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W tym roku obchodzimy trzy dekady wyboru
pierwszego wolnego samorządu. Trzydzieści lat
to dla niektórych szmat czasu. Dla innych to tylko
otwarcie i zamknięcie drzwi. Czas jest tu odbierany
- jak zwykle - względnie. Według większości mieszkańców kraju samorządowa Polska to najbardziej
udana część tej naszej bezkrwawej rewolucji, która dokonała
się na
progu lat 90. XX wieku. Wszak wszyscy żyjemy na wsi, w mieście, gminie,
na konkretnej ulicy i w konkretnym domu. Dlatego własne podwórko najbardziej nas interesuje - tak było dawniej i tak jest obecnie. Czyli mała
własna ojczyzna. Ktoś w niej musi sprawować rządy na miarę naszych
potrzeb. W wolnej Polsce uznaliśmy, że będzie to czynił samorząd, czyli my sami będziemy rządzić. Oczywiście
nie wprost, bezpośrednio, ale za pomocą wybranych w naszych demokratycznych wyborach przedstawicieli,
zwanych radnymi, którzy tworzą Radę Gminy, czyli samorząd lokalny.
Trzydzieści lat temu mieszkańcy gminy Ożarów wybrali pierwszy wolny samorząd i co cztery lata robią to do
dziś. Niektórzy radni sprawowali tę funkcję nawet dwukrotnie bądź trzykrotnie. Wybierano też burmistrza, czyli
jednoosobowego przedstawiciela władzy wykonawczej na terenie gminy. Tu również mamy do czynienia ze swoistym fenomenem. Wciąż bowiem najwięcej głosów uzyskuje Marcin Majcher, jeden z najdłużej panujących burmistrzów w Polsce. Przez wszystkie kadencje od lat 90. XX wieku. Mimo różnych dyskusji, które chcą ograniczyć
władzę samorządową do dwóch kadencji, mieszkańcy gminy Ożarów nadal darzą zaufaniem Marcina Majchera.
Józef Myjak
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Bardzo długo nosiłam się z
zamiarem napisania kilku słów o
naszej koleżance, radnej Rady Miejskiej, Danusi Bień. Trudno pogodzić
się z myślą, że muszę pisać o Niej w
czasie przeszłym.

Danusia była wieloletnim sołtysem rodzinnej wsi Lasocin, a od 2007
roku radną Rady Miejskiej w Ożarowie. Pełniąc obie funkcje, wykazała
się ogromnym zaangażowaniem
w pracy społecznej. Bardzo dobrze
znała potrzeby swojego środowiska,
ponieważ była osobą otwartą, bardzo
kontaktową i zawsze starała się doprowadzać do skutku wyznaczone cele i
zadania.
Wkrótce odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miasta. Myślę, że
ktokolwiek obejmie tę funkcję, będzie
w jakiś sposób porównywany do swojej
poprzedniczki Danusi, ale będzie też
miał troszkę ułatwiony start, bo tam
jest już bardzo dużo zrobione dzięki jej
wielkiemu zaangażowaniu (pozwolę
tu sobie przytoczyć żartobliwe słowa
wiceburmistrza: „Danusia, przecież w
Lasocinie to już tylko brakuje złotych
dachów”). Oczywiście przyjmowała
to z uśmiechem i pomimo to nadal
wyznaczała cele i zadania do wykonania w swoim terenie.

Była
osobą
bardzo
lubianą, koleżeńską i potrafiła mieć bardzo duży dystans
do swojej osoby. Nie zrażały
jej nieporozumienia, bo nie
zawsze można się bezproblemowo „dogadać”, ale zawsze
starała się być pogodzona z
ludźmi i z rzeczywistością.
Tak samo działo się w jej
życiu osobistym. Pogodziła
się z losem, który tak mocno
ją doświadczył, kiedy zmagała się z ciężka chorobą. Nie
mogła tylko pogodzić się z
faktem, kiedy nagle, i w najgorszym momencie jej życia,
zmarł Włodek, ukochany mąż
i najlepszy przyjaciel. Od
tego czasu Danusia starała
się nadal być osobą silną i
aktywną, lecz osłabiony organizm nie
miał już tak dużej siły się bronić.
Być może gdyby nie szczególny czas,
jaki nadal trwa, mogłaby jeszcze dać
radę, lecz pomimo ogromnych wysiłków
dzieci i wspaniałej opieki najbliższych,
nie dało się przyspieszyć koniecznych
zabiegów z powodu zamknięcia placówek zdrowia i braku koniecznych badań
w odpowiednim terminie.
Do ostatnich dni brała czynny
udział w pracach Rady, tak jak inni,
łącząc się telefonicznie. Odeszła w
ciszy i spokoju, nie skarżąc się, a w
częstych rozmowach telefonicznych
(niestety odwiedziny nie były możliwe)

Z żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Z głębokim smutkiem
i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej Koleżanki

Radnej Rady Miejskiej
w Ożarowie
w latach 2006 - 2020

Danuty
Bień

DANUSIA…

ŚP. DANUTY BIEŃ

Rodzinie i Bliskim Zmarłej
wyrazy głębokiego współczucia
składają:
Burmistrz Ożarowa
Marcin Majcher
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Halina Dragan
wraz z radnymi oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego
w Ożarowie
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Rodzinie składamy
najszczersze kondolencje
oraz
wyrazy głębokiego współczucia
Koleżanki i koledzy sołtysi
z terenu gminy Ożarów

miała nadzieję na spotkanie z Włodkiem.
Danusia zmarła 15 lipca 2020
roku, ale na zawsze, a u niektórych na
bardzo długo, pozostanie w pamięci
jako dobry, prawy człowiek, bo tłumy
ludzi, jakie towarzyszyły Jej w ostatniej drodze, a także ilość zamówionych mszy św., mówią same za siebie.
Niech spoczywa w pokoju.
W imieniu Rady Miejskiej w Ożarowie
i własnym jeszcze raz składam Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w
Ożarowie
Halina Dragan

Burmistrz Ożarowa
oraz
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Ożarowie
składają najszczersze kondolencje
oraz wyrazy współczucia
Primatorowi Spiskiej Białej

Józefowi Kunie
z powodu śmierci

Ojca
Burmistrz Ożarowa
Marcin Majcher
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Halina Dragan
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Szanowni Państwo
Postępująca od kilku lat po stanie
wojennym aktywność reformatorów
życia społecznego i politycznego Polaków znalazła podatny grunt niemal
w każdej społeczności lokalnej. Była
swoistą formą protestu przeciw ograniczeniom ustroju centralistycznego,
w którym obywatele nie mieli głosu.
Nastały lata konfrontacji i sporów o
nowy kształt administrowania krajem.
Liczne oddolne inicjatywy stworzyły
sprzyjający klimat, by obywatel mógł
decydować o swojej „małej ojczyźnie”. Wokół komitetów obywatelskich
gromadzili się zwolennicy reform
ustrojowych i demokratyzacji kraju.
Przypominam
sobie
wielokrotne
debaty, dyskusje pełne zapału i chęci
tworzenia czegoś nowego w przekonaniu, że wybrany cel da nam kiedyś
pełną satysfakcję i zadowolenie z tej
cegiełki, która posłużyć mogła do
budowy nowego społecznego ładu w
naszym kraju. Były między nami różnice w ocenie wcześniejszych wydarzeń politycznych. Niektórzy obciążeni
skutkami stanu wojennego nie uznawali kompromisów i dążyli do otwartej konfrontacji. Wykrystalizowała się
jednak grupa stawiająca sobie za cel
kreowanie nowego stylu życia społecznego poprzez społeczny dialog skierowany na wykorzystanie każdej aktywnej
osoby w przeświadczeniu, że ich praca
pomnoży dorobek naszej gminy.
Wspomnę tu osoby: Czesława Rusieckiego, Piotra Buchalskiego, Bogusława
Dąbrowskiego, Alicję Różańską Cembrowską i wielu innych.
Po zwycięskich wyborach 27 maja
1990 roku nowo utworzona Rada
Miasta i Gminy Ożarów okazała się
zgodnym i zgranym kolektywem, który
energicznie włączył się w tworzenie
prawa lokalnego. Przystąpiliśmy wówczas do realizacji pierwszych zadań
niezbędnych do sprawnego funkcjonowania wspólnoty lokalnej i zaspokajania jej potrzeb. Zapewne mieliśmy
wiele szczęścia, że przewodnictwo w
ówczesnej Radzie Miasta i Gminy objął
człowiek doświadczony, szanowany w
środowisku, ceniony jako wielki społecznik - dyrektor Banku Spółdzielczego Pan Stanisław Tużnik. W tym
ogromnym zapale i entuzjazmie Rada
Miasta i Gminy Ożarów wyłoniła moją
osobę na stanowisko Burmistrza Miasta
i Gminy Ożarów.

30 lat
Samorządu Terytorialnego

Od pierwszych dni mojego urzędowania rozpoczął się intensywny okres
realizacji inwestycji w naszej gminie.
Wśród wielu zadań ciążących na gminie
za priorytetowe uznaliśmy budowę sieci
wodociągowej w naszej gminie cierpiącej na ogromny niedostatek wody dla
potrzeb gospodarstw rolnych. Rolnicy
w południowej części gminy czerpali
wodę beczkowozami z Chrapanowa
w gminie Zawichost. Rozbudowaliśmy
ujęcie wody w Ożarowie i pozyskaliśmy
od Stacji Hodowli Roślin w Śmiłowie
ich ujęcie, przy którym odwierciliśmy
dwie studnie głębinowe. Zapewniły
one wodę do jedenastu miejscowości
w południowej części gminy. Po kilku
latach intensywnych inwestycji gmina
została zwodociągowana w 100%.
Poszczególne ujęcia wody zostały połączone w pierścień utrzymujący stałe
ciśnienie w całej gminie na wypadek
awarii któregoś z ujęć. Łącznie wykonaliśmy 110 km sieci wodociągowej.
Kolejnym zadaniem, jakie uznane
zostało za priorytetowe, była budowa
sieci gazowej, która istniała tylko w
Ożarowie. W tej dziedzinie pierwszym i
znaczącym sukcesem było uruchomienie sieci gazowej wykonanej w Sobótce
przy ogromnym udziale prac społecznych zrealizowanych przez mieszkańców, którzy wykonali znaczącą część
wykopów i kompleksową izolację rur

materiałami izolacyjnymi. Z tej pierwszej inwestycji cieszyliśmy się wspólnie
z ustępującym ze stanowiska Naczelnika Gminy Panem Andrzejem Łodygowskim. Zaszczepieni aktywnością
mieszkańców Sobótki, ich przykładem
w realizacji sieci gazowej, mieszkańcy
Jakubowic, Czachowa, Wyszmontowa,
Przybysławic, Sobowa wybudowali
również sieć gazową w swoich miejscowościach. Z uwagi na przepisy ustawowe ograniczające wsparcie gminy w
realizacji sieci gazowych inwestycje te
uległy spowolnieniu i nie zyskały sobie
zwolenników.
Szczególnie pilnym tematem do
realizacji była potrzeba budowy sieci
telefonicznej. W tym okresie telefony zainstalowane były u sołtysów,
w szkołach i niektórych placówkach
usługowych. W oparciu o sieć światłowodową prowadzoną z Sandomierza
do Ożarowa i zainstalowaną w Ożarowie nowoczesną telefoniczną zrealizowaliśmy kompleksową telefonizację
gminy. Dla każdego, kto wyraził chęć
instalacji, sfinansowaliśmy zachętą w
postaci 500 zł dla każdego abonenta.
Ta forma zachęty sprawiła, że telefonizacja przebiegła bardzo sprawnie.
Kolejnym ważnym zadaniem stała
się budowa dróg asfaltowych, bowiem
komunikacja w oparciu o nieliczne drogi
asfaltowe była ogromnym problemem
w okresach jesienno-zimowych lub w
latach o obfitych opadach deszczu.
Realizowaliśmy asfaltowanie zarówno
dróg gminnych, jak i powiatowych, np.
Grochocice – Sobótka, Nowe – Biedrzychów – Dębno, Lasocin – Biedrzychów, Lasocin – Dębno, Jakubowice
– Prusy, Sobótka – Pisary, Ożarów –
Gliniany, Ożarów – Śródborze. Łącznie
zrealizowaliśmy 125 km dróg w gminie
o nawierzchni asfaltowej. Szczególnym
nowum inwestycyjnym była realizacja drogi o nawierzchni betonowej w
Przybysławicach i drogi Gliniany – Skałecznica – Teofilów ze wzajemnego
porozumienia Cementowni ze Starostą
Opatowskim Kazimierzem Kotowskim.
W celu usprawnienia ciągów komunikacyjnych wykonaliśmy budowę
ronda w Ożarowie oraz budowę ulicy
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Kolejowej, wzbogacając ją w sieć
kanalizacyjną i burzową. Pomimo
znaczących nakładów na wymienione
powyżej inwestycje, Rada Miasta i
Gminy Ożarów pierwszej kadencji
podjęła decyzję o budowie nowego
budynku dla administracji samorządowej, który został oddany do użytku w
1997 roku.
Z ogromnym niepokojem obserwowaliśmy postępującą degradację
majątku i bazy oświatowej. Niedoinwestowana przez państwo i słabo wyposażona oświata stanowiła dla samorządu
znaczący problem finansowy, wyraźnie ograniczający kondycję ekonomiczną gminy. Po przejęciu szkół od
administracji rządowej przeznaczyliśmy znaczne środki na doposażenie
i modernizację bazy przedszkolnej i
szkolnej w celu dorównania wymogom
czasu i obowiązującym standardom.
Samorząd wsparł również znaczącymi środkami bieżące remonty
obiektów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie będących pod jurysdykcją starostwa, a prowadzonych
przez dyr. Mirosława Adamka. Rozwijająca się dynamicznie baza oświatowa wsparta została wybudowaną
Krytą Pływalnią „Neptun”, a nauką
pływania objęliśmy wszystkie dzieci
szkolne. Budynki szkół uległy gruntownej modernizacji. W katastrofalnym
stanie znajdowała się baza sportowa.
W żadnej miejscowości nie było przygotowanych obiektów sportowych.
Jedynie Ożarów dysponował boiskiem
sportowym wykonanym przez pracowników cementowni. Powstało boisko
główne z siedziskami dla 900 osób
z zadaszeniem, dwa boiska boczne
trawiaste oraz boisko o nawierzchni
sztucznej do piłki nożnej, dwa korty do
tenisa ziemnego, boisko do siatkówki i
plac rekreacyjny dla dzieci. Przy szkołach w Ożarowie i Janowicach wykonaliśmy boiska do gier zespołowych
o nawierzchni sztucznej, a w Pisarach
i Lasocinie o nawierzchni trawiastej.
Wzbogacając bazę sportową gminy,
rozbudowaliśmy obiekty w Ożarowie.
Powstał obszerny budynek klubowy z
doskonałymi warunkami socjalnymi,
wyposażony w pompy ciepła.
Realizując
zadania
własne,
odczuwaliśmy potrzebę konfrontacji i wymiany doświadczeń w sferze
gospodarczej i kulturalnej. Nawiązaliśmy twórcze kontakty z samorządami
Krościenka nad Dunajcem, Halicza
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z Ukrainy i Spiskiej Białej w Słowacji. Wymiana kulturalna pozwoliła
nam zrealizować ogólnopolską sesję
naukową pt. „Wspólne korzenie Słowian”, a także kilka znaczących prelekcji, wystaw i prezentacji twórczości
artystycznej nowych partnerów. Czerpiemy też wzorce z ich doświadczeń,
sukcesów oraz nowatorskich rozwiązań
wielu problemów.
Rozwój działalności w sferze kultury
oparty został na sprawnie zorganizowanej bazie obiektów kultury. Utworzony Miejsko-Gminny Dom Kultury
rozpoczął pod przewodnictwem powołanego na to stanowisko dyrektora
Mariana Susa intensywną i zakrojoną
na szeroką skalę działalność w oparciu
o każdą z grup wiekowych. Rozpoczynając od najmłodszych, poprzez grupy
młodzieńcze, aż do grupy folklorystycznej skupiającej w większości seniorów.
Ten okres zaznaczył się szczególnie
w uświetnianiu uroczystości upamiętniających wydarzenia z przeszłości, a
zaistniałych w naszej gminie w oparciu o spotkania rocznicowe. Tradycją
stało się organizowanie corocznie Dni
Ożarowa. W oparciu o bazę agroturystyczną w Nowem zorganizowano
plenery malarstwa i rzeźby, których
uczestnikami byli artyści malarze,
rzeźbiarze i studenci Akademii Sztuk
Pięknych z Krakowa i Uniwersytetu
Rzeszowskiego. W plenerach malarskich uczestniczą osoby z całego kraju
i zagranicy.
Wśród znaczących uroczystości
należy zaznaczyć nadanie imienia
Edwarda Szylki Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie. Szczególnego charakteru nadania była
uroczystość z okazji stulecia urodzin
Witolda Gombrowicza, na którą przybyli krewni pisarza z Paryża, Cyrille i
Renaud Gombrowicz.
Na stałe w kalendarzu imprez kulturalnych wpisano Święto Kwitnącej
Wiśni w Nowem, Gminne Dożynki w
Lasocinie oraz finały Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, Festiwale Muzyki
Odnalezionej, a także Festiwale im.
Krystyny Jamroz.
Sprzyjającym czynnikiem stabilizacji ekonomicznej była precyzyjna i
w sposób przemyślany droga do uregulowania stanu prawnego Cementowni Ożarów oraz wyznaczaniu jej
polityki gospodarczej przemysłowego
rozwoju. W tym trudnym dla zakładu
okresie zaznaczył się szczególny profe-

sjonalizm w działaniu jej długoletniego
dyrektora i prezesa Andrzeja Ptaka.
Najpierw podjęto decyzję o przekształceniu formy prawnej Cementowni w
spółkę akcyjną. Zgodę na taką formę
działalności otrzymano z Ministerstwa
Przekształceń Własnościowych w Warszawie w dniu 27 lutego 1991 roku,
przekształcając przedsiębiorstwo w
jednoosobowa spółkę akcyjną Skarbu
Państwa, a 17 października 1995 roku
podpisana została umowa kupna –
sprzedaży większościowego pakietu
akcji Cementowni Ożarów SA przez
Holding Cement Polski SA, w skład
którego wchodziły polskie i irlandzkie
podmioty gospodarcze. Przemyślana
droga stworzyła zakładowi sprzyjające
warunki funkcjonowania i rozwoju w
oparciu o zgraną grupę osób zarządzających zakładem, tj. Prezesem Dyr.
Generalnym Andrzejem Ptakiem jako
szefem firmy, jego zastępcą dyrektorem
Markiem Soboniem i Markiem Surowcem, dyrektorem ds. handlowych, z
doświadczoną załogą. Stabilność ekonomiczna największego zakładu w
gminie stworzyła podwaliny do spokojnej i przemyślanej polityki ekonomicznej naszego regionu.
Niezwykła życzliwość zakładu w stosunku do zaistniałych potrzeb środowiskowych przysporzyła gminie korzyści
ekonomicznych i społecznych, które
dzięki wsparciu zakładu udało się zrealizować. Jako przykład należy wymienić:
budowę drogi betonowej Gliniany – Skałecznica – Teofilów, przekazanie przez
Cementownię budynku przy ul. Stodolnej, który przeznaczyliśmy na obiekty
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i
mieszkania komunalne, wspólna realizacja Dni Ożarowa i plenerów fotograficznych, wsparcie dla działalności
sportowej, wsparcie dla publikacji promujących gminę, współuczestnictwo w
budowie Pomnika Niepodległościowego.
To jedynie niewielka liczba wsparcia
udzielonego gminie. Jesteśmy wdzięczni
za wszelkie dobra, jakie płynęły i płyną
z wzorowej współpracy z tym zakładem.
Nowy Prezes Cementowni Dyrektor
Generalny Pan Janusz Miłuch zaproponował zasadę współpracy na warunkach
wypracowanych wcześniej, co szczególnie nas cieszy.
ZMIANY GOSPODARCZE
1 maja 2004 roku Polska wstępuje
do Unii Europejskiej. Otworzyły się
nowe możliwości rozwoju w związku w
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dopływem szerokiego strumienia środków unijnych. Samorząd nasz starał
się maksymalnie wykorzystać szansę,
jaką dają nam unijne środki płynące
w ramach różnych programów pomocowych. Wykorzystując maksymalnie
dostępność do tych środków, opracowaliśmy wiele warunków, które udało
nam się zrealizować. Poczynając od
modernizacji gminnej oczyszczalni
ścieków, na którą uzyskaliśmy z programu SAPARD kwotę 5 mln zł, po
poddanie rewitalizacji rynków dawnych mias,t tj. Glinian, Lasocina i Janikowa. Rewitalizacja osiedla Wzgórze
pochłonęła kwotę 16 mln zł. Każdego
roku wnioskujemy o wsparcie nowego
budżetu w środki unijne, które pozwoliły zrealizować wiele kilometrów dróg
gminnych i powiatowych, zmodernizować świetlice wiejskie, obiekty jednostek OSP i klubów wiejskich.
Znaczącą uwagę zwróciliśmy w
stronę osób szczególnie potrzebujących wsparcia i przygotowaliśmy dla
nich obiekty Środowiskowego Domu
Samopomocy. Wzrastająca liczba osób
w wieku emerytalnym oczekiwała na
stworzenie dla nich obiektów zapewniających spędzenie wolnego czasu
oraz umożliwiających im rozwój zainteresowań i twórczych zdolności. Powstałe
Domy Seniora oraz Kluby Seniora w
Ożarowie, Pisarach, Jakubowicach i
Lasocinie stwarzają możliwość osobom
starszym spędzania wspólnie wolnego
czasu, jak i dają szansę rozwoju ich
zdolności. Są też skarbnicą wiedzy i
promocją umiejętności, jaką posiadają
nasi seniorzy. Cieszy nas, że możemy w
ten sposób podziękować seniorom za
ich wieloletnią pracę na różnych stanowiskach, które przysporzyły sukcesów
naszej gminie.
Wśród wielu realizowanych programów prowadzimy zajęcia pozalekcyjne
w placówkach szkolnych i świetlicach
dla dzieci i młodzieży szkolnej, a rozwijających zdolności indywidualne.
Prowadzone są zajęcia muzyczne,
rekreacyjne, literackie. Wszystkie cieszą
się dużym zainteresowaniem.
W oparciu o przygotowane obiekty
w niemal każdej miejscowości zauważyć można wzrost zainteresowania
działalnością społeczną, środowiskową
wśród wielu grup wiekowych. Cieszy
nas ta aktywność, która pozwala wielu
osobom skorzystać ze spotkań towarzyskich, twórczych i rekreacyjnych.
Doskonale doposażone placówki

szkolne stwarzają szansę dla najmłodszych, by korzystając z wielu ofert,
mogli zgłębiać swoją wiedzę i umiejętności oraz stać się konkurencyjne
w dziedzinie edukacji, a także w przyszłym miejscu pracy.
Wielu tych sukcesów gminnych nie
udałoby się zrealizować, gdyby nie
aktywność wielu osób, dla których nie
były obojętne losy naszego środowiska.
Minęło 30 lat działalności Samorządu Gminnego. Cieszę się, że
mogłem uczestniczyć w tych dokonaniach. Cieszę się, że spotkałem wielu
życzliwych nam Mieszkańców, którzy
wspierali nas i aktywnie uczestniczyli
w pomnażaniu dorobku naszej gminy.
Macie prawo być dumni, że Wasze
dokonania przysporzyły naszej gminie
tak wielu sukcesów.
Dziękuję wszystkim, którzy starali
się wesprzeć działania samorządu.
Liczymy i zachęcamy do dalszej współpracy.
Burmistrz Ożarowa
Marcin Majcher
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W dniu 7 maja br. przypadła 30. rocznica przeprowadzenia pierwszych
wolnych wyborów samorządowych. Nasza Gmina, podobnie jak wiele samorządów w Polsce, zamierzała godnie świętować to doniosłe wydarzenie,
jednak czas epidemii wszystko zmienił. Wszelkie uroczystości zostały przeniesione na nieokreślony czas późniejszy, jedynie na jednym z posiedzeń
Rady Miejskiej powiedziane zostało kilka słów na tę okoliczność, a radni wręczyli Burmistrzowi 30 biało-czerwonych róż z najlepszymi życzeniami.

30 lat Samorządu
Ponieważ nie zanosi się na to,
by w najbliższej przyszłości zorganizować uroczyste obchody, w czasie
których mogliby się spotkać obecni i
byli samorządowcy, pozwolę sobie na
napisanie kilku zdań.
Ustawa o samorządzie gminnym
z dnia 8.03.1990 roku zapoczątkowała zmiany ustrojowe w naszym
kraju i zezwoliła samorządom na
prawdziwą niezależność, pozwoliła
decydować o przeznaczeniu funduszy
własnych, a także tych pozyskiwanych z funduszu państwa. Również na
mocy tej ustawy w dniu 27 maja 1990
roku zostały przeprowadzone I wolne
wybory samorządowe na wszystkich
szczeblach administracji państwowej, w tym do rad gmin. Po wyborach
do Rady, Uchwałą Nr II/4/90 z dnia
18.06.1990 roku, nowo wybrana
Rada Gminy powołała na Burmistrza
Ożarowa pana Marcina Majchera.
Uchwałę podpisał I Przewodniczący
Rady, Pan Stanisław Tużnik, człowiek
doświadczony, szanowany w środowisku, wieloletni dyrektor Banku
Spółdzielczego, zaangażowany społecznik.
Przez trzy pierwsze kadencje Rada
liczyła 25 członków, a od czwartej
do chwili obecnej 15 osób. Kolejnymi przewodniczącymi byli: Zbigniew Banach (1 kadencję), Mirosław
Adamek (2 kadencje) oraz Krystyna
Wieczorek (3 kadencje).
Od chwili wyboru burmistrz Marcin
Majcher cieszył się i cieszy nadal
bardzo dobrą opinią wśród społeczeństwa, skoro pozostał na tym stanowisku już 30 lat. Zawsze był i jest
blisko ludzi, nikogo nie lekceważy,
każdemu podaje rękę, z uwagą wsłuchuje się w potrzeby społeczeństwa.
Z niektórymi radnymi współpracował
przez wiele kadencji, np. z Bogdanem
Dąbrowskim, Wandą Kołtunowicz,
Ireną Mazurkiewicz, a także z Krystyną
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Wieczorek, która tę funkcję pełni już
6. kadencję.
Można rzec, że praca burmistrza
Majchera to pasmo sukcesów, dzięki
współpracy z odpowiednimi ludźmi.
Ale to także lata wyrzeczeń, nieobecności w domu, częsta praca w terenie,
ogromna odpowiedzialność za gospodarowanie ogromnymi środkami pieniężnymi, odpowiedzialność za ludzi.
Czyny idą za nim. To kilometry nowych

dróg, wodociągów, gazociągu, telefonizacja wsi, nowe obiekty oświatowe,
kulturalne i sportowe, modernizacja
obiektów użyteczności publicznej w
mieście i sołectwach. Rewitalizacja
miasta i zupełnie nowe oblicze Ożarowa to odwaga w podejmowaniu
ważnych, często trudnych decyzji.
W tym ważnym czasie z okazji
30-lecia samorządu pragnę podziękować wszystkim Radnym, Sołtysom,
Pracownikom samorządowym, którzy
są wśród nas i tym, których już nie ma,
za ogromny wkład pracy, za znoszenie nie zawsze należnej krytyki, za trud
włożony w budowę lepszego jutra.
Panu Burmistrzowi, który dziś jest
jedynym w naszym województwie burmistrzem z 30-letnim stażem, w imieniu własnym oraz koleżanek i kolegów
radnych składam szczególne podziękowanie, życząc długich lat życia w
jak najlepszym zdrowiu, szacunku ze
strony ludzi, poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, tym bardziej że
właśnie my mamy zaszczyt współpracować z tak zasłużonym człowiekiem,
bo wszystkie statuetki zgromadzone
w gabinecie, a także w wielu gablotach UM, są dowodami na odnoszone
przez lata sukcesy.
Pomimo to słów krytyki nie brakuje,
lecz mądra krytyka dopinguje do jeszcze lepszej pracy, a „prawdziwa cnota
krytyk się nie boi”…
Wszystkim Samorządowcom życzę
dużo zdrowia, wytrwałości w trudnej
pracy społecznej i dołożenia starań,
by nie zawieść zaufania ludzi, którzy
nas wybrali. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Halina Dragan
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KALENDARIUM ISTOTNYCH WYDARZEŃ I ROCZNIC
SAMORZĄDOWYCH W LATACH 2015-2020

450-lecie lokacji Ożarowa- przywilej króla Zygmunta II Augusta z 1569
roku na założenie miasta – kopia dokumentu.

Jubileusz 450–lecia nadania praw miejskich
– wmurowanie kapsuły pamięci „Dla Potomnych” na Placu Wolności
pod Pomnikiem Niepodległościowym.

