
1W numerze:
• Z obrad kolejnych sesji Rady Powiatu w Staszowie
• Wywiad z wicemarszałkiem
• Co nowego na drogach powiatowych
• Bizony pozostają
• Z imprez i wydarzeń kulturalnych
• Dożynkowe sukcesy
• Współpraca z Ukrainą
• Z kart historii
• Zawody OSP RP
• Diecezjalne Dni Młodych
• Pamiętnik staszowski odc. 6.

Wieniec z powiatu staszowskiego, wykonany w sołectwie Tursko i Tursko Małe 
Kolonia w gminie Połaniec, reprezentował województwo świętokrzyskie na 

Dożynkach Prezydenckich, jakie odbyły się w niedzielę 13 września br. w Spale.

czyt na str. 21

,,Grupa sukcesu” z Turska i Turska Małego Kolonii i przedstawiciele władz samorządowych, od lewej: burmistrz miasta i gminy 
Połaniec Jacek Tarnowski, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant, starosta staszowski Michał Skotnicki, 

członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy i radny powiatu Jacek Nowak. 

Ze Spały do Pałacu Prezydenckiego
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Z prac Rady i Zarządu Powiatu...

Z obrad 12. sesji Rady 
Powiatu w Staszowie.

Podczas obrad 12. sesji Rady Powiatu V kadencji, od lewej: wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Staszowie  
Marek Chyla, przewodniczący Rady Damian Sierant i poseł Lucjan Pietrzczyk.

Starosta Michał Skotnicki uzasadnił celowość podjęcia uchwały w sprawie 
wyrażenia zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej, w związku 

z przebudową drogi krajowej 79 i planowanym poszerzeniem obszaru wydobycia 
siarki w Osieku przez Grupę Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA w Grzybowie. Starosta 

poprosił posła Lucjana Pietrzczyka o zainteresowanie się przebiegiem zmian 
procedur, dotyczących dróg wojewódzkich i krajowych w tym obszarze, co jest 

niezbędnym warunkiem powodzenia całości przedsięwzięcia.  
Wicestarosta Tomasz Fąfara odpowiadał na pytania radnych, m.in. w sprawie 

tworzonej nowej strony www powiatu staszowskiego.

Wszystkie 13 projektów uchwał przyjęto jednogłośnie.

1.	 wyrażenia	 zamiaru	 pozba-
wienia	kategorii	drogi	powiatowej,	w	
związku	z:	przebudową	drogi	krajowej	
79,	 planowanym	 poszerzeniem	 ob-
szaru	wydobycia	siarki	w	Osieku	przez	
Grupę	Azoty	KiZChS	,,Siarkopol”	SA	w	
Grzybowie,		

2.	 zwolnienia	 od	 obowiązku	 re-
alizacji	obowiązkowego	wymiaru	zajęć	
dyrektora	Zespołu	Szkół	w	Staszowie,

3.	 zwolnienia	 od	 obowiązku	 re-
alizacji	obowiązkowego	wymiaru	zajęć	
dyrektora	 Liceum	Ogólnokształcącego	
w	Staszowie,

	 Oprócz	w/w	projektów,	radni,	
także	 jednogłośnie,	 przyjęli	 pozostałe	
projekty	uchwał,	które	dotyczyły:

4.	 udzielenia	 pomocy	 finansowej	
Gminie	Osiek	w	kwocie	4	tys.	771	zł	na	
dofinansowanie	zadania	usuwania	po-
kryć	dachowych	zawierających	azbest,	

5.	 zmiany	 Uchwały	 Nr	 VII/24/15	
Rady	 Powiatu	w	 Staszowie	 z	 dnia	 31	
marca	 2015	 r.	 w	 sprawie	 określenia	
zadań	finansowanych	ze	środków	Pań-
stwowego	Funduszu	Rehabilitacji	Osób	
Niepełnosprawnych	w	2015	roku,	

6.	 wyrażenia	 zgody	 na	 nabycie	

Posiedzenie odbyło się w dniu 28 sierpnia br. Do zaproponowanego 
przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta porządku obrad, wi-
cestarosta Tomasz Fąfara, w imieniu Zarządu Powiatu, zawnioskował o 
poddanie pod głosowanie kolejnych 3 projektów uchwał, w następują-
cych sprawach:
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Z obrad XI sesji Rady 
Powiatu w Staszowie

Od lewej: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Chyla, prowadzący obrady przewodniczący Damian Sierant  
i wiceprzewodniczący Stanisław Walczyk.

Dyplom i gratulacje od starosty Michała Skotnickiego odbiera asp. Adam Gądek, 
upominki wręcza wicemarszałek Kazimierz Kotowski. Wicemarszałek Kazimierz Kotowski wyczerpująco odpowiadał na wszystkie pytania.

W dniu 23 lipca br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Staszowie odbyła się XI sesja Rady Powiatu. W obradach uczestniczył 
Kazimierz Kotowski – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. 
Porządek posiedzenia, na wniosek starosty staszowskiego Michała Skot-
nickiego, poszerzono o punkt dotyczący wyboru przedstawiciela powia-
tu w składzie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, 
którym został wicestarosta Tomasz Fąfara. 

Podczas	 obrad	 trzem	 funkcjo-
nariuszom	 Komendy	 Powiatowej	
Policji	 w	 Staszowie	 wręczono	 po-
dziękowania	za	udział	w	zakończo-
nej	sukcesem	akcji	poszukiwawczej,	
jaka	miała	miejsce	na	terenie	gminy	
Bogoria,	w	dniu	9	 lipca	br.	 Podob-
na,	także	udana,	akcja	poszukiwaw-
cza	 odbyła	 się	 w	 pobliżu	 zalewu	
„Golejów”.	Dyplomy	 i	podziękowa-
nia	odebrali:	 zastępca	komendanta	
powiatowego	 policji	 w	 Staszowie	
mł.	 insp.	 Ryszard	 Komański,	 asp.	
Adam	 Gądek	 oraz	 st.	 sierż.	 Grze-
gorz	 Pargieła.	 Podczas	 obrad,	 skie-
rowano	pod	 adresem	wicemarszał-
ka	 Kazimierza	 Kotowskiego	 szereg	
podziękowań	 za	 dotychczasowe	
wspieranie	 realizacji	 inwestycji	 po-
wiatowych.	 Wicemarszałek	 Kazi-
mierz	Kotowski,	dziękując	za	słowa	
uznania,	 pozytywnie	 ustosunkował	
się	 do	 poruszanych	 przez	 radnych	
kwestii,	 uznając	 	 konieczność	 ich	
realizacji.	 Po	 przegłosowaniu	 pię-
ciu	projektów	uchwał	i	wyczerpaniu	
porządku	sesji,	przewodniczący	Da-
mian	Sierant	zamknął	obrady.	

Tekst i foto: Michał Skrętek

w	 drodze	 darowizny	 działki	 o	 pow.	
0,0010	ha	w	Oleśnicy,	zajętej	pod		dro-
gę	powiatową,			

7.	 zmiany	 uchwały	 Nr	 LX/52/14	
Rady	Powiatu	w	Staszowie	z	dnia	24	
września	2014	r.	w	sprawie	udzielenia	
pomocy	finansowej	Gminie	Oleśnica,

8.	zmian	w	Wieloletniej	Prognozie	
Finansowej	Powiatu	Staszowskiego	na	
lata	2015-2024,

9.	zmian	w	budżecie	na	2015	rok,
10.	udzielenia	pomocy	finansowej	

Gminie	Staszów	w	formie	dotacji	ce-
lowej	w	wys.	 50	 tys.	 zł	 na	 realizację	
zadania	,,Budowa	infrastruktury	tech-

nicznej	w	Staszowie	na	Osiedlu	Mało-
polskie	–	budowa	odcinka	sieci	wodo-
ciągowej”,

11.	udzielenia	pomocy	finansowej	
Gminie	 Bogoria	w	 formie	 dotacji	 ce-
lowej	w	wys.	 90	 tys.	 zł	 na	 realizację	
zadania	 ,,Rozbudowa	 i	 przebudowa	
oczyszczalni	ścieków	w	Bogorii”,

12.	udzielenia	pomocy	finansowej	
Gminie	Oleśnica	w	wys.	3	tys.	311	zł		
na	 dofinansowanie	 zadania	 usuwa-
nia	 pokryć	 dachowych	 zawierających	
azbest,	

13.	udzielenia	pomocy	finansowej	
Gminie	Szydłów	w	formie	dotacji	ce-

lowej	w	wys.	 90	 tys.	 zł	 na	 ,,Budowę	
odcinka	 kanalizacji	 sanitarnej	 w	 Szy-
dłowie	przy	ul.	Rakowskiej”.	

Gościem	obrad	był	poseł	Lucjan	Pie-
trzczyk,	 który	 poinformował	 radnych	
o	pracach	sejmowej	komisji	infrastruk-
tury	głównie	w	zakresie	planowanych	
inwestycji	 na	 drogach	 krajowych	 na	
terenie	województwa	świętokrzyskie-
go	i	małopolskiego.	Poseł	odpowiadał	
również	na	pytania	radnych	dotyczące	
remontów	na	drogach	wojewódzkich,	
budowy	 obwodnic	 miejscowości	 po-
wiatu	staszowskiego	oraz	rond.	

Tekst i foto: Jan Mazanka
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O mądre wykorzystanie środków unijnych

Pełni pan w Zarządzie Woje-
wództwa kluczową rolę nadzoru-
jąc, oprócz sektora ochrony zdro-
wia, także bardzo wymagający 
pion szeroko pojętego rozwoju 
regionalnego. Czy mógłby pan 
powiedzieć, na czym koncentruje 
się obecnie polityka regionalna re-
alizowana przez samorządy woje-
wództw?

Na samorządach województw, w 
tym województwa świętokrzyskie-
go, spoczywa duża odpowiedzial-
ność za mądre wykorzystanie środ-
ków uzyskanych przez Polskę z bu-
dżetu Unii Europejskiej na lata 2014-
2020. Chodzi o dołożenie wszelkich 
możliwych starań, by potraktować te 
środki jako jedyną w swoim rodza-
ju inwestycję w rozwój poszczegól-
nych gmin, powiatów czy regionu. 
Ponadto, kierując strumień unijnych 
pieniędzy do sfery gospodarczej, 
musimy sprawić, by pomogły one 
wyzwolić potencjał świętokrzyskich 
przedsiębiorców, przyczyniając się 
do zwiększenia dynamiki rozwoju 
ekonomicznego województwa.

Unia Europejska przeznaczyła 
na dofinansowanie RPOWŚ na lata 
2014-2020 ponad 1 364 mln Euro. 
Składają się na tę kwotę środki in-
westycyjne – Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, jak i Euro-
pejski Fundusz Społeczny, dedyko-
wany budowie kapitału ludzkiego. 
Podobnymi środkami dysponował 
Zarząd Województwa Świętokrzy-
skiego w kończącej się unijnej per-
spektywie finansowej 2007-2013 
w ramach RPOWŚ 2007-2013 i Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki. Jakie są najważniejsze różnice 
pomiędzy tymi dwoma okresami?

W kończącej się unijnej „siedmio-
latce” w samym tylko RPO dofinan-
sowaliśmy około 1,3 tys. projektów, 
z czego niespełna połowa realizo-
wana była przez świętokrzyskich 
przedsiębiorców. W regionie wdra-
żane były także projekty z innych 
programów operacyjnych, takich jak 
Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, Kapitał Ludzki, Innowacyjna 
Gospodarka, Rozwój Polski Wschod-
niej czy Infrastruktura i Środowisko. 
Z pozytywnymi efektami finansowa-
nych przedsięwzięć stykamy się za-
tem codziennie i właściwie na każ-
dym kroku. Porównując świętokrzy-
skie miasta, miasteczka i wsie z roku 
2007 z ich obecnym wyglądem, na-
leży obiektywnie stwierdzić, że fun-
dusze unijne przyczyniły się walnie 
do gruntownego przeobrażenia wi-
zerunku naszego regionu zarówno 
w sferze infrastrukturalnej, gospo-
darczej, jak i społecznej. Z pomocą 
środków unijnych udało się w dużym 
stopniu, choć oczywiście nie całko-
wicie, nadrobić wieloletnie opóźnie-
nia w tych dziedzinach.

Natomiast dla nowej perspektywy 
finansowej 2014-2020 Unia Europej-
ska zdefiniowała całkiem nowe cele. 
Najważniejszą zasadą przyświecają-
cą obecnej unijnej polityce spójności 
jest koncentracja zasobów finanso-
wych na najważniejszych sektorach 
gospodarki, tzw. inteligentnych spe-
cjalizacjach każdego z regionów. Po-
nadto w każdym z programów ope-
racyjnych zidentyfikowano obszary 
strategicznej interwencji, które cha-
rakteryzują się pewnymi wspólnymi 
cechami, posiadają specyficzne po-
trzeby i potencjał. W RPOWŚ 2014-
2020 są to przykładowo obszary 
funkcjonalne miast tracących swe do-
tychczasowe funkcje społeczno-go-
spodarcze (Ostrowiec Świętokrzyski, 
Skarżysko-Kamienna, Starachowice), 
czy obszary wiejskie o najgorszym 
dostępie do usług publicznych. Dla 
tych obszarów, wymagających naj-
pilniejszego wsparcia, w wielu dzia-
łaniach Programu dedykowane będą 
odrębne nabory wniosków. 

Komisja Europejska, negocjując z 
nami RPOWŚ na lata 2014-2020 za-

dbała, by dokumentowi temu nada-
no wyraźnie progospodarczy cha-
rakter. Widoczne jest to chociażby w 
zapisach dotyczących, na przykład, 
preferowania projektów samorzą-
dowych, których realizacja motywo-
wana jest względami gospodarczymi 
i które nie obciążają budżetów w 
dłuższej perspektywie. Innym przy-
kładem jest zobowiązanie instytucji 
otoczenia biznesu, by dążyły do sa-
mowystarczalności finansowej po 
zakończeniu realizowanych przez 
nie przedsięwzięć. 

Poruszył pan temat inteligent-
nych specjalizacji województwa 
świętokrzyskiego. Jakie branże go-
spodarki należą do tego grona? 

Inteligentne specjalizacje miały 
być w zamyśle strony unijnej najważ-
niejszymi, najbardziej obiecującymi 
gałęziami gospodarki, na których 
koncentrować miało się wsparcie 
przewidziane dla przedsiębiorców 
w programach operacyjnych nowej 
perspektywy finansowej.

Do inteligentnych specjalizacji 
naszego województwa zaliczane są, 
zgodnie z zapisami Regionalnej Stra-
tegii Innowacji: oszczędne budow-
nictwo, przemysł metalowo-odlew-
niczy, turystyka zdrowotna i proz-
drowotna, nowoczesne rolnictwo i 
przetwórstwo spożywcze. Ponadto 
specjalizacjami horyzontalnymi są 
technologie informacyjno-komu-
nikacyjne, zrównoważony rozwój 
energetyczny oraz branża targowo-
-kongresowa.

Te właśnie projekty, wpisujące 
się w którąś z tych specjalizacji bę-
dziemy preferować w RPOWŚ na 
lata 2014-2020. Wierzę, że program 
ten, finansowany z dwóch fundu-
szy strukturalnych – Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, będzie doskonałym narzę-
dziem wsparcia dla przedsiębior-
ców z naszego regionu. Dążymy do 
tego, by świętokrzyskie firmy coraz 
powszechniej zaczęły opierać swo-
ją konkurencyjność o nowoczesne 
technologie czy nowatorskie podej-
ście do organizacji produkcji. Takie 
podejście pozwoli na odejście od 

Rozmowa z Kazimierzem Kotowskim, członkiem Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego, który odpowiada za Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. 
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dominującego dotychczas w Polsce 
modelu, dla którego konkurencyj-
ność oznacza niskie koszty pracy. 
Ta pożądana zmiana zaistnieje, jeśli 
inwestycjom w nowoczesny sprzęt 
i wyposażenie towarzyszyć będzie 
stałe podnoszenie kwalifikacji pra-
cowników oraz kadry zarządzającej 
przedsiębiorstwami. Ofertę RPOWŚ 
2014-2020 dla sfery gospodarczej 
skonstruowaliśmy tak, by jak naj-
pełniej realizowała to założenie. 
Zatem ponad 1 mld PLN środków 
RPOWŚ 2014-2020 trafi na: wspar-
cie inwestycyjne firm działających 
w województwie świętokrzyskim, 
w szczególności MŚP, wzmocnie-
nie otoczenia biznesu, umożliwie-

nie przedsiębiorstwom realizacji 
wspólnych przedsięwzięć, również 
ze światem nauki, uzbrajanie przez 
samorządy terenów inwestycyjnych 
z myślą o przyciągnięciu kapitału 
zewnętrznego, wsparcie dla osób 
chcących założyć działalność gospo-
darczą, podniesienie kwalifikacji i 
kompetencji pracowników czy grun-
towną modernizację szkolnictwa za-
wodowego.

Jakie jest pana zdaniem naj-
ważniejsze wyzwanie stojące 
przed władzami samorządowymi 
województwa, które wiąże się z 
wdrażaniem nowego RPO?

Musimy wiedzieć, że po 2020 r. 
unijna polityka spójności nie będzie 

już tak obfita dla naszego kraju. 
Dlatego robimy wszystko, by efekty 
zainwestowania środków z obecnej 
perspektywy finansowej zdynamizo-
wały rozwój gospodarczy naszego 
regionu w jak najdłuższym okresie. 
Moim zdaniem, dla osiągnięcia suk-
cesu niebagatelne znaczenie ma 
podniesienie poziomu kapitału spo-
łecznego, rozumianego nie tylko jako 
zwiększenie poziomu wykształcenia i 
kwalifikacji zawodowych mieszkań-
ców województwa, ale także pozio-
mu aktywności społecznej, zaufania 
i zdolności do współpracy w każdej 
dziedzinie naszego życia. 

Dziękuję za rozmowę.
Redakcja.

Spotkanie	otworzył	członek	Zarzą-
du	 Województwa	 Świętokrzyskiego	
Kazimierz	Kotowski,	który	omówił	ak-
tualny	stan	prac	związanych	z	przygo-
towaniem	Urzędu	Marszałkowskiego	
do	przyjmowania	pierwszych	aplika-
cji	wniosków	 o	 środki	 unijne,	 głów-
nie	 z	 Regionalnego	 Programu	 Ope-
racyjnego.	 O	 szczegółach	 Programu	
i	 ,,głównych	 inteligentnych	 specja-
lizacjach	 województwa	 świętokrzy-
skiego”,	 posługując	 się	 prezentacją	
multimedialną,	opowiedział	Grzegorz	
Orawiec	 -	 dyrektor	 Departamentu	
Polityki	Regionalnej	w	Urzędzie	Mar-
szałkowskim	 w	 Kielcach.	 Następnie	
Andrzej	Pałys	–	prezes	Wojewódzkie-
go	 Funduszu	 Ochrony	 Środowiska	 i	

Gospodarki	Wodnej	w	Kielcach,	omó-
wił	możliwości	dofinansowania	inwe-
stycji	 związanych	 z	 OZE,	 zwracając	
uwagę	m.in.	na	konieczność	tworze-
nia	przez	gminy	 ,,Planów	gospodar-
ki	niskoemisyjnej”.	Do	 inwestowania	
na	terenie	powiatu	staszowskiego	w	
sektorze	 energii	 odnawialnej	 zapro-
sili	 także:	starosta	staszowski	Michał	
Skotnicki	oraz	burmistrz	miasta	i	gmi-
ny	 Staszów	 Leszek	 Kopeć.	 Przykłady	
inwestycji	proekologicznych	na	 tere-
nie	 gminy	 Koprzywnica	 przedstawił	
burmistrz	Marek	Jońca.	Dyskusja	oraz	
zwiedzanie	,,Strefy	A”	Staszowskiego	
Obszaru	 Inwestycyjnego	 zakończyły	
konferencję.	

Tekst i foto: Jan Mazanka

W sprawie OZE
W dniu 24 września br., w ,,Zakątku Świętokrzyskim” odbyła się kon-

ferencja poświęcona aktualnej perspektywie skorzystania ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata: 2014-2020, ze zwróceniem szczególnej uwagi na szanse i możliwości 
dofinansowania produkcji odnawialnych źródeł energii. 

Dyr. Grzegorz Orawiec przedstawił główne 
inteligentne specjalizacje województwa 

świętokrzyskiego oraz terminy naboru wniosków, 
m.in. w Działaniu 1.2. Badania i rozwój w sektorze 

świętokrzyskiej przedsiębiorczości.

Swoimi doświadczeniami z pracy w obszarze OZE 
podzielił się burmistrz Koprzywnicy Marek Jońca.

Starosta staszowski Michał Skotnicki zaprosił przedsiębiorców do inwestowania na terenie powiatu 
staszowskiego.

Możliwości dofinansowania inwestycji w OZE 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

przedstawił prezes Andrzej Pałys.
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W Osieku podsumowano kościelne inwestycje

Mszę świętą koncelebrowaną odprawili: biskup 
pomocniczy Diecezji Sandomierskiej ks. dr Edward 
Frankowski i proboszcz parafii pw. św. Stanisława 

Biskupa i Męczennika  ks. kan. Stanisław Chmielewski.

Dziękując za wyrazy uznania, starosta staszowski 
Michał Skotnicki, podziękował księżom i parafianom 

w Osieku za współpracę w dziele ratowania zabytków 
sakralnych.

We mszy świętej uczestniczył także wicemarszałek województwa 
świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

Szanowni Państwo!

Pragnę uprzejmie poinformować, że prace nad ,,Strategią Rozwoju Powiatu 
Staszowskiego na lata: 2015-2020” znalazły się w końcowej fazie. Po uzgod-
nieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyskim 
Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym zakresu i stopnia szczegó-
łowości prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii, obecnie 
trwają prace nad wykonaniem Prognozy, a termin ich zakończenia to 10 listopa-
da 2015 roku. Po uwzględnieniu uwag w/w dwóch instytucji odnośnie Prognozy, 
dokument ten zostanie udostępniony społeczeństwu i zainteresowanym instytu-
cjom, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych i uzyskania wymaganych 
prawem opinii i uzgodnień, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 
2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska. Po zakończeniu procesu konsultacji, zo-
stanie sporządzone ich podsumowanie wraz z uzasadnieniem, co umożliwi wprowadzenie ewentualnych zmian 
do zapisów Strategii. Zakłada się, że ,,Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata: 2015-2020”, po reali-
zacji w/w procedur, zostanie przyjęta w drodze uchwały Rady Powiatu w Staszowie pod koniec bieżącego roku. 
Więcej informacji na www.staszowski.eu. 

,,Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata: 2015-2020”, a także ,,Plan Inwestycyjny Powiatu 
Staszowskiego na lata: 2015-2020”, dostępne są na www.staszowski.eu, a także w formie wydruku w Wydziale 
Promocji i Współpracy z Zagranicą w Starostwie staszowskim, pok. 29.

Serdecznie dziękuję Wszystkim Państwu za dotychczasową współpracę oraz proszę o zgłaszanie dalszych uwag 
i opinii na adres: strategia@staszowski.eu lub tel. 015 864 22 11 w.60. Z poważaniem

Starosta Staszowski
Michał Skotnicki

W niedzielę, 20 września br., w 
Osieku, przed sumą odprawianą o 
godz. 12:00 odbyło się spotkanie 
ks. biskupa dr. Edwarda Frankow-
skiego z wiernymi parafii pw. św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika 
oraz z przedstawicielami władz 
samorządowych w osobach: wice-
marszałka województwa święto-
krzyskiego Kazimierza Kotowskie-
go, starosty staszowskiego Micha-
ła Skotnickiego i wiceprzewodni-
czącego Rady Powiatu w Staszowie 
Marka Chyli. 

Prowadzący	 spotkanie	 proboszcz	
parafii	 ks.	 kan.	 Stanisław	Chmielew-
ski,	podsumował	ostatnio	zakończo-
ne	 prace	 remontowe	
w	 kościele:	 pokrycie	
dachu	 blachą	 mie-
dzianą,	remont	drew-
nianej	 konstrukcji	
zadaszenia	oraz	poło-
żenie	 nowej	 posadzki	
wraz	 z	 wykonaniem	
ogrzewania.	 Część	
środków	na	powyższe	
prace	pochodziły	z	Re-
gionalnego	Programu	
Operacyjnego	 Woje-
wództwa	 Świętokrzy-
skiego,	za	co	zarówno	

ksiądz	 biskup	 dr	 Edward	 Frankowski	
jak	 i	 ks.	 proboszcz	 Stanisław	 Chmie-
lewski	 podziękowali	 wicemarszałkowi	
Kazimierzowi	 Kotowskiemu	 i	 staro-
ście	 Michałowi	 Skotnickiemu.	 Wyrazy	
wdzięczności	od	parafian	pod	adresem	
duchowieństwa	 i	 samorządowców	
przekazała	 Stanisława	 Rusek	 –	 eme-
rytowana	 dyrektor	 miejscowej	 szko-
ły.	 Podczas	mszy	 świętej	 odprawionej	
przez	 ks.	 biskupa	 dr.	 Edwarda	 Fran-
kowskiego	modlono	się,	m.in.	za	dal-
sze	pomyślne	lata	dla	parafii	 i	kolejne	
inwestycje	w	zabytkowym	neoklasycz-
nym	kościele,	pobudowanym	z	funda-
cji	Wasilija	Pogodina	w	1852	roku.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W spotkaniu uczestniczyli, od lewej: Anna Kaczmarczyk – dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie, Anna Ogórek – dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Radosław Chynek - inspektor d/s polityki społecznej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

w Starostwie staszowskim, wicestarosta Tomasz Fąfara – koordynator zespołu ds. opracowania nowej ,,Strategii”, starosta staszowski Michał Skotnicki, Ryszard 
Stachura – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie staszowskim, insp. Ryszard Komański – zastępca komendanta 

powiatowego policji w Staszowie i Benedykt Kozieł – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie.

Od lewej: Emilia Nowak-Gorzkiewicz – doradca zawodowy w PUP w Staszowie, Beata Michalik - zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie, Anna 
Ogórek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, st. asp. Mariusz Domagała – oficer prasowy KPP w Staszowie, Radosław Chynek – inspektor 

ds. polityki społecznej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Ryszard Stachura – naczelnik Wydziału, wicestarosta Tomasz Fąfara – koordynator 
zespołu i Tomasz Czerna – pedagog z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie.

W dniu 7 lipca br., w Staro-
stwie staszowskim rozpoczęto 
prace nad opracowaniem nowej 
,,Strategii rozwiązywania proble-
mów społecznych dla powiatu 
staszowskiego na lata: 2016-2022”. 
Poprzednia strategia dotycząca lat: 
2008-2015 właśnie kończy swoją 
ważność, stąd potrzeba stworzenia 
kolejnego dokumentu, co umożliwi 
pozyskanie w oparciu o zawarte w 
nim zapisy kolejnych funduszy na 
cele prospołeczne z budżetu Unii 
Europejskiej 2014-2020.

Starosta	 staszowski	 Michał	 Skot-
nicki	 zaprosił	 w	 skład	 zespołu	 ds.	
opracowania	 nowej	 strategii,	 nastę-
pujące	 osoby:	 wicestarostę	 Tomasza	
Fąfarę	 –	 koordynator	 zespołu	 oraz	
członków:	 Ryszarda	 Stachurę	 –	 na-
czelnika	 Wydziału	 Spraw	 Obywatel-
skich	 i	 Zarządzania	 Kryzysowego,	
Benedykta	Kozieła	–	dyrektora	Powia-
towego	 Urzędu	 Pracy	 w	 Staszowie,	

Annę	Ogórek	–	dyrektor	Powiatowe-
go	Centrum	Pomocy	Rodzinie,	Toma-
sza	 Czernę	 –	 pedagoga	 z	 Publicznej	
Poradni	 Psychologiczno-Pedago-
gicznej	w	Staszowie,	podkom.	 Jacka	
Rozczypałę	 –	 naczelnika	 Wydziału	
Prewencji	 Komendy	 Powiatowej	 Po-
licji	 w	 Staszowie,	 st.	 asp.	 Mariusza	
Domagałę	 –	 oficera	 prasowego	 KPP	
w	 Staszowie,	 Radosława	 Chynka	 -	
inspektora	 d/s	 polityki	 społecznej	 w	
Wydziale	 Spraw	Obywatelskich	 i	 Za-
rządzania	Kryzysowego	i	Jana	Mazan-
kę	 –	 naczelnika	Wydziału	 Promocji	 i	
Współpracy	z	Zagranicą	w	Starostwie	
staszowskim.	Skład	zespołu	zostanie	
poszerzony	 w	 najbliższych	 dniach,	
m.in.	 o	pracowników	 staszowskiego	
szpitala.	

