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501.833 złotych na remont drogi powiatowej Oża-
rów - Gliniany  - Teofilów w miejscowości Ożarów 
i 1.000.514 złotych na przebudowę drogi powiatowej 
Bidziny - Jasice - Smugi w miejscowości  Bidziny 
(budowa chodnika). W Kielcach umowę na dofi-
nansowanie podpisali ze Zbigniewem Koniuszem, 
wojewodą świętokrzyskim Małgorzata Jalowska, 
wicestarosta opatowski i Andrzej Gajek, członek 
Zarządu Powiatu. Dla Powiatu Opatowskiego nie-
zwykle ważną i wyczekiwaną przez lokalną społecz-
ność inwestycją jest budowa chodnika w Bidzinach. 
Zadanie to poprawi bezpieczeństwo pieszych w tej 
miejscowości. Ważna też jest modernizacja drogi 
w Ożarowie. Do samorządów położonych w powie-
cie opatowskim, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 
przekazał łącznie 9 milionów złotych.

W imieniu Powiatu Opatowskiego umowę na dofinansowanie 
podpisali: Andrzej Gajek, członek Zarządu Powiatu i Małgorzata 
Jalowska, wicestarosta opatowski. W imieniu polskiego rządu 
wystąpił Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski.

Kolejne miliony na drogi powiatowe
1.502.347 złotych otrzymał Powiat Opatowski 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg łącznie 
na dwie inwestycje. 

Z okazji Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego, 
wszelkiego dobra, pokoju, 

nadziei, miłości 
i Błogosławieństwa Bożego. 

Niech ten szczególny, 
Wielkanocny czas 

przyniesie radość i wzajemną 
życzliwość.

Tomasz sTaniek
Starosta Opatowski

MałgOrZata JalOWSka
Wicestarosta

BOżeNa kOrNacka
Przewodnicząca rady Powiatu 

w Opatowie
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W SKRÓCIE

Wykaz szkół niepublicznych 
dla których Powiat Opatowski 

jest organem rejestrowym 
Niepubliczne Technikum w Opatowie 

im. gen. W. Andersa  Zakładu Dosko-
nalenia Zawodowego w Kielcach, ul. 
Ćmielowska 4, Opatów. Technikum dla 
młodzieży: Technik informatyk, Technik 
stylista. Prestiż BIS Sp. z o.o. w Opa-
towie, ul. Bronisława Ostrowskiego ps. 
Cichy 4, Opatów. Prywatne Liceum 
Ogólnokształcące dla dorosłych, Pry-
watna Szkoła Policealna dla dorosłych: 
Technik BHP, Technik Terapeuta zajęcio-
wy, Opiekun medyczny. Centrum Kształ-
cenia Zawodowego w Opatowie Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, 
ul. Ćmielowska 4, Opatów. Pozaszkolne 
formy kształcenia.

Podsumowali rok 
i wybrali nowe władze

W murach Starostwa Powiatowego 
w Opatowie odbyło się zebranie człon-
ków Terenowego Koła Hodowców Koni 
z powiatu opatowskiego. Spotkanie, 
jak co roku, organizował Staropolski 
Związek Hodowców Koni w Kielcach. 
W zebraniu uczestniczył Tomasz Staniek, 
starosta opatowski wspólnie z Maciejem 
Wolańskim, członkiem Zarządu Powiatu 
w Opatowie. Hodowców przeszkolono 
z nowych przepisów dotyczących iden-
tyfikacji koniowatych. Panowie dokonali 
wyboru nowych władz. Na kolejną, czte-
roletnią kadencję Zarządu Terenowego 
Koła Hodowców Koni w Opatowie, 
wybrano Hodowców w osobach: prezes: 
Maciej Wolański, wiceprezes: Krzysztof 
Gardynik, sekretarz: Wojciech Kania, 
skarbnik: Bartosz Gierada, członek: Ma-
rek Zdonek. Starosta opatowski zapewnił 
hodowców o wsparciu podczas organi-
zowania imprez. Najbliższy czempionat 
zaplanowano na ostatni weekend maja. 
Tradycyjnie, jak co roku, w Ożarowie. 

Są wolne miejsca w Dziennym 
Domu Senior-Wigor 

w Opatowie
Samorząd Powiatu Opatowskiego 

zaprasza do uczestnictwa w zajęciach 
dla seniorów. – Stworzyliśmy to miejsce 
z myślą  o  osobach,  chcących  aktywnie 
spędzać czas w miłej atmosferze, wśród 
rówieśników – mówi Tomasz Staniek, sta-
rosta opatowski. Zapraszamy do kontaktu 
pod numerem telefonu 15 861 21 46 lub 
mailowo: seniorwigor_opatow@op.pl. 
Na jakie zajęcia seniorzy mogą liczyć? 
W Dziennym Domu Senior-Wigor nie 
ma lenistwa. Seniorzy zaczynają dzień 
od utrwalania poznanych kruczków in-
formatycznych, wyszukują interesujące 
ich tematy oraz robią już pierwsze zakupy 
online. W ramach zajęć kulinarnych po-
wstają pyszne gofry, które przygotowali  
z różnymi dodatkami: dżemem truskaw-
kowym, jabłkami smażonymi,  serkiem 
waniliowym lub bitą śmietaną do wybo-
ru. To tylko wybrane formy aktywności. 
Każdego dnia naszych seniorów kadra 
zaskakuje czymś nowym. 

W ten dzień starosta opatowski Tomasz Staniek, prze-
wodnicząca Rady Powiatu Bożena Kornacka, członek Za-
rządu Powiatu  Andrzej Gajek i Rafałem Schabem, radnym 
Rady Miasta i Gminy Opatów, złożyli kwiaty i zapalili 
znicz na Skwerze Żołnierzy Wyklętych w Opatowie. 

W czasie uroczystości przypomniano, że powojenne 
podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne sta-
wiało opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej 
ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmie-
rzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski 
Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego pod-
ziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych 
organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się 
w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem 
„wrogów ludu”.

Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierw-
szym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego 
przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą wła-
dzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniej-
szej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali 
europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym 
także utracone na rzecz Związku Sowieckiego  Kresy 
Wschodnie II RP.

Liczbę członków wszystkich organizacji i grup kon-
spiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy. W walkach 
podziemia z władzą zginęło około 9 tysięcy konspirato-
rów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na 
podstawie wyroków komunistycznych sądów lub  zmarło 
w więzieniach. Wciąż są to szacunki.

– Dziękuję panu Grzegorzowi Gajewskiemu, burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Opatów za stworzenie miejsca pamięci, 
na którym złożyliśmy dzisiaj kwiaty  i  zapaliliśmy znicze 
osobom, dzięki którym, dzisiaj, możemy cieszyć się niczym 
nieskrępowaną wolnością  tak  jak  inne,  zachodnie  kraje 
europejskie. Właśnie  tak  powinniśmy  czcić  bohaterów 
walki  o wolności,  toczących bój  przeciwko  sowietyzacji 

Polski nawet kilkanaście lat po II wojnie światowej. Cześć 
i chwała Bohaterom – podkreślił Tomasz Staniek, starosta 
opatowski.

W 2010 roku prezydent Lech Kaczyński złożył na ręce 
marszałka Sejmu projekt ustawy o ustanowieniu Narodo-
wego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, jako święta 
państwowego, które będzie obchodzone w dniu 1 marca 
każdego roku.

Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że 
ustanowienie święta „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy 
drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej 
postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patrio-
tycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (...). Na-
rodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także 
wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których 
patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległo-
ściowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.

Po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego prezydent 
Bronisław Komorowski podtrzymał projekt. 3 lutego 2011 
roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca 
Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data 
ta jest nieprzypadkowa, bowiem 1 marca 1951 w moko-
towskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy za-
mordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy 
walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogól-
nopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło 
Armii Krajowej.

Uroczystości odbyły się na Skwerze Żołnierzy Wyklętych w Opatowie. 

Kwiaty i pamięć dla Żołnierzy Wyklętych
1 marca obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych”. Władze Powiatu Opatow-
skiego nie zapomniały o bohaterach antykomuni-
stycznego podziemia. 