My, społeczność Ożarowa, wiadomo czynimy
wszystkim i pojedynczym, tako teraźniejszym jako
przeszłym wszystkim, których to dotyczy i do
których wiadomości na przyszłość obecne pisma
dojdą, iż 450-lecie lokacji miasta Ożarowa
obchodzimy.
... Na wieczną rzeczy pamięć. Ponieważ
czyny ludzkie, jakkolwiek pamięci godne,
łatwo giną, wyjąwszy słowne dobrodziejstwa,
które to czyny wiadomości godne nie tylko
zaginąć, ale owszem, do nieśmiertelności
przejść powinny...
Działo się to na Świętego Marcina w Święto
Niepodległości 11 Listopada Roku Pańskiego 2019 w
Rzeczypospolitej Polskiej w mieście Ożarowie, kiedy na
Stolicy Piotrowej zasiadał Papież Franciszek, Prymasem
Polski był Arcybiskup Wojciech Polak, Biskupem
Sandomierskim był Krzysztof Nitkiewicz, a Proboszczem
Parafii i Kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
Królowej Rodzin Ks. Kanonik Jan Ziętarski. Prezydentem
Rzeczypospolitej Polskiej był wówczas Andrzej
Duda, Wojewodą Świętokrzyskim Agata Wojtaszek,
Przewodniczącą Rady Miejskiej Halina Dragan, a
Burmistrzem Ożarowa Marcin Majcher.
Świąteczny dzień jubileuszowy rozpoczęto mszą świętą
w intencji Ojczyzny. Po celebrze w kościele uczestnicy
przeszli na Plac Wolności, gdzie w tak ważnym dla miasta
Ożarowa historycznym dniu wszyscy zgromadzeni, poczty
sztandarowe reprezentujące służby, straże, instytucje,
organizacje, zakłady, stowarzyszenia, a także znamienici
goście oraz tutejsi mieszkańcy wzięli udział w uroczystościach przy Pomniku Niepodległościowym.
Wspólnie odśpiewany Hymn Polski, honory oddane

przez poczty sztandarowe, modlitwa odprawiona przez
Ks. Kanonika Jana Ziętarskiego za Bohaterów walk o
niepodległość naszej Ojczyzny nadały rangi uroczystości.
Słowa wspomnień historycznych, bieżących
dziejów oraz życzenia spokojnej w dostatku
przyszłości wygłosił Burmistrz Ożarowa
Marcin Majcher.
Apel Pamięci poprowadził Sekretarz
Gminy
Ożarów
To m a s z
Sobieraj.
Wspomnienie Bohaterów walk o niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej ma szczególne znaczenie
przy Pomniku ufundowanym przez mieszkańców
ziemi ożarowskiej w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
Kapsułę pamięci „Dla Potomnych”, a w niej opis
dziejów współczesnych, substancji miasta Ożarowa
oraz wszelkie statystyki, złożyli pod Pomnikiem
Niepodległościowym na Placu Wolności Przewodnicząca
Rady Miejskiej Halina Dragan i Burmistrz Ożarowa
Marcin Majcher w asyście młodzieży.
Delegacje przybyłe na uroczystość, wyrażając
specjalną wdzięczność przodkom naszym, złożyły wieńce
i wiązanki kwiatów, po czym wzięły udział w jubileuszowym przedstawieniu patriotycznym wystawionym
przez młodzież z Zespołu Szkół w Ożarowie im.
Marii Skłodowskiej-Curie i Szkoły Podstawowej „u
Skłodowskiej” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury
im. Aleksandra Patkowskiego.
Dzień dzisiejszy, tak szczególny, podniosły i
świąteczny, zostanie na wieczne czasy w pamięci
uczestników obchodów 450-lecia lokacji miasta
Ożarowa.

Fakt niniejszego doniosłego wydarzenia potwierdził obecnością swoją i podpisem własnym Burmistrz
Ożarowa Marcin Majcher, a wydarzenie opisał, przenosząc do historii, obecny Sekretarz Gminy Ożarów
Tomasz Sobieraj.
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Wydarzenia w latach 2015 – 2020
2015

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległościowego w Ożarowie

Włączenie jednostki OSP w Lasocinie do Krajowego
Systemu Ratownictwa Gaśniczego

95-lecie OSP w Lasocinie

150-lecie Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Janowicach

 Kryzys migracyjny. Ponad milion uchodźców i migrantów w Europie. Kryzys
migracyjny – masowy napływ ludzi poszukujących lepszych warunków życia,
a uciekających przed wojną wywołał rozbieżności w stanowiskach członków
UE dotyczących tego problemu. Zamykanie granic w ramach strefy Schengen,
obowiązkowe przyjmowanie uchodźców wywoływało dyskusje w całej Unii
w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego oraz otwartości całej Unii na
nowych przybyszów.
 10 maja - wybory prezydenckie - I tura;
 24 maja - II tura wyborów prezydenckich;
 24 lipca - Sejm uchwalił nową ustawę – Prawo o zgromadzeniach;
 6 sierpnia - Andrzej Duda został zaprzysiężony na urząd Prezydenta RP;
 9 listopada – uroczystość włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Lasocinie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego;
 12 listopada - pierwsze posiedzenie Sejmu VIII kadencji i Senatu IX kadencji.

2016

 14-17 kwietnia - obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski;
o msza w bazylice gnieźnieńskiej pod przewodnictwem legata papieskiego,
sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina w obecności najwyższych przedstawicieli państwowych,
o Zgromadzenie Narodowe w Poznaniu (pierwsze w historii), orędzie Prezydenta
RP Andrzeja Dudy w związku z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski.
 7 maja – Zjazd Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP Gminy Ożarów w Szymanówce;
 12 czerwca – Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych w Ożarowie;
 8-9 lipca – szczyt NATO w Warszawie;
 10 lipca – Jubileusz 95–lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasocinie;
 26-31 lipca - Światowe Dni Młodzieży 2016, z udziałem papieża Franciszka,
z hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”,
odbyły się w Krakowie i Brzegach koło Wieliczki. Ojciec Święty odwiedził także
Częstochowę i teren byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
Kraków odwiedziły tłumy młodych ludzi z całego świata w zamykającej
wydarzenie mszy uczestniczyło ponad 2,5 miliona osób;
 Wybory prezydenckie w USA, Donald Trump pokonuje Hillary Clinton;
 14 grudnia - Sejm uchwalił Prawo oświatowe; wprowadzenie reformy
systemu oświaty i przewidziana m.in. likwidacja gimnazjów.

2017

Marsz Szlakiem Legionów

 20 maja – uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
(21 par) oraz wręczenie listów gratulacyjnych dla par obchodzących 60–lecie
pożycia małżeńskiego (4 pary);
 29 czerwca – etap 28. Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków
przez teren Gminy Ożarów;
 5-6 lipca - wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce;
 1 października – Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych
Straży Pożarnych, Kobiecych Drużyn Pożarniczych i Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych w Ożarowie;
 7 października – XV Jubileuszowy Marsz Szlakiem Legionów na trasie
Ożarów – Jakubowice.

2018

28. Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków
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 9 stycznia - rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego, nowe rozdanie i
mocne polityczne wydarzenie;
 26 stycznia - Sejm uchwalił Prawo przedsiębiorców, ważną ustawę w pakiecie
Konstytucji Biznesu. Niektóre założenia tej ustawy to ulga na start dla począt-
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kujących przedsiębiorców, działalność nierejestrowana oraz co nie jest
prawem zabronione, jest dozwolone;
10 kwietnia - odsłonięto Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej w ósmą rocznicę
katastrofy na Placu Piłsudskiego w Warszawie. W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele najwyższych władz państwowych, rodziny osób, które zginęły
w katastrofie;
6 maja – Jubileusz 90–lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Biedrzychowie;
25 maja - nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli RODO,
które stanowią, że przetwarzanie danych będzie możliwe za wyraźną zgodą
tego, kogo dotyczą. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych przyjęte w
maju 2016 r. ma zharmonizować przepisy w całej wspólnocie;
8 lipca – Jubileusz 95–lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach,
odsłonięcie popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego;
18 sierpnia – Jubileusz 55–lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymanówce;
21 października - wybory samorządowe, a 4 listopada druga tam, gdzie
pierwsza runda nie wyłoniła zwycięzcy. Wybieramy blisko 47 tys. radnych i
2,5 tys. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Frekwencja: I tura 54,90%;
II tura: 48,83%;
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości i obchody 100-lecia
odzyskania niepodległości. Główne obchody rozpoczęły się rano na pl. Piłsudskiego z udziałem najważniejszych osób w państwie, po czym ulicami
Warszawy przeszedł marsz „Dla Ciebie Polsko”;
3-14 grudnia - trwał szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach. Sesja Konferencji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie wypracowania wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Nadanie nominacji na stopień kapitana Zbigniewowi
Blinowskiemu

Śniadanie Wielkanocne na rynku

2019

 13 stycznia - zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza podczas
finału 27, edycji WOŚP. Wyrazy współczucia płynęły od polityków z całego
świata;
 31 stycznia - Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu Wyborczego;
 7 lutego - w wieku 88 lat w Warszawie zmarł Jan Olszewski, w latach
1991-1992 Premier Rządu RP, powołanego 23 grudnia 1991 przez Sejm I
kadencji. W latach 60. bronił opozycjonistów w procesach politycznych. Był
członkiem Komitetu Obrony Robotników, uczestnikiem obrad Okrągłego
Stołu;
 5 maja – uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka wraz z przekazaniem
samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Ożarowie;
 26 maja - odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego.
Zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość 45,38% głosów,
Koalicja Europejska 38,47%, Wiosna 6,06%,
co przełożyło się na 27 mandatów PiS, 22 Koalicja Europejska, 3 - Wiosna. Frekwencja
rekordowa – 45,68%;
 31 maja - po raz pierwszy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast przedstawili
organom stanowiącym roczne raporty
o stanie jednostki samorządowej. Nowy
obowiązek nałożyła na samorządy nowelizacja
ustawy o samorządzie gminnym;
 13 czerwca - Sejm uchwalił nowelizację Karty
Nauczyciela;
 6 lipca – historyczne, doniosłe wydarzenie: kopalnie
krzemienia pasiastego „Borownia” i „Korycizna” oraz neolityczna osada
na wzgórzu „Gawroniec”, zlokalizowane m.in. na terenie Gminy Ożarów,
wpisano na listę dziedzictwa UNESCO;
 31 sierpnia - ostatni dzień istnienia gimnazjów w strukturze szkolnictwa.
Stopniowe wygaszanie tego typu szkół rozpoczęło się w 2017 r., zaprzestano
naboru do gimnazjów, a naukę w szkołach podstawowych z sześciu wydłużono
do ośmiu klas;

90-lecie OSP w Biedrzychowie

Przekazanie samochodu ratowniczo - gaśniczego
OSP w Ożarowie

Piknik integracyjny „Razem”

Drużyna „Alitu” Ożarów
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Spotkanie w Domu Seniora

Otwarcie wyremontowanej sali widowiskowej MGOK w
Ożarowie – 4 października 2019

450-lecie lokacji Ożarowa – sesja historyczna

 1 września – obchody w Polsce 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Prezydenci Polski Andrzej Duda i Niemiec Frank - Walter Steinmeier uczcili
pierwsze ofiary działań wojennych w Wieluniu, a następnie uroczystości
odbyły się na Westerplatte. Centralne krajowe uroczystości miały miejsce w
Warszawie przy udziale wielu delegacji zagranicznych na pl. Piłsudskiego.
Przemówienia wygłosili prezydenci Polski Andrzej Duda, Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz wiceprezydent USA Mike Pence;
 10 października - Akademia Szwedzka ogłosiła laureatów literackiej
Nagrody Nobla za 2018 rok i 2019 rok. Uhonorowani zostali Olga
Tokarczuk i Austriak Peter Handke. Olga Tokarczuk otrzymała Nobla za
„narracyjną imaginację oraz encyklopedyczną pasję, które reprezentują
przekraczanie granic jako formę istnienia”. Obecna laureatka jest piątym
Polakiem, któremu przyznano literackiego Nobla, wcześniej otrzymali ją:
Henryk Sienkiewicz, Władysław Stanisław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława
Szymborska;
 14 października - PKW podała wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. PiS 235 mandatów w Sejmie , KO – 134 mandaty, SLD – 49 mandatów, PSL
– 30 mandatów, Konfederacja - 11 mandatów, Mniejszość Niemiecka –
1 mandat. Łącznie o mandat posła ubiegało się 5112 kandydatów, a o
mandat senatora 278 kandydatów. Wyniki w Senacie: PiS – 48 mandatów,
KO – 43 mandaty, PSL – 3 mandaty, SLD – 2 mandaty, ponadto mandaty
zdobyło czworo senatorów ze swoich komitetów;
 11 listopada – Święto Niepodległości na Placu Wolności w Ożarowie
połączone z obchodami 450–lecia nadania praw miejskich. W trakcie
jubileuszu wmurowano „Kapsułę Pamięci” dla potomnych zawierającą
m.in. Przywilej Króla Zygmunta II Augusta z 1569 roku na założenie miasta
Ożarowa, kopię oraz opis aktualnego stanu społecznego, gospodarczego i
demograficznego miasta;
 16 listopada – Sesja historyczna organizowana w Miejsko Gminnym
Ośrodku Kultury im. Aleksandra Patkowskiego z udziałem gościa
honorowego prof. Feliksa Kiryka. Po wystąpieniach i dyskusji odbyła się
promocja książki dra Romana Chyły „Ożarów. Kalendarium dziejów miasta
do 1989 roku”.

2020

Benefis Jaśka Kubika - artysty ludowego z Krościenka nad
Dunajcem

Otwarcie Klubu Seniora w Jakubowicach – 10 października 2020

„Z klasyką przez Polskę” – koncert muzyczny
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Rok 2020 jest pełen historycznych wydarzeń
obfitujących w okrągłe rocznice:
• 100. rocznica Bitwy Warszawskiej,
• 100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II,
• 40 lat „Solidarności”,
• 30-lecie pierwszych wyborów samorządowych.
 1 lutego – Brexit - Wielka Brytania
przestała być członkiem Unii Europejskiej;
 16 marca – Senat przyjął uchwałę w
30. rocznicę odrodzenia samorządu
terytorialnego: „Doceniając dorobek wszystkich kadencji polskiego
samorządu gminnego i dokonania powstałych później samorządów,
powiatowego i wojewódzkiego, wyrażamy podziękowania za ten
wysiłek wielu osób”;
 30 kwietnia - lokalnie szczególna rocznica dla regionu świętokrzyskiego – 80 lat wcześniej, 30 kwietnia 1940 roku, poległ major
Henryk Dobrzański ps. „Hubal”, ostatni walczący żołnierz II RP;
 28 czerwca – odbyła się I tura wyborów prezydenckich, która zakończyła
się zwycięstwem w II turze urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy;
pokonał on Rafała Trzaskowskiego;
 26 września – uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” (dla 24 par) z udziałem Wojewody Świętokrzyskiego
Zbigniewa Koniusza.
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Złote Gody

Inauguracja działalności Klubu Seniora w Ożarowie „Senior +”

Maki i chabry w Czachowie

Sołtysi w gminie Ożarów w latach 2018-2020
Kazimierz Rejowski - Biedrzychów
Arkadiusz Praga - Binkowice
Beata Kwiecińska - Czachów
Mirosław Nowakowski - Debno
Barbara Sochacka - Gliniany
Ewelina Pietruszka - Grochocice
Stanisław Wychowański - Jakubowice
Władysław Chaja - Janików
Nina Adamska - Jankowice
Janusz Machnicki - Janopol
Katarzyna Markiewicz - Janowice
Kamil Targowski / Daniel Gałka Janów
Anna Kozłowska - Julianów

Ewa Brzuchnalska - Karsy
Małgorzata Kuchnicka - Kruków
Danuta Bień/ Czesław Matyjasek Lasocin
Mariusz Kozieł - Maruszów
Mirosław Otręba - Niemcówka
Adam Pawlak - Nowe
Stanisław Adamski - Pisary
Zofia Jarocha - Potok
Wojciech Ulrych - Prusy
Lucyna Krakowiak - Przybysławice
Tomasz Bogusławski - Sobów
Elżbieta Opala - Sobótka
Lidia Fryc - Stróża

Magdalena Wnuk - Suchodółka
Małgorzata Religa - Szymanówka
Zofia Bidzińska - Śródborze
Mariusz Kidoń - Tominy
Adam Dziuba - Wlonice
Jerzy Heba / Katarzyna Zawada Wólka Chrapanowska
Henryka Kowalska - Wyszmontów
Tadeusz Matyjasek - Zawada
Henryk Kuchnicki - Przewodniczący
Rady osiedla Wzgórze
Edward Liwiński - Przewodniczący
Rady Ożarów - ulice i osiedla
Wschód
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Radni Rady Miejskiej
w Ożarowie
VIII kadencji
Halina Barbara Dragan
- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Adam Młodożeniec
zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej
Mariola Bańcer
Danuta Grażyna Bień
/Barbara Safiańska
Monika Sylwia Buglewska
Tomasz Dzikowski
Krzysztof Stanisław Kita
Marta Jadwiga Kozieł
Beata Anna Kwiecińska
Bożena Małecka
Małgorzata Olaś
Elżbieta Iwona Osial
Marcin Grzegorz Stańczyk
Jolanta Wąsik
Krystyna Wieczorek

Barbara Safiańska - radna Rady Miejskiej w Ożarowie
po wyborach uzupełniajcych w 2020 r.
Barbara Safiańska - radna Rady Miejskiej w Ożarowie kadencji 2018–2023.
Zdobyła mandat Rady Miejskiej w wyborach uzupełniających, które odbyły się
18 października 2020 roku w okręgu wyborczym obejmującym sołectwa: Lasocin, Szymanówka, Kruków, Janopol, Janów, Wlonice.
Chce kontynuować pracę swojej poprzedniczki, śp. Danuty Bień, dodając
od siebie własne obserwacje, doświadczenia, przemyślenia. Uważa, że dobry
radny musi wiedzieć, jak żyją ludzie w środowisku. Widzi potrzebę takich działań, zawsze żyła sprawami swojej miejscowości, zna każdy zakątek najbliższego
miejsca i okolic. Chce pomagać mieszkańcom, razem żyć z nimi, z ich problemami i potrzebami. Liczy się dla niej każdy człowiek. Wspiera inicjatywy związane z działalnością w Lasocinie świetlicy dla dzieci i młodzieży, Klubu Seniora
– dla osób starszych. Rozumie potrzeby ludzi z różnych grup wiekowych.
Uważa, że ważnymi zadaniami w Lasocinie są: modernizacja oczyszczalni
ścieków, uzupełnienie oświetlenia w lampy ledowe, zakończenie budowy dróg
dojazdowych do pól. Będzie włączać się w organizację obchodów 100. rocznicy jednostki OSP w 2021 roku. W Krukowie mieszkańcy czekają na budowę
kolejnych dróg, w Janowie na rozbudowę świetlicy. Jako radna będzie w tych
sprawach zgłaszać wnioski.
Posiada wykształcenie wyższe, ukończyła ekonomię w Wyższej Szkole Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pracowała na poczcie w Lasocinie i jako kontroler na poczcie Ożarowie, następnie w Domu Pomocy Społecznej
w Sobowie. Po wyborze na radną zrezygnowała z funkcji kierowniczki Klubu
Seniora, który podlega pod gminę. Ostatnio podjęła pracę z osobami niepełnosprawnymi w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Stowarzyszenie „Zintegrowani” w Karczmie Miłkowskiej koło Ostrowca Świętokrzyskiego. W
czasie wolnym uwielbia pracę w ogródku, lubi piec ciasta.
Bliskie są jej słowa papieża Franciszka: „Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy
z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego!”
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Nowi radni w kadencji 2018-2023
Tomasz Dzikowski

Radny Rady Miejskiej w Ożarowie kadencji 2018- 2023, zasiada w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej, zastępca przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. Reprezentuje Okręg wyborczy nr 6. Granice
Okręgu: Ożarów – osiedle Wzgórze, bloki nr 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50.
Wiek 39 lat. Ojciec 13-letniej córki Wiktorii. Mieszka w Ożarowie. Wykształcenie średnie. Od
2009 pracuje w Polskiej Spółce Gazownictwa. Członek stowarzyszenia MZKS „Alit” w Ożarowie – od
2019 roku przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Wzgórze” w Ożarowie - kadencja 2018-2021. Zainteresowania: gra na saksofonie, sport, motoryzacja.

Marta Kozieł

Urodziła się 30 marca 1963 roku w Nowej Dębie. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu, następnie studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie zdobyła tytuł
magistra. Uczy w szkole od ponad 30 lat. Prywatnie jest mamą dwóch dorosłych córek i szczęśliwą
babcią. Jej pasja społecznego działania ma tradycje rodzinne. Jej tata i mąż to wieloletni działacze lokalnego środowiska. Praca dla ludzi poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej to cel, który przyświeca jej od początku
działalności. W związku z tym prowadziła zajęcia fitness, aerobik wodny, organizowała piesze rajdy
turystyczne, zajęcia sportowo – rekreacyjne, pikniki sportowe i wiele innych. Jest twórcą grupy Ratownictwa Medycznego działającej przy Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie. Jej
ratowniczki pod hasłem „Pomaganie jest fajne” organizują pokazy pierwszej pomocy oraz warsztaty
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wiele z tych dziewcząt studiuje teraz kierunki medyczne na uniwersytetach i akademiach medycznych w Polsce. Obecnie współtworzy nowy program „Rodzinka na sportowo”, którego głównym celem jest połączenie pokoleń przy wspólnej aktywności fizycznej i czynnych
formach spędzenia wolnego czasu.
Jest radną od 2018 roku. To jej pierwsza kadencja. - Wierzę, że dobry inwestor widzi kapitał w
ludziach, nie w budynkach, dlatego to właśnie z ludźmi i dla ludzi pracuję od lat i to z nimi i dla nich
działam jako radna Rady Miejskiej Ożarów – podkreśla.

Bożena Małecka

Radna Rady Miejskiej VIII kadencji, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.
Reprezentuje ul. Kolejową, Żytnią, Pszeniczną, Makową, Bławatną, Stodolną, Ostrowiecką, Wysoką,
Bohaterów Monte Cassino w Ożarowie. Do Rady Miejskiej kandydowała z własnego komitetu wyborczego. Mieszka na ul. Kolejowej.
Ma 49 lat, męża i troje dzieci. Urodziła się w Ożarowie i tu spędziła dzieciństwo. Rodzice prowadzili składnicę maszyn rolniczych w Gminnej Spółdzielni w Ożarowie, mieli także 3,5-hektarowe
gospodarstwo rolne. Ukończyła Studium Nauczycielskie w Ostrowcu Świętokrzyskim, a następnie
Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z tytułem magistra filologii
polskiej. Skończyła także studia podyplomowe, dające jej uprawnienia do nauczania plastyki i muzyki.
W szkole pracuje 29 lat, w tym 10 lat przepracowała w Szkole Podstawowej w Jankowicach, a po
likwidacji placówki podjęła pracę w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie. Uczy języka polskiego i plastyki, jest także opiekunem samorządu uczniowskiego. Przyszłość
młodego pokolenia, wykształcenie młodzieży oraz jej zaangażowanie w sprawy „małej ojczyzny” są
dla niej najistotniejsze.

Elżbieta Osial

Radna Rady Miejskiej w Ożarowie kadencji 2018-2023. Urodziła się 22 października 1968
roku w Ożarowie, córka Zdzisławy i Henryka Tużników. Ukończyła Szkołę Podstawową w Ożarowie,
Liceum Ogólnokształcące w Ostrowcu Świętokrzyskim, a następnie Studium Medyczne w Ostrowcu
Świętokrzyskim, uzyskując dyplom z pielęgniarstwa. Ma męża Pawła, dwoje dzieci, córkę Weronikę i
syna Bartłomieja.
Cechy społeczne są jej bliskie od dziecka, wzorem była dla niej mama. Jest otwarta na ludzi i ich
problemy, chętnie pomaga innym. Jest rodowitą ożarowianką, dlatego sprawy miasta są bliskie jej
sercu. Zainteresowania: muzyka i podróże.
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XV-lecie przywrócenia
praw
miejskich miastu
Ożarów miało miejsce na uroczystej
sesji w dniu 17
lutego 2003 roku
Wydarzenie stało
się inspiracją do rozwiązań nawiązujących do historii herbu miasta.
Od czasu uroczystej sesji upłynęło
kilka miesięcy. W tym czasie pewnego
dnia byłem świadkiem rozmowy burmistrza Marcina Majchera z ówczesnym
przewodniczącym Rady Miejskiej Mirosławem Adamkiem. Tematem rozmowy
było nadanie sztandaru dla miasta
Ożarowa. Inspiracja rozmówców w
sprawie sztandaru była bardzo istotna,
gdyż władze samorządowe i społeczeństwo miało ambicję podkreślenia
swojej historii i poszanowania tradycji.
Idea nadania sztandaru była ze wszech
miar słuszna. Zwróciłem uwagę, że jest
to cenna inicjatywa, ale uzupełniając ją
moim zdaniem, należałoby obecnemu
herbowi z pewnych powodów nadać
formę uwspółcześnioną. Herb w tej
wersji z nowym opracowaniem mógłby
znaleźć miejsce na ufundowanym
sztandarze. Sugestia pożądanej zmiany
pochodziła od prof. Feliksa Kiryka,
z którym na powyższy temat miałem
okazję rozmawiać wcześniej. Profesor
wprowadził mnie w obszar rozważań
dotyczących praktyki, wymogów stosowanej heraldyki w Polsce.
Herb Ożarowa ma związek z odległą
przeszłością sięgającą korzeni średniowiecznej Europy. Jest także przykładem
heraldyki szlacheckiej. W literaturze
historycznej odnotowuje się 245 rodzin
pieczętujących się Rawiczem. Rycerze
herbu Rawicz zamieszkiwali w Czechach
i w Polsce. Znakomity heraldyk Bartosz
Paprocki datuje ich przybycie do Polski
na 1002 rok. Wspomina o rodowodzie
herbu również Jan Długosz. Legenda
herbowa zapisana przez B. Paprockiego
zaliczana jest do najosobliwszych polskich legend heraldycznych.
Nie wiemy, jak wyglądał herb Ożarowa w XVI wieku. Przypuszczać jednak
należy, że od początku miasto posługiwało się herbem Rawicz swojego
założyciela i właściciela Józefa Ożarowskiego. Historycy potwierdzają, że w
XVII wieku znana była pieczęć miejska
przedstawiająca godło Rawicz na barokowej tarczy.
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Nieznane karty historii Ożarowa
Herb i insygnia
Z epoki staropolskiej nie znamy
barwnej wersji herbu (K. Głowacki).
Z ustalenia heraldyków w XX wieku,
według J. Szymańskiego herb Rawicz
wygląda następująco: „W polu złotym
na kroczącym niedźwiedziu czarnym,
panna srebrna z rozpostartymi ramionami w szacie czerwonej, korona złota
na głowie”. Takiż herb używany był
dotychczas. Identycznej stylizacji plastycznej przypisano w „Miastach polskich w tysiącleciu” obok Ożarowa
czterem innym miastom. Są to: Przysucha, Szczekociny, Sawion oraz Tomaszów Mazowiecki. To właśnie skłoniło
mnie w rozmowie z burmistrzem i przewodniczącym rady do sugestii zmiany
stylizacji herbu Ożarowa i jego indywidualizacji. Zmiana herbu bez Rawicza
nie wchodziła w rachubę z oczywistych
powodów. Rawiczem pieczętował się
założyciel Ożarowa Józef Ożarowski.
Warto przypomnieć, że Ożarów został
miastem 12 lutego 1569 roku. Epokowym wydarzeniem również w tym roku
było zawarcie w Lublinie Unii Polsko-Litewskiej.