Ponadto,	 w	 czwartym	 kwartale	
br.	 rozpocznie	 się	 opracowywanie	

Strategia społeczna w opracowaniu
,,Powiatowego	programu	działań	na	
rzecz	 osób	 niepełnosprawnych,	 na	
lata	 2016–	 2022	 w	 zakresie	 rehabi-
litacji	 społecznej,	 rehabilitacji	 zawo-
dowej	 i	 zatrudniania,	 przestrzega-
nia	 praw	 osób	 niepełnosprawnych”,	
który	 w	 swoich	 założeniach	 musi	
być	 	zgodny	z	 	powiatową	strategią	
dotyczącą	 rozwiązywania	 proble-
mów	społecznych.	Zakończenie	prac	
nad	 ,,Strategią	 rozwiązywania	 pro-
blemów	 społecznych	 dla	 powiatu	
staszowskiego	na	lata		2016-2022”	i	
przyjęcie	 jej	w	drodze	uchwały	Rady	
Powiatu	 w	 Staszowie,	 planowane	
jest	na	koniec	grudnia	br.,	natomiast	
,,Powiatowego	programu	działań	na	
rzecz	 osób	 niepełnosprawnych”	 w	
pierwszym	kwartale	przyszłego	roku.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 30 lipca br. w Sta-
rostwie	 staszowskim,	 odbyło	 się	
drugie	 spotkanie	 dotyczące	 opra-
cowania	 nowej	 „Strategii	 rozwią-

zywania	 problemów	 społecznych	
dla	powiatu	staszowskiego	na	lata:	
2016-2022”.	 Omówiono	 i	 podsu-
mowano	 wykonanie	 dotychczaso-
wych	 ustaleń,	 a	 pod	 koniec	 obrad	

nakreślono	kolejny	grafik	zadań	do	
realizacji	 przez	 poszczególne	 oso-
by	oraz	wydano	kolejne	terminowe	
dyspozycje.	

Tekst i foto: Aleksandra Konefał
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Podczas spotkania w Ministerstwie Gospodarki, od lewej: właściciel Zespołu Pałacowego w Kurozwękach  
Jan Marcin Popiel, starosta staszowski Michał Skotnicki i wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Miła niespodzianka w holu ministerstwa. 
Wystawa dzieł sztuki z Hut Szkła 

Gospodarczego. Szklana produkcja prezesa 
Tadeusza Wrześniaka jest równie znana 
w Polsce, i poza jej granicami, podobnie 
jak bizony prezesa Jana Marcina Popiela. 

Starosta staszowski Michał Skotnicki wręczył 
wicepremierowi Januszowi Piechocińskiemu 
puchar promocyjny powiatu staszowskiego, 

także produkt i dar Hut Szkła Gospodarczego.

Z wizytą u wicepremieraNie ustawały działania prowa-
dzone w obronie stada bizonów w 
Kurozwękach i niedopuszczenia do 
jego likwidacji, a co za tym idzie tak-
że miejsc pracy, o które szczególnie 
trudno na ziemi świętokrzyskiej.

W	 środę	 22	 lipca	 br.,	 tj.	 na	 drugi	
dzień	po	nagraniu	,,Sprawy		dla	repor-
tera”	(emisja	miała	miejsce	w	dniu	27	
sierpnia	br.)	hodowcę	Jana	Marcina	Po-
piela	i	starostę	staszowskiego	Michała	
Skotnickiego	 przyjął	 wicepremier,	 mi-
nister	gospodarki		Janusz	Piechociński.	
Omówiono	aktualny	stan	sprawy	i	po	
raz	 kolejny	 zaproponowano	 rozwią-
zania	dla	 tego	konfliktu,	m.in.,	utwo-
rzenie	 stref	 buforowych	 wokół	 stad	
żubrów,	w	których	wykluczona	będzie	
hodowla	 bizonów	 amerykańskich,	 a	
także	 umieszczenie	 najcenniejszych	
genetycznie	 żubrów	 w	 obszarze	 za-
grodzonym,	nawet	o	powierzchni	 kil-
ku	tysięcy	hektarów.	Takie	rozwiązanie	
umożliwiłoby	 również	 pełną	 kontrolę	
nad	stanem	zdrowotności	żubrów,	co	
jak	wiadomo	nie	przedstawia	 się	naj-
lepiej.	 Niemniej	 strona	 staszowska	 w	
żadnym	wypadku	nie	zamierzała	inge-
rować	w	obszar	hodowli	żubrów,	jedy-
nie	prosiła	wicepremiera	o	niedopusz-
czenie	do	zniszczenia	 	kurozwęckiego	
stada	bizonów,	co	niewątpliwie	zakoń-
czy	 się	 bankructwem	 całego	 Zespołu	
Pałacowego	w	 Kurozwękach.	 Spotka-

Powiat staszowski w Systemie Informacji 
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 

W imieniu Powiatu staszowskiego porozumienie 
podpisali: członek Zarządu Powiatu Staszowskiego 

Jerzy Chudy oraz starosta staszowski Michał 
Skotnicki, obok Alina Siwonia – wójt gminy Raków.

W dniu 29 lipca br., w Filharmonii Świętokrzyskiej, przedstawiciele samorzą-
dów województwa świętokrzyskiego podpisali „Porozumienie o współdziała-
niu  w zakresie tworzenia, utrzymywania, eksploatacji i rozwijania Regionalnej 
Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej 
Województwa Świętokrzyskiego”. W konferencji uczestniczyli: marszałek wo-
jewództwa Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Agata Binkowska oraz Arkadiusz Bąk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Go-
spodarki, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

W	imieniu	Powiatu	Staszowskiego,		
jako	Partnera	Projektu,	 	porozumienie	
podpisali:	 starosta	 staszowski	 Michał	
Skotnicki	 oraz	 Jerzy	 Chudy	 –	 członek	
Zarządu	Powiatu	Staszowskiego.		

W	 Systemie	 Informacji	 Przestrzen-
nej	 Województwa	 Świętokrzyskiego	
zgromadzone	są	dane	w	postaci	map	
oraz	baz	danych	na	 czele	 z	Regional-
ną	 Mapą	 Numeryczną	 Województwa	
Świętokrzyskiego.	 System	 pozwala,	
m.in.	 na	 wyszukiwanie,	 przeglądanie	
oraz	 analizowanie	 zawartych	 w	 nim	
informacji.

Uczestniczący	w	konferencji	 samo-
rządowcy	mieli	okazję	zapoznać	się	ze	

szczegółami	realizacji	dwóch	kolejnych	
projektów:

1.	 Projekt	„e-świętokrzyskie	Roz-
budowa	 Infrastruktury	 Informatycznej	
JST”	 dotyczy	 doposażenia	 w	 sprzęt	
informatyczny	 i	oprogramowanie	ma-
jące	 na	 celu	 wzrost	 bezpieczeństwa	
systemów	 i	 sieci	 informatycznych,	
wdrożenie	w	gminach	i	powiatach	sys-
temów	dziedzinowych	i	elektroniczne-
go	 obiegu	 dokumentów.	 Projekt	 jest	
realizowany	przez	Urząd	Marszałkow-
ski	w	partnerstwie	z	13	powiatami	i	93	
gminami	i	2	jednostkami	administracji	
rządowej.	Koszt	projektu	to	ponad	40	
mln	zł,	z	czego	85%	stanowi	dofinan-
sowanie	z	UE	w	ramach	RPOWŚ	2007-
2013.	Pozostałą	kwotę	zapewnili	Part-
nerzy.

2.	 Projekt	 „Sieć	 Szerokopasmo-
wa	Polski	Wschodniej”.	W	jego	ramach	
do	 końca	 2015	 roku	 powstanie	 sieć	
światłowodowa,	 która	 ma	 umożliwić	
90%	 mieszkańców	 i	 100%	 instytucji	
publicznych	 z	 województw	 warmiń-
sko-mazurskiego,	 lubelskiego,	podkar-
packiego,	podlaskiego	i	świętokrzyskie-
go	szybki	i	tani	dostęp	do	Internetu.

Tekst i foto: Michał Skrętek

nie,	do	którego	doszło	w	Mini-
sterstwie	Gospodarki,	zakończy-
ło	 się	 deklaracją	 wicepremiera	
Janusza	 Piechocińskiego	 o	 zin-
tensyfikowaniu	 jego	działań	na	
rzecz	zachowania	hodowli	bizo-
nów	w	Kurozwękach.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W sprawie 
bizonów

Właściciel stada bizonów w Kurozwękach Jan Marcin Popiel wspominał trudne miesiące walki o zmianę 
decyzji skazującej hodowlę na likwidację. Wywiad przeprowadziła red. Ewelina Karczewska, operator 

kamery - Cezary Chołodzyński.

Starosta staszowski Michał Skotnicki wyraził swoje zadowolenie 
z wypracowanego kompromisu, który pozwoli na zachowanie stada 

w Kurozwękach, a co za tym idzie jedynego takiego produktu turystycznego 
w kraju, dającego zatrudnienie 83 osobom.

Prezes Zespołu 
Pałacowego Sp. z o.o. 
w Kurozwękach Michał 

Popiel podziękował 
staroście Michałowi 

Skotnickiemu za 
pomoc w staraniach 

o zachowanie hodowli 
oraz merytoryczne 
wsparcie Starostwa 

Powiatowego 
w Staszowie 

w rozmowach na 
różnych szczeblach 

administracji, zarówno 
w Kielcach, jak 
i w Warszawie.

Jan Marcin Popiel, w środku, ze swoimi pracownikami, Joanną Kos i Stanisławem Tutakiem,  
którzy od samego początku protestowali przeciwko likwidacji bizonów i pomagali swojemu szefowi 

w walce o zachowania stada.

Prezes Zespołu Pałacowego Sp. z o.o. w Kurozwękach Michał Popiel w sposób 
szczególny podkreślił znaczenie bardzo szerokiego wsparcia ze strony 
społeczeństwa w czasie blisko dwuletnich starań o zachowanie stada.

W sobotę, 19 września br., w Ze-
spole Pałacowym w Kurozwękach 
gościła TVP Kielce, robiąc materiał 
dotyczący aktualnego stanu nego-
cjacji z Ministerstwem Środowiska 
w sprawie zmiany decyzji o likwi-
dacji hodowli bizonów. 

Jak	poinformował	prezes	Zespołu	
Pałacowego	Sp.	z	o.o.	Michał	Popiel,	
po	rozmowach	w	ministerstwie,	jakie	
miały	 miejsce	 w	 piątek	 11	 września	
br.,	a	także	w	wyniku	wcześniejszych	

negocjacji,	 udało	 się	 wypracować	
kompromis,	 którego	 głównym	 zało-
żeniem	 jest	uzyskanie	 zgody	na	dal-
szą	hodowlę	w	okresie	minimum	15	
lat.	Aktualnie	eksperci	z	Ministerstwa	
Środowiska	 i	 Generalnej	 Dyrekcji	
Ochrony	Środowiska	opracowują	sto-
sowną	 decyzję	 w	 tej	 sprawie,	 która	
zawierać	 będzie	 szczegółowe	 uwa-
runkowania,	jakie	ustalono	w	wyniku	
wcześniejszych	rozmów.	

Obecny	na	nagraniu	starosta	sta-
szowski	 Michał	 Skotnicki,	 podkreślił	
szczególne	 znaczenie	 wypracowa-
nego	 kompromisu	 dla	 utrzymania	
dotychczasowych	 miejsc	 pracy	 w	
Kurozwękach,	a	także	ich	zwiększenia	
w	najbliższych	miesiącach,	w	związku	
z	 planami	 rozszerzenia	 handlu	 mię-
sem	bizonim	na	kraje	Europy	Zachod-
niej,	gdzie	popyt	na	ten	produkt	jest	
nieograniczony.	

Z	takiego	obrotu	sprawy	cieszą	się	
nie	 tylko	 właściciele	 stada	 państwo	
Popielowie,	 ale	 także	 zatrudnieni	 w	
Zespole	 Pałacowym	 pracownicy,	 dla	
których	 perspektywa	 bezrobocia	 zo-
stała	oddalona.	

Tekst i foto: Jan Mazanka 
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Doroczny kiermasz ,,Leśna Ap-
teka” w Pustelni Złotego Lasu w 
Rytwianach, który odbył się w nie-
dzielę 27 września br., jak zawsze 
cieszył się popularnością zarówno 
wśród wystawców jak i widzów, 
którzy zachęceni słoneczną pogo-
dą licznie zjechali do Rytwian.

Rozpoczęto	 jak	 zawsze	 mszą	
świętą	w	klasztorze	pokamedulskim,	
podczas	której	dokonano	uroczystej	
instalacji	 relikwiarza	św.	 Jana	Pawła	
II.	Oficjalne	 otwarcie	 kiermaszu	od-
było	 się	 w	 samo	 południe.	 Ks.	 rek-
tor	Wiesław	Kowalewski	zaprosił	na	
scenę	gości	honorowych	wśród	któ-
rych	byli	przedstawiciele	parlamentu	
europejskiego,	a	także	władz	samo-
rządowych	wszystkich	 szczebli.	Wy-
stępy	 artystyczne	 rozpoczął	 zespół	
wokalno	 instrumentalny	 ,,Dęciaki”	
z	Gminnego	Centrum	Kultury	w	Ry-
twianach,	 następnie	 zaśpiewały	 pa-
nie	 ,,Kalinki”	 z	Brzozowej	w	gminie	
Tarłów.	 Obok	 wydarzeń	 na	 scenie	 i	

Udana ,,Leśna Apteka”

Mszę świętą koncelebrowaną odprawił  
ks. kan. Wiesław Kowalewski.

Swoimi wspomnieniami z 8-letniej pracy z św. Jana 
Pawłem II podzieliła się siostra Tarsycja Frankowska 

ze zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza.

Wśród uczestników kiermaszu był, m.in. Krystian Jarubas.

Maciej Rayzacher wspomina swój pobyt w Pustelni 
sprzed ponad 40 lat, w czasie nagrywania 

,,Czarnych chmur”.

Wśród wiernych na mszy świętej członkowie bractw rycerskich.

W czasie otwarcia 
kiermaszu przemawia 
starosta staszowski 
Michał Skotnicki.

Przed wyruszeniem 
na zakupy, od lewej: 
Władysław Sadłocha, 
starosta staszowski 

Michał Skotnicki, aktor 
Maciej Rayzacher, radny 
Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 
dr n. med. Grzegorz 

Gałuszka, Lucyna 
Gozdek, Jadwiga i 

Andrzej Wawrylakowie 
i Dariusz Gozdek.

kiermaszu,	w	sali	konferencyjnej	Pu-
stelni	o	godz.	14:30	odbyła	się	inte-
resująca	telekonferencja	z	dr	Alfredą	
Walkowicz	z	Polskiego	Centrum	św.	
Hildegardy	 w	 Legnicy,	 która	 zapro-
ponowała	 słuchaczom	 obejrzenie	 i	
wysłuchanie	 prezentacji	 pt.	 ,,Zioła	
bliskie	serca	i	ciała”.	Wykład	nawiązy-
wał	do	działalności	niemieckiej	dok-
tor	kościoła	św.	Hildegardy,	frankoń-
skiej	 wizjonerki,	 mistyczni	 i	 uzdro-
wicielki.	 Dr	Alfredzie	Walkowicz	 to-
warzyszyła	siostra	Hiltrut	z	Niemiec,	
która	 opowiedziała	 o	 swojej	 pracy	
zakonnej	i	opiece,	jaką	sprawuje	nad	
relikwiami	 św.	 Hildegardy.	 Gwiazdą	
tegorocznego	kiermaszu	była	Halina	
Frąckowiak,	która	w	pierwszej	części	
koncertu	wystąpiła	wspólnie	z	akto-
rem	 Maciejem	 Rayzacherem	 i	 red.	
Barbarą	Jelonek	z	TVP.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Dr Alfreda Walkowicz i siostra Hiltrut z Eibingen 
w Niemczech, opiekująca się relikwiami  

św. Hildegardy.

Grają i śpiewają ,,Dęciaki” z GCK w Rytwianach.

Do wysłuchania gwiazdy wieczoru Haliny Frąckowiak 
zaprosili: Barbara Jelonek z TVP i Maciej Rayzacher.

Swoje ekspozycje miały także polskie misje katolickie.

Stoisko z wypiekami pań z powiatu opatowskiego.

Wicemarszałek Kazimierz Kotowski i starosta  
Michał Skotnicki kupili świece zrobione 

z prawdziwego pszczelego wosku.

Liczne stoiska oferowały zdrowe wiejskie produkty.

Koncert Haliny Frąckowiak składał się z dwóch części.

Zespół ,,Kalinki” z Brzozowej w gminie Tarłów.

Telekonferencja z dr Alfredą Walkowicz z Polskiego Centrum św. Hildegardy w Legnicy.

Publiczność nie zawiodła organizatorów kiermaszu. Bogate stoisko Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach.
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Z przodu, od lewej: ks. Edward Szymczyk – proboszcz parafii w Potoku, ks. Paweł Maciąg – prefekt parafii św. Bartłomieja w Staszowie, ks. Wiesław Opiat – proboszcz 
parafii w Wiązownicy, ks. Stanisław Wiktor – proboszcz parafii w Szczeglicach, ks. dr Jerzy Bisztyga – proboszcz parafii w Niemirowie, ks. Andrzej Bąk – proboszcz 

parafii w Kurozwękach, ks. Paweł Cygan – proboszcz parafii w Koniemłotach, ks. Jerzy Sobczyk – proboszcz parafii w Kotuszowie.

Tematem	posiedzenia	była	anali-
za	możliwości	 pozyskania	 środków	
europejskich	z	perspektywy	2014	–	

W dniu 28 lipca br., w Starostwie staszowskim obradował zespół zło-
żony z księży proboszczów parafii ziemi staszowskiej, naczelników Wy-
działów, przedstawiciela Punktu Informacji o Funduszach Europejskich w 
Sandomierzu, radnych powiatu oraz przedstawicieli stowarzyszeń. Spo-
tkanie otworzył i prowadził starosta Michał Skotnicki.

W perspektywie remonty 
kościołów

2020,	z	przeznaczeniem	na	remon-
ty	 kościołów,	murów	 cmentarnych,	
a	także	wyposażenia	świątyń:	orga-

nów,	ołtarzy	itp.	
Przedstawiono	dwie	prezentacje	

multimedialne	w	nawiązaniu	do	ak-
tualnego	stanu	prac	oraz	możliwo-
ści	wnioskowania	o	dotacje.	Naczel-
nik	Wydziału	Inwestycji	i	Zamówień	
Publicznych	Magdalena	Fila	przypo-
mniała	projekt	sprzed	2	lat	o	warto-
ści	10	mln	725	tys.	zł,	pn.	,,Remont	i	
wykonanie	prac	konserwatorskich	w	
zabytkowych	 obiektach	 sakralnych	
w	powiecie	staszowskim”.	Zadanie,	
z	 powodu	nie	 otrzymania	 dofinan-
sowania,	nie	doczekało	się	realizacji,	
niemniej	niektóre	parafie	wykonały	
już	pewien	zakres	prac,	co	obecnie	
wymaga	 uwzględnienia	 w	 nowo	
przygotowywanym	wniosku.	Z	kolei	
Marek	 Kowalski	 z	 	 sandomierskie-
go	Punktu	Informacji	o	Funduszach	
Europejskich,	 przedstawił	 podsta-
wowe	 dane	 dotyczące	 Regionalne-
go	 Programu	 Operacyjnego	 Woje-
wództwa	Świętokrzyskiego	–	głów-
nego	źródła	dofinansowań,	a	także	
informację	 o	 innych	 programach,	
z	 których	możliwe	będzie	 pozyska-
nie	 środków	 krajowych.	 Zwrócił	
również	uwagę	na	konieczność	po-
prawnego	 wypełniania	 wniosków,	
szczególnie	 w	 obszarze	 uzasadnie-

Spotkanie otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki, z lewej: wicestarosta Tomasz Fąfara, z prawej: 
członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy.

Od lewej: ks. Jan Wilk i Elżbieta Szaniawska z Kościoła Rektoralnego w Rytwianach oraz 
Jacek Popielski – wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół  

i Miłośników Kurozwęk.
Z lewej: Katarzyna Stępień z parafii w Osieku i wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu w Staszowie Marek Chyla.
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Od lewej: Marek Kowalski z sandomierskiego Punktu Informacji o Funduszach 
Europejskich, Magdalena Fila - naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w Starostwie staszowskim i Justyna Supa.

Umowy podpisano w Starostwie Powiatowym w Staszowie. 

nia	 celowości	 realizacji	 inwestycji	
oraz	korzyści	wynikających	z	ich	wy-
konania.	 Oddzielny	 temat	 dyskusji	
dotyczył	 konieczności	 zapewnienia	
środków	własnych	 przez	 inwestora	
w	przedziale	od	15%	i	więcej,	w	za-
leżności,	m.in.	od	liczby	wniosków,	
jakie	będą	spływały	do	poszczegól-
nych	 konkursów,	 co	 z	 kolei	 będzie	
determinować	 liczbę	 przyszłych	
beneficjentów.	 W	 spotkaniu	 udział	
wzięli	gospodarze	parafii	z:	Potoka,	
Staszowa,	 Wiązownicy,	 Szczeglic,	
Niemirowa,	 Kurozwęk,	 Koniemło-
tów,	Beszowej	i	Rytwian	–	Pustelni.	
Liczba	 parafii	 chcących	 skorzystać	
z	 ewentualnego	 dofinansowania	
może	się	zwiększyć,	w	związku	z	wy-
słaniem	 przez	 Starostwo	 zaprosze-
nia	do	podjęcia	wspólnych	działań,	
które	 otrzymali	 księża	 proboszczo-

wie	 w:	 Bogorii,	
Kiełczynie,	 Po-
łańcu,	 Niekraso-
wie,	 Rytwianach,	
Oleśnicy,	 Wiśnio-
wej	 Poduchow-
nej,	 Strzegomiu,	
Osieku	 i	 Szydło-
wie.	 Dalsze	 prace	
dotyczące	 stwo-
rzenia	 wspólne-
go	 projektu,	 lub	
na	 życzenie	 po-
szczególnych	 pa-
rafii,	 oddzielnych	
wniosków,	 pro-
wadzone	będą	od	
połowy	 sierpnia	
br.

Tekst i foto:  
Jan Mazanka

W dniu 25 sierpnia br., w Sta-
rostwie Powiatowym w Staszowie 
podpisano trzy umowy dotyczące: 

1.	 „Remontu	 drogi	 powiato-
wej	 Czajków	 Północny–Wiązow-
nica	 Mała,	 w	 zakresie:	 odbudowy	
nawierzchni	 z	 betonu	 asfaltowego	
o	 szerokości	 jezdni	 4,5	 m	 i	 długo-
ści	 0,9	 km,	 utwardzenia	 poboczy	 o	
szerokości	 1	m	materiałem	kamien-
nym	oraz	renowacji	odwodnienia	tj.	
oczyszczenia	 rowu	 przydrożnego	 z	
wymianą	uszkodzonych	przepustów	
pod	 zjazdami.	 Wartość	 zadania	 to	
392	tys.	zł	z	czego:	299	tys.	zł	-	do-
tacja	 z	Ministerstwa	 Administracji	 i	
Cyfryzacji,	46	 tys.	 zł	 -	udział	Powia-
tu	Staszowskiego	i	46	tys.	zł	-	udział	
Gminy	 Staszów.	 Wykonawcą	 inwe-
stycji	 jest	 Przedsiębiorstwo	 Robót	
Drogowych	Staszów	Sp.	z	o.o.,	

2.	„Remontu	odwodnienia	w	cią-
gu	 drogi	 powiatowej	 Pokrzywian-
ka-Łukawica,	 tj.	 oczyszczenia	 rowu	
przydrożnego	 z	 wymianą	 uszkodzo-
nych	przepustów	pod	zjazdami	oraz	
wymiany	 uszkodzonych	 elementów	
prefabrykowanych.	 Wartość	 zadania	
to	 186	 tys.	 zł	 z	 czego:	 143	 tys.	 zł	 -	
dotacja	 z	 Ministerstwa	 Administra-
cji	 i	 Cyfryzacji,	 natomiast:	 21	 tys.	 zł	
-	udział	Powiatu	Staszowskiego	oraz	
kolejne	 	 21	 tys.	 zł	 -	 udział	 Gminy	
Bogoria.	Wykonawcą	prac	jest	Przed-
siębiorstwo	Robót	Drogowych	„DRO-
KAM”	Tomasz	Wojtas	z	Piaseczna,		

3.	 „Przebudowy	 drogi	 powiato-
wej	z	 tłucznia	kamiennego	Czajków	
Północny–Wiązownica	 Mała.	 Droga	
o	 szerokości	 jezdni	 4,50	 m	 o	 dłu-
gości	 0,9	 km,	 pobocza	 utwardzone	
materiałem	 kamiennym	 o	 szeroko-

ści	 1	m,	 renowacja	odwodnienia	 tj.	
oczyszczenie	 rowu	 przydrożnego	 z	
wymianą	uszkodzonych	przepustów	
pod	 zjazdami.	 Wartość	 zadania	 to	
251	 tys.	 zł,	w	 całości	 sfinansowana	
przez	 Nadleśnictwo	 Staszów.	 Wy-
konawcą	prac	 jest	 Przedsiębiorstwo	
Robót	Drogowych	Staszów	Sp.	z	o.o.	

W	 podpisaniu	 umów	 uczestni-
czyli:	 starosta	 staszowski	 Michał	
Skotnicki,	 wicestarosta	 Tomasz	
Fąfara,	 członek	 Zarządu	 Powiatu	
Staszowskiego	Jerzy	Chudy	oraz	bur-
mistrz	 miasta	 i	 gminy	 Staszów	 Le-
szek	Kopeć,	a	także:	dyrektor	Zarzą-
du	Dróg	 Powiatowych	w	 Staszowie	

Kolejne inwestycje drogowe 
w powiecie staszowskim 

Rafał	Suska,	Dariusz	Zając	–	kierow-
nik	 budowy	 z	 Przedsiębiorstwa	 Ro-
bót	Drogowych	DROKAM	z	Piasecz-
na,	prezes	Zarządu	Przedsiębiorstwa	
Robót	 Drogowych	 Staszów	 Sp.	 z	
o.o.	Krzysztof	Kępa	oraz	Rafał	Szysz-
kowski	 –	 wiceprezes	 Zarządu	 PRD	
Staszów	 Sp.	 z	 o.o.	 Podsumowując	
spotkanie	 starosta	 Michał	 Skotnic-
ki	 życzył	 wszystkim	 sygnatariuszom	
umów	 pomyślnej	 realizacji	 inwesty-
cji.	 W/w	 prace	 rozpoczęto	 z	 dniem	
podpisania	 umowy,	 tj.	 25	 sierpnia	
br.,	natomiast	planowany	termin	ich	
zakończenia	to	30	października	br.		

Tekst i foto: Michał Skrętek
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Co nowego 
na drogach powiatowych?
Łączny	 koszt	 remontu	 i	 przebu-

dowy	 w/w	 odcinków	 dróg	 wyniósł	

W dniu 3 sierpnia br., dokonano odbioru robót związanych z realiza-
cją zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dzięki pozy-
skaniu dotacji wykonano przebudowę oraz remont następujących dróg 
powiatowych:  nr 0842T Połaniec - Grabowa – Łyczba na dł. 0,4 km, nr 
0828T Kurozwęki - Kotuszów - Korytnica na dł. 1,51 km, nr 0781T Bogoria 
– Pokrzywianka o dł. 1,37 km, nr 0830T Niemścice - Ponik o dł. 1,28 km 
oraz drogi powiatowej nr 0350T Korzenno - Rudki o dł. 0,623 km .  

1	mln	81	 tys.	310	zł,	 z	 czego	wyso-
kość	dotacji	wyniosła	760	tys.	806	zł,	

a	 długość	 odbudowanych	odcinków	
to	5,183	km.	Pozostałe	środki	w	kwo-
cie	 320	 tys	 504	 zł	 pochodziły	 z	 bu-
dżetu	 powiatu	 oraz	 z	 dotacji	 gmin:	
Staszów,	Szydłów,	Bogoria	i	Łubnice.	
Wykonawcą	 4	 zadań	 było	 konsor-
cjum	 firm:	 Przedsiębiorstwo	 Drogo-
we	Sp.	z	o.o.	Dylmex	 Inwestycje	Sp.	
k.		ze	Staszowa	i	Firma	Transportowo	
–	Budowlano	–	Drogowa	„DYLMEX”	
Tomasz	 Dyl	 ze	 Staszowa,	 natomiast	
zadanie	 na	 drodze	 powiatowej	 Ko-
rzenno	–	Rudki	zrealizowało	Przedsię-
biorstwo	Robót	Drogowych	Staszów	
Sp.	z	o.o.

Tekst i foto: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie

Droga powiatowa nr 0842T Połaniec – Łyczba.

Droga powiatowa nr 0781T Bogoria – Pokrzywianka 
w m. Szczeglice. Droga powiatowa nr  0830T Niemścice – Ponik. 

Droga powiatowa nr  0828T  
Kurozwęki - Kotuszów - Korytnica.

Przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy Szydłów na drodze 
Kurozwęki - Kotuszów – Korytnica.

Przedstawiciele władz powiatu i gminy Bogoria  
na drodze Bogoria – Pokrzywianka. 

Przedstawiciele władz powiatu i gminy Łubnice na drodze Połaniec – Grabowa – Łyczba. 
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Obradował 
konwent 

Program konwentu, ze szczególnym uwzględnieniem tegorocznych dożynek powiatowych, przedstawił 
starosta staszowski Michał Skotnicki. 

Od lewej: członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak oraz zastępca 
burmistrza miasta i gminy Staszów dr Ewa Kondek. 

Na temat terenów zalewowych w gminie Rytwiany mówiła inspektor z gminy Rytwiany Danuta Legawiec.

Burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski 
poruszył m.in. temat zwalczania „Barszczu 

Sosnowskiego”, z prawej:  
wójt gminy Łubnice Anna Grajko. 

