2001 roku, w którym prezentowany był Czachów. Trauma z
wczesnego dzieciństwa sprawiła, że o Ojca zawsze się bałam, że znowu coś mu się stanie. A Mama? Po prostu zwyczajna matka, która zawsze z nami była. Dopiero niedawno
uświadomiłam sobie, że to dzięki Niej mieliśmy ojca, a ona rodzinę.

Opowieść o Matce

Apolonia Kołodziejska z wnukiem Miczysławem

Moi dziadkowie to Julianna z
Sadów, wtedy z Lasocina, wyszła
za Andrzeja Środonia, ogrodnika
z galicyjskiego Czudca. Obydwoje
wcześnie zmarli, osierocając sześcioro dzieci. Sześcioletnią dziewczynkę Polcię wzięli na wychowanie
obcy ludzie, Tekla i Jan Olakowie
z Kars. Życie nie oszczędzało jej
od wczesnego dzieciństwa, dlatego
późniejsze, niezawinione tragedie
brała na siebie jako żona, matka.
Z ogromną odwagą i determinacją
walczyła o najbliższego człowieka,
o rodzinę. I była w tym skuteczna.
W karnawale 1941 roku rodzice,
Apolonia i Aleksander, biorą ślub.
Mimo wojny są szczęśliwi, wychowują dwoje dzieci, budują dom. Ojciec wcześnie angażuje się w działalność konspiracyjną. Już jesienią
1940 zakłada w rodzinnej wsi tajną
organizację Straż Chłopska, przemianowaną w 1942 na Bataliony
Chłopskie. Jest członkiem trójki politycznej „Roch”.
Wojna jeszcze trwała, ale tuż po

wyzwoleniu naszej części kraju od
kwietnia 1945 roku jako delegat
pionier z powiatu opatowskiego osobiście organizuje na żuławach akcję
osiedleńczą rolników z przyfrontowych gmin Lasocin i Ożarów, zniszczonych w czasie działań wojennych
latem 1944 roku. Zachowała się
karta meldunkowa z kwietnia 1945,
z pierwszego wyjazdu Ojca do Malborka. Pośpiech był konieczny, aby
jak najszybciej wybrać i zarejestrować poniemiecką miejscowość. Z
drugiego wyjazdu przetrwała przepustka z maja 1945 roku, w której
w j. polskim i rosyjskim „Uprasza
się Władze Wojskowe i cywilne o
nieczynienie trudności w czasie podróży i przy osiedlaniu się…”. Dokument podpisał Kazimierz Ziemski.
Wybrał piękną wieś, Starą Kościenicę (niem. Altmünsterberg) w pow.
malborskim na obszarze Wielkich
Żuław. Tam też z rodziną się osiedlił.
Gospodarstwo miało 15 ha żyznej,
ale ciężkiej do uprawy ziemi. Brakowało koni i maszyn, a jeżeli były,
to uszkodzone i nie zawsze umiano
je naprawić. Ojciec od żołnierzy radzieckich kupił klacz. Była piękna,
ale okazało się, że to wierzchowiec,
koń kawaleryjski. Bardzo możliwe,
że brała udział w wyścigach. I stało
się nieszczęście.
Był rok 1946. Rodzice jadą lekką bryczką do Malborka zaszczepić
dziecko. Na ulicy w pobliżu zamku
krzyżackiego mija ich ciężarówka z
wojskiem i wtedy koń nie pozwala
im się wyminąć, uznając samochód
za przeciwnika w wyścigu. Żołnierze
potraktowali sytuację jako zabawę i
pędzą „łeb w łeb”. Ojciec próbuje
opanować konia, ale widząc zbliżający się zakręt z murem w tle - dalej była rzeka Nogat - aby ratować
się przed roztrzaskaniem, wyrzuca Mamę z dzieckiem i w ostatniej
chwili sam wyskakuje. Żołnierze
nieprzytomnych zawożą do szpitala. Obrażenia Mamy i trzyletniego

Dziewczyny z Czachowa: Lucynka Witerska i
Zosia Kołodziejska z bratem Stanisławem na
rękach. Czachów, 1958

Włodzia nie były groźne. Ojciec ma
złamaną rękę w nadgarstku i rozbitą głowę, a ponieważ złamanie było
otwarte, wdaje się gangrena. Zachowanie lekarza - ordynatora jest
w tej sytuacji niezrozumiałe. Mimo
wyraźnych oznak zakażenia - końce
palców były poza gipsem - nie reaguje. Początkowe prośby Ojca, potem rozpacz i panikę - sam próbuje
nożem ciąć gips - nazywa histerią.
Kiedy wreszcie gips zdejmują, gangrena jest tak rozwinięta, że ręka
nadaje się tylko do amputacji. Po
operacji stan chorego pogarsza się,
okresami traci przytomność. Mama
podejmuje próbę ratowania męża.
Trafia do apteki. Nie wiem, czy w
1946 roku było ich w Malborku więcej. Pracującemu tam farmaceucie
opowiada o tym, co się w szpitalu
dzieje. Starszy pan, ujęty postawą
Mamy, radzi, aby za wszelką cenę
wywiozła męża ze szpitala. Poleca
Wojskową Akademię Medyczną w
Gdańsku. Aby uświadomić jej, jak
groźna jest sytuacja, na zapleczu
apteki pokazuje widoczny przez
okno, pusty plac i mówi: „Tam ich
zakopują”. Mama rozumie, że chodzi o zmarłych w szpitalu. Nic więcej nie powiedział. Rodzice byli w
szpitalu świadkami przerażających
scen, ale to inna historia.
Za ogromną sumę wynajmu-
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je ciężarówkę, innego samochodu
nie znalazła, i na własną odpowiedzialność zabiera Ojca ze szpitala
w Malborku. W klinice w Gdańsku
lekarz orzeka stan beznadziejny,
ale widząc rozpacz Mamy, ustępuje. Penicylina, cudowny wtedy lek, i
fachowość lekarzy uratowały Ojcu
życie.
Po tragedii rodzice układają
sobie życie na nowo. Z lewej ręki
został krótki kikut. Pamiętam zmiany opatrunku i trzęsące się dłonie
Mamy. Ojciec uczy się posługiwać
jedna ręką i utrzymywać zachwianą
równowagę ciała. Nie rezygnuje z
gospodarstwa. Zakłada też pasiekę. Są młodzi. Mama ma trzydzieści
lat, Ojciec trzydzieści trzy. Rodzi się
córka Barbara - jest nas więc troje
dzieci.
Mama oprócz codziennych zajęć znajduje czas na swoja pasję,
szycie - jest z zawodu krawcową.
Prenumeruje pisma kobiece: „Przyjaciółkę’, „Modę i Życie”, „Wykroje
i Wzory’. Niestety, rok po wypadku
w pożarze tracą dom i budynki gospodarcze. Dochodzenie funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa (UB) i
milicji wykazało, że przyczyną pożaru była bezmyślność córki rodziny,
którą dokwaterowano do naszego
domu.
Ojciec cały czas działa społecznie. Jest sołtysem, członkiem GRN
(Gromadzkiej Rady Narodowej) w
Kałdowie, prezesem Rady Nadzorczej Banku Powszechnego w Malborku, członkiem Stronnictwa Ludowego (SL). Zaczyna stawiać nowy
dom, którego budowy nie może
dokończyć. Niestety, naraża się komendantowi Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa (UB) w Malborku.
Powodem był żart. Podczas dużej
narady na głowę siedzącego na
honorowym miejscu komendanta
- młodego, nie miał jeszcze trzydziestu lat - spadło godło państwa.
Zapadła cisza i wtedy Ojciec zakpił: „Oj, źle szefie, kiedy godło w
łeb wali”, co sala skwitowała śmiechem. Takiego despektu nie można
było darować.
Nie tylko tym się naraził. Nie
chciał zgodzić się na założenie
spółdzielni produkcyjnej (kołchozu).
Uważał, że nie po to osiedlali się
tu chłopi, aby im teraz ziemię odbierać. Zgodził się z mieszkańcami

Czachów, lata 70..Aleksander Kołodziejski z
synem Stanisławem

wsi (częścią), że założą wspólnotę
parku maszynowego, coś w rodzaju
późniejszych kółek rolniczych. Niebawem, pod koniec października
1950 roku, wieczorem weszło do
domu dwóch mężczyzn z UB. Zgromadzili wszystkich w jednym pokoju
i rozpoczęli drobiazgową rewizję.
Miałam dziewięć lat, doskonale pamiętam pełną napięcia ciszę, mrok
- świecili latarkami, i szelest papierów. Prześwietlili nawet moją świecę
z Pierwszej Komunii Świętej. Z dużym zażenowaniem odebrała Mama
asystę jednego z nich, kiedy dziecko
chciało skorzystać z nocnika. Ojca
zabrali nad ranem. Okazało się, że
aresztowano wtedy kilku ludowców.
Przez trzy tygodnie Mama nie mogła
dowiedzieć się, co się z nim stało.
W tym czasie poddawany był
śledztwu w areszcie w Malborku. W
pierwszej fazie stosowano nękanie
psychiczne i wielogodzinne stanie
w korytarzu twarzą do ściany, półgłosem wypowiadane przekleństwa
i groźby przechodzących funkcjonariuszy, zamknięcie w zimnej piwnicy
z węglem na bardzo długo. Myślał,
że o nim zapomnieli. Wreszcie zaczęły się przesłuchania, teczka z zarzutami była pokaźna, co Ojciec z
ironią skwitował: „Nie wiedziałem,
że jestem takim bohaterem”. Oskarżono Ojca o najcięższą zbrodnię,
zdradę państwa i próbę oderwania
od Polski części terytorium, za co
zgodnie z artykułem 22. Kodeksu

Karnego groził wyrok śmierci bądź
dożywocie, w najlepszym wypadku
długoletnie więzienie. W związku
z tego kalibru zarzutami śledztwo
przekazano Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku. Ponownie Mama rozpoczęła walkę o uratowanie męża, tym razem ze stalinowskiego więzienia.
Na prośbę przyjaciół ludowców
i determinację naszej Matki delegacja Naczelnego Komitetu Wykonawczego ZSL z Warszawy zbadała
przedwojenną i wojenną przeszłość
Ojca w powiecie opatowskim i pojechała w tej sprawie na Żuławy.
Po spotkaniu z mieszkańcami starej
Kościenicy oraz publicznym wysłuchaniu Mamy zarysowała się nadzieja na ocalenie Ojca.
Mama zwraca się do dra Józefa
Tarczewskiego, znanego adwokata i obrońcy wojskowego z Sopotu.
Wyobrażam sobie Mamę, drobną,
niedużą osobę w czarnym szalu,
idącą - jak opowiadała - niekończącym się chodnikiem do biurka
mecenasa, pełną obaw, czy zgodzi
się bronić męża. Choć przerażona,
logicznie przedstawia problem. Jest
na tyle przekonująca, że mecenas
Tarczewski przejmuje sprawę. Informuje o postępach w sprawie. W zachowanym piśmie z 5 stycznia 1951
roku zawiadamia, że 23 grudnia
Wojskowa Prokuratura Rejonowa w
Gdańsku przekazała sprawę Prokuraturze Wojewódzkiej. To poważny sukces, można było spodziewać
się łagodniejszego wyroku. Miesiąc
później ojciec został zwolniony z
aresztu. Pamiętam scenę powrotu
Ojca i na jego widok przejmujący
krzyk Babci „Synu!”.
My, dzieciaki, na swój sposób
przeżywaliśmy uwięzienie Ojca.
Siedmioletni Włodek w tym czasie
„przechorował” w domu zapalenie
płuc, dwuletnia Basia odkładała w
szafie kawałki bułek dla Tatusia zebrało się tych sucharków trochę.
Czekaliśmy. Mama musiała często
wyjeżdżać, opiekowała się nami
Babcia Józefa. Tato prosił, żebyśmy
mimo wszystko mieli na Boże Narodzenie choinkę. Było naprawdę
głodno i chłodno.
Ojciec wiedział, kto „pomagał”
ubowcom w spreparowaniu oskarżenia. Po wielu latach jeden z nich
prosił Ojca o wybaczenia.
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Po tym wszystkim rodzice nie chcieli już na Żuławach zostać. Czuli się
tam obco. Najpierw nasza trójka została odesłana do Czachowa i przez
kilka miesięcy byliśmy pod opieką
sióstr Ojca. Cioci Barbary Mierzwy i
Józefy Tarkowskiej. W 1952 roku, po
załatwieniu wszystkich spraw na Żuławach, wrócili rodzice. I znowu musieli
zaczynać wszystko od nowa. Skoncentrowali się na wychowaniu i wykształceniu dzieci - czwórki, bo w 1957 roku
urodził się najmłodszy Staś. Ojciec nie
chciał nic od PRL-u. Nigdy nie zabiegał o odznaczenia, zadośćuczynienie,
odmówił też przyjęcia do ZBOWiD.
Najważniejsze dla niego było to, że
mógł wykształcić dzieci.
Ostatnim zwycięstwem Mamy było
pokonanie choroby nowotworowej.
Żyła jeszcze dwadzieścia lat.
Ojciec, u którego wykryto nieuleczalną chorobę, przygotowywał
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Mamę do swojego odejścia. Dużo
rozmawiają i czytają o tym, co nieuniknione, m.in. głośne wtedy „Życie
po życiu”. Mieszka w swoim domu,
obok córki Barbary, nie jest więc na
co dzień sama. Do końca jest spokojna, pogodna, ciekawa świata.
Ma ulubione audycje radiowe, gazety, śledzi wędrówkę komety (1976
r.). Pozostały notesiki pełne zapisków.
Uprawia mały ogródek, interesuje
się życiem dzieci i wnuków. Tęskni za
nimi. Od dłuższego czasu choruje na
serce, spodziewa się najgorszego, ale
jest pogodzona. Martwi się tylko, że
nas zostawi. Umiera nagle w wieku
osiemdziesięciu lat.
To moja opowieść o niezwykłym życiu, niezwykłej osoby, naszej
Mamy, jej wielkiej miłości do męża,
ojca jej dzieci - człowieka, z którym
stworzyła rodzinę, jej dumę.
Zofia Kołodziejska