Po ponad rocznym okresie konsultacji i rozmów władze Ożarowa oraz
miejscowi regionaliści nabrali przeświadczenia, że korekta herbu byłaby
pożądana w nowej stylizacji. Znalazłby
się na ufundowanym sztandarze.
W ślad za tym 9 października 2004
roku wystąpiłem z oficjalnym wnioskiem
w imieniu Ożarowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Forum” do władz

samorządowych o zajęcie oficjalnego
stanowiska co do opracowania nowej
wersji herbu. Stowarzyszenie sięgające
w swej pracy do historii związanej z miastem było odpowiednim wnioskodawcą.
Burmistrz Ożarowa z Rada Miejską
zaakceptowali złożony wniosek.
Na sesji 7 grudnia 2004 roku Rada
Miejska Ożarowa podjęła uchwałę o
podjęciu działań w powyższej sprawie. W związku z tym otrzymałem od
burmistrza Marcina Majchera pełnomocnictwo do wdrożenia prac i koordynacji w celu wykonania zadania. Było to
wyzwanie przełomowe. Możemy powiedzieć, że otwarty został nowy rozdział w
historii miasta. W przekonaniu władz i
mieszkańców Ożarów, mający odpowiedni herb i sztandar jako uporządkowane atrybuty symboliki miejskiej, stałby
się znaczącym w regionie podmiotem i
wzorem dla innych w zakresie pielęgnowania swej historii, tradycji i kontynuacji
dzieła minionych pokoleń.
Zwyczajowo do takich zadań włącza
się inicjatywa obywatelska. Dlatego też
31 stycznia 2005 roku powołany został
Komitet Obywatelski Organizacji Fundacji Sztandaru dla Miasta i Gminy.
Było to zaszczytne i honorowe zadanie.
Komitet ustalił, że uroczystości związane
z przekazaniem sztandaru odbędą się
27 maja o godz. 11.00 mszą świętą.
Uroczystość powiązano z obchodami
15-lecia samorządności RP w 2005
roku.
Po rozeznaniu potencjału naukowego w zakresie indywidualizacji herbu
podjęliśmy współpracę z Zakładem
Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie. Zakład reprezentowali: dr
hab. Zenon Piech, dr Wojciech Drelicharz oraz artysta grafik Barbara
Widłak. Wyżej wymienieni mieli znaczący dorobek i doświadczenie w
zakresie heraldyki. Odbyliśmy kilka
niezbędnych spotkań konsultacyjnych z
zespołem w Krakowie, w których uczestniczył burmistrz Marcin Majcher, przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław
Adamek z moim udziałem.
We wstępnych konsultacjach heraldycy na podstawie przyjętych w Polsce
reguł procedur prawnych i praktyki
przekonali nas do tego, że korekta
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herbu miasta i gminy oraz wykonanie
sztandaru pociąga za sobą również
konieczność opracowania pozostałych
insygniów, a zatem chorągwi przedstawiającej godło herbu. Wiąże się to ze
staropolską tradycją miasta. Następną
propozycją było opracowanie wzoru
pieczęci miasta. Powyższe propozycje zostały zaakceptowane przez Burmistrza Ożarowa, Radę Miejską oraz
Komitet Obywatelski. Po licznych konsultacjach i poszukiwaniach odpowiedniego zapisu na sztandarze oprócz
herbu i godła Polski miała znaleźć się
dewiza „Wolność oparta na prawdzie”.
Zaczerpnięta została z tak szacownego
dokumentu, jakim jest encyklika Jana
Pawła II „Redemptor hominis”.
Innymi insygniami i atrybutem
władzy burmistrza oraz przewodniczącego Rady Miejskiej, z podkreśleniem
funkcji i godności, było wykonanie przez
renomowaną pracownię artystyczną
„łańcuchów”. Wykonane przepiękne to
arcydzieło tym bardziej związane jest z
gminą Ożarów poprzez zastosowanie
do jego wystroju miejscowego krzemienia pasiastego.
Zgodnie z wymogami prawa obowiązującymi co do opracowań heraldycznych burmistrz Marcin Majcher
wystosował 30 marca 2005 roku pismo
do przewodniczącego Państwowej
Komisji Heraldycznej prof. dra hab.
Stefana Kuczyńskiego jako organu opiniodawczo-doradczego Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Chodziło o wyrażenia opinii na
temat projektów uwspółcześnionej wersji
herbów miasta i pozostałych insygniów.
W trakcie kilkumiesięcznej współpracy
z Państwową Komisją Heraldyczną w
Warszawie uczestniczyłem wraz z przewodniczącym Mirosławem Adamkiem
w niezbędnych posiedzeniach Komisji, konsultując uwagi i ewentualne
poprawki w sprawie herbu, sztandaru,
chorągwi i pieczęci zalecane przez ten
organ.
W okresie opracowywania herbu
i insygniów przez heraldyków krakowskich przedstawionych zostało
kilkanaście propozycji graficznych i stylistycznych. Z tych propozycji zaakceptowany został jeden. Przychyliły się do
niego władze Ożarowa oraz Komitet
Obywatelski Fundacji Sztandaru. Znalazło to wyraz w uchwale Rady Miejskiej z
26 kwietnia 2005 roku w sprawie ustanowienia symboli władzy samorządowej, czyli herbu, sztandaru i pozostałych

insygniów. Komisja Heraldyczna
pozytywnie zaopiniowała przedłożone projekty jako zgodne z
miejscową tradycją historyczną
odpowiadającą
zasadom
heraldyki i weksylologii. Opinia
została
przesłana
pismem
następującej treści: ,,Komisja z
satysfakcją stwierdza, że opracowanie powyższych projektów
poprzedzone zostało starannym studium historyczno-heraldycznym, na podstawie którego
dokonano trafnego wyboru tej
Poświęcenie insygniów przez abp. Andrzeja Dzięgę
symboliki. Jednocześnie komisja pragnie podkreślić wzorową współpracę władz miasta
i gminy z Komisją Heraldyczną
na poziomie konsultacji projektów”. Podpisał Przewodniczący
Komisji Heraldycznej Prof. Dr
hab. Stefan Kuczyński.
Przyszła kolej na zlecenie
wykonawstwa sztandaru dla
miasta i gminy. Obaj z burmistrzem po uprzednim umówieniu się obejrzeliśmy sztandary
kilku organizacji i jednostek
Burmistrz Marcin Majcher z poświęconym sztandarem
samorządowych w województwie. Mając na względzie wyjątkowość swym blasku i splendorze przywieźliśmy
przedsięwzięcia oraz prestiż miasta, obaj z burmistrzem Marcinem Majchewybrany został przez nas w pewnej jed- rem sztandar do Urzędu Miasta, gdzie
nostce samorządowej wzorzec dla przy- zajął honorowe miejsce w sali konfeszłego sztandaru, który zrobił na nas rencyjnej w zabezpieczonej specjalnej
szczególne wrażenie. Bardzo wysoko gablocie.
oceniliśmy poziom artystyczny plastyki
W dniu 27 maja 2005 roku odbyła
i grafiki oraz artystycznego wykonaw- się podniosła uroczystość nadania
stwa rękodzieła. Sztandar pochodził z sztandaru, jego poświęcenia w ożapracowni warszawskiej dra Piotra Mie- rowskim kościele przez bp. sandorzejewskiego – firmy „M.M plus M”. mierskiego Andrzeja Dzięgę w asyście
Należało się spieszyć z wykonaniem, ks. prałata Stanisława Szczerka oraz
gdyż ustalony termin nadania sztan- licznych mieszkańców i zaproszonych
daru był coraz bliższy. Uznając, że war- gości. Przekazano również insygnia dla
szawska firma podoła zadaniu, bez miasta i gminy burmistrzowi i przewodzwłoki udaliśmy się do Warszawy. Jak niczącemu Rady Miejskiej. Dalsza część
zorientowaliśmy się na miejscu z przed- uroczystości odbyła się w sali widowiskostawionych fotografii i opinii, uznaliśmy, wej MGOK w Ożarowie, o czym pisaliże wyroby wspomnianego warsztatu śmy w kwartalniku „Ożarów” w tamtym
były wyjątkowo piękne. Chorągwie i czasie. To epokowe wydarzenie było
sztandary trafiały na eksport do krajów okazją do rozmów o historii Ożarowa.
europejskich i na rynki krajowe. To była Toczyły się one pomiędzy historykami,
dobra i przemyślana rekomendacja.
mieszkańcami i władzami w atmosferze
Pracownia warszawska opracowała radości i wzruszających wspomnień. Po
projekt sztandaru, z którym zapoznał kilku latach zabiegów, uzgodnień i prac
się burmistrz i Komitet Obywatelski. Po w 2009 roku ukazała się monografia
akceptacji wykonawczej przez władze ,,Ożarów. Dzieje miasta i gminy” - najgminy oraz Komitet Obywatelski zle- pełniejsza synteza historyczna, której
cono wykonanie sztandaru wraz z byłem wielkim orędownikiem. Mam
grotem, drzewcem, gwoździami, szar- osobistą satysfakcję że wniosłem do
fami okolicznościowymi. Sztandar został tego dzieła też swój niewielki udział.
Marcin Kwieciński
wykonany w niedługim czasie. W całym
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Zaczęło się od spotkania Burmistrza Szczawnicy i Krościenka.
Przyjechała grupa, ekipa z gminy
Ożarów. To było takie nieformalne,
ale bardzo przyjacielskie spotkanie
na Dniach Miasta. I tak zaczęło się
od słowa do słowa, zawiązaliśmy
wtedy współpracę.
Potem odbyliśmy spotkanie już w
Ożarowie. Zaczęły się oficjalne kontakty, podpisaliśmy umowę partnerską między Ożarowem i Spiską Białą
(Spisska Bela).
Nie planowaliśmy tego, tak
wyszło, że spotkaliśmy się i postanowiliśmy ze sobą współpracować. To
było bardzo spontaniczne i tak trwa
nadal.
Współpracujemy oficjalnie, ale
też nieoficjalnie, bardziej przyjacielsko, w oparciu o kontakty osobiste. To nie tylko współpraca między
naszymi gminami, ale też między
mieszkańcami Ożarowa i Spiskiej
Białej.
To już taka nasza natura, że
lubimy się spotykać jak człowiek z
człowiekiem, wymieniać doświadczeniami. Mamy do siebie blisko, dlatego ta współpraca jest taka żywa,
spontaniczna, naturalna, uczciwa.
Cieszymy się z każdego spotkania, bo są to spotkania przyjaciół.
Poruszamy tematy ważne, samorządowe, ale też zwykłe, ludzkie.
Dobrze jest się spotkać, wymienić się
informacjami, ale nie tylko. Każda
wizyta przynosi też konkretne rezultaty. To jest wymiana młodzieży, zdobywanie doświadczeń. To mobilizuje
do dalszej współpracy, utwierdza nas
w tym, że to, co robimy w samorządach, ma sens, jest cenne i wartościowe dla ludzi.
To ciągle te same tematy, ale
jednocześnie inne, w innym czasie
rozstrzygane. Inne są możliwości, otoczenie kolejnych naszych
wyzwań. Szczególnie cenna jest
dobra wymiana informacji. Nasza
przyjaźń przynosi konkretne efekty,
rezultaty służące dobru naszych
mieszkańców. Jest wyrazem naszej
społecznej natury.
Samorząd lokalny jest ważnym
elementem władzy na najniższym
poziomie. To duże osiągnięcie demokracji. Ludzie sami się rządzą, wiedzą
o swoich najpilniejszych potrzebach
i je realizują. Wybierają najlepszych
spośród siebie jako przedstawicieli
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Ludzie
sami
się
rządzą
Stefan Bielak

środowiska. Tych, którzy je znają,
czują i starają się jak najlepiej, bo
obdarzono ich mandatem zaufania.
Do samorządu idą ci, których
znamy i którzy sprawdzili się na

innych stanowiskach w społeczeństwie, mają doświadczenie, są
odpowiedzialni. Bliski jest kontakt
człowieka z samorządowcem na
samym dole.
U nas na wybory przychodzi około
60 proc. mieszkańców. To jest duża
frekwencja w porównaniu z innymi
krajami. Wybierani są ludzie, na których stoi ta gmina, miasto, rozwija
się lokalne środowisko. Nikt inny
nie może realizować tych ważnych
zadań. Istotne decyzje powstają w
lokalnych środowiskach. Burmistrz,
radni mają duże możliwości.
U nas pierwsze samorządy
powstały po pierwszej wojnie światowej. Prawa miejskie samorządy
uzyskały w 1971 roku. To jest coś
innego niż samorząd, ale takie są
początki samorządu. Słowacja nie
miała swojego państwa do 1918
roku. Należała do Węgier, gdzie nie
było samorządów.

Stefan Bielak urodził się w 1975 roku; wykształcenie wyższe, absolwent
prawa; przebieg pracy zawodowej: najpierw zatrudniony jako prawnik, od
18 lat w samorządzie miasta Spisska Bela jako radny, cztery kadencje jako
Primator, czyli Burmistrz.
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Współpraca między naszymi gminami zaczęła się, gdy jeszcze byłem
radnym w gminie Krościenko. To
było około 2000 roku. Później, gdy
w 2002 zostałem wójtem w gminie
Krościenko, zaczęliśmy wymieniać
się doświadczeniami na różnych
płaszczyznach, głównie między
ośrodkami kultury. Interesowaliśmy
się naszym folklorem, prezentowaliśmy prace rękodzielnicze naszych
mieszkańców.
Ta współpraca, przyjaźń była dość
mocno utrzymywana, dbaliśmy o to,
odwiedzaliśmy się wzajemnie. Zawsze
byliśmy przyjmowani po przyjacielsku,
serdecznie. Władze samorządowe
Ożarowa często nas odwiedzały, burmistrz, pracownicy urzędu, radni, sołtysi.
Słyszałem, że przyjaźnie naszych
mieszkańców nadal się utrzymują.
Ludzie prywatnie się odwiedzają,
rodziny, przedstawiciele poszczególnych grup zawodowych. Należałoby
nadal podtrzymywać te więzi, bo
dzięki współpracy, zarówno gmina
Krościenko, jak i Ożarów, miały możliwość prezentowania się. To była duża
promocja, która wpłynęła na popularność wzajemnych odwiedzin, z korzyścią dla obu samorządów.
Umowa pomiędzy naszymi gminami została podpisana w 2000
roku, w 2002 zostałem wójtem i
byłem wybierany przez trzy kadencje, do 2014. Wtedy była dość duża
dynamika wzajemnych kontaktów
ludzi kultury, młodzieży szkolnej. W
naszych szkołach były prezentowane
prace waszych dzieci, w waszych –
prace naszych. Organizowaliśmy turnieje sportowe, między innymi piłki
siatkowej, które zostały umieszczone
w kalendarzu corocznych imprez.
Atmosfera była serdeczna, przyjazna,
spotykaliśmy się zawsze z wielką radością. Traktowaliśmy się jak przyjaciele.
Współpraca zaczęła się od tego,
że burmistrz Marcin Majcher miał
kolegę, naszego mieszkańca, Władysława Szlachtowskiego, z którym studiował weterynarię w Lublinie. Zaczęli
razem prowadzić rozmowy. Dyrektor
naszego Gminnego Centrum Kultury,
Karolina Gugała, telefonicznie nawiązała kontakty. Najpierw przyjechała do
nas delegacja na czele z burmistrzem
Marcinem Majcherem. Zrobiliśmy
wstępne rozeznanie i podpisaliśmy
porozumienie. Zaraz zostałem wójtem

Blisko
obywatela
Stanisław Gawęda

i te kontakty podtrzymywałem.
Raz w roku przebywaliśmy w waszej
gminie, raz w roku wasza delegacja
do nas przyjeżdżała. Prezentowaliśmy
swój region, zawsze się wam podobało u nas i odwrotnie.
Kontakty z innymi gminami są
ważne. Podpisywałem umowy z kilkoma
gminami: we Francji z miejscowością
La Valette du Var niedaleko Tulonu, na
Słowacji – z Leśnicą. W Polsce mieliśmy jeszcze umowę z gminą Miłki koło
Giżycka i gminą Kosakowo koło Pucka
nad morzem, dużą gminą, bogatą.
Wójt gminy Kosakowo wygrał konkurs
na najlepszego wójta w całej Polsce.
Właśnie do tej miejscowości co roku
wyjeżdżały
nasze
dzieci na kolonie.
Tych kontaktów
utrzymywaliśmy
dość sporo. Są one
ważne, bo w ten
sposób
możemy
promować
swoje
samorządy.
Nie
można zamykać się
we własnych gminach, trzeba wychodzić na zewnątrz.

Wymieniamy się materiałami promocyjnymi. To łączy się z tym, że dużo
ludzi do nas przyjeżdża, jak również
nasi mają możliwość wyjazdu.
Z szefami jednostek wymieniamy
się swoimi uwagami, doświadczeniami w realizacji inwestycji, w pozyskiwaniu środków unijnych. Wspólnie
rozwiązujemy różne problemy. To jest
z korzyścią dla mieszkańców, samorządu, gminy.
Kiedy powstawały samorządy, był
duży optymizm, duża nadzieja, wielka
radość. Wreszcie władza była blisko
obywatela, na wyciągnięcie ręki.
Ludzie, którzy mieszkają na terenie
gminy, najlepiej wiedzą, co jest najpilniejszego do zrobienia. Wybierają
swoich sołtysów, radnych, by wszystko
dobrze funkcjonowało. W ostatnich
czasach jednak z niepokojem zaczynam obserwować, że odbierane są
zadania samorządowe, między innymi
sprawy komunikacji, geodezji. Ludzie
wszystko mieli na miejscu, teraz muszą
jechać do powiatu. Władza centralna
zaczyna dokładać samorządom coraz
więcej zadań, a za tym nie idą pieniądze. Ogranicza się przez to władzę
wójta, burmistrza. Nie jest to już taka
samorządność, jaka była na początku.
Coraz więcej władza centralna manipuluje przy samorządzie.

Stanisław Gawęda, ur. w 1957 roku; wykształcenie wyższe, prawnicze,
Uniwersytet Jagielloński; przebieg pracy zawodowej: 14 lat urzędnik państwowy, pracownik Urzędu Celnego, 12 lat pracownik samorządowy, Wójt
Gminy Krościenko w latach 2002-2014, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą.
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Wiele lat temu, bodajże w 2008
roku, zostałem zaproszony przez
prof. Bogusza Salwińskiego, wówczas dziekana Wydziału Rzeźby ASP
w Krakowie, na uroczyste zakończenie pleneru rzeźbiarskiego studentów
krakowskiej ASP.
Plener odbywał się na terenie
Gospodarstwa
Agroturystycznego
„Sielska Dolina” w miejscowości Nowe
w gminie Ożarów. Ten plener, jak i
wiele wcześniejszych wydarzeń tego
rodzaju, m.in. plenery malarskie, w
tym międzynarodowe, fotograficzne,
organizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie przy wsparciu
Samorządu Gminy Ożarów. Bezpośrednim organizatorem i opiekunem
plenerowiczów był Marian Sus, dyrektor MGOK w Ożarowie.
Zobaczyłem to urocze miejsce,
warunki pracy studentów, poznałem
sympatycznych
gospodarzy,
państwa Halinę i Czesława Sawickich, i
od razu to miejsce spodobało mi się.
Zazdrościłem wówczas studentom tych
warunków pracy. Plener jest bowiem
ważnym doświadczeniem młodego
adepta sztuki rzeźbiarskiej w prawdziwym materiale, w kamieniu, czego nie
zawsze mogą doświadczyć studenci w
tej skali na uczelni.
Po pewnym czasie okazało się, że
nowe władze dziekańskie Wydziału
Rzeźby ASP zmieniły miejsce plenerów rzeźbiarskich swoich studentów.
Wówczas pełniąc funkcję dziekana
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego i będąc jednocześnie nauczycielem rzeźby, otrzymałem zaproszenie
wystosowane przez dyrektora MGOK w
Ożarowie do wzięcia udziału w plenerze rzeźbiarskim dla siedmiu studentów
i opiekuna artystycznego.
Do pierwszego pleneru studenci
podeszli lekko nieufnie. Jechali „w
ciemno”, nie wiedząc, jaka to będzie
dla nich wspaniała przygoda. Tym bardziej, że odległość od Rzeszowa jest
stosunkowo duża, około 130 km. A oni
mieli tyle malowniczych zakątków na
Podkarpaciu, gdzie dotychczas jeździli
na obowiązkowe plenery malarskie.
Taki plener, taka propozycja zdarzyła
się im po raz pierwszy. Pierwsza grupa
siedmiu osób pojechała w 2009 roku.
Na miejscu otrzymała kamień - piaskowiec janikowski dostarczany przez pracownię artystyczną braci Dąbrowskich.
Kształt kamieni jest przypadkowy,
o różnych formach i wymiarach. Stu-
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Moje wspomnienia
o plenerach w Nowem
Józef Jerzy Kierski
denci sami dokonują wyboru kamienia. Dopiero mając wybrany kamień,
opracowują koncepcję rzeźby, którą
mają wykonać w ciągu dwóch tygodni,
bo tyle trwa plener. Ta sytuacja wyzwala
u nich kreatywność, pomysłowość,
pobudza wyobraźnię. Przede wszystkim
uczą się nowego sposobu kształtowania rzeźby. W czasie zajęć na uczelni
zadania rzeźbiarskie realizowane są w
glinie ceramicznej. Praca w tym materiale polega na budowaniu rzeźby
przez dodawanie. W przypadku rzeźby
w kamieniu kształtowanie ostatecznej,
zamierzonej formy polega na odejmowaniu, odkuwaniu. Są to bardzo cenne
doświadczenia dla młodych rzeźbiarzy.
Istotny jest również fakt świadomości studentów, że ich prace wzbogacą
galerię rzeźb studenckich w Nadwiślańskim Szlaku Artystycznym liczącym
14 km, którego trasa zaczyna się w
Maruszowie i prowadzi przez Dębno,
Biedrzychów, Nowe, Janów i Lasocin.
Dlatego starają się wykonać prace jak
najstaranniej na swoim etapie edukacji
oraz na miarę swoich uzdolnień i możliwości realizacyjnych. Tematyka prac
jest bardzo zróżnicowana. Od przedstawiających, realistycznych, poprzez
kompozycje symboliczne, metaforyczne, po zupełną abstrakcję.
Zawsze, jak już wspomniałem,
grupa pracuje pod okiem opiekuna
artystycznego, którego zadaniem jest
akceptacja koncepcji, następnie czu-

wanie nad jej realizacją w kamieniu.
Nieocenioną pomoc studentom w ich
zmaganiu z oporną materią niesie
zawsze gospodarz, pan Czesław
Sawicki, służąc różnym sprzętem technicznym ułatwiającym studentom realizację rzeźb, zaś pani Halinka Sawicka
dba o kondycję uczestników pleneru,
zapewniając smaczne i kaloryczne
posiłki.
Autorzy po skończeniu rzeźb
sygnują swoje prace. Niewykluczone,
że za jakiś czas będą mogli pochwalić
się, że tu stoi ich rzeźba z czasów studenckich.
Dotychczas odbyło się 10 plenerów,
w których uczestnikami byli studenci
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 7-8 osób
plus opiekun. Corocznie, na przestrzeni tych lat, opiekunami studentów
byli kolejno: śp. dr Krzysztof Woźniak,
dr Krystyna Gawron, dr hab. Agnieszka
Jankowska, dr Katarzyna Woźniak,
córka Krzysztofa.
Ja, z racji obowiązków służbowych,
jedynie odwiedzałem grupę podczas
trwania pleneru, zawsze przy tym
udzielając korekt. Studenci, którzy raz
tu byli, w tym miejscu plenerowym,
w kolejnych latach również chcieli tu
przyjechać. W miarę możliwości oczywiście. Niektórzy byli w Nowem nawet
trzy razy, za każdym razem realizując
rzeźbę.
Jestem dumny ze swoich studentów za ich postawę, za pracowitość, za

Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Jerzy Kierski urodził się w
1954 roku w Bydgoszczy. Absolwent PLSP w Nałęczowie (1974) i Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie (dyplom z rzeźby w pracowni prof. Sławomira Mieleszki w 1979). Od
ukończenia studiów związany z wyższym szkolnictwem artystycznym. W
latach 1979–2003 pracował w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Od października 2003 pracuje na Wydziale
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od stycznia 2008 pełni funkcję dziekana Wydziału. Uprawia rzeźbę
monumentalną, kameralną i medalierstwo. Swoje prace prezentował na 22
wystawach indywidualnych oraz na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych
o zasięgu środowiskowym, ogólnopolskim i międzynarodowym, w kraju i
za granicą. Jest autorem 9 realizacji o charakterze pomnikowym, kilkunastu medali i statuetek okolicznościowych oraz wielu tablic pamiątkowych.
Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
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ambitne podejście do zadania, jakim
była realizacja kompozycji rzeźbiarskiej. Przez wiele lat, niemal równocześnie z rzeźbiarskim, odbywały się
ogólnopolskie plenery malarskie, również międzynarodowe, i fotograficzne.
Były to cenne spotkania wielu artystów
z różnych dziedzin sztuki, integracja pokoleń o przekroju 20+ - 70+.
Od dwóch lat na plener zapraszani
są studenci ASP w Krakowie. Daje to
młodym ludziom okazję do wymiany
doświadczeń, konfrontacji i poglądów
na tematy rzeźbiarskie.
Wszystkie te wydarzenia, o których
piszę, nie miałyby miejsca bez wsparcia
władz samorządowych Gminy Ożarów,
które rozumieją potrzebę estetyzacji
otoczenia i są wrażliwe na sztukę oraz
potrzebę rozwijania młodych talentów
na plenerach rzeźbiarskich.
Niewątpliwie bardzo ważną osobą
i dobrym duchem w tym wieloletnim przedsięwzięciu artystycznym jest
Marian Sus, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie,
który całym sercem jest oddany i zaangażowany w organizację plenerów, w
ich uatrakcyjnienie poprzez organizowanie wyjazdów do interesujących,
osobliwych miejsc w okolicy. Czyni
wiele starań, ażeby każdy uczestnik
wyjechał z tego miejsca usatysfakcjonowany z pracy twórczej, jak i z wypoczynku.
Serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę, mając nadzieję na
dalszy jej rozwój w kolejnych latach.
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Rok 2020 to rok jubileuszowy,
30-lecia powstania samorządu,
wyborów pierwszego samorządu
i powstania samorządności. To
bardzo ważny moment, który uważany jest za owoc działań lat 70.,
80., realizację myśli tych, którzy
wybiegali dalej do przodu, widzieli
potrzebę zmian, mieli ich wizję po
zmianie ustroju.
Dzień 27 maja to dzień pierwszych wyborów samorządowych. Od
tego dnia możemy mówić o zmianie funkcji rządów, zmianie poprzez
administrację rządową i samorządową. W tych pierwszych wyborach,
tak się składa, już uczestniczyłem,
zostałem radnym gminy Opatów.
Przez ten czas dane mi było współpracować z wybranym na urząd
Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów,
Marcinem Majcherem. Nasze kontakty zawodowe sięgają jeszcze
dalej, zaczęły się przed rokiem 80.,
gdy każdy z nas realizował swoje
zadania. Obydwaj jesteśmy absolwentami tej samej wyższej uczelni
w Lublinie. Stąd później w samorządzie było nam o wiele łatwiej, liczyła
się umiejętność współpracy. Tamten
okres, tamto realizowanie zadań
wymagało bowiem zrozumienia,
chęci wzajemnej pomocy. Na pewno
to bardzo ważne, że wtedy społeczności lokalne mogły wykazać się
inwencją i poprzez swoich przedstawicieli w radzie miały wpływ na realizację i kierunki zadań. Właśnie ta
możliwość wykazania się inicjatywą
spowodowała o wiele szybsze przeprowadzenie zmian w oświacie na
poziomie podstawowym, w edukacji
przedszkolnej, pomogła w realizacji
wielu zmian w gospodarce komunalnej, skomunikowaniu miejscowości
na terenie gminy, później powiatu
czy województwa.
Trudno jest oszacować skalę
dokonań, jakimi te działania zaowocowały. Pierwsza kadencja to czas,
kiedy realizowano ważne zadania,
obowiązki w prezydiach rad. Jako
radni musieliśmy zdobywać wiedzę,
dokształcać się, aby zdążyć przez
zmianami. Dokształcaliśmy się, jeżdżąc razem do Tarnobrzega. Od 4
stycznia 1999 nasze trasy wyjazdów
zmieniły się, powstało województwo świętokrzyskie, powstał szczebel
samorządu na poziomie powiatu i
powstała na szczeblu wojewódzkim
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Przełomowe zmiany
Kazimierz Kotowski

administracja samorządowa, urząd
marszałkowski, marszałek. Jednocześnie funkcjonował urząd wojewódzki jako szczebel administracji
rządowej.
Wszystko to wymagało przyjęcia
mechanizmów współdziałania. Chcę
to podkreślić, tę atmosferę, która
towarzyszyła naszym działaniom.
Będę o tym przypominał, bo zajmowaliśmy się rozwiązywaniem problemów, nie szukaniem konfliktów.
Towarzyszyła nam wzajemna życzliwość, umiejętność przekonywania
siebie nawzajem, zupełnie inny język,
nieporównywalny do tego, którym
mówimy dziś na co dzień.
Z burmistrzem Marcinem Majcherem spotykałem się wielokrotnie.
Realizowaliśmy wspólne działania,
przede wszystkim przez trzy lata, gdy
kierowałem Urzędem Rejonowym.
Toczył się proces przygotowania
założeń do drugiego etapu wyłonie-

nia powiatu. Na pewno ta współpraca przyczyniła się do pomyślnego
sfinalizowania działań nad przywróceniem jednostki powiatowej. Później
pojawiały się w przestrzeni publicznej
różne opinie na temat powstałej jednostki. Powstał powiat ostrowiecki,
który przed reformą, przed 1975
rokiem, wchodził w skład powiatu
opatowskiego. Ostrowiec Świętokrzyski był wtedy miastem wydzielonym.
Nasze działania w pierwszej kadencji polegały na właściwym ułożeniu
relacji między samorządami.
Chcę podkreślić, że burmistrz
Marcin Majcher zawsze służył mi
radą, był otwarty, zawsze chętnie spotykaliśmy się, aby mówić o powstających inicjatywach. To zaowocowało
wspólnymi działaniami na szczeblu
powiatu w oświacie, budowie, remoncie dróg powiatowych i gminnych.
Dzięki przychylności największego
zakładu, cementowni, realizowaliśmy wiele inicjatyw. Taką sztandarową inwestycją, a czas pokazał, że
słuszną, była droga z Ożarowa do
Teofilowa i Glinian, łącząca dwie
gminy - Ożarów i Tarłów. Została
wybudowana w technologii betonowej. Po 14 latach koszty jej utrzymania i konserwacji są minimalne.
Chcę wymienić wiele inicjatyw w
obszarze pomocy społecznej, organizacji szkolnictwa, na poziomie
powiatu i gminy. Samorządy włączyły
się w realizację tych zadań. I gmina
Ożarów była takim przykładem, jak
należy rozwiązywać te problemy z
wyprzedzeniem, a nie tylko na dzień
dzisiejszy. Ta współpraca układała

Kazimierz Kotowski ukończył Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w
Lublinie, podyplomowe studia z samorządu i administracji oraz gospodarki
nieruchomościami. W latach 1990-1994 był członkiem Zarządu Miasta i
Gminy w Opatowie, w latach 1994-1998 – przewodniczącym Rady Miasta.
Kierował Urzędem Rejonowym w Opatowie, był prezesem Zarządu Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych w latach 1999-2016, od 2016 jest wiceprezesem. Od 1998 do 2010 przez trzy kadencje sprawował urząd Starosty Opatowskiego. Od 2008 do 2011 był prezesem Zarządu Związku
Powiatów Polskich. W latach 2010-2015 radny Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego, członek Zarządu Województwa, w latach 2015-2019
poseł na Sejm RP.