W dniu 24 lipca br., w sali 
konferencyjnej Starostwa Powia-
towego w Staszowie, odbył się 
Konwent Wójtów i Burmistrzów 
Powiatu Staszowskiego, które-
mu przewodniczył wójt gminy 
Bogoria Władysław Brudek - wice-
przewodniczący konwentu. 

Obrady	 rozpoczęto	 od	 omówie-
nia	 tematu	 tegorocznych	 dożynek	
powiatowych,	 które	 ustalono	 na	
dzień	30	sierpnia	br.	w	Połańcu.	W	
związku	 z	 tym,	 naczelnik	 Wydzia-
łu	 Ochrony	 Środowiska	 Rolnictwa	
i	 Leśnictwa	 w	 Starostwie	 staszow-
skim	Stanisław	Batóg,	zwrócił	się	do	
obecnych	z	prośbą	o	dostosowanie	
programów	dożynek	gminnych,	tak	
aby	możliwe	było	przeprowadzenie	
powiatowego	 konkursu	 na	 najład-
niejszy	 wieniec	 dożynkowy.	 Kolej-
nym	 punktem	 programu	 posiedze-
nia	była	analiza	problemów	wynika-
jących	z	zagrożenia	powodziowego.	
W	tej	kwestii	głos	zabrała	m.in.	 in-
spektor	 ds.	 budownictwa,	 plano-
wania	 przestrzennego	 i	 zamówień	
publicznych	 gminy	 Rytwiany	 Da-
nuta	 Legawiec,	 która	 szczegółowo	
omówiła	 zagadnienie	 wyznaczania	
terenów	 zalewowych	 oraz	 proce-
dury	 ochrony	 przeciwpowodzio-
wej.	 Następnie	 naczelnik	 Wydziału	
Administracji	 Architektoniczno	 –	
Budowlanej	 w	 Starostwie	 staszow-
skim	 Grażyna	Włodarczyk	 omówiła	
procedurę	 określania	 warunków	

zabudowy	 w	 kontekście	 ochrony	
przeciwpowodziowej.	 W	 dalszej	
części	 konwentu,	 m.in.	 zwrócono	
uwagę	 na	 możliwość	 wnioskowa-
nia	przez	powiat	o	środki	z	Progra-
mu	 Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich	

oraz	 omówiono	 sposoby	 zwalcza-
nia	 tzw.	 „Barszczu	 Sosnowskiego”,	
którego	występowanie	stwierdzono	
w	 ostatnim	 czasie	 na	 terenie	 kilku	
gmin	powiatu.	

Tekst i foto: Michał Skrętek 
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Tradycyjnie Miejsko-Gminne Święto Plonów ,,Dzień Chleba” rozpoczęto mszą świętą koncelebrowaną, 
odprawioną przez ks. prof. Romana Sieronia, ks. kan. Edwarda Zielińskiego i ks. kan. Szczepana Janasa. 

Zaproszeni goście, samorządowcy i wierni w czasie mszy św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Staszowie.

Korowód dożynkowy prowadziła orkiestra  
Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA w Grzybowie.

Życzenia rolnikom ziemi staszowskiej 
składa członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

Najwyższym wyróżnieniem w rzemiośle, ,,Szablą Kilińskiego” został uhonorowany 
wieloletni były prezes Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie Wacław 
Supa. Szablę wręczył przedstawiciel Izby Rzemieślniczej w Kielcach Stefan Góźdź, 

a certyfikat potwierdzający ten fakt przekazał Piotr Prędota. 

Wyrazy uszanowania rolnikom 
miasta i gminy Staszów przekazał 

starosta staszowski Michał Skotnicki. 

Burmistrz Leszek Kopeć obiecał dzielić chleb dożynkowy sprawiedliwie między 
mieszkańców miasta i gminy Staszów.  

Ceremonie	obrzędowe	i	całe	dal-
sze	świętowanie	miało	miejsce	,,Nad	
Zalewem	nad	Czarną”,	gdzie	licznie	
przybyli	nie	tylko	zaproszeni	goście,	
ale	także	mieszkańcy	Staszowa	oraz	
okolicznych	 miejscowości.	 Hono-
ry	 starostów	 tegorocznego	 święta	
plonów	pełnili:	Aneta	Małas	z	Woli	
Osowej	i	Jacek	Maruszewski	ze	Ste-
fanówka.	To	oni	wręczyli	tradycyjny	
bochen	 chleba	 burmistrzowi	 Lesz-
kowi	Kopciowi,	który	obiecał	dzielić	
go	sprawiedliwie	między	mieszkań-
ców	miasta	i	gminy	Staszów.	

Następnie	życzenia	rolnikom	zło-
żyli	 zaproszeni	 goście	 w	 osobach:	
eurodeputowanej	 Beaty	 Gosiew-
skiej,	 posła	 Marka	 Kwitka,	 posła	
Romualda	 Garczewskiego,	 posła	
Jan	 Cedzyńskiego,	 członka	 Zarzą-
du	Województwa	Świętokrzyskiego	
Kazimierza	 Kotowskiego	 i	 starosty	
staszowskiego	 Michała	 Skotnickie-
go.	Wójt	Szydłowa	Jan	Klamczyński	
do	 swoich	 życzeń	 dołączył	 bochen	
chleba,	 jaki	 tydzień	 temu,	 podczas	
,,Święta	Śliwki”	otrzymał	od	burmi-
strza	 Szydłowa	 –	miasta	 położone-
go	w	okręgu	kowieńskim	na	Litwie.	
Rozstrzygnięto	 konkurs	na	najpięk-
niejszy	 wieniec	 dożynkowy,	 I	 miej-
sce	przypadło	sołectwu	Grzybów,	II	
miejsce	zajęły	Niemścice,	a	 III	Wola	
Wiśniowska.	

Udany ,,Dzień Chleba” w Staszowie

Miejsko-Gminne Święto Plonów, jakie w tym roku obchodzono w nie-
dzielę 23 sierpnia br. rozpoczęto mszą świętą w intencji rolników, odprawio-
ną w Sanktuarium św. Jana Pawła II. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił 
ks. prof. dr hab. Roman Sieroń z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.



17

Jak	co	roku,	nie	
brakowało	 stoisk	
oferujących	 różne	
potrawy,	 wypieki,	
a	 także	 wyroby	
rękodzieła	 arty-
stycznego.	 Szcze-
gólnym	 uznaniem	
cieszył	 się	 występ	
kabaretowy	 Mar-
cina	 Dańca	 oraz	
zespołów:	,,Gangu	
Olsena”	 i	 Happy-
sad”.

Tekst i foto: Jan 
Mazanka

,,Złote Odznaki Izby Rzemieślniczej w Kielcach” otrzymali: dyr. Zespołu Szkół w Staszowie Izydor 
Grabowski i zastępca dyrektora dr Sławomir Maj. Odznaki wręczyli przedstawiciele Izby: Stefan Góźdź 

i Piotr Prędota. 
W konkursie wieńców 

zwyciężyło sołectwo Grzybów.

Pamiątkowe zdjęcie laureatów konkursu wieńcowego z władzami miasta i gminy Staszów. 
Licznie zgromadzona publiczność oczekiwała na ogłoszenie wyników konkursu  

na najpiękniejszy wieniec.

Honory tegorocznych sta-
rostów dożynek powiatu 
staszowskiego oraz miejsko-
-gminnych w Połańcu pełnili: Ewa 
Moryto z Rybitw w gminie Poła-
niec i Zygmunt Stępień z Bukowej 
w gminie Osiek.

Pani	 Ewa	 wraz	 z	 mężem	 Bog-
danem	 prowadzi	 30-hektarowe	

gospodarstwo	 nastawione	 na	 pro-
dukcję	 zwierzęcą.	 Państwo	 Moryto-
wie	posiadają	25	szt.	bydła	rasy	,,Si-
mental”	oraz	50	szt.	trzody	chlewnej.	
Produkcja	 roślinna	w	gospodarstwie	
podporządkowana	 jest	 zapewnieniu	
paszy	 dla	 inwentarza.	 Oprócz	 tego	
w	uprawie	 jest	2	ha	 truskawek	oraz	
1,5	ha	sadu	jabłoniowego.	W	gospo-
darstwie	 pomagają	 także	 synowie:	
Grzegorz	 –	 student	 Uniwersytetu	
Rzeszowskiego	 i	 Artur	 –	 tegoroczny	
absolwent	 Technikum	 Mechanizacji	
Rolnictwa	 w	 Sichowie	
Dużym.

Pan	 Zygmunt	 Stę-
pień,	 wraz	 z	 żoną	 Ja-
dwigą	prowadzi	gospo-
darstwo	 o	 pow.	 17,5	
ha,	 także	 z	 wiodącym	
kierunkiem	 produkcji	
bydła	mięsnego,	w	tym	
przypadku	 rasy	 ,,He-
reford”.	 Aktualnie	 w	
gospodarstwie	 jest	 23	
szt,	w	 tym:	 krowy,	 cie-
lęta	 i	 opasy.	 Państwo	
Stępniowie	 posiadają	
również	1,5	ha	sadu	ja-

błoniowego	 i	0,2	ha	sadu	wiśnio-
wego.	 W	 pracach	 gospodarskich	
pomagają	 3	 córki:	 Aleksandra,	
Gabrysia	 i	 Kinga.	 Pan	 Zygmunt	
pracuje	 także	 zawodowo	 na	 sta-
nowisku	brygadzisty	w	Zakładach	
Chemicznych	 ,,Siarkopol”	 w	 Tar-
nobrzegu,	 jest	również	aktywnym	
działaczem	 Ochotniczych	 Straży	
Pożarnych	 oraz	 Stowarzyszenia	
Przyjaciół	 Szkoły	 i	 Wsi	 Bukowa	
,,Bukowianie”.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Starostowie Dożynek Powiatowych 2015
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Następnie	 ko-
rowód	 dożynko-
wy	przeszedł	pod	
Muszlę	Koncerto-
wą,	gdzie	odbyła	
się	część	oficjalna	
i	 obrzędowa.	 Na	
samym	 początku	
starostowie	 do-
żynek:	 Ewa	 Mo-
ryto	 z	 Rybitw,	 w	
gminie	 Połaniec	
i	 Zygmunt	 Stę-
pień	 z	 Bukowej	
w	 gminie	 Osiek,		
wręczyli	 chleby	
dożynkowe	 sta-
roście	 staszow-
skiemu	 Michało-
wi	 Skotnickiemu	
i	 burmistrzowi	
Połańca	 Jackowi	
Tarnowskiemu.	

Dużych	 emo-
cji,	 jak	 podczas	
każdych	 doży-
nek,	 dostarczyło	
rozstrzygnięcie	
konkursów	 na	
najp ięknie jszy	
wieniec	 ziemi	

Powiatowe święto plonów w Połańcu

W słoneczną niedzielę 30 sierpnia br., odbyły się Dożynki Powiatu Staszowskiego, zorganizowane wspólnie 
z Dożynkami Miejsko-Gminnymi w Połańcu. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęto od mszy św. koncelebrowanej, 
odprawionej o godz. 15:00, w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Liturgii przewodniczył i homilię 
wygłosił proboszcz parafii ks. kan. Witold Dobrzański. 

W kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu, liturgii 
przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz parafii ks. kan. Witold Dobrzański.

Korowód dożynkowy przed Muszlą Koncertową.

 Starostowie dożynek: Ewa Moryto i Zygmunt Stępień wręczają chleby dożynkowe.

Chleby dożynkowe przyjęli: starosta Michał Skotnicki i burmistrz Jacek Tarnowski.

Starosta staszowski Michał Skotnicki dziękuje rolnikom za trud pracy na roli i składa 
wyrazy uszanowania.

Wśród zaproszonych gości radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Krystian 
Jarubas – drugi z prawej.

połanieckiej	 i	 staszowskiej.	 W	 gminie	
Połaniec	 zwyciężył	 wieniec	 uwity	 w	
Tursku	 Małym	 i	 Tursku	 Małym	 Kolo-
nii,	II	miejsce	zajęła	Okrągła	Luszyca	a	
III	Rybitwy.	Godzinę	później	wieniec	z	
Turska,	w	konkursie	powiatowym,	tak-
że	został	uznany	za	najpiękniejszy	i	to	
on	 reprezentował	 ziemię	 staszowską	
na	 dożynkach	 wojewódzkich,	 które	
odbyły	 się	w	 niedzielę	 6	września	 br.	
w	 Sandomierzu.	 II	miejsce	w	 konkur-
sie	powiatowym	przyznano	wieńcowi	
z	gminy	Rytwiany,	a	III	z	gminy	Osiek.	
Pozostałe	delegacje	wieńcowe,	podob-
nie	jak	to	miało	miejsce	w	konkursie	na	
szczeblu	gminy	Połaniec,	otrzymały	dy-
plomy	za	udział	i	symboliczne	nagrody	
pieniężne.	Nagrody	i	wyróżnienia	wrę-
czył	 członek	 Zarządu	 Województwa	
Świętokrzyskiego	 Kazimierz	 Kotowski	
wspólnie	 z	 przedstawicielami	 władz	
powiatu	oraz	miasta	i	gminy	Połaniec.	

Po	rozstrzygnięciu	konkursów	wień-
cowych	wręczono	nagrody	w	konkur-
sie	 na	 ,,Piękną	 i	 bezpieczną	 zagrodę	
przyjazną	 środowisku”.	 W	 tym	 kon-
kursie	zwyciężyło	gospodarstwo	Edyty	
i	Zbigniewa	Grochowskich	z	Szydłowa	
a	 II	 miejsce	 przypadło	 gospodarstwu	
Marty	 i	 Zbigniewa	 Zająców	 z	Orzelca	
Dużego	w	gminie	 Łubnice.	Następnie	
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Wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec z terenu powiatu staszowskiego ogłosił starosta 
Michał Skotnicki. 

Dyplomy i nagrody wręczał wicemarszałek województwa 
świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, z laureatami I miejsca – wieniec 

z Turska Małego i Turska Małego Kolonii.

III miejsce zajął wieniec 
z gminy Osiek.

II miejsce zajął wieniec 
z gminy Rytwiany.

W konkursie wieńców na 
szczeblu powiatowym 

zwyciężył wieniec 
reprezentujący gminę Połaniec.

W konkursie ,,Piękna i bezpieczna zagroda przyjazna środowisku” zwyciężyło gospodarstwo Edyty i Zbigniewa 
Grochowskich z Szydłowa, a II miejsce przypadło gospodarstwu Marty i Zbigniewa Zająców z Orzelca Dużego,  

w gminie Łubnice. 

Odznaki honorowe ,,Zasłużony dla rolnictwa”, w imieniu ministra Marka 
Sawickiego, wręczyli: wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Kazimierz 

Kotowski, starosta staszowski Michał Skotnicki i burmistrz Połańca Jacek Tarnowski.

W czasie zwiedzania ekspozycji wieńcowej, starosta 
Michał Skotnicki z małżonką Urszulą i delegacją  

gminy Rytwiany.

Gratulacje zespołom, które wykonały wieńce, rolnikom za ich trud oraz 
organizatorom dożynek, złożył wicemarszałek Kazimierz Kotowski.

Piękne stoisko Staszowskiego Zespołu Doradców ŚODR Modliszewice.

,,Kapela Nadwiślanie” i Zespół 
Śpiewaczy ,,Sichowianie”

 z Sichowa Dużego. cd. na następnej str.
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9	rolników	z	 terenu	powiatu	wyróż-
niono	odznaką	honorową	,,Za	zasłu-
gi	 dla	 rolnictwa”,	 przyznaną	 przez	
ministra	rolnictwa	i	rozwoju	wsi	Mar-
ka	 Sawickiego	 na	 wniosek	 starosty	
staszowskiego	Michała	Skotnickiego.	
Odznaki	 z	 rąk	 wicemarszałka	 Kazi-
mierza	Kotowskiego,	starosty	Micha-
ła	 Skotnickiego	 i	 burmistrza	 Jacka	
Tarnowskiego	 otrzymali:	 Kazimierz	
Adamczak	 z	 Rybitw,	 Zbigniew	Adry-
jan	z	Kłody,	Jerzy	Celiński	z	Szydłowa,	
Krzysztof	Kaczmarski	z	Pełczyc,	Adam	
Kotyra	 z	 Kłody,	 Bogdan	 Ślusarski	 z	
Turska-Kolonii,	 Agnieszka	 Woźnicz-
ka	 z	 Oglądowa,	Waldemar	Wójcik	 z	
Wysok	 Dużych	 i	 Jarosław	 Zarzycki	 z	
Szydłowa.	

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu przygotowało wspaniały program artystyczny stylizowany folklorem, 
obrzędami, pieśniami i muzyką ludową. 

Na koncercie zespołu ,,Akcent” bawiło się ponad 10 tys. osób.

Gwiazdą wieczoru był Zenon Martyniuk z zespołem 
,,Akcent”.

Licznie	 zgro-
madzeni	 widzo-
wie	 mięli	 okazję	
obejrzeć	wspaniały	
program	artystycz-
ny	 stylizowany	
folklorem,	 obrzę-
dami,	 pieśniami	 i	
muzyką	 ludową	w	
wykonaniu	 Kape-
li	 ,,Nadwiślanie”	
i	 Zespołu	 Śpie-
waczego	 ,,Sicho-
wianie”,	 a	 także	
dzieci	 i	 młodzieży	
z	Centrum	Kultury	i	Stuki	w	Połańcu.	
Gwiazdą	 wieczoru	 był	 zespół	 ,,Ak-
cent”	 z	 solistą	 Zenonem	 Martyniu-
kiem.	Imprezę,	z	udziałem	ponad	10	

tys.	 widzów,	 	 zakończono	 po	 godz.	
1:00	 w	 nocy	 zabawą	 ludową,	 przy-
grywał	zespół	,,Sukces”.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W czasie wręczania dyplomów i nagród w konkursie wieńcowym.

Ze zwycięskim 
wieńcem, 
od lewej: 

przewodniczący 
Rady Powiatu 
w Staszowie 

Damian Sierant, 
starosta 

staszowski Michał 
Skotnicki  

i przewodniczący 
Rady Miejskiej 

Połańca Stanisław 
Lolo.

W niedzielę, 6 września br., świę-
tokrzyscy rolnicy podziękowali w 
Sandomierzu za tegoroczne plony. 
Mimo, że Dożynkom Wojewódzkim 
towarzyszyła niesprzyjająca, desz-
czowa pogoda, święto zgromadziło 
tłumy uczestników i w godnym, peł-
nym tradycji ceremoniale, potwier-
dzono znane przywiązanie miesz-
kańców województwa świętokrzy-
skiego do swojej ziemi.

Wojewódzkie	 Święto	 Plonów	 roz-
poczęło	się	o	godz.	10.30	przed	Zam-
kiem	Królewskim	w	Sandomierzu,	skąd	
korowód	dożynkowy	przeszedł	do	Ba-
zyliki	 Katedralnej.	Mszy	 świętej	 dzięk-
czynnej	 przewodniczył	 biskup	 sando-
mierski	ks.	dr	Krzysztof	Nitkiewicz.

Podczas	konkursu	wieńcowego	Po-
wiat	Staszowski	reprezentował	wieniec	
z	 miasta	 i	 gminy	 Połaniec,	 zdobywa-
jąc	zasłużone	I	miejsce.	Wieniec,	który	
podczas	 obrzędu	 ośpiewywał	 	 Zespół	
,,Sichowianie”,	 wykonano	 w	 sołec-

Z wieńcem 
do Spały!

twie	 Tursko	Małe	 i	 Tursko	
Małe	Kolonia.	Trzymaliśmy	
kciuki	 na	 Dożynkach	 Pre-
zydenckich	w	Spale,	które	
odbyły	 się	w	 niedzielę	 13	
września.	 Drugie	 miejsce	
na	Dożynkach	Wojewódz-
kich	w	 Sandomierzu	 zajął	
wieniec	 z	 powiatu	 kielec-
kiego,	a	trzecie	–	z	powia-
tu	opatowskiego.

Tekst: Paulina Majczak
Foto: Monika Michalec
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W orszaku dożynkowym zespoły ,,Sichowianie” i ,,Nadwiślanie”.

W delegacji powiatu staszowskiego, m.in.: członek Zarządu Powiatu w Staszowie 
Jerzy Chudy, radny powiatu staszowskiego Jacek Nowak, burmistrz Połańca Jacek 
Tarnowski, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Staszowie Monika Michalec 

i radna Rady Miejskiej w Połańcu Jolanta Pargieła. 

Wieniec z powiatu staszowskiego przed główną sceną dożynkową.

Przedstawiciele władz samorządowych powiatu staszowskiego z Zespołem ,,Łany” Uniwersytetu Rolniczego 
w Poznaniu, w którym tańczy 2 pary studentów z ziemi staszowskiej.

Ze Spały do Pałacu Prezydenckiego
Zaledwie	 0.5	 punku	 zabrakło	 do	

zwycięstwa,	 które	 w	 tym	 roku	 przy-
padło	 wieńcowi	 z	 Budzewa	 w	 wo-
jewództwie	 warmińsko-mazurskim.	
Niemniej,	 małżonka	 prezydenta	 RP	
Agata	 Duda	 poprosiła,	 aby	 wieniec	

rolnictwa	i	rozwoju	wsi	Marek	Sawicki	
i	prezydent	RP	Andrzej	Duda.	Na	sce-
nie	wystąpiły	 zespoły	 folklorystyczne,	
na	 czele	 z	 ,,Łanami”	 z	 Uniwersytetu	
Rolniczego	w	Poznaniu.	Nie	 zabrakło	
stoisk	przygotowanych	przez	poszcze-

Wieniec z powiatu staszowskiego, wykonany w sołectwie Tursko i Tur-
sko Małe Kolonia w gminie Połaniec, reprezentował województwo świę-
tokrzyskie na Dożynkach Prezydenckich, jakie odbyły się w niedzielę 13 
września br. w Spale.

gólne	województwa.	Prezentację	uro-
ków	 województwa	 świętokrzyskiego	
wsparły,	jak	zwykle	wspaniałe,	zespoły	
z	 ziemi	 staszowskiej:	 ,,Sichowianie”	 i	
,,Nadwiślanie”.		

Tradycja	 Dożynek	 Prezydenckich	
w	Spale	sięga	roku	1927,	kiedy	to	po	
raz	pierwszy,	 z	 inicjatywy	prezydenta	
Ignacego	Mościckiego,	 zorganizowa-
no	w	tej	miejscowości	krajowe	święto	
plonów.	 Do	 zwyczaju	 powrócono	 w	
roku	2000	 z	udziałem	kolejnych	pre-
zydentów:	Aleksandra	Kwaśniewskie-

ziemi	staszowskiej	został	podarowany	
na	wystawę	w	 Pałacu	 Prezydenckim.	
Życzenie	 zostało	 spełnione,	 wieniec	
nie	 powrócił	 do	 Turska,	 ale	 ze	 Spały	
został	 przewieziony	 prosto	 do	 War-
szawy.	

Uroczyste	 obchody	 dożynkowe	
rozpoczęto	mszą	św.	z	udziałem	pary	
prezydenckiej,	odprawioną	w	intencji	
rolników	przez	arcybiskupa	seniora	ar-
chidiecezji	łódzkiej	Władysława	Ziółka.	
Po	 zakończeniu	 liturgii	 korowód	 do-
żynkowy	 przeszedł	 na	 stadion,	 gdzie	
odbył	się	ceremoniał	obrzędowy.	Pre-
zydent	RP	Andrzej	Duda	przyjął	chleb	
dożynkowy	 od	 starostów:	 Patrycji	
Ditterli-Kasperskiej	 z	 Przedzwojowa	
w	powiecie	kamiennogórskim,	w	wo-
jewództwie	 dolnośląskim	 i	 Jarosława	
Wangi	z	Nędzerzewa	w	gminie	Opató-
wek,	w	województwie	wielkopolskim.	

Oficjalne	 przemówienia	 skiero-
wane	do	 rolników	wygłosili:	minister	

go,	 Lecha	 Kaczyńskiego	 i	 Bronisława	
Komorowskiego.	 Na	 tegorocznych	
Dożynkach	 Prezydenckich	 ziemię	 sta-
szowską,	oprócz	delegacji	wieńcowej	
i	 w/w	 zespołów	 śpiewaczych,	 repre-
zentowali	 przedstawiciele	 władz	 sa-
morządowych:	 przewodniczący	 Rady	

Powiatu	w	Staszowie	Damian	Sierant,	
starosta	 staszowski	Michał	 Skotnicki,	
członek	 Zarządu	 Powiatu	 Jerzy	 Chu-
dy,		burmistrz	miasta	i	gminy	Połaniec	
Jacek	 Tarnowski	 oraz	 radni	 powiatu	 
i	Rady	Miejskiej	Połańca.	

Tekst i foto: Jan Mazanka

Burmistrz Jacek Tarnowski, starosta Michał Skotnicki serdecznie podziękowali 
Paniom z Turska i Turska Małego Kolonii za krajowy, wieńcowy sukces.



22

Ukraińscy goście z wizytą u starosty

Spotkanie z Ambasadorem

W dniu 27 lipca br., w Starostwie 
staszowskim, wizytę złożyli przed-
stawiciele władz samorządowych 
zaprzyjaźnionej z powiatem Winnicy: 
Julia Monczak - naczelnik Wydziału 
ds. Młodzieży i Turystyki w tamtej-
szym Urzędzie Miejskim oraz Andrii 
Kavunets - członek Rady Obwodu 
Winnickiego, pełniący jednocześnie 
funkcję  przewodniczącego Stowarzy-
szenia ,,Centrum Informacyjne-Spo-
łeczność Winnicczyzny”, które było 
partnerem powiatu staszowskiego 
w tegorocznym projekcie pt. ,,Tajem-
nicze podróże z Janem Potockim, w 
200. rocznicę śmierci”.

Podczas	 spotkania	 rozmawiano	 o	
realizowanych	 zadaniach	 projekto-
wych,	jak	również	o	aktualnej	sytuacji	
na	Ukrainie	wynikającej	z	konfliktu	wo-
jennego	z	Rosją.	Poruszono	problemy	

Ukraińscy goście, z którymi powiat staszowski współpracuje od 2003 roku: radny 
obwodu winnickiego Andrii Kavunets, naczelnik Julia Monczak – z Urzędu Miasta 
Winnica, Jerzy Chudy – członek Zarządu Powiatu w Staszowie, starosta staszowski 

Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara.

Spotkanie było także okazją do rozmowy z poprzednim ambasadorem 
Ukrainy w Polsce Markijanem Malskym, z lewej: członek Zarządu Powiatu 

Jerzy Chudy wita się z panią Martą Malską.

Zaproszonych gości witał ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy 
w Polsce Andrij Deszczycia z małżonką Iryną. Starosta staszowski Michał 

Skotnicki przekazał ambasadorowi list z życzeniami w języku ukraińskim i kosz 
niebiesko-żółtych kwiatów. Puchar wykonany w Hutach prezesa Tadeusza 
Wrześniaka wręczył członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy.

wynikające	 z	
wdrażania	refor-
my	 samorządo-
wej	na	Ukrainie.	
Goście	 z	 Win-
nicy	 z	 uwagą	
słuchali	 polskich	
doświadczeń	 z	
tego	 obszaru,	
którymi	 dzielili	
się	z	nimi	staro-
stowie	 powia-
tu,	 próbując	 na	
gorąco	 odnieść	
je	do	obecnej	rzeczywistości	w	swoim	
kraju.	 Ukraińcy	 z	 obwodu	 winnickie-
go,	łącznie	37	uczniów	i	4	nauczycieli,	
przebywali	w	Staszowie	do	6	sierpnia.	
Wspólnie	z	podobną	grupą	uczniów	i	
nauczycieli	 staszowskich	 szkół,	 reali-
zowali	projekt,	którego	bohaterem	był	

hr.	Jan	Potocki,	autor	,,Rękopisu	znale-
zionego	w	 Saragossie”,	 który	 200	 lat	
temu	gospodarował	na	znacznej	części	
ziemi	 staszowskiej,	 przyczyniając	 się,	
podobnie	 jak	 jego	 synowie	 i	 wnuko-
wie,	do	istotnego	jej	rozwoju.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W tym roku, w dniu 3 września 
br., na Gali Koncertowej z okazji 24. 
rocznicy Niepodległości Ukrainy, 
powiat staszowski reprezentowali: 
starosta Michał Skotnicki i członek 
Zarządu Powiatu Jerzy Chudy.

Tradycyjnie,	oprócz	kosza	niebiesko-
-żółtych	 kwiatów,	 wykonanego	 przez	
jedną	ze	staszowskich	kwiaciarni,	 sta-
rosta	staszowski	Michał	Skotnicki	prze-
kazał	ambasadorowi	nadzwyczajnemu	
i	 pełnomocnemu	 Ukrainy	 w	 Polsce	
Andrijowi	 Deszczyci	 list	 z	 życzeniami	
w	języku	ukraińskim,	w	którym,	w	tłu-
maczeniu,	 czytamy	 m.in.	 ,,…Serdecz-
nie	 życzę	 Panu	 Ambasadorowi	 i	 Pań-
skim	Współpracownikom,	 jak	również	
wszystkim	Ukraińcom,	spokoju	i	posza-
nowania	praw	obywateli	we	wschod-
nich	obwodach	Ukrainy	oraz	spełnienia	
planów	 i	 dążeń	 Narodu	 Ukraińskiego	
na	drodze	integracji	z	Unią	Europejską.	
Jestem	przekonany,	 że	mimo	 różnych	
uwarunkowań	 i	przeciwności,	uda	się	
obydwu	stronom	obecnego	konfliktu,	
w	niedalekim	czasie,	wypracować	taki	
kompromis,	który	zadowoli	wszystkich	
i	 umożliwi	 spokojną	 pracę	 dla	 dobra	
ukraińskiego	Państwa	i	Narodu…”.	