CZACHÓW,
JAKI PAMIĘTAM

Mam w dowodzie osobistym wpisane: miejsce urodzenia – Czachów. Mój obecny
wiek to połowa wieku Czachowa. Jestem chyba jednym z niewielu, którzy pamiętają czas końca wojny w naszych okolicach. Latem 1944, gdy front zbliżył się do Wisły,
miałem już cztery i pół roku. Szczególnie dla dziecka zaczynały się wówczas niezwykłe
przeżycia.
stodoła i drewniany dom, w końcowej fazie budowy. W sierpniu 1944,
gdy od strony Lasocina słychać było
coraz głośniej radzieckie pociski,
schroniliśmy się z rodziną trochę dalej na zachód, do miejscowości Kazub (dziś teren Cementowni Ożarów).
Wkrótce matka wróciła do Czachowa, by sprawdzić, co się tam dzieje. Okazało się, że drewniane bale
świeżo postawionego domu dobrze
pasowały przybyłym właśnie Niemcom do umacniania okopów. Zaczęli
więc jego rozbiórkę. Matka trafiła na
wyrozumiałego oficera, przekonała
go jak umiała (język niemiecki znała tylko trochę ze szkoły w Ożarowie)
i żołnierze szczęśliwie zrezygnowali
z rujnowania ścian. Dom nie został
jeszcze nakryty, ale dachówka była
Dowód tożsamości Bronisławy Bieńki, wydany
już przygotowana. A ponieważ Niempodczas okupacji niemieckiej, 1943.
cy mieli tabory konne, wykorzystali ją
W naszym gospodarstwie po jed- do pokrycia swojej stajni, znajdującej
nej stronie drogi znajdowały się stare się kilkaset metrów dalej. Odzyskalizabudowania, a po drugiej – nowa śmy dachówkę zaraz po wojnie.

Apolonia i Wawrzyniec Aleksander Kołodziejscy

Oczywiście w Kazubie też pojawili
się Niemcy. W sadzie gospodarza, u
którego zatrzymaliśmy się w stodole,
zaczęli żołnierze kopać spory dół, w
czym pod przymusem pomagał im
między innymi mój ojciec. Bardzo
szybko urządzono komfortowo wyposażony, dobrze zamaskowany od
góry, bunkier dla niemieckiego dowódcy. Na jego urodziny przyjechała
kilkunastoosobowa orkiestra dęta i
dała mały koncert, co było dla mnie
wielkim wydarzeniem.
Powróciliśmy niebawem wszyscy
do Czachowa. Mimo wojennych niebezpieczeństw, nie pilnowano dostatecznie dzieci. Na początku września
1944 bawiliśmy się z kolegą na środku drogi, przed domem Józefa Stawiarskiego. Wtem nadleciał samolot
radziecki, z którego zaczęto strzelać.
Dopiero gdy ktoś w pobliżu krzyknął
do nas, w ostatniej chwili przywarliśmy do ściany najbliższego budynku,
chowając się przed kulami.
Nowa stodoła była chyba największą we wsi, toteż Niemcy zorganizowali w niej kino dla żołnierzy.
Udało mi się raz tam wejść, gdy akurat wyświetlano kronikę działań wojennych. Było to niezwykłe, że po raz
pierwszy zetknąłem się z kinem we
własnej stodole.
Na naszym podwórku stała kuchnia polowa. W starej stodole kwaterowali żołnierze niemieccy. Jeden z
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Dom z lat dwudziestych ubiegłego wieku (Czachów nr 46), 1971.

nich odzywał się po polsku. Może był
Ślązakiem zwerbowanym przymusowo do Wehrmachtu? Pierwsze dropsy, jakie w życiu dostałem, to właśnie
od tego żołnierza.
Na szczęście linia frontu nie biegła przez Czachów. Natomiast cała
rodzina matki już we wrześniu 1944
pojawiła się u nas, uciekając z terenu
walk na przyczółku sandomierskim. W
starym dwuizbowym domu dołączyło
do nas 14 osób. Wyniesiono łóżka, do
spania rozłożono słomę po obu stronach pokoju, pozostawiając przejście
pośrodku. Wysiedleni nie zabrali ze
sobą więcej niż mogli unieść w rękach;
głównie to, czym można się było okryć
na noc. Wszyscy solidarnie się wspomagali w tych trudnych warunkach.
Chleb i ziemniaki to była podstawa
naszego pożywienia. Pewnego dnia
zobaczyłem, jak Niemcy pędzili przez
wieś odebrane ludziom krowy. W każdej oborze zostawiali tylko jedną. My
zdążyliśmy uratować drugą krowę, w
ostatniej chwili wciągając ją do domu.
Żołnierze urządzali często łapanki
mężczyzn i kobiet, zatrudniając ich do
prac poza wsią. Wśród przybyszów
znajdowało się kilkoro dzieci, a wkrótce urodziło im się jeszcze dwoje, tak
że przez całą zimę było nas łącznie 22
osoby.
Wcześniej, 11 stycznia 1940 roku,
w tym samym domu (nr 46, dziś zamknięty, własność sąsiada) i ja przyszedłem na świat. Poród odbierała
Julia Pacuła z sąsiednich Wlonic,
którą wtedy wszyscy zapraszali jako
najlepszą położną. Ciekawostka: był
to najzimniejszy dzień w Polsce w ca-

łym ubiegłym stuleciu (rekord padł w
Siedlcach – 41 st. C poniżej zera), o
czym często wspominają zimą meteorolodzy.
W dziejach Czachowa nie ma
prawdopodobnie domu zamieszkiwanego równie długo przez sołtysów,
jak dom mojego urodzenia. Ojciec,
Andrzej Bieńka, był sołtysem w latach
1936-1945. Po przeprowadzce naszej
czteroosobowej rodziny w 1947 roku
do nowego domu vis a vis, wuj Bolesław Pytlak, ożeniony z moją ciotką
Celiną, mieszkał tam i pełnił tę samą
funkcję od początku lat pięćdziesiątych bodaj przez dwie dekady.
Wspomnę jeszcze o przedwojennej
działalności młodzieży. Według mojej wiedzy, już w latach dwudziestych
ubiegłego wieku istniało w Czachowie

Czachowianie na ulicy w Ożarowie; od lewej: Andrzej Bieńka, Antoni Jopek, Stanisław Chmiel, Jan
Szczęsny, 1930.

Andrzej Bieńka z synem Janem, Czachów – droga przed domem Bolesława Skóry (w tle domy Ptaka
i Kupczyka), 1942.
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koło Centralnego Związku Młodzieży
Wiejskiej (CZMW). Mój ojciec razem z
Feliksem Matusiakiem, jako delegaci
tego koła, pojechali wówczas do Warszawy na zjazd, w którym brała udział
również młodzież robotnicza. Była to
kilkunastogodzinna podróż statkiem
po Wiśle. W programie znajdowała
się między innymi wizyta przy grobie
i pomniku Stanisława Staszica – obok
kościoła kamedułów na Bielanach.
Tak się złożyło, że po wielu latach
zamieszkałem już z własną rodziną
w pobliżu tego miejsca i ilekroć tam
bywamy, cofam się myślą do dawnych
czasów.
Jak wiadomo z historii ruchu ludowego, z radykalnej części CZMW powstał w 1928 roku Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej
„Wici”. Odtąd taką nazwę przyjęło
także koło młodzieżowe w Czachowie,
aktywne aż do wojny przy zmieniającym się składzie zarządu, bo starsi
ustępowali miejsca młodszym.
W pierwszych latach po wojnie koło
ZMW RP „Wici” (z prezesem Zdzisławem Tarkowskim) podjęło działanie,
organizując przedstawienia (widziałem jedno z nich w domu Stanisława
Szczęsnego) i zabawy w Górach Czachowskich. Zapamiętałem dobrze to
malowniczo położone w lesie miejsce,
uformowane jakby w kształcie małego
amfiteatru. Obręcz koła z ubitej gliny
(szeroka na około 2,5 m) służyła do
tańca. Kilkanaście „szprych” stanowiły grządki z niskopiennymi kwiatami;
każdą z nich pielęgnowała inna panna. Oś zdobił wysoki kwiat, np. georginia (teraz, po latach, o popularnych
niegdyś zabawach przypomina jedynie
rosnąca w osi koła duża akacja.)
Przygotowanie w czynie społecznym, chyba w początku lat trzydziestych, tak oryginalnego zakątka w lesie
łączyło się z organizowanym właśnie
przez czachowskie „Wici” Świętem
Wiosny – rodzajem festynu ludowego.
Słyszałem o tym od rodziców, którzy –
chociaż każde w swojej wsi – należeli
do jednego związku, a przemawiający
wówczas na festynie brat matki, Bolesław Babski, był jednym z założycieli
„Wici” w Warszawie w roku 1928.
Nowe życie, tuż po wojnie, zmobilizowało wszystkich. Na przykład
moja matka, Bronisława Bieńka, zorganizowała w sąsiednich Wlonicach
wakacyjne przedszkole (ochronkę) dla
dzieci z naszych dwóch wsi, w którym

uczestniczyła także moja młodsza o
dwa lata siostra Marysia. Wychowawczynią była Władysława Pietrkiewicz z
Czachowa. Aprowizację przedszkola
ułatwiał mamie kontakt z bratową,
Marią Babską – członkiem Zarządu
Głównego Chłopskiego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, działającego w czasie, gdy jeszcze istniał PSL Stanisława
Mikołajczyka. Przypominam sobie, jak
na uroczystym zakończeniu zajęć dzieci popisywały się recytowaniem wyuczonych wierszyków i jak mały Stefan
Janicki z Wlonic mówił: „O większego
trudno zucha, jak był Stefek Burczy-

Rodzeństwo Jan i Maria Bieńka, Sobótka –
przed domem Ludwika Babskiego, 1943.