Delegacja władz Powiatu Opatowskiego uczciła pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych”. Od lewej: Rafał Schab, radny Rady Miasta i Gminy 
Opatów, Bożena Kornacka, przewodnicząca Rady Powiatu w Opato-
wie, Andrzej Gajek, członek Zarządu Powiatu w Opatowie i Tomasz 
Staniek, starosta opatowski.   Fot. Lech Pustuła

W obchodach święta ku czci „Żołnierzy Wyklętych” uczestniczyła 
młodzież opatowskich szkół. 
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Muzeum  
Geodezji i Kartografii 

współautorem wystawy 
Zbiory Muzeum Geodezji i Karto-

grafii w Opatowie zaprezentowano na 
wystawie kartograficznej „Imago Terrae 
Sandomiriensis’’, którą można oglądać 
w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu. 
Powiatowe Centrum Kultury w Opato-
wie jest współorganizatorem wystawy. 
Na wystawie, której wernisaż odbył się 
6 lutego zaprezentowano kilkanaście map 
od XVI do XX  wieku, pochodzących ze 
zbiorów Muzeum Zamkowego w Sando-
mierzu. Obok historycznych map, można 
podziwiać bogatą kolekcję instrumentów 
geodezyjnych, za pomocą których two-
rzono mapy na przestrzeni wieków. Eks-
ponaty geodezyjne udostępniło Powiato-
we Centrum Kultury w Opatowie, które 
prowadzi Muzeum Geodezji i Kartografii. 
Warto przypomnieć, że muzeum powsta-
ło w 2005 roku. Jego pomysłodawcą było 
Stowarzyszenia Inicjatyw Geodezyjnych 
i Kartograficznych Geocentrum. Jak 
przed wiekami tworzono mapy? Z kolei 
23 lutego 2023 roku w Muzeum Zam-
kowym w Sandomierzu odbył się wy-
kład zatytułowany „Czym i jak tworzo-
no mapy”. Z bardzo ciekawą prelekcją 
wystąpili Mirosław Roszczypała, prezes 
Stowarzyszenia Geocentrum w Opato-
wie i przewodnik Powiatowego Centrum 
Kultury w Opatowie, Andrzej Żychow-
ski. Podczas wykładów goście spotkania 
zostali zapoznani z bogatymi zbiorami 
Muzeum Geodezji i Kartografii w Opa-
towie. A warto podkreślić, że niektóre 
urządzenia pomiarowe są unikatowe na 
skalę europejską. Najstarsze z nich po-
chodzą z czasów zaboru rosyjskiego. 
Ciekawostką są mapy katastralne z Re-
publiki Południowej Afryki wykonane na 
początku XX wieku. Nie brakuje też map 
z terenów ziemi opatowskiej. Zobaczy-
my tu mapy geodezyjne dworków ziemi 
opatowskiej, a także najstarszą w kolekcji 
XVIII-wieczną mapę Zamku Krzyżto-
pór w Ujeździe. Sandomierz to kolejne 
miasto w którym pracownicy opatow-
skiego Muzeum Geodezji i Kartografii 
prezentowali bogaty dorobek Opatowa 
i jego potencjał muzealny. Poprzednio 
muzealnicy opatowscy gościli w Ostrow-
cu Świętokrzyskim i Ożarowie.

Aktualna lista Punktów 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Pod linkiem https://bip.opatow.pl/stro-
na-3581-lista_jednostek_nieodplatnego.
html znajduje się zaktualizowana lista 
jednostek nieodpłatnego poradnictwa, 
która zawiera dane jednostek nieodpłatne-
go poradnictwa uporządkowane według 
tematyki poradnictwa, w tym jednostek 
publicznych, jednostek niepublicznych 
działających na zlecenie, którym powie-
rzono zadania z zakresu poradnictwa spe-
cjalistycznego.

W skład obiektu oświatowego wcho-
dzą trzy budynki szkolne oraz sala 
gimnastyczna. W kwietniu 2021 roku 
gmina Tarłów przekazała nieodpłatnie 
na rzecz Powiatu Opatowskiego część 
obiektu: parterowy budynek, salę gim-
nastyczną oraz 86 arową działką. Nie-
ruchomość należąca już do powiatu 
posiada osobną bramę i wjazd. 
–  Zaplanowaliśmy,  aby  w  Ciszy-

cy Górnej  utworzyć  placówkę opie-
kuńczo-wychowawczą.  Złożyliśmy 
wniosek do  funduszu „Polski Ład”. 
Dostaliśmy  3,5  mln  złotych. W  bu-
dżecie powiatu zabezpieczyliśmy 800 
tysięcy złotych i mogliśmy rozpocząć 
procedurę przetargową – przypomina 
Tomasz Staniek, starosta opatowski. 

Pod koniec ubiegłego roku została 
podpisana umowa, z wykonawcą, który 
wygrał przetarg, na adaptację pomiesz-
czeń po szkole. Zgodnie z zapowie-
dziami, remont ma być ukończony w li-
stopadzie 2023 roku. Prace remontowe 
już trwają i widać pierwsze efekty. 

Będzie to nowoczesny  budynek. 
Nie tylko wewnątrz. Przeprowadzona 
będzie termomodernizacja, zamon-
towane zostaną ekologiczne pompy 
ciepła, fotowoltaika. Będzie ładnie, 
ekologicznie i tanio w utrzymaniu. 

Wicestarosta Małgorzata Jalowska, 
która wspólnie ze starostą podpisała 
umowę z wykonawcą, zaznaczyła że 
zorganizowanie w Ciszycy Górnej domu 
dziecka to bardzo dobre rozwiązanie.  

W Ciszycy Górnej powstaje dom dziecka
W Ciszycy Górnej w gminie Tarłów, malowniczo położonej wsi w gmi-

nie Tarłów do 2020 roku działała szkoła. Placówkę prowadziło stowa-
rzyszenie, ale z powodu niżu demograficznego, została podjęta decyzja 
o zawieszeniu działalności edukacyjnej. 

W budynku po dawnej szkole w Ciszycy Górnej prowadzony jest remont.W obiekcie zostanie zlo-
kalizowana placówka opiekuńczo-wychowawcza. Pod koniec tego roku będzie działał dom dziecka.

W SKRÓCIE

W czasie spotkania sprawozdawcze-
go miała miejsce miła uroczystość. Za 
ponad 50-letnią działalność w jedno-
stce OSP w Stodołach został uhono-
rowany druh Tadeusz Kabat. Obecnie 
pełni funkcję Honorowego Członka 
Zarządu Gminnego Związku OSP RP 
w gminie Wojciechowice. 

Z tej okazji w imieniu samorządu 
powiatowego gratulacje przekazali: 
starosta opatowski Tomasz Staniek, 
wicestarosta Małgorzata Jalowska 
i przewodnicząca Rady Powiatu Bo-
żena Kornacka. 

Honorowy członek OSP Tadeusz Kabat otrzymał od władz Powiatu Opatowskiego gratulacje 
i pamiątkowy grawerton.

Pół wieku w służbie mieszkańcom Druhowie z jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Stodołach 
(gmina Wojciechowice) podsumo-
wali 2022 rok. 

Rady Rady Powiatu w Opatowie Wacław 
Rodek uważa, że bardzo dobrym pomysłem 
jest  zorganizowanie przez Powiat Opatow-
ski  Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej 
w  budynku  po  dawnej  szkole  podstawowej 
w Ciszycy Górnej.

–  Biorąc  pod  uwagę  doświadcze-
nie Powiatu Opatowskiego w zakre-
sie  szkolnictwa  i  opieki  społecznej, 
wyróżniamy się. Stąd pomysł, aby to 
była placówka dla dzieci wymagają-
cych  specjalnej  opieki.  Gdzie  będą 
mogły  kontynuować naukę w  szkole 
specjalnej w Sulejowie – podkreśliła 
Małgorzata Jalowska, wicestarosta 
opatowski.  

Dom dziecka w Ciszycy Górnej 
będzie to placówka całodobowa za-
pewniająca opiekę i wychowanie. 
Dzieci niepełnosprawne będą korzy-
stały ze świadczeń zdrowotnych oraz 
kształcenia niezbędnego dla ich wieku 
i możliwości rozwojowych. Placówka 
zapewni zajęcia wychowawcze, socjo-
terapeutyczne, korekcyjne, kompensa-
cyjne, logopedyczne, terapeutyczne, 
również odpowiednią rehabilitację, 
zajęcia rewalidacyjne.

Dom dziecka to będzie też miejsce 
pracy dla mieszkańców gminy Tarłów. 
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Radni zaapelowali 
DO MiNiSTRA 
ROlNiCTWA 

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Opa-
towskiego radni jednogłośnie podjęli 
uchwałę w sprawie przyjęcia stanowi-
ska w zakresie importu zbóż, rzepaku 
i kukurydzy z Ukrainy. 

Powiat Opatowski to teren typowo rol-
niczy, w zdecydowanej większości miesz-
kańcy zajmują się produkcją rolną. W du-
żej mierze uprawia się rzepak, kukurydze 
i zboża. Podjęcie stanowiska do  Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym przed-
stawili swoje obawy w sprawie nadmier-
nego importu zboża, rzepaku i kukurydzy 
z Ukrainy, wydaje się być zasadne. 