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne LIPIEC - WRZESIEŃ 2020

się dobrze i później, gdy w 2010
roku przeszedłem do pracy w Urzędzie Marszałkowskim.
Wiele zadań zrealizowano z
pomocą środków zewnętrznych, funduszy unijnych 2007-2014 i 20142020. Ten ostatni okres, negocjacji,
przygotowania kryteriów do konkursów, był ważnym zadaniem. Na
szczeblu województwa brałem udział
w przygotowaniu i uruchomieniu
pierwszych konkursów. Wykonane
inwestycje będą służyć ludziom przez
wiele lat. Do nich należy na pewno
rewitalizacja Ożarowa z okresu
2007-2014. Bardzo zmienił się wtedy

zacyjnym i merytorycznym. To była
kwota 169 mln zł przez ostanie 5
lat. Można byłoby nią obdzielić wiele
gmin.
Widoczne było bardzo duże zaangażowanie samorządu we właściwe
funkcjonowanie stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, jednostek
OSP. W gminie Ożarów to widać
bardzo wyraźnie, bo samorząd
wyposaża druhów w sprzęt, wspiera
bazę lokalową. Wiele domów strażaka pełni funkcję dostępnych
miejsc. Wzorowa jest współpraca z
policją, państwową strażą pożarną,
partycypacja w zakupie samochodów

obraz miasta, zupełnie inne rozwiązania zostały zastosowane. Wszystko
to było możliwe, co podkreślam,
dzięki patrzeniu w przyszłość i wsparciu zewnętrznemu.
Wodociągi, komunalizacja, infrastruktura komunikacyjna były olbrzymim wyzwaniem. Tu szczególnie jest
istotna budowa drogi od Bałtówki
przez Ożarów z obwodnicą Ćmielowa do Ostrowca. Zadanie podzielono na etapy. Różne były odczucia
i wypowiedzi zaangażowanych wtedy
osób. Czas pokazał, że strategię,
którą wtedy przyjęliśmy, należało
zrealizować, bo mieliśmy wsparcie
finansowe.
Trzeba podkreślić, że gmina
Ożarów otrzymała wiele środków na
inwestycje, oczywiście dzięki swojej
pracy, świetnie przygotowywanym
projektom pod względem organi-

dla miejscowych jednostek. Jest też
codzienna troska o funkcjonowanie
służby zdrowia, przychodni, zapewnienie mieszkańcom opieki zdrowotnej, udział burmistrza, miasta i
gminy Ożarowa w rozwiązywaniu
problemów szpitala powiatowego.
Wiele tych inicjatyw było wspólnie
realizowanych. Porozumiewaliśmy się
doskonale, przez trzy kadencje przewodniczącą Rady Powiatu Opatowskiego była dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Edwarda
Szylki w Ożarowie, Alicja Różańska Cembrowska. To był wzorcowy obraz
praktycznej równowagi, szacunku
dla samorządów w powiecie opatowskim.
Wracając do jubileuszu, to zmiany
w życiu społecznym, gospodarczym
i politycznym, rola, jaką spełniał
samorząd, były przełomowe. Zostały

dobrze przygotowane przez profesorów, Jerzego Regulskiego, Michała
Kuleszę, Jerzego Stępnia, oraz grono
osób, które współpracowały, przekonywały i pokazywały, na czym
polega istota samorządności. Uczyły,
że kiedy zachęcimy mieszkańców
do samodzielnego podejmowania
zadań, wyzwolimy lokalne inicjatywy.
Chcę podziękować wszystkim tym,
którzy przez te kadencje pracowali w
różnych organach samorządowych,
zarządach, komisjach rewizyjnych.
Poprzez wspólne rozmowy i inicjatywy zostały wówczas wypracowane
mechanizmy działania i współpracy.
Decydowano o tym, co trzeba
robić, by samorząd stał się partnerem rządu i by na równym
poziomie traktować administrację rządową i samorządową.
Różne były punkty widzenia
przez ostatnie 30 lat. Samorząd
starał się, by zachować ideę bezpośredniości,
funkcjonowania
dla drugiego człowieka, szacunku. W wypowiedziach swoich
niejednokrotnie podkreślałem,
że ten proces rozpoczął się od
decentralizacji zadań i decyzji, które zostały przesunięte na
niższe szczeble, regionalne czy
gminne.
Nie chciałbym, aby samorząd został znów wepchnięty do
obszaru, w którym będzie realizował zadania administracji
rządowej. Wiele oznak i sytuacji może taki niepokój budzić.
Samorząd musi kierować zadaniami,
które zostały przyjęte w 1990 roku
przed wyborami. To jest podstawa,
by ta idea została zachowana. W
przeciwnym razie będziemy ograniczać samorząd, a początkiem
tego może być regulacja różnych
zadań, ograniczanie finansowania,
nakładanie wielu zadań bez zabezpieczenia środków finansowych. W
pewnym momencie przyjdzie taki
czas i będziemy mówić, że samorząd
jest bardzo potrzebny, nieodzowny,
jest partnerem, a nie petentem
administracji rządowej. To dedykuję
wszystkim, którzy swoje losy związali
z samorządem. Dziękuję za wiele lat
współpracy na szczeblu gminnym,
powiatowym, wojewódzkim i parlamentarnym w nadziei, że będziemy
świętować ideę samorządu i samorządności.
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- Kiedy Pan zetknął się pierwszy raz z gminą Ożarów, z burmistrzem Marcinem Majcherem? Jakie
wspólne inicjatywy wtedy podejmowaliście?
- Z kolegą burmistrzem Marcinem
spotkałem się w latach dziewięćdziesiątych. Wtedy zaczęła się nasza kariera
samorządowa. To nie była łatwa praca,
ale przypadliśmy sobie do gustu, wspieraliśmy się, nawiązała się między nami
przyjaźń. Później nasze losy ułożyły się
w ten sposób, że ja zostałem wybrany
na Konwencie Wójtów, Burmistrzów na
prezesa i powołałem kolegę Marcina
na wiceprezesa naszego Stowarzyszenia
Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Przez 16 lat pracowaliśmy
wspólnie w Zarządzie, pełniąc odpowiednie funkcje, reprezentując naszych
kolegów i koleżanki wójtów, burmistrzów
nie tylko w naszym województwie, ale
też na arenie naszego kraju.
- Przez szesnaście lat rozwiązywaliście najbardziej skomplikowane
problemy samorządu, które niosło
życie. O których decyzjach, problemach chciałby Pan wspomnieć przed
jubileuszem trzydziestolecia samorządu? Które były ważne, trudne do
rozwiązania dla was jako samorządowców?
- Tych problemów pojawiało się
zawsze dość sporo. Takie newralgiczne,
które nas zawsze dręczyły i dręczą samorządy do chwili obecnej, to finansowanie
oświaty, służba zdrowia. Pozyskiwanie
środków finansowych, telefonizacja,
infrastruktura to były te problemy, z
którymi borykaliśmy się od początku.
Można powiedzieć, że przyszło nam
realizować te postulaty naszych mieszkańców, które były najbardziej nośne w
każdej gminie.
Przez okres 28 czy 30 lat udało nam
się rozwiązać w 75 – 80 procentach
bolączki i problemy naszych mieszkańców. Nie było łatwo, pojawiały się nieprzewidziane przeszkody, wysyłaliśmy
pisma, monity do różnych instytucji, prezydentów naszego kraju. To były wyjazdy
do wielu ministerstw.
Wspólnie z kolegą Marcinem, z kolegami z Zarządu, wyjeżdżaliśmy na konsultacje, na spotkania do Warszawy, do
Sejmu.
- Jak udawało wam się współpracować z kolejnymi Zarządami
Województwa Świętokrzyskiego, bo
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Samorządy nie boją się zadań
Michał Markiewicz
w ciągu tego okresu
kolejne osoby piastowały tam wysokie stanowiska?
Od
początku
bardzo dobrze układała
się współpraca z Urzędem Marszałkowskim.
Bardzo pozytywna była
odpowiedź na nasze
pierwsze
wystąpienie
o pozyskanie lokalu
dla
stowarzyszenia.
Otrzymaliśmy go za darmo. Urząd
Marszałkowski wsparł nas, gdy chodziło o zatrudnienie pracownika, który
został oddelegowany do współpracy z
naszym samorządem. Współpraca z
samorządem województwa układała
się bardzo dobrze, czy to z marszałkiem
Adamem Jarubasem, czy wcześniej z
Józefem Szczepańczykiem, Franciszkiem
Wołodźką, Józefem Kwietniem. Dobrze
współpracowaliśmy też z kolejnymi
wojewodami.
Przyjeżdżali na nasze zaproszenia,
na posiedzenia, dzieląc się informacjami potrzebnymi przy realizacji zadań
poprzez nasze samorządy. Mówili o
środkach finansowych, które możemy
pozyskiwać na inwestycje i inne zadania.
- Trwają ciągle dyskusje o roli
samorządu, jego znaczenie ostatnio
jest pomijane, niektóre ugrupowania, instytucje wręcz je pomniejszają.
Jakie są Pańskie przemyślenia w tym
zakresie?
- Niektóre ugrupowania pomniejszają
rolę
samorządów.
Starzy,
doświadczeni samorządowcy uważają,
że prawdziwa samorządność to były
lata dziewięćdziesiąte, kiedy mogliśmy o
wszystkim decydować. Obecnie stara się
nam narzucać i ustawy i działania, które
mają realizować samorządy, wręcz z

powrotem je centralizować. Wydaje mi się, że
nie w tym kierunku powinniśmy iść. O tym wszystkim powinni decydować
mieszkańcy, jak i przez
nich wybrane władze
samorządowe, radni, wójtowie, burmistrzowie.
Kolejną sprawą jest
zmniejszanie co roku subwencji na zadania, które
realizuje gmina. Na przykład sprawa oświaty, gdzie samorządy
borykają się ze środkami finansowymi.
Bardzo dużo muszą dopłacać z własnego budżetu. Nie kto inny, tylko samorządy wyprowadziły na prostą oświatę,
służbę zdrowia, które były bardzo zadłużone. Pamiętamy lata dziewięćdziesiąte,
dzięki samorządom wyszliśmy na prostą.
Oświata prowadzona przez samorządy
nie jest zadłużona.
- Narzucane są kolejne zadania
na samorządy, a w ślad za tym nie
idą środki finansowe.
- Jako samorządowcy nie baliśmy się zleceń, które otrzymywaliśmy. Sprawa dotyczy jedynie środków
finansowych, które powinny iść za tymi
zleceniami. Środki będące w posiadaniu samorządów też są oznaczone.
To są pieniądze z budżetów mieszkańców danej gminy. A przecież nie
każda gmina jest tak zasobna, by
finansować różne przedsięwzięcia. Są
gminy typowo rolnicze, tych pieniędzy
w sektorze rolnictwa za dużo nie ma,
nie ma bowiem koniunktury na płody
rolne. Gminy słabsze, w których nie
ma przemysłu, muszą się borykać z
tymi problemami.
Samorządy nie boją się zadań, tylko
za tym powinny iść pieniądze z budżetu
państwa.

Michał Markiewicz, ur. w 1952 roku w Krakowie, wykształcenie średnie.
Przez 28 lat, w latach 1990-2018, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz.
Prezes Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.
– To, że gmina Ożarów świetnie się rozwija, jest dużą zasługą kolegi Marcina Majchera, który zawsze był zapobiegliwy, służył swoją radą, doświadczeniem, dzielił się spostrzeżeniami, lubił rozwiązywać problemy. Bardzo
zabiegał o pozyskiwanie środków finansowych na rozwój gminy Ożarów.
Koleżeński, sympatyczny, uczciwy. Tylko z takimi można dobrze rozwiązywać problemy i pracować dla gminy.
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Na przestrzeni swojej kilkunastoletniej pracy samorządowej wielokrotnie bywałem w gminie Ożarów.
Dla mnie jest ona symbolem przedsiębiorczości, zaradności i dobrego
gospodarowania. Zajmując się funduszami europejskimi, wielokrotnie
odwiedzałem inwestycje zrealizowane przy ich udziale i muszę powiedzieć, że pod tym względem gmina
Ożarów jest prawdziwym wzorem do
naśladowania.
Zrealizowaliśmy wspólnie wiele
inwestycji, dzięki którym warunki do
życia mieszkańcom znacząco się
poprawiły. Do dziś pamiętam odbiór
techniczny drogi 755 Ożarów - Ostrowiec Świętokrzyski, zrealizowanej
przez Świętokrzyski Zarząd Dróg, o
którą staraliśmy się wspólnie z władzami gminy.
Oprócz tego realizowaliśmy wspólnie projekty sportowe: „Modernizacja
i rozbudowa istniejącego stadionu
piłkarskiego w Ożarowie” o wartości 11,3 mln zł oraz „Kompleksowa
i wieloaspektowa poprawa dostępu
do infrastruktury sportowej i pracowni
matematycznych oraz przyrodniczych
w placówkach oświatowych na terenie
gminy Ożarów” o wartości 700 tys.
zł, w którym zostały zmodernizowane
trzy boiska przy szkołach w Ożarowie,
Lasocinie i Janowicach.
Gmina Ożarów to dziś silna marka
inwestycyjna pod wieloma względami.
Ważnym ogniwem systemu gospodarczego gminy jest funkcjonująca na jej
terenie od lat Cementownia Ożarów.
Dziś jest to zakład korzystający z najnowocześniejszych technologii produkcyjnych, wdrażający najnowsze,
prośrodowiskowe rozwiązania techniczne i dający zatrudnienie wielu
osobom z całego regionu. Funkcjonowanie tak dużego zakładu to koło
zamachowe dla lokalnych firm.
Obok przedsiębiorczości duży
udział w gospodarce lokalnej ma
rolnictwo. To tutaj powstało jedno z
pierwszych zrzeszeń zajmujących się
produkcją i sprzedażą wiśni Nadwiślanki, która została zarejestrowana w
unijnym systemie - Chroniona Nazwa
Pochodzenia. Polskie rolnictwo i
sadownictwo potrzebują dziś dobrych
wzorów i z pewnością to, co robią
ożarowscy producenci wiśni, może być
przykładem dobrej praktyki produkcji i
organizacji. Dorocznie organizowane
Święto Wiśni i profesjonalne konfe-

Ożarów
to przede wszystkim ludzie
Adam Jarubas

rencje tematyczne dobitnie to potwierdzają. Tu przez lata funkcjonowała
również OSM w Bidzinach, wspierając
rozwój branży mleczarskiej w tej części
regionu.
Ale dla mnie gmina Ożarów to
przede wszystkim ludzie, ich pasje
zaangażowanie i serce, które wkładają w rozwój „małej ojczyzny”. Od lat
liderem tych pozytywnych przemian w
gminie Ożarów jest burmistrz Marcin
Majcher, którego bez specjalnej przesady mogę określić ikoną świętokrzyskiej samorządności. To jeden z
najbardziej doświadczonych samorządowców w Polsce, uczestniczący
od samego początku w budowaniu
samorządu terytorialnego w naszym
kraju. Gmina Ożarów ma olbrzymie
szczęście, że zarządza nią tak oddany
i zaangażowany człowiek jak burmistrz Marcin Majcher. Z serdecznym
pozdrowieniem dla wszystkich Mieszkańców.
Adam Jarubas urodził się w 1974 roku. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego w latach 2006-2018, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego. Absolwent historii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, w 2017
doktoryzował się z nauk o polityce na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach na podstawie pracy „Realizacja polityki regionalnej na przykładzie województwa świętokrzyskiego w latach 2004–2013. Studium politologiczne”.
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Gdy Marcin Majcher osobiście
zaproponował mi podzielenie się
kilkoma refleksjami w związku z
30. rocznicą samorządu, media
szeroko informowały o walce społeczeństwa Chin z epidemią koronawirusa. Z kolei w dniu, w którym w
końcu zdecydowałem się obiecane
refleksje napisać (Wielki Czwartek
2020 roku), staliśmy się jako Polacy
częścią światowej wspólnoty walczącej z niewidzialnym wrogiem,
pustoszącym nasze życie w stopniu
dotychczas nieoglądanym. Te daty
dzieli tylko kilka tygodni. Jednak na
postrzeganie świata okres ten już
wywarł wpływ ogromny. Można z
pewnością stwierdzić, że większość
ludzkiej populacji dopadło poczucie
niepewności rodzące obawy co do
dalszego rozwoju sytuacji.
Cofając się myślą do roku 1990,
konstatuję, że podobne odczucia
(zachowując oczywiście odpowiednie proporcje) towarzyszyły mi, a
przypuszczam, że również wielu tym,
którzy w 1990 roku weszli na pokład
okrętu o nazwie „Samorząd terytorialny”.
To uczucie niepewności oraz obaw,
czy się podoła, spotęgowane było
faktem, że dużą część samorządowego
naboru stanowiły osoby, które - gdyby
nie przemiany 1989 roku - nigdy nie
miałyby szansy w życiu publicznym
uczestniczyć. Piszę te słowa jako sześćdziesięciolatek patrzący „w tamte lata,
co minęły”, który wtedy jako trzydziestolatek, po egzaminie sędziowskim, a
potem radcowskim, rozpoczął pracę w
Biurze Delegata Pełnomocnika Rządu
do spraw Reformy Samorządu Terytorialnego w Województwie Tarnobrzeskim. Funkcję tę pełnił o rok młodszy
ode mnie Wiktor Stasiak, w województwie kieleckim zaś Henryk Rzepa, który
potem - już jako prezes RIO w Kielcach - w 2010 zaproponował mi, bym
został jego zastępcą.
Bardzo ciepło z tamtego okresu
wspominam Leszka Tondela, pierwszego Marszałka Sejmiku Województwa Tarnobrzeskiego, który nie chcąc
zrezygnować z praktyki lekarskiej, nie
był marszałkiem etatowym. Pomimo
to był politykiem bardzo skutecznym,
a lekarzem nadal jest znakomitym.
To on był autorem pomysłu, bym już
w 1993 roku został zastępcą prezesa
RIO w Kielcach (do reformy samorządowej w 1999 kielecka Izba obejmo-
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Refleksje z okazji jubileuszu
samorządu terytorialnego
Zbigniew Rękas

wała swoim zasięgiem województwo
kieleckie i tarnobrzeskie).
W tym miejscu muszę oprzeć się
pokusie, by wymieniać dalsze osoby,
z którymi dane mi było współpracować, uczyć się od nich, i które bardzo
szanuję. Nie uczynię tego z dwóch
powodów. Po pierwsze, ogranicza
mnie rozmiar tekstu, jaki powinny
mieć te refleksje; po drugie, istnieje
prawdopodobieństwo graniczące z
pewnością, że się kogoś pominie.
Powrócę natomiast do refleksji dotyczącej zasygnalizowanego na wstępie
stanu niepewności, jaki jest udziałem
nas wszystkich w 2020 roku oraz tego
stanu, który był wspólnym przeżyciem
początkujących
samorządowców.
Według mnie porównanie dzisiejszej
niepewności i towarzyszących jej obaw
co do rozwoju sytuacji w roku 2020
z niepewnością z roku 1990 pozwala
na wychwycenie różnicy polegającej
na tym, że przed 30 laty wśród ludzi
rozpoczynających budowę samorządu
terytorialnego dominującym uczuciem
był optymizm. Wypływał on z faktu,
że wdrażaliśmy rozwiązania, które w
państwach o utrwalonej demokracji
działały. Dzisiaj, jeżeli chodzi o walkę z
pandemią, takich gotowych sprawdzo-

nych rozwiązań na świecie nie
ma i to jest dla ludzi, którzy za
życie gospodarcze i publiczne
odpowiadają, wyzwanie niemające precedensu.
Wracając do przeszłości,
stwierdzam, że nie mieliśmy
przeczucia, że reforma samorządowa z perspektywy dziesięcioleci będzie uznawana
za przedsięwzięcie dobrze
zaplanowane i wykonane, o
znaczeniu dla Polaków fundamentalnym. Nie podlega
dyskusji, że jej efektem jest
powstanie lokalnych wspólnot, które
w globalizującym się świecie dają ich
członkom poczucie sprawczości definiowanej jako korzystanie z prawnych
i faktycznych możliwości decydowania o hierarchii celów dla wspólnoty
ważnych, sposobach i kolejności ich
realizacji oraz, co bardzo ważne, ale
nie najważniejsze, o osobach, którym
się realizację owych celów powierza.
I właśnie z perspektywy tych 30 lat
uważam, że wytworzenie się w Polsce
grupy osób mających doświadczenie
samorządowe, które obecnie zajmują
różne stanowiska w administracji
rządowej, samorządowej, organach
kontroli, organizacjach sektora pozarządowego, kulturze i gospodarce,
pozwala snuć przypuszczenie, że na
szczeblu lokalnym mamy kadry, które
z pandemią, ale, co równie istotne, z
jej skutkami, jakie wystąpią w sferze
społecznej i gospodarczej, sobie poradzą.
Moje przekonanie wypływa z
faktu, że w ciągu 30 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego udało
się wdrożyć wiele reform dotyczących różnych sfer życia publicznego.
Dzięki mechanizmom dofinansowania inwestycji, otoczenie, w którym

Zbigniew Rękas, zastępca prezesa RIO w Kielcach, p.o., zatrudniony
w RIO w latach 1993–1998, w latach 1998-2006 Starosta Tarnobrzeski, radny powiatu 2006-2010, od 2010 ponownie w RIO, obecnie jako
zastępca prezesa.
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żyjemy, zmieniło się w sposób przez
poprzednie pokolenia nieoglądany.
Tak więc samorząd terytorialny ma
przed sobą przyszłość, bo zdarzenia
z przeszłości udowadniają jego skuteczność.
Istotą refleksji jest uogólnienie. Na
uogólnienie składają się szczegóły.
Nie było celem piszącego te słowa
postawienie pytań szczegółowych
i poszukiwanie na nie odpowiedzi,
które w związku z okrągłą rocznicą
powstania samorządu terytorialnego
na szczeblu gminnym się pojawiają.
Tych pytań mogło być wiele. Pandemia doprowadzi do przełomu,
w którym na nowo musi być zdefiniowana światowa, a zatem i nasza
narodowa gospodarka oraz relacje międzyludzkie. Z tego względu,
moim zdaniem, wiele z problemów, w
związku z którymi owe pytania mogły
się pojawić, jest, a na pewno będzie,
aktualnych. W nauce zarządzania jest
takie stwierdzenie, że generałowie
przygotowują nas do wojen, które już
się skończyły. Oby osoby, które będą
wprowadzać regulacje dotyczące
samorządu terytorialnego (oczywiście
nie te doraźne, ale strategiczne), nie
popełniły tego błędu. Gdyż niewątpliwie świat, jaki się wyłoni po pandemii,
będzie inny niż przed. Chyba spowolni. Chyba będzie mniej globalny,
a bardziej lokalny. Do takich bardzo
ogólnych wniosków uprawnia logika
zdarzeń, które dzieją się na naszych
oczach. Zatem skutkiem tego musi
być powstanie przestrzeni do poszukiwania nowych zadań dla wspólnot
terytorialnych. To jest szansa.
I na koniec. Ustawodawca, podejmując trud zreformowania państwa
polskiego po przełomie roku 1989,
musiał przełamać monopol władzy
partyjnej i państwowej. Pomysłem na
to był samorząd terytorialny, początkowo na szczeblu gminy, później
od 1999 roku również na szczeblu
powiatowym i wojewódzkim. To się
sprawdza i osoby, które swoje życie
z tymi przedsięwzięciami związały,
mogą mieć poczucie satysfakcji
uczestnictwa w czymś sensownym.
Niestety, świętowanie tego jubileuszu
nie może być wolne od poszukiwania
odpowiedzi na pytanie, co dalej? Ale,
jak śpiewał Marek Grechuta, „ważne
są tylko te dni, których jeszcze nie
znamy”.

Zbigniew Rękas, drugi z lewej, podczas sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

Kielce, 9 kwietnia 2020 r.

25

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne LIPIEC - WRZESIEŃ 2020

Moja
historia
społecznikowska, pasja obywatelska zaczęła się
trochę wcześniej. Muszę wspomnieć
czas studiów, które przypadły na
lata 1979-1984, okres Solidarności,
stanu wojennego, wszystkich zdarzeń, do których wtedy dochodziło.
Aktywnie działałem na Politechnice
Lubelskiej w akademickiej Solidarności. Zakładałem Niezależny Związek
Studencki, potem oczywiście doszło
do strajku. To były moje pierwsze
doświadczenia związane z potrzebą
działania, z potrzebą bycia aktywnym.
Po ukończeniu studiów, wiadomo,
wróciłem w swoje strony rodzinne.
Otrzymałem pracę w cementowni,
gdzie zapisałem się do Solidarności.
Działałem, byłem w jej zarządzie.
Pod koniec lat 80., gdy powstały
komitety obywatelskie, Lech Wałęsa
zachęcał do działalności w nich. Właściwie, w moim przypadku, to był ciąg
dalszy pracy na rzecz ludzi. Widziałem
potrzebę działania, tak jak jeszcze parę
osób, między innymi Marcin Majcher,
obecny burmistrz, Piotr Buchalski.
Zaczęliśmy rozmawiać, spotykaliśmy
się po dwóch, w grupach. Ogłosiliśmy,
że zakładamy Komitet Obywatelski i go
założyliśmy. Zrobiliśmy listę kandydatów na radnych miasta i gminy, zarejestrowaliśmy ją w Komitecie Wyborczym.
Pierwsze wybory w 1990 roku były
w Polsce bardzo udane dla Komitetów
Obywatelskich, ale nasi kandydaci nie
zdobyli większości. Jedną połowę stanowił Komitet Obywatelski, drugą –
dawni radni z poprzedniego układu.
Dzięki temu, że Marcin Majcher
jako lekarz weterynarii był osobą
znaną w okolicy, pojawiła się szansa,
że zostanie wybrany na burmistrza. Bo
wtedy burmistrza wybierała Rada. I tak
się stało. Ja trafiłem wtedy do 5-osobowego Zarządu Miasta i Gminy.
W pierwszych latach samorządu
nie uprawiało się żadnej wielkiej polityki. Wtedy obietnic nie można było
nawet składać, bo to był ruch oddolny.
Znalazło się w nim wiele osób niedoświadczonych w działalności gminnej.
Bardziej stawialiśmy na to, by z komitetów wystawiać ludzi miejscowych,
znanych, ludzi stąd. Takich, którzy są
znani, nie są związani z poprzednią
władzą. Oczywiście nasze hasła nie
różniły się wiele od ogólnych haseł
innych kandydatów, że chcemy samorządnego urzędu, samorządnej gminy,
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Ustawa,
która zmieniła Polskę
Zbigniew Banach

swoich funduszy, rozwoju gminy, praworządności w gminie.
Generalnie chcieliśmy, by na
naszych listach nie znalazły się osoby
spoza gminy. Chcieliśmy tych, którzy
tutaj na miejscu są szanowani, cenieni,
z rodzin znanych od kilku pokoleń
wstecz. To był nasz główny cel, sposób
na to, by naszych ludzi jak najwięcej
weszło do Rady.
W Zarządzie Miasta i Gminy, oprócz
burmistrza Marcina Majchera, mnie,
znalazł się Piotr Buchalski, Janusz Rożmiej, jeszcze dwóch kolegów z obwodów spod Ożarowa.
Pojawiła się idea samorządności,
która niosła za sobą wiele nadziei na
zmiany w lokalnej administracji. Z perspektywy tych trzydziestu lat wydaje mi,
że ustawa o samorządach, która wtedy
powstała, jest chyba najlepszą ustawą,
jaka w historii przytrafiła się samorządom i pozwoliła im rozwinąć skrzydła.
A to sprawiło, że udało się wiele zrobić

w Polsce.
Zaczynaliśmy w starym budynku
przy ulicy Mazurkiewicza, zaledwie
w paru pomieszczeniach. Nie było
mowy o luksusach, ba, o standardach,
które towarzyszą władzy. Przez dwie
kadencje udało nam się wybudować
piękny budynek w Ożarowie. To był
nasz pomysł, sami go sfinansowaliśmy. Oczywiście jest na terenie gminy
cementownia, która wtedy również
dynamicznie się rozwijała i płynęły
stamtąd podatki do kasy gminy, ale
staraliśmy się wykonywać takie rzeczy,
które dotąd nie miały możliwości realizacji, bo nikt na nie to pozwalał. Dzisiaj
Urząd jest przestronny, nowoczesny,
piękny, ludzie mogą wchodzić, uczestniczyć w wielu imprezach, spotkaniach,
jest Urząd Stanu Cywilnego.
Tworzyliśmy podstawy dla samorządu następnych kadencji. Ta pierwsza kadencja była szczególnie ważna,
bo podejmowaliśmy uchwały o ustanowieniu firm, zakładów komunalnych.
Będąc w tej pierwszej radzie i uczestnicząc w pierwszych spotkaniach, ciągle
obawiałem się, że nasze propozycje nie
przejdą. Wcale nie była nas większość
w Radzie, nie mogliśmy wszystkiego
przegłosować. Jednak koledzy z obwodów rolniczych byli naprawdę bardzo
odpowiedzialnymi ludźmi, nie stawiali barier. Doskonale zdawali sobie
sprawę, że musi być postęp, musimy
decydować, organizować wszystko od
początku. W gminie kasa była pusta,
wszystko wyglądało kiepsko.
Na naszym pierwszym zarządzie
podjęliśmy decyzję, że nie będziemy
robić rewolucji, usuwać wszystkich dawnych pracowników i zatrudniać nowych.
Po prostu zaczynaliśmy przekonywać,