Witając	 zaproszonych	 gości,	 am-
basador	 nadzwyczajny	 i	 pełnomocny	
Ukrainy	 w	 Polsce	 Andrij	 Deszczycia	
powiedział,	 m.in.:	 ,,…W	 roku	 1991	
cieszyliśmy	 się	 tym,	 że	 drogą	pokojo-
wą	 odzyskaliśmy	 wolność.	 Natomiast	

dziś	 płacimy	 niezwykle	 wysoką	 cenę	
za	 naszą	 tożsamość	 europejską	 i	 nie-
podległość.	Płacimy	wartością	najwyż-
szą	–	życiem	ludzkim.	W	tej	chwili,	na	
wschodnich	rubieżach	kraju,	żołnierze	
ukraińscy	bronią	nie	tyl-
ko	 naszej	 integralności	
terytorialnej	 i	 swobo-
dy,	 ale	 również	 bronią	
wartości	 europejskich	 i	
demokracji.	Nazwa	Gali	
,,Ukraina	 Polsce”	 jest	
wymowna.	 Pragniemy	
w	 ten	 sposób	 podzię-
kować	 Polsce	 i	 Pola-
kom	za	to,	że	 jesteście	
z	nami	od	samego	po-
czątku	w	tych	najtrud-
niejszych	 współcze-
snych	 dziejach	 nasze-
go	 Narodu	 i	 Państwa.	
Chcemy	 podziękować	
Wam	nie	tylko	słowem,	
ale	również	piękną	mu-
zyką	 i	 sztuką	 naszych	
najlepszych	 artystów.	
Przeżyjmy	 razem	 dzi-
siejszy	 wieczór	 z	 my-
ślami	o	Ukrainie	i	o	Pol-
sce,	o	pokoju,	o	naszej	
przyjaźni	i	wspólnej	eu-
ropejskiej	przyszłości”.

Puchar	 z	 godłem	
Rzeczypospolitej,	 her-
bem	 województwa	 

i	powiatu	przekazał	ambasadorowi	An-
drijowi	 Deszczyci	 członek	 Zarządu	 Po-
wiatu	Jerzy	Chudy.	Spotkanie	było	tak-
że	 okazją	 do	 rozmowy	 z	 poprzednim	
ambasadorem	Ukrainy	w	Polsce	Marki-
janem	Malskym	i	jego	małżonką	Martą.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski  
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Winnica otrzymała honorową flagę Unii Europejskiej, wręczyła eurodeputowana 
z Austrii. Flagę odebrali: przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Vołodymyr 

Grojsman i prezydent Winnicy Sergii Morgunow.
Podczas spotkania z mieszkańcami Winnicy przewodniczącemu Parlamentu 

Ukrainy Vołodymyrowi Grojsmanowi i prezydentowi Winnicy Sergiiowi 
Morgunowowi towarzyszyli: wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara 

i wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Marek Chyla.

Przewodniczący Parlamentu Ukrainy Vołodymyr 
Grojsman rozmawia z wicestarostą staszowskim 

Tomaszem Fąfarą.

Po złożeniu kwiatów przed tablicą Józefa Piłsudskiego na ul. Sobornej, od lewej: dyrektor Szkoły nr 4  
w Winnicy Sergii Zagorodnii, wiceprzewodniczący Marek Chyla, wicestarosta Tomasz Fąfara, dyr. Wydziału 

Oświaty w Urzędzie Miasta Winnica Vołodymyr Buniak i naczelnik Jan Mazanka.

Podczas oficjalnego spotkania delegacji zagranicznych z prezydentem Winnicy 
Sergiiem Morgunowem wicestarosta Tomasz Fąfara wręczył list z życzeniami 

w języku ukraińskim oraz puchar z godłem RP, herbem województwa 
świętokrzyskiego i powiatu staszowskiego, od lewej: wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu w Staszowie Marek Chyla, wicestarosta Tomasz Fąfara i prezydent Winnicy 
Sergii Morgunow.

W dniu 5 września br. miasto 
Winnica na Ukrainie obchodziło 
652. rocznicę nadania praw miej-
skich. Z tej okazji, jak co roku, 
zorganizowano okolicznościowe 
obchody ,,Dnia Miasta” z udzia-
łem delegacji zagranicznych z: 
Polski, Litwy i USA. 

Podobnie	 jak	w	 latach	poprzed-
nich,	 ulica	 Soborna,	 położona	 w	
centralnym	miejscu	Starego	Miasta,	
wypełniła	 się	 ponad	 100-tysięczną	
rzeszą	 mieszkańców	 i	 osób	 z	 oko-
licznych	 miast	 i	 wsi.	 Nie	 zabrakło	
atrakcji,	 a	 przede	 wszystkim	 chęci	
do	 świętowanie,	 na	 przekór	 woj-
nie,	 toczącej	 się	 na	 wschodnich	
rubieżach	 Ukrainy.	 Na	 8	 scenach,	
ustawionych	 w	 różnych	 miejscach	
winnickiej	 starówki,	 występowały	

miejscowe	 zespoły	 oraz	 zaproszeni	
goście,	 wszystko	 odbywało	 się	 na	
najwyższym	 po-
ziomie,	do	jakiego	
zdążyli	 nas	 przy-
zwyczaić	 wschod-
ni	sąsiedzi.	

Oprócz	 uczest-
nictwa	 w	 ob-
chodach	 ,,Dnia	
Miasta	 Winnicy”	
delegacja	 powia-
tu	 staszowskiego	
w	 składzie:	 wice-
starosta	 Tomasz	
Fąfara,	 wiceprze-
wodniczący	 Rady	
Powiatu	 Marek	
Chyla	 i	 naczelnik	
Wydziału	 Promo-

cji	i	Współpracy	z	Zagranicą	Jan	Ma-
zanka,	realizowali	zadania	związane	
z	 bieżącą	współpracą.	M.in.	 złożyli	
wizytę	 w	 siedzibie	 Stowarzyszeń:	
,,Ukraina-Polska-Niemcy”	 oraz	 w	

Z wizytą w Winnicy

,,Centrum	 Informacyjnym	 –	 Spo-
łeczność	 Winniczyzny”	 –	 partnera	
tegorocznego	 projektu	 poświęco-
nego	200.	rocznicy	śmierci	hr.	Jana	
Potockiego. cd. na następnej str.
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Z gubernatorem obwodu winnickiego Waleriiem 
Korowijem, w środku.

Od lewej: wicestarosta Tomasz Fąfara, konsul generalny RP w Winnicy Tomasz 
Olejniczak i naczelnik Jan Mazanka.

Główny specjalista w Delegaturze Kieleckiej IPN Leszek Bukowski i radny 
miejski Kielc Tomasz Bogucki przekazali Godła Państwowe Polskiej Szkole 

Niedzielnej w Winnicy.

Podczas spotkania w stowarzyszeniu ,,Centrum 
Informacyjnym – Społeczność Winniczyzny” 

wicestarosta Tomasz Fąfara przekazał prezesowi 
Andriiowi Kavuntsowi 200 szt. folderów ze 

wspólnego projektu zrealizowanego w powiecie 
staszowskim na przełomie lipca i sierpnia br. 

Foldery w języku polskim i ukraińskim trafią do 
bibliotek i szkół Winnicy.

Przed tablicą hr. Jana Potockiego w Uładówce, od lewej: prezes Andrii Kavunets, regionalista Pawło 
Tkaczuk, naczelnik Jan Mazanka, wicestarosta Tomasz Fąfara, dyr. szkoły w Uładówce Ołeksander Masnyj 

i wiceprzewodniczący Marek Chyla.

 Po występie wspaniałego chóru ,,Kwiaty Podola”, który na ostatnim festiwalu w Kielcach zdobył ,,Złotą 
jodłę”. Prezes Vołodymyr Pawłowski, główny sponsor Polskiej Szkoły Niedzielnej i chóru, otrzymał 

krakowską parę przywiezioną przez delegację z Kielc.

Nie	 mogło	 zabraknąć	 spotkania	
w	 Polskiej	 Szkole	 Niedzielnej,	 od	
której,	w	2002	roku,	rozpoczęła	się	
cała	współpraca.	Ostatnim	punktem	
programu	 wizyty	 na	 Ukrainie	 było	
spotkanie	 w	 Szkole	 Podstawowej	 i	
Gimnazjum	w	Uładówce,	 rodzinnej	
wsi	Jana	Potockiego,	w	nawiązaniu	
do	 w/w	 projektu.	 Tutaj	 uczniowie	
przygotowali	specjalną	prezentację,	
dzieląc	się	z	gośćmi	z	Polski,	a	także	
ze	 swoimi	 kolegami	 wrażeniami	 z	
dwutygodniowego	pobytu	na	ziemi	
staszowskiej.	

W	 drodze	 powrotnej	 delegacja	
powiatu	 staszowskiego	 zatrzymała	
się	 na	 kilka	 godzin	 we	 Lwowie	 w	
celu	wykonania	zdjęć	do	kolejnego	
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Starosta staszowski Michał Skotnicki, oprócz wręczenia gościom upominków 
promocyjnych, zaprosił do przeczytania ostatnio wydanego kwartalnika ,,Powiat 

Staszowski”, w którym na str. 56 zamieszczono artykuł pt. ,,Święto poezji i fotografii 
w Staszowie” ze spotkania poetów i fotografów, jakie odbyło się w dniu 17 kwietnia 
br. z udziałem, m.in.: Teresy Ledóchowskiej-Horodyńskiej i Aleksandra Nawrockiego.

Do kwiatów, jakie wcześniej otrzymał starosta Michał Skotnicki, dołączono tomiki 
wierszy autorstwa Stanisława Nyczaja i Benedykta Kozieła oraz innych literatów.

Wśród uczestników spotkania, obok poetów, obecni byli, m.in.: starosta staszowski Michał Skotnicki, zastępca 
burmistrza Staszowa dr Ewa Kondek, dyr. Społecznej Szkoły Muzycznej w Staszowie Antoni Drozd i dyr. Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Staszów Ewa Cygan.

W dniu 17 lipca br. w sali ka-
meralnej Staszowskiego Ośrodka 
Kultury podsumowano VII plener 
literacki, jaki w dniach od 13 do 18 
lipca br., odbył się w Staszowie. 

W	 imprezie	 udział	 wzięło	 24	 po-
etów	i	pisarzy	nie	tylko	z	terenu	wo-
jewództwa	 świętokrzyskiego,	 ale	
także	 z	Warszawy,	 Szczecina,	Gdyni,	
Krakowa	i	Tomaszowa		Mazowieckie-
go.	Uczestnicy	pleneru,	podobnie	jak	
w	 latach	 ubiegłych	 skorzystali	 z	 go-
ścinności	 Internatu	 Zespołu	 Szkół	 w	
Staszowie.	

Podczas	 spotkania	 podsumowu-
jącego	 tegoroczne	 prace	 warsztato-
we	 i	 spotkania	 autorskie,	wszystkim	
organizatorom	 przedsięwzięcia	 po-

Zakończono plener literacki 
dziękował	 prezes	 Świętokrzyskiego	
Oddziału	Związku	Literatów	Polskich	

Stanisław	Nyczaj.	Wręczono	upomin-
ki	 i	 kwiaty,	 a	 muzycznie	 spotkanie	
ubogacił	 staszowski	 pianista	 Kamil	
Kondek.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Podczas spotkania w 
szkole, dziewczęta 
z Uładówki, które 

uczestniczyły 
 w projekcie o Janie 

Potockim.

Cmentarz Orląt Lwowskich, foto do projektu pt. ,,Kresy - utracone dziedzictwo”, 
realizowanego wspólnie z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach  

– Filia w Staszowie. 

 Wicestarosta Tomasz Fąfara przekazał dyr. Ołeksandowi Masnemu obraz 
namalowany przez staszowskiego artystę Józefa Juszczyka, przedstawiający 

dworek Potockich w Uładówce, jak również obraz kościoła w pobliskim Pikowie, 
także autorstwa Józefa Juszczyka, z prośbą o przekazanie do tamtejszego 

muzeum regionalnego. W kościele tym najprawdopodobniej został pochowany 
hr. Jan Potocki, po swojej samobójczej śmierci 200 lat temu. 

projektu	edukacyjnego	pt.	 ,,Kresy	 -	
utracone	dziedzictwo”	realizowane-
go	wspólnie	z	Pedagogiczną	Biblio-
teką	Wojewódzką	w	Kielcach	–	Filia	
w	Staszowie,	czyt.	na	str.	46.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Święto Policji
Po	 zakończeniu	 części	 kościelnej	

uroczystości,	rozpoczęły	się	obchody	
oficjalne,	 podczas	 których	wręczone	
zostały	 odznaczenia	 resortowe,	 akty	
mianowania	na	kolejne	stopnie	poli-
cyjne,	 nagrody	 oraz	 grawertony	 za:	
cyt.	 ,,konstruktywną	 i	 profesjonalną	
współpracę	na	rzecz	poprawy	bezpie-
czeństwa	i	porządku	publicznego”.	W	
tym	roku	odznaczono	i	awansowano	
następujących	policjantów	i	pracow-
ników	policji:
•	 Medalem	 Srebrnym	 za	 Długolet-

nią	 Służbę	 uhonorowano:	 asp.	
szt.	 Zenona	 Arendarskiego,	 asp.	
Marka	 Bugaja,	 asp.	 sztab.	 Rafała	
Chrząstowskiego,	 asp.	 Zbignie-
wa	Dziedzica,	asp.	szt.	Zbigniewa	
Jopkiewicza	 i	 asp.	 szt.	 Andrzeja	
Lalka,

•	 Brązowe	 Odznaki	 Zasłużony	 Poli-

cjant	otrzymali:	sierż.	szt.	Tomasz	
Prasałek	i	asp.	szt.	Grzegorz	Prus,	

•	 na	 stopień	aspiranta	 sztabowego	
policji	 awansowani	 zostali	 starsi	
aspiranci:	 Jarosław	 Bober,	 Leszek	
Dubiel,	Zdzisław	Kuca,	 Jerzy	Płat-
kowski	i	Piotr	Wójcicki,

•	 na	stopień	starszego	aspiranta	po-
licji	awansowani	zostali	aspiranci:	
Marek	 Bugaj,	 Grzegorz	 Makuła,	
Mariusz	Miodyński,	 Jerzy	Mikus	 i	
Sławomir	Młodziński,	

•	na	 stopień	aspiranta	policji	 awan-
sowani	 zostali	 młodsi	 aspiranci:	
Artur	 Adamczyk,	 Damian	 Barto-
cha,	 Adam	 Gądek,	 Sławomir	 Ja-
rzyna	i	Tomasz	Siuda,		

•	 na	 stopień	 młodszego	 aspiranta	
policji	 awansowani	 zostali	 sier-
żanci	 sztabowi:	 Łukasz	 Czech,	
Mariusz	Długosiewicz,	Damian	Ja-

dach	i	Fabian	Łukasik,	
•	 na	 stopień	 sierżanta	 sztabowego	

policji	 awansowani	 zostali	 starsi	
sierżanci:	 Barbara	 Czernikowska-
-Kajtek,	Janusz	Kajtek,	Agata	Ma-
dej,	 Mariola	 Marszałek,	 Mariusz	
Skałbania,	Robert	Wieczorek	 i	To-
masz	Zwolski,	

•	 na	stopień	starszego	sierżanta	po-
licji	awansowani	zostali	 sierżanci:	
Rafał	Bednarski,	Grzegorz	Pargieła	
i	Hubert	Woś,	

•	 na	stopień	sierżanta	policji	awan-
sowani	 zostali	 starsi	 posterunko-
wi:	 Arkadiusz	 Chwalik,	 Ewelina	
Iskra,	 Karol	 Jakóbik,	 Albert	 Janu-
szewski,	Konrad	Kardaś,	Grzegorz	
Kowalski,	Piotr	Lech,	Joanna	Noga	
i	Dawid	Złotnik,	

•	 na	stopień	starszego	posterunko-
wego	 policji	 awansowany	 został	
posterunkowy	Arkadiusz	Kądziela,	

•	 nagrodę	świętokrzyskiego	komen-
danta	 wojewódzkiego	 policji	 w	
Kielcach	 za	 wzorowe	wykonywa-
nie	 zadań	 służbowych	 otrzymali:	
asp.	szt.	Rafał	Chrząstowski,		asp.	
Jerzy	Mikus	i	mł.	asp.	Marcin	Skal-
ski.	

•	 Brązowym	 Medalem	 ,,Za	 zasługi	

W dniu 17 lipca br. w Pustelni Pokamedulskiej w Rytwianach, odbyły 
się uroczyste obchody Święta Policji. Mszę świętą koncelebrowaną w in-
tencji policjantów z powiatu staszowskiego odprawili: dziekan Dekanatu 
Staszowskiego ks. kan. Andrzej Wierzbicki i kapelan policjantów ziemi 
staszowskiej ks. kan. Wiesław Kowalewski.

Oficjalnego rozpoczęcia uroczystości i powitania zaproszonych gości dokonał 
komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Tomasz Śliwiński. 

Grawertony w dowód uznania za współpracę z policją otrzymali także: prezes 
Wiesław Woszczyna, prezes Tadeusz Wrześniak i dyr. Izydor Grabowski.

Starosta staszowski Michał Skotnicki odbiera grawerton w dowód uznania za 
współpracę z policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W czasie odznaczania policjantów Medalami Srebrnymi za Długoletnią Służbę przez 
zastępcę świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach insp. 

Zbigniewa Kotarskiego, legitymacje wręczał starosta staszowski Michał Skotnicki.
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Wszystkim obecnym za udział w uroczystości 
podziękował komendant powiatowy policji 

w Staszowie insp. Tomasz Śliwiński. 

dla	 Policji”	 uhonorowano	 radne-
go	 Sejmiku	 Województwa	 Świę-
tokrzyskiego,	dyr.	Zespołu	Szkół	w	
Staszowie	Izydora	Grabowskiego.	

•	 Medale	 XXV-lecia	 NSZZ	 Policjan-
tów	 otrzymali:	 Tomasz	 Śliwiński,	
Ryszard	 Komański,	 Adam	 Gądek,	
Marcin	Opałacz,	Tomasz	Barabasz,	
Krzysztof	Giera,	Henryk	Toporow-
ski,	 Henryk	Mikuśkiewicz,	 Henryk	
Modzelewski,	 Kazimierz	 Nowak,	
Edward	Zaród,	Zbigniew	Szymań-
ski	i	Jan	Misiuda.	

•	 grawertonami	 w	 dowód	 uznania	
za	 współpracę	 na	 rzecz	 bezpie-
czeństwa	 uhonorowano:	 starostę	
staszowskiego	 Michała	 Skotnic-
kiego,	 burmistrza	 Staszowa	 Lesz-
ka	 Kopcia,	 burmistrza	 Połańca	
Jacka	 Tarnowskiego,	 burmistrza	
Osieka	Rafała	Łysiaka,	wójta	gmi-
ny	 Bogoria	 Władysława	 Brudka,	
wojta	gminy	Łubnice	Annę	Grajko,	
wójta	gminy	Oleśnica	Leszka	Judę,	
wójta	 gminy	 Rytwiany	Grzegorza	

Uroczyste obchody Wojewódzkiego Święta Policji odbyły się na włoszczowskim Rynku,  
przemawia marszałek Adam Jarubas.

Srebrnym medalem „Za długoletnią służbę” odznaczono, m.in. asp. Zbigniewa Dziedzica 
– kierownika Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KPP w Staszowie (w środku). 

W dniu 30 lipca br., we Włosz-
czowie odbyły się obchody Woje-
wódzkiego Święta Policji. W uro-
czystości, która zgromadziła liczne 
grono mieszkańców Włoszczowy 
oraz województwa świętokrzy-
skiego udział wzięli, m.in.: wice-
minister obrony narodowej Beata 
Oczkowicz, wojewoda świętokrzy-
ski Bożentyna Pałka – Koruba, mar-
szałek województwa świętokrzy-
skiego Adam Jarubas, wicemar-
szałek Jan Maćkowiak, przewod-
niczący Sejmiku Wojewódzkiego 
Arkadiusz Bąk, a także starosta 
staszowski Michał Skotnicki oraz 
Małgorzata Muzoł – świętokrzyski 
kurator oświaty.

Uroczyste	 obchody	 rozpoczęto	
mszą	 świętą	 w	 kościele	 Wniebo-
wzięcia	Najświętszej	Maryi	Panny	we	
Włoszczowie.	 Dalsza	 część	 obcho-
dów	 odbyła	 się	 na	 włoszczowskim	
Rynku,	gdzie	m.in.	nadano	sztandar	
Komendzie	 Powiatowej	 Policji	 we	
Włoszczowie,	który	poświęcił	biskup	
kielecki	 Jan	 Piotrowski.	 Tradycyj-
nie	 podczas	 święta	 policji	 funkcjo-
nariuszom	 wręczono	 odznaczenia	
państwowe	 i	 resortowe.	 Srebrnym	
medalem	 „Za	 długoletnią	 służbę”	
odznaczono	asp.	Zbigniewa	Dziedzi-
ca	–	kierownika	Ogniwa	Patrolowo-
-Interwencyjnego	 Komendy	 Powia-
towej	Policji	w	Staszowie,	natomiast	
insp.	Tomasz	Śliwiński	–	komendant	
powiatowy	 KPP	 w	 Staszowie	 otrzy-

Wojewódzkie Święto 
Policji we Włoszczowie

mał	złotą	odzna-
kę	 „Zasłużony	
policjant”.	 Na-
stępnie	 wszyscy	
uczestnicy	 ob-
chodów	 poli-
cyjnego	 święta	
mogli	wysłuchać	
koncertu	 w	 wy-
konaniu	 orkie-
stry	 Komendy	
Wojewódzk ie j	
Policji	w	Katowi-
cach.

Tekst i foto: 
Michał Skrętek

Forkasiewicza,	 wójta	 gminy	 Szy-
dłów	Jana	Klamczyńskiego,	radne-
go	Sejmiku	Województwa	Święto-
krzyskiego	Izydora	Grabowskiego,	
komendanta	powiatowego	PSP	w	
Staszowie	st.	bryg.	Grzegorza	Cie-
pielę,	ks.	kan.	Wiesława	Kowalew-
skiego,	prezesa	Hut	Szkła	Gospo-
darczego	 Tadeusza	 Wrześniaka,	
prezesa	,,Dersław”	Sp.	z	o.o.	Wie-
sława	 Woszczynę,	 nadleśniczego	
nadleśnictwa	 Staszów	 Adama	
Luberę,	 i	 prezesa	 Stowarzyszenia	
,,Bezpieczny	 Powiat	 Staszowski”	
Henryka	Makucha.
Po	dokonaniu	aktów	odznaczenia	

i	awansowania,	życzenia	oraz	gratu-
lacje,	a	także	podziękowania	za	wzo-
rową	 służbę,	 policjantom	 powiatu	
staszowskiego,	 złożyli:	 poseł	 Romu-
ald	Garczewski,	zastępca	świętokrzy-
skiego	 komendanta	 wojewódzkie-
go	policji	w	Kielcach	 insp.	 Zbigniew	
Kotarski,	 starosta	 staszowski	 Michał	
Skotnicki	 i	 prokurator	 rejonowy	 w	

Staszowie	 Anna	 Skorupa.	 Wypro-
wadzeniem	 pocztu	 sztandarowego	
zakończono	 oficjalne	 uroczystości	
tegorocznego	 święta	 policjantów	 z	
powiatu	staszowskiego.	

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Sławomir Rakowski
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Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, na ręce dyrektor PCPR Anny Ogórek,  
składa podziękowania za realizację projektu.

Dyr. Damian Sierant zaprosił swoich gości do obejrzenia nowoczesnej dyspozycji mocy.

Plecaki w Klimontowie wręczali: wójt Marek 
Goździewski, dyr. Damian Sierant i starosta 

staszowski Michał Skotnicki.
W Klimontowie, podobnie jak w poprzednich gminach, 

wręczanie plecaków zakończono spotkaniem. Z gminy Baćkowice plecaki otrzymało 10 uczniów.

W gminie Rytwiany plecaki wręczali: dyr. Damian 
Sierant i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Pierwszy plecak w Baćkowicach od 
dyr. Damiana Sieranta.

Finał projektu  
„Nowe szanse – nowe możliwości”

Plecaki dla 
sześciolatków

W	 2015	 roku,	 Powiatowe	 Cen-
trum	Pomocy	Rodzinie	w	Staszowie,	
realizowało	projekt	pn.	„Nowe	szanse	
–	nowe	możliwości”,	w	ramach	Pro-
gramu	 Operacyjnego	 Kapitał	 Ludzki	
współfinansowanego	przez	Unię	Eu-
ropejską	 z	 Europejskiego	 Funduszu	
Społecznego.

Projekt	 skierowany	 był	 do	 osób	
niepełnosprawnych	 ze	 znacznym	 i	
umiarkowanym	 stopniem	 niepełno-
sprawności	 w	 wieku	 aktywności	 za-
wodowej	oraz	wychowanków	rodzin	
zastępczych	 i	 placówek	 opiekuńczo-
-wychowawczych.	 Celem	 głównym	
projektu	było	zwiększenie	aktywności	
społecznej	i	zawodowej,	a	także	mo-
bilności	społecznej	w/w	osób.	Celem	
szczegółowym	 projektu	 było	 zdoby-
cie	nowych	kwalifikacji	zawodowych	
przez	 jego	 uczestników,	 utrzymanie	
dobrego	 stanu	 zdrowia	 i	 kondycji	
psychofizycznej	 oraz	 wyrównywanie	
szans	 osób	 niepełnosprawnych,	 co	
będzie	miało	wpływ	na	zmianę	stylu	

Pięćdziesięcioro uczniów, którzy 
rozpoczną niebawem swoją pierw-
szą naukę w szkołach podstawo-
wych otrzymało plecaki z pełnym 
wyposażeniem. 

Dary	trafiły	do:	Staszowa,	Rytwian,	
Baćkowic	i	Klimontowa.	Fundatorem	
plecaków	była	Polska	Grupa	Energe-
tyczna	 Oddział	 w	 Rzeszowie	 Rejon	
Energetyczny	Staszów.	Uczniów,	któ-
rych	rodzice	mają	najmniejsze	docho-
dy,	wytypowały	Ośrodki	Pomocy	Spo-
łecznej	z	w/w	gmin.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Uznanie dla realizujących projekt i jego uczestników 
wyraził starosta staszowski Michał Skotnicki. 

Beneficjenci na konferencji podsumowującej projekt.

Upominek od starosty staszowskiego Michała 
Skotnickiego.

Od lewej: dyr. Anna Ogórek, 
wicestarosta Tomasz Fąfara,  

dyr. Aleksandra 
Marcinkowska, 

wicemarszałek Kazimierz 
Kotowski, starosta Michał 

Skotnicki  
i wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu w Staszowie  
Marek Chyla. 

Upominek wręcza wicemarszałek województwa 
Kazimierz Kotowski. 

Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Świętokrzyskiego Aleksandra 
Marcinkowska podziękowała za zaproszenie  
i przedstawiła propozycje na następne lata.

życia	i	funkcjonowania	w	społeczno-
ści	lokalnej.	

W	 projekcie	 uczestniczyło	 40	
osób,	 łączna	 kwota	 wykorzystanych	
środków	na	realizację	zadania	wynio-
sła	 273	 tys.	 798	 zł.	 Udział	 środków	
własnych	powiatu	staszowskiego	to:	
28	 tys.	 748	 zł.	 Zostały	 zrealizowane	
działania	 edukacyjne,	 społeczne	 i	
zdrowotne,	a	także	kursy	zawodowe:	
„Grafiki	 komputerowej”	 -	 ukończyło	
17	osób,	„Artystycznego	rękodzieła”	
-	ukończyły	23	osoby	oraz	kurs	„ABC	
przedsiębiorczości	w	zarządzaniu	fir-
mą”,	który	ukończyło	12	osób.	Łączny	
koszt	kursów	wyniósł	10	tys.	777	zł.	