W przyjętym stanowisku czytamy „Sy-
tuacja gospodarcza polskiego rolnictwa 
przechodzi kryzys spowodowany między 
innymi przez niekontrolowany napływ 
zbóż z Ukrainy, co zagraża dalszemu 
funkcjonowaniu gospodarstw rodzinnych 
w Polsce. Nadmierny import zbóż z Ukra-
iny jest jednym z czynników pogarsza-
jących sytuację polskich rolników. Od  
1 czerwca 2022 r. przez granicę z Ukrainą 
w ramach tzw. korytarza solidarnościowe-
go napływa do Polski bez żadnych ograni-
czeń taryfowych i pozataryfowych zboże. 
Korytarze solidarnościowe miały zadanie 
pomóc rolnikom z Ukrainy, a w rzeczywi-
stości wiele firm wykorzystało tą sytuacje 
i sprowadziło zboże do Polski. Brak odpo-
wiednich regulacji prawnych sprawiło, że 
sprowadzone zboże, które zostało w Pol-
sce niszczy polski rynek. Ta sytuacja jest 
niebezpieczna i grozi upadkowi polskiego 
rolnictwa. Obawiamy się, że może dojść 
do upadku większości gospodarstw rolnych 
leżących na naszym powiecie, które w dużej 
części zajmują się produkcją zbóż, rzepaku 
i kukurydzy. Sytuacja w polskim rolnictwie 
jest dodatkowo ciężka przez ciągle rosnące 
koszty produkcji, głównie wysokie ceny na-
wozów, paliwa, nasion i środków ochrony 
roślin. Rada Powiatu w Opatowie popiera 
niesienie pomocy Ukrainie i funkcjono-
wanie korytarzy solidarnościowych, które 
pozwolą na tranzyt z Ukrainy do krajów 
docelowych, jednak apelujemy za pośred-
nictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi do Unii Europejskiej o nałożenie ceł 
na importowane zboża i płody rolne, które 
pozwolą na ograniczenie ich podaży, pomoc 
w eksporcie polskich zbóż oraz uruchomie-
nie unijnej rezerwy kryzysowej przeznaczo-
nej dla poszkodowanych rolników”. 

6 lutego premier Mateusz Mora-
wiecki poinformował, jakie zadania 
drogowe dostaną wsparcie z kolej-
nego rozdania Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg Lokalnych.  

W skali kraju jest to ponad 3 mi-
liardy złotych. Na wsparcie z rzą-
dowej puli może liczyć Powiat 
Opatowski oraz gminy: Iwaniska, 
Opatów, Ożarów, Tarłów i Wojcie-
chowice. 

Poseł Agata Wojtyszek rozma-
wiała z samorządowcami z powiatu 
opatowskiego na temat planowanych 
inwestycji drogowych. Podczas kon-
ferencji prasowej o przekazanych 
pieniądzach opowiadała poseł na 
sejm Agata Wojtyszek. Powiat Opa-

towski reprezentowali: członkowie 
Zarządu Powiatu: Andrzej Gajek 
i Kazimierz Żółtek, przewodniczą-
ca Rady Powiatu Bożena Kornacka, 
radna Alicja Frejlich i sekretarz po-
wiatu Paweł Sadrak.

Samorządowcy podziękowali za 
przyznane wsparcie, argumentując, 
że wiele dróg zakwalifikowanych 
do remontu, bez pieniędzy z bu-
dżetu państwa nie zostałoby po-
prawionych. 

Drogi z dofinansowaniem z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg 
z zostaną przebudowane w 2023 
roku.  Powiat Opatowski otrzymał 
ponad 1,5 mln złotych dofinanso-
wania. I tak, powiat ma zagwaran-
towane 501 833 złotych na remont 
drogi powiatowej Ożarów - Gli-
niany - Teofilów w miejscowości 
Ożarów. Wyremontowana zostanie 
droga o długości 735 m. Wartość 
zadania - 1 003 667 zł. 

Druga inwestycja na drogach 
powiatowych zostanie wykonana 
w miejscowości Bidziny. A mowa 
o budowie chodnika o długości  0,995 
km.  Wartość zadania - 2 001 028 zł. 
Dofinansowanie - 1 000 514 zł.

Łącznie do Powiatu Opatow-
skiego i gmin: Opatów, Ożarów, 
Iwaniska, Wojciechowice, Tarłów 
trafi ponad 9,5 miliona złotych 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. 

Pieniądze na inwestycje drogowe

Członek Zarządu Kazimierz Żółtek powiedział, że wiele dróg 
zakwalifikowanych do remontu, bez pieniędzy z budżetu państwa 
nie zostałoby poprawionych.

Powiat Opatowski otrzymał kolejne wsparcie na budowę dróg. Pieniądze pochodzą z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Zostaną wykorzystane na inwestycje na drogach powiatowych na terenie 
dwóch gmin: Wojciechowice i Ożarów. 

Jak informuje Jakub Gdowski, prezes szpitala św. 
Leona,  kobiety z naszego regionu coraz chętniej ro-
dzą w Opatowie. Dynamika wzrostu liczby porodów 
w latach 2019 - 2021 wynosi 378 procent. Statystyki 
wskazują, że liczba urodzeń w 2022 do 21 lipca była 
niemalże taka jak w całym 2021 roku.– W szpitalu 
rodzą  pacjentki  z  powiatu  opatowskiego,  ale  nie 

tylko.  Przybywają  tam  kobiety  z  Rzeszowa, Kielc, 
okolic  tych  dwóch miast,  z Warszawy  i  Śląska. W 
szpitalu  przebywały  również  ciężarne  z  Holandii. 
Oddział wykonuje pełen zakres operacji i zabiegów 
ginekologicznych. 

Jak podkreśla prezes, opatowska lecznica zyskuje 
zaufanie przyszłych mam ze względu na dobre wa-
runki pobytu, wykwalifikowany personel oraz nowo-
czesne podejście do pacjentek. W szpitalu funkcjonuje 
też szkoła rodzenia, dzięki której, przyszłe mamy 
wiedzą, jak przygotować się do porodu i późniejszej 
opieki nad dzieckiem.

Wzrost liczby porodów w opatowskim szpitalu
Szpital Świętego leona w Opatowie odnotował 

dynamiczny wzrost porodów w placówce w ciągu 
ostatnich 4 lat. 

Powiat Opatowski otrzymał ponad 1,5 
mln złotych dofinansowania. I tak, powiat 
ma zagwarantowane 501 833 złotych na 
remont drogi powiatowej Ożarów - Gli-
niany - Teofilów w miejscowości Ożarów.

Druga  inwestycja na drogach powiatowych zostanie wyko-
nana w miejscowości Bidziny. A mowa o budowie chodnika o 
długości  0,995 km.  Wartość zadania - 2 001 028 zł. Dofinan-
sowanie - 1 000 514 zł.
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Pierogi pieczone
Czas przygotowania: 40 minut
Czas pieczenia: 15 minut
Liczba porcji: 40 pierogów

Składniki na ciasto do pierogów
• 2,5 szklanki mąki pszennej - około 420 g
• 1 średnie jajko
• 1/4 szklanki wody
• kostka masła - 200 g
• pół łyżeczki soli

Składniki na farsz
• 100 g sera żółtego
• 100 g sera mozzarella
• 1 papryczka chili - mało ostra
• garść natki pietruszki

Składniki na glazurę do pierogów
• małe jajko
• pół łyżeczki słodkiej papryki

Do zrobienia pierogów z pieca potrzebna też: 
stolnica, wałek, wykrawaczka o średnicy 7 cm. 

Zacznijmy od przygotowania ciasta do pierogów 
z  pieca. W  jednej misce  umieść  razem wszystkie 
składniki  na  ciasto  kruche  na  pierogi.  Będą  to: 
2,5  szklanki mąki  pszennej;  jedno  średnie  jajko; 
1/4 szklanki zimnej wody; cała kostka masła - 200 
gramów; pół łyżeczki soli. Zarówno masło jak i jaj-
ko mogą  być  prosto  z  lodówki. Masło  polecamy 
pokroić w kostkę. 

Ciasto wyrabiaj dłońmi lub mikserem z hakami 
do ciasta kruchego. Ciasto w  trakcie  rozcierania 
masła powinno połączyć  się w  zwartą kulę. Przy 
tych proporcjach składników, ciasto powinno wyjść 
idealne. Jeśli jednak dodamy za dużo mąki i okaże 
się,  że  ciasto  nie  łączy  się w  kulę,  polecamy do-
dać łyżkę lodowatej wody lub płaską łyżkę kwaśnej 
śmietany 18 %. 
Z  ciasta  uformujmy  kulę.  Zawińmy  je  w  folię 

i  umieśćmy w  lodówce  na  godzinę.  Jeden  kawa-
łek  rozwałkujmy  na  stolnicy  na  grubość  około  3 
mm. Przy pomocy okrągłej wykrawaczki do piero-
gów, szklanki lub czystej foremki wycinajmy kółka 
o średnicy około 7 cm. Na środek każdego placka 
wyłóżmy łyżeczkę farszu. Ciasto lekko wyciągnijmy 
i zlepmy oba brzegi. Ważne, by krawędzie nie były 

„zabrudzone” mąką, ponieważ trudniej będzie je ze 
sobą zlepić. Dodatkowo, wywińmy lekko ciasto lub 
uformuj palcami falbankę. Ważne jest, by pierożki 
były dobrze zlepione. W ten sposób zlepmy wszyst-
kie pierogi. Układajmy je jeden obok drugiego, na 
blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Zacho-
wajmy niewielkie odległości między pierogami. 
Glazura  do  pierogów: małe  jajko  rozbełtajmy 

w miseczce z połową łyżeczki słodkiej papryki. Przy 
pomocy pędzelka kuchennego, posmarujmy od góry 
każdego pierożka. Blaszkę z pierogami umieśćmy 
na środkowej półce piekarnika nagrzanego do 200 
stopni z opcją pieczenia góra/dół. Pierogi pieczmy 
około 15 minut do zarumienienia. Upieczone piero-
gi można od razu wyjmować z piekarnika. 