Bronisława i Andrzej Bieńkowie z dziećmi, Janem i Marią (Czachów nr 47), 1950.
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mucha” (M. Konopnicka).
Czynna była w Czachowie Wiejska
Spółdzielnia Spożywców „Sprawiedliwość” (sklep w domu Antoniego Tarkowskiego), w której ojciec w latach
1945-1948 był księgowym. Potem
włączono ją do Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Ożarowie,
gdzie tata mój pracował przez najbliższe ćwierć wieku (aż do 1971). Podobnie i mnie udało się utrzymać w jednym miejscu pracy przez 52 lata (aż
do 2017), a był to Instytut Badawczy
Dróg i Mostów w Warszawie.
Jan Bieńka

Rodzeństwo Jan i Maria Bieńka, Sobótka –
przed domem Ludwika Babskiego, 1943.

Olga Bieńka (żona Jana) z dziećmi, Iwoną i
Anną, Góry Czachowskie, 1977.
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

im. Witolda Gombrowicza
w Ożarowie

WIELKANOCNE WARSZTATY
,,ZROBIMY TO RAZEM” W PRZEDSZKOLU
PUBLICZNYM W OŻAROWIE
11 kwietnia w zielonej scenerii wiosennych mandali spotkali się wychowankowie przedszkolnej innowacji Mali plastycy oraz Klubu Kreatywnego Przedszkolaka, ich rodzice i
nauczyciele.
Choć spotkanie odbyło się po raz kolejny, udało nam się
jednak zaskoczyć naszych wychowanków. Panie w wiosennych strojach i kapeluszach, ozdobionych ręcznie wykonanymi kwiatami, na czele z panią wicedyrektor Ewą Świątek
przywitały wszystkich zgromadzonych, naśladując głosy ptaków z wykorzystaniem glinianych ptaszków.
Jako pierwsze zabawiały licznie zgromadzone towarzystwo panie Kasia Gniaź i Agnieszka Kaczmarska, prowadząc
zabawy integracyjne z elementami języka angielskiego.
Dzieci bardzo chętnie tańczyły w rytm muzyki z kolorowymi
balonami. Przy wspomaganiu motoryki małej i dużej bardzo
pomogła też kolejna balonowa piosenka. Zadaniem rodziców było natomiast utworzenie ogromnego węża balonowego, który posłużył nam za tło do pamiątkowego zdjęcia.
Na warsztatach wielkanocnych nie mogło zabraknąć zajączka, którego dzieci świetnie udawały wraz z naszą anglistką
Agnieszką Kaczmarską.
Przy opowieści ruchowej „Wielkanocna przygoda”, przeprowadzonej przez panią Kasię, było śmiechu co niemiara.
Dzieci i ich opiekunowie, przemienieni za pomocą plakietek w zwierzątka wielkanocne, musieli wykazać się spostrzegawczością słuchową oraz nie lada sprytem, aby nadążyć z
okrążaniem swoich krzesełek.
Po rozdaniu opasek żabek oraz kaczuszek, podzieleni na
dwa zespoły, jedni udali się na opowieść logopedyczną o
Panu Języczku z logopedą Małgorzatą Liwińską, natomiast
drudzy do sali z Magiczną Ścianą, najnowszą przedszkolną
wielofunkcyjną tablicą multimedialną, w towarzystwie nauczycielek.
Po zabawach integracyjnych, muzyczno - ruchowych i
językowych przyszedł czas na działalność plastyczną. Dzieci
z pomocą rodziców wykonały trzy prace plastyczne. Dwie z
nich, czyli kartki świąteczne, tj. pisaneczka - wycieraneczka i
zajączek - pasiaczek, wraz z życzeniami świątecznymi trafiły
jako miły gest, znak pamięci oraz łącznik pokoleniowy do
naszych pań emerytek. Trzecią pracę kurczaczka - dłoniaczka dzieci jako pamiątkę spędzonego wesoło czasu zabrały
do domu. Pisankę wielkanocną dzieci ozdabiały za pomocą suchych pasteli. Zajączek został wykonany z kolorowych
pasków, zaś kurczaczek z drewnianych patyczków, wełny i
piórek. Każda praca wyróżniała się dużą fantazją i dbałością
o szczegóły.
Po zabawach przyszedł czas na słodki poczęstunek przygotowany przez nasze panie kucharki, a także przez mamy
Kai, Mai, Wiktorii. Słodkości cieszyły się dużym uznaniem.
Na pożegnanie dyrektor Jolanta Gołąb podziękowała
dzieciom i rodzicom za przybycie i wspólną zabawę, której
była czynnym uczestnikiem, a nauczycielkom i pomocom,

Anecie i Agnieszce, za wspaniałą organizację oraz byłej
wychowance Paulince Gruszce za wykonanie pamiątkowych
zdjęć. Głos zabrał też tata Lenki M. będącej uczestniczką
wszystkich warsztatów od początku, dziękując za wspólnie
spędzony niezapomniany czas, moc wrażeń i nowych doświadczeń.
Dzięki państwu Joannie i Jerzemu Cieciurom, wydawnictwu Mac oraz firmie Moje Bambino dzieci otrzymały symboliczne upominki.

Organizatorki

Spektakl teatralny „Lampa Aladyna”
13 czerwca zawitało do nas Studio Małych Form Teatralnych „Sztuka” z Trzebini ze znaną bajką pt. „Lampa Aladyna”. To popularna opowieść z „Baśni tysiąca i jednej nocy”
o Aladynie, który miał dużo szczęścia i znalazł czarodziejską
lampę zamieszkaną przez dżina o wielkiej mocy.
Spektakl został wystawiony w Przedszkolu Publicznym w
Ożarowie. W całości mówiony wierszem, przeplatany muzyką. Podczas przedstawienia dzieci brały w nim udział poprzez robienie zakupów oraz pomoc w sprzątaniu bazaru.
Miały także możliwość zatańczenia w strojach nietoperzy.
Przesłaniem bajki było uwrażliwienie młodych odbiorców
sztuki i ukazanie im znaczenia takich wartości, jak szacunek,
odpowiedzialność, uczciwość i posłuszeństwo.
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Przedszkolak z Janowic
laureatem w finale
konkursu recytatorskiego
W finale XXIX Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego, który odbywał się w dniach 24–26 maja w
Starachowicach, młody artysta, Adaś Łata z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Janowicach, zdobył tytuł
Laureata BRĄZOWEGO KLUCZA DO TAJEMNIC WSZECHŚWIATA. Występ Adasia po raz kolejny wywołał aplauz publiczności i oczarował jury konkursu.
Adaś stanął do konkursowej rywalizacji w kategorii klas
0-III wraz z 35 uczestnikami z całego kraju. Poziom konkursowych zmagań był bardzo wysoki, dlatego jurorom niełatwo było wyłonić najlepszych młodych recytatorów.
Jesteśmy ogromnie dumni z naszego przedszkolaka, który był najmłodszym uczestnikiem wszystkich etapów konkursu. Serdecznie gratulujemy Adasiowi i jego Rodzicom. Życzymy dalszych sukcesów.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Edwarda Szylki
POKAZY CHEMICZNE
27 marca 86-osobowa grupa uczniów z klas VII i VIII ze
szkół podstawowych z gminy Ożarów wraz z wychowawcami wzięła udział w pokazach chemicznych zorganizowanych
przez UMCS w Lublinie. Celem wycieczki było rozwijanie
pasji badawczych i naukowych wśród młodzieży oraz zapoznanie z nietypowymi eksperymentami chemicznymi niemożliwymi do wykonania w warunkach szkolnych. Pokazy
chemiczne miały miejsce na Wydziale Chemii.
Po wejściu do sali ujrzeliśmy wiele ciekawych przyrządów,
które do tej pory nie były nam znane. Kilka doświadczeń
było wykonywanych z naszym udziałem, ale te trudniejsze
pokazali już sami profesjonaliści. Z uwagą przypatrywaliśmy
się prezentowanym doświadczeniom, którym towarzyszyły
płomienie, widowiskowe wybuchy, dymy, charakterystyczne
odgłosy czy latające puszki.
uczennice klasy VII b
Maja Karwowska, Maja Wójcik

III DZIEŃ TALENTU
3 kwietnia po raz trzeci odbyło się święto zdolności,
umiejętności i osiągnięć uczniów edukacji wczesnoszkolnej
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.

Edwarda Szylki w Ożarowie. W tym roku po raz pierwszy
uczestniczyły grupy dzieci sześcioletnich, dlatego nasze zmagania z dumą obserwowały: dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie Jolanta Gołąb, dyrektor ZSO im. E. Szylki
Katarzyna Swacha oraz bliscy małych artystów. Konkurs miał
na celu rozwijanie kreatywności uczniów, promowanie i odkrywanie nowych talentów, popularyzację działań artystycznych oraz propagowanie alternatywnych form spędzania
wolnego czasu. Każdy uczestnik miał na szkolnej scenie swoje „5 minut” sławy. Mimo towarzyszącej tremy, wszyscy spisali się świetnie, wykazując przed publicznością nieprzeciętny talent. Konkurs został podzielony na dwa etapy. Pierwszy
polegał na przeprowadzeniu rywalizacji w kategoriach talentu polonistycznego, matematycznego oraz plastycznego.
Odbyły się również przesłuchania wokalistów w konkursie
„English Song”. Drugi etap to prezentacja talentów wokalnych, tanecznych i recytatorskich. Występy naszych talentów
przygotowały panie: Anna Pękalska, Marzena Preis, Jolanta Wróbel, Monika Śmigielska, Irena Turska, Lidia Szymonik, Dorota Szcześniak, Ewa Gumuła, Jadwiga Lis, Monika
Wnuk, Halina Janus, Teodozja Nogaj, Beata Kieloch, Krystyna Słowik, Kinga Wójcik oraz Beata Kryj. Podczas wszystkich
występów czuło się atmosferę kulturalnego współzawodnictwa oraz radość płynącą ze śpiewu, pląsów i deklamacji.
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

PODZIĘKOWANIA
W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół
Zwierząt „4 Łapy” serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na
nasz apel i przyłączyli się do zbiórki na
rzecz porzuconych zwierząt. Otwartość
i wrażliwość Waszych serc zaowocowały pokaźnymi zbiorami karmy (198,718
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kg), misek, zabawek, koców, kołder, ręczników itp. To Wy
przywracacie wiarę w szlachetność człowieka. Jeszcze raz
gorąco dziękujemy.
organizatorzy: Joanna Bańka, Agnieszka Bednaruk, Grażyna Granat, Justyna Jurys i Anna Wilczak

KONKURS RECYTATORSKI

Za nami kolejna już edycja Ogólnopolskiego Małego
Konkursu Recytatorskiego. O laur zwycięstwa walczyło 53
uczestników, w tym 20 z naszej szkoły. Zdobycie nominacji
do udziału w następnym etapie (powiatowym) nie było łatwe.
Stało się to realne dla Zuzi Gorazdy (kl. III b), Aleksandry
Jopek (kl. V b) i Jakuba Jopka (kl. VI a). W gronie wyróżnionych znaleźli się: Karol Śmigielski (kl. I a), Michał Zapalski
(kl. I a), Natalia Misiura (kl. I b), Kaja Zając (kl. II a), Karol
Dąbrowski (kl. IV c). Nominacje do udziału w eliminacjach
wojewódzkich Ogólnopolskiego Dziecięcego Festiwalu Słowa XXIX Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego
otrzymali Zuzanna Gorazda oraz Jakub Jopek, a wyróżnienie Aleksandra Jopek.