W	 ramach	 Klubu	 Integracji	 Spo-
łecznej,	 zrealizowane	 zostały	 zajęcia	
z	 „Pierwszej	 pomocy	 przed	medycz-
nej”	 oraz	 zajęcia	 na	 których	 omó-
wiono	 „Uprawnienia	 osób	 niepeł-
nosprawnych”.	 Uczestnicy	 projektu	
brali	 udział	 w	 zajęciach,	 na	 których	
przygotowywano	dokumenty	aplika-
cyjne:	CV,	list	motywacyjny	i	życiorys	
oraz	uczestniczyli	w	warsztatach	psy-
chologicznych,	w	seansie	 filmowym,	
a	także	w	grupie	wsparcia	prowadzo-
nej	 przez	 psychologów.	 Odbywały	
się	 zajęcia	 edukacyjno–animacyjne,	
w	 ramach	 których	 wychowankowie	
rodzin	 zastępczych	 i	 placówek	opie-
kuńczo	–	wychowawczych,	korzystali	
z	gier	planszowych,	z	zajęć	animacyj-
nych	w	plenerze,	spotykali	się	w	Klu-
bie	 Integracji	 Społecznej	 oraz	 mieli	
możliwość	 nagrania	 zdjęć	 na	 płyty	
DVD.	 Zrealizowane	 zostały	 również	
2	 turnusy.	 Pierwszy	 integracyjno–re-
habilitacyjny	do	Zakopanego,	w	któ-
rym	uczestniczyło	łącznie	53	osoby,	w	
tym	32	osoby	niepełnosprawne	 i	21	
opiekunów.	Wszystkie	 osoby	 niepeł-
nosprawne	 miały	 dostosowane	 od-
powiednie	zabiegi	rehabilitacyjne	do	
rodzaju	schorzeń,	które	miały	wpływ	
na	 poprawę	 kondycji	 psychofizycz-
nej.	Drugi,	6-dniowy	 turnus	 integra-
cyjno-edukacyjny	w	Rytrze,	był	prze-
znaczony	 dla	 	 8	 wychowanków	 ro-
dzin	zastępczych	i	placówek	opiekuń-
czo–wychowawczych	oraz	14	osób	z	
otoczenia.	Podczas	trwania	turnusów	
zrealizowane	 zostały	 również	 zaję-
cia	 z	 prawnikiem,	 zajęcia	 edukacyj-
no–animacyjne	oraz	integracyjne.	Na	
zakończenie	projektu	odbyła	się	kon-
ferencja	podsumowująca	projekt,	na	
której	wszyscy	Beneficjenci	otrzymali	
poczęstunek	i	upominki.

Tekst: Jolanta Brzeszczyńska
Foto: Zbigniew Uss Wąsowicz
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W sprawie nowych funduszy dla rolników

Od lewej: wicestarosta Tomasz Fąfara, starosta staszowski Michał Skotnicki, który 
powitał rolników, wicemarszałek Kazimierz Kotowski i kierownik Powiatowego Biura 

ARiMR w Staszowie Monika Michalec.

Szczegółowych informacji o programach w najbliższej perspektywie udzieliły panie 
z Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach: Sylwia Żernik i Edyta Łukawska, z prawej. 

W spotkaniu udział wzięło ponad 70 rolników z terenu powiatu staszowskiego.

Marszałek Kazimierz Kotowski podkreślił także rolę samorządów, które w oparciu 
o środki własne i fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego, realizują inwestycje infrastrukturalne na wsiach, corocznie 
poprawiając warunki zarówno do produkcji jak i życia mieszkańców.

Spotkanie	 z	 udziałem	 ponad	 70	
rolników	oraz	zaproszonych	gości	w	
osobach:	członka	Zarządu	Wojewódz-
twa	Świętokrzyskiego	Kazimierza	Ko-
towskiego,	 starosty	 staszowskiego	
Michała	 Skotnickiego	 i	 wicestarosty	
Tomasza	 Fąfary	 otworzyła	 kierow-
nik	 Powiatowego	 Biura	 ARiMR	 w	
Staszowie	 Monika	 Michalec.	 Tema-
tem	 szkolenia	 	 było	 przedstawienie	
warunków	przyznania	pomocy	na	in-
westycje	w	gospodarstwach	rolnych,	
a	w	 szczególności	 założenia	 progra-
mu	 ,,Modernizacja	 gospodarstw	
rolnych”	 finansowanego	 z	 budżetu	
Programu	 Rozwoju	 Obszarów	 Wiej-
skich	 na	 lata	 2014	 –	 2020,	 dla	 któ-
rego	 Prezes	 Agencji	 Restrukturyzacji	
i	Modernizacji	 Rolnictwa	w	 dniu	 17	
września	br.,	ogłosił	termin	przyjmo-
wania	wniosków.		Wnioski	o	przyzna-
nie	 pomocy	 będzie	 można	 składać	
w	 Oddziałach	 Regionalnych	 ARiMR	
właściwych	ze	względu	na	miejsce	re-
alizacji	 inwestycji,	w	 terminie	 od	 19	
października	do	17	listopada	2015	r.	
Wsparcie	będzie		można	otrzymać	na	
inwestycje	związane	z:

•	 rozwojem	 produkcji	 prosiąt	 -	
maksymalne	 dofinansowanie	 wynosi	
900	tys.	zł;	

•	 rozwojem	 produkcji	 mleka	 kro-
wiego	-	wysokość	wsparcia	może	wy-
nieść	500	tys.	zł;	

•	 rozwojem	 produkcji	 bydła	 mię-
snego	-	wypłacona	pomoc	do	500	tys.	
zł.	

Z	informacji	przekazanych	w	czasie	
szkolenia	wynikało,	że	o	pomoc	mogą	
ubiegać	się	rolnicy	posiadający	gospo-
darstwa,	których	wielkość	ekonomicz-
na	mieści	 się	w	przedziale	od	10	 tys.	
euro	do	200	tys.	euro.	Wyjątek	od	tej	
reguły	 stanowią	 rolnicy,	 którzy	 będą	
wspólnie	składać		wniosek	o	przyzna-

nie	 dofinansowa-
nia	 na	 inwestycje	
w	 ,,Modernizację	
gospodarstw	 rol-
nych”.	 Wówczas	
łączna	 wartość	 na-
leżących	 do	 nich	
gospodarstw	 musi	
wynieść	 co	 naj-
mniej	 15	 tys.	 euro,	
a	w	roku,	w	którym	
zostanie	 złożony	
wniosek	 o	 wypłatę	
ostatecznej	 płatno-
ści,	 gospodarstwo	
każdego	 z	 nich	
musi	osiągnąć	war-
tość	 przynajmniej	
10	tys.	euro.	ARiMR	
wypłaca	 rolnikom	
wsparcie	 na	 ,,Mo-
dernizację	 gospo-
darstw	 rolnych”	 w	
postaci	 dofinanso-
wania	poniesionych	
przez	nich	kosztów	
na	 realizację	danej	 inwestycji.	 Poziom	
dofinansowania	 wynosi	 standardowo	
50%	poniesionych	 kosztów	 kwalifiko-
wanych.	Może	on	być	wyższy	i	wynieść	
60%,	ale	tylko	w	przypadku,	gdy	o	po-
moc	 ubiega	 się	młody	 rolnik	 lub	 gdy	
wniosek	 o	 wsparcie	 składa	 wspólnie	
kilku	rolników.	

Obecni	 na	 spotkaniu	 rolnicy	 zo-
stali	 również	 poinformowani,	 że	 dla	
pozostałych	 operacji	 związanych	 z	
racjonalizacją	 technologii	 produkcji,	
wprowadzaniem	 innowacji,	 zmianą	
profilu	 produkcji,	 zwiększeniem	 skali	
produkcji,	 poprawą	 jakości	 produkcji	
lub	 zwiększeniem	 wartości	 dodanej,	
nabór	 wniosków	 zostanie	 ogłoszony	
w	 pierwszym	 kwartale	 2016	 roku.	W	
przypadku	 tych	 operacji	 kwota	 po-

W dniu 18 września br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie odbyło się szkolenie dla rolników, zorgani-
zowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z Ośrodkiem Doradztwa  Rolniczego. 

mocy	 będzie	 wynosić	 maksymalnie	 
200	tys.	zł.

Podczas	 szkolenia,	 przedstawiono	
również	 najważniejsze	 założenia	 dla	
innych	 działań,	 które	 będą	 wkrótce	
obsługiwane	przez	Agencję	Restruktu-
ryzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa.	Korzy-
stając	z	okazji,	kierownik	Biura	Powia-
towego	 ARiMR	 w	 Staszowie	 Monika	
Michalec,	przedstawiła	zasady	ubiega-
nia	się	o	pomoc	dla	producentów	czar-
nej	 porzeczki	 oraz	 dla	 gospodarstw	
poszkodowanych	 w	 wyniku	 suszy	 w	
2015	roku.	Wnioski	można	składać	w	
Biurach	 	 Powiatowych	 ARiMR	 do	 30	
września	2015r.	

Tekst Monika Michalec - kierownik 
Powiatowego Biura ARiMR w Staszowie

foto: Jan Mazanka
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Raków ma nowy rynek

Wśród zaproszonych gości, m.in.: wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz, marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek, świętokrzyski wojewódzki 

konserwator zabytków Janusz Cedro, starosta kielecki Michał Gadawski, starosta staszowski Michał Skotnicki, 
wicestarosta kielecki Zenon Janusz, wójt gminy Iwaniska Marek Staniek.

Pamiątkowy grawerton dla wójt Aliny Siwoni 
przywieziony z Ministerstwa Obrony Narodowej. Z 

prawej: prowadząca imprezę redaktor Radia Kielce S.A. 
Magdalena Sitek. Przemawia poseł na Sejm RP Mirosław Pawlak.

Gratulacje i życzenia dalszego 
rozwoju złożył starosta kielecki 

Michał Gadawski.

Podobnie jak marszałek wypowiadał 
się członek Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Piotr Żołądek.

O znaczeniu w regionie tego rodzaju inwestycji 
mówił marszałek województwa świętokrzyskiego 

Adam Jarubas.

Oprócz listu z gratulacjami starosta Michał 
Skotnicki wręczył pani wójt puchar promocyjny 

powiatu staszowskiego, wykonany w Hutach Szkła 
Gospodarczego prezesa Tadeusza Wrześniaka. 

Przemawia poseł na Sejm RP Marek Gos.

Wstęgę przecinają przedstawiciele władz 
wojewódzkich, gminy Raków i wykonawców.

W sobotę 4 lipca br.,  oddano 
do użytku przebudowany Rynek w 
Rakowie, inwestycję o wartości 11 
milionów 401 tysięcy złotych. Uro-
czystości otwarcia Rynku rozpoczę-
to o godzinie 12:00 mszą święta w 
Sanktuarium Matki Bożej Cudownej 
Przemiany, dalszy ciąg przebiegał na 
estradzie ustawionej w centralnym 
miejscu nowego Rynku. Obecni byli 
posłowie na Sejm RP, władze szcze-
bla wojewódzkiego, powiatowego 
oraz z okolicznych gmin. Część ar-
tystyczną rozpoczęła Orkiestra Hut 
prezesa  Tadeusza Wrześniaka, a 
gwiazdą wieczoru były ,,Czerwone 
Gitary”.

W	ramach	rewitalizacji	wymieniono	
całą	podziemną	infrastrukturę	wodno-
-kanalizacyjną,	zmodernizowano	starą	
nawierzchnię	dróg	i	chodników,	posa-
dzono	drzewa	i	krzewy	oraz	zamonto-
wano	nowe	lampy	uliczne.	Powierzch-
nię	 rynku	 przyozdobiono	 elementami	
małej	 architektury:	 kamiennymi	 ław-
kami,	 fontanną	 ,,Trzech	 Raków”,	 a	
także	 zrekonstruowanym	 pomnikiem	
upamiętniającym	 ofiary	 wojny	 z	 lat	
1918-1920.	 W	 północno-zachodniej	
części	 rynku	 wyznaczono	 miejsce	 na	
lokalny	 handel,	 a	w	 południowej	 po-
wstał	 nowoczesny	 obiekt,	 który	 pełni	
zarówno	 funkcję	 przystanku	 autobu-
sowego,	 jak	 i	 punktu	 informacji	 tu-
rystycznej.	 Nie	 zapomniano	 również,	
o	 jakże	 potrzebnych	 w	 miejscowości	
turystycznej,	 toaletach.	 W	 programie	
rewitalizacji	 swoje	 miejsce	 miał	 także	
,,mały	rynek”.	W	centralnej	jego	części	
wykonano	ujęcie	wody	w	formie	zdro-
ju	czerpalnego.	Miejsce	to	obudowano	
drewnianą	 altaną	 i	 otoczono	 krzewa-
mi.	 Remontu	 doczekał	 się	 też	 cenny	
dla	Rakowa	zabytek	 ,,Dom	Wójta”,	w	
którym	urządzono	muzeum	 starodru-
ków,	obrazów,	zdjęć	i	 innych	cennych	
eksponatów.	

Tekst i foto: Jan Mazanka
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,,Tajemnicze podróże z Janem Potockim, 
w 200. rocznicę śmierci”

Realizatorami	projektu	byli:
•	ze	strony	polskiej	-	Gminne	Cen-

trum	Kultury	w	Szydłowie,	
•	 Starostwo	 Powiatowe	

w	Staszowie,	ul.	Piłsudskiego	7,
•	ze	strony	ukraińskiej	 -	Stowarzy-

szenie	 ,,Centrum	 Informacyjne	 -	 Spo-
łeczność	Winnicczyzny”,	

W	 projekcie	 udział	 wzięło	 po	 30	
uczniów	ze	szkół	obwodu	winnickiego	
i	powiatu	staszowskiego,	pod	kierun-
kiem:	7	opiekunów.	Powiat	staszowski	
ma	bogate	doświadczenie	w	wymia-
nie	 dzieci	 i	 młodzieży	 z	 ukraińskimi	
partnerami.	W	różnych	zadaniach	re-
alizowanych	od	2003	r.	udział	wzięło	
po	około	1000	uczniów	i	100	nauczy-
cieli	z	każdego	kraju.	Ze	wsparcia	ini-
cjatyw	 środkami	 PUWM	 skorzystano	
po	raz	pierwszy	w	2008	roku	i	jak	do	
tej	 pory	w	 oparciu	 o	 środki	 Narodo-
wego	Centrum	Kultury	udało	się	zre-

Projekt współfinansowany w ramach Programu Polsko-Ukraińskiej Wy-
miany Młodzieży Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Zadanie 
zostało zrealizowane w powiecie staszowskim w dniach: od 26 lipca do 6 
sierpnia 2015 roku. 

Podczas oficjalnego rozpoczęcia projektu, od lewej: wicestarosta Tomasz Fąfara, 
starosta staszowski Michał Skotnicki i przewodniczący Stowarzyszenia ,,Centrum 
Informacyjne  - Społeczności Winnicczyzny” Andrii Kavunets z Winnicy, pełniący 

w projekcje także rolę tłumacza.

Wędrówkę po rytwiańskich stawach poprzedziło spotkanie z ich właścicielem Wacławem Szczoczarzem.

Na ścianie pobliskiego masywu skalnego, szydłowscy strzelcy pod kierunkiem komendanta Mariana Lesiaka 
wykuli napis ,,Te kamienie oparły się czasowi” w nawiązaniu do podobnego napisu, jaki Jan Potocki pozostawił 

po sobie na szczycie jednej z piramid egipskich.

Przy pomocy encyklopedii przyrody odgadywano żyjące tu 
gatunki fauny i flory.

wiańskich,	 aeronauta,	 (	 pierwszy	 Po-
lak,	 który	 poleciał	 balonem	 ),	 oprócz	
posiadania	 znacznych	 majętności	 na	
winnicczyźnie,	 był	 także	 właścicielem	
dóbr	na	ziemi	staszowskiej.	

Prace	nad	przygotowaniem	zadania	
do	realizacji	rozpoczęto	już	w	kwietniu	
br.	 	 od	 opracowania	 4	 referatów	 ze	
strony	polskiej,	stanowiących	integral-
ną	część	projektu,	podobnie	czyniła	to	
strona	 ukraińska.	 Przy	 okazji	 pobytu	
służbowego	w	Winnicy	udało	 się	 tak-
że	 dojechać	 do	 Uładówki,	 gdzie	 hra-
bia	Jan	Potocki	popełnił	samobójstwo	
oraz	 do	 Pikowa,	 gdzie	w	 tamtejszym	
kościele	 został	 najprawdopodobniej	
pochowany.	 Wykonano	 szereg	 zdjęć,	
które	 z	 kolei	 trafiły	 do	 katalogu	 oraz	
na	wystawę	w	łańcuckim	Zamku,	gdzie	
w	dniach	25-26	czerwca	br.,	odbyło	się	

alizować	 łącznie	 9	
projektów	 w	 tym	
4	 na	 Ukrainie	 i	 5	
w	Polsce.	

Bohaterem	 te-
gorocznego	 pro-
jektu	 był	 Jan	 Ne-
pomucen	 Potocki	
autor	 ,,Rękopisu	
znalezionego	w	Sa-
ragossie”,	pierwszy	
właściciel	 pałacu	
w	 Łańcucie	 z	 rodu	
Potockich	 po	 po-
ślubieniu	 Julii	 Lu-
bomirskiej.	 Jan	 Po-

tocki	polski	powieściopisarz,	(tworzą-
cy	 w	 języku	 francuskim),	 podróżnik,	
polityk,	historyk,	publicysta,	etnograf,	
archeolog,	 badacz	 starożytności	 sło-

międzynarodowe	 sympozjum	pt.	 ,,Ju-
bileusz	Jana	Potockiego”	zorganizowa-
ne	pod	auspicjami	UNESCO.	

Realizując	 zadania	 projektowe,	
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Przed pałacem Jana Nepomucena Potockiego ,,Pod Baranami” na krakowskim Rynku.

cd. na następnej str.

uczniowie	 z	 powiatu	 staszowskiego	
i	 obwodu	 winnickiego,	 tj.	 z	 terenów	
dawnych	dóbr	 Jana	Nepomucena	Po-
tockiego,	 wcielali	 się	 w	 postać	 tego	
jakże	 ciekawego	 i	 ekscentrycznego	
obywatela,	 będącego	 ,,własnością”	
obydwu	 współpracujących	 ze	 sobą	
regionów.	 Projekt,	 zakładał	 udział	
uczniów	 w	 pracach	 archeologicznych	
w	 średniowiecznym	 Szydłowie	 oraz	
w	 badaniach	 przyrodniczych	 związa-
nych	z	fauną	i	florą	ziemi	staszowskiej	
na	terenach	dawnych	dóbr	Jana	Potoc-
kiego.	 Zajęcia	 odbyły	 się	 na	 stawach	
rytwiańskich	oraz	w	Rezerwacie	,,Dziki	
staw”,	prowadził	je	nauczyciel	biologii	
w	staszowskim	Liceum	i	znawca	miej-
scowej	 przyrody	 Grzegorz	 Skubera.	
O	miejscowych	stawach	i	hodowli	ryb	
opowiedział	 właściciel	 Gospodarstwa	
Rybackiego	 w	 Rytwianach	 Wacław	
Szczoczarz.	Ważnym	dniem	w	progra-
mie	projektu	był	turniej	strzelecki	o	pu-
char	hrabiego	Jana	Potockiego.	Turniej	
odbył	 się	 na	 strzelnicy	 Szydłowskiego	
Towarzystwa	Strzeleckiego.	

Oficjalne	zakończenie	projektu	mia-
ło	miejsce	w	dniu	5	sierpnia	br.	w	szy-
dłowskiej	 synagodze,	 gdzie	 przygoto-
wano	 wystawę	 obrazów	 namalowa-
nych	w	czasie	projektu.	W	spotkaniu,	
oprócz	realizujących	zadanie:	uczniów	
i	 opiekunów	 z	 obydwu	 krajów	 obec-
ni	 byli,	 m.in.:	 świętokrzyski	 kurator	

Uczestnicy projektu w Łańcucie na tle banera reklamującego sympozjum ,,Jubileusz Jana Potockiego”.

W sali balowej łańcuckiego Zamku.Podczas zwiedzania uczestnicy projektu zostali podzieleni na 3 podgrupy.

Wśród trofeów 
myśliwskich w 

holu powozowni, 
łeb odyńca 

upolowanego w 
Uładówce w roku 

1879 przez hr. 
Romana Potockiego. 

W projekcie 
uczestniczyło  

pięcioro uczniów 
z Uładówki, gdzie 

zachował się 
dworek w którym 

samobójstwo 
popełnił Jan Potocki.

Przed zamkiem w Dzikowie, z hr. Janem Tarnowskim spokrewnionym z hr. Janem Nepomucenem Potockim  - 
bohaterem naszego projektu.
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oświaty	 Małgorzata	 Muzoł,	 starosta	
staszowski	Michał	Skotnicki,	wicestaro-
sta	Tomasz	Fąfara	i	wójt	gminy	Szydłów	
Jan	Klamczyński.	Wartością	dodaną	do	
efektów	projektu	o	 szczególnym	zna-
czeniu,	wcześniej	 nieplanowaną,	 było	
pozostawienie	trwałego	śladu	realizacji	

Puchary zwycięzcom turnieju strzeleckiego 
wręczają: świętokrzyski kurator oświaty Małgorzata 

Muzoł i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Wśród zaproszonych gości na uroczystość zakończenia 
projektu, obecni byli m.in., od lewej: wicestarosta 
staszowski Tomasz Fąfara, świętokrzyski kurator 
oświaty Małgorzata Muzoł i starosta staszowski  

Michał Skotnicki. 

Zwycięzcy turnieju strzeleckiego o puchar hr. Jana Potockiego z wręczającymi trofea.

W Tarnobrzegu, redaktor naczelny ,,Tygodnika Nadwiślańskiego” Wacław Pintal  
i red. Wiesława Skowrońska chlebem i solą witają ukraińskich gości.

Od lewej: redaktor naczelny ,,Tygodnika 
Nadwiślańskiego” Wacław Pintal, Mariia Samoilenko 
i Rostyslav Kobylenka – młody uchodźca z Ługańska, 
który opowiadał o swoich przeżyciach wojennych.

Naczelnik Wydziału  ds. Młodzieży i Turystyki w Urzędzie 
Miejskim w Winnicy Julia Monczak otrzymała od starosty 

staszowskiego Michała Skotnickiego list gratulacyjny i 
okolicznościowy album ,,Jubileusz Jana Potockiego” wydany 

przez Muzeum – Zamek w Łańcucie.

zadania	 w	 archi-
wum	 Muzeum	
–	 Zamku	 w	 Łań-
cucie,	 w	 postaci	
zdjęć	 kościoła	
w	Pikowie	i	dwo-
ru	 w	 Uładówce,	
a	 także	 broszury,	
którą	 przesłali-
śmy	do	Łańcuta.	

Wszystko	 za-
częło	 od	 ,,Tygo-
dnika	 Nadwiślań-
skiego”	 -	 inspira-
cji	 do	 napisania	
projektu	 na	 pod-
stawie	 artykułu	
o	 Janie	 Potockim	
zamieszczonego	

Podczas spotkania w łańcuckim Zamku, od lewej: autor projektu Jan Mazanka 
ze Starostwa staszowskiego, Yuliia Tushevska z Uładówki, dyr. Muzeum – Zamek 
w Łańcucie Wit Karol Wojtowicz, naczelnik Wydziału  ds. Młodzieży i Turystyki w 
Urzędzie Miejskim w Winnicy Julia Monczak i Andrii Kavunets - przewodniczący 

Stowarzyszenia ,,Centrum Informacyjne  - Społeczności Winnicczyzny”.

przez	 redaktora	 naczelnego	 chlebem	
i	solą.	Efektem	spotkania	był	najnowszy	
numer	 Tygodnika,	 który	 ukazał	 się	 już	 
2	dni	po	spotkaniu	6	sierpnia	br.	kiedy	
to	ukraińscy	goście	odjeżdżali	do	domu.	
Każdy	 z	nich	 zabrał	 ze	 sobą	 ,,Tygodnik	
Nadwiślański”	 z	 obszernym	 artykułem	
na	pierwszej	stronie	pt.	,,Wizyta	młodych	
sąsiadów”.	Serdecznie	dziękujemy!!!.

Organizatorzy	 projektu	 i	 jego	
uczestnicy	 z	 Polski	 i	 Ukrainy	 składa-
ją	 serdecznie	 podziękowanie	 za	 go-
ścinność	 i	 opiekę:	 Panu	 dyrektorowi	
Zespołu	 Szkół	w	 Staszowie	 Izydorowi	
Grabowskiemu,	 Pani	 kierownik	 Ewie	
Maj,	Pani	księgowej	Ewie	Grabowskiej,	
a	 także	 wszystkim	 Pracownikom	 sto-
łówki	i	internatu.

Wyrazy	 szczególnej	 wdzięczności	
składamy	 pod	 adresem	 Narodowego	
Centrum	Kultury	w	Warszawie	 za	 sfi-
nansowanie	 projektu	 oraz	 Starostwu	
Powiatowemu	w	Staszowie	za	zapew-
nienie	 wymaganych	 środków	 wła-
snych.	

Dziękujemy	także	opiekunom	mło-
dzieży	oraz	wszystkim	osobom	z	Polski	
i	Ukrainy	zaangażowanym	w	realizację	
tego	zadania.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Jan Mazanka, Sławomir Rakowski  

i Michał Skrętek

w	 gazecie	 z	 dnia	
19	lutego	br.	Kon-
takty	 z	 Tygodni-
kiem	 zakończyły	
się	 bardzo	 miłą	
niespodzianką.	
Otóż,	 realizują-
cy	 projekt	 złożyli	
wizytę	 w	 tarno-
brzeskiej	 redakcji	
w	dniu	4	sierpnia,	
tj.	 na	 dwa	 dni	
przed	 odjazdem.	
Zostali	 powitani	
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W dnu 29 lipca br. 40-osobowa grupa ukraińskich uczniów wraz z na-
uczycielami, realizująca w powiecie staszowskim projekt dot. Jana Potoc-
kiego, złożyła wizytę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Staszowie. 

W Komendzie Powiatowej PSP w Staszowie, ukraińskich gości powitali: starosta staszowski Michał Skotnicki 
i komendant powiatowy PSP st. bryg. Grzegorz Ciepiela. Z prawej: pełniący rolę tłumacza Andrii Kavunets - 

członek Rady Obwodu Winnickiego.

Kpt. Michał Bednarski prezentuje aparat do 
wykrywania w ciemności i zadymieniu tlących  

się płomieni. 

Dyżurny mł. asp. Łukasz Kruk poinformował o technicznym wyposażeniu stanowiska kierowania i znaczeniu 
tego miejsca dla prowadzenia akcji ratowniczych. 

Kpt. Michał Bednarski i sekcyjny Zbigniew Głodek 
odpowiadali na zadawane pytania.

Zarządzono próbny alarm.

Symulacja  akcji ratowniczej po wypadku drogowym.

Ukraińską	 młodzież	 i	 jej	 opieku-
nów	powitał	starosta	staszowski	Mi-
chał	Skotnicki	i	komendant	powiato-
wy	PSP	st.	bryg.	Grzegorz	Ciepiela,	w	
towarzystwie	 wicestarosty	 Tomasza	
Fąfary	 i	 zastępcy	 komendanta	 bryg.	
Jarosława	 Pławskiego.	 Zwiedzanie	

strażnicy	 rozpoczęto	 od	 jej	 ,,serca”	
tj.	 stanowiska	 kierowania,	 gdzie	 dy-
żurny	mł.	 asp.	 Łukasz	 Kruk	 poinfor-
mował	 o	 technicznym	 wyposażeniu	
tego	miejsca	i	znaczeniu	pełnionej	tu	
służby	dla	 prowadzenia	 akcji	 ratow-
niczych.	

Następnie	 gości	 przejął	 kpt.	 Mi-
chał	Bednarski,	który	wykazał	bardzo	
dużo	 cierpliwości	 i	 zaangażowania	
przy	prezentacji	poszczególnych	wo-
zów	 bojowych	 jak	 również	 sprzętu	
ratowniczo-gaśniczego,	co	zrobiło	na	
zwiedzających	bardzo	duże	wrażenie,	
tym	bardziej,	że	sprzęt	będący	na	wy-
posażeniu	komendy	pochodził	z	naj-
wyższej	światowej	półki.	Za	nadzwy-
czaj	 poważne	 i	 miłe	 przyjęcie	 mło-
dych	 ukraińskich	 gości,	 komendan-
towi	 st.	 bryg.	Grzegorzowi	Ciepieli	 i	
jego	 podkomendnym	 podziękował	
wicestarosta	Tomasz	Fąfara.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Ukraińcy w Komendzie
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Bawiono się na Ekofestynie

Dzięki	 pomocy	 lekarza	 wete-
rynarii	 Andrzeja	 Altenberga,	 za-
szczepiono	54	psy	 i	 1	 kota.	 Rów-
nież	pierwszego	dnia	można	było	

EKO FESTYN, to dwudniowa impreza o wyjątkowym charakterze. Or-
ganizowana jest już po raz trzeci przez Stowarzyszenie Dolina Kacanki i 
sołectwo Wiązownica Kolonia. Pierwszego dnia imprezy, 11 lipca w sobo-
tę przeprowadzono na terenie wsi akcję szczepienia psów. 

Dzieci cieszą się z nowo otwartego placu zabaw. Zwycięzcy w konkursie na plakat EKO FESTYNU z wręczającymi nagrody.

oddać	 elektrośmieci.	 W	 ciągu	
dwóch	 dni	 59	 osób	 oddało	 562	
zużytych	 urządzeń	 elektrycznych	
i	 elektronicznych.	 Rekordziści	 to:	

Bartosz	Zdziech	-	213	sztuk,	który	
otrzymał	 240	 litrowy	 kosz,	 ufun-
dowany	przez	PGKiM	w	Staszowie,	
2	miejsce	zajęła	Anna	Góral	-	166	
sztuk,	 która	 otrzymała	 mp4	 oraz	
zestaw	 gadżetów	 od	 sponsorów.	
W	 konkursie	 na	 zbiórkę	 elektro-

śmieci	przyznano	w	sumie	14	na-
gród.	