Smacznego!

Przepis  na  pierogi  pieczone w piekarniku  bez  dodatku  drożdży  powinien  się Państwu 
spodobać. Polecają je panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Olszownicy, szczególnie sze-
fowa kuchni pani Marta. Oprócz pierogów z piekarnika, panie przyrządzały kapuśniaczki 
oraz babeczki wytrawne.

To nowoczesny obiekt, zaadaptowany na potrze by 
dzieci również z niepełnosprawnościami ruchowymi. 
W placówce swój dom znalazło już troje dzieci. 

– Chcieliśmy poinformować, że w nowym domu 
mieszkają już trzy wspaniale dziewczynki: Vanessa, 
Roksana i Madzia. Placówka zaczęła tętnić życiem, 
dzięki  tym  uroczym  gwiazdeczkom. Wychowanki 
znakomicie zadomowiły się w nowym miejscu, czego 
dowodem są szerokie uśmiechy, a dla nas  to naj-
ważniejsze – podkreśla Marek Borkowski, pełniący 
obowiązki dyrektora Centrum Obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Opatowie.

W domu opiekę docelowo znajdzie 14 dzieci 
niepełnosprawnych. Poza troskliwą opieką, mają 
zapewnioną rehabilitację i wszechstronny rozwój. 
Dom dziecka przy ulicy Kościuszki w Opatowie po-
wstał w ubiegłym roku. Na ten cel Powiat Opatow-
ski zakupił dom jednorodzinny, który przebudował. 
Wartość zadania wynosiła 2 555 000 złotych w tym 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w kwocie 956 627 złotych. Pozostała 
część pieniędzy pochodzi z budżetu powiatu.W nowym domu przy ulicy Kościuszki w Opatowie, opiekę i spokój znalazły już trzy dziewczynki.

Dziewczynki znalazły dom i opiekę
Przy ulicy Kościuszki w Opatowie powstała 

placówka opiekuńczo-wychowawcza typu spe-
cjalistyczno - terapeutycznego „Mój Dom” im. 
św. Jana Pawła. 
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Po wielu latach przerwy, szkoła w roku szkolnym 
2023/2024 planuje uruchomić nabór na kierunku technik 
elektryk w pięcioletnim technikum dziennym. Szkoła po-
wiatowa w Ożarowie zaprasza również absolwentów szkół 
podstawowych do nauki na kierunku technik mechatronik. 

Elektryk wraca 
do „Skłodowskiej” 

– Chcemy,  aby  to miejsce w przy-
szłości służyło do rekreacji dla całej 
rodziny. Chcemy też, aby zaglądali tu-
taj  turyści, którzy przyjeżdżają zwie-
dzać Opatów – mówi Tomasz Staniek, 
starosta opatowski. 

Powiat Opatowski pod koniec ubie-
głego roku stał się właścicielem całego 
terenu między ulicami Kościuszki i 1 
maja, w sąsiedztwie rzeki Opatówki. 
–  Właścicieli  terenu  było  trzech: 

gmina,  powiat  i  osoba  prywatna. 
I często były problemy, kto ma utrzy-
mywać  czystość,  porządek,  kto  ma 
dbać o plac. Zawarliśmy porozumienie 

z  burmistrzem Opatowa, Grzegorzem 
Gajewskim,  na mocy  którego  gmina 
Opatów przekazała nam swoją część 
„Promenady”.  Podjęliśmy  rozmowy 
z prywatnym właścicielem który miał 
działkę  od  strony  ulicy  1 maja.  Pod 
koniec grudnia 2022 roku podpisali-
śmy umowę  i Powiat Opatowski  jest  
właścicielem całej „Promenady”. Mo-
żemy inwestować. Jeszcze w  ubiegłym 
roku  zleciliśmy  wykonanie  projektu 
zagospodarowania  placu – zauważa 
Tomasz Staniek. 

Plany są ciekawe i ambitne. Po ich 
zrealizowaniu plac „Promenada” bę-
dzie jednym z ładniejszych terenów 
w powiecie opatowskim. Realizacja 
planów wymaga pieniędzy. 

Pozyskaniu funduszy ma służyć 
zawiązane z gminami powiatu opa-
towskiego Partnerstwo Ziemi Opatow-

Plany są ciekawe i ambitne. Po ich zreali-
zowaniu  plac  „Promenada”  będzie  jednym 
z ładniejszych terenów w powiecie opatowskim.

To będzie wyjątkowe miejsce
na mapie Opatowa

Plac „Promenada” już dziś jest 
dobrym adresem dla osób, które 
potrzebują relaksu na świeżym 
powietrzu. W lecie to miejsce 
szczególnie upodobały sobie dzie-
ci, ze względu na różnorodność 
atrakcji. Zimą jest tu lodowisko.  

Tak w niedalekiej przyszłości ma prezentować się plac „Promenada” w Opatowie. 

skiej. Wspólnie z samorządami będzie 
realizowany projekt „Historia ze sma-
kiem”. Jego założenie jest takie, że 
w każdej z gmin przy wykorzystaniu 
pieniędzy z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego mają być realizowane 
przedsięwzięcia z zakresu turystyki, 
promocji walorów przyrodniczych czy 
historycznych. 

Co ma być zrobione na placu przy 
Opatówce? „Promenada” ma mieć 
funkcję rekreacyjną dla mieszkańców 
i turystów. Znajdą się ławki, będzie 
dużo zieleni. Ciekawym rozwiązaniem 
ma być ogród różany. W centralnym 
punkcie placu postawione będą leża-
ki. Atrakcją przyciągającą na „Pro-
menadę” ma być tężnia solankowa. 
W okresie letnim – plenerowe kino. 
Z myślą o turystach ma być postój dla 
kamperów, przystanek rowerowy. 

Zespół Szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie 
w Ożarowie rozszerza zakres edukacji. 
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Tematem gry była historia rozbicia niemieckiego więzie-
nia w Opatowie na tle wydarzeń z czasów II wojny świato-
wej z wykorzystaniem aplikacji Action Track. 

W rozgrywkach wystartowały pięcioosobowe druży-
ny reprezentujące szkoły podstawowe i ponadpodstawo-
we z Opatowa (Szkoła Podstawowa numer 1 i 2, Zespół 
Szkół numer 1 i Liceum Ogólnokształcące imienia Bartosza 
Głowackiego w Opatowie. 

W tej nietypowej lekcji historii wzięło udział 10 zespołów 
z miejscowych szkół – w sumie około 50 osób. Uczestnicy 
wykorzystali aplikację na smartfony ActionTrack. Po drodze 
rozwiązywali zagadki, wykazywali się wiedzą, odpowiadali 
na pytania testowe. 

i miejsce – drużyna Kolumbów ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie 

ii miejsce – drużyna Łączniczek ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi 
Opatowskiej w Opatowie 

iii miejsce – drużyna SP1 ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. gen. Stanisława Gano 
w Opatowie

Gra miejska „Opatów ‹43 - podziemie w ak-
cji” pozwoliła młodzieży poznać historię jednej 
z najsłynniejszych akcji zbrojnych dokonanych 
przez oddział partyzancki „Jędrusie” w okresie 
okupacji niemieckiej na ziemi świętokrzyskiej.

Grę miejską zorganizowała Delegatura IPN w Kielcach 
wraz z Opatowskim Ośrodkiem Kultury przy wsparciu 
Powiatu Opatowskiego. Wydarzenie odbyło się pod patro-
natem honorowym: starosty opatowskiego Tomasza Stańka 
i burmistrza Opatowa,  Grzegorza Gajewskiego. W projekt 
zaangażowało się Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie. 

Podsumowanie wydarzenia odbyło się w Opatowskim 
Ośrodku Kultury. Gościem specjalnym była kapitan Armii 
Krajowej, Stanisława Filarowska pseudonim „Szarotka” 
z Opatowa. 

Wojciech Majcher był radnym Rady 
Miejskiej w Ożarowie przez cztery ka-
dencje. Obecnie jest czynnym radnym 
Rady Powiatu Opatowskiego, obecnie 
sprawuje funkcję przewodniczącego 
Komisji Oświaty w Radzie Powiatu 
Opatowskiego. 

Zbiór zadań z matematyki to praca 
zbiorowa. Powstał w ramach Semina-
rium Jakości Kształcenia Matematycz-
nego. W przygotowaniu zbioru brało 
udział 22 autorów zadań, 3 autorów 
koordynatorów. 

Publikacja „GPS w labiryncie ma-
tematyki” ukazała się nakładem Ofi-
cyny Edukacyjnej Krzysztof Pazdro. 
Zawiera zestaw zadań, które są od-

zwierciedleniem wymagań zapisanych 
w podstawie programowej. Publikacja 
składa się z trzech części. Pierwsza 
zawiera zadania odpowiadające wy-
maganiom egzaminu maturalnego 
w 2022 roku, druga jest utrzymana 
w tym samym stylu i uzupełnia część 
pierwszą o zadania odpowiadające 
wymaganiom egzaminu maturalnego 
w latach 2023-2024. Część trzecia za-
wiera zadania, których dotychczas nie 
było na egzaminie maturalnym. Typy 
tych zadań oraz arkusz pokazowy opu-
blikowany przez CKE na poziomie 
podstawowym wprowadza „Informa-
tor o egzaminie maturalnym z mate-
matyki od 2023 roku”. 