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

decznie mówiła o świadomym wyborze naszego małego
liceum, nawiązywaniu przyjaźni, kreśleniu własnej drogi, wyborze ścieżki życiowej. Absolwentom życzyła, by wykorzystali
każdy dzień, który jest przed nimi i zrealizowali swoje marzenia. Podziękowała wychowawczyni Annie Gniaź i wszystkim nauczycielom uczącym w klasie za zaangażowanie, zaś
rodzicom za wspieranie swoich dzieci w realizacji planów.
Burmistrz Marcin Majcher mówił o ożarowskim liceum jako
dobrej placówce, pełnej serdeczności i wsparcia ze strony
nauczycieli. Absolwentom życzył wykorzystania życiowych
szans. Wanda Kołtunowicz, doceniając wartość istnienia liceum, gratulowała młodym ludziom osiągniętych wyników
i wręczyła pamiątkowe długopisy, które przydały się na egzaminie maturalnym. Ważnym punktem uroczystości było
wręczenie sześciu licealistkom świadectw z wyróżnieniem.
Dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście wręczyli nagrody za
udział w konkursach przedmiotowych, za pracę w wolontariacie, udział w poczcie sztandarowym i honorowe krwiodawstwo. Uczniowie klasy III liceum pięknie podziękowali za
wszystko, czego doświadczyli w tej szkole. Wspaniałe, zabawne pożegnanie przygotowali dla starszych koleżanek i
kolegów uczniowie klasy pierwszej liceum.
Ewa Jędrzejewska, foto Bartłomiej Naborczyk

PROJEKT „KLIMATYCZNA KLASA”
„Klimatyczna klasa” to projekt edukacyjny zorganizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci, który w roku szkolnym
2018/19 realizowali uczniowie klasy II a. Biorąc udział w
projekcie, zrealizowano cele edukacji wczesnoszkolnej, a
także trenowano kompetencje społeczne poprzez pracę w
grupach, przekazywano uczniom wiedzę na temat ochrony
klimatu i recyklingu, uczono myślenia naukowego, autoprezentacji, prowadzenia doświadczeń; pokazano, jak ciekawa
może być nauka.

„Absolwencie, bądź pogodny – dąż do szczęścia”. Takie
motto towarzyszyło uroczystości pożegnania tegorocznych
maturzystów. To już kolejny rocznik kończący nasze liceum w
jego historii. Rozpoczętą zgodnie z ceremoniałem, w obecności sztandaru szkoły, uroczystość zaszczycili swą obecnością: Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher, panie wicedyrektor, Barbara Janik i Anna Kaleta, przewodnicząca Rady
Rodziców Aneta Mycek, przyjaciel uczniów Wanda Kołtunowicz, kierownik Krytej Pływalni „Neptun” Zbigniew Mistrzyk,
rodzice, nauczyciele, uczniowie klasy I i II liceum.
Dyrektor szkoły Katarzyna Swacha gorąco powitała
wszystkich, najgoręcej – maturzystów. Pięknie, ciepło i serProjekt rozpoczął się wycieczką do gospodarstwa rolnego, następnie podczas Dni Aktywności zdobywaliśmy wiedzę i umiejętności o tematyce ekologicznej, zaś zakończył się
zajęciami opartymi na elementach metody grywalizacji. W
czasie udziału w projekcie uczniowie uczestniczyli w cyklu zajęć edukacyjnych opartych na scenariuszach opracowanych
przez naukowców współpracujących z Fundacją, prowadzili
obserwacje przyrodnicze, wykonywali doświadczenia, stawiali hipotezy, formułowali i zapisywali wnioski. Dowiedzieli
się, jak chronić środowisko oraz czym jest klimat. Pracowali aktywnie i kreatywnie. Dzięki dziecięcej wyobraźni zużyte
przedmioty zyskały nowe życie, a klasa recyklingowy ogródek. Podczas realizacji 6 modułów klasa rozwinęła zainteresowania przyrodnicze oraz nabyła szereg nowych umiejętSamorządowe pismo społeczno-kulturalne KWIECIEŃ - CZERWIEC 2019
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ności, np. pracę z mapą, planem, wyszukiwanie informacji
w różnych źródłach, pracę z tekstem popularnonaukowym,
formułowanie wypowiedzi na wskazany temat. Po zaliczeniu
czterech etapów projektu klasa II a Szkoły Podstawowej jest
posiadaczem dyplomu i certyfikatu.
Jadwiga Lis

SUKCES NASZYCH UCZENNIC
15 maja w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego
- Państwowego Instytutu Badawczego odbyła się uroczystość
ogłoszenia wyników geologiczno - środowiskowego konkursu
„Nasza Ziemia – środowisko
przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” pod hasłem „Potęga żywiołów Ziemi”. Na konkurs plastyczny nadesłano ponad 600 prac z
województwa świętokrzyskiego i
łódzkiego. Miło nam, że prace naszych uczennic, Martyny
Adamskiej i Nikoli Pękały (obie z klasy 6 b), otrzymały wyróżnienia. Podczas wręczania nagród obecne były również:
Anna Wilczak (opiekun) oraz mama Nikoli.

DRUŻYNOWY KONKURS WIEDZY
O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

piłkę siatkową, a klasy IV – VI rywalizowały ze sobą w dwa
ognie. Równolegle trwały rozgrywki w tenisa stołowego. Zagorzałych kibiców zgromadziły mecze piłki nożnej, zarówno
dziewcząt, jak i chłopców. Drużyny gospodarzy podejmowały rywali ze szkół w Pisarach, Janowicach i „u Skłodowskiej”
oraz kibiców z Lasocina.
Zanim zawodnicy wyszli na boisko, odbyło się jego
otwarcie po położeniu sztucznej trawy. Wykonanie umożliwiły środki unijne i gminne. Uroczyste oddanie boiska przebiegało z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli władz
gminnych i kościelnych, wykonawcy sztucznej nawierzchni,
dyrektorów i nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół z gminy
Ożarów. Najpierw nastąpiło przecięcie wstęgi, potem mecze, a na koniec przedstawiciele wszystkich szkół z rąk Burmistrza Ożarowa Marcina Majchera odebrali pamiątkowe
puchary i drobne upominki. Uczestnicy mogli skorzystać z
przygotowanego dla nich poczęstunku i napojów.
Ewa Jędrzejewska

PRZED BIERZMOWANIEM…

Z okazji 20. rocznicy wizyty Ojca Świętego św. Jana
Pawła II w Sandomierzu odbył się Diecezjalny Drużynowy
Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II - „ …wy nie możecie przegrać miłości!”. Etap dekanalny tego konkursu został
przeprowadzony w naszej szkole z udziałem drużyn ze szkół
w Bidzinach, Janowicach i ZSO Ożarów. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Mateusz Nogaj, Karol Orłowski i Nicolas
Ziarko. Po podsumowaniu punktów okazało się, że zajęliśmy II miejsce w dekanacie ożarowskim. Dyrektor Katarzyna Swacha wręczyła wszystkim uczestnikom dyplomy, a ks.
Grzegorz Wasąg nagrody książkowe.

Młodzież naszej szkoły w ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania uczestniczyła w dwóch wydarzeniach. Pierwsze z nich to IX Pielgrzymka Gimnazjalistów
klas trzecich oraz Ósmoklasistów Diecezji Sandomierskiej na
Święty Krzyż. Wspólna Droga Krzyżowa, błogosławieństwo
relikwiami Drzewa Krzyża Świętego, koncert ewangelizacyjny oraz udział w mszy świętej to najważniejsze momenty naszej wyprawy. J.E. Ks. Biskup Edward Frankowski powiedział
do młodzieży, że „bierzmowanie to nie koniec, to początek
wszystkiego”.

Grażyna Granat

DZIEŃ DZIECKA „U SZYLKI”
31 maja uczniowie świętowali Dzień Dziecka. Wraz z
nimi byli: dyrektor Katarzyna Swacha, panie wicedyrektor,
Barbara Janik i Anna Kaleta, wychowawcy, nauczyciele i rodzice. Deptak przed wejściem do szkoły stał się areną występów dzieci z klas I – III SP, które prezentowały własne talenty
muzyczne i taneczne. Potem trwała radosna zabawa przy
muzyce. W tym dniu dominowały gry i zabawy sportowe.
Na sali gimnastycznej starsze dziewczęta i chłopcy grali w

Dwa dni później kolejna grupa młodzieży udała się do
Radomyśla nad Sanem, gdzie w Diecezjalnym Ośrodku
Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej „Augustianum” odbyła
swoje trzydniowe rekolekcje zamknięte prowadzone przez
ks. Mariana Bolestę – diecezjalnego duszpasterza dzieci i
młodzieży. Wspólna modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź święta, nabożeństwa majowe, a nawet
poranna jutrznia to wspaniałe formy przygotowania do sa-

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne KWIECIEŃ - CZERWIEC 2019

51 str.

OŚWIATA • BIBLIOTEKI

kramentu bierzmowania. Nie zabrakło oczywiście czasu na
rekreację, ognisko i inne zabawy. W obydwu wydarzeniach
dzielnie wspierał młodzież nasz duszpasterz ks. Grzegorz
Wasąg.

zrealizowali wszystkie zadania na trasie, choć niektórym
to się nie udało.

Elżbieta Ryś-Kopacz
Dorota Rafałkowska

tekst i foto Grażyna Granat

ZAJĘCIA OTWARTE
STOP WULGARYZMOM
W tym roku
również nie mogło
nas zabraknąć na
ulicach Ożarowa z
akcją STOP WULGARYZMOM.
To
już czwarta edycja
naszego przedsięwzięcia. Tym razem
przekonywaliśmy
wszystkich do konieczności dbania
o piękno i czystość mowy polskiej hasłem „Posprzątaj swój
język”. Z roku na rok zauważamy coraz większą przychylność właścicieli i pracowników sklepów, banków i innych
miejsc użyteczności publicznej. Wszyscy zgodzili się przyjąć
logo akcji i wyeksponować w pomieszczeniu, tym samym zachęcając klientów do zachowania kultury języka. Cieszy fakt,
że krąg zwolenników mowy polskiej wolnej od śmieci językowych poszerza się z każdym rokiem. Dziękujemy wszystkim
za okazaną życzliwość i zrozumienie.

13 czerwca w świetlicy odbyły się zajęcia
otwarte. Wychowawczynie: B. Kryj, E. Ryś-Kopacz i D. Rafałkowska przygotowały
dla uczniów kl. I a
miniturniej z zakresu
udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Zmagania te były
jednocześnie podsumowaniem innowacji metodycznej realizowanej w świetlicy
dla pierwszaków. Uczestnicy mieli do wykonania 5 zadań:
ułożenie z puzzli numerów alarmowych i kolejności działań
w postępowaniu z nieprzytomnym, ćwiczenie interaktywne
z wykorzystaniem tabletów szkolnych, demonstracja postępowania przy skaleczeniu, omdleniu lub złamaniu, ułożenie
poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Wszyscy obserwatorzy byli pod
wrażeniem umiejętności reprezentowanych przez pierwszaków.

uczniowie klas III B, VI b, V b wraz z opiekunami: A. Bednaruk, G. Granat, B. Małecką