Tekst i foto: Stowarzyszenie Aktyw-
ności Lokalnej Dolina Kacanki

Pierogi z truskawką

W	Wysokach	Średnich	obchodzo-
no	 7.	 Święto	 Pieroga,	 zorganizowa-
ne	przez:	Gminny	Ośrodek	Kultury	w	

Pierwszy weekend lipca br. obfitował w imprezy plenerowe i to nie tyl-
ko w naszym powiecie. Mieszkańcy Szydłowa i Rakowa bawili się na swo-
ich imprezach czyt. powyżej, podobnie było w gminie Bogoria i Połaniec. 

Jednym z zaproszonych gości był starosta staszowski Michał Skotnicki, drugi z prawej.

Komisja oceniająca pierogi miała bardzo dużo pracy. W konkursie wzięło udział  
90 pań i 1 pan, zgłoszono kilkaset pierogów. Uczestników festynu pozdrawia starosta staszowski Michał Skotnicki.

Bogorii,	 Sto-
warzy s zen i e	
,,Nasza	 Gmina	
Bogoria”	 i	 Lo-
kalną	 Grupę	
Działania	 ,,Bia-
łe	Ługi”.	

G ł ówn ym	
wydarzeniem	
święta	 był	
konkurs	 na	
najsmaczniej-
sze	 pierogi:	
,,na	 słodko”	 –	

zwyciężyła	Halina	 Lech	 z	Miłoszowic	
i	 ,,tradycyjne”	 –	 zwyciężyła	 Danuta	
Słowińska	z	Wysok	Średnich.	Wybra-

no	też	najbardziej	atrakcyjne	stoisko	
promujące	 tradycyjny	 produkt	 lo-
kalny,	 tu	 bezkonkurencyjnym	 okazał	
,,Klub	 Pasjonatów”	 z	 Jurkowic.	 W	
programie	biesiady	muzycznej	wystą-
piła	 kapela	 ,,Sami	 swoi”,	 a	 gwiazdą	
wieczoru	był	zespół	muzyczny	,,Fax”.

Równie	 dobrze	 jak	 w	 Wysokach	
Średnich	bawiono	się	w	Ruszczy.	Tam	
pożegnano	 sezon	 truskawkowy,	 a	
na	 okolicznościowy	 festyn	 zaprosili:	
Urząd	Miasta	i	Gminy	Połaniec,	Cen-
trum	Kultury	i	Sztuki	w	Połańcu	oraz	
sołectwo	Ruszcza.	

Mieszkańcom	Ruszczy	i	okolic	za-
proponowano	występy	estradowe	w	
wykonaniu	artystów	CKiSz	w	Połańcu	
oraz	 różne	 konkurencje	 dla	 dzieci	 i	
sołtysów.	 Festyn	 zakończyła	 zabawa	
ludowa,	 grał	 zespół	muzyczny	 ,,Ma-
liku”.

Tekst: Jan Mazanka, 
foto: Lucjan Piotrowski.
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W zawodach udział wzięły 3 jednostki OSP z terenu gminy Łubnice.
Starosta staszowski Michał Skotnicki gratuluje 

zdobycia I miejsca.

Od lewej: burmistrz Połańca Jacek Tarnowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu Stanisław Lolo, 
starosta Michał Skotnicki oraz poseł Romuald Garczewski wraz ze zdobywczyniami kolejnych trzech miejsc 

w kategorii kobiet. Miejsce I OSP Ruszcza, miejsce II OSP Rudniki, miejsce III OSP Maśnik. 

W kategorii Drużyn OSP I miejsce zajęła drużyna z 
Połańca, gratulacje od starosty Michała Skotnickiego.Podczas ćwiczeń bojowych.

W niedzielę, 12 lipca 2015 roku w 
Budziskach, odbyły się Gminne Zawo-
dy Sportowo– Pożarnicze, w których 
wzięły udział 3 drużyny OSP z terenu 
gminy Łubnice. Druhowie rywalizo-
wali ze sobą w sztafecie pożarniczej z 
przeszkodami oraz w ćwiczeniach bo-
jowych. Sędzią głównym zawodów 
był mł. bryg. Grzegorz Rajca. Zmaga-
nia stały się okazją do sprawdzenia 
przygotowania kondycyjnego straża-
ków poszczególnych jednostek oraz 
sprawności sprzętu, jakim dysponują. 

Sędzią	 głównym	 zawodów	 był	 mł.	
bryg.	 Grzegorz	 Rajca.	 Wśród	 licznie	
zgromadzonej	 publiczności	 przebieg	
zawodów	obserwowali,	m.in.:	 starosta	
staszowski	 Michał	 Skotnicki,	 komen-
dant	 powiatowy	 PSP	 w	 Staszowie	 st.	
bryg.	 Grzegorz	 Ciepiela,	 wójt	 gminy	
Łubnice	 Anna	 Grajko,	 przewodniczący	

Rady	Gminy	Łubnice	Marian	Komasara,	
burmistrz	miasta	i	gminy	Połaniec	Jacek	
Tarnowski,	 przewodniczący	 Rady	 Miej-
skiej	 w	 Połańcu	 Stanisław	 Lolo,	 sekre-
tarz	gminy	Łubnice	Leszek	Ziółek,	radni	
powiatowi:	 Andrzej	 Kruzel,	 Jerzy	 Kar-
wasiński,	Janusz	Bąk,	dyrektor	Centrum	
Kultury	w	Łubnicach	Aleksandra	Stach-
niak	oraz	radni	i	sołtysi	z	terenu	gminy	
Łubnice.

Komisja	sędziowska,	po	zsumowaniu	
wyników	 sztafety	 i	 ćwiczeń	 bojowych	
w	klasyfikacji	generalnej,	przyznała	po-
szczególnym	 drużynom	 następujące	
miejsca:	I	miejsce	–	OSP	Budziska	z	wy-
nikiem	końcowym	–	104,86	pkt.,	II	miej-

sce	 –	 OSP	 Łubnice	
z	 wynikiem	 końco-
wym	–	110,68	pkt.,	
III	miejsce	–	OSP	Be-
szowa	 z	 wynikiem	
końcowym	–	114,14	
pkt.	Po	zakończonej	
rywalizacji	nastąpiło	
uroczyste	wręczenie	
dyplomów	 i	 pucha-
rów.	 Wójt	 gminy	

Gminne zawody sportowo-pożarnicze 
w Łubnicach

Zawody strażackie w Ruszczy

Łubnice	Anna	Grajko	złożyła	 serdeczne	
podziękowanie	wszystkim	druhom	bio-
rącym	udział	w	rywalizacji	oraz	osobom,	
które	przyczyniły	się	do	przygotowania	
zawodów,	 a	 także	 zgromadzonej	 pu-
bliczności.

Tekst i foto: Aneta Śmiszek

W dniu 26 lipca br., w Ruszczy, w 
gminie Połaniec, odbyły się Miejsko – 
Gminne Zawody Sportowo–Pożarni-
cze, w których udział wzięło 15 dru-
żyn OSP. 

Licznie	 zgromadzeni	 uczestnicy	 im-
prezy	 mogli	 obserwować	 zmagania	
strażaków,	którzy	zaprezentowali	swoje	
umiejętności	 w	 ćwiczeniach	 bojowych	
oraz	sztafecie	pożarniczej	z	przeszkoda-
mi		o	długości	7	x	50	m.

W	 klasyfikacji	 generalnej	 OSP	 roz-
strzygnięcia	były	następujące:	I	miejsce	-	
OSP	Połaniec,	II	miejsce	-	OSP	Maśnik,	III	
miejsce	-	OSP	Ruszcza.	Klasyfikacja	ge-
neralna	Kobiecych	Drużyn	Pożarniczych	
przedstawia	się	następująco:	I	miejsce	-	
KDP	Ruszcza,	II	miejsce	-	KDP	Rudniki,	III	
miejsce	-	KDP	Maśnik.	

W	kategorii	Młodzieżowych	Drużyn	
Pożarniczych	kolejne	miejsca	medalowe	
zajęły	zespoły:	w	kategorii	chłopców:	 I	
miejsce	-	MDP	Ruszcza,	II	miejsce	-	MDP	
Zrębin.	W	kategorii	dziewcząt	w	zawo-
dach	wzięła	udział	jedna	drużyna	MDP	
Ruszcza.	Wszyscy	 zawodnicy	otrzymali	
serdeczne	 gratulacje	 i	 podziękowania	
za	udział	w	zawodach,	natomiast	zwy-
cięzcom	 rywalizacji	 wręczono	 pamiąt-
kowe	puchary,	medale	i	dyplomy.		

Tekst i foto: Michał Skrętek  
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Strażacy	 ry-
walizowali	 w	
dwóch	 konku-
rencjach:	 sztafe-
cie	 na	 dystansie	
7x50	 metrów	
z	 przeszkoda-
mi	 oraz	 ćwicze-
niach	 bojowych.	
Wśród	 jednostek	
OSP	 I	 miejsce	
zajęła	 OSP	 z	 Si-
chowa	 Małego.	
II	 miejsce	 przy-

Kolejne zmagania OSP w Staszowie
W dniu 13 września br., w Staszowie odbyły się Zawody Sportowo – 

Pożarnicze. Zmagania strażaków ochotników zgromadziły liczne grono 
widzów, żywiołowo dopingujących swoich faworytów. Wśród obecnych 
byli, m.in.: poseł Mirosław Pawlak – prezes Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP w Kielcach, poseł Romuald Garczewski, wicemini-
ster obrony narodowej Beata Oczkowicz, radny Sejmiku Wojewódzkiego 
Krystian Jarubas oraz Tomasz Fąfara – wicestarosta staszowski.

Zawody otworzył  poseł Mirosław Pawlak – prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSPRP w Kielcach.

Goście honorowi oraz kibice podczas zawodów.  

Nagrody wręczają: komendant powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Grzegorz 
Ciepiela i wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.

Zmagania w konkurencji „ćwiczenia bojowe”.

Dziewczęta w ćwiczeniach bojowych.Nagrody wręcza komendant powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Grzegorz Ciepiela.

padło	 OSP	 Tuklęcz,	 natomiast	 na	 III	
miejscu	znalazła	się	drużyna	OSP	Pę-
cławice.	

Wśród	Młodzieżowych	Drużyn	Po-
żarniczych	kolejne	trzy	miejsca	w	ka-
tegorii	 chłopców	 zajęły	 następujące	
drużyny:	 I	miejsce	MDP	Kotuszów,	 II	
miejsce	MDP	 Krzczonowice,	 III	miej-
sce	MDP	Koniemłoty.	W	kategorii	ko-
biet	 i	 dziewcząt,	 kolejne	miejsca	 za-
jęły	 następujące	 drużyny,	 wśród	 ko-
biet:	 I	miejsce	 drużyna	 z	Wiśniowej,	
II	miejsce	zdobyły	druhny	z	Pęcławic,	
natomiast	 III	 miejsce	 zawodniczki	 z	
Ruszczy.	 Wśród	 dziewcząt	 I	 miejsce	
zdobyła	drużyna	 z	 Sichowa	Małego,	
II	 miejsce	 zespół	 z	 Koniemłotów,	 III	
miejsce	drużyna	ze	Staszowa.

Najlepsze	 drużyny	 z	 poszczegól-
nych	kategorii	odebrały	puchary,	me-
dale,	dyplomy	oraz	serdeczne	podzię-
kowania	za	udział	w	zawodach.	

Tekst: Michał Skrętek 
Foto: Jan Mazanka
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Wręczenie sztandaru 
dla OSP w Rudnikach

Sztandar wręcza poseł Mirosław Pawlak – prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach.

Pamiątkowa fotografia z odznaczonymi strażakami.  

Przemawia świętokrzyski kurator oświaty Małgorzata Muzoł, 
obok burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski.

Przemawia Andrzej Pałys – prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

Gratulacje druhom strażakom wraz z okolicznościowym grawertonem przekazał 
starosta staszowski Michał Skotnicki.

Gratulacje wszystkim druhom strażakom złożył poseł Mirosław Pawlak – prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSPRP w Kielcach. 

Medale wręczają: poseł Mirosław Pawlak i starosta 
staszowski Michał Skotnicki – wiceprezes Zarządu 

Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie.

Kolejny medal i serdeczne gratulacje.  

Uroczystość	zgromadziła	liczne	gro-
no	strażaków,	przedstawicieli	władz	lo-
kalnych,	mieszkańców	miasta	 i	gminy	
Połaniec	oraz	powiatu	 staszowskiego.	
W	jej	trakcie	wręczono	okolicznościowe	
medale	„Za	zasługi	dla	pożarnictwa”	i	
odznaki	 „Strażak	 wzorowy”.	 Złotymi	
medalami	 „Za	 zasługi	 dla	 pożarnic-
twa”	odznaczono	druhów:	Zbigniewa	
Trelę	oraz	Mariana	Gwizdaka.	Srebrne	
medale	otrzymali	druhowie:	Sławomir	
Kiełb	 oraz	 Leszek	Walczyk.	 Natomiast	
brązowymi	medalami	 „Za	 zasługi	 dla	
pożarnictwa”	 zostali	 odznaczeni	 dru-
howie:	 Leszek	 Szkubera,	 Kamil	 Gwiz-
dak,	Jacek	Mazur	oraz	Adam	Rodenko.		
Odznakę	 „Strażak	wzorowy”	 podczas	
uroczystości	 odebrali	 druhowie:	Alicja	
Motyka,	Monika	Trela,	Agnieszka	Trela,	
Joanna	Młodzińska,	Paulina	Legawiec,	
Katarzyna	Żyła,	Justyna	Cepil,	Kamil	Sij-
ka	oraz	Jakub	Motyka.		

Wszyscy	 wyróżnieni	 druhowie	
otrzymali	serdeczne	gratulacje	oraz	po-
dziękowania	za	dotychczasową	służbę.	

Tekst: Michał Skrętek, foto: Jan Mazanka

W dniu 12 września br., w Rudnikach, w gminie Połaniec, odbyło się 
wręczenie sztandaru miejscowej jednostce OSP, ufundowanego przez 
Urząd Miasta i Gminy w Połańcu oraz Bank Spółdzielczy w Połańcu. 
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Królewski miecz trafił do Opatowa

Walki rycerzy o miecz króla Kazimierza Wielkiego.

 Rycerze Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich  
po zakończeniu pokazu.

Atrakcją był pokaz jazdy rycerskiej w wykonaniu grupy 
Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku 

Ułanów Wileńskich.

Ceremonię zakończenia turnieju rozpoczął wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński. Od lewej: 
świętokrzyski wojewódzki konserwator zabytków Janusz Cedro, senator RP prof. zw. dr hab. Adam 

Massalski, starosta staszowski Michał Skotnicki, Konrad Kryłowski z Opatowa, poseł Krzysztof Lipiec, 
wiceprzewodniczący Sejmiku województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, wojewoda świętokrzyski 

Bożentyna Pałka-Koruba, Agnieszka Majerowicz i namiestnik Bractwa Zamku Szydłów Paweł Krakowiak.

W głównym turnieju o miecz króla Kazimierza Wielkiego 
zwyciężył Konrad Kryłowski z Opatowa, miecz wręczył wójt 

gminy Szydłów Jan Klamczyński.

Gratulacje uczestnikom i organizatorom turnieju przekazał 
starosta staszowski Michał Skotnicki.

W niedzielę, 5 lipca br., na pla-
cu zamkowym w Szydłowie odbył 
się VII  Międzynarodowy Turniej 
Rycerski o miecz króla Kazimierza 
Wielkiego.

Rozpoczęto	 mszą	 świętą	 odpra-
wioną	w	gotyckim	 kościele	 pw.	 św.	
Władysława.	 Po	 uroczystym	 otwar-
ciu	turnieju	przyszedł	czas	na:	poka-
zy	 tańca	 dawnego	 i	 jazdy	 konnej	 z	
XV	wieku,	strzelanie	z	 łuku	 i	 turniej	
bojowy	 o	 miecz	 króla	 Kazimierza	
Wielkiego.	W	 festynie	 udział	wzięło	
ponad	70	rycerzy	i	dam	dworu.	Łącz-
nie	przyjechało	do	Szydłowa	10	grup	
rekonstrukcyjnych	 z	 Krakowa,	 War-
szawy,	 Myślenic,	 Opatowa	 i	 Kielc,	
a	 także	 ze	 Słowacji.	 Gospodarzami	
turnieju	było	Bractwo	Rycerskie	Zam-

ku	 Szydłów.	 Jak	
zwykle	 dopisa-
ła	 publiczność,	
która	 zjechała	
do	 Szydłowa,	
niemalże	 z	 całe-
go	 wojewódz-
twa.	 Rozegrano	
wszystkie	 zapla-
nowane	 turnie-
je,	 a	 na	 koniec	
dnia	 wręczono	
ufundowane	na-
grody.

Tekst i foto: 
Jan Mazanka 
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Dla upamiętnienia ofiar

Przemawia starosta staszowski 
Michał Skotnicki.

Liturgię mszy świętej odprawił ks. 
Jerzy Kubik – proboszcz parafii pw. 
św. Mikołaja Biskupa w Kiełczynie.  

Kwiaty przed obeliskiem składają: radny powiatu Marcin Adamczyk i członek 
Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy.

Przemawia wójt gminy Bogoria 
Władysław Brudek.

W Cebrze, gmina Bogoria, w 
nocy z 4 na 5 sierpnia 1944 roku, 
w ramach Akcji ,,Burza”,  84 party-
zantów III batalionu 2 pp. Legionów 
Armii Krajowej, rozbiło batalion 
Wehrmachtu ochraniający tabor, 
zdobywając broń, amunicje, środki 
opatrunkowe, dwie kuchnie polowe 
i inne dobra. W akcji polegli: por. 
Adam Hamerski ps. ,,Babinicz” i pod-
chor. Leon Szymalski ps. ,,Sęp”. 

Po	wycofaniu	się	ze	wsi	żołnierzy	
AK,	 w	 kilka	 godzin	 później,	 w	 ra-
mach	 represji,	 zostali	 zamordowani	
przez	Niemców:	kpr.	Józef	Kućma	ps.	
,,Jodła”	ur.	w	1914	r.,	szer.	Walenty	
Kućma	ps.	 ,,Brzoza”	ur.	w	1923	 r.	 i	
szer.	 Józef	Gawlik	ps.	 ,,Skała”	ur.	w	
1923 r. 

Dla	 upamiętnienia	 tych	 tragicz-
nych	wydarzeń	sprzed	71	laty,	w	nie-
dzielę	 19	 lipca	 br.,	 przed	 obeliskiem	
upamiętniającym	 poległych	 i	 pomor-
dowanych	 odprawiono	mszę	 świętą,	
złożono	kwiaty	 i	 zapalono	znicze.	 Li-
turgię	mszy	świętej	odprawił	i	homilię	
wygłosił	 ks.	 Jerzy	 Kubik	 –	 proboszcz	
parafii	 pw.	 św.	 Mikołaja	 Biskupa	 w	
Kiełczynie.	 Uczestników	 uroczysto-
ści	 powitał	 ppłk	 Janusz	 Jakubowski	

–	 wiceprezes	 Światowe-
go	 Związku	 Żołnierzy	 AK	
–	 Koło	 w	 Sandomierzu.		
Okolicznościowe	przemó-
wienia	wygłosili:	 starosta	
staszowski	 Michał	 Skot-
nicki	i	wójt	gminy	Bogoria.	
Uroczystość	 zorganizował	
Gminny	Ośrodek	Kultury	w	
Bogorii.	 Jak	 każe	 tradycja,	
nie	 zabrakło	 wojskowego	
poczęstunku.	

Tekst i foto: Jan Mazanka

Wystawa twórczości artystycznej 
w Staszowie

Starosta Michał Skotnicki serdecznie przywitał się ze wszystkimi  
uczestnikami imprezy.

Przy jednym ze stoisk podczas imprezy: starosta Michał Skotnicki, dyrektor Halina 
Łabuda oraz dyrektor Anna Ogórek.   

19 lipca br., w staszowskim 
parku miejskim im. Adama Bienia 
odbyła się „Wystawa plenerowa 
twórczości artystycznej osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną”. 

Do	podziwiana	obrazów	oraz	 rę-
kodzieła	artystycznego,	w	wykonaniu	
podopiecznych	 Ośrodka	 Rehabilita-
cyjno–Edukacyjno–Wychowawczego	
w	Staszowie,	serdecznie	zaprosiła	dy-
rektor	OREW	Halina	Łabuda.

Wernisaż	 zgromadził	 w	 staszow-
skim	parku	 liczne	grono	miłośników	

sztuki.	 Wśród	 obecnych	 byli,	 m.in.:	
starosta	staszowski	Michał	Skotnicki,	
zastępca	 burmistrza	 miasta	 i	 gminy	
Staszów	 dr	 Ewa	 Kondek,	 wójt	 gmi-
ny	 Rytwiany	 Grzegorz	 Forkasiewicz	
oraz	Anna	Ogórek	–	dyrektor	Powia-
towego	 Centrum	 Pomocy	 Rodzinie	
w	Staszowie.	Wszyscy	młodzi	artyści	

otrzymali	 serdeczne	 gratulacje	 oraz	
życzenia	 	 dalszego	 rozwijania	 umie-
jętności	 i	 zainteresowań	 artystycz-
nych.	Wśród	wielu	 atrakcji	 wernisa-
żu	odbyły	się,	m.in.:	 loteria	fantowa	
„Dobry	 Los”	 oraz	 występ	 zespołu	
„Gold	Star”.

Tekst i foto: Michał Skrętek 
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Podczas weekendu w połowie 
sierpnia br., na terenie powiatu 
staszowskiego odbyło się kilka oko-
licznościowych imprez, od mniej-
szych po organizowanych z rozma-
chem dla kilku tysięcy uczestników. 
M.in. w Suchowoli, z udziałem wi-
cemarszałka Kazimierza Kotowskie-
go, starosty staszowskiego Michała 
Skotnickiego, wicestarosty Tomasza 
Fąfary i burmistrza Osieka Rafała Ły-
siaka, odbyły się Dożynki Sołeckie. 

Tuż	obok	w	Wólce	Żabnej,	w	świe-
tlicy	 ,,Jutrzenka”	 otwarto	 ,,Wiejską	
siłownię”,	 którą	 dysponować	 będą	
,,Młodzi	Gospodarze”.	Oleśnica	miała	
również	swoje	dni	z	występami,	m.in.	
Zespołu	,,Jambo	Africa”	i	Janusza	La-
skowskiego.	Tradycyjnie	na	dwudnio-
wej	 imprezie	 bawiono	 się	 podczas	
,,Święta	 Śliwki”,	 jakie	 zorganizowa-
no	 po	 raz	 18.	 w	 Szydłowie.	 Wśród	
zaproszonych	 zespołów	 znalazły	 się	
takie	 gwiazdy	 jak,	 m.in.:	 ,,Jorrgus”,	
,,Bobi”,	,,Oliver”,	,,Zbóje”,	i	,,Oddział	
Zamknięty”.	Nie	brakowało	 różnora-
kich	stoisk,	które	oferowały	przeróż-
ne	 potrawy	 i	 napoje	 ze	 śliwek.	 Jak	
zwykle,	w	 centralnym	miejscu	 placu	
zamkowego	 suszono	 śliwki	 tradycyj-
ną	metodą	sprzed	kilku	wieków.	

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Jan Mazanka, Piotr Walczak  

i Lucjan Piotrowski.

Weekend pod znakiem uroczystości

W Suchowoli, w czasie mszy świętej dożynkowej, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatu 
staszowskiego oraz miasta i gminy Osiek.

Życzenia rolnikom Suchowoli złożył członek zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

W Wolce Żabnej na otwarciu siłowni byli, m.in. starosta staszowski  
Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara.

Podczas ,,Dni Oleśnicy”, od lewej: wójt Leszek Juda, starosta staszowski  
Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara.

W czasie uroczystego otwarcia siłowni.

W Szydłowie mszę świętą koncelebrowaną w intencji sadowników odprawił 
ks. Jerzy Piwowarczyk – proboszcz parafii pw. św. Teresy w Kielcach, w środku. 

Z lewej starostowie tegorocznego ,,Święta śliwki” Aneta Pytowska  
i Wojciech Mazur z Szydłowa.

Przemawia starosta staszowski Michał Skotnicki.
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Życzenia i gratulacje szydłowskim 
sadownikom złożył eurodeputowany  

dr inż.  Czesław Siekierski.

Jak zwykle przygotowano ekspozycję 
różnych odmian śliwek.

Stoisko ,,Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej”.

Gra i śpiewa zespół ,,Zbóje”. Gwiazdą tegorocznego ,,Święta śliwki” był zespół ,,Oddział Zamknięty”.

Podczas ceremonii rozstrzygnięcia konkursu na najlepsze stoisko, przemawia starosta staszowski Michał Skotnicki. 
Zwyciężyło stoisko wsi Rudki.

Eurodeputowany dr inż.  Czesław Siekierski przed stoiskiem, 
jakie wystawiła wieś Rudki.

Z lewej: prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 
Zbigniew Rękas, z prawej: skarbnik gminy Szydłów Alicja Kłonicka.

Stoisko z Rudek. Stoisko z Kotuszowa.

Stoisko ,,Stowarzyszenia Gospodarstw Wiejskich  
z Gacek i Mokrego”.

Starosta staszowski Michał Skotnicki i wicestarosta 
Tomasz Fąfara przed stoiskiem z Kotuszowa.
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Kurozwęki polecały przygodę w labiryntach

Starosta staszowski Michał Skotnicki, podobnie jak przedmówcy, wspomniał przy 
okazji o problemie likwidacji stada bizonów i poinformował o ostatnio podjętych 

działaniach w tej sprawie.

Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Krystian Jarubas życzył 
podobnego sukcesu komercyjnego, jak to było w latach poprzednich.

W labiryncie radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Krystian Jarubas z synami: 

Szymonem i Karolem.

Chwila zawahania, pani Krystyna Jankowska z LGD 
,,Białe Ługi”.Wstęgę przecina senior rodu Jan Marcin Popiel.

Drugi	 labirynt	 z	 konopi	 ma	 po-
wierzchnię	 0,5	 ha	 i	 jest	 tradycyjną	
łamigłówką	 podróżniczą.	 Dla	 jego	
utworzenia	 wysiano	 30	 kg	 nasion	
konopi	 siewnej	 odmiany	 ,,Biało-

Właściciel Zespołu Pałacowego w Kurozwękach Jan Marcin Popiel w tym roku zaprosił do 3 labiryntów: naj-
młodszych do dziesięcioletniego już labiryntu bukowego w kształcie pięcioramiennej gwiazdki, w którym dzieci 
mają za zadanie odnaleźć postacie znajdujące się wewnątrz labiryntu i uzupełnić cyframi puste pola na bilecie. 

brzeska”.	 Kształt	
labiryntu	 to	 logo	
głównego	 spon-
sora	 -	 Specjali-
stycznego	 Sklepu	
O g r o d n i c z e g o	
,,Flora	 &	 Fauna”	
z	 Krakowa,	 jed-
nocześnie	 współ-
o r g a n i z a t o r a		
,,III	 Dni	 Konopi”	
w	 Kurozwękach,	
jakie	 odbyły	 się	
w	 dniach:	 11-13	
września	br.	

N a t o m i a s t	
główny	 labirynt	
z	 nasadzeń	 kuku-
rydzy	 o	 pow.	 4,5	
ha	 jest	 poświęco-
ny	 Janowi	 Długo-
szowi.	Stało	się	tak	
dla	 podniesienia	
rangi	 obchodów	
600-tnej	 roczni-
cy	 jego	 urodzin.	
Najkrótsza	 tra-
sa,	 przechodząca	
przez	 wszystkie	
punkty	 z	 pytania-
mi	 do	 krzyżówki,	
ma	 2	 km	 i	 21	m.	
Długość	 wszyst-
kich	 ścieżek	 to	 

4	km	i	780	m.	Przed	wejściem	w	ko-
rytarze	 labiryntu	 ustawiono	 tablicę	
z	wizerunkiem	 pierwszego	 polskie-
go	kronikarza	i	jego	życiorysem.	

Uroczyste	 otwarcie	 labiryntu	

z	 udziałem,	m.in.:	 posła	 Romualda	
Garczewskiego,	posła	Andrzeja	Bęt-
kowskiego,	 radnego	Sejmiku	Woje-
wództwa	 Świętokrzyskiego	 Krystia-
na	Jarubasa,	starosty	staszowskiego	
Michała	Skotnickiego	i	wójta	gminy	
Rytwiany	 Grzegorza	 Forkasiewicza,	
odbyło	 się	 w	 sobotę	 18	 lipca	 br.	
o	 godz.	 15:00.	 Zaraz	 potem	 liczni	
chętni	 zaznania	 labiryntowej	 przy-
gody	ruszyli	w	 jego	zielone	koryta-
rze.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Kolejna inicjatywa Kurozwęk

Wirtuozi fortepianu w Kurozwękach

Najmłodsza pianistka 9-letnia Harmony Zhu z 
Kanady, wróżymy jej światowe sukcesy, na miarę 
laureata Konkursu Chopinowskiego w Warszawie. 

Prof. Krystian Tkaczewski wręczył pianistom dyplomy uczestnictwa w kursie 
mistrzowskim w klasie fortepianu, jaki przeprowadzono przy okazji pobytu 
w Kurozwękach. Artyści otrzymali także upominki promocyjne od powiatu 

staszowskiego w dowód wdzięczności za wspaniały koncert. 