Zbiór zawiera zestaw zadań bazo-
wych, które są odzwierciedleniem 
wymagań szczegółowych, zapisanych 
w podstawie programowej. Dodatko-
wo, pod każdym zadaniem bazowym, 
zamieszczono ćwiczenia, które przed-
stawiają w różnych aspektach zagad-
nienia odnoszące się do tego zadania. 
Taka konstrukcja zbioru umożliwia 
uczniom utrwalenie i doskonalenie ele-
mentarnych umiejętności matematycz-
nych przez wielokrotne rozwiązywanie 
tych samych zadań z dokładnością do 
zmiany danych liczbowych. Ta forma 
pracy powinna dać uczniom dużą szan-
sę na uzyskanie pozytywnego wyniku 
egzaminu maturalnego z matematyki 
na poziomie podstawowym.

Wojciech Majcher ma duże doświad-
czenie w pracy z młodzieżą. Wielu 
jego uczniów zostało laureatami i fi-
nalistami olimpiad matematycznych, 
wielu uczestniczy w eliminacjach cen-

tralnych. Przed dwoma lat jego uczeń 
Marcin Głąb zdobył 9 miejsce w kraju 
na 500 uczniów.

Wojciech Majcher,  radny  powiatowy  jest 
współautorem podręcznika do matematyki. 

Radny Wojciech Majcher współautorem podręcznika
Wojciech Majcher, samorządowiec z Powiatu Opatowskiego i nauczy-

ciel matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Ożarowie jest współautorem podręcznika do matematyki 
„GPS w labiryncie matematyki”.

Najlepsze drużyny zostały nagrodzone.

Młodzież poznawała historię Opatowa
Wicestarosta Małgorzata Jalowska wzięła udział 

w podsumowaniu mobilnej gry miejskiej Opatów’43 – 
podziemie w akcji, przygotowanej przez Centrum Eduka-
cyjne instytut Pamięci Narodowej „Przystanek Historia”. 

TROCHę HiSTORii 
Rozbicie  więzienia  w  Opa-

towie  uznawane  jest  za  jedną 
z  największych  akcji  w  regio-
nie  świętokrzyskim  oddziału 
partyzanckiego  „Jędrusie” 
oraz miejscową placówkę AK. 
Wydarzenie  to  miało  miejsce 
12 marca  1943  roku. Decyzję 
o  uwolnieniu  aresztowanych 
wydał Komendant Inspektoratu 
Sandomierskiego, AK  płk An-
toni Żółkiewski „Lin”. Oddział 
„Jędrusie”  pod  dowództwem 
podporucznika  Józefa Wiącka 
pseudonim  „Sowa”  opierając 
się  na  raportach  wywiadow-
czych Armii  Krajowej,  podjął 
decyzję  o  ataku  na  więzienie 
w Opatowie. Celem było odbi-
cie  aresztowanych w  ostatnim 
czasie  członków  konspiracji. 
W  wyniku  brawurowej  akcji 
udało  się  wyzwolić  około  80 
osób.

Młodzież  opatowskich  szkół  poprzez  udział  w  grze, 
pozwała historię Opatowa. 

W posumowaniu akcji „Gra miejska” wzięła  udział Małgorzata 
Jalowska, wicestarosta opatowski. 
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Sołtysi z gmin Powiatu Opatow-
skiego zostali zaproszeni do wspólne-
go biesiadowania w piątek, 10 marca. 
Impreza odbyła się w hali sportowej Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Bartosza 
Głowackiego w Opatowie. Gospoda-
rzami pierwszego Powiatowego Dnia 
Sołtysa byli starosta Tomasz Staniek 
i wicestarosta Małgorzata Jalowska. 
– Mam ogromną przyjemność  zło-

żyć  życzenia  z  okazji  przypadające-
go w sobotę, 11 marca Dnia Sołtysa, 
sołtysom urzędującym w poszczegól-
nych gminach naszego powiatu. Wasza 
praca  jest  trudna. Często spotykacie 
się z problemami mieszkańców. Ale to 
również funkcja społecznego zaufania 
odpowiedzialności w myśl powiedze-
nia: „Sołtys na zagrodzie, równy wo-
jewodzie”  – podkreślił Tomasz Sta-
niek, starosta opatowski. 

Sołtysi obecni na spotkaniu zostali 
w sposób szczególny docenieni. Re-
prezentanci każdej gmin otrzymali 
podarunek oraz podziękowania i gra-
tulacje, między innymi od posłów 
Agaty Wojtyszek i Krzysztofa Lipca, 
którzy skorzystali z zaproszenia władz 
powiatu. 

Sołtysi funkcjonowali w Polsce 
już w średniowieczu. W przeszłości 
sołtysi mieli uprawnienia lokalnych 
sędziów. Na przestrzeni lat zmieni-
ła się rola sołtysów. Dziś sołtys to 
przede wszystkim reprezentant lokal-
nej społeczności. Organizuje dla niej 
zebrania wiejskie i załatwia lokalne 
sprawy. Stanowią pomost między 
mieszkańcami wsi, a władzami gmin 
i powiatów. 
–  W  podziękowaniu  za  Państwa 

prace i zaangażowanie na rzecz spo-

łeczności  lokalnej  w  Powiecie Opa-
towskim  odbył  się  Pierwszy  Powia-
towy Dzień  Sołtysa.  Sołtys  odgrywa 
szczególną rolę w społeczności lokal-

nej, jesteście najbliżej ludzkich spraw. 
Dziękuje serdecznie wszystkim sołty-
som w Powiecie Opatowskim i życzę 
dalszych sukcesów – tak zwróciła się 

„Sołtys na zagrodzie, równy wojewodzie” 
Obchodziliśmy 1. Powiatowy Dzień Sołtysa

W Powiecie Opatowskim jest  201 sołtysów. To właśnie po to, aby po-
dziękować im za pracę, zaangażowanie w sprawy wsi, rozwiązywanie 
lokalnych problemów i bycie ambasadorem społeczności, zorganizowany 
został 1. Powiatowy Dzień Sołtysa. 

Wydarzenia zorganizowano przy wsparciu członków Zarządu Powiatu w Opatowie: Kazi-
mierza Żółtka i Macieja Wolańskiego.

Pamiątkowa fotografia z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich.
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Sołtysi z gminy BAćKOWiCE

Sołtysi z gminy iWANiSKA

Sołtysi z gminy liPNiK
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Sołtysi z gminy OPATóW

Sołtysi z gminy OŻARóW

Sołtysi z gminy SADOWiE
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Sołtysi z gminy TARŁóW

Sołtysi z gminy WOJCiECHOWiCE

do sołtysów Małgorzata Jalowska, wi-
cestarosta opatowski. 

Sołtysi na co dzień współpracują 
z radnymi, instytucjami działający-
mi na rzecz rolników i rolnictwa. To 
sołtysi jako pierwsi informowani są 
o potrzebach w danym sołectwie, a te 
przekazują dalej. Nic więc dziwne-
go, że na I Powiatowy Dzień Soł-
tysa w Opatowie zaproszeni zostali 
przedstawiciele lokalnego samorządu 
i służb rolniczych. Za ich obecność 
podziękował starosta Tomasz Staniek. 

– Dziękuję pani radnej powiatowej 
Alicji Frejlich  za  dobre  słowo  skie-
rowane  w  stronę  producentów  rol-
nych, wszak 80 procent powierzchni 
powiatu to tereny rolnicze. Dziękuję 
panu Marcinowi  Świerkuli,  kierow-
nikowi  opatowskiego  biura  powia-
towego  Agencja  Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, panu Jac-
kowi  Tosiowi,  szefowi  Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział 
Terenowy  w Kielcach,  Grzegorzowi 
Partyce,  Powiatowemu  Lekarzowi 

Weterynarii w Opatowie  i panu Ro-
manowi Marchewce, prezesowi OSM 
Opatów.  Dziękuję  radnym  Powiatu 
Opatowskiego,  na  czele  z  Bożeną 
Kornacką, przewodniczącą Rady Po-
wiatu  i członkom Zarządu Powiatu: 
Kazimierzowi  Żółtkowi,  Maciejowi 
Wolańskiemu i Andrzejowi Gajkowi. 
Dziękuję  za  obecność  samorządow-
com, Grzegorzowi Gajewskiemu, bur-
mistrzowi Miasta  i  Gminy  Opatów 
oraz wszystkim, którzy swoją obecno-
ścią zaszczycili Pierwszy Powiatowy 

Dzień  Sołtysa  – podkreślił Tomasz 
Staniek, starosta opatowski.  