MAMY SUKCES
11
czerwca
uczniowie klasy I
a SP, Gabriel Jędrzejewski, Oliwia
Szafrańska, Nikola Trojan, Michał
Zapalski, z wychowawczyniami
świetlicy, pojechali
do Warszawy. To
właśnie w stolicy
odbywał się VIII
finał konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować”, zorganizowany przez WOŚP.
Na Placu Europejskim odbyła się rejestracja 15 drużyn
z całej Polski, które zostały wyłonione spośród 1500 szkół
w wyniku dwóch etapów tego konkursu. Zanim rozpoczęła
się gra miejska, drużyny otrzymały koszulki WOŚP, suchy
prowiant na drogę, mapę poruszania się po Warszawie.
Wylosowaliśmy nr 1, co oznaczało, że rozpoczęcie gry
zaczynało się od stacji pierwszej. Według mapy dzieci
maszerowały ulicami stolicy przez ponad 6 godzin, przemierzając około 10 km. W kolejnych miejscach, m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Nurkowania,
Muzeum Kolei Wąskotorowej czy Centrum Nauki Kopernik, wykonywały różne zadania związane z udzielaniem
pierwszej pomocy przedmedycznej. Drużyna wywalczyła
10. miejsce w Polsce. Nasi przedstawiciele jako drużyna

wychowawcy świetlicy

JUNIOR MATEMATYCZNY
14 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E.
Szylki w Ożarowie odbył się V Międzyszkolny Turniej Matematyczny ,,Junior Matematyczny 2019” dla uczniów klas
III szkół podstawowych. Celem konkursu było promowanie
młodych talentów matematyczno – informatycznych z terenu gminy Ożarów i wyzwalanie w nich twórczej aktywności.
Zmaganiom młodych matematyków przyglądali się zaproszeni goście: Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher, dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach Marzena Okręt,
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda
Szylki w Ożarowie Katarzyna Swacha. Gościliśmy w naszej
szkole uczniów klasy III ze szkoły w Janowicach z wychowawcą Teresą Wójcik, uczniów klasy III ze „Skłodowskiej” z wychowawcą Agatą Róg oraz uczniów z „Szylki”, klasę III a z
Teodozją Nogaj i klasę III b z Beatą Kieloch.
W czasie uroczystości śledziliśmy zmagania turniejowe
trzecioklasistów, ale przede wszystkim była to okazja do

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne KWIECIEŃ - CZERWIEC 2019

OŚWIATA • BIBLIOTEKI
wspólnej zabawy, quizów, śpiewu i kibicowania. W czasie
gdy komisja sprawdzała prace, publiczność rozwiązywała
zagadki matematyczne i tańczyła w rytm śpiewanych piosenek. Po zabawie nadszedł czas na ogłoszenie wyników i
wręczenie pucharów, upominków oraz dyplomów. Czekaliśmy ze zniecierpliwieniem na podanie przez Martę Czajkowską, przewodniczącą komisji konkursowej, informacji
o zwycięskim zespole. Chwilę później okazało się, że po
bardzo wyrównanej walce zwyciężył zespół z klasy III a z
„Szylki” w składzie: Maja Goraj, Oliwia Kończyk i Nataniel
Krawczyk. Gromkimi brawami i gratulacjami nagrodzono
wszystkich uczestników, zwycięzcy otrzymali puchary, a pozostali uczestnicy upominki i dyplomy. Dyrektor Katarzyna
Swacha pogratulowała i podziękowała wszystkim uczestnikom, kibicom oraz wychowawcom. Podziękowania należą
się również uczniom starszych klas za zaangażowanie w
przygotowywanie uroczystości. Miła atmosfera panująca w
czasie uroczystości, zdrowa rywalizacja uczestników konkursu i uśmiech widoczny na twarzach wszystkich obecnych to
najlepszy dowód na to, że odbędą się kolejne edycje turnieju. Organizatorzy dziękują Burmistrzowi Ożarowa Marcinowi Majcherowi za ufundowanie nagród, a Radzie Rodziców
za słodki poczęstunek.
organizatorzy: Danuta Buczek, Mariola Pecio, Milena Budkowska, Krzysztof Swacha

„WE ARE THE CHAMPIONS!”
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brat”. Zajął III miejsce w województwie i został laureatem.
W bieżącej edycji konkursu zadaniem było przygotowanie prezentacji o wielkim matematyku z elementami gry
dydaktycznej. Komisja konkursowa oceniła pracę Jasia o
Archimedesie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w
programowaniu.

Egzaminy Cambridge English
w ZSO im. Edwarda Szylki w Ożarowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w
Ożarowie w ramach współpracy z CENTRUM EGZAMINACYJNYM CAMBRIDGE ENGLISH PL 214 CITY COLLEGE w
Radomiu oferował w roku szkolnym 2018/2019 dodatkowe, bezpłatne zajęcia językowe. Uczniowie klas III-VII SP,
III Gimnazjum i LO uzyskali pomoc w przygotowaniu się
do międzynarodowych egzaminów Cambridge English.
Od października do maja nauczyciele języka angielskiego przeprowadzili 190 lekcji, podczas których ćwiczyli z
uczniami umiejętność czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i mówienia.
11-12 maja 65 uczniów przystąpiło w naszej szkole
do znanego na całym świecie, najbardziej uznawalnego i
prestiżowego EGZAMINU CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT. Egzaminy na poziomie Starters, Movers, Flyers, KET lub PET składały się z części pisemnej i
ustnej. Egzaminy powiązane są z Europejskim Systemem
Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), który opracowano
na poziomie międzynarodowym w celu opisu kompetencji językowych. Wszyscy zdający, niezależnie od kraju, są
egzaminowani według tych samych zasad i dostają takie
same certyfikaty Cambridge English Language Assessment.
Egzaminy Cambridge English to niezwykłe doświadczenie dla naszych uczniów, możliwość rozwijania własnych
umiejętności i szansa zdobycia ważnego certyfikatu.
Anna Zgardzińska
koordynator współpracy z Centrum Egzaminacyjnym

Mamy to! Drużyna piłkarska w składzie: Szymon Gołąb,
Altun Hakan, Filip Stępień, Hubert Janicki, Jakub Mycek,
Krzysztof Gołąb, Paweł Wowk, Bartosz Mąka, Oskar Szot,
Jakub Oleksiak, pod kierunkiem trenera Jarosława Lipowskiego, zajęła pierwsze miejsce w VI Turnieju Piłki Nożnej
Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Opatowskiego.

SUKCES JASIA
Uczeń klasy 6 b Jan Czuba reprezentował szkołę w III edycji konkursu informatycznego „Z Panem Scratchem za pan

Zespół Szkół

im. Marii Skłodowskiej-Curie
LICEALIŚCI ZE SKŁODOWSKIEJ
NA DNIU OTWARTYM
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE
Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie
jest szkołą partnerską Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Uczniowie klas Liceum Ogólnokształcącego z tej szkoły brali

udział 10 kwietnia w Dniu Otwartym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Uczelnia przygotowała dla potencjalnych studentów wiele atrakcji. Było uroczyste otwarcie wydarzenia i spotkanie
z władzami uczelni, były wystąpienia kadry naukowej oraz
studentów. W salach i na holach uniwersytetu uczniowie z
Ożarowa zwiedzali stoiska reklamujące różne wydziały i kierunki uczelni. Można było wziąć ulotki informacyjne, porozmawiać ze studentami i wykładowcami. Dodatkowo chętni
mogli wykonywać szwy chirurgiczne, badanie ultrasonogra-
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ficzne, zastrzyki, intubację, bandażowanie.
Te czynności wymagały skupienia i precyzji,
ale dały też możliwość
sprawdzenia swoich
predyspozycji do wykonywania zawodów
medycznych, a poza
tym były świetną zabawą i nauką. Licealiści
uczestniczyli też w zajęciach z anatomii. Poznali budowę serca i kości oraz mieli
okazję zapoznać się z historią tego działu medycyny, zwiedzając Muzeum Anatomii.
W gmachu uczelni młodzież ze Skłodowskiej spotkała
absolwentkę swojego liceum, Darię Wiśniewską, obecnie
studentkę IV roku ratownictwa medycznego, która zachęcała
młodsze koleżanki do studiowania na tej uczelni.
To był naprawdę udany wyjazd. Ciekawe zajęcia i wystawy, humorystyczne scenki wprowadzające w specyfikę tej
uczelni sprawiły, że przyjemnie i pożytecznie licealiści spędzili czas, zdobywając jednocześnie wiele nowych cennych
doświadczeń.

Marcin Stańczyk, Starosta Opatowski Tomasz Staniek i Wicestarosta Małgorzata Jalowska.
Mimo że to nowe duże wyzwanie, dyrektor patrzy optymistycznie w przyszłość regionu i przede wszystkim w przyszłość
swoich uczniów. Doświadczenie szkoły w aspekcie kształcenia zawodowego sprawi, że młodzi ludzie opuszczą mury
Zespołu Szkół jako dobrze wykształceni specjaliści, których
przecież cały czas brakuje zarówno w województwie, w Polsce, jak i całej Europie.
B.G.

Pożegnanie maturzystów w Zespole Szkół
w Ożarowie im. M. Skłodowskiej - Curie
26 kwietnia w Zespole Szkół w Ożarowie odbyło się
uroczyste pożegnanie maturzystów. W tym roku mury szkoły
opuszczali absolwenci Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Informatycznego, Technikum Mechatronicznego oraz
Liceum dla Dorosłych. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: wicestarosta Małgorzata Jalowska, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Bożena Kornacka, członek Zarządu Powiatu
Andrzej Gajek; radni powiatowi: Bogusław Włodarczyk, Jacek Dwojak oraz Sekretarz Gminy Ożarów Tomasz Sobieraj.

Aneta Gołyska

Konferencja naukowa i nowe wyzwania
Już od wielu lat województwo świętokrzyskie dokłada
wszelkich starań, aby inspirować swoich przedsiębiorców
i wspierać wizje rozwoju regionu. Dyrektor Zespołu Szkół
w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie, Marcin Stańczyk, poszedł w tym celu o krok dalej. Dostrzegł ogromny
potencjał inteligentnych specjalizacji w rozwoju szkolnictwa
zawodowego i dołożył starań, aby jego uczniowie i region
mogli czerpać z tej innowacji jak najwięcej. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w porozumieniu z Radą Europejską przyjął „smart specialisation”, w tym szkolnictwo zawodowe, jako bardzo ważny element rozwoju gospodarki
województwa.
Aby nie być gołosłownym, dyrektor Marcin Stańczyk zorganizował konferencję naukową na temat inteligentnych
specjalizacji w rozwoju szkolnictwa zawodowego na przykładzie Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej
– Curie, podczas której nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia z trzema wyższymi uczelniami. Na konferencję zaproszono władze województwa, powiatu, okolicznych gmin,
a także profesorów i doktorów wyższych uczelni, przedsiębiorców, dyrektorów szkół i przyjaciół placówki.
Patronat honorowy nad tym sympozjum objęła Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek i Świętokrzyski Kurator
Oświaty Kazimierz Mądzik. Głównymi organizatorami byli

Pożegnaniu maturzystów towarzyszyło uroczyste przekazanie pocztu sztandarowego przedstawicielom klas młodszych. To ważny i podniosły moment. Sztandar jest przecież
symbolem szkoły, znakiem szczytnych wartości. Wierność
tym zasadom jest dla uczniów Zespołu Szkół w Ożarowie im.
M. Skłodowskiej -Curie sprawą honoru.
Dyrektor Marcin Stańczyk pożegnał tegorocznych maturzystów, bowiem - jak mawia słynna łacińska sentencja „Nic nie kwitnie bez końca: jeden okres życia następuje po
drugim” – taki już jest porządek świata. Abiturienci ukończyli szkołę, ale przed nimi jeszcze egzamin maturalny, do
którego sumiennie przygotowywali się pod okiem dobrych
nauczycieli. Pomyślnie zdany pozwoli im dalej nieustraszenie
kroczyć do przodu, odkrywać świat i siebie na nowo.
Uczestnicy uroczystości z dumą patrzyli na uczniów kończących szkołę z wyróżnieniem, którym dyrektor Marcin Stańczyk oraz zaproszeni goście wręczyli świadectwa i nagrody.
Najlepszymi uczennicami Liceum Ogólnokształcącego były:
Patrycja Pustuła, Natalia Połeć, Angelika Skoczylas, Klaudia
Plichta i Ewa Pierzchała, a w Technikum najlepszym uczniem
okazał się Kamil Rzepka. Średnia ich ocen naprawdę robiła wrażenie. Ich rodzice, dumni i wzruszeni, odebrali Listy
Gratulacyjne. Szkoła nagrodziła książkami także chorążego
pocztu sztandarowego, jego asystę oraz uczniów zdobywających laury w konkursach i olimpiadach.
Zaproszeni goście gratulowali maturzystom wyników w
nauce, dyrekcji i nauczycielom wspaniałych uczniów. Abiturienci z kolei dziękowali swoim wychowawcom, nauczycielom za to, że otwierali im drzwi do mądrości i wskazywali
drogę, która zaprowadzi ich do upragnionego celu. Słowom
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towarzyszyły kwiaty, którymi obdarowani zostali wszyscy nauczyciele.
Wychowawcy klas z łezką w oku żegnali się ze swoimi
podopiecznymi, a następnie razem z nimi uczestniczyli w
ostatniej lekcji. Uczniowie popisywali się znajomością lektur,
nienaganną dykcją, wiedzą z nauk historycznych i przyrodniczych. Sympatyczna uroczystość dobiegła końca, uradowani
uczniowie opuścili szkołę ze świadectwem w ręku i z nadzieją
na spełnienie marzeń.
Barbara Gaborska