Sam projekt trasy kajakowej wokół pałacu, w wersji planistycznej, kilka lat temu 
przygotowali niemieccy studenci z Politechniki we Frankfurcie n/Menem.

Prezes Fundacji Promocji Rekreacji ,,Kim” z Łomianek 
Marcin Chodorowski przed łodzią kanadyjską, którą 

zbudowali w Kurozwękach uczestnicy projektu 
skierowanego do pracowników dużych sieci handlowych.

W Kurozwękach, w miesiącu sierpniu br., powstało  
6 takich łodzi. 

Tym razem pobyt turystów w Ze-
spole Pałacowym w Kurozwękach 
ma być urozmaicony możliwością 
pływania kajakami lub łodziami 
kanadyjskimi po rzece Czarnej 
Staszowskiej i kanale ,,Młynówka”, 
od jazu do dawnego młyna w Za-
grodach. 

Pomysł	zrodził	się	kilka	lat	temu,	
niemniej	 jego	 realizacja	 związana	
jest	z	uzyskaniem	szeregu	zezwoleń	
wodno-prawnych	i	ekspertyz,	co	ak-
tualnie	 jest	 czynione.	W	 inicjatywę	
zaangażowała	 się	 także	 Fundacja	
Promocji	 Rekreacji	 ,,KiM”	 z	 Łomia-
nek,	która	ma	już	na	swoim	koncie	
realizacje	 podobnych	 pomysłów.	
Urozmaiceniem	 nowego	 produktu	

W niedzielę 14 lipca br., w ra-
mach VIII Festiwalu Chopinowskiego 
w Kurozwękach, wystąpiło sześcioro 
wspaniałych młodych pianistów. 
Melomani, którzy zdecydowali się 
na wysłuchanie koncertu z pewno-
ścią byli w pełni usatysfakcjonowani. 

Pianiści,	w	wieku	od	9	do	15	lat,	za-
chwycili	nie	tylko	kunsztem	wykonania	
utworów	Fryderyka	Chopina	i	Ludwika	
van	Bethovena,	ale	także	interpretacją,	
na	co	z	pewnością	decydujący	wpływ	
miał	polski	profesor	Krystian	Tkaczew-

ski.	Przed	publicznością	zgromadzoną	
w	 sali	 balowej	 kurozwęckiego	 pałacu	
wystąpili:	 Carrie	 Chen,	 Claudius	 Betz,	
Oliver	 Betz,	 Brielle	 Perez	 –	 wszyscy	
czworo	 z	 USA	 oraz	 Harmony	 Zhu	 z	
Kanady.	 Koncert	 został	 zorganizowa-
ny	przez	Stowarzyszenie	Miłośników	 i	
Przyjaciół	 Kurozwęk	we	współpracy	 z	
Zespołem	Pałacowym	w	Kurozwękach,	
przy	 wsparciu	 fi-
nansowym:	 mar-
szałka	 wojewódz-
twa	 świętokrzy-
skiego,	 starosty	
staszowskiego	oraz	
burmistrza	miasta	 i	
gminy	 Staszów.	 Za	
dofinansowanie	ini-
cjatywy	w/w,	a	tak-
że	państwu	Karen	i	
Janowi	 Marcinowi	
Popielom,	za	umoż-
liwienie	 pobytu	 w	
Kurozwękach,	 po-
dziękował	 profesor	
opiekujący	 się	 pia-

turystycznego,	 zaproponowanym	
przez	 Fundację,	 jest	możliwość	bu-
dowania	 przez	 samych	 turystów	
łodzi	kanadyjskich	z	gotowych	pre-
fabrykatów,	 która	 potem	 staje	 się	
własnością	 samych	 budowniczych.	
Jest	to	także	znakomity	pomysł	dla	
młodzieży	 szkolnej	 i	 grup	 harcer-
skich.	 Gotowa	 dwuosobowa	 łódź,	
powstaje	w	ciągu	2	dni	pracy,	waży	
25	kg,	a	jej	wyporność	to	250	kg.	Co	
ważne,	można	nią	sprawnie	pływać	
w	rzekach	o	głębokości	od	40	cm.

Spotkanie	 robocze,	 dotyczące	
tej	 ciekawej	 inicjatywy,	 odbyło	 się	
w	 dniu	 12	 sierpnia	 br.	 z	 udziałem	

prezesa	 Zespo-
łu	 Pałacowego	
w	 Kurozwękach	
Marcina	 Popie-
la,	 wicestarosty	
s t a s z ow s k i e g o	
Tomasza	 Fąfary	 i	
prezesa	 Fundacji	
Promocji	 Rekreacji	
,,KiM”	 Marcina	
Chodorowskiego.

Tekst i foto:  
Jan Mazanka

nistami	Krystian	Tkaczewski.	W	imieniu	
starosty	 staszowskiego	 Michała	 Skot-
nickiego	młodym	wirtuozom	fortepia-
nu	 i	 ich	profesorowi	a	także	państwu	
Popielom	podziękował,	wręczając	upo-
minki	promocyjne,	Jan	Mazanka	-	na-
czelnik	Wydziału	Promocji	i	Współpracy	
z	Zagranicą	w	Starostwie	staszowskim.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Europejskie Dni Dziedzictwa w Staszowie

Z działalności Ludowych Zespołów Sportowych w Staszowie

O założeniach 
projektu 

Europejskich Dni 
Dziedzictwa, 
otwierając 

spotkanie w 
Starostwie 

staszowskim, 
opowiedziała 

Monika 
Stemplewska 
– kierownik 

Staszowskiej Filii 
Pedagogicznej 

Biblioteki w 
Kielcach.

Wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara nawiązał do 
swoich doświadczeń z ostatniej wizyty na Ukrainie 
i relacji z poznanymi osobami działającymi na rzecz 

zbliżenia pomiędzy obydwoma narodami.

Prezentację multimedialną przygotował Jan Mazanka - naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą 
w Starostwie staszowskim.

Właśnie	 z	 ini-
cjatywy	 staszow-
skiej	 biblioteki,	
we	 wrześniu	 br.,	
uczniowie	 Zespo-
łu	 Szkół	 Ekono-
micznych	 i	 Liceum	
Ogólnokształcą-
cego	 w	 Staszowie	
mięli	 okazję	 wy-
słuchać	 wykładu	
pt.	 ,,Kresy	 świt	
utracony”	 przygo-
towanego	 w	 for-

mie	przekazu	multimedialnego	przez	
Jana	Mazankę	-	naczelnika	Wydziału	
Promocji	 i	 Współpracy	 z	 Zagranicą	
w	 Starostwie	 staszowskim.	 Prezen-
tacja	zawierała	nie	tylko	zdjęcia	pała-
ców	i	dworów	na	dawnych	terenach	
wschodnich	 Rzeczypospolitej,	 ale	
także	 obiekty	 gospodarcze	 i	 dobra	
kultury,	 które	 nieodłącznie	 związane	
były	 z	 życiem	prywatnym	oraz	 dzia-
łalnością	 gospodarczą,	 kulturalną	
i	 polityczną	 obywateli	 narodowości	
polskiej	zamieszkującej	tamte	tereny.

Wykład	 uzupełniła	 wystawa	 róż-
nych	 pamiątek	 i	 przedmiotów,	 jakie	
udało	 się	 zgromadzić	 w	 Starostwie	
na	 przestrzeni	 ostatnich	 14	 lat,	 bo	
właśnie	tyle	trwa	współpraca	powia-
tu	 staszowskiego	 z	miastami	 obwo-
du	 winnickiego	 na	 Ukrainie.	 Wśród	
książek,	 albumów,	 rzeźb	 i	 obrazów	
zaprezentowano	 także	 dwie	 cegły	

z	herbem	,,Pilawa”	i	,,Korczak”,	jakie	
w	połowie	XIX	wieku	wyprodukowa-
no	w	 cegielniach:	 rodziny	 Potockich	
w	Pikowie	 i	Chołoniewskich	w	Jano-
wie.	Cegły	podarowane	przez	ukraiń-
skich	uczestników	tegorocznego	pro-
jektu	 wymiany	 młodzieży,	 świadczą	
o	 znaczeniu	 polskiego	 ziemiaństwa	
w	 rozwoju	 gospodarczym	 na	 tam-

Starostwo Powiatowe w Staszowie włączyło się w realizację Europej-
skich Dni Dziedzictwa, projektu edukacyjnego realizowanego przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzic-
twa oraz różne instytucje i placówki oświatowe, w tym Staszowską Filię 
Pedagogicznej Biblioteki w Kielcach. Patronatu honorowego dla projektu 
realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego udzielił mar-
szałek Adam Jarubas.

tych	 terenach.	 Potwierdziły	 to	 rów-
nież	 zdjęcia:	 młynów,	 gorzelni,	 linii	
kolejowych,	 dworców	 i	 zabudowań	
folwarcznych	budowanych	w	minio-
nych	 wiekach	 na	 Kresach	 przez	 Po-
laków.	 Wykład	 zawierał	 także	 opis	
aktualnej	 sytuacji	 geopolitycznej	 na	
Ukrainie	 oraz	 relacji	 narodowościo-
wych,	a	także	perspektywy	i	kierunki	
potencjalnych	 działań	 dla	 zachowa-
nia	 pozytywnych	 wielowiekowych	
związków,	które	można	wykorzystać	
w	 najbliższych	 latach	 w	 tworzeniu	
przyjacielskich	relacji	pomiędzy	Naro-
dami:	Polskim	i	Ukraińskim.	
Tekst: Jan Mazanka, foto: Michał Skrętek

W dniach 
20 – 21 sierp-
nia br., na bo-
isku „ORLIK” 
w Staszowie 
odbył się Wa-
kacyjny Tur-
niej Piłki Noż-
nej, w którym 

wzięło udział 11 drużyn rywalizu-
jących w dwóch kategoriach wie-
kowych. 

Wyniki	 turnieju:	 Rocznik	 1999-
2002:	 	 I	 -	Brak	Skila,	 II	 -	Olwers,	 III	
-	 Gang	 Albanii,	 najlepszy	 strzelec:	

Dominik	 Kukiełka,	 najlepszy	 bram-
karz:	 Szymon	 Mira;	 Rocznik	 1996-
1998:	 I	–	Desperados,	 II	–	Rogaliki,	
III	–	FC	Albatros,	najlepszy	strzelec:	
Karol	 Rogala,	 najlepszy	 bramkarz:	
Wojciech	Kuza.	Organizatorem	w/w	
turnieju	było	Powiatowe	Zrzeszenie	
LZS	w	Staszowie	i	OSiR	w	Staszowie.

	 W	dniu	26.08.2015r.	na	bo-
isku	 do	 piłki	 plażowej	 „Zalew	 nad	
Czarną”	odbył	się	Wakacyjny	Turniej	
Siatkówki	 Plażowej	 „Lato	 z	 LZS”	 o	
Puchar	 Starosty	 Staszowskiego	 w	
kategorii	open.	W	w/w	turnieju,	któ-
rego	zakończenie	odbyło	się	wśród	

jupiterów	 ok.	 godz.	 22:00,	 brało	
udział	7	par	zawodników	z	powiatu	
staszowskiego	 (Staszów,	 Oleśnica,	
Rytwiany,	 Bogoria).	 I	 miejsce	 za-
jęła	 para:	 Marcin	 Janowski,	 Albert	
Franusiak;	 II	 miejsce	 zajęła	 para:	
Karol	 Olejarski,	 Michał	 Szymczak;	
III	miejsce	 zajęła	 para:	Mateusz	 Ja-
nus,	 Sebastian	 Janiec.	 Organizato-
rem	 turnieju	 było	 Powiatowe	 Zrze-
szenie	 LZS	 w	 Staszowie,	 w	 którym	
także	pomagali	pracownicy	OSiR	w	
Staszowie	 Bogdan	 Rogoziński	 i	 Le-
szek	Jarosz.

Tekst: Jarosław Cichoń 
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Strzelcy z Szydłowa na historycznym szlakuW pierwszych dniach lipca br. 
strzelcy Szydłowskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego odbyli 10-dniowy obóz 
objazdowy historycznym szlakiem, 
oddając hołd poległym w walkach o 
niepodległość państwa polskiego. 

Spędzając	 pierwsze	 10	 dni	 lipca	w	
tak	 patriotyczny	 sposób	 dowiedli,	 że	
pamięć	o	przeszłości	należy	do	podsta-
wowych	 obowiązków	 każdego	 społe-
czeństwa	 i	narodu.	Stałym	elementem	
dość	 bogatego	 programu	 zajęć	 były	
warty	 wystawiane	 przez	 strzelców	 w	
miejscach	pamięci,	palenie	zniczy,	chwi-
lowa	zaduma	nad	 losem	tych,	którym	
przyszło	 poświęcić	 swoje	 życie,	 często	
w	młodym	wieku,	w	walkach	o	ojczy-
znę.	 W	 strzeleckim	 umundurowaniu	
cierpliwie	 znosili	 doskwierający	 upał.	
Nikt	 nie	 oponował,	 nikt	 nie	 narzekał.	
Nad	 całością	 przedsięwzięcia	 czuwał	
niezmordowany	pasjonat	obronności	i	
strzelectwa	pan	Marian	Lesiak.	W	co-
dziennym	programie	nie	zabrakło	cza-
su	na	różne	formy	wypoczynku.	Najsil-
niejszym	magnesem	dla	 szydłowskich	
strzelców	okazały	się	plaże	w	Sopocie	
i	Jastarni,	kąpiele	słoneczne	oraz	te	w	

kąpieliskach	morskich.	Na	molo	w	So-
pocie	trafili	na	otwarcie	letniej	imprezy	
pn.	„Orange	Kino	Letnie	2015”	z	udzia-
łem	 Katarzyny	 Figury.	 Mieli	 również	
okazję	potańczyć	na	jednej	z	sopockich	
dyskotek.	

Ceną,	którą	trzeba	było,	jednak,	za-
płacić	za	liczne	rozrywki	były	dość	trud-
ne	warunki	egzystowania:	noclegi	pod	
namiotami,	 przyrządzanie	 posiłków,	
radzenie	 sobie	 z	 trudnymi	 relacjami	
z	niektórymi	osobami.	W	aspekcie	spo-
łecznego	funkcjonowania	obóz	objaz-
dowy	można	uznać	za	dobrą	szkołę	ży-
cia.	Realizując	różne	zadania,	młodzież	
przyswajała	 sobie	 zasady	 współpracy,	
kontrolowania	 emocji	 w	 sytuacjach	
trudnych,	właściwego	komunikowania	

Na szlaku historycznym uwzględnione zostały następujące obiekty i miejsca pamię-
ci: Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Muzeum Wojska Polskiego, Pomnik Obroń-
com Mławy, Pola Grunwaldzkie, Pomnik Obrońców Wybrzeża, Bazylika św. Brygidy  
w Gdańsku,  Pomnik Poległych Stoczniowców, dwa najbardziej znane statki muzea: 
„Dar Pomorza” oraz ORP „Błyskawica”, Muzeum Obrony Wybrzeża na półwyspie hel-
skim, Katedra św. Wojciecha w Gnieźnie oraz Muzeum Arcybiskupów Gnieźnieńskich, 
Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, Kwatera Żołnierzy Wyklętych i ich 
dowódcy gen. Kazimierza Załęskiego ps. „Bończa” na cmentarzu w Żarnowie.

się,	zdyscyplinowanego	życia	w	zespo-
le.	 Poznawała	 siebie	nawzajem.	Uczy-
ła	się	odpowiadać	na	potrzeby	innych	
osób.	Po	ciekawej,	żywej	 lekcji	historii	
i	 patriotyzmu,	bogatsi	 	 intelektualnie,	
wyposażeni	 w	 nowe	 doświadczenia,	
zmęczeni	 niełatwą	 codziennością	 po-
wrócili	do	swoich	domów.	Duży	wkład	
w	 zapewnieniu	 młodzieży	 dobrego	
samopoczucia	 mieli	 kierowcy,	 którym	
dziękujemy	 za	 bezpieczne	 podróżo-
wanie.	Podziękowanie	należy	się	także	
instytucjom,	bez	zaangażowania	i	po-
mocy	których,	obóz	nie	mógłby	się	od-
być.	

Tekst: Anna Kolarz - opiekunka mło-
dzieży podczas obozu
Zdjęcia: Leszek Nowak

Przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu.
W Gdańsku - warta przy Pomniku Obrońców 

Wybrzeża. 

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W gdyńskim porcie.
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W nawiązaniu do artykułów z poprzednich kwartalników: z nr 57/grudzień 2014 pt. ,,Odszedł na wieczną 
wartę” o mjr. Zbigniewie Kabacie z oddziału AK ,,Jędrusie”, str. 42-47 oraz z nr 58/marzec 2015 pt. ,,Bohaterska 
i niesforna Hrabina” – o Krystynie Skarbek, str. 38-41, obecnie proponujemy Szanownym Czytelnikom, trzeci, 
ostatni odcinek poświęcony Ludwikowi Popielowi ze Ściborzyc. Jego osoba pojawiła się w w/w artykułach, do-
stępnych na www.staszowski.eu w zakładce ,,Kwartalniki archiwalne”.

Z kart historii, szczególnie polecamy

Ludwik Popiel, 
ziemianin, kawalerzysta, bohater spod Monte Cassino

Losy	 rodziny	
Popielów	 nieroz-
łącznie	 związane	
są	 z	 historią	 Pań-
stwa	 Polskiego	 i	
Narodu,	 często	 są	
częścią	 wydarzeń	
dramatycznych	 i	
krwawych,	jak	cho-
ciażby	 z	 okresów	
powstań	 narodo-

wych	czy	obydwu	wojen	światowych.	
Jest	także	kilka	wybitnych	postaci	za-
służonych	 dla	 kościoła	w	 Polsce,	 po-
cząwszy	od	księży,	zakonników	i	sióstr	
zakonnych,	 po	 godność	 arcybiskupa	
Metropolity	Warszawskiego.

Niewątpliwie	jedną	z	najbarwniej-
szych	postaci	rodu	był	Ludwik	Popiel.	
Urodził	się	w	1911	roku	w	Ściborzy-
cach,	był	synem	Ludwika	i	Kazimiery	
z	 Romerów,	miał	 3	 braci	 i	 2	 siostry.	
Ukończył	 Wyższą	 Szkołę	 Handlową	
w	 Poznaniu	 i	 Szkołę	 Podchorążych	
Rezerwy	 Kawalerii	 w	 Grudziądzu.	
W	 kampanii	wrześniowej,	walczył	w	
szeregach	 5	 pułku	 Strzelców	 Kon-
nych,	 obok	 swoich	 braci	 Andrzeja	
i	 Macieja,	 którzy	 bili	 się	 w	 8	 Pułku	
Ułanów.	 Obydwa	 pułki	wchodziły	w	
skład	Krakowskiej	Brygady	Kawalerii,	
a	krwawy	szlak	bojowy	Brygady	prze-
biegał,	 m.in.	 przez	 ziemię	 staszow-
ską,	od	 strony	Stopnicy	 i	 Pacanowa,	
przez	 Oleśnicę,	 Sichów	 i	 Osiek	 -	 do	
przeprawy	przez	Wisłę	na	wysokości	
Baranowa	Sandomierskiego.	W	prze-
ciwieństwie	do	swoich	braci,	Ludwik	
uniknął	 niewoli	 niemieckiej	 i	 już	 w	
grudniu	1939	roku	znalazł	się	w	Bu-
dapeszcie.	 Ojciec,	 w	 obawie	 przed	
problemami	z	okupantem,	 jakie	nie-
wątpliwie	Ludwik	wywoła	pozostając	
w	Ściborzycach,	wysłał	go	za	granicę	
z	 poleceniem	 wstąpienia	 do	 formu-
jącej	 się	armii	polskiej	we	Francji.	W	
Budapeszcie	 Ludwik	 dowiedział	 się,	
że	 poselstwo	 francuskie	 poszuku-
je	 egzemplarza	 polskiego	 karabinu	 
p-panc,	który	w	Polsce	wszedł	do	pro-

dukcji	przed	wybuchem	wojny	i	zdał	
egzamin	 w	 niszczeniu	 niemieckich	
czołgów	 i	wozów	pancernych.	 Fran-
cuzi	chcieli	wprowadzić	do	masowej	
produkcji	 ten	 model	 karabinu.	 Lu-
dwik	Popiel	podjął	się	ryzyka	powrotu	
do	Polski	 i	przeniesienia	przez	grani-
cę	 karabinu,	 który	po	 kapitulacji	we	
wrześniu	 przyniósł	 do	 Ściborzyc.	 W	
grudniu	 1939	 roku	 takiego	 zadania	
podjęła	się	Krystyna	Skarbek,	ale	nie-
stety	wróciła	z	niczym.	Misja	Ludwika	
zakończyła	się	sukcesem,	po	paru	ty-
godniach	wymykając	się	niemieckim,	
słowackim	 i	 węgierskim	 patrolom,	
po	strzelanie	z	bandą	przemytników,	
Ludwik	powrócił	do	Budapesztu	z	ka-
rabinem.	 Obiecanego	 Krzyża	 Virtuti	
Militari	i	Francuskiej	Legii	Honorowej	
nigdy	 nie	 otrzymał,	 wkrótce,	 bo	 10	
maja	1940	roku,	nastąpiła	ofensywa	
Niemiec	 na	 Francję	 i	 nikt	 nie	myślał	
wtedy	 o	 takich	 ,,drobiazgach”.	 Nie-
mniej	 Ludwik	 Popiel	 udowodnił,	 że	
jest	 zdolny	 do	 czynów	 nieprzecięt-
nych	i	ryzykownych,	podejmowanych	
wyłącznie	z	pobudek	patriotycznych.	
W	Budapeszcie	kontaktuje	się	ze	swo-
im	krewnym	Andrzejem	Kowerskim	i	
Krystyną	 Skarbek,	 którzy	 już	 wtedy	

pracują	 dla	 brytyjskiego	 wywiadu.	
Następnie	 udaje	 się	 do	 Palestyny	 i	
wstępuje	 w	 szeregi	 Pułku	 Ułanów	
Karpackich	 –	 jednostki	 w	 składzie	
Samodzielnej	 Brygady	 Strzelców	
Karpackich,	 a	 następnie	 2	 Korpusu	
Polskiego	gen.	Władysława	Andersa.	
Walczył	 pod	 Tobrukiem,	 gdzie	 do-
wodził	 plutonem	 w	 3.	 szwadronie.	
Jak	wspomina	 jego	 frontowy	kolega	
Emil	 Mantel,	 cyt.	 ,,ze	 szwadronem	
tym	 związał	 go	 los	 przez	 całą	 służ-

Ludwik Popiel,  
1911 – 1991.

Po wojnie w Wielkiej Brytanii, od lewej: Andrzej Kowerski, nn, Krystyna Skarbek i mjr Ludwik Popiel, 
w stopniu rotmistrza, w mundurze Pułku Ułanów Karpackich.

Do końca życia mjr Ludwik Popiel pozostał 
kawalerzystą. 
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Bitwa pod Monte Cassino, zdobycie Passo Corno
Na podstawie: Melchior Wańkowicz, Monte Cassino, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989.

Dokumenty, pamiątki, listy i bogate materiały 
historyczne, jakie pozostawił mjr Ludwik Popiel, 

czekają na naukowe opracowanie.  

Guziki od munduru, ordery, gwiazdki rotmistrza 
Pułku Ułanów Karpackich i nieśmiertelnik  

Ludwika Popiela.

Ze względu na 
pamięć o wuju 
mjr. Ludwiku, 

pierwszy 
syn Michała 

Popiela – 
prezesa Zespołu 

Pałacowego 
Kurozwęki Sp. 

z o.o., otrzymał 
imię Ludwik.

Mjr Ludwik Popiel pozostał kawalerzystą przed 
bitwą pod Monte Cassino.

bę,	m.in.	w	walce	o	Passo	Corno	pod	
Monte	 Cassino.	 Ujawnił	 tam	 zalety	
dowódcze	 i	 odwagę	 osobistą,	 czym	
zasłużył	 na	 Virtuti	 Militari.	 W	 mojej	
ocenie	 powinna	 to	 być	 już	 klasa	 IV	
(Krzyż	Złoty,	przyp.	red	),	bo	przecież	
kl.	V	powinien	otrzymać	w	Budapesz-
cie	 za	 wyczyn	 z	 karabinem	 p-panc.	
W	 rezultacie	 nie	 otrzymał	 żadnego,	
być	może	jest	to	jakaś	niewyjaśniona,	
krzywdząca	pomyłka,	możliwa	w	ów-
czesnych	czasach”.	

Pod	 Monte	 Cassino	 Ludwik	 Po-
piel	 na	 stałe	 obejmuje	 dowództwo	
3	 szwadronu,	 by	 dowodzić	 nim	 do	
końca	 istnienia	 pułku.	 Dowodzi	 w	
swoisty	sposób	podyktowany	swoim	
temperamentem.	W	ruchomych	wal-
kach	 na	 samochodach	 pancernych	

odznacza	się	w	pościgu	pod	Torre	Al-
bani,	w	bitwie	o	Ankonę,	później	nad	
rzeką	Senio	 i	w	końcowych	walkach	
pod	 Bolonią.	 Otrzymuje	 dalsze	 od-
znaczenia,	w	sumie	2	Krzyże	Walecz-
nych,	Krzyż	Monte	Cassino,	brytyjski	
Militari	Cross	i	odznaczenia	włoskie.	

Po	 zakończeniu	 wojny	 Ludwik	
Popiel	 zostaje	 odkomenderowany	
do	Anglii	 i	wraz	 z	grupą	podofice-
rów	 i	 ułanów,	 skierowany	 do	 bry-
tyjskiego	pułku	kawalerii	Hausehold	
Cavalery	celem	ujeżdżania	młodych	
koni.	Następnie	pracuje	jako	malarz	

i	dekorator	wnętrz.	Niedługo	potem	
wyjeżdża	 do	 Kanady,	 gdzie	 także	
nie	rozstawał	się	z	końmi.	Jak	więk-
szość	emigrantów	–	wojskowych	żył	
skromnie.	 Pół	 roku	 przed	 śmiercią	
w	 jednym	 z	 listów	 do	 frontowego	
przyjaciela	Emila	Mantla	napisał,	cyt.	
,,…Popsuły	mi	się	oczy	 i	nie	bardzo	
widzę,	mam	kłopoty	z	nogą,	powia-
dam	Ci,	że	starość	to	nie	zajęcie	dla	
gentlemana”.	 Ludwik	 Popiel,	 prze-
żywszy	 81	 lat,	 zmarł	 19	maja	 1991	
roku	w	Redwon	k/Montrealu.	Prochy	
zostały	sprowadzone	do	Polski	i	po-
chowane	 w	 grobowcu	 	 rodzinnym	
na	 cmentarzu	w	Wysocicach	 k/	 Ści-
borzyc,	 ,,…spoczął w niepodległej 
ziemi rodzinnej o którą walczył”. 

Tekst: Jan Mazanka 
Foto: archiwum rodziny  

Państwa Popielów.    

Pierwsze bunkry zdobyte. 
Szwadron	zbudzono	do	zadania	po	

jego	 całonocnej	 służbie.	 Kilometr	 szli	
do	 stanowiska.	 W	 pierwszym	 rzucie	
natarcia	poszła	grupa	por.	Lickindorfa	
z	zadaniem	rozpoznania	i	zajęcia	pod-
stawy	wyjściowej	do	natarcia.	Tuż	za	tą	
grupą	szedł	por.	Ludwik	Popiel	i	ppor.	
Tomaszewski	 z	 plutonu	 cekaemów.	
Od	prawej	biją	moździerze,	na	wprost	
strzela	cekaem.	Granat	przecina	Likin-
dorfowi	 tętnicę	 w	 udzie,	 Łomnickie-
go	 rani	 w	 twarz,	 zadaje	 Łabęckiemu	
ranę	 szarpaną	 lewej	 ręki.	 A	 niemiec-
ki	bunkier	 jest	tak	skryły,	że	wciąż	nie	
wiadomo	skąd	idzie	ogień.	Targnął	się	
ze	 swymi	 ppor.	 Kurowski	 z	 głośnym	
„hurra”	w	niewiadome	 i	 zaraz	 zaległ.	
Pierwszy	 rozeznał	 bunkier	 ułam	Kuc	 i	
począł	 weń	 strzelać	 z	 karabinu.	 Ułan	
Angielski	 podczołgał	 się	 pod	 bunkier,	
ale	granat,	wybuchający	tuż	przed	nim,	
ogłuszył	go	na	chwilę.	Ppor.	Kurowski	
wrzasnął	ponownie	„hurra”	i	wpadł	ze	
swoimi	podoficerami	na	bunkier	nr	1	
od	 tyłu.	 Dubis	 i	Macjejuk	 znajdują	w	
schronie	dwóch	Niemców	na	brzuchu	

i	w	drgawkach.	Obracają	ich	na	plecy	–	
ale	nie	ma	rany,	to	szok	nerwowy.	–	W	
tej	chwili	–	z	bunkra	poszła	seria.	Przy-
lgnęli	por.	Popiel	i	por.	Mroczkowski	do	
ziemi	–	padło	za	nimi	ich	wojsko	–	sy-
tuacja	 była	 dramatyczna:	 rzecz	 działa	
się	na	stoku	stromym	na	50	stopni.	–	
Florek!	(tak	koledzy	nazywali	Ludwika	
Popiela,	 przyp.	 autora)	 –	 krzyczy	 por.	
Stryjewski	do	por.	Popiela	–	jeśli	Niem-
ców	nie	wyrzucimy	natychmiast,	 to	 z	
ułanów	żywa	noga	nie	ujdzie.	