Po części oficjalnej wystąpił kabaret 
„Czwarta Fala”. A o kulinarną stronę 
I Powiatowego Dnia Sołtysa zadbały 
panie z KGW z Malic, Sternalic, Sobo-
wa, Międzygórza, Wszachowa, Piórko-
wa, Brzozowej, Jacentowa, które ugo-
ściły pysznymi lokalnymi potrawami. 

Organizatorami wydarzenia byli: 
Powiat Opatowski, Powiatowe Cen-
trum Kultury w Opatowie, Miasto 
i Gmina Opatów.
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Jeśli dziecko ujawnia przed rodzicem myśli sa-
mobójcze, to jest to oznaką dużego zaufania i trzeba 
docenić je za to, że podzieliło się tym, co przeżywa. 

O myślach samobójczych trzeba zawsze rozma-
wiać, a nie ucinać temat lub go bagatelizować, czy 
uznawać za próbę manipulacji lub wymuszenia cze-
goś na rodzicach. Większość osób, które popełniły sa-
mobójstwo, wcześniej mówiła o tym zamiarze innym 
osobom wprost (np. chcę się zabić) lub pośrednio 
(np. lepiej, gdyby mnie już nie było na tym świecie). 

Na temat myśli samobójczych można rozmawiać 
pytając o to, jak często przychodzą, jaka jest treść 
tych myśli i jaką mają siłę, czy są bardzo natar-
czywe, czy łatwo się ich pozbyć czy nie? Można 
nawet zaproponować, by dziecko narysowało te 
myśli lub określiło ich siłę na skali. Myśli mogą 
być bardzo powierzchowne lub mogą zawierać 
konkretne szczegóły czy plany dotyczące samo-
bójstwa. Kiedy dziecko ma okazję porozmawiać 
o swoich fantazjach samobójczych i lękach z tym 
związanych, może się okazać, że siła napierających 
myśli zmniejszy się. Wskutek tego, że rozpozna-
je się i nazywa się swoje lęki i myśli, głośno je 
werbalizuje, tracą one swoją niszczącą siłę. Aby 
tak się stało, potrzebny jest empatyczny rodzic, 
który poświęci dziecku swoją nieoceniającą uwagę 
i nie będzie krytykował go za te myśli. Nie moż-
na krzyczeć na dziecko lub zabraniać mu myśleć 
o śmierci czy samobójstwie, ponieważ nie jest 
możliwe zakazać komuś myślenia o czymś. Myśli 
i tak będą przychodzić. W zamian za to można szu-
kać z dzieckiem, w jaki sposób może na te myśli 
zareagować. Na przykład, za każdym razem, gdy 
znowu pojawią się myśli o samobójstwie, mogę 
powtarzać sobie „To tylko myśl” lub „Wybieram 
życie i troskę o siebie”. 

Trzeba uczyć dzieci traktowania swoich myśli 
z dystansem i obserwowania ich. Można powtarzać 
dzieciom, że myśli przychodzą i odchodzą, i myśli 
nie są faktami. To, że dziecko myśli o sobie, że jest 
złe i czuje się źle, to wcale nie znaczy, że takie jest.

Istotne, aby rozpoznać, kiedy – w jakich sytu-
acjach te myśli przychodzą. Czy po kłótni rodziców, 
czy po tym jak w szkole coś pójdzie nie tak? Czy 
rano po wstaniu, czy po tym, jak dziecko przeglą-
da się w lustrze? Co je poprzedza, jakie uczucia 
się wtedy pojawiają? Kiedy myśli są najsilniejsze, 
a kiedy najsłabsze? Kiedy ich w ogóle nie ma? Moż-
na ustalić z dzieckiem, co może zrobić, kiedy myśli 
będą go nachodzić, jak może przerwać tę gonitwę, 
kto może mu pomóc, z kim może porozmawiać? 

Oczywiście, przy występowaniu myśli samobój-
czych wizyta w poradni zdrowia psychicznego jest 
jak najbardziej wskazana, co jednak nie zwalnia 

rodziców z towarzyszenia swoim dzieciom w tym, 
co one przeżywają. Myśli samobójcze zazwyczaj 
wskazują, że istnieje jakiś problem, z którym dziec-
ko się zmaga, może to być poczucie bycia gorszym 
od innych, poczucie bycia ciężarem dla rodziców, 
samotność, lęk przed przyszłością, silne napięcie, 
uczucie pustki.

Jak reagować, gdy dziecko powie Ci 
o myślach samobójczych?

NIE KRyTyKUJ i nie karz dziecka za myśli 
samobójcze. To tylko pogorszy sytuację i nasili 
problem.

NIE DAWAJ OBIETNIC, typu jak przestaniesz 
tak myśleć, to kupię ci … Aby myśli ustały, twoje 
dziecko musi nauczyć się radzić sobie z emocjami, 
rozpoznawać je, nazywać i wyrażać oraz umiejęt-
nie rozwiązywać swoje problemy, korzystając ze 
wsparcia innych.

KAŻDEGO DNIA POŚWIęCAJ UWAGę SWO-
JEMU DZIECKU, interesuj się nim, uśmiechaj się 
do niego, pozwalaj mu na okazywanie wszystkich 
uczuć – także złości i smutku.

MyŚL DOBRZE O SWOIM DZIECKU, doceń 
je, uciesz się nim, zobacz, jakie jest mądre i dobre. 
Na myśli samobójcze patrz jak na informację o tym, 
że dziecko przeżywa coś trudnego. 

PAMIęTAJ, że myśli samobójcze twojego dziec-
ka nie świadczą o tym, że jesteś złym rodzicem, 
tylko o tym, że dziecko przeżywa jakieś trudności.

Polecane ogólnodostępne telefony informacyjne, 
interwencyjne i wsparcia sytuacji kryzysu i żałoby, 
z których mogą korzystać nauczyciele, rodzice oraz 
dzieci i młodzież.
  Poradnia Zdrowia Psychicznego przy szpitalu 

św. Leona w Opatowie. Lekarze: Monika Wró-
żek, Bartosz Miszczyk. Psycholog: Renata Mru-
gała, Sylwia Szmołda, Ewelina Pożoga,  Sylwia 
Czub-Tokarska. Telefon: 15 867 04 59. Adres: 
ul. Szpitalna 4, Opatów. Wejście do budynku od 
strony ulicy Adama Mickiewicza. Punkt czyn-
ny jest codziennie, od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-18. W dniu zgłoszenia, udzielane jest 
wsparcia psychologiczne oraz ustalane jest dal-
sze postępowanie diagnostyczno -terapeutyczne.

  Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicz-
nej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Mło-
dzieży „Bliżej” Grupy Center Med mieści się 
w budynku szpitala św. Leona w Opatowie przy 
ulicy Szpitalnej 4, I piętro. Kontakt telefoniczny: 
41 342 44 03 pierwsza rejestracja, 508-945-050, 
508-944-952, 511-633-593, 519-844-310. Stro-
na internetowa: blizej.centermed.pl 

  Linia Dzieciom – bezpłatny, całodobowy i dzia-
łający codziennie telefon dla dzieci i młodzieży, 
rodziców oraz nauczycieli: 800 080 222, www.
liniadzieciom.pl

   Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw 
Dziecka: 800 12 12 12, www.brpd.gov.pl

  Niebieska Linia – ogólnopolskie pogotowie dla 
ofiar przemocy w rodzinie: 800 120 002, www.
niebieskalinia.info

  Pomarańczowa Linia – telefon zaufania dla osób 
uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz 
ich rodzin: 801 14 00 68, www.pomaranczo-
walinia.pl

  Telefon zaufania dla osób uzależnionych beha-
wioralnie: 801 889 880, www.psychologia.edu.
pl/.../1303-telefon-zaufania...

  Kryzysowy Telefon Zaufania – bezpłatny, dzia-
łający codziennie telefon zaufania dla dorosłych 
w kryzysie psychicznym: 116 123, www.psy-
chologia.edu.pl/.../telefon-kryzysowy116123...

  Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach 
dotyczących bezpieczeństwa dzieci: 800 100 
100, www.800100100.pl

  Linia Wsparcia – bezpłatny, całodobowy i dzia-
łający codziennie telefon dla osób w kryzysie 
psychicznym: 800 70 2222, www.liniawsparcia.pl

  Informacja o innych telefonach zaufania w Pol-
sce: www.telefonzaufania.org.pl

  Telefon zaufania Fundacji „Nagle Sami” – bez-
płatny telefon wsparcia dla osób w żałobie: 800 
108 108, www.naglesami.org.pl

  „Tumbo Linia” – bezpłatny telefon dla dzieci 
i młodzieży, rodziców i nauczycieli w żałobie : 
800 111 123, www.tumbopomaga.pl

  Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji 
„Dajemy Dzieciom Siłę” – bezpłatny, całodo-
bowy i działający codziennie telefon dla mło-
dych osób przeżywających trudności: 116 111, 
www.116111.pl

  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci: tel. 22 82 608 
74, 500 414 547, www.tpd.org.pl

  Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji 
„ITAKA”: 22 484 88 01 www.stopdepresji.pl

  Poradnia on-line: www.zawszejestjakieswyjscie.pl

Myśli samobójcze wśród młodzieży 
– co powinien wiedzieć rodzic?