SUKCES LICEALISTÓW ZE SKŁODOWSKIEJ
NA MISTRZOSTWACH Z PIERWSZEJ POMOCY
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
Ratownictwo
medyczne to prężnie działający od wielu lat kierunek
w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół
w Ożarowie im. Marii
Skłodowskiej – Curie.
15 kwietnia młodzi ratownicy z tej szkoły brali
udział w Rejonowych
Mistrzostwach z Pierwszej Pomocy Polskiego
Czerwonego Krzyża w
Sandomierzu.
Skłodowska wystawiła trzy drużyny. Dyrekcja jest ze swoich
ratowników dumna, bo wszystkie ekipy zostały nagrodzone i
stanęły na podium, zajmując kolejno I, II i III miejsce. To ogromny sukces, a drużyna, która zajęła I miejsce będzie reprezentować w maju powiat opatowski w etapie okręgowym Mistrzostw
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Starosta Opatowski Tomasz Staniek, doceniając te sukcesy,
ufundował puchary, a władze powiatu sandomierskiego nagrody dla zwycięzców.
W trakcie zawodów drużyny oceniały sytuację, planowały
i wykonywały czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Ocenie podlegała kolejność wykonywania czynności, precyzja oraz czas udzielania pomocy. Należało zwracać także uwagę na własne bezpieczeństwo. Podczas
wykonywania tych czynności sprawdzana była także wiedza
teoretyczna.
Sukces ratowników ze Skłodowskiej był możliwy dzięki ciężkiej pracy i ćwiczeniom, które wymagały dużego nakładu czasu. Młodzi ratownicy, by móc zwyciężać w mistrzostwach, uczą
się od najlepszych. Współpracują z Grupą Ratowniczą PCK w
Sandomierzu oraz Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Profesjonalni ratownicy, kadra uczelni i studenci, pielęgniarki, na
co dzień pracujący w szpitalach i pogotowiu ratunkowym, prowadzą dla nich zajęcia. Dzielą się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami. Zajęcia w terenie, pozoracje prawdziwych zdarzeń,
zachorowania, wypadki - w tych warunkach oceniają i analizują parametry życiowe ratownicy ze Skłodowskiej.
Licealiści wyjeżdżają także na zajęcia do Lublina i Kielc,
gdzie w profesjonalnie wyposażonych pracowniach uczelni – w
centrach stymulacji ratownictwa medycznego – w warunkach
identycznych jak studenci, korzystają ze sprzętu i uczą się podejmowania odpowiednich decyzji.
A.G.
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PS 11 maja uczennice II klasy Liceum Ogólnokształcącego
wzięły udział w XXVII Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach. Udział w tych
zawodach zapewniło drużynie zwycięstwo w zawodach rejonowych. W trakcie zawodów zadaniem drużyny było udzielanie
pierwszej pomocy podczas pozorowanych wypadków. Drużyna
spisała się znakomicie i zajęła 5. miejsce w województwie.

SPOTKANIE PO 26 LATACH
Sobota 15 czerwca. Jeszcze niby jest wiosna, ale pogoda tak naprawdę już letnia, wręcz upalna. Piękne lazurowe
niebo, słońce i trzydziestostopniowy żar. Dochodzi czternasta. Na ożarowskim wzgórzu kościelnym gromadzą się moi
wspaniali wychowankowie. Wszyscy witają się z sobą serdecznie, po czym niemal w jednej chwili, jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki, z poważnych i statecznych osób stajemy się hałaśliwą grupą nastoletnich uczniaków. To absolwenci klasy Technikum Elektrycznego w Ożarowie, rocznik
1988 - 1993, którzy właśnie dziś świętują swoje 26-lecie
matury.

Wśród tej „młodzieży” stoję ja - ich wychowawca - z mocno bijącym sercem. Po dłuższej chwili wychodzi nasz ksiądz,
mój wychowanek, który odprawia mszę świętą w naszej intencji. Następnie obowiązkowa wizyta w szkole. Obecnie
mocno zmienionej, wyremontowanej, nowocześnie wyposażonej i kolorowej. W tych okolicznościach wracają wspomnienia do miejsc, gdzie wspólnie przebywali przez 5 lat.
Tu z ust moich wychowanków padają spontaniczne słowa:
„W tej ławce siedziałem!”, „A ja w tamtej!”, „W tym pokoju
mieszkałem w internacie”. Jak zwykle przy podobnych okazjach wspominane są też momenty charakterystyczne, anegdoty, zabawne sytuacje, oczywiście również nauczyciele.
Po wizycie w szkole odbyło się spotkanie biesiadne. Każdy opowiadał o sobie, swojej pracy, dzielił się przeżyciami. A
trzeba przyznać, że los rzucił moich wychowanków w różne
miejsca. Porozjeżdżali się po Polsce i świecie. Ten niesamowity wieczór można krótko podsumować: żal, po prostu żal,
że już musimy się rozstać… Dziękuję serdecznie wszystkim
moim wychowankom, którzy uczestniczyli w spotkaniu, a
także tym, z którymi mogliśmy porozmawiać przez łącza internetowe w Norwegii i Francji.
Wojciech Majcher

TECHNIKALIA 2019,
CZYLI DNI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ W
OŻAROWIE IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE
Między 24 a 30 kwietnia, przez pięć dni, trwały Technikalia w Zespole Szkół w Ożarowie. To nowy pomysł na przedstawienie aktualnej oferty kształcenia, zapoznanie z placówką
oraz spotkanie z nauczycielami i starszymi uczniami. W tych
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dniach „Skłodowską” odwiedzili uczniowie gimnazjów i szkół
podstawowych z terenu gminy, powiatu opatowskiego, a także
sąsiednich powiatów. Zainteresowanie było duże. Łącznie przybyło około 400 osób.
Podczas Technikaliów młodzież mogła wziąć aktywny udział
w zajęciach promujących kierunki kształcenia poprzez wykonywanie doświadczeń i prostych ćwiczeń przygotowanych przez
nauczycieli i uczniów „Skłodowskiej”. Specjalnie dla nich przygotowano pozoracje pierwszej pomocy w sytuacji wypadku
oraz pokazy w pracowniach: biologicznej, chemicznej, sieci i
sieciowych systemów operacyjnych, mechatronicznej, projektowania i programowania CAD/CAM, grafiki i aplikacji internetowych. Szczególnie zainteresowani Branżową Szkołą uczniowie
zwiedzili wyposażone w najnowsze maszyny warsztaty szkolne.
Każdy mógł „podłączyć kabelek”, zrobić „skrętkę”, obsługiwać profesjonalny program komputerowy (programowanie
robota, drukowanie techniką 3D), pokroić zwierzęce narządy
wewnętrzne, dosypać odczynnik do cieczy, sprawdzić naturalne kosmetyki itp. Spacer po szkole pozwolił również zapoznać
się przyszłym absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów
z atmosferą panującą w „Skłodowskiej”, z nauczycielami czy
kierunkowymi pracowniami. Wszyscy na pamiątkę otrzymali okolicznościowe torby ekologiczne z logo szkoły. Dyrekcja
„Skłodowskiej”, Marcin Stańczyk i Aneta Gołyska, przygotowała ponadto specjalne pisemne podziękowania dyrektorom
i nauczycielom-opiekunom uczniów, którzy odpowiedzieli na
zaproszenie i uczestniczyli w otwartych dniach.
Zespół Szkół w Ożarowie w nowym roku szkolnym
2019/2020 proponuje absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych naukę w Technikum na kierunkach: technik informatyk, technik mechatronik, technik elektryk, technik fotografii i multimediów; w Liceum Ogólnokształcącym w profilach:
ratownictwo medyczne, wizaż i kosmetologia, przyrodniczym
z animacją turystyki i rekreacji, ekonomicznym; w Branżowej
Szkole I stopnia w zawodach: ślusarz, operator obrabiarek
skrawających, klasa wielozawodowa (elektromechanik/elektryk, kucharz, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych).
JAC

CO SŁYCHAĆ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ „U SKŁODOWSKIEJ”

19 czerwca społeczność
uczniowska Zespołu Szkół w
Ożarowie im. Marii
Skłodowskiej - Curie
po raz ostatni w tym
roku szkolnym zgromadziła się na sali
gimnastycznej, by w
obecności
Starosty
Opatowskiego Tomasza Stańka, członka Zarządu Powiatu
Opatowskiego Andrzeja Gajka, Sekretarza Gminy Ożarów
Tomasza Sobieraja oraz grona pedagogicznego odebrać
świadectwa promocyjne i nagrody.
Dyrektor Marcin Stańczyk w czasie uroczystości podziękował nauczycielom i uczniom za sumienną pracę w całym
roku szkolnym 2018/2019, a także pogratulował tym, którzy
otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Słowa podziękowania
skierował też do Starosty Opatowskiego za wspieranie placówki, pomoc finansową i zrozumienie konieczności kolejnych inwestycji w dobrą ożarowską szkołę.
Nagrody za wysokie wyniki w nauce wręczył uczniom Starosta Opatowski Tomasz Staniek w asyście wychowawców
klas. Otrzymali je: Klaudia Rzepka, Karolina Łycha, Natalia Chodakowska, Monika Łapińska, Klaudia Piątkowska,
Weronika Bąk, Paweł Sobczak, Agata Kurkowska, Nikola
Ożóg, Aleksander Gabryś, Michał Czajkowski, Jakub Wilczyński, Maria Maziarz, Beata Radecka, Martyna Żabicka,
Karol Kupiec, Martyna Cieszkowska, Katarzyna Ordelewska,
Rafał Cheda, Patryk Kupiec, Daniel Karnas, Weronika Babska.
Tomasz Staniek wyraził uznanie dla osiągnięć uczniów i
nauczycieli. Wspomniał, że uczniowie korzystają ze świetnie
wyposażonych pracowni, są wspomagani przez dobrych nauczycieli, mają więc wszystko, co pozwala im się rozwijać i
realizować marzenia. Życzył też udanych i przede wszystkim
bezpiecznych wakacji. Podobne słowa uczniowie usłyszeli od
Andrzeja Gajka i Tomasza Sobieraja.
Wyróżnienie otrzymali również Michał Czajkowski, Jakub
Wilczyński i Marcel Czarnecki, którzy zaprojektowali i wykonali pracę „Automatyzacja pracy panelu fotowoltaicznego z wykorzystaniem układu mikroprocesorowego Arduino
Uno” i reprezentowali szkołę w finale Olimpiady Innowacji
Technicznych i Wynalazczości w Warszawie. Nagrody tym
uczniom wręczył członek Zarządu Powiatu Opatowskiego
Andrzej Gajek. Nagrody książkowe otrzymali też uczniowie
za 100% frekwencji.
B.G.

nam się pozyskać, sprawili, że mogliśmy zorganizować jeszcze więcej atrakcji dla dzieci.