Zbigniew Banach, radny dwóch kadencji, 1990-1994, 1994-1998,
przewodniczący Rady Miasta i Gminy drugiej kadencji w latach 1994-1998.
Urodził się w 1959 roku w Ożarowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej
uczył się w Technikum Hutniczo-Mechanicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej.
Po studiach zaczął pracę w ożarowskiej cementowni, gdzie pełnił i nadal
pełni kierownicze stanowiska.
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że działamy od nowa, myślimy inaczej.
Błędem jest, gdy nie ma ludzi, którzy
znają prawo, bo gmina opiera się na
prawie, na własnych uchwałach, na
ustawach sejmowych. Muszą być więc
ludzie, którzy to prawo znają. Dopiero
wtedy można podejmować decyzje o
zwolnieniach i przyjmować tych, którzy
by z nami od nowa zaczynali.
Zostałem wybrany przewodniczącym Rady w drugiej kadencji. To były
czasy bardzo burzliwe. Wszystkie decyzje, wszystkie podejmowane uchwały
były podszyte wyczuciem. Musieliśmy
jeździć za drobnymi sprawami po
całym kraju. To dzisiaj brzmi anegdotycznie, bo wszystko mamy w sklepach.
Dzisiaj nikt tego nie czuje, nie pamięta,
nie wie. To była kadencja trochę inna
niż pierwsza.
W pierwszej kadencji naprawdę
spotkali się społecznicy, ludzie, którzy
nie startowali do tych wyborów z układów politycznych, ze starych układów.
Ci bali się startować, bo każdy wiedział,
kto jest kto. To nie była Warszawa, tylko
Ożarów.
Gdy po pierwszej kadencji okazało się, że nikt nikomu nie wypominał
jego przeszłości, nikt nie aresztuje, nie
rozstrzeliwuje pod ścianą, zaczęły się
różne gry polityczne, grupowe, zawodowe. Nauczyciele posiadali swoich
radnych, rolnicy swoich. Pierwsza
kadencja pokazała, że rzeczywiście jest
to samorządność. Nikt nikomu niczego
nie nakazuje. Jak sobie ustalimy, tak
mamy.
Byłem aktywnym radnym, ale

jednak w 1998 roku nie zostałem
wybrany do samorządu. Jakie były
tego przyczyny? Pracowałem w cementowni, która coraz lepiej zaczęła prosperować, zarabiałem dość dobrze.
Otrzymałem, jak wszyscy, akcje, zacząłem się budować. Ludzie nas postrzegali jako wybrańców. Rozmawiałem
z ludźmi, przekonywałem, ale uznali,
że moja praca w samorządzie jest
zbędna.
Tak to jakoś dziwnie się układało,
że ci, którzy zaczęli budować domy i
je kończyć, w następnej kadencji nie
dostawali się do Rady. Jesteśmy małym
miasteczkiem, ludzie wszystko wiedzą,
wszystko znają, mają swoje priorytety, swoje podejście. Wiem, że łaska
pańska na pstrym koniu jeździ. Bardzo
wiele różnych czynników ludzie biorą
pod uwagę. Nie mam do nikogo pretensji.
Tu się urodziłem, tu mieszkałem.
Ostatnie 8 lat mieszkam gdzie indziej,
ale bardzo często przyjeżdżam, bo
mam tu rodzinę, wielu przyjaciół,
kolegów. Uważam, że ta ustawa o
samorządzie, która dała ludziom możliwość przejęcia władzy na poziomie
lokalnym, zmieniła Polskę. Zmieniła
te wszystkie „małe ojczyzny”. Wokół
Ożarowa jeżdżę od 50 lat, po różnych
ścieżkach, różnych drogach. Teraz
robię to z przyjemnością, wszędzie jest
asfalt, solidna droga, w miejscowościach wszędzie jest woda, kanalizacja.
Pewnie zdarzały się w różnych gminach
jakieś błędy, wypaczenia, trudno, by
wszystko było idealne, ale uważam, że

w 99 proc. to był strzał w dziesiątkę. To
była historyczna zmiana.
Raz - zmieniło się otoczenie gmin,
szczególnie małych miasteczek, dwa –
ludzie coś mogą robić sami. Jeśli chcą
wybrać tego burmistrza czy tego radnego, to nikt im nie będzie go przywoził
w teczce, co kiedyś było nagminne. Jak
im nie pasuje, to mogą go odwołać lub
nie wybrać na następną kadencję. Oni
decydują. To nie było takie proste na
początku.
Ja brałem udział w wyborach przed
dziewięćdziesiątym rokiem. Ludzie
mówili, że to bez sensu, bo i tak odpowiednia lista wygrywa. Po pierwszej,
drugiej, trzeciej kadencji poznaliśmy, że
to nie jest tak. Nikt niczego nie narzuci.
Kogo ludzie wybiorą, tego będą mieć.
Jeszcze nam trochę brakuje do
demokracji, jeszcze jedno pokolenie
musi się uczyć, ale samorząd ma duży
wkład w naukę demokracji.

27

Samorządowe pismo społeczno-kulturalne LIPIEC - WRZESIEŃ 2020

Swoją przygodę z samorządem
rozpocząłem w roku 1994. Kiedy
ruszyła kampania wyborcza do drugiej kadencji rad gmin, postanowiłem ubiegać się o mandat radnego
do Rady Gminy w Ożarowie. Pełniłem
wówczas funkcję dyrektora Zespołu
Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie i zdawałem sobie sprawę,
że jako samorządowiec mogę mieć
duży wpływ na kształtowanie naszej
„małej ojczyzny”, szczególnie na
kształt oświaty.
Startując na radnego, zdawałem
sobie też sprawę z tego, że jest to
służba na rzecz mieszkańców, a nie
kariera. Jeżeli radny ma takie przeświadczenie, to może mieć satysfakcję
z pełnienia swojej funkcji. Decydując
się na zostanie radnym, wiedziałem,
że mogę wziąć sprawy w swoje ręce
i mieć realny wpływ na to, co dzieje
się w naszej lokalnej społeczności.
Stawałem się także osobą publiczną,
postawioną „na świeczniku”. Musiałem liczyć się z ciągłą obserwacją, a
nierzadko i krytyką. Każde moje działanie było powszechnie oceniane i
komentowane. Ale warto płacić taką
cenę za podjęcie się samorządowej
funkcji, gdy ma się przekonanie o
słuszności swoich działań. Starałem
się zawsze wsłuchiwać w głos mieszkańców, głęboko wierząc, że przez
swoją aktywność i zaangażowanie
chociaż w małym stopniu przyczynię się do poprawy standardu życia
mieszkańców naszego miasta i gminy
oraz zmiany na lepsze otoczenia. W
tym miejscu dziękuję mojej żonie za
wyrozumiałość i wspieranie mnie w
tych działaniach.
W latach 1998–2006 pełniłem
funkcję
przewodniczącego
Rady
Miejskiej w Ożarowie. Uważam, że
kadencje te były owocne i w wielu
przedsięwzięciach byliśmy skuteczni.
Został wtedy wykonany szereg inwestycji o strategicznym znaczeniu. Zaliczyć do nich można między innymi:
- budowę basenu kąpielowego
połączonego z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie, który
uzupełnił bazę sportowo-rekreacyjną,
- budowę kanalizacji burzowej i
sanitarnej w ulicy Kolejowej w Ożarowie,
- budowę ronda u zbiegu ulic Jana
Pawła II, Sandomierskiej, Kolejowej i
Ostrowieckiej, które są w ciągu dróg
krajowych i wojewódzkich,
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Mogłem wziąć sprawy
w swoje ręce
Mirosław Adamek

- dofinansowanie wymiany w mieście sieci przesyłowej ciepła i kotłowni,
co przełożyło się na zmniejszenie
kosztów ogrzewania dla mieszkańców
osiedla Wzgórze,
- modernizację dróg gminnych,
a przy współpracy z Powiatem Opatowskim również dróg powiatowych
przebiegających przez teren gminy
Ożarów,
- wybudowanie dwóch odcinków
dróg betonowych przy współpracy z
Cementownią Ożarów,
- rozbudowę stadionu sportowego.
Wykonanych zostało wiele inwestycji na terenie szkół, co zmieniło

znacznie ich wizerunek. Oprócz inwestowania w szkoły gminne znaczna
pomoc płynęła również dla szkoły
prowadzonej przez Powiat Opatowski, a znajdującej się w Ożarowie, tj.
Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie. Uruchomiono Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, które miało
służyć lokalnym przedsiębiorcom. Rozbudowana została sieć wodociągowa,
sanitarna oraz gazowa, zmodernizowano oczyszczalnię ścieków. Teren
gminy został pokryty światłowodami.
Nawiązano współpracę z Gminą Krościenko nad Dunajcem i Spiską Białą
na Słowacji.
Możemy cieszyć się z tego, co
udało nam się zrobić w służbie zdrowia. Przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ożarowie uruchomiono podstację Pogotowia Ratunkowego, gdzie pełniony
jest dyżur całodobowy. Za tym poszły
pieniądze na zakup karetki.
Sukcesem była polityka historyczna, a dotyczyła ustanowienia
symboli i insygniów władzy samorządowej Gminy Ożarów. Ufundowano
sztandar, ustanowiono herb Gminy
Ożarów, Chorągiew, Łańcuchy dla
Przewodniczącego Rady Miejskiej i
Burmistrza oraz inne znaki heral-

Mirosław Adamek, radny Rady Miasta i Gminy w Ożarowie trzech kadencji w latach 1994-2006, przewodniczący Rady Miejskiej w latach 19982006. W latach 2014-2018 radny Rady Powiatu Opatowskiego, członek
Zarządu Powiatu.
Urodził się 5 kwietnia 1959 roku w Sułoszowej, gdzie ukończył szkołę
podstawową. Następnie uczęszczał do Technikum Mechanicznego w
Olkuszu i w 1979 roku otrzymał dyplom technika. W 1984 roku uzyskał
dyplom magistra pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.
Ukończył także studia podyplomowe w zakresie wiedzy o społeczeństwie,
zarządzania oświatą, doradztwa zawodowego. Od 1986 roku mieszka w
Ożarowie, gdzie na początku pracował jako nauczyciel, a następnie od
1992 pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Obecnie pracuje w Urzędzie Miejskim w Ożarowie jako inspektor do spraw
oświaty i ochrony zdrowia.
Za aktywność zawodową i działalność społeczną uhonorowany został
kilkoma odznaczeniami i medalami, m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za Zasługi dla Obronności
Kraju, Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
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dyczne. Wydano również książkę
„Monografia Ożarowa”. To wszystko
było możliwe dzięki współpracy, zaangażowaniu i wspólnym działaniom
przewodniczącego Rady Miejskiej w
Ożarowie, Burmistrza Ożarowa oraz
Prezesa Stowarzyszenia Kulturalnego
„Forum” w Ożarowie. To tylko pewien
wycinek działań tych dwóch kadencji,
kiedy przewodniczyłem radzie.
Bycie
przewodniczącym
Rady
Miejskiej należy do zadań trudnych,
ale ważnych. Przewodniczący niejednokrotnie musi być arbitrem w wielu
sprawach i dokonywać takich rozstrzygnięć, aby nie ucierpiały na tym
sprawy istotne dla gminy i jej mieszkańców. Często mylnie określana jest
rola przewodniczącego jako pracodawcy burmistrza. Przewodniczący
ma w swoim zakresie obowiązków
organizowanie pracy Rady, prowadzenie sesji i reprezentowanie Rady
na zewnątrz. Przewodniczący nie jest
ciałem wykonawczym, nie może pewnych rzeczy robić sam. Ciałem wykonawczym jest burmistrz, natomiast
Rada pełni funkcję uchwałodawczą,
wnioskuje o podjęcie określonych
działań oraz pełni funkcję kontrolną.
W trakcie pełnienia funkcji przewodniczącego starałem się o to, aby panował dobry klimat współpracy pomiędzy
radnymi a burmistrzem. Chodzi o
to, że klimat zrozumienia i inicjowania wspólnych działań, programów
czy inwestycji przynosi jeszcze lepsze
efekty dla lokalnej społeczności. Takiej
współpracy życzę wszystkim Radom w
kolejnych kadencjach. Zgoda buduje!
Samorząd lokalny, mam tu na myśli
gminy i powiaty, zajmuje się sprawami
bezpośrednio dotyczącymi mieszkańców. Są to wszelkie zadania i usługi
komunalne, zarówno w zakresie infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, utylizacja odpadów i oczyszczanie
ścieków, drogi lokalne, komunikacja
zbiorowa itp.), jak i społecznej (oświata,
ochrona zdrowia, pomoc społeczna,
instytucje kultury), administracja, planowanie przestrzenne i budownictwo,
ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego. W odróżnieniu od samorządu wojewódzkiego,
który tworzy warunki rozwoju gospodarczego regionu i przygotowuje strategię
rozwoju.
Powiaty są trwałym czynnikiem
organizacji życia zbiorowego w Polsce.
Powiat to kilka lub kilkanaście gmin

połączonych tradycją, więziami społecznymi, instytucjami, które służą im
wszystkim. Powiat wykonuje zadania
lokalne o charakterze ponadgminnym. Jako radny powiatu korzystałem
z doświadczenia, jakie zdobyłem w
pracy w samorządzie gminnym. Tryb
pracy podobny, z tym że inne są zadania do wykonania. W pracy w samorządzie gminnym za moich kadencji
nie było upolitycznienia Rady. Radni
pracowali z ogromnym zapałem,
entuzjazmem, aby jak najlepiej służyć
gminie i jego mieszkańcom. Praca
w samorządzie powiatowym też była
pełna entuzjazmu i zapału, ale oscylowała wokół partii politycznych, których
przedstawiciele zasiadali w Radzie
Powiatu.
Samorząd to branie odpowiedzialności za swoją „małą ojczyznę”
poprzez decydowanie o sprawach w

sposób autonomiczny. Główną wartością samorządu jest to, że mieszkańcy
danego obszaru, a więc wspólnota,
która ma wspólne interesy i wspólne
sprawy do rozwiązania, sama decyduje o swoich sprawach i kontroluje
ich wykonanie. O tym, co będzie
dobre dla wspólnoty, najlepiej wiedzą
osoby, które w niej mieszkają i są z nią
bezpośrednio związane. Dzięki samorządom państwo może działać sprawniej i lepiej odpowiadać na potrzeby
swoich obywateli. Poprzez samorządy wzmacniane jest także poczucie
wspólnoty i odpowiedzialności.
Uważam, że wszystkie decyzje
podejmowane w ciągu XXX lat istnienia samorządu były dobre. Wynikały
one ze strategii zrównoważonego
rozwoju Gminy Ożarów. Chociaż niektóre nie były łatwe, to po latach okazywało się, że były słuszne.
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- Ma Pani olbrzymie doświadczenie w samorządzie. Jak to się stało,
że zaczęła Pani angażować się w
sprawy publiczne? Jak zaczęła się
Pani przygoda w samorządzie?
- To była druga kadencja samorządu. Mieszkałam wtedy na osiedlu
Wzgórze i pracowałam w Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.
Uważałam, że moja osoba wpłynie
na rozwój samorządu, na polepszenie pracy w gminie Ożarów i dlatego
zdecydowałam się kandydować. Bez
trudu uzyskałam mandat.

Samorząd pozostanie samorządem
Krystyna Wieczorek

- Z jakim hasłem Pani wtedy
startowała, z jakim programem?
- Rozmawiałam z ludźmi i ludzie
mi zaufali. Nigdy nie robiłam żadnych
ulotek, plakatów, banerów. Najważniejszy był dla mnie kontakt z ludźmi.
- Jaka była Pani pierwsza
kadencja? Jakie decyzje podejmowali wtedy radni?
- To wtedy podjęliśmy uchwałę
związaną
z
budową
Pływalni
„Neptun”, budynku Urzędu Miasta i
Gminy. Pochodzę z rodziny chłopskiej,
rolniczej i chociaż mieszkałam wtedy
w mieście, to zawsze myślałam o sprawach wsi. To wtedy ujednoliciliśmy
opłaty za wodę, bo w środowisku wiejskim stawki były wyższe niż w mieście.
Pamiętam, że moim głosem przeszła
ta uchwała. Zaczęliśmy budowę dróg,
dzisiaj wszystkie są wykonane. Widać,
jak zmieniło się oblicze naszego
miasta, naszych wsi.
- Jak to się stało, że w kadencji 1998-2002 Pani pauzowała w
samorządzie?
- Startowałam do Rady Powiatu,
zabrakło mi trzech głosów. Nie
mogłam jednocześnie startować do
gminy. W tym czasie przeprowadziłam
się do Sobótki i już stamtąd wystartowałam do Rady Miasta i Gminy.
Chociaż miałam mały staż w miejscu
zamieszkania, byłam rekordzistką w
liczbie zdobytych głosów. Otrzymałam ich więcej niż czterej nowi radni
razem.
- Jakie w kadencji 2002-2006
podejmowano
decyzje?
Czy
pamięta Pani ten czas?
- Zaczęliśmy się starać o budowę
chodników przy drodze krajowej
w Przybysławicach, Jakubowicach,
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Sobótce. W jednej kadencji to były
plany, przygotowywanie dokumentacji, w drugiej zaczęła się ich budowa.
- Jakie były nadzieje środowisk lokalnych związanych z wejściem do Unii Europejskiej?
- Byliśmy zadowoleni. Świetnie
wykorzystywaliśmy ten czas. Jako
mieszkańcy wsi Sobótka złożyliśmy
wniosek do Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego, by wyremontować siedzibę jednostki OSP.
Wykonaliśmy remont budynku, położyliśmy płytki, zbudowaliśmy kominek.
- W 2006 roku została Pani
przewodniczącą Rady Miasta i
Gminy. Kto wtedy jeszcze
kandydował na to stanowisko?
- Moim kontrkandydatem
był Grzegorz Dębniak, który,
tak się potem złożyło, został
wiceprzewodniczącym. Była to
moja nowa rola jako przewodniczącej. Starałam się kierować
radą zgodnie z regulaminem,
dbałam o dyscyplinę.

- Jakie inicjatywy podejmowali radni wtedy i w następnych
kadencjach?
- Główny nacisk położyliśmy
na to, by każdy mieszkaniec miał
utwardzoną drogę do swojej posesji.
Wszystkie drogi zostały wykonane,
pozostały tylko drobne odcinki. W
tym czasie powstała jeszcze oczyszczalnia ścieków, wykonano termomodernizację wszystkich obiektów
użyteczności publicznej, rewitalizację Ożarowa. Zaczęliśmy realizować
duże projekty dedykowane seniorom. Zdecydowaliśmy o budowie dla
nich nowego obiektu, który powstał
pod koniec kadencji 2014-2018.
Jest tak duże zainteresowanie tą
działalnością, że budynek dla seniorów będzie rozbudowywany.
- Czym dla Pani jest samorząd? Jak zmienia się ta idea?
- Przekazywane są samorządowi
coraz to nowe zadania, ale za tym
nie idą pieniądze. Samorząd przez
to ubożeje, nie ma środków na
realizację wszystkich zadań. Coraz
częściej mamy do czynienia z centralizacją. Mam jednak nadzieję, że
się nie damy. Samorząd pozostanie
samorządem. Najlepszym gospodarzem jest ten, który mieszka na dole.
Trudno decydować o inwestycjach i
potrzebach lokalnych środowisk z
poziomu władzy centralnej.

Krystyna Wieczorek, radna Rady Miejskiej w Ożarowie w kadencjach:
1994-1998, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 20182023. Przewodnicząca Rady Miejskiej piątej, szóstej i siódmej kadencji. Przebieg pracy zawodowej: Powiatowa Rada Narodowa w Opatowie
do czasów reorganizacji, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,
własna działalność gospodarcza, obecnie na emeryturze.
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Pracę w samorządzie Miasta i
Gminy Ożarów rozpoczęłam w V
kadencji, od 2006 roku, i pracuję w
nim do dziś. Jest to moja czwarta
kadencja.

Do wyborów w 2018 roku pracowałam we wszystkich komisjach, przez
dwie kadencje byłam przewodniczącą
Komisji Budżetu, a obecnie pełnię
funkcję przewodniczącej Rady Miejskiej.
Moje największe osiągnięcia to
rewitalizacja centrum wsi, w tym
generalny remont świetlicy, budowa
boiska i placu zabaw oraz ożywienie życia społecznego i kulturalnego
w Wyszmontowie, skąd dotychczas
pełniłam i pełnię funkcję radnej.
To budowa kilku odcinków dróg,
a także oczekiwanego od zawsze
chodnika. I najważniejsze, to pomoc
wielu ludziom w zakresie zaspokojenia potrzeb socjalnych i zapewnienia
opieki medycznej.
Nie bez znaczenia jest również
pozyskiwanie zewnętrznych środków
pieniężnych na wyposażenie świetlicy
i integrację mieszkańców, w tym ożywienie działalności prężnie działającego dziś Koła Gospodyń Wiejskich,
w którym pełnię funkcję przewodniczącej.
Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym, jej kompetencje
są bardzo szerokie, muszą być jednak
zgodne z zapisami zawartymi w Ustawie o Samorządzie Gminnym. Gmina
Ożarów jest gminą zasobną, więc i
praca w tym samorządzie może przekładać się na wymierne korzyści dla
społeczeństwa. Każdy członek Rady,
idąc do samorządu, deklaruje wolę

Zgoda buduje...
Halina Dragan
pracy dla dobra wspólnego, w tym
najbardziej na rzecz swojego środowiska.
Przez te 30 ostatnich lat w naszej
gminie udało zrobić się bardzo wiele,
radni wszystkich kadencji, a także
Zarząd Gminy na czele z panem
burmistrzem, zadbali o to, aby na
lepsze zmieniło się oblicze miasta
Ożarowa, jak i poszczególnych miejscowości. Największe zmiany zaczęły
następować z chwilą pojawienia się
możliwości korzystania ze środków
unijnych, różnego rodzaju funduszy, w
tym szwajcarskich i norweskich. Radni
podejmowali właściwe uchwały i każdego roku gmina mogła realizować
wielomilionowe zadania.
Odnowione, ocieplone i zmodernizowane zostały wszystkie budynki
użyteczności publicznej, zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, powstał
stadion sportowy i kryta pływalnia –
ogromne dobrodziejstwo dla dzieci i
młodzieży, ale również dla osób dorosłych. Dokonana została rewitalizacja
całego osiedla mieszkaniowego, wyremontowano i wybudowano wiele dróg
i chodników. Zbudowano świetlice
wiejskie, a przy nich boiska i bardzo
dobrze wyposażone place zabaw.
Dzięki dofinansowaniu ze środków
zewnętrznych co roku gmina wydaje
na inwestycje około 10 mln złotych.
Dobrą decyzją Rady Miejskiej
było utworzenie Funduszu Sołeckiego, z którego korzystają mieszkańcy wsi. Fundusz ten stworzył
warunki do bardzo silnej integracji
mieszkańców, bo wspólne decyzje o
przeznaczeniu tego funduszu przynoszą bardzo wymierne korzyści
mieszkańcom.
Każdego roku rosną dochody
budżetu gminy, a tym samym wydatki.
Pomimo braku jednomyślności, gmina

nadal korzysta z unijnego dofinansowania i w ostatnim czasie znów
dokonano bardzo istotnych zmian.
Wyremontowana została sala widowiskowa Domu Kultury, gdzie po prostu
kwitnie życie kulturalne, zarówno
wśród małych mieszkańców, jak i
dorosłych. Pod okiem doskonałych
instruktorów dzieci i młodzież rozwijają swoje talenty, a seniorzy doskonalą swoje umiejętności.
Pamiętając o najstarszych mieszkańcach, których niestety jest coraz
więcej, zbudowany został nowoczesny
i bardzo dobrze wyposażony, dostosowany do potrzeb ludzi starszych, Dom
Seniora. Placówka cieszy się ogromnym powodzeniem. Podobne obiekty
powstały również przy placówkach
szkolnych na terenie wiejskim.
Rada Miejska stara się wspomagać
włodarzy gminy w ich działaniach,
popiera przedstawiane przez burmistrza projekty uchwał. Zdarza się,
że na wniosek radnych wnoszone są
poprawki, a wszystko po to, aby jak
najlepiej służyć społeczeństwu.
Jak stare powiedzenie mówi:
„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.
Jak najlepiej staramy się wykorzystać
istniejące możliwości.

Halina Dragan, radna Rady Miejskiej kadencji w latach 2006-2010,
2010-2014, 2014-2018; w kadencji 2018-2023 przewodnicząca Rady
Miejskiej. Reprezentuje Wyszmontów, Tominy, mieszka w Wyszmontowie.
Urodziła się 13 września 1953 roku. Posiada wykształcenie średnie. Długoletni pracownik Banku Spółdzielczego w Ożarowie. Obecnie na emeryturze. Ma męża Adama i córkę Wiolettę.
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W styczniu 2019 roku objąłem
funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Spółki Cement
Ożarów SA, zastępując na tym stanowisku prezesa Andrzeja Ptaka.
Przejąłem stery w nowoczesnym
zakładzie, w którym pracuje zmotywowany zespół z ogromną wiedzą
i doświadczeniem, co stanowiło i
dalej stanowi dla mnie źródło wielu
inspiracji.
W 1995 roku cementownia pozyskała irlandzkiego inwestora strategicznego - Grupę CRH plc. Był to
dla cementowni punkt wyjścia dla
rozwoju i realizacji ambitnego planu
inwestycyjnego. Do tej pory udało się
m.in. zmodernizować zakład, który
posiada piec do wypału klinkieru o
najwyższej wydajności w Europie,
tj. 8.500 ton na dobę, a przeprowadzone inwestycje pozwalają na
ciągłe realizowanie celów strategicznych i dalszy rozwój Spółki. CRH stoi
na stanowisku, że stabilny sukces w
biznesie opiera się na utrzymywaniu
doskonałych relacji ze wszystkimi
interesariuszami. Z zaangażowaniem tworzymy miejsca pracy oparte
na wzajemnym szacunku, aktywnie
uczestniczymy w inicjatywach dobrosąsiedzkich i działamy na rzecz
mieszkańców pobliskich gmin.
Jako przedsiębiorstwo mocno
osadzone w społeczności lokalnej
jesteśmy ukierunkowani na pielęgnowanie dobrych relacji, więc jako
zakład będziemy mieć swój udział w
rozwoju regionu poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw oraz aktywną
działalność w sferze społeczno-kulturalnej.
Przypomnę, że wraz z gminą
Ożarów jesteśmy współorganizatorami masowej imprezy Dni Ożarowa, która co roku odbywa się w
czerwcu i przyciąga ponad 5 tys.
uczestników. Ponadto cementownia
od ponad 25 lat wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w
Ożarowie organizuje regularnie plenery artystyczne cieszące się zainteresowaniem malarzy oraz rzeźbiarzy
z wyższych uczelni artystycznych z
całej Polski.
Przedstawiciele Zarządu oraz
delegacje pracowników co roku
biorą udział w obchodach rocznicy
odzyskania niepodległości, gromadząc się na rynku przed Pomnikiem Niepodległościowym, którego
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Wspieramy i będziemy wspierać
lokalne inicjatywy
Janusz Miłuch

współfundatorem była cementownia.
Ponadto na uroczystości barbórkowe
organizowane przez cementownię
zapraszani są przedstawiciele władz
lokalnych, co jest doskonałą okazją
do zacieśnienia relacji pomiędzy

lokalnymi władzami i
pracownikami Spółki.
Od 30 lat samorząd Ożarowa sprawdza się, pracując na
rzecz lokalnej społeczności i walcząc o
poprawę codziennego
życia
mieszkańców.
Zrealizowane inwestycje widoczne są gołym
okiem, a cementownia
nadal z przyjemnością
i
zaangażowaniem
będzie wspierać lokalne inicjatywy.
Mam nadzieję, że dalsza współpraca
naszego zakładu z władzami gminy
będzie dawała obu stronom satysfakcję i przynosiła obopólne korzyści.

Janusz Miłuch urodził się w 1969 roku, mieszka w Białych Błotach koło
Bydgoszczy. Ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy na
Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, po studiach przez trzy lata
pracował w zakładach Zachem, potem przeszedł do przemysłu cementowego, z którym związany jest ponad 20 lat. Pracował w cementowni koło
Inowrocławia, Cementowni Kujawy. Cztery lata przebywał za granicą, był
prezesem spółek cementowych w Słowenii i Czechach. Od czterech jest
związany z irlandzką Grupą CRH, która stała się właścicielem cementowni
w Ożarowie. Od stycznia 2019 pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora
Generalnego Cement Ożarów SA CRH Company.
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Czas upływa bardzo szybko. Tak
niedawno, bo w 2015 roku, podsumowywaliśmy 25 lat funkcjonowania Samorządu Ożarowskiego, a
już mamy 30 lat tej wspaniałej idei
samorządów lokalnych.

Wspaniała idea
samorządów lokalnych
Andrzej Ptak
również wspomaganie organizacji
pleneru malarskiego organizowanego przez MGOK. Wspieramy sport,
szkoły, przedszkola i wiele inicjatyw
mieszkańców, spełniając nasze zaangażowanie w rozwój społeczności
lokalnej.
Pragnę podziękować Władzom
Miasta i Samorządowi za przychylność i wsparcie cementowni w rozwoju naszych zasobów surowcowych
i w wydawaniu koniecznych opinii i
zatwierdzeń do realizacji zadań inwestycyjnych.