Myśli samobójcze mogą, ale nie muszą wiązać się z występowaniem depresji. Wiele osób do-
świadcza w okresie dorastania przelotnych myśli samobójczych i nie podejmuje przy tym dzia-
łań samobójczych. Myśli samobójcze mogą pojawiać się w stanach większego stresu, jakiego 
doświadcza dziecko. 
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Tomasz Staniek, starosta opatowski 
8 marca odwiedził panie, pracujące 
w Domu Pomocy Społecznej w Zoch-
cinku. A warto przypomnieć, że jest to 
jeden z największych zakładów pracy 
w powiecie, w którym zatrudnionych 
jest 155 kobiet.

Starosta nie zapomniał o współ-
pracownicach ze starostwa. Wspól-
nie z nim życzenia paniom złożyli 
Andrzej Gajek i Kazimierz Żółtek, 
członkowie Zarządu Powiatu, Paweł 
Sadrak, sekretarz Powiatu a pomocni 
byli panowie zatrudnieni w starostwie. 

Tomasz Staniek skorzystał też z za-
proszenia pań z Koła Gospodyń Wiej-
skich „Wszachowianki” w gminie 
Baćkowice.

Dwie okazje do świętowania mieli 
mieszkańcy sołectwa Wszachów. Ob-
chody Dnia Kobiet połączono z Dniem 
Mężczyzny. Druhowie z jednostki OSP 

we Wszachowie na czele z prezesem Ka-
milem Dudkiem przygotowali paniom 
miłą niespodziankę. Każda z obecnych 
kobiet otrzymała nie tylko życzenia ale 
i kwiatka. W spotkaniu uczestniczyła 
wicestarosta Małgorzata Jalowska oraz 
radna powiatowa, Alicja Frejlich. 

8 Marca świętowały panie z gminy 
Lipnik. Na scenie pięknie się zaprezen-

towały dzieci i młodzież oraz seniorzy 
z klubu Senior+ z Kurowa. O świątecz-
ny klimat zadbał zespół ABBA SHOW. 
Wspólnie z paniami z gminy Lipnik 
dzień Kobiet świętowała wicestaro-
sta Małgorzata Jalowska.  – Z okazji 
Dnia Kobiet składam życzenia wielu 
lat w  zdrowiu,  pogody  ducha,  rado-

ści,  uśmiechu na co dzień.  Satysfak-
cji w  życiu osobistym  i  zawodowym. 
Kochani bardzo miło było spotkać się 
z Wami w tym dniu – powiedziała.

Na spotkaniu w Lipniku było coś dla 
ducha i dla ciała Panie z Kół Gospo-
dyń Wiejskich przygotowały pyszne 
potrawy regionalne.  

Wicestarosta Małgorzata Jalowska uczestniczyła w obchodach Dnia Kobiet w Lipniku. 

Zdrowia, szczęścia 
i wszystkiego naj... dla Pań

Mieszkańcy tej miejscowości w gminie Ożarów 
będą się integrować w nowej świetlicy. 
– Cieszę, że mogę być dzisiaj z państwem – mówił 

starosta Tomasz Staniek. – Dziękuję  burmistrzowi 
Ożarowa Marcinowi Majcherowi, który w powiecie 
opatowskim  utworzył  największą wspólnotę  senio-
ralną. Macie swoje bale, świetlice, co wyróżnia was 
w województwie, powiecie. My też dbamy o seniorów. 
Wiem, co to znaczy, bo mam rodziców w państwa wie-
ku i wspieram ich, bo potrzebują naszej opieki na co 
dzień. Jako powiat też staramy się dbać o seniorów 
i realizujemy projekty opieki wytchnieniowej.

Radna z Jakubowic Jolanta Wąsik przypomnia-
ła, że życie człowieka składa się z kilku eta-

pów, z dzieciństwa, młodości, dojrzałości, okresu 
senioralnego. – Wychowujemy  dzieci,  wnuków, 
potem  zostajemy  we  dwoje  lub  sami,  bo  takie 
jest życie. Teraz jesteśmy w takim wieku, że mo-
żemy  się  tutaj  spotkać.  Zajęcia  cieszą  się  dużą 
frekwencją  klubowiczów,  są  imieniny,  urodziny, 
jesteśmy zadowoleni. To wszystko, co widać, jest 
wykonywane przez seniorów. Gdyby nie seniorzy, 
wszystkie świetlice w gminie stałyby puste, zanie-
dbane – podkreśliła radna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Dragan 
życzyła seniorom dużo zdrowia. Podziękowała, że 
wszystkie sale są świetnie wykorzystane.
– Senior to człowiek bardzo potrzebny w społe-

czeństwie. Wychowuje dzieci, dba o wnuków. Teraz 
wspólnie się spotykamy, nikt nie skrzeczy w domu – 
powiedziała radna Halina Dragan. Uczestnicy Klu-

bu Senior+ zaprosili gości na program artystyczny. 
Swoimi zdolnościami pochwalili się podopieczni 
domu kultury w Ożarowie.

Starosta Tomasz Staniek pogratulował seniorom aktywności. 

Seniorzy z powiatu opatowskiego integrują się
Tomasz Staniek, starosta opatowski uczestni-

czył w otwarciu Klubu Senior+ w Jakubowicach. 

Dzień Kobiet, to święto wszyst-
kich pań, tych dorosłych i tych 
małych. Panowie składają życze-
nia, wręczają kwiatki. Jednym 
słowem wszystko dla Pań. 

Starosta w Dzień Kobiet odwiedził panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Wszachowianki”. 

Życzenia od starosty otrzymały pracownice 
Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. 

Dzień Kobiet i dzień Mężczyzny we Wszachowie. 



Bezpłatny samorządowy informator powiatu opatowskiego  marzec 2023 r.14

Co prawda Dzień Kobiet przypadał 
8 marca, co nie znaczy że impreza 
zorganizowana dla pań z powiatu 
opatowskiego 12 marca, nie podobała 
się. Wręcz przeciwnie. Z zaproszenia 
Tomasz Stańka, starosty opatowskie-
go skorzystało blisko 400 kobiet. 

Na panie już na początku spotka-
nia czekała miła niespodzianka. Poseł 
Krzysztof Lipiec wspólnie ze starostą 
Tomaszem Stańkiem i burmistrzem 

Grzegorzem Gajewskim wręczali pa-
niom tulipany. Potem przyszedł czas 
na życzenia. 
–  Pragniemy  złożyć  najserdecz-

niejsze  życzenia  zdrowia  i  pogody 
ducha. Aby każdy dzień wypełniony 
był  szczęściem  i  miłością  do  naj-
ważniejszych  osób  w  Waszym  ży-
ciu. Abyście zawsze były doceniane, 
a uśmiech na co dzień rozpromieniał 
Wasze twarze. Życzymy samych suk-

cesów zarówno w życiu osobistym, 
jak i zawodowym – mówili włodarze 
powiatu opatowskiego. 

Życzenia mieszkankom powiatu 
złożył również poseł Krzysztof Lipiec. 
– Dziękuję paniom za ich wyrozumia-
łość, spokój. Za to, że opiekujecie się 
nami mężczyznami, często wskazujecie 
drogę. Życzę zdrowia i wielu łask Bo-
żych – powiedział parlamentarzysta. 

Specjalnie dla pan i ich najbliż-
szych został zorganizowany koncert. 

Zaprezentował się zespół „Strauss 
Enseble”. Artyści – Sylwia Ziół-
kowska (sopran) i Jakub Milewski 
(baryton) zaśpiewali doskonale zna-
ne arie z operowe i operetkowe oraz 
piosenki 20-lecia międzywojennego. 
Gospodarzem koncertu był Artur Ja-
roń. Całość przeplatana była wier-
szami i prozą w wykonaniu Janusza 
Głogowskiego, aktora z Teatru im. 
Żeromskiego w Kielcach. 

Koncert muzyki klasycznej został 
przyjęty gromkimi brawami. Niedziel-
ny wieczór umilił słodki poczęstunek, 
przygotowany przez panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich.

Kobiety w powiecie opatowskim 
sprawują wiele odpowiedzialnych 
funkcji. Są dyrektorami szkół, 

Piękny koncert na Dzień Kobiet 
Podziękowaliśmy Paniom za wyrozumiałość

Blisko 400 pań, mieszkanek powiatu opatowskiego bawiło się na 
Powiatowym Święcie Kobiet w Opatowie. Gospodarzami spotkania, 
które odbyło się w niedzielę, 12 marca, byli starosta Tomasz Staniek 
i burmistrz Opatowa, Grzegorz Gajewski. Honorowy patronat objął 
poseł na sejm RP Krzysztof lipiec. 

Organizatorzy podziękowali Paniom za przybycie na koncert.

Tomasz Staniek, starosta opatowski na powitanie wręczał paniom tulipany.

Sylwia Ziółkowska zaśpiewała przepięknie.
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Paniom muzyka klasyczna bardzo się podobała. 

naczelnikami wydziałów czy to 
w urzędach gmin czy starostwie po-
wiatowym. Pracami Rady Powiatu 
Opatowskiego kieruje kobieta, Bo-
żena Kornacka. Funkcję wicestaro-
sty opatowskiego sprawuje kobieta, 
Małgorzata Jalowska. 