JUŻ WAKACJE!
Ten piknik to już tradycja przyjęta z radością przez naszych uczniów i mieszkańców Ożarowa. Mnóstwo bezpłatnych atrakcji, konkursy z nagrodami, zabawy, występy artystyczne, pokazy sztuk walki przyciągają do nas co roku
całe rodziny. Tak samo było także w tym roku. Patronat nad
imprezą objął starosta Tomasz Staniek i wicestarosta Małgorzata Jalowska, natomiast nasi sponsorzy, których udało
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ZZA KURTYNY CZASU

DZIEŃ OTWARTY „u Skłodowskiej”

Podsumowanie projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Stowarzyszenia Integracja i Rozwój ZZA KURTYNY
CZASU. Zgodnie z założeniami projektu uczestnicy napisali
test wstępny dotyczący Ożarowa i gminy. Jesteśmy z Ożarowa, tu mieszkamy, uczymy się, więc chcemy wiedzieć o nim
jak najwięcej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, został opracowany scenariusz występu teatralnego
oraz logo „I love Ożarów” umieszczone na specjalnie zaprojektowanych koszulkach.
Historia, legenda, taniec, śpiew - tak obchodzimy rocznicę 450-lecia powstania Ożarowa. Okazało się, że brakuje informacji o miejscu, w którym mieszkamy i się uczymy.
Dlatego - wychodząc naprzeciw - zorganizowano 4 wykłady
dotyczące historii herbu Rawicz. Młodzież dowiedziała się
o legendzie powstania herbu naszego miasta - Panny na
niedźwiedziu. Został również ogłoszony konkurs plastyczny
„Herb mojego miasta”.
Dwa kolejne wykłady dotyczyły postaci historycznych
związanych z Ożarowem, prowadzone przez historyka.
Uczestnicy dowiedzieli się także o związku Józefa Piłsudskiego z Ożarowem. Koordynatorzy projektu (Bernarda Wabik,
Robert Ćwintal) przygotowali scenariusz występu słowno-muzycznego.

Odbył się 29 maja i możemy uznać za bardzo udany.
Edukacja dwujęzyczna i zajęcia dodatkowe przyciągnęły do
nas zaciekawionych propozycją rodziców. Takie zainteresowanie szkołą przekroczyło nawet nasze oczekiwania. Zadowolone dzieci to przecież dla nas najlepsza rekomendacja.
Dziękujemy serdecznie Rodzicom maluchów, którzy zdecydowali się dać nam szansę pokazania tego, co mamy w
ofercie i cieszy nas ich bardzo pozytywny odbiór. Doceniamy
otwartość Rodziców i uznanie naszej pracy i potencjału w tej
dwujęzycznej innowacji. Widząc Wasz entuzjazm, jesteśmy
pewni, że robimy coś naprawdę wartościowego i potrzebnego. Dodajecie nam skrzydeł.

Zakończenie roku szkolnego „u Skłodowskiej”
Uśmiechy naszych dzieci, świadectwa, łzy wzruszenia rodziców, kwiaty i ostatni dzwonek przed wakacjami. Kochane
dzieci, wracajcie do nas cali, zdrowi i wypoczęci z tymi samymi pięknymi uśmiechami na buźkach!
Agnieszka Ura

KANGUR MATEMATYCZNY
Znamy już wyniki konkursu „Kangur
matematyczny” i cieszymy się z sukcesu
naszej czwartoklasistki Ady Smykli, która
uzyskała bardzo dobry wynik. Adę to konkursu przygotowała matematyczka Karolina Mizera. Gratulujemy naszej zdolnej
uczennicy i jej wychowawczyni.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie
#Biblioteka łączy pokolenia
Filia biblioteczna w Jakubowicach rozpoczęła Tydzień Bibliotek integracyjnym spotkaniem seniorów z działającego
przy PSP w Pisarach Klubu Seniora z mieszkańcami Jakubowic. Uroczystość przebiegła pod hasłem „# Biblioteka łączy
pokolenia”. Przed licznie zgromadzonymi gośćmi wystąpiły
dzieci z klas młodszych PSP w Pisarach, prezentując spektakl
teatralny pt. „Bajkowe zamieszanie”, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli z tejże szkoły. Barwne widowisko bardzo
podobało się zgromadzonym gościom i nagrodzone zostało
licznymi brawami.

Było to bardzo miłe spotkanie kilku pokoleń, które nawzajem mogą dostarczyć sobie dużo radości, podzielić się
doświadczeniem i razem spędzić czas. Po części artystycznej wszyscy goście, zarówno dzieci, jak i dorośli, zaproszeni
zostali na słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że to niezwykle sympatyczne spotkanie rozpoczęło cykl spotkań dzieci i
ich rodziców z seniorami, organizowanych we współpracy
szkoły z biblioteką.
Barbara Sałapa

Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat
Filia biblioteczna w Jakubowicach przyłączyła się do
zainicjowanej przez radną akcji zbiórki elektrośmieci. Nasi
młodzi czytelnicy zbierali stare urządzenia elektryczne, klawiatury, niepotrzebny zużyty sprzęt elektryczny i wspólnie z
bibliotekarką zanieśli wszystkie przedmioty do punktu zbiórki
przed sklepem. Za zebrane elektrośmieci nasza miejscowość
pozyska młode zielone roślinki, które posadzone zostaną na
klombie koło świeżo oczyszczonego zbiornika wodnego w
naszej wsi. Dzięki nim powstanie piękny teren rekreacyjny, z
którego skorzystają dzieci i dorośli.
Młodzi czytelnicy naszej biblioteki chętnie biorą udział w
akcjach upiększania małej lokalnej ojczyzny, świadomi tego,
jak ważne są zielone tereny dla zdrowia i odpoczynku. Dzieci
uczą się przy tym, iż nie wolno zaśmiecać środowiska, a zużyte sprzęty można przeznaczyć na tak szczytny cel.
B.S.

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne KWIECIEŃ - CZERWIEC 2019

57 str.

KULTURALNIE

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Odnalezionej
Lasocin 19 maja 2019

Organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej w Tarnowie jest
małżeństwo, Henryk Błażej i Teresa Kaban. Znajomość obojga miała początek na studiach.
Teresa Kaban została z czasem znakomitą pianistką, a Henryk Błażej znany jest z mistrzowskiej gry na flecie. Koncertują na estradach krajowych i zagranicznych. Z czasem ich kunszt
muzyczny poznała widownia prawie 40 krajów Europy, obu Ameryk, Bliskiego i Dalekiego
Wschodu.
Z ich inicjatywy powstała fundacja muzyczna Inter-Art. s.c. w Tarnowie, z której zrodził
się projekt festiwalowy, zwieńczony w 1994 roku, pod nazwą Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej. Jak mówi dyrektor Henryk Błażej: „Jest on jedynym festiwalem w
świecie, prezentującym zapomniane i odnalezione utwory kompozytorów polskich i obcych.
Odbywa się nieprzerwanie od 1994 roku w Tarnowie oraz kilkunastu miejscowościach Polski
południowej. Podczas koncertów festiwalowych prezentowane są utwory symfoniczne i kameralne, które zapomniane przeleżały w rękopisach i starodrukach dziesiątki, a czasem setki
lat. Odnajduje się je dzisiaj w archiwach muzeów, klasztorów, pałaców, zamków…, a także w
zbiorach prywatnych. Spośród wielu utworów o różnej wartości artystycznej przedstawiane są
kompozycje wyjątkowo cenne dla kultury narodowej i historii muzyki. Cieszymy się, że dzięki
festiwalowym prezentacjom wiele odnalezionych utworów zdobyło sale koncertowe Europy,
a także odzyskuje należne im miejsce w historii muzyki”.
Do 1999 roku Festiwal ograniczał się do Tarnowa. Od 2000 roku miejscem festiwalowych koncertów stało się kilkanaście miast, w tym Ożarów. W tamtych latach, zainteresowany unikatową formułą imprezy, nawiązałem kontakt z dyrektorami tej muzycznej imprezy,
Henrykiem Błażejem i Teresą Kaban, co doprowadziło do współuczestnictwa Ożarowa w
Festiwalu. Z burmistrzem Marcinem Majcherem i dyrektorem MGOK Marianem Susem doszliśmy do przekonania, że udział naszego miasta w tym muzycznym przedsięwzięciu byłby
dobrą promocją, ale również przyczyniłby się do kształtowania gustów środowiska w stronę
kultury wysokiej.
Nasz akces włączenia się jako jedno z miejsc festiwalowych spotkał się z życzliwą akceptacja organizatorów. Muzyka mistrzów zawędrowała do Ożarowa. Tak się zaczął nasz udział
w Festiwalu i trwa do dzisiaj. Z czasem Festiwal zawędrował do Lasocina i w kościele pw. św.
Michała Archanioła odbywają się corocznie koncerty. Gospodarzem i współorganizatorem
jest gościnny proboszcz parafii w Lasocinie, ks. kan. Mirosław Frączek.
Festiwal Muzyki Odnalezionej zyskał uznanie obecnych miejscowych i dawniej mieszkających, związanych rodzinnie z Lasocinem. Wśród uczestników koncertów widzi się corocznie
władze gminy z burmistrzem Marcinem Majcherem i radnymi. Przyjeżdża na koncerty również wielu ożarowian, członków stowarzyszeń, jednym słowem, miłośników i melomanów
kameralistyki.
19 maja kolejny rok zabrzmiała muzyka w świątyni w Lasocinie. Koncert wykonali artyści: Michał Kuszłyk (tenor) i Jerzy Fomenko (pianista, akompaniator, pedagog). Michał to
absolwent Akademii Muzycznej we Lwowie. Jest podziwiany w salach koncertowych Europy
(m.in. w Polsce, na Węgrzech, w Niemczech, Włoszech, Francji, Szwajcarii). Jerzy Fomenko
jako pianista odbył tournee w wielu krajach europejskich (we Francji, Niemczech, Hiszpanii,
Włoszech). Jest profesorem Szkoły Talentów Muzycznych we Lwowie.
W programie znalazły się utwory „od baroku po pieśni neapolitańskie”, m.in. partytury
odnalezione i kompozycje mistrzów: G. F. Haendla z oratorium „Mesjasz”, J. S. Bacha „Ave
Maria”. Również popularne i znane „O sole mio”, „Santa Lucia”.
Imponujący głos młodego tenora z doskonałym akompaniamentem spotkał się z aplauzem i owacjami licznie zgromadzonej publiczności w kościele. Po czym wykonawcy otrzymali
wiązanki kwiatów.
Po koncercie głos zabrał zaproszony przez organizatorów Starosta Opatowski Tomasz
Staniek. Jako wykształcony muzykolog i organista w superlatywach i z dużym uznaniem podkreślił mistrzowskie wykonanie koncertu. Burmistrz Ożarowa podziękował artystom, komplementując za duchowe i muzyczne doznania artystyczne, które wspólnie mogliśmy przeżyć.
Szczególne uznanie należy się dyrektorowi MGOK w Ożarowie Marianowi Susowi. Jest
on pasjonatem, organizatorem i orędownikiem Festiwalu, jak również innych przedsięwzięć
kulturalnych. Wkłada w nie dużo serca. Zawsze jest obecny z nieodłącznym obiektywem dokumentującym życie kulturalne i społeczne miasta i gminy.
Marcin Kwieciński
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Na północ od Tarnowa, w widłach Wisły i Dunajca, znajduje się Powiśle Dąbrowskie. Region ten nie posiada zbyt wiele wiekowych i cennych zabytków poza kilkoma kościołami ocalałymi z wojen, dworami
i mało okazałymi ruinami zamku dąbrowskiego. Tutejszy krajobraz
urzeka jednak szczegółami, jak na przykład przydrożne kapliczki,
rzędy malowniczych wierzb, a także wyjątkowe detale drewnianej architektury ludowej.