To kolejny okres rozwoju samorządności w mieście i gminie, ale
również pogłębienie współpracy z
dużą firmą, jaką jest Spółka Cement
Ożarów SA w podstawowej jednostce
samorządu terytorialnego.
Z perspektywy upływającego czasu
jest mi bardzo miło, że współpracowałem z samorządem, któremu niezmiennie przewodzi burmistrz Marcin
Majcher. Oceniam, że pomimo zdarzających się rozbieżności we wzajemnych oczekiwaniach, potrafiliśmy
zawsze wypracować rozstrzygnięcia
korzystne dla obu stron. Mówiłem o
tym niejednokrotnie i teraz pragnę
podkreślić, że zbierane doświadczenie pozwalało nam na efektywniejszą
współpracę.
Wspólna organizacja Dni Ożarowa i Dnia Otwartego spółki to
coroczne wydarzenie środowiskowe,
w którym uczestniczy ponad 5 tysięcy
mieszkańców. Obecność tak dużej
liczby zainteresowanych potwierdza
konieczność organizacji eventu, w
którym może pokazać się młodzież i
środowiska twórcze naszej społeczności, uzupełniane przez najlepszych
artystów krajowych.
Współpraca z samorządem to

Przyszedł czas na zakończenie
mojej aktywności zawodowej i w 2019
roku przeszedłem na emeryturę. Dziękuję za długoletnią współpracę. Szczególnie dziękuję za przyznanie tytułu
Honorowego Obywatela Ożarowa.
Jest to dla mnie bardzo duży honor i
wyróżnienie.
Cieszy fakt, że mój następca,
prezes Janusz Miłuch, również efektywnie współpracuje z naszym Samorządem dla rozwoju Ożarowa i Spółki
Cement Ożarów.

Ceremonia wręczenia przez Burmistrza Ożarowa Marcina Majchera Honorowego Obywatela
Miasta Ożarowa Prezesowi Andrzejowi Ptakowi – uchwała z dnia 24.IV.2012 r.

Andrzej Ptak urodził się w Tarłowie w 1953 roku. Po ukończeniu Szkoły
Podstawowej kontynuował naukę w V Liceum Ogólnokształcącym im.
Piotra Ściegiennego w Kielcach. Studiował na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 12 września 1977
roku rozpoczął pracę etatową w budującej się cementowni pod Ożarowem. Był głównym technologiem, szefem produkcji, zastępcą dyrektora
do spraw produkcji. 13 marca 1992 roku otrzymał nominację na Dyrektora Generalnego. Przeprowadził zakład przez trudny okres prywatyzacji w
latach 90., gdy ostatecznie w 1995 irlandzki koncern CRH nabył jej udziały.
Do końca 2018 roku Andrzej Ptak był Dyrektorem Generalnym i Prezesem
Zarządu Grupy Ożarów. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej
Cement Ożarów.
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Moja przygoda z Ożarowem zaczęła
się na początku 2001 roku za sprawą
red. Józefa Myjaka. Kilka miesięcy
wcześniej dostałem od niego propozycję wydania drukiem moich prowadzonych już od kilku lat badań związanych
z historią pierwszej wojny światowej na
Sandomierszczyźnie, których elementem były również cmentarze wojenne z
tego okresu.
W lutym 2001 i kilku kolejnych miesiącach, zanim jeszcze ukazała się moja
pierwsza książka poświęcona temu
zagadnieniu, na łamach czasopisma
„Ożarów” przedstawiłem historię takich
właśnie cmentarzy na ziemi ożarowskiej.
To był początek mojej, trwającej prawie
20 lat, współpracy z Ożarowem. Jej
sprawcą, jak już wspomniałem, był red.
J. Myjak, który zachęcał mnie do pisania
kolejnych tekstów na temat historii Ożarowszczyzny.
Przez szereg lat jednym z głównych
tematów moich publikacji była problematyka legionowa. Ziemia ożarowska w
latach 1914 – 1915 obfitowała w związane z nią epizody naszej walki o niepodległość. Jednym z głównych wątków
były oczywiście wydarzenia, które miały
miejsce w Jakubowicach w październiku
1914 roku. Łącznie napisałem kilkanaście artykułów poświęconych tej tematyce,
które ukazały się na łamach „Ożarowa”.
W 2004, zachęcony przez regionalistę i
społecznika Wiesława Chmielewskiego,
napisałem książkę „Legioniści w Jakubowicach”, która stała się podsumowaniem
dotychczasowych poszukiwań i badań
w tym zakresie. Książka ukazała się w
Wydawnictwie Myjakpress.
W kolejnych latach współpracy z
pismem „Ożarów” sięgałem również
po inne zagadnienia. Red. Józef Myjak
nie ograniczał tematyki, choć, co dzisiaj
wspominam z uśmiechem, ale i pełnym
zrozumieniem, zawsze podkreślał, że
musi być w nich „coś ożarowskiego”.
Zawsze starałem się spełniać ten wymóg.
Napisałem szereg artykułów (już nie
„legionowych”) związanych z dziejami
Ożarowszczyzny w czasie pierwszej wojny
światowej, przedstawiłem biografie kilku
postaci, w tym rosyjskiego generała, który
poległ pod Glinianami.
Poruszałem również inne tematy z
XIX- i XX-wiecznej historii ziemi ożarowskiej. Pisałem o powstaniu styczniowym,
o rewolucji 1905 roku, o ożarowskich
bibliotekach, o linii kolejowej przebiegającej przez Jakubowice, ale także np. o
pewnym epizodzie z drugiej wojny świa-
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Współpraca z Ożarowem
inspiracją do ciekawych pomysłów
Marek Lis
towej związanym z wielkim
niemieckim działem kolejowym. Na prośbę red. J.
Myjaka z przyjemnością napisałem także recenzje kilku
jego publikacji związanych
z Ożarowem. Pamiętam, że
wiele pracy i zapału włożyłem
w cykl trzech artykułów pod
wspólnym tytułem „Pitaval
ożarowski”. Wiele przyjemności sprawiło mi wertowanie
starych gazet i wyszukiwanie
ciekawych wydarzeń związanych z ciemnymi sprawkami dawnych mieszkańców
Ożarowszczyzny. Łącznie na łamach
„Ożarowa” opublikowałem blisko 60
artykułów.
Zebrane w trakcie ich pisania materiały posłużyły do innych prac historycznych. Zaszczytem dla mnie była
propozycja udziału w przygotowaniu
monograficznego opracowania dziejów
ziemi ożarowskiej pod red. prof. Feliksa
Kiryka. Po kilku latach prac, w 2009
roku, ukazało się dzieło „Ożarów. Dzieje
miasta i gminy”, w którym przygotowałem rozdział zatytułowany „W czasie
Wielkiej Wojny”.
Podsumowaniem moich zainteresowań związanych z okresem pierwszej
wojny światowej w odniesieniu do ziemi
ożarowskiej i szerzej, do Sandomierszczyzny, było ukazanie się w 2014 roku
książki „Ku Niepodległości. Działania
wojenne i dzieje czynu legionowego na
ziemi sandomierskiej i opatowskiej w
latach 1914 – 1915. Historia. Pamięć.
Tradycja”. Ta obszerna praca powstała
dzięki przychylności samorządu miasta i
gminy Ożarów. Towarzyszyła realizowanej w 2014 inicjatywie powstania w Ożarowie Pomnika Niepodległościowego,
który upamiętnia m.in. 100-lecie pobytu

na ziemi ożarowskiej legionistów J. Piłsudskiego w 1914
roku.
Z kolei w 2018, w 100.
rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości, ukazała się wspólna praca, moja
i red. Józefa Myjaka, zatytułowana „Wolność nie powstała
znikąd. Z dziejów ziemi
ożarowskiej w latach 1794
– 1920”, w której przedstawiliśmy walki o niepodległość
na ziemi ożarowskiej na przestrzeni
ponad 120 lat. Nieocenioną pomocą w
nadaniu publikacji ostatecznego kształtu
służył nam dyrektor Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury w Ożarowie, Marian
Sus.
Nie sposób nie wspomnieć również o
innych moich kontaktach z Ożarowem,
że wymienię tylko wizyty w ożarowskich
szkołach, w których prowadziłem lekcje
i wykłady na tematy związane z historią
regionalną.
Moja blisko dwudziestoletnia współpraca z Ożarowem sprawiła mi wiele
satysfakcji i pozwoliła na pogłębienie
zainteresowań. Była także inspiracją do
realizacji wielu ciekawych pomysłów i
doskonalenia warsztatu historyka regionalisty. Nie sposób wymienić wszystkich
ciekawych i życzliwych ludzi, których spotkałem na swojej ożarowskiej życiowej
drodze. Na pewno należeli do nich red.
Józef Myjak, Marian Sus, Wiesław Chmielewski, Marcin Kwieciński i wielu innych.
Na osobne wymienienie zasługują wieloletni burmistrzowie Ożarowa – Marcin
Majcher i Paweł Rędziak, którzy zawsze
przychylnie odnosili się do wydawniczych
działań regionalnych, wyróżniając się
tym na tle innych samorządów niezwykle
pozytywnie.

Marek Lis, historyk, archiwista, nauczyciel, bibliotekarz, regionalista.
Absolwent historii - archiwistyki Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej
w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa i
informacji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie. Autor wielu książek i publikacji o najnowszej historii ziemi opatowskiej i sandomierskiej. W kręgu jego
zainteresowań znajdują się głównie zagadnienia związane z działaniami
militarnymi okresu I wojny światowej.
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Było ich wiele… Wystawa „Cudze
chwalicie, swego nie znacie…”
corocznie pod tym samym tytułem
- pokazuje prace uczestników sekcji
plastycznych ożarowskiego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im.
Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie. Od 10 lipca do 10 października
br. można było ją oglądać w Galerii
„Pod Czerwonym Dachem” MGOK.
Wystawie nie towarzyszył wernisaż
z powodu pandemii, lecz zwiedziło
ją indywidualnie dużo osób. W tym
sezonie
zaprezentowano
prace
ponad 200 autorów, a więc jak każdego roku imponujący, przebogaty
dorobek uczestników, od dziecka do
dorosłego.

Pokaz zaczyna się od umieszczonych w szklanej gablocie eksponatów
wykonanych przez grupę „Spinka”
pod kierownikiem Patrycji Sus-Lutyńskiej. Nosi tytuł „Łapacze snów”. Są
to lalki z gałganków, ażurowe koliste
serwetki (robione z różnokolorowych
nici), kwiaty z bibuły. Całość wygląda
baśniowo, jak ze wschodniego bazaru,
zawieszona przestrzennie, zakomponowana ze smakiem.
Na sali we wnętrzu oglądać można
prace dorosłych wykonane pod okiem
Doroty Paluch: pejzaże - jeden z nich
to widok z Toskanii, stylizowan, martwe
natury z kwiatami, portrety dziewczęce
z rzewną melancholią, dekupaże na
ramach luster, krześle, desce i szkatułce, kamienne formy z głową kota,
płytki ceramiczne z roślinami, rysunkiem wgłębnym i wypukłym.
Naprzeciwko widać malunki dzieci
z grupy przedszkolnej „Słoneczka”
z Przedszkola Publicznego zrobione
pod okiem Eleonory Diener-Czuby. Są
zachwycające, zwłaszcza te z parasolkami. Dużo wyrazu mają kompozycje
przedstawiające zwierzęta, bajkowe

JEDNA Z WIELU W TRZYDZIESTOLECIU

Imponująca działalność
Tomasz Staszewski

postacie, bukiety kwiatów trzymanych
w różowych dłoniach o różnej gestykulacji, radosne anioły czy naklejone z
kolorowych pasków drzewa.
Idąc w głąb galerii, podobnie jak w
poprzednich latach, przestrzeń wypełniają - aż do linii kolumny - eksponaty
wychowanków Eleonory Diener-Czuby.
Z sufitu zwisają rzędem sowy o wielkich oczach, stylizowane z papieru,
płaskie, w różnych żywych kolorach,
zamiast piór mają wielobarwne liście
jesienne. Nie brak także rysunków
wykonanych realistycznie przez młodzież: dłonie, owoce, portrety, krzesła
z martwą naturą. Obrazy zaistniałe
w różnych technikach, a realizowane
akwarelą, gwaszem, akrylem z naklejonymi białymi formami drzew. Na
stołach stoją figurki z różnych materiałów, aniołki, choinki, maleńkie
sowy oraz malunki płaskorzeźbione
i odciskane na płytkach. Portrety
choinek na tle gwiaździstego nieba
ozdobione są śnieżynkami. Zwisają
różnobarwne stylizowane serduszka i
pająki z papieru. Ciekawie prezentują
się kompozycje wykonane w technice
kolażu, uproszczone sylwetki drzew
na tle jesiennych liści czy kolorowego
pejzażu. Szczególną uwagę zwracają
pejzaże przedstawiające zaśnieżone
miasta, którym przewaga bieli i styli-

zowane formy nadają surrealistyczny
klimat. Także martwe natury na obrazach potraktowane zostały malarsko,
płasko lub przestrzennie.
Wychowankowie
Patrycji
Sus-Lutyńskiej zajmują swymi wytworami
przestrzeń od kolumny w głąb sali
wystawowej. Tu techniki są podobne,
podobna tematyka, lecz różne przedstawienia. Nie ma martwych natur, za
to kompozycje są bardziej zapełnione
i mają inne układy. Również portrety
śnieżnych bałwanów różnobarwne, są
też motyle i ptaki. Wizerunki ciemnych
konarów drzew zawierają wyeksponowane stylizowane liście i żołędzie oraz
ornamenty pajęczyny wycięte z białego
papieru i naklejone. Krajobrazy mają
prążkowane, w różnych kolorach,
owalne wzgórza z barwnymi bałwanami śnieżnymi i kolorowym niebem,
roziskrzonym dużymi gwiazdami.
Całość rozwiązana jest dekoracyjnie.
Zawieszono też wianki z suszonych
liści wyplecione przez grupę „Spinka”.
Wystawa zawiera tyle różnorodnych eksponatów, że nie sposób opisać
wszystkiego. Świadczy o ogromnym
wkładzie pracy pań instruktorek i
umiejętności zachęcania młodzieży do
uczestnictwa w zajęciach plastycznych
i rozwijania talentów.
Tomasz Staszewski
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W nowej rzeczywistości politycznej i społeczno-ekonomicznej po
1989 roku samorządy lokalne, nawiązując do żywych w okresie II RP idei
regionalizmu, nader często zaczęły
odwoływać się do tradycji historycznych i przywoływać wydarzenia z
przeszłości własnego regionu, budujące lokalną wspólnotę i jej poczucie
tożsamości.
W wielu wypadkach skłaniały ku
temu rocznice związane z obchodami
ważnych wydarzeń dziejowych, jak
odzyskanie przez Polskę niepodległości, upamiętnienie bohaterstwa i ofiar
dwóch wojen światowych, walk narodowo-wyzwoleńczych czy uhonorowaniem wybitnych przedstawicieli lokalnej
społeczności. Wzrosły też oczekiwania
i potrzeby mieszkańców, a na barki
gminy spadł obowiązek zabezpieczenia społeczności lokalnej dostępu do
podstawowych dóbr cywilizacyjnych i
nakreślenia perspektywicznych planów
rozwoju regionu. Skutkiem szybkiego
przejścia z modelu gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej było
też pojawienie się szeregu nieznanych
dotąd problemów, w tym dotykającego
wielu ludzi bezrobocia. Warto w tym
kontekście zauważyć, iż demokratycznie wybrane władze lokalne w gminie
Ożarów cechowała odpowiedzialność
i troska o stworzenie zarówno korzystnych warunków dla potencjalnych
inwestorów, jak i poprawy standardów
życia przeciętnej rodziny. Wyzwaniom
tym sprzyjała stabilizacja na szczeblu władz gminnych, których działalność od 1990 roku do chwili obecnej
koordynuje burmistrz Marcin Majcher.
Zasługą gospodarza gminy i reprezentantów lokalnej społeczności było
wypracowanie koncyliacyjnego podejścia do wielu bieżących problemów i
budowanie atmosfery odpowiedzialności za przyszłość regionu, a wynikającej
z artykułowanych jasno potrzeb mieszkańców.
Wyjątkowe w skali naszego
regionu, ale i w szerszym wymiarze
ogólnopolskim, są przemyślane i niezwykle efektywne działania samorządu
ożarowskiego na przestrzeni ostatn-ich trzech dekad, ukierunkowane
na zachowanie i promocję dziedzictwa historycznego ,,małej ojczyzny”,
upowszechnienie jej historii w wielu
wymiarach, w tym prowadzenie profesjonalnych badań historycznych nad
dziejami miasta i gminy Ożarów, przy
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Historyczne wspomnienia ożarowskie
z mocnym uściskiem dłoni
Roman Chyła

Profesor Feliks Kiryk i doktor Roman Chyła w towarzystwie Burmistrza Ożarowa Marcina Majchera
podczas obchodów jubileuszu 750-lecia lokacji miasta

współudziale uznanych autorytetów,
ale także miejscowego środowiska
intelektualnego. W nurcie tym mieszczą się zarówno publikacje stricte
naukowe, jak monumentalna monografia miasta i gminy Ożarów, oraz
szereg innych opracowań popularnonaukowych dotykających wybranych
wątków z dziejów Ożarowszczyzny, jej
kultury materialnej, tradycji i zwyczajów. Przywiązanie do ,,małej ojczyzny”
i propagowanie historii regionu odegrało znaczącą rolę w procesie powołania Ożarowskiego Stowarzyszenia
Kulturalnego ,,Forum”, które skupiło
miejscowe środowisko intelektualne, a
swoją działalnością nawiązało do dziedzictwa kulturowego tej ziemi.
Duże znaczenie miała też skuteczna promocja Ożarowa i całej
gminy jako terenu atrakcyjnego dla
inwestorów, lecz także niepozbawionego wielu walorów turystyczno-krajoznawczych. Władze nie zapomniały o
dawnej wspólnej historii polskich oraz
żydowskich mieszkańców tej ziemi i
otoczeniu opieką nekropolii ożarowskich Żydów, która pozostała materialnym i duchowym świadectwem życia
tej grupy etnicznej. Ożarów staje się

ważnym punktem na szlaku wędrówek po pamiątkach kultury żydowskiej
w Polsce, co potwierdzają także częste
wizyty przedstawicieli społeczności
żydowskiej z wielu krajów świata.
Wydarzeniem symbolicznym było
zorganizowanie już w 1989 roku sesji
historycznej w Ożarowie z okazji 720.
rocznicy lokacji miasta, którą zaszczycił
swoją obecnością wybitny polski mediewista i historyk miast małopolskich,
prof. dr hab. Feliks Kiryk. W organizację tego pionierskiego spotkania, obok
władz miejskich, zaangażowane było
grono aktywnych ożarowian, a jego
przedstawicielka, Zdzisława Królikowska, zaprezentowała zebranym genezę
osadnictwa na terenie Ożarowa i tradycje historyczne tej ziemi.
W tym okresie, jako absolwent
Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i
uczeń profesora Kiryka, nie mogłem
przypuszczać, że drogi mojego życia
naukowego związane będą również z
miastem założonym in cruda radice w
1569 roku przez Józefa Ożarowskiego.
Niespełna dwie dekady później, zaproszony przez mojego Mistrza, znalazłem
się w zespole autorów przygotowują-

Roman Chyła, związany z Sandomierzem, od 2020 Sandomierzanin
Roku, historyk, nauczyciel, i regionalista. W ciągu 30 lat pracy zawodowej
otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. W 2012 roku został mu
przyznany honorowy tytuł profesora oświaty. Wydał kilka książek historycznych związanych z dziejami miasta i regionu.
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cych ,,Dzieje miasta i gminy Ożarów”.
Od początku pracy badawczej spotkałem się z wielką życzliwością władz
samorządowych,
reprezentowanych
przez burmistrza Marcina Majchera
oraz jego zastępcę Pawła Rędziaka,
którzy żywo interesowali się postępem
prac i stworzyli warunki oraz atmosferę
sprzyjającą trudnej pracy archiwalnej.
W zaplanowanej przez redaktora
publikacji strukturze monografii przypadł mi w udziale powojenny okres
dziejów Ożarowa i gminy, co wiązało
się z szeregiem problemów metodologicznych, ale także ostateczną
konstrukcją narracji po 1945 roku.
W szerokiej kwerendzie archiwalnej,
obejmującej wszystkie sfery życia organizmu Ożarowa i miejscowości wchodzących w skład gminy, otrzymałem
bezcenną pomoc ze strony ożarowian.
Na szczególną pamięć i moją wdzięczność zasługuje Marcin Kwieciński,
prezes Ożarowskiego Stowarzyszenia
Kulturalnego ,,Forum”, zaangażowany
całym sobą w życie kulturalne miasta,
który udzielał mi cennych uwag merytorycznych i wskazówek istotnych z
punktu widzenia ostatecznej konstrukcji
przygotowywanego tekstu. Zainteresowanie postępami badań i pomoc towarzyszyły mi również ze strony instytucji
odgrywającej niezwykle ważną rolę w
miejscowym środowisku – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, kierowanego z dynamiką i kreatywnością od
lat przez dyrektora Mariana Susa.
Ogromne znaczenia dla lokalnego
środowiska ma wydawane początkowo jako miesięcznik pismo społeczno-kulturalne ,,Ożarów”, którego
redaktorem przez długie lata był znakomity znawca zabytków przeszłości
gminy Ożarów, redaktor Józef Myjak.
Zawarte w miesięczniku informacje
stały się nie tylko dla piszącego te
słowa inspiracją do poszukiwań archiwalnych i ukazania ważnych, z punktu
widzenia rozwoju społeczno-kulturalnego Ożarowa, wątków jego powojennej historii.
Przełomowe wydarzenie dla najnowszej historii miasta, jakim była
budowa
Cementowni
,,Ożarów”
i konsekwencje społeczno-ekonomiczne dla całego regionu ożarowskiego, mogły być przybliżone dzięki
pomocy Mariana Cieszkowskiego,
który udostępnił materiały źródłowe
odnoszące się do technicznej strony
powstającej inwestycji.

W mojej pamięci pozostaną na
długo chwile uroczystej promocji
monografii w 2009 roku, która zgromadziła historyków różnych specjalności, archeologów, etnografów, a przede
wszystkim mieszkańców miasta i gminy
oraz jego przyjaciół. Ogólnej prezentacji tego dzieła dokonał redaktor tomu
profesor Feliks Kiryk, podkreślając trud
pracy nad źródłami i wartość merytoryczną oddawanego czytelnikom
opracowania. Zwięzłą charakterystykę
poszczególnych rozdziałów przedstawili kolejno ich autorzy, przypominając
zarówno czasy koniunktury miasta, jak
i okres degradacji Ożarowa pozbawionego praw miejskich, wojennych zniszczeń I i II wojny światowej oraz trudnej
powojennej odbudowy w nowych
realiach politycznych.
Spotkanie to, poza jego oczywistym walorem naukowym, miało też
swój niezapomniany aspekt towarzyski, bowiem nie zabrakło dyskusji, a
obecni autorzy monografii spotkali się
z władzami miasta w niezwykle ciepłej
i życzliwej atmosferze, dzieląc się uwagami i refleksjami nad interesującą
przeszłością Ożarowa i wyzwaniami
przyszłości.
Warto w tym miejscu podkreślić,
iż komponent historyczno-kulturalny
jest znakiem rozpoznawczym gminy
w województwie świętokrzyskim, a
aktywność włodarzy miasta, MGOK w
tej sferze przynosi znakomite rezultaty.
Projekty te mogą być realizowane przy
współpracy z instytucjami i przedstawicielami różnych środowisk kulturalnych
i naukowych, a ich owocem są jubileuszowe publikacje, warsztaty, spotkania i imprezy środowiskowe, budujące
obraz kulturalny gminy i integrujące jej
mieszkańców.
Wspomniałem o niezwykle pozytywnych doświadczeniach ze współpracy z samorządem ożarowskim
i jego reprezentantami przy okazji
prac nad monografią miasta i gminy.
Wymiar symboliczny miało odnowienie
tych kontaktów w 2018 roku podczas
przygotowań do obchodów 750. rocznicy lokacji Ożarowa. Na zaproszenie
władz miasta podjąłem się opracowania kalendarium Ożarowa, a moja propozycja poszerzenia publikacji o część
archiwalną zyskała aprobatę burmistrza Marcina Majchera i jego zastępcy
Pawła Rędziaka. Krótki dystans czasowy determinował metodologię prac
badawczych, ale i tu ,,ożarowscy Przy-

jaciele” okazali pomoc i wsparcie.
Sprawdzonym partnerem i równocześnie niezbędnym ogniwem całego
procesu wydawniczego był MGOK w
Ożarowie, kierowany przez Mariana
Susa, a niezbędną redakcję techniczną przeprowadził Janusz Czuba.
Zainteresowanie postępami prac
nad przygotowywanym kalendarium i pomoc zaoferował zasłużony
reprezentant społeczności ożarowskiej, Marcin Kwieciński, z którego
nieocenionej pomocy korzystałem
podczas kwerendy archiwalnej w
Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów w
2008 roku.
Obchody 450-lecia lokacji Ożarowa, połączone z promocją jubileuszowego kalendarium, odbyły
się w listopadzie 2019, a gościem
honorowym spotkania był przyjaciel Ożarowszczyzny, profesor Feliks
Kiryk, który pomimo kłopotów zdrowotnych wyraził chęć uczestnictwa
w jubileuszowych obchodach. Sala
widowiskowa MGOK wypełniła się
mieszkańcami miasta i gminy oraz
zaproszonymi gośćmi, a tradycyjna
wzorcowa organizacja i oprawa uroczystości pozostawiła niezapomniane
wrażenia.
Słowa wypowiedziane podczas tej
historycznej sesji, dotyczące niezwykłej
serdeczności, którą można porównać
do chwili, gdy przekracza się progi
rodzinnego domu, nie były czystą kurtuazją, ale oddawały rzeczywisty stosunek emocjonalny do tej ziemi, jej
przeszłości i dokonań mieszkańców.
Ożarowska wspólnota samorządowa, pomimo dość późnych w
stosunku do stolicy dawnego województwa
atrybutów
miejskości,
posiada swoją fascynującą historię,
której kolejne wspaniałe karty tworzą
współczesne pokolenia jego mieszkańców. Miasto i gmina Ożarów w
działaniach na rzecz utrwalenia i promocji bogatej spuścizny historycznej
tej ziemi stanowi wzorzec dla innych
samorządów w regionie, a dziedzictwo
materialne i duchowe Ożarowszczyzny staje się fundamentem tożsamości lokalnej i inspiruje do wytyczania
nowych kierunków rozwoju miasta i
gminy w XXI wieku.
Życzę tego z całego serca w imieniu
własnym oraz mojego Mistrza, profesora Feliksa Kiryka, władzom miasta i
wszystkim ożarowianom – z mocnym
uściskiem dłoni.
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Nazywam się Kazimierz Konopka.
Mam 73 lata. Urodziłem się w pobliskim Annopolu, ale od 1974 roku, tj.
od kiedy ożeniłem się w Lasocinie, a
zamieszkałem w Sobowie, Ożarów
stał się moją rodzinną miejscowością.
Do roku 1997 pracowałem w firmie
Metalchem w Annopolu, gdzie przez
szereg lat, jako kierownik działu,
sprawowałem nadzór nad Zakładowym Osiedlem Mieszkaniowym.
Znałem więc i problemy wynikające z
administrowania zasobami mieszkaniowymi, i oczekiwania mieszkańców
w tym zakresie.
W roku 1988 w Ożarowie powstała
z inicjatywy grupy pracowników
Cementowni Ożarów, Zakładowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa Cementowni Ożarów, która przejęła w
administrowanie Zakładowe Osiedle
Mieszkaniowe w Ożarowie. W latach
90. ZSM przejęła na własność nieodpłatnie osiedle mieszkaniowe w Sobowie, należące wtedy do upadającego
POM-u Sobów. W wyniku restrukturyzacji Cementowni Ożarów, aktem
notarialnym z dnia 31.12.1992 roku,
Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
CO Ożarów odkupiła od Cementowni
osiedle mieszkaniowe i przejęła nieodpłatnie w użytkowanie kotłownię
osiedlową, będącą źródłem dostawy
ciepła do budynków mieszkalnych i
innych obiektów, takich jak: szkoły,
przedszkole, Ośrodek Zdrowia, druga
Spółdzielnia Mieszkaniowa i do innych
podmiotów zlokalizowanych na osiedlu
w Ożarowie.
Kotłownia wyposażona była w 5
kotłów WR-2.5 MW opalanych miałem
węglowym. Kotły te pracowały od roku
1978, były przestarzałe, umorzone
w 90% i energochłonne. Dlatego też
koszty eksploatacji były coraz wyższe.
Kotłownia z trudem produkowała
i dostarczała ciepło niezbędne do
ogrzania wszystkich mieszkań ZSM i
odbiorców zewnętrznych, którzy stanowili 41% wszystkich odbiorców. Paradoksem tamtych czasów było to, że
Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
ponosiła coraz to większe koszty produkcji ciepła z uwagi na dużą awaryjność tych urządzeń, a cenę sprzedaży
ciepła dla odbiorców zewnętrznych
ustalał Minister Finansów, co było
powodem tego, że członkowie naszej
Spółdzielni płacili za dostarczone
ciepło po kosztach wytworzenia, czyli
ceny wyższe niż odbiorcy zewnętrzni.
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Trzydziestolecie Samorządu
i moje miejsce w tym Samorządzie
Kazimierz Konopka