Według szacunków organizatorów, zaproszenie na Powiatowy Dzień Kobiet przyjęło blisko 
400 pań.

Hala sportowa w opatowskim „Bartoszu” była wypełniona po brzegi. 

Życzenia złożył paniom poseł na sejm RP 
Krzysztof Lipiec, pod którego honorowym pa-
tronatem odbyło się wydarzenie.

ne przez swoich mężczyzn. Realizujcie 
siebie i swoje cele. Dzięki wam świat 
staje  się  lepszy – podkreślił Tomasz 
Staniek. 

Frekwencja na koncercie z okazji 
Dnia Kobiet przeszła najśmielsze ocze-
kiwania organizatorów. Jak oszacowali, 
było przeszło pół tysiąca osób, około 
400 pań. W którymś momencie podjęto 
decyzję o dostawieniu dodatkowych 
kilku rzędów krzeseł. Koncert odbył 
się w hali sportowej Liceum imienia 
Bartosza Głowackiego w Opatowie. 

Szczególnie podziękowania należą 
się pani dyrektor Małgorzacie Szcze-
pańskiej, która czuwała nad przygo-
towaniem hali do dwóch wydarzeń 
w tym samym miejscu, Dnia Sołtysa 
i Dnia Kobiet.

Organizatorami koncertu z okazji 
Dnia Kobiet byli: Powiat Opatowski, 
Powiatowe Centrum Kultury, Miasto 
i Gmina Opatów, Radio Kielce. Ho-
norowym patronem wydarzenia był 
poseł na sejm RP Krzysztof Lipiec. 

– Kobiety są bardzo dobrymi współ-
pracownikami. Są sumienne, odpowie-
dzialne, skrupulatne. Inaczej analizują 
i  oceniają  pewne  sytuacje. My męż-
czyźni powinniśmy się od nich uczyć. 
Wcale nie są gorszymi pracownikami 
czy szefami. Ja osobiście jestem bar-
dzo zadowolony ze współpracy z pa-
niami – przyznał Tomasz Staniek, 
starosta opatowski. 

Współczesna kobieta ma do wyboru 
wiele dróg oraz życiowych ról, w któ-
rych może się realizować i odnosić 
sukcesy. Żadna z tych ról nie musi być 
lepsza lub gorsza. 
– Życzę paniom, aby odnalazły swo-

je życiowe role i w nich się spełniały. 
Jednocześnie  pragnę  podziękować 
kobietom  za  ich  delikatność,  kobie-
cy urok, a jednocześnie za zaradność, 
upór w dążeniu do celu, umiejętność 
rozwiązywania spraw inaczej niż męż-
czyźni – nierzadko lepiej. Bądźcie wy-
jątkowe, zadowolone z siebie i kocha-
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To prestiżowe wyróżnienie za dzia-
łalność i współpracę cywilno-wojsko-
wą na rzecz bezpieczeństwa. 

Nagrody Cimic Award of Exel-
lence dla Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach została 
przyznana za działalność podczas 
pandemii, a teraz w sytuacji wojny 
Rosji z Ukrainą za niesienie pomocy 
uchodźcom z Ukrainy i zabezpiecze-
niu ludności na wypadek wojny. 

Nagroda CIMIC Award of Excel-
lence została przyznana po raz pierw-
szy podczas wydarzenia z okazji 10. 
rocznicy CIMIC Center of Excellence 

w 2017 roku w Hadze jako symbol 
marki tej instytucji wobec szerokiego 
wachlarza interesariuszy interakcji cy-
wilno-wojskowych oraz społeczności 
interesów CIMIC na całym świecie.
–  Intencją  jest,  aby  nagroda  była 

przyznawana corocznie jednej osobie 
i jednemu laureatowi instytucjonalne-
mu za ich wybitny wkład i zaangażo-
wanie w znacznie szerszym obszarze 
interakcji cywilno-wojskowych. W ten 
sposób można uhonorować indywidu-
alne  i  instytucjonalne  wysiłki,  które 
przyczyniają się do lepszej interakcji 
między  obiema  stronami  i  podnoszą 
znaczenie  interakcji  cywilno-woj-
skowych  oraz  CIMIC  – powiedział 
Tomasz Staniek, starosta opatowski, 
który uczestniczył w uroczystości 
w Kielcach. Tomasz Staniek pogratulował wojewodzie świętokrzyskiemu nagrody Cimic Award of Exellence.

Nagroda za pomoc uchodźcom i współpracę Starosta opatowski Tomasz 
Staniek uczestniczył w Kielcach 
w przyznaniu nagrody Cimic 
Award of Exellence dla Święto-
krzyskiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Kielcach. 

Obwodnica będzie biec po połu-
dniowo - zachodniej stronie Opato-
wa, w większości po nowym śladzie. 
Powstaną dwa nowe węzły: Opatów 
(na S74), Opatów I (na DK9), jak rów-
nież obiekty inżynierskie (estakady, 
wiadukty, mosty, przejścia dla zwie-
rząt i przepusty). Obwodnica Opato-
wa przebiegnie przez gminy Opatów, 
Lipnik i Sadowie. Nowa droga uwolni 
miasto od ruchu tranzytowego, po-
prawi jakość życia mieszkańców oraz 
bezpieczeństwo i komfort podróżu-
jących. Obwodnica również będzie 
stanowiła ważny odcinek planowanej 
drogi ekspresowej S74, która w przy-
szłości połączy województwa łódzkie, 
świętokrzyskie i podkarpackie. 

 O historycznym wydarzeniu mówił 
Tomasz Staniek, starosta opatowski. 
–  Pierwsze  plany  i  koncepcje  bu-

dowy obwodnicy Opatowa pojawiały 
się już w latach 60.  i 70. To było 50 
lat temu a teraz staje się faktem. Już 
10  lat  temu były plany  i myśleliśmy, 
że  ona  powstanie. Poprzednie  rządy 
zaniechały jej budowy. Od 2015 roku 
prace nad projektowaniem tej obwod-
nicy ruszyły pełną parą i za to dziękuję 
parlamentarzystom  i  ministrowi.  Ta 

obwodnica to nie tylko szybki przejazd 
przez miasto, ale także przyczynek do 
rozwoju  gospodarczego  naszego  re-
gionu. Mam nadzieję, że wokół węzłów 
przy obwodnicy powstaną  tereny  in-
westycyjne – przyznał starosta.

O znaczeniu inwestycji dla regio-
nu mówili również  senator Jarosław 
Rusiecki, posłowie Agata Wojtyszek, 
Marek Kwitek, Andrzej Kryj, czło-
nek zarządu województwa święto-

krzyskiego Tomasz Jamka, burmistrz 
Opatowa Grzegorz Gajewski, wójt 
gminy Lipnik Andrzej Grządziel, dy-
rektor GDDKiA w Kielcach Krzysztof 
Strzelczyk, dyrektor konraktu Mosto-
stal Krzysztof Żmijan.

Przypomnijmy, 30 stycznia woje-
woda świętokrzyski podpisał decyzję 
ZRID czyli zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej. Oznacza to, że 
firma która wygrała przetarg może 

rozpocząć budowę obwodnicy 
Opatowa. 

17 czerwca 2021 roku kon-
sorcjum Mostostalu Warszawa 
i Acciony Construcción podpi-
sało z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad kontrakt 

na zaprojektowanie i budowę obwod-
nicy Opatowa w ciągu drogi ekspreso-
wej S74 i drogi krajowej nr 9. 

Oprócz 12 kilometrowej obwodnicy 
Opatowa, powstanie łącznik północny, 
który połączy węzeł Opatów na dro-
dze krajowej nr 9 z drogą krajową nr 
74 w okolicy Adamowa (gmina Opa-
tów). Będzie uzupełnieniem 12-kilo-
metrowej obwodnicy Opatowa. Koszt 
jego budowy to 56 milionów złotych. 

Radny Rady Powiatu w Opatowie 
Adam Rozszczypała przez szereg lat 
był wielkim  orędownikiem  powsta-
nia obwodnicy Opatowa. To między 
innymi dzięki jego ogromnej determi-
nacji i bezkompromisowemu mówie-
niu wprost  o  potrzebach Opatowa, 
dzisiaj powstaje obwodnica miasta. 

Ruszyła długo wyczekiwana 
budowa obwodnicy Opatowa 

W czwartek, 16 marca przy 
drodze krajowej numer 74 w Jur-
kowicach uroczyście rozpoczęto 
budowę obwodnicy Opatowa. 
Wybudowanie 12-kilometrowego 
odcinka ma kosztować pół miliar-
da złotych. 

Od lewej: Dyrektor GDDKiA w Kielcach Krzysztof Strzelczyk, wojewoda świętokrzyski Zbigniew 
Koniusz, poseł Agata Wojtyszek, Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, poseł Andrzej Kryj, senator 
Jarosław Rusiecki, poseł Marek Kwitek, starosta opatowski Tomasz Staniek i Tomasz Jamka, członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wbili symboliczne łopaty pod budowę obwodnicy. 
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