…bo w Zalipiu wiosna trwa przez cały rok
Do niedawna jeszcze, w wielu okolicznych wsiach, istniały całe ulice tradycyjnie bielonych i pokrytych strzechą
chat, stojących w towarzystwie stodół z
oryginalnymi, plecionymi z wikliny ścianami. To tutaj znajduje się Zalipie. Dziś
już chyba jedyna wieś w Polsce, która od
ponad stulecia pielęgnuje zwyczaj zdobnego malowania swoich domów, ale
nie tylko. Motywu kolorowych kwiatów
obecnie szukać możemy niemal wszędzie - na studniach, piwnicach, budach
dla psów, ulach, drewnianych płotach,
kapliczkach, a nawet na niektórych nagrobkach. Zwyczaj jednak nie jest tak
stary, jak mogłoby się wydawać.
Pod koniec XIX wieku, gdy domy
nie miały jeszcze kominów, dym gromadził się pod powałą i osadzał na
ścianach. Wnętrza chat były przez to
niezwykle ciemne. Gospodynie zaczęły
więc malować na ścianach białe, wapienne packi, by rozświetlić izby. Z czasem, gdy rozbudowano paleniska (po
kurnych chatach), wnętrza były już na
tyle jasne, że nie istniała konieczność
kontynuowania zwyczaju, jednak gospodynie miały potrzebę zachowania
tradycyjnego, opatrzonego wzoru. Rozrzedzały one sadzę i teraz, dla odmiany, malowały ciemne plamy na jasnym

tle, stopniowo rozwijając je w bardziej
skomplikowane wzory, coraz częściej
przypominające kwiaty. Pojawiły się też
kolory – czerwony z kruszonej cegły lub
soku z owoców, żółty z glinki używanej
do lepienia ścian. Malowano pędzlem
wykonanym ze słomy, patyczka brzozowego lub też końskiego włosia.
Zdobnictwo z czasem zaczęło pojawiać się na elewacjach domów. Począwszy od fundamentów, które brudziły się najszybciej, poprzez futryny
okien i drzwi, szczyty budynków, aż po
kominy. Wszystko zależało od inwencji
gospodarzy. W okresie międzywojennym pojawiły się już proszkowe farby,
które rozpuszczano w mleku. Jednocześnie uzdolnione gospodynie tworzyły też wycinanki, hafty i makatki zdobiące wnętrza.
W 1906 roku urzędnik krakowski
Władysław Hickel odwiedził Zalipie i
zachwycił się, gdy natrafił na arkusze
papieru z namalowanymi na nich farbą kwiatami. Wówczas do malowania
używano także stempli. W świeżym
buraku lub ziemniaku wycinano wzór,
palcem nanoszono farbę i odbijano na
ścianie. Tworzono także tzw. patrony,
czyli szablony z wzorami. Zaciekawiony twórczością, zwiedził tę część Powiśla

Dąbrowskiego i utwierdził się w przekonaniu, że odkrył odrębny i nieznany
dotąd ośrodek sztuki ludowej, dzięki
czemu w czasopiśmie „Lud” niebawem
pojawiła się pierwsza wzmianka o wyjątkowym charakterze tej miejscowości.
Był to też sprzyjający czas zachwytu
nad twórczością chłopską. Zalipiańskie wzory zaczęto traktować więc jako
twórczość regionalną. Zebraną przez
Hickla najstarszą dokumentację tamtejszego zdobnictwa posiada obecnie
w swoich zbiorach Muzeum Etnograficzne w Krakowie.
Późniejsze badania wykazały, że podobne malarstwo występowało w wielu
innych wsiach jeszcze w okresie przed
II wojną światową i zajmowało teren w
widłach Wisły i Dunajca, po lewej jego
stronie. Sięgało też i poza Wisłę.
W zalipiańskiej tradycji jedną z najbardziej cenionych twórczyń była Felicja Curyłowa. Świadomie i z dużym
zaangażowaniem emocjonalnym dzia-
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łała na rzecz lokalnej społeczności. To dzięki jej zdolnościom organizacyjnym
zelektryfikowano wieś oraz wybudowano nowe drogi. W latach 50. założyła stowarzyszenie pod nazwą „Wieś Tworząca”. Pomogła stworzyć malarkom godziwe
warunki do działań twórczych i wypromować Zalipie na całą Polskę. Szczególną
uwagę należy tu zwrócić na kościół św. Józefa pochodzący z 1949 roku. On również w 1966 roku, pod wodzą Curyłowej, wymalowany został w stylu zalipiańskim. W 2008 roku malunkami pokryto także ściany kaplicy św. Błażeja.
Felicja Curyłowa zmarła w 1974 roku. Wcześniej swój nagrobek wskazała ozdobić ceramicznymi kaflami, na których własnoręcznie pomalowała kwiaty. Spytana przez profesora Reinfussa, dlaczego to zrobiła, odparła: „chciałam
przecie, żeby ta sztuka na człowieku jeszcze po śmierci leżała”.
Zagrodę Curyłowej odwiedzają dziś liczni przyjezdni. Jeszcze za życia właścicielki stała się ona rodzajem muzeum zalipiańskiej sztuki dekoracyjnej. Z czasem
przekazana została pod opiekę Muzeum Okręgowemu w Tarnowie i przeznaczona jako skansen. Zagroda pozostała w niemal niezmienionym stanie. We wnętrzach znajdują się oryginalne meble, naczynia, oleodruki i pamiątki po artystce,
a ściany i piec nadal zdobią malowane kwiaty.
Aby utrzymać twórczość malarską, w 1948 roku ogłoszono pierwszy konkurs
„Malowana Chata”, który obył się w Podlipiu. Grupa etnografów i plastyków
oceniała zarówno zgromadzone w miejscowej szkole prace malarskie na papierze, jak też 18 chałup. Nagrody nie były zbyt wielkie, ale dzięki posiadaniu
tytułu artysty ludowego można było otrzymać znacznie wyższą emeryturę. Komisja początkowo organizowała się co kilka lat, a od roku 1965 regularnie co rok.
Dzięki temu nie tylko zatrzymano proces zanikania tej tradycji, ale także przyczyniono się do jej pełniejszego rozkwitu. Rywalizujące z sobą twórczynie dążyły do
odkrywania coraz to nowych motywów, doskonaliły technikę i unowocześniały
rozwiązania plastyczne.
Dawniej malowaniem trudniły się głównie dziewczęta i młode mężatki. Gospodarze uważali to zajęcie za uwłaczające męskiej godności. Dziś i panowie
chętnie zajmują się zdobieniem. Wzornictwo wciąż ewoluuje. Inspirowane jest już
konkretnymi gatunkami kwiatów, ale również pojawiają się odważne, pojedyncze przedstawienia, np. zwierząt. Ze względu na licznie odwiedzających Zalipie
turystów zdobione są również drobne pamiątki. Z myślą o nich także jedną z
malowanych zagród we wsi przeznaczono pod agroturystykę.
Mimo dużego zainteresowania, wieś pozostaje skromna i autentyczna, a
właściciele gospodarstw chętnie opowiadają o swojej twórczości, która wyraźnie
sprawia im dużo radości. W poszukiwaniu tradycji warto więc udać się na Powiśle
Dąbrowskie, niezależnie nawet od pogody, bo w Zalipiu wiosna trwa przez cały
rok.
Liwia Sus

PISMO SPO£ECZNO-KULTURALNE SAMORZ¥DU GMINY O¯ARÓW
Wydawca: PHU SZOSTAKDRUK. Adres redakcji: Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury im. Aleksandra Patkowskiegow O¿arowie, ul. Stodolna 3. e-mail:mgokozarow@op.pl,
www.mgokozarow.info
Redaktor naczelny: Józef Myjak Myjakpress. Redakcja: Andrzej Nowak, instruktorzy MGOK, Marcin Kwieciñski, Marian Sus, Janusz Czuba; stale współpracują: Wiesław
Chmielewski, Marek Lis, Tomasz Staszewski. W sprawie prenumeraty oraz zakupu archiwalnych egzemplarzy pisma prosimy o kontakt. Tel. redakcji: 861 10 85. Adiustacja i
korekta: Janusz Czuba. Foto: M. Sus, J. Myjak, autorzy wkładki: J. Myjak i M. Sus DTP i druk: SZOSTAKDRUK. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji w stylistykê poszczególnych wypowiedzi.

Dwa koncerty na jubileusz

Gliniany - Ożarów

fot. M. Sus
A. nowak
W tym roku podczas koncertów w Glinianach i Ożarowie, 30 czerwca,
jubileuszowy XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny imienia Krystyny Jamroz w Busku - Zdroju miał szczególnie uroczystą oprawę. Burmistrz Marcin
Majcher wręczył artystom wiązanki kwiatów, miejscowy regionalista Marcin
Kwieciński przypomniał sylwetkę patronki imprezy, Krystyny Jamroz.
Pod dachem świątyni
- Stało się już tradycją, że festiwal gości pod dachem starej świątyni w
Glinianach – powiedział po koncercie burmistrz Marcin Majcher. - Jesteśmy
państwu bardzo wdzięczni, dziękujemy paniom i panu za występ. Jesteśmy
wdzięczni dyrektorowi Arturowi Jaroniowi za to, że dba o Ożarów, zawsze tu
dociera i dowozi wspaniałych artystów. Państwu dziękujemy również za cierpliwość, za pobyt w świątyni w trudnych warunkach wysokiej temperatury. Mam
nadzieję, że każdego roku będziemy dla państwa mieć niespodzianki.
Burmistrz zaprosił na niedzielne popołudnie do Ożarowa, gdzie odbył się
kolejny koncert. - Serdecznie dziękujemy, życzymy jeszcze wielu sukcesów –
skierował słowa do artystów. - Festiwal dopiero się rozkręca w Busku - Zdroju
i państwo na pewno uświetnią swoją obecnością kolejne koncerty.
W świątyni w Ożarowie regionalista, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego
„Forum”, Marcin Kwieciński, przybliżył biografię patronki festiwalu, Krystyny
Jamroz, jej osiągnięcia, sukcesy. Przypomniał założyciela festiwalu, Bogusława Kaczyńskiego, a także zaangażowanie i osiągnięcia Artura Jaronia. - Dużo
przed nami współpracy, sukcesów i wzajemnego porozumienia w organizacji
imprez muzycznych – zwrócił się do dyrektora festiwalu.
Znani soliści, perły muzyki
W kościele św. Wojciecha w Glinianach wystąpili znani soliści: Roma
Owsińska (sopran), Jakub Oczkowski (tenor) i debiutantka Nicola Heromińska. Artystom akompaniowali muzycy: Maciej Jaroń na altówce i Artur Jaroń
na fortepianie. Miłośnicy muzyki mogli usłyszeć znane utwory, perły muzyki
sakralnej i popularne utwory klasyczne: Wolfganga A. Mozarta, Georga F.
Haendla, Césara Francka i Giuseppe Verdiego.
Artyści wykonali między innymi „Panis Angelicus” autorstwa Césara Francka, „Ave Verum Corpus” Wolfganga A. Mozarta czy też przepiękną pieśń „Pozwól mi, Panie”. Pięknie zabrzmiały utwory Stanisława Moniuszki z okazji 200.
rocznicy urodzin artysty.
W Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin w Ożarowie
przed koncertem ksiądz proboszcz Jan Ziętarski powitał artystów, gości festiwalu, wszystkich melomanów. Podziękował burmistrzowi za wsparcie koncertu. - W dziejach muzyki, jak pieta w sztukach plastycznych, tak motyw „Stabat Mater” pokazuje śmierć Zbawiciela przez pryzmat cierpienia jego Matki
– przypomniał. - Ta scena doczekała się licznych opracowań muzycznych.
Melomani usłyszeli kompozycję Giovanniego Battisty Pergolesiego „Stabat
Mater”. Narodową Akademicką Orkiestrą Kameralną Wirtuozi Lwowa z Ukrainy dyrygował artysta, kierownik artystyczny, twórca wielu wspaniałych projektów, Siergiej Burko. Partie wokalne wykonały absolwentki Akademii Muzycznej
im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Iwona Socha (sopran) i Anna Borucka
(mezzosopran). Obie solistki współpracują z Teatrem Wielkim w Warszawie.
Dyrektor artystyczny festiwalu, Artur Jaroń, nie szczędził słów uznania
melomanom z Ożarowa. - Cieszę się, że coroczny koncert wywołuje wielkie
wzruszenie wśród tutejszych widzów i mam nadzieję, że w kolejnych latach
będziemy tutaj wracali – nie ukrywał.
(an)