Cenę ciepła kształtowały nie tylko przestarzałe i energochłonne urządzenia
grzewcze. Przestarzała i nieszczelna
sieć cieplna powodowała straty na
przesyle ok.25%.
Zarząd ZSM CO nie mógł rozpocząć modernizacji ciepła z uwagi na
brak środków finansowych, a obciążenie kosztami tych remontów członków
naszej Spółdzielni byłoby ponad możliwości i nieetyczne. Dlatego na początku
lat 90. Zarząd ZSM podjął próby przekazania kotłowni osiedlowej Zarządowi
Miasta i Gminy w Ożarowie.
Pragnę poinformować Państwa,
że w latach 90., na Walnym Zebraniu Członków ZSM, zostałem wybrany
na członka Rady Nadzorczej. W skład
Rady Nadzorczej wchodziło kilku
przedstawicieli Cementowni Ożarów, w
tym dyr. Andrzej Ptak i Burmistrz Miasta
i Gminy Marcin Majcher.
W odpowiedzi na wniosek Rady
Nadzorczej ZSM w sprawie przekazania kotłowni osiedlowej Urzędowi
Miasta i Gminy otrzymaliśmy uchwałę
Rady Miasta, że Urząd Miasta i Gminy
nie jest zainteresowany przejęciem
kotłowni. Jako człowiek z zewnątrz,
będąc członkiem Rady Nadzorczej

ZSM, obserwowałem bacznie poczynania i Rady Nadzorczej, i Zarządu
o zachowanie płynności finansowej
i sprostanie zadaniom statutowym
wobec członków Spółdzielni. Pamiętam, że wielokrotnie z pomocą Zarządowi
przychodziła
Cementownia
Ożarów pomagając w remontach i
dostawach węgla, jak również Burmistrz Miasta, np. umarzając podatki.
Jednak bardzo ciężkie zimy i narastająca awaryjność urządzeń grzewczych
oraz sieci ciepłowniczej były przyczyną
niedogrzania mieszkań, co wywoływało niezadowolenie mieszkańców.
Pracownicy Spółdzielni żyli w ciągłym
stresie, tłumacząc przyczyny występujących niedogodności.
W wyniku narastających trudności
z zachowaniem płynności finansowej
na początku roku 1997 z pracy zrezygnował dotychczasowy prezes Dariusz
Malinowski. Rada Nadzorcza ogłosiła
konkurs, w wyniku którego nowym prezesem został wybrany pan Surowiec.
Po kilku miesiącach pracy nowy prezes
Zarządu ZSM, prawdopodobnie mając
na uwadze zbliżający się sezon grzewczy i w tle niezapłacone faktury za miał
węglowy, spalony w poprzednim sezonie, w trybie natychmiastowym rozwiązał umowę o pracę i wyjechał na
kontrakt zagraniczny.
W tej sytuacji Rada Nadzorcza, a
przede wszystkim jej ówczesny przewodniczący, Krzysztof Starzyk, postanowił, żeby bez zbędnej zwłoki wybrać
nowego prezesa i nie ogłaszać przetargu. Na zwołanym w trybie nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Nadzorczej
jej przewodniczący zaproponował
Radzie Nadzorczej powierzenie tego
stanowiska mnie. Rada Nadzorcza
jednogłośnie przyjęła wniosek przewodniczącego. Ja przyjąłem tę propozycję pod warunkiem, że otrzymam
zgodę
mojego
dotychczasowego
zakładu pracy, tj. Metalchem Annopol, na rozwiązanie umowy na zasa-

Radny Rady Miasta i Gminy w kadencji 1998-2002. Z wykształcenia
technik ekonomista. Prezes Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ożarowie. W samorządzie terytorialnym reprezentował Sobów.
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dzie porozumienia stron. Następnego
dnia w moim zakładzie pracy złożyłem
podanie o rozwiązanie umowy na w/w
warunkach. Oczywiście zgody takiej
nie otrzymałem. Na drugi dzień, będąc
w pracy w Metalchemie, do mojego
biura wszedł kolega inspektor BHP i w
drzwiach ogłosił, że do dyrektora przyjechała „mafia” z Ożarowa po Kazika
Konopkę. Po sprawdzeniu okazało się,
że nie była to żadna „mafia”, a jedynie dyr. ds. prod. Cementowni Ożarów
Marek Soboń i szef inwestycji Krzysztof
Starzyk. Nigdy nie dowiedziałem się,
jakich użyli argumentów, ale następnego dnia Rada Nadzorcza podjęła
uchwałę o zatrudnieniu mnie na stanowisku prezesa ZSM.
Początki mojego prezesowania
uzmysłowiły mi, że rzucony zostałem
na głęboką wodę. Nie było czasu na
zapoznawanie się ze strukturą firmy, bo
rozpoczynał się sezon grzewczy, a na
placu nie ma węgla i kasa jest pusta.
Jednocześnie rzucała się w oczy duża
zależność Spółdzielni od Cementowni,
a przecież samodzielnie funkcjonowała już sześć lat. I tak np. kupowany
miał węglowy przywożony był i rozładowywany na bocznicy Cementowni i
ich transportem przewożony na teren
kotłowni Spółdzielni. Podobnie było
z częściami zamiennymi do remontów kotłowni. Cementownia była dla
nas jak hurtownia i główny mechanik
A nie były to tanie usługi. I tak rozpocząłem proces odcinania pępowiny od
Cementowni. Okazało się, że węgiel
można zamawiać i dostarczać bezpośrednio na plac Spółdzielni transportem kołowym, co okazało się tańszym
sposobem od poprzedniego.
Niezapomnianym dla mnie przeżyciem była sytuacja z końca roku 1998.
Zbliżały się święta Bożego Narodzenia,
a mnie kierownik zameldował, że na
placu nie mamy miału węglowego,
a dostawcy odmówili nam dostaw,
ponieważ zalegamy z zapłatą faktur.
Pomyślałem sobie: „jak trwoga, to do
Boga”. Wysłałem go więc z pismem
do prezesa Ptaka o pożyczenie 1000
ton miału, co zabezpieczało nam przetrwanie świąt i Nowego Roku. Okazało
się, że jak szybko poszedł, tak i szybko
wrócił. Prezes odmówił nam pożyczki.
Przyszła kolej na mnie. Pojechałem
ponownie z tym pismem do prezesa Ptaka. Na miejscu zrozumiałem,
gdzie jest moje miejsce w szyku. Otóż,
sekretarka najpierw zaprosiła mnie

do pokoju dla gości, poczęstowała
kawą i poinformowała, że pan prezes
jest zajęty i muszę poczekać. Po oczekiwaniu około dwóch godzin zostałem zaproszony do gabinetu prezesa.
Najpierw było serdeczne przywitanie
(prywatnie byliśmy na „ty”), po czym
usłyszałem, że ma dużo szacunku dla
Spółdzielni i dla mnie, ale biznes jest
biznes, a Spółdzielnia zalega Cementowni z płatnościami (i tu pokazał mi
zaległe faktury). Wiedziałem, że nie
mogę wyjść z gabinetu bez tego podpisu i w desperacji złożyłem taką deklarację: /cytat/ Pożycz mi tego węgla, bo
wiesz, że nie mam innego wyjścia, a ja
zobowiązuję się do spłacenia twoich
długów do końca lutego. Jednocześnie
oświadczam ci, że więcej nie przyjdę do
ciebie „na żebry.” Po takiej deklaracji
uzyskałem oczekiwany podpis, a pożyczony węgiel pozwolił nam przetrwać.
Ja dotrzymałem swoich obietnic, a z
prezesem darzyliśmy się szacunkiem.
Była to dobra lekcja pokory.
Ostatnim etapem odcinania pępowiny od Cementowni była zmiana
nazwy Spółdzielni. Nie ma już Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej CO
Ożarów. Jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wzgórze”.
Od początku swojej pracy w spółdzielni za podstawowy cel postawiłem
przed sobą temat modernizacji ciepła.
Jednak miałem świadomość tego, że
samodzielnie spółdzielnia tego tematu
nie udźwignie. Potrzebnego partnera
upatrywałem w Urzędzie Miasta. Postanowiłem więc wziąć udział w wyborach samorządowych do Rady Miasta.
Zostałem radnym III kadencji na lata
1998 -2002 i uzyskałem możliwość
informowania radnych i burmistrza o
bieżących problemach mieszkańców
osiedla Wzgórze i spółdzielni.
W pierwszym okresie rozpatrywania
koncepcji modernizacji ciepła byłem
zwolennikiem wybudowania jednej
dużej kotłowni kontenerowej gazowej
na terenie osiedla bądź kilku mniejszych ogrzewających kilka najbliższych
bloków. Opracowany na nasze zlecenie audyt energetyczny przez Agencję
Poszanowania Energii w Łodzi wskazał jednak, że przy aktualnych cenach
gazu tańszym źródłem energii będzie
wstawienie w miejsce dotychczasowych
kotłów WR-2,5 trzech nowoczesnych
kotłów Krm-2,9, opalanych miałem
węglowym. Rada Nadzorcza zaakceptowała ten wariant modernizacji ciepła.

Również Rada Miasta pozytywnie oceniła ten projekt i wyraziła zgodę na
przystąpienie do zadania „Modernizacja ciepła” Burmistrzowi Miasta. Na
podstawie zawartego porozumienia
Gmina zobowiązała się do udzielenia dotacji celowej na modernizację
ciepła w wysokości 800 tys. złotych.
Zarząd Spółdzielni ponadto opracował wniosek do Norweskiego Funduszu Finansowego o udzielenie 350 tys.
euro dotacji celowej na modernizację
ciepła. Wniosek ten uzyskał akceptację.
W roku 2002 i 2003 realizowaliśmy I etap modernizacji ciepła polegający na wymianie sieci ciepłowniczej.
W roku 2007, w wyniku burzy jaka
przeszła nad Ożarowem, dotychczasowy komin został przełamany i szybko
musieliśmy odbudować nowy komin.
W ostatnim etapie modernizacji dokonaliśmy wymiany kotłów i innych urządzeń grzewczych. Modernizacja ciepła
została zakończona.
Łączny koszt poniesiony na
modernizację ciepła wyniósł ponad
5 mln złotych i został sfinansowany w
28% z Funduszu Norweskiego, 16% ze
środków UMiG, 49% z kredytu i 7% ze
środków własnych. Dzięki tej inwestycji
na osiedlu Wzgórze nie występuje problem niedogrzanych mieszkań.
W trakcie realizacji zadania
„Modernizacja ciepła”, a szczególnie prowadzenia wymiany sieci ciepłowniczej, często wysłuchiwałem
pretensji „fachowców”, którzy totalnie krytykowali jakość wykonywanych
prac. Obawiając się, że „fachowcy”
ci nie odpuszczą i będą pisać skargi,
w Internecie znalazłem adres Politechniki Krakowskiej, która zajmowała się
ekspertyzami sieci ciepłowniczych. Zleciłem wykonanie takiej ekspertyzy. Przyjechał docent ze studentami, wskazali
miejsca, w których mamy odkopać do
sieci. Dokonali pomiarów. Po zakończeniu tych prac otrzymaliśmy ocenę,
że sieć jest wykonana prawidłowo i nie
budzi zastrzeżeń.
Po kilku tygodniach w biurze Spółdzielni zjawiło się dwóch panów, którzy
przedstawili się że są z Komendy Wojewódzkiej Wydz. Przestępstw Gospodarczych i proszą o wydanie im całej
dokumentacji dotyczącej wymiany sieci
ciepłowniczej, ponieważ wpłynęła do
nich skarga o niewłaściwym wykonaniu sieci. Po trzech miesiącach dostałem informację, że mogę odebrać
dokumentację, bo prokurator nie zna-
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lazł znamion przestępstwa. Na miejscu
poprosiłem o pokazanie mi tej skargi.
Pod skargą podpisał się były sekretarz
PZPR, który nie mieszkał na terenie
Ożarowa, i jego kuzyn.
Jak zaznaczyłem na początku,
osiedle zostało przekazane przez
Cementownię 31.12.1992 roku. Z
uwagi na pośpiech, ten akt notarialny
obarczony był wieloma błędami. I tak
np. szkoła zawodowa, obecnie Zespół
Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie,
została przekazana Starostwu, a grunty,
które zajmowała, przekazano Spółdzielni Mieszkaniowej. Po ujawnieniu
powyższego zapisu Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej wystąpił z wnioskiem o
to, że chcemy im przekazać ten grunt
nieodpłatnie, bo koszty utrzymania ich
gruntu obciążają Spółdzielnię. Wniosek nasz nie znalazł uznania i my dalej
płaciliśmy podatki, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu do Starostwa
i kosiliśmy trawę wzdłuż ogrodzenia
i ulicy Monte Cassino. Po kilku latach
zleciliśmy rzeczoznawcy majątkowemu
ustalenie ceny za metr kwadratowy
tego gruntu. Z chwilą pojawienia się
możliwości pozyskania dotacji budżetowych na modernizację obiektów
oświatowych okazało się, że szkoła
nie może ubiegać się o dotację, bo nie
jest właścicielem gruntu, a Spółdzielnia wyceniła ten grunt po cenie rynkowej. Prowadzone rozmowy Zarządu
Spółdzielni ze starostą Kazimierzem
Kotowskim były merytoryczne i zbliżały
do porozumienia. Następnie starostą został Bogusław Włodarczyk, który
poprzez intrygi dążył do zmuszenia
Zarządu do ustępstw. W konsekwencji starosta został zmuszony do wykupienia tych gruntów, ale jego „ludzie”
starannie utrudniali życie Zarządowi
Spółdzielni.
Podobnie przedstawiała się sytuacja
z gruntami pod blokami Spółdzielni
Mieszkaniowej 31/5. Te grunty również należały do naszej Spółdzielni, bo
tak było wygodnie prezesowi Andrzejowi Łodygowskiemu. Nie płacił on
podatków, nie płacił za światło uliczne
i nie kosił trawy, i jeszcze mniej płacił
za ciepło, bo nasi mieszkańcy płacili
po kosztach wytworzenia, a odbiorcy
zewnętrzni płacili wg taryfy ustalonej
przez Min. Finansów. W konsekwencji mieszkańcy SM 31/5 płacili czynsz
niższy od naszych, co było powodem
wielu pretensji. Zajęło mi to kilka lat,
ale doprowadziłem do tego, że pła-
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cili czynsz za dzierżawę gruntu, opłatę
za telewizję kablową wraz z zyskiem i
opłatę za ciepło uwzględniającą zysk.
Pod koniec lat 90. byłem zwolennikiem
połączenia obu spółdzielni. Z uwagi
na powyższe, z drugiej strony nie było
zainteresowania. Dopiero po unormowaniu tych spraw pojawiły się inicjatywy
zmierzające do połączenia spółdzielni.
Pamiętam wizytę u mnie członka Rady
Nadzorczej SM 31/5, który przyszedł
poinformować mnie o takiej inicjatywie, zaznaczając jednocześnie, że za
połączenie będziemy musieli zapłacić,
bo przejmiemy ich majątek. Na tym
nasze negocjacje się zakończyły.
Podsumowując nasze relacje ze
Spółdzielnią Mieszkaniową 31/5,
należy podkreślić, że prezes Łodygowski był zawsze bardzo dobrze
merytorycznie przygotowany. Był trudnym partnerem do rozmów. Właściwy
czas rozmów o połączeniu spółdzielni
nastąpił z chwilą przejścia na emerytury i Konopki, i Łodygowskiego.
Podsumowując minione 11 lat
pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej,
uważam, że nie byłoby możliwym
wykonanie tak dużych zadań inwestycyjnych w tak krótkim czasie bez wzorcowej wręcz współpracy z Samorządem
i Burmistrzem Ożarowa. Na początku
tej pracy świadomie zostałem radnym
z listy „Nasza Gmina”, z której na burmistrza kandydował Marcin Majcher.
Jako radny Miasta i Gminy myślę, że
dobrze przysłużyłem się naszej społeczności. Uczestniczyłem w głosowaniach
dotyczących budowy basenu, budowy
wielu dróg gminnych i, co najważniejsze, udało mi się przekonać radnych
do współfinansowania naszego zadania modernizacji ciepła.
Moje dobre relacje z burmistrzem
Majcherem i jego zastępcami w pierwszych latach ze śp. Adamem Warelisiem, a od 2002 roku z Pawłem
Rędziakiem, wynikały z troski o wspólne
dobro i wzajemny szacunek. Wielką
stratą dla Gminy była niespodziewana
i przedwczesna śmierć Adama i uczestnictwo w niespotykanej ceremonii
pogrzebowej w Rudzie Śląskiej.
Innym zdarzeniem, które utkwiło mi
w pamięci, był wybór zastępcy burmistrza Pawła Rędziaka 18 lat temu. Otóż,
na jedną z sesji Rady Miasta burmistrz
Majcher przywiózł potężnego młodego
człowieka i przedstawił go jako swego
zastępcę. Członkowie Rady nie byli
wcześniej poinformowani i to wywo-

łało konsternację oraz oburzenie części
radnych, którzy uznali, że zostali zlekceważeni przez burmistrza i potraktowani
jak maszynka do głosowania. W czasie
ogłoszonej przerwy w obradach ukształtowała się grupa radnych, która postanowiła głosować przeciw wyborowi
proponowanego na zastępcę burmistrza Pawła Rędziaka. Ja do końca nie
wiedziałem, jak mam postąpić. Dopiero
kiedy otrzymałem kartę do głosowania i
wszedłem do kabiny, postanowiłem, że
dam kredyt zaufania panu Rędziakowi i
oddałem na niego głos. Okazało się, że
był to głos decydujący. Nie pamiętam,
czy kiedykolwiek opowiadałem o tym
moim przeżyciu. W następnych latach
odwdzięczył mi się pomocą w trudnych
chwilach, tak na gruncie zawodowym,
jak i prywatnym.
Po zakończeniu III kadencji Rady
Miasta w następnych wyborach nie
uczestniczyłem, ale aktywnie angażowałem się w kampanie wyborcze
burmistrza Marcina Majchera. W
tym czasie dysponowałem już potężnymi argumentami w postaci telewizji
kablowej i możliwością pisania dla
gazety „Ożarów”. Z kontraktu zagranicznego powrócił mój poprzednik
na stanowisku prezesa Spółdzielni
i postanowił zostać burmistrzem, a
według mnie nie był on najlepszym
kandydatem. Na łamach gazety ożarowskiej i w telewizji kablowej wyraziłem swoje uwagi, co do wiarygodności
kandydata na burmistrza. Ponieważ
trochę przeholowałem w tej krytyce,
kandydat na burmistrza podał mnie
do sądu w trybie wyborczym i zapłaciłem 5000 zł grzywny z prywatnej kieszeni. Nie oznacza to, że nasze relacje
były miłe, łatwe i przyjemne.
Pamiętam, że kiedy rozpocząłem
podcinanie drzew na osiedlu, wywołało to falę krytyki. Byli tacy mieszkańcy, którzy pisali skargi i do Gminy,
i do gazet. W Gminie powstała nawet
Komisja, która miała na celu ustalenie szkód, jakie poczyniłem w drzewostanie na osiedlu. Po dokonanych
oględzinach w terenie i spisaniu
protokołu przez komisję zostałem
„zaproszony” przez wiceburmistrza
i poinformowany, że jeżeli obcięte
drzewa nie odbiją na wiosnę, będzie
złożony wniosek do Kolegium o ukaranie mnie grzywną. Na szczęście na
wiosnę wszystkie drzewa odbiły i do
dnia dzisiejszego stosowana jest taka
pielęgnacja.
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Innym zdarzeniem, które naraziło
na szwank nasze relacje, były drogi
osiedlowe. Jako radny wielokrotnie
wnioskowałem na posiedzeniach
Rady Miasta i podczas spotkań z burmistrzami o pomoc w utrzymaniu dróg
osiedlowych. Każdorazowo otrzymywałem odpowiedź, że drogi te są własnością Spółdzielni i Gmina nie może
finansować takich zadań. Po wnikliwej
analizie przepisów prawnych znalazłem i wykorzystałem przepis prawny,
który pozwalał na jednostronne przekazanie dróg osiedlowych Urzędowi
Miasta, jeżeli drogi te prowadzą do
innych niż Spółdzielnia placówek.
W ten sposób sporządziliśmy jednostronny akt notarialny i przekazaliśmy
Gminie całą ulicę Monte Cassino z
przyległym pasem drogowym do ulicy
Leśnej, wszystkie drogi na osiedlu i
pod garażami. Razem kilka hektarów.
Przez długi okres bałem się wejść do
Urzędu (żart).
Pracę w Spółdzielni zakończyłem w
roku 2011. Podczas obrad Walnego
Zgromadzenia Członków złożyłem na
ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej podanie o rozwiązanie umowy o
pracę z uwagi na przejście na emeryturę. Była to decyzja starannie przemyślana. Z jednej strony prywatnie
jestem zmęczony. W tym czasie przeszedłem rozległy zawał, bezpośrednio
po bardzo trudnej rozprawie sądowej
ze Spółdzielnią Mieszkaniową 31/5
i przez pięć lat zmagałem się z chorobą żony, która odeszła na zawsze
w ubiegłym roku. Z drugiej strony nie
miałem już sił do ciągłego udowadniania swoich racji grupie skupionej
wokół zwolenników starosty Włodarczyka.
Podsumowując moje rozważania dotyczące pracy w Spółdzielni i
współpracy z Samorządem i Zarządem Miasta, uważam moją kluczową
decyzję dotyczącą podjęcia pracy w
Spółdzielni za trafną. W ciągu 14 lat
pracy w Spółdzielni, ja i moi współpracownicy, przyczyniliśmy się do tego, że
Ożarów jest piękniejszy, mieszkańcom
żyję się lepiej, a ja czuję się człowiekiem spełnionym. Teraz cieszę się beztroskim życiem emeryta spacerującego
bądź jeżdżącego rowerem pięknymi
ścieżkami rowerowymi oraz trasami
wśród lasów i rzek, i pozdrawiam spotykanych na trasach radosnych mieszkańców mojego Ożarowa.

Ludzie mają do mnie zaufanie
Kazimierz Rejowski
Pełnię funkcję prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Ożarów od 2019
roku, po odejściu Jerzego Nogaja. To
nieformalna organizacja, nie mamy
opracowanego statutu, w miarę potrzeb
spotykamy się podczas świąt narodowych, 11 Listopada, Dnia Strażaka,
Dożynek Gminnych. Stowarzyszenie ma
prestiż w środowisku, uznanie, posiada
swój sztandar, z którym zjawia się podczas uroczystości.
Jest nas 32 sołtysów w stowarzyszeniu, wspieramy się wspólnie, służymy
radą, doświadczeniem. W imprezach
reprezentują nas najczęściej przedstawiciele młodego pokolenia sołtysów,
Stanisław Adamski z Pisar, Tomek Bogusławski z Sobowa, Arkadiusz Praga z
Binkowic, Zofia Bidzińska ze Śródborza,
Anna Kozłowska z Julianowa. To zrozumiałe, że starsze osoby nie przychodzą.
Nie mają na tyle siły i zdrowia, by przez
kilka godzin stać w poczcie sztandarowym.
Moja kandydatura na prezesa
przeszła większością głosów. Sołtysem
Biedrzychowa jestem już trzecią kadencję. Po zgłoszeniu mojej kandydatury
mieszkańcy wybrali mnie jednomyślnie.
Ludzie mieli do mnie zaufanie. Byłem
doceniany przez miejscowe społeczeństwo.
Biedrzychów to małe sołectwo, w
większości są to kobiety, wdowy. U nas
jest mało mężczyzn. Rolnictwem prawie
nikt się nie zajmuje, grunty zostały
wydzierżawione tym, którzy jeszcze je
uprawiają. Na naszym obszarze występuje wiśnia Nadwiślanka.
Najpoważniejszym wyzwaniem po
wyborze mnie na sołtysa było doprowadzenie do scalenia gruntów i budowy
nowych dróg. W tych sprawach występowałem jako reprezentant rolników w
rozmowach z geodetą, jako przedstawiciel grupy doradczej. Działałem też jako
lider społeczności lokalnej. Mówiliśmy
geodecie, by drogę przeprowadzić na
glebach słabszych, na działkach ludzi,

którzy
zmarli,
wyemigrowali czy
nie zajmują się
pracą na roli.
Przed objęciem funkcji sołtysa
zdobyłem
spore doświadczenie w pracy
różnych
grup,
zespołów.
Miałem obycie w
kontaktach z ludźmi, bogatą przeszłość
zawodową.
Po ukończeniu szkoły średniej technicznej w 1971 roku znalazłem zatrudnienie w nowym zakładzie ostrowieckiej
huty. W 1980 rozpocząłem pracę w
Zakładach Przemysłu Odzieżowego
Wólczanka, gdzie w Zakładzie nr 2 zajmowałem stanowisko kierownika działu
obrotu towarowego. W 1986 wróciłem
do huty i na walcowni drobnej pracowałem do 2001 roku. Z powodu trudnej
sytuacji ekonomicznej zakładu odszedłem na zasiłek przedemerytalny, bo
miałem za sobą 30 lat pracy. Obecnie
po osiągnięciu pełnego wieku jestem
emerytem.
Na niedawnym zebraniu strażackim
powierzono mi funkcję naczelnika OSP
w Biedrzychowie. Bardzo nam zależało na tym, by przeprowadzić remont
naszej remizy. Mogliśmy to zrobić dzięki
Funduszowi Sołeckiemu, który przeznaczaliśmy na niezbędne prace. Modernizacja została już zakończona, przed
nami jeszcze wyposażenie pomieszczeń,
głównie umeblowanie.
Słowo „samorząd” rozumiem jako
samodzielne rządzenie. Nie mieszkam
w społeczności młodej, prężnej. Muszę
być mądry mądrością swoich mieszkańców, muszę patrzeć na to, jakie są ich
potrzeby, współpracować z nimi, wsłuchiwać się w ich problemy. To na tym
polega samorząd, współpraca na tym
najniższym poziomie jednostki administracyjnej.

Kazimierz Rejowski urodził się w 1950 roku. Zdobył wykształcenie średnie
techniczne, pracował w Ostrowcu Świętokrzyskim, w hucie, w Wólczance. Od
2001 na zasiłku przedemerytalnym, potem nabył prawa emerytalne. Sołtys Biedrzychowa trzecią kadencję, naczelnik OSP w Biedrzychowie, współzałożyciel
i obecnie prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Ożarów, regionalista, współpracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Patkowskiego.
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Moja przygoda z działalnością
społeczną zaczęła się w 1946 roku.
Byłem wtedy w Koziegłowach,
między Częstochową i Katowicami,
chodziłem do piątej klasy szkoły
podstawowej, odbywało się referendum 3xTak.
Po terenie gminy Koziegłowy jeździłem, wieszałem ogłoszenia. Byłem
chętny do pracy. Po roku przyjechałem
z powrotem do Ożarowa, angażowałem się w życie szkoły. Następnie
wyjechałem w 1948 do Zawiercia.
Byłem zamiłowanym sportowcem,
organizowałem imprezy sportowe na
placu szkolnym, jeździłem na zawody.
Zaczęło się od biegów narodowych,
jeździłem do Katowic, zostałem
zakwalifikowany do biegów centralnych, które odbywały się na Służewcu
w Warszawie. Po raz pierwszy zetknąłem się tam z torem jeździeckim.
W 1952 roku zacząłem pracować
w Zjednoczeniu Budownictwa w Tarnobrzegu. Jako sportowiec brałem udział
w różnych imprezach, należałem do
klubu sportowego. Zostałem mistrzem
województwa rzeszowskiego na 10
kilometrów. Należałem do wyróżniających się sportowców w kraju.
Gdy
nasze
przedsiębiorstwo
zostało zlikwidowane, przeniosłem się
do Krosna. Potem zrezygnowałem z
pracy w Zjednoczeniu i wróciłem do
domu rodzinnego. Należałem do LZS
w Ożarowie, jeździłem na różnego
rodzaju imprezy sportowe. Przerzuciłem się z biegów na kolarstwo. Utworzyłem w gminie sekcję kolarską, w
której działali, między innymi, Marian
Ziętara i Henryk Klimkiewicz. Brałem
udział w wyścigu imienia pułkownika
Skopenki, wyjeżdżałem do Chęcin,
Puław.
To były doświadczenia, które spożytkowałem potem w samorządzie
ożarowskim. Mieszkańcy obdarzali
mnie zaufaniem i zostałem wybierany
na sołtysa Julianowa. Postanowiłem
jednoczyć tę grupę samorządowców w naszej gminie i województwie.
Pamiętam, jak w miejscowości Jeżowe
odbyło się spotkanie założycielskie
Stowarzyszenia Sołtysów z województwa tarnobrzeskiego. Następnie w Tarnobrzegu został zorganizowany zjazd
wojewódzki. Gminę Ożarów reprezentowałem wspólnie z Władysławem
Bryłą, ówczesnym sołtysem Sobótki.
Następnie po zmianie województw, gdy Ożarów znalazł w Świę-
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Jednoczył grupy samorządowców
Jerzy Nogaj

tokrzyskiem, wziąłem udział w zjeździe
założycielskim organizacji sołtysów w
Skarżysku Kościelnym. Uczestniczyli
w nim, między innymi, Marian Grudnik, Elżbieta Kania i Daniel Pożoga.
Zebraliśmy deklaracje i dokonaliśmy
rejestracji stowarzyszenia. Spotkania, turnieje i zjazdy odbywały się w
Wąchocku, na które co roku jeździłem.
Uczestniczyłem w dwóch wyjazdach
sołtysów do Sejmu RP, gdzie odbywały
się konferencje plenarne.
Uczestniczyłem w I Pielgrzymce
Sołtysów i Środowisk Sołeckich do
Bazyliki Matki Bożej Licheńskiej w
maju 2003 roku. Wzięły w niej udział
52 osoby. Potem uczestniczyłem w
corocznych wyjazdach aż do 2018. W
sumie przez 15 lat na pielgrzymkach
było około 530 osób, nie tylko z gminy
Ożarów, ale też z Wojciechowic, Tarłowa, Ćmielowa, Zawichostu.
Wyjeżdżałem do Kałkowa w rocznice Bitwy Warszawskiej ze sztandarem
naszego stowarzyszenia. Odbywały
się tam spotkania z posłami PSL, Jarosławem Kalinowskim, Waldemarem
Pawlakiem, Ministrem Rolnictwa Markiem Sawickim, Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem
Jarubasem.
Ze sztandarem naszego stowarzyszenia jeździłem do Krakowa na

spotkania sołtysów z województw:
świętokrzyskiego,
małopolskiego,
śląskiego, podkarpackiego, które
odbywały się w auli Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Sołtysi uczestniczyli
we mszy w Kościele Mariackim. Razem
ze mną przebywali sołtysi: Małgorzata Kuchnicka, Beata Kwiecińska,
Władysław Bryła. Z powiatu opatowskiego sołtysów reprezentowali przedstawiciele gminy Ożarów (20 osób),
Opatów (10 osób), Wojciechowice
(10 osób), natomiast z powiatu kieleckiego było tylko 15 osób.
W wycieczce do Kalwarii Zebrzydowskiej i do Wadowic uczestniczyło
z gminy Ożarów i Tarłowa 29 osób.
Zaproszeni zostaliśmy przez sołtysów
miasta i gminy Miechów, by zwiedzić instytucje i zakłady przetwórcze
owoców i warzyw oraz szkołę, w której
piecach spalano zboże, owies i łubin.
Uczestniczyliśmy w Targach Rzemiosła
Artystycznego i Przetwórstwa Rolnego,
następnie udaliśmy się do Maciejowic
na pole walki Tadeusza Kościuszki.
Przez cztery kolejne lata jeździliśmy do
Połańca na zawody w kręgle. Zaproszeni byliśmy na dożynki powiatowe
do Baćkowic, Pińczowa.
Zorganizowałem wyjazd na ogólnopolski występ zespołów ludowych
i kół gospodyń wiejskich w Licheniu.
Naszą gminę reprezentowało KGW
Wyszmontów. Na 52 zespoły z kraju
nasze Koło zostało wyróżnione i
zajęło piąte miejsce. Panie otrzymały
nagrodę i pamiątkowy dyplom.
Dużym powodzeniem w okresie Bożego Narodzenia cieszyły się
wyjazdy uczniów ze szkół w Pisarach,
Lasocinie, Glinianach, Janowicach do
DPS w Czachowie. Dzieci wystawiały
jasełka dla niepełnosprawnych mieszkańców. Co roku, przez 6 lat, w latach
2011-2017, jeździła inna szkoła.
Zorganizowałem wyjazd dzieci klas
trzecich SP z ZSO im. Edwarda Szylki
do Muzeum Orła Białego w Skarżysku
- Kamiennej, Parlamentu RP w 2014,

Jerzy Nogaj, radny dwóch kadencji, 2002-2006, 2006-2010. Urodził
się 27 lipca 1934 roku w Julianowie koło Ożarowa, w rodzinie chłopskiej.
W młodości uprawiał sport. Przez 30 lat, do 2019, był sołtysem wsi Julianów. Założyciel i były prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Ożarów,
ikona samorządu ożarowskiego.
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gdzie uczniowie uczestniczyli w obradach Sejmu, zjadły obiad w stołówce
poselskiej i zwiedzały Stare Miasto.
Dzieci z Julianowa uczestniczyły w
wycieczce do Muzeum Archeologicznego w Krzemionkach w 2016, do
Sandomierza w 2017. Dzieci brały
udział w mikołajkach, miały poczęstunek, otrzymywały prezenty w latach
2012-2016. Zorganizowaliśmy turniej
z nagrodami dla dzieci z Julianowa na
placu przy świetlicy: przeciąganie liny,
bieg w workach, bieg z przeszkodami,
ognisko z grillem. Zorganizowaliśmy
wyjazd mieszkańców DPS Czachów
do Muzeum Wsi Polskiej do Maruszowa, przejechaliśmy przez most na
Wiśle do Annopola.
Stowarzyszenie zorganizowało Turniej Piłki Nożnej Dawnych Miast: Ożarowa, Glinian, Janikowa, Lasocina.
Zakończył się on piknikiem i wręczeniem dyplomów oraz nagród.
Na swoje konto jako Stowarzyszenie Sołtysów musimy zapisać Turniej
w Piłce Nożnej Halowej o Puchar
Burmistrza Ożarowa, który w czasie
ferii zimowych w latach 2007-2014
zorganizowaliśmy dla szkół podstawowych: Ożarowa, Janowic, Glinian,
Pisar, Lasocina, Bidzin, Brzozowej,
Wilczyc. Każda drużyna otrzymała
puchar i dyplom, a wszyscy dyplomy
indywidualne za uczestnictwo. Na
zakończenie odbywał się zawsze
wspólny obiad w stołówce ZSO im.
Edwarda Szylki w Ożarowie. W turnieju uczestniczyło średnio po 80
osób.
Z mojej inicjatywy został powołany
Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Koła Sołtysów w Ożarowie.
W skład komitetu weszli: Marcin Majcher, Marian Sus, Andrzej Szymański,
Marcin Kwieciński, Elżbieta Rejmus,
Mirosław Pietrkiewicz i ja. Członkowie
komitetu zaangażowali się w zbiórce
funduszy. W ciągu kilku miesięcy
zebrano kwotę na zakup sztandaru,
który został zaprojektowany przez
komitet.
Sztandar wykonała pracownia
artystyczna w Tarnobrzegu. Został
poświęcony w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława
Biskupa Męczennika w Ożarowie i
przekazany został w domu myśliwskim
w Czachowie. To pierwszy w Polsce
sztandar sołtysów gminy, bo są jedynie sztandary stowarzyszeń na poziomie województw.

Zmiany ustrojowe w Polsce po roku 1989 umożliwiły uzewnętrznienie
dokonań patriotycznych narodu w przestrzeniach, które były zakazane lub
tłumione po wojnie w okresie PRL. Do takich sfer należała epopeja Legionów
i osoby Józefa Piłsudskiego.

Odbudowa tradycji legionowych
Do roku 1939
upowszechniano
legendę
Legionów.
W naszym terenie
związane z nią były:
kopiec w Janowicach,
honorowe obywatelstwo J. Piłsudskiego,
a najbardziej eksponowana
Reduta
Tarłowska.
Pokolenie urodzone po
roku 1944 niewiele
wiedziało na temat
legionowy, dopiero
wprowadzenie tych
zagadnień do programów szkolnych,
a zwłaszcza pojawiające się wydawnictwa
o tematyce legionowej, budowały wiedzę
w tym zakresie, odkrywały nieznane
dotychczas fakty z przeszłości najbliższego otoczenia. Taką właśnie
drogą, z książki gen. Sławoja Składkowskiego, odkryto historię związaną
ze szlakiem bojowym Legionów na
terenie gminy Ożarów w roku 1914,
konkretnie w Jakubowicach i sąsiednich wioskach.
Szersza inauguracja historycznej działalności legionowej na terenie gminy nastąpiła od pierwszego
Marszu Szlakiem Legionów, zorganizowanego przez OSP Jakubowice

na trasie z Pielaszowa do Jakubowic
w roku 2003. Przez
kolejne lata marsze,
kierowane
przez
niżej
podpisanego
komendanta, cieszyły
się dużym zainteresowanie młodzieży,
średnio uczestniczyło
w nich 200 osób. Są
one stałym elementem
kultywowania
tradycji
patriotycznych, organizowane
przez Odział Miejsko
- Gminny Związku
OSP i Urząd Miejski
w Ożarowie. W tym
roku będzie to już
kolejny, 18. marsz
Szlakiem Legionów
po gminie Ożarów i okolicy.
Kultywowanie tradycji legionowych przyczyniło się także do powstanie dwóch pomników nawiązujących
do osoby Komendanta, mianowicie
Pomnik Józefa Piłsudskiego w Jakubowicach z roku 2005, uzupełniony
w roku 2018, i Pomnik Niepodległościowy w Ożarowie, zbudowany w
roku 2014. Dzisiaj są to zasadnicze
punkty, gdzie w gminie finalizowane
są obchody uroczystości patriotyczno-narodowych.
Wiesław Chmielewski
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Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Odnalezionej
Wszystko zaczęło się przed blisko
dwudziestoma laty w Krynicy-Zdroju
po moim spotkaniu się z wybitnymi
artystami, Teresą Kaban i Henrykiem
Błażejem. Było to po koncercie muzycznym, który odbył się z ich udziałem. Po
koncercie znaleźli czas na rozmowę,
podczas której przedstawiliśmy się
nawzajem. Teresa Kaban jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu. Henryk Błażej
jest również absolwentem tej uczelni
w klasie fletu. Dowiedziałem się, że
oboje tworzą także duet dyrektorski
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Odnalezionej, który powstał z ich inicjatywy w Tarnowie w 1994 roku. Na
koncertach, jak wynikło z rozmowy,
prezentowana jest muzyka z rękopisów, partytur utworów, które zapomniane przez dziesiątki lat czekały na
odkrywców. Odnajdywane w klasztorach, muzeach, pałacach, odzyskały
swój blask i nowe życie z racji wykonywania ich na scenach muzycznych.
Od 1994 roku obok Tarnowa do
festiwalu dołączyły miasta: Zawiercie,
Bielsko-Biała, Krynica-Zdrój, Racibórz, Brzesko, Czeladź i wiele innych.
Udało mi się zainteresować dyrektora
Henryka Kabana zorganizowaniem
koncertu festiwalowego, co wzbogaciłoby ofertę kulturalną dla mieszkańców. Zainspirowany rozmową z
muzykami przedstawiłem propozycję burmistrzowi Marcinowi Majcherowi, który z entuzjazmem podjął to
wyzwanie. Do projektu włączył się
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury im. Aleksandra Patkowskiego
w Ożarowie Marian Sus, który wyraził aprobatę i zapewnił organizację
stworzenia warunków dla tego wydarzenia. Pokrótce, w 2003 roku artyści zostali zaproszeni do Ożarowa.
Pierwszy koncert i kilka następnych
w kolejnych latach odsłon festiwalowych odbywały się w sali kameralnej
MGOK. Były to prestiżowe wydarzenia
muzyczne z uwagi na międzynarodową rangę festiwalu. Zyskały w Ożarowie uznanie przyjaciół i miłośników
muzyki. Tak zaczął się kształtować
nowy charakter kultury muzycznej
w środowisku, zwrócony na muzykę
poważną i kameralną. Z czasem miejscem koncertów stał się kościół pw. Św.
Michała Archanioła w Lasocinie, któ-
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Muzyka poważna wywodzi się z tradycji klasycznych. W jej kręgu znajdujemy m.in. muzykę świecką i sakralną, których rodowodem są kraje kultury europejskiej. Muzyka bywa również wyjątkowym przeżyciem, chociażby
wsłuchania się w mazurki, nokturny F. Chopina. Osobowość człowieka zmienia się z upływem czasu. Kształtują się pewne cechy i wrażliwość, potrzeba
wyciszenia się, kontemplacji, zrozumienia muzyki. Od wielu lat mieszkańcy
miasta i gminy oraz goście mają możliwość - poprzez organizację festiwali obcowania z muzyką świecką i sakralną.

Ożarów Miastem
Festiwali Muzycznych

Koncert festiwalowy muzyki sakralnej w Glinianach. Wiesław Ochman - tenor
i Robert Grudzień - organy.

rego gospodarzem był ks. proboszcz
Mirosław Frączek. Dobrym duchem i
organizatorem koncertów jest dyrektor
Sus, wspierany organizacyjnie przez
pracowników MGOK. Muzykę prezentują najczęściej artyści ze Wschodu.
Ich muzykalność i wirtuozeria cieszą
się największym uznaniem.
Dla mnie miłym akcentem współpracy z dyrekcją Festiwalu Muzyki
Odnalezionej był podarunek dwóch
płyt na pamiątkę, które otrzymałem
od Teresy Kaban. Na jednej z płyt są
Sonaty W.A. Mozarta, na drugiej hiszpańskiego muzyka Isaaca Albeniza.
Corocznie uczestniczymy wraz z żoną
w koncertach w Lasocinie. Utrzymujemy do tej pory kontakty z artystami
i ich muzykalną rodziną.
Obok mieszkańców w koncertach uczestniczy wielu przyjezdnych,
wypróbowanych miłośników muzyki z

Ożarowa i wielu innych miejscowości.
Mówi dyrektor Marian Sus: -W bieżącym roku musieliśmy odstąpić od
organizacji koncertu z przyczyn zagrożenia zdrowotnego. Mimo to mamy
nadal dobre kontakty i perspektywę
współpracy na lata następne z dyrektorem Festiwalu Muzyki Odnalezionej
Henrykiem Błażejem.

Międzynarodowy
Festiwal im. Krystyny Jamroz
w Busku-Zdroju
Busko-Zdrój od lat jest środowiskiem otwartym na kulturę i sztukę,
a w nim wielu pasjonatów muzyki.
Znany i popularny jest w kurorcie
Festiwal Muzyczny im. Wojtka Bellona.
Wizytówkę Buska stanowi znakomita
orkiestra zdrojowa. Wśród kuracjuszy odwiedzających Busko bywa wielu
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Koncert muzyki sakralnej w Glinianach. „Ave Maryja” Ch. Gounoda,
w wyk. Małgorzaty Walewskiej - mezzosopran i Roberta Grudnia - organy.

artystów muzyków, ludzi pióra. Z nimi
miasto nawiązało liczne kontakty. Z
czasem powstał duży projekt wydarzenia muzycznego o charakterze międzynarodowym, czyli Festiwalu.
Mówi Artur Jaroń, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu im. Krystyny
Jamroz: -Pomysł organizacji tego
festiwalu muzycznego zrodził się w
trakcie rozmowy Sergiusza Mikulicza,
męża Krystyny Jamroz, z Bogusławem
Kaczyńskim. Za tym pomysłem optowała również wybitna śpiewaczka
Maria Fołtyn. Przekonała do tego
pomysłu ówczesnego wojewodę kieleckiego Zygmunta Szopę. Po rozmowach w kręgu zainteresowanych
zaakceptowano mnie na organizatora, dyrektora festiwalu. Na przygotowanie tej dużej imprezy miałem trzy
tygodnie. Ruszyliśmy 15 lipca 1994
roku. Udało mi się zrobić festiwal na
bardzo dobrym poziomie.
Festiwal znajdywał zwolenników
i przyjaciół. Wyszedł poza Busko-Zdrój. Muzyka rozbrzmiewała w
Kurozwękach, Pińczowie, Wiślicy. Od
2008 roku mamy również w Glinianach możliwość - poprzez Festiwal
- zapoznać się z muzyką mistrzów i z
mistrzowskim jej wykonaniem.
O początkach mówi Artur Jaroń:
-Mimo że Gliniany i Ożarów leżą
100 km od Buska, skorzystaliśmy z
propozycji zorganizowania po raz
pierwszy w 2008 koncertu festiwalowego w kościele pw. Św. Wojciecha
w Glinianach. Skłonił mnie do tego
Marcin Kwieciński, pasjonat i regionalista z Ożarowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego. Tak zachwalał to

Poezja Tuwima i Leśmiana - Edward Kusztal
podczas koncertu festiwalowego w Glinianach.

miejsce i nalegał, że uznałem, iż jest
sens zagrania koncertu w XVI-wiecznym kościółku, który stanowi zabytek
drewnianej architektury sakralnej.
Nim do tego doszło, udaliśmy się obaj
pewnego dnia 2007 roku do Glinian
w celu zapoznania się z miejscem,
akustyką i możliwością wykonania
koncertu na miejscowych organach.
Uznałem - po zapoznaniu się z miejscem - że można we wnętrzu świątyni
zorganizować koncert. Organy wymagały pewnej renowacji i naprawy
niewielkich uszkodzeń, które zostały
usunięte. Tak Festiwal trafił do gminy
Ożarów. Od 2008 roku podjęliśmy
współpracę z władzami Ożarowa i
Cementownią Ożarów w zakresie
umowy co do wsparcia i organizacji
Festiwalu. Stworzone zostały wspólnie
warunki dobrego partnerstwa.
Mając pełnomocnictwo oraz duże
wsparcie Burmistrza Ożarowa Marcina Majchera, w 2008 roku i latach
kolejnych poświęciłem się organizacji
większości prac okołofestiwalowych.
Ponadto muszę dodać, że była to i
jest nadal moja pasja. Jako pracownik Urzędu Miasta miałem ułatwione
zadanie. Dotyczyło ono pomocy dla
artystów w zakresie prób przed koncertami, wyjątkowo organizacji noclegów,
czasem posiłków dla przyjeżdżających
późną porą, w czym pomagała mi
żona. Opracowywaliśmy zaproszenia
na koncerty oraz plakaty ogłoszeń
o tych wydarzeniach. Dużą pomocą
dla mnie w tym zakresie była współpraca z informatykiem Urzędu Miasta
Rafałem Zapalskim. Corocznie też
byłem autorem dwustronicowej histo-

rycznej i kulturalnej wizytówki miasta
i gminy Ożarów do folderów wydawanych przez organizatorów Festiwalu.
W uzgodnieniu z dyrekcją Festiwalu i
Burmistrzem Ożarowa zapewnialiśmy
patronat medialny z udziałem czasopisma ,,Ożarów”. Zamieszczałem w
nim artykuły dotyczące wydarzeń festiwalowych.
Z czasem burmistrz Marcin Majcher
wraz z zastępca Pawłem Rędziakiem
oraz sponsorem Festiwalu, prezesem
Cementowni Ożarów Andrzejem Ptakiem, zaproponowali oprócz Glinian
również koncerty w Sanktuarium MB
Różańcowej Królowej Rodzin w Ożarowie. Samorząd ożarowski oraz
Cementownia Ożarów są sponsorami
i mecenasami Festiwalu. Otrzymuje
on również wsparcie władz samorządowych województwa, a przede
wszystkim Burmistrza Buska-Zdroju
Waldemara Sikory. Złotym sponsorem
są Polskie Składy Budowlane, a ostatnimi laty Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W świątyniach Glinian i Ożarowa w
ramach buskiego Festiwalu prezentowana jest zwłaszcza muzyka sakralna
kompozytorów z różnych epok. Na
przestrzeni 13 lat usłyszeliśmy utwory
G. Mahlera, G.F. Haendla, J.S. Bacha,
G.B. Pergolesiego, J Haydna, F. Chopina, W.A. Mozarta, F. Schuberta.
Trudno byłoby wymienić wszystkich.
Wykonanie utworów przez mistrzów
instrumentu oraz głosów wspaniałych
sopranów, mezzosopranów tenorów,
barytonów i basów, znanych ze scen
krajowych i zagranicznych, zachwycało i zachwyca corocznie entuzjastów
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muzyki. W jej kręgu podziwialiśmy tak
znane głosy, jak: Wiesława Ochmana,
Małgorzaty Walewskiej, Alicji Węgorzewskiej-Whiskert, Magdaleny Idzik,
Romy Owsińskiej, Renaty Drozd,
Adama Zdunikowskiego, Jakuba
Oczkowskiego i wielu innych. Gościli u
nas wirtuozi instrumentaliści: maestro
Konstanty Andrzej Kulka, Robert Grudzień, Mariusz Ryś, Grigorij Agratina;
kwartety smyczkowe, trudno wymienić
wszystkich. Przede wszystkim zapamiętany został dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im.
Krystyny Jamroz Artur Jaroń. Dał się
poznać jako znakomity organizator,
pianista oraz prowadzący koncerty
pięknym słowem, składnią języka i
rozległą wiedzą muzyczną. Nie sposób
wymienić wszystkich wykonawców.

Artur Jaroń, organizator Międzynarodowego
Festiwalu im. Krystyny Jamróz w Busku-Zdroju.
Fot. www.simfoniabaltica.pl

W 2020 roku po raz 26. rozległy
się dźwięki Festiwalu, który stał się
corocznym świętem muzyki na ziemi
świętokrzyskiej. Niedzielny dzień 13
września br. był kolejnym przeżyciem
festiwalowym. W sanktuarium ożarowskim odbył się koncert poświęcony Janowi Pawłowi II. Wystąpili:
znakomity organista Mariusz Ryś,
wirtuoz akordeonu prof. Jerzy
Mądrawski, kielecki chór Fermata,
którym dyryguje założycielka chóru
Ewa Robak. Chór ma w dorobku
wiele płyt. Jest znany również ze
scen krajowych i zagranicznych.
Koncert prowadziła wybitna klawesynistka Katarzyna Sroka, która jest
zastępcą dyr. Państwowej Szkoły
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Koncert festiwalowy pt. „Elegia”, Sanktuarium w Ożarowie. Artur Jaroń - fortepian
i Adam Zdunikowski - tenor.

Henryk Błażej, organizator Festiwalu Muzyki
Odnalezionej.

Muzycznej im. Ludomira Różyckiego
w Kielcach. Prowadząca okazała się
godnym zastępcą dyrektora Festiwalu Artura Jaronia. Koncert przyjęty
został owacyjnie. Z rąk burmistrza
Marcina Majchera muzycy otrzymali
kwiaty. Następnie zwrócił się do artystów: -Po trzykroć modli się ten, kto
napawa śpiewem świątynię. Życzę
zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej. Na ręce pani Katarzyny Sroki
składam podziękowania za to, że
mieliśmy dzisiaj prawdziwe święto
muzyki. To był w Ożarowie ostatni
akcent Międzynarodowego Festiwalu
Muzycznego im. Krystyny Jamroz.
Do zobaczenia i usłyszenia za rok.
Myślę, że duchowym dobrem
jest wrażliwość na muzykę naszej

Sanktuarium w Ożarowie. „Ave Maryja” F.
Schuberta, wyk. Adam Zdunikowski
- tenor. 02.07.2017.

społeczności, w tym władz samorządowych, a zwłaszcza Burmistrza
Ożarowa, który podziękowaniem,
dobrym słowem, zawsze pięknymi
kwiatami honoruje udział artystów
w gminie Ożarów. Poprzez festiwale
miasto stało się wizytówką wysokiej
kultury muzycznej. Są one wydarzeniami o charakterze kulturotwórczym
z dużym walorem edukacyjnym.
Znawcy mówią, że muzyka uszlachetnia, ma moc wpływania na nasze
życie. Wpływa także na nasz stan
fizyczny. Kiedyś klasyk powiedział, że
muzyka łagodzi obyczaje. Tej łagodności, wspólnoty przeżyć, empatii,
zwłaszcza nam - w tym zagrożeniu
trudnego czasu - potrzeba.
Marcin Kwieciński
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Urząd Miejski w Ożarowie 2020
Marcin MAJCHER - Burmistrz Ożarowa
Burmistrz Ożarowa siedmiu kadencji (od 1990) i ósmej, rozpoczętej w 2018 r. Bezpartyjny. Żona
Kinga, nauczycielka języka polskiego w ZSO im. Edwarda Szylki w Ożarowie, dwie dorosłe córki.
W 1979 r. ukończył Wydział Weterynarii Akademii Rolniczej w Lublinie. W 2001 ukończył Podyplomowe Studium Samorządu i Administracji w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach.
Pierwsze lata aktywności zawodowej to praca w lecznicy weterynaryjnej w Ożarowie. W pierwszych
wolnych wyborach samorządowych w 1990 r. do Rady Miasta i Gminy Ożarowa dostał się z rekomendacji Komitetów Obywatelskich.
Prezes MZKS Alit w latach 1990-2005. Od 1990 r. prezes ZG OSP w Ożarowie, wiceprezes ZP
OSP w Opatowie.

Paweł RĘDZIAK - Zastępca Burmistrza Ożarowa
Urodzony 20 listopada 1963 roku w Radoszycach. Po ukończeniu studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w roku 1987 rozpoczął pracę w Gospodarstwie Rolnym w Czyżowie Szlacheckim należącym do Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolnego w Mokoszynie. Podczas
I wyborów samorządowych w maju 1990 roku został radnym Rady Miasta i Gminy w Zawichoście, a
od czerwca 1990 roku Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy w Zawichoście. W latach 1994-2001
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Zawichoście. W dniu 15 maja 2001 roku na sesji Rady Miasta
i Gminy Ożarów został wybrany na Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów. Od tego dnia nadal
pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Ożarowa. W ciągu tych 14 lat udało się zrealizować wiele inwestycji
na terenie miasta i gminy Ożarów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych polskich i unijnych.
Najważniejsze to:
- opracowanie strategii rozwoju gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego;
- działania proekologiczne: przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe, fotowoltaika na obiektach publicznych, termomodernizacja obiektów publicznych;
- rewitalizacja Ożarowa;
- budowa sieci światłowodowej wraz z rozbudową e-administracji;
- przebudowa centrów miejscowości;
- projekty związane z polityka senioralną oraz rozbudową infrastruktury dla dzieci i młodzieży
Za najważniejsze osiągnięcia uważa wspólne działania zmierzające do realizacji zadań służących mieszkańcom.

Tomasz SOBIERAJ - Sekretarz Gminy
Tomasz Sobieraj urodzony 19 czerwca 1965 r. w Ćmielowie. Szkołę Podstawową ukończył w
Wojciechowicach. W latach 1980-1984 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w
Ostrowcu Św. Po ukończeniu studiów dziennych magistersko-inżynierskich na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy w 1990 r. kontynuował naukę w Studium Pedagogicznym. Studia podyplomowe na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - „Zarządzanie w Administracji Publicznej” - praca dyplomowa
„Fundusz Sołecki w Gminie Ożarów”. Syn Maciej, córka Małgorzata. W latach 2002-2003 odbywał studia
podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwa Samochodowego.
Pracę zawodową rozpoczął jako Prezes Zarządu w spółce prawa handlowego. Od września 2004 pracował jako Kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Opatowie. Był Członkiem Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji. Na wniosek Komisji Weryfikacyjnej Ministerstwa Transportu i SRTSiRD uzyskał tytuł
Rzeczoznawcy Samochodowego. W latach 2007-2010 był Członkiem Zarządu Powiatu Opatowskiego. Był również członkiem
Komisji ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Związku Powiatów Polskich. Jako pełnomocnik Starosty Opatowskiego ds. ISO wdrażał System Zarządzania Jakością usług administracyjnych w Starostwie Powiatowym
w Opatowie. Procedura po audycie została zakończona otrzymaniem certyfikatu ISO 9001: 2008. We wrześniu 2011 r. został
Sekretarzem Powiatu Opatowskiego. Od maja 2013 r. pełni funkcję Sekretarza Gminy Ożarów. W 2014 roku aktywnie udzielał
się w pracach Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległościowego zlokalizowanego na rynku w Ożarowie.

Stefania DZIEDZIC - Skarbnik Gminy
Stefania Dziedzic urodzona 26 lipca 1950 r. w Ostrowcu Św. Mieszkała w rodzinnej miejscowości
Przybysławice wraz z rodzicami. Szkołę Podstawową ukończyła w Jankowicach. W latach 1964-1969
uczęszczała do Technikum Ekonomicznego w Ostrowcu Św. Po zdaniu matury w tym samym roku
podjęła pierwszą pracę w PGRW w Jakubowicach.
W wyniku reorganizacji administracyjnej w 1973 r. przeniesiona do pracy w Urzędzie Gminy w
Ożarowie. Po wejściu w życie ustawy o samorządzie pełni funkcję skarbnika w Urzędzie Miejskim w
Ożarowie.
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Kulturalnie w Ożarowie
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Imprezy patriotyczne

Wybrane inwestycje w gminie Ożarów

Budowa siłowni zewnętrznej w Maruszowie
Budowa i otwarcie świetlicy wiejskiej w Maruszowie

Przebudowa drogi nr 755 Ostrowiec- Bałtówka
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Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED - cała gmina
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Utworzenie Domu Seniora w Ożarowie

Utworzenie Klubu Seniora w Pisarach

Budowa świetlicy wiejskiej w Czachowie.

Remont remizy OSP w Suchodółce

PSZOK w Ożarowie

Remont drugiego piętra w ZSO im. E.Szylki w Ożarowie

APEL DO CZYTELNIKÓW PISMA ,,OŻARÓW”
- POSZUKUJEMY STEMPLA POCZTOWEGO Z OKRESU II RP
W związku z prowadzonymi badaniami archiwalnymi nad dziejami
Ożarowa w II połowie XIX wieku i historią miasta w okresie II Rzeczpospolitej (1918-1939 r.) zwracamy się z prośbą do mieszkańców miasta
i gminy o pomoc w odnalezieniu ,,pamiątki pocztowej”, tj. stempla
dopłaty używanego w Urzędzie Pocztowym w Ożarowie w latach 19181926, którego fotografia zamieszczona jest poniżej.
Będziemy wdzięczni za przekazanie tej pamiątki (koperty, kartki pocztowe lub dokumenty z oryginalnym stemplem) na potrzeby badań filatelistycznych i historycznych.

KONTAKT- dr Roman Chyła tel. 662-070-611
lub na adres redakcji pisma ,,Ożarów”
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
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