Wszyscy	trzej	oficerowie	zdali	sobie	
sprawę	z	przerażeniem,	że	gonią	reszt-
ką	 amunicji.	 A	 Niemcy	 zbiegli	 w	 dół,	
w	nieckę	oddzielającą	 linię	 zdobytych	
bunkrów	od	893.	Była	tam	nowa	linia	
bunkrów.	Ze	stanowisk	tych	co	chwila	
wypełzali	 niemieccy	 żołnierze	 i	 usiło-
wali	wrzucić	do	bunkrów	Stryjewskie-
go	i	Popiela	granaty	ręczne.	Bunkry	te,	
jak	 i	 pozostałe	 pięć	 zdobytych,	 miały	
strzelnicę	zwróconą	w	kierunku	natar-
cia,	która	teraz	już	była	niepotrzebna,	i	
wejście	od	strony	drugiej	linii	niemiec-
kiej.	 Do	 tych	wejść	 Niemcy	 starali	 się	
wrzucić	granaty,	a	nad	wszystkim	czu-
wał	niemiecki	strzelec	wyborowy.	Kpr.	

Kuźniar	nie	chce	zmarnować	ostatnie-
go	granatu.	Staje,	mierzy,	musi	trafić!	
Niemcy	z	bunkra	widzą	te	manewry	 i	
trzymają	go	na	muszce	szmajsera.	Wy-
skoczył	Kuźniar	ze	schronu	z	ostatnim	
granatem,	rzucać	z	otworu	bunkra	było	
nieporęcznie,	wzniósł	rękę.	Równocze-
śnie	 trzasnęła	 seria.	 Granat	 Kuźniara	

cd na następnej str.
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To nie bzy
Zahuczały złowieszczo polskie działa 

błyskawice rozdarły szczyty gór 
i wraz z nimi włoska ziemia drżała

gdy wyruszał nasz polski oddział w bój

Poszli naprzód w żelaznej tyralierze
naprzód, naprzód, tam z dala Polska lśni

nie pomogły granaty i moździerze 
gdy na piasek spadły pierwsze krople krwi 

Gdzieś daleko w Ojczyźnie ukochanej
droga Matka tęsknotę z dala śle

i w modlitwie po nocy nieprzespanej 
swego syna raz jeszcze ujrzeć chce

Droga Matko ja idę wciąż do ciebie
przez Syberię, pustynię, górski szlak
może zginę okryty obcym niebem

zwróć swe oczy gdzie polny kwitnie kwiat

To nie bzy, ni gałązki rozmarynu
obce kwiaty rosną w niebo wpatrzone

czerwone maki na Monte Cassino
polską krwią bohaterów zbroczone

18	 maja	 1944	 roku	 padły	 ostatnie	
punkty	 niemieckiego	 oporu	 na	 Monte	
Cassino.	W	 tym	 samym	dniu	 Feliks	 Ko-
narski	 napisał	 pieśń	 Czerwone	 maki.	
Wkrótce	potem	pojawiła	się	inna	pieśń,	
zatytułowana	To	nie	bzy,	sławiąca	boha-
terstwo	 polskiego	 żołnierza	 w	 szaleń-
czym	szturmie	na	niemieckie	bunkry.	Jej	
autorem	 był	 Stanisław	 Landau.	 Mimo	
opublikowania	 drukiem	 i	 nagrania	 na	
płyty	 nie	 odniosła	 takiego	 sukcesu	 jak	
Czerwone	 maki	 na	 Monte	 Cassino,	 w	
swoim	repertuarze	ma	 ją	 ,,Kapela	Czer-
niakowska”.

zatoczył	łuk	i	trafił,	ale	sam	Kuźniar	padł	
z	przebitą	szyją,	barkiem	i	klatką	piersio-
wą.	Ułan	Gancewski	wyskoczył	po	Kuź-
niara,		gdy	go	wciągał,	został	trafiony	w	
hełm	 granatem	pepanc.	 Pocisk	 zerwał	
mu	hełm	z	głowy,	a	on	runął	na	wznak.	
–	Zabity!	–	przemknęło	przez	myśl	por.	
Stryjewskiemu.	 Ale	 widzi,	 hełm	 tylko	
wgięty,	a	Gancewski	poderwał	się	znów	
i	wciągnął	ciężko	rannego	Kuźniara	do	
schronu.	Czy	 trafiłem,	 czy	 trafiłem	?	 –	
pyta	nerwowo	Kuźniar.	Bełkocze.	Trzęsie	
go.	Od	prawej	strony	naciera	ze	swego	
bunkra	por.	Popiel	ostrzegając,	że	Nie-
miec	 z	 granatem	 pełznie	 pod	 schron.	
Nawet	sanitariusz	Gancewski	chwyta	za	
broń.	Amunicji	–	nie	ma.	Nie	ma	–	łącz-
ności.	Jest	kulminacja	kryzysu.	

893 – zdobyte
Por.	 Ludwik	 Popiel	 znalazł	 w	 zdo-

bytym	schronie	nr	3	dużo	niemieckich	
granatów,	ale	ułani	nie	umieli	się	z	nimi	
obchodzić.	 –	 Szczęściem	 –	wspomina	
po	bitwie	-	mój	ojciec,	chociaż	ziemia-
nin,	miał	zacięcie	pirotechniczne	 i	na-
przywoził	z	I	wojny	światowej	różnych	
granatów	do	domu.	Stąd	właśnie,	a	nie	
z	wyszkolenia,	umiałem	się	z	nimi	ob-
chodzić.	 Własnymi	 swoimi	 granatami	
Niemcy	zostali	wyparci	z	jeszcze	jedne-
go	stanowiska.	Ułan	Kuc	ma	przestrze-
lony	 kark	 o	 milimetr	 od	 kręgosłupa,	

ale	nie	pozwala	się	
odesłać.	 Celowni-
czy	 elkaemu	 Zio-
ło,	 ma	 zabitego	
pomocnika,	 sam	
jest	 ciężko	 ranny	 i	
ostatkiem	 sił	 strze-
la	 do	 przeciwnika.	
Jasne,	 że	 za	 parę	
chwil	 jego	 elkaem	
zamilknie.	 Por.	 Po-
piel	ze	swoją	grupą	
rzucają	 granaty	 do	
bunkra	nr	4,	z	któ-
rego	 Niemcy	 ucie-
kają	 za	 murek,	 do	

bunkra	nr	5.	Następnie	ze	swoimi	uła-
nami	 przeskakuje	 do	 opuszczonego	
bunkra	nr	4.	Przebiegając	grzbiecikiem	
wzniesienia,	pod	ogniem	z	drugiej	linii	
i	pod	ogniem	bunkra	nr	6,	oglądają	się	
jak	 ścigana	 zwierzyna,	 kierując	 ogień	
na	wychylających	się	Niemców.	Ciężko	
ranny	 Zioło	 już	 całkiem	 zesłabł;	 chce	
jego	 elkaemu	 użyć	 ułan	 Freit,	 ale	 na	
próżno,	 elkaem	 jest	 rozbity	nieprzyja-
cielskim	 pociskiem.	 Cały	 ciężar	 spada	
na	drugi	elkaem	–	uł.	Ziubryniewicza.	
Jego	bren	pojedynkuje	się	ze	szpanda-
łem	Niemca.	Wreszcie		do	Niemca,	przy	
którymś	jego	wychyleniu	się,	wygarnął	
Ziubryniewicz,	wygarnął	z	drugiej	stro-
ny	 por.	 Ludwik	 Popiel,	wygarnął	 jego	
goniec	Piotrowski	–	niemiecki	bunkier	
nr	6	zamilkł.	Jeden	bunkier	zdobył	przy	
początku	walki	 ppor.	 Kurowski,	 jeden	
rtm.	 Stryjewski,	 a	 trzy	 już	 zdobyli	 oni	
ułani	Popiela.	Z sześciu więc bunkrów 
na szczycie wzgórza został tylko 
jeden ogromny, na 15 żołnierzy. – 
Ogarnęła nas jak gdyby furia bojo-
wa – wspomina por. Popiel - brako-
wało granatów, więc kpr. Kuligow-
ski porwał dwa kamienie i zawołał: 
„Krzykiem ich, panie poruczniku 
krzykiem!”. Ryknęliśmy straszliwie 
„hurra” Kuligowski rzucił swoje dwa 
kamienie, a ja ostatni granat. 

Przed bitwą, mjr Ludwik Popiel z lewej, ze swoimi żołnierzami.

W trakcie natarcia.
Mjr. Ludwik Popiel, drugi z prawej, ze swoimi żołnierzami, po zdobyciu 

klasztoru na Monte Cassino, radość zwycięstwa i smutek po stracie kolegów.

Niemcy	mając	przecięty	odwrót	do	
drugiej	 linii	 bunkrów,	 uciekali	 już	 tyl-
nym	wyjściem	w	stronę	Monte	Cassino.	
Kuligowski	 podskoczył	 w	 dół,	 porwał	
pozostawiony	przez	Niemców	cekaem,	
ustalił	 na	 podstawie	 i	 dał	 serię,	 któ-
ra	 zdążyła	 jeszcze	 dogonić	 Niemców,	
uciekających	po	odkrytym	 stoku.	 Padł	
jeden…	drugi…	trzeci…	czwarty…	pią-
ty…	szósty…	siódmy.	

Walka z drugą linią bunkrów  
Siły	 nasze	 coraz	 słabsze,	 amuni-

cji	 już	nie	było.	 Tymczasem	od	 strony	
nieprzyjaciela	bije	piekielny	ogień.	Pod	
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tym	ogniem	trzeba	było	cekaem	Durli-
ka	przenieść	do	schronu	nr	3,	do	któ-
rego,	jako	mającego	najlepszy	ostrzał,	
wrócił	 z	 bunkra	nr	 4	por.	 Ludwik	 Po-
piel.	 Kiedy	 pierwszy	 raz	wysunęli	 lufę	
cekaemu	z	tylnego	otworu	schronu	nr	
3,	okazało	się,	że	serie	biją	za	wysoko	i	
aby	je	zniżyć,	należy	cekaem	podnieść	
do	góry.	A	na	to	czyha	strzelec	wybo-
rowy	 i	 jego	 koledzy	 z	 granatnikami.	
Pierwszy	przy	 tych	usiłowaniach	pada	
kpr.	Durlik,	wtedy	wychyla	się	ułan	Zu-
bek,	ustawiając	karabin,	ale	i	on	zostaje	
ranny.	Z	kolei	pokazuje	się	w	otworze	
kpr.	 Kruszelnicki,	 zakładając	 coś	 pod	
podstawę	pada	zabity	kulą	w	czoło.	W	
schroniku	jest	tak	ciasno,	że	ciało	Kru-
szelnickiego	nie	pada,	 tylko	pozostaje	
oparte	 krwawiącą	 głową	 na	 por.	 Po-
pielu.	Ten,	nie	odsuwając	trupa	–	cały	
w	 krwawej	 posoce	 –	 poczyna	 sam	
strzelać	z	feralnego	cekaemu.	Niemcy	
wciąż	wysuwają	się	rzucając	granaty.	
Nam	zaś	brak	już	nawet	zdobycznych	
niemieckich	 granatów	 znalezionych	
w	 schronie.	 Por.	 Popielowi	 zaciął	 się	
tomson	(magazynki	unurzane	w	bło-
cie	–	deszcz	wciąż	pada).	Usiłuje	trzy-
mać	w	 szachu	Niemców	pistoletem,	
kula	 przechodzi	 wychylającemu	 się	
Niemcowi	tuż	przed	twarzą	i	odłupuje	
kawałek	głazu	przy	jego	nosie.	Wów-
czas	siedemnastolatek	Miarkowski	wy-

suwa	 się,	 pełza	 po	
rejonie,	 wynajduje	
porozrzucane	 gra-
naty.	To	on	właśnie	
przyniósłszy	 sześć	
i	 wyprawiając	 się	
po	siódmy	–	zginął,	
własnym	ciałem	tłu-
miąc	granat	 i	 ratu-
jąc	życie	kolegów.	

I	 wówczas	 –	
cicho	 i	 skromnie	
–	 wysuwa	 się	 ze	
skrajnego	prawego	
bunkra	 jakaś	 biała	
szmata	 uwiązana	
na	 patyku.	 Przy-
padł	 do	 niej	 nasz	
cekaem	 jak	 roz-
wścieczony	 brytan	
i	szarpie	parę	minut.	Dopiero	uciszają	
go	nasi	oficerowie,	wołają	w	dół,	do	
Niemców:	 –	 Alle	 heraus!...	 Jeszcze	
trwa	jakiś	czas,	nim	wszystko	ścichnie,	
nim	wszystko	rozdygotane	zamilknie.	
–	Alle	heraus!	...Z	bunkra	wysuwa	się	
postać	 podchorążego	 niemieckiego.	
Widząc	orzełki	na	hełmach,	 zawahali	
się	chwilę,	ale	na	cofnięcie	się	do	bun-
krów	było	 już	 za	późno.	Czy	walczy-
liśmy	 z	 komandosami?	 pyta	 Niemiec	
-	bo	takiej	furii	w	natarciu	jeszcze	nie	
widzieliśmy.

Szydłowcy strzelcy na cmentarzu w Wysocicach przy rodzinnym grobie 
Popielów, w którym spoczęły prochy mjr. Ludwika. Krzyż Virtuti Militari  

z okładki książki Melchiora Wańkowicza.

Tablice odsłonięte na Cmentarzu Wojennym 
San Lazzaro di Savena, jeszcze w Zakładzie 

Kamieniarskim w Szydłowie.

Serdecznie dziękuję 
Panu dr. n. rol. 
Stanisławowi 

Deskurowi 
z Sancygniowa, za 

pomoc w opracowaniu 
ww. artykułów i cenne 
uwagi podczas dwóch 
wizyt w Ściborzycach, 
które Pan Doktor znał 
jeszcze sprzed II wojny 

światowej.

Dziękuję także Panu 
Tadeuszowi Toporowi, 

siostrzeńcowi 
mjr. Ludwika 

Popiela, za gościnę 
w Ściborzycach 
i przekazanie 
interesujących 

informacji z lat pobytu 
wuja Ludwika na 

emigracji w Wielkiej 
Brytanii i Kanadzie. 

70 lat temu, 21 kwietnia 1945 
roku, 2. Korpus Polski zajął Bolonię. 
Przed Polakami stała między innymi 
ta sama 1. Dywizja Strzelców Spa-
dochronowych, która uczestniczyła 
w głównych działaniach bojowych 
na Monte Cassino, 4. Dywizja Spa-
dochronowa i 26. Dywizja Pancer-
na. Z tymi trzema dywizjami, Polacy 
musieli się rozprawić i zrobili to. 

Oddziały	 2.	 Korpusu	 Polskiego	
były	owacyjnie	witane	przez	ludność	
Bolonii.	9.	Batalion	Strzelców	Karpac-
kich	uzyskał	miano	,,bolońskiego”.	W	
bitwie	 bolońskiej	 zginęło	 300	 Pola-
ków,	a	600	zostało	rannych.

W	dniach	18-19	kwietnia	br.	pre-

mier	 Ewa	 Kopacz	 i	 minister	 obrony	
narodowej	Tomasz	Siemoniak	uczest-
niczyli	w	uroczystych	obchodach	70.	
rocznicy	 wyzwolenia	 Bolonii,	 jakie	
odbyły	 się	 na	Cmentarzu	Wojennym	
San	Lazzaro	di	Savena,	gdzie	spoczy-
wa	1432	żołnierzy	2	Korpusu	Polskie-
go	poległych	w	kampanii	włoskiej.	W	
trakcie	uroczystości	została	odsłonię-
ta	tablica	upamiętniająca	pobyt	Jana	
Pawła	 II	 na	 Polskim	 Cmentarzu	Wo-
jennym	 w	 Bolonii	 oraz	 tablica	 upa-
miętniająca	ppłk.	Zbigniewa	Kiedacza	
-	dowódcy	15	Pułku	Ułanów	Poznań-
skich,	poległego	w	październiku	1944	
r.	pod	Civitella	di	Romana.	Obydwie	
odsłonięte	 tablice	 zostały	 wykonane	

Z ziemi szydłowskiej do włoskiej

Na	lewo	od	tej	walki	atakowali	Uła-
ni	Poznańscy.	W	pewnej	nawet	chwi-
li,	 już	 po	 zlikwidowaniu	 stanowisk	
niemieckich,	nadzór	nad	całością	ob-
jął	mjr	Zbigniew Kiedacz*	 -	 dowód-
ca	 15.	 Pułku	 Ułanów	 Poznańskich.	 
Mjr Kiedacz, udawszy się na odcinek 
3. szwadronu Ułanów Karpackich, 
lojalnie w meldunku z dn. 23 maja 
podkreślił, że główny wysiłek walki 
spadł na barki „Karpatczyków” Lu-
dwika Popiela

*czyt. poniżej

w	Zakładzie	Kamieniarskim	w	Szydło-
wie,	który	na	swoim	koncie	ma	także	
inne	historyczne	dzieło	–	komplekso-
we	odnowienie	wolskiego	Cmentarza	
Powstańców	Warszawskich.	

Tekst: Jan Mazanka, foto: arch. zakładu
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Władysław Rzadkowolski  
- Wspomnienia staszowskie z lat wojny i okupacji 

Odcinek 6.
Idąc	kiedyś	ul.	Kościelną	spotka-

łem	Neumana.	 Był	 to	 zamożny	 ku-
piec	staszowski,	bogacący	się	prze-
ważnie	na	stosunkach	finansowych	
i	handlowych	z	okolicznym	ziemiań-
stwem.	Stał	na	ulicy	i	oparty	o	dom,	
w	 którym	 mieszkał,	 wygrzewał	 się	
w	 prażących	 promieniach	 słonecz-
nych.	Żydom	nie	wolno	było	już	zaj-
mować	 się	 handlem,	mógł	więc	 p.	
Neuman	 pozwolić	 sobie	 na	 słodką	
bezczynność.	

Przystanąłem.	 Co	 słychać	 –	 za-
gadnąłem.	 Ten,	 beztrosko	 i	 z	 pew-
ną	 siebie	 miną	 odpowiedział,	 iż	
wszystko	 w	 porządku.	 Pan	 Neu-
man	wyraził	przekonanie,	 iż	Żydów	
„nie	ruszą”.	„Oni	nas	się	boją”.	„Bo	
światem	 –	 proszę	 Pana	 rządzi	 to”	
–	 tu	 nagle	 otworzył	 zamkniętą	 do-
tąd	 dłoń,	 na	 której	w	 promieniach	
rażącego	 słońca	 błysnął	 ulewą	 ko-
lorowych	 ogni,	 olśniewający,	 duży	
brylant.	 Życzę	 wam	 tego,	 powie-
działem	i	poszedłem	dalej.

W	getcie	rozeszła	się	wiadomość,	
że	 Niemcy	 mają	 organizować	 tzw.	
„Szopy”,	tj.	zakłady,	w	których	Żydzi	
będą	 wykonywać	 prace	 krawieckie	
dla	potrzeb	wojska.	Marzeniem	każ-
dej	 rodziny	 żydowskiej	 było	dostać	
się	 do	 owych	 „Szop”.	 Dawało	 to	
możność	 uratowania	 życia	 lub	 po-
ważnego	jego	przedłużenia.	Wkrót-
ce	 po	 rozejściu	 się	 tej	 wiadomości	
zjawił	 się	 u	 mnie	 pewien	 Żyd	 i	 w	
bardzo	nieśmiałej	formie	prosił,	czy	
nie	mógłby	mu	pomóc	w	dostaniu	
się	do	„Szop”.	Był	 to	cichy,	spokoj-
ny,	 biedny	 Żyd	 –	 podobno	 krawiec	
jednego	 z	 teatrów	 łódzkich.	 Miał	
dwie	delikatne,	dobrze	ułożone	cór-
ki	w	wieku	 gimnazjalnym.	 Rodzina	
ta	dziwnie	ujęła	za	serce	mnie	i	moją	
Żonę.	 Przyjęcie	 do	 „Szop”-	 jak	 mi	
powiedział	 –	 zależało	 od	 starszego	
Gminy	i	tam	należało	robić	starania.	
Udałem	się	więc	do	owej	Gminy.	

Odpowiedziałem,	że	jest	to	bied-
ny	 łódzki	 Żyd	 i	 przypuszczam,	 że	
pieniędzy	nie	ma.	Ale	spokojny	i	po-
rządny	człowiek	–	dodałem.	„To	musi	
umrzeć”	 –	 odpowiedział.	 Rozmowa	
zakończyła	 się	na	niczym.	Zapowie-
działem,	 że	 przyjadę	 jeszcze	 jutro.	
Ostatecznie	 krawca	 do	 ,,Szopa”	
przyjął.	

Krążące	 od	 pewnego	 czasu	wie-
ści	 stały	 się	 rzeczywistością.	 Termin	
likwidacji	 getta	 został	 wyznaczony.	
Mieszkańcy	 getta,	 których	 stan	 do-
chodził	 do	 kilku	 tysięcy	 osób,	mieli	
być	doprowadzeni	marszem	pieszym	
do	najbliższej	stacji	kolejowej.	W	get-
cie	zaroiło	się.	Jedni,	którzy	wierzyli,	
że	 doprowadzeni	 zostaną	 na	 nowe	
miejsce	 pobytu	 i	 tam	 będą	 zatrud-
nieni	przy	 różnych	 robotach,	 szyko-
wali	 się	do	odejścia.	Wiązali	 toboły,	
ładując	w	nie	niby	najpotrzebniejsze	
rzeczy.	 Inni,	 którzy	 przewidywali,	
że	 idą	 na	 zagładę	 –	 uciekali.	 Robili	
nocą	podkopy	pod	drutami	i	ryzyku-
jąc	–	uciekali.	Części	z	nich	udała	się	
ucieczka.	Szli	na	wsie	i	do	pobliskich	
lasów.	 Kiedyś	 Niemcy	 zorientowali	
się	w	ucieczce	 Żydów	 z	getta	 robili	
zasadzki,	obławy,	uciekinierów	wyła-
pywali	i	zabijali	na	miejscu.	Nadeszła	
nareszcie	 noc,	 która	 dla	 staszow-
skich	Żydów	była	ostatnią	ich	poby-
tu	w	tym	mieście	a	dla	wielu	z	nich	
ostatnią	nocą	w	 ich	życiu.	Noc	była	
wyjątkowo	 ciemna.	 Minęła	 północ,	
ale	 świt	 nie	 rozjaśniał	 jeszcze	 ciem-

Władysław 
Rzadkowolski 
w mundurze 

podchorążego 
Wojska 

Polskiego, lata 
trzydzieste, 

przed II wojną 
światową.

Po niewielkim, pustym w tej chwili 
pokoiku, chodził nerwowo w tę i z po-
wrotem wysoki, szczupły, w sile wieku 
mężczyzna. Nie znałem go. Podobno 

był to łódzki Żyd. Przyjął mnie grzecz-
nie, ale w każdym słowie, w każdym 

ruchu widać było nerwy. Rozmawiając 
ze mną nie przerwał chodzenia. Nie 

dziwiłem się ani jego nerwowości, ani 
jego stosunkowi, jakie zajął po wyłusz-

czeniu przeze mnie sprawy. Przecież 
miał 90% pewności, że prędzej czy 

później zlikwidują i jego. „Pieniądze 
ma?” – zapytał.

Rodzina krawca nie uniknęła tragedii. Obydwie córki schwytali. Wieźli do Sandomie-
rza. W lesie wyskoczyły z wozu i uciekały do lasu. Zastrzelono je. Żona poszła z transportem 

wysiedlanych Żydów. Krawiec, wywieziony został z Szopami i słuch o nim zaginął. 
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ności,	gdy	na	Rynku	rozległ	się	suchy,	
pojedynczy	 strzał.	 Wyskoczyłem	 z	
łóżka	i	znowu	–	jak	kiedyś	przy	innej,	
opisanej	już	okazji	–	uchyliłem	nieco	
zasłonę	w	oknie,	 szukałem	przyczy-
ny	 czy	 skutku	 strzału.	 Było	 ciemno.	
Z	 trudem	 rozpoznawałem	 zaledwie	
sylwetki	 kilku	 ludzi,	 którzy	 stali	 na	
Rynku,	w	 pobliżu	 Składu	Apteczne-
go	p.	Tomaszewskiego.	Nieco	z	boku	
leżał	na	ziemi	jakiś	przedmiot.	Rów-
nocześnie	zauważyłem,	że	od	strony	
getta	płynąć	zaczęła	na	Rynku	lawi-
na	 ciemnych	 postaci.	 Zaczęła	 się	 li-
kwidacja	 getta	 –	 powiedziałem	 do	
Żony.	

Jak	 się	 potem	 okazało	 –	 strzał	
był	 sygnałem	dla	Żydów	do	zbiórki.	
Przedmiotem	 leżącym	 na	 ziemi,	 był	
trup	żydówki	zabitej	słyszanym	prze-
ze	mnie	strzałem.	Owe	sylwetki	sto-
jące	 na	Rynku,	 byli	 to	 SS-mani,	 do-

wodzący	 grupą	 likwidacyjną,	 która	
przyjechała	do	Staszowa.

Wyrównywali	szeregi.	Używali	do	
tego	 długich	 kijów,	 którymi	 przesu-
wali	stojących	w	szeregach	ludzi.	Wy-
równywanie	przychodziło	im	trudno,	
gdyż	 szeregi	 składały	 się	 z	 ludzi	 ob-
juczonych	 tobołami,	 dziećmi.	 Każdy	
z	wysiedlanych	starał	się	jak	najlepiej	

Rynek począł szybko zapełniać 
się. Mimo fali ludzkiej wpływającej na 
Rynek, mimo, iż w tłumie były i dzieci 
– ciszy nie zakłócił żaden głos. Słychać 
było tylko szum, coś w rodzaju odgło-
sów, jakie wydają rojące się pszczoły. 
Tymczasem robiło się coraz widniej. 
Można już było rozróżnić poszcze-

gólne postacie. Rynek zapełniony był 
ludźmi. Mieszkańcy getta stali ufor-

mowani w kilka kolumn. 

W pędzących kolumnach poczęto 
wyrównywać i utrzymywać porządek 
– ogniem. Zaczęła się strzelanina. Do 
każdego, kto wychylił się z szeregu – 
strzelano. W transporcie wynikła pa-
nika. Ogarnięte zwierzęcym strachem 
kolumny już nie szły a biegły naprzód. 

Nikt nie zwracał uwagi na nikogo. 
Rzucano toboły, deptano dzieci, tra-
towano drgające jeszcze ciała swych 

współtowarzyszy. 

zaopatrzyć	na	drogę,	prowadzącą	w	
nieznaną	 przyszłość.	 Stojąc	 w	 sze-
regach	 Żydzi	 zachowywali	 się	 spo-
kojnie.	 Rozumowali	 zapewne,	 iż	 od	
ostatecznego	przeznaczenia	dzieli	ich	
jeszcze	pewien	okres	czasu,	potrzeb-
ny	chociażby	na	dostanie	się	na	nowe	
miejsce	pobytu.	W	tych	warunkach	i	
w	owych	czasach	liczyło	się	–	jako	bez-
cenną	 zdobycz	 –	 każdą	 chwilę	prze-
dłużającą	 życie.	 Choć	 bez	 żadnych	
podstaw	–	łudzono	się,	iż	każda	chwi-
la	zwłoki	przynieść	może	ocalenie.	W	
tym	 okresie	 straciło	 swe	 znaczenie	
powiedzenie	–	czas	to	pieniądz.	Aktu-
alnym	dla	tego	okresu	było:	czas	–	to	
może	ocalenie.	Już	wstał	jasny	dzień.	
Radośnie	wschodzące	słońce	nie	pa-
sowało	 jednak	 do	 tego,	 co	 w	 dniu	
tym	działo	się	na	Rynku	i	potem	poza	
Rynkiem.	Nie	pasowało	zwłaszcza	do	
tego	piekła,	 które	wkrótce	miało	 się	

tu	 zacząć,	 a	 czego	 nie	 przewidywał	
ani	 żaden	 z	gotowych	do	odmarszu	
Żydów,	ani	nikt	z	pozostałych	miesz-
kańców	 Staszowa.	 Kolumny	 zostały	
uporządkowane.	 Transport	 gotowy	
do	odmarszu.	Na	uboczu	stał	skrom-

nie,	mało	zwracając	na	siebie	uwagi,	
oddział	w	czarnych	mundurach.	Byli	
to	 Ukraińcy.	 Cała	 bowiem	 uwaga	
zwrócona	była	na	przygotowujących	
transport	SS-manów.	Liczono,	iż	jeśli	
coś	złego	mogłoby	kogoś	spotkać,	to	
tylko	 z	 ich	 strony.	 Zresztą	 –	w	pew-
nym,	 momencie	 oddział	 „czarnych”	
ruszył	 się	 i	 pomaszerował	 w	 ulicę	
Krakowską.	 Padły	 komendy.	 Żydzi	
zarzucili	na	plecy	 toboły,	 chwycili	 za	
walizy,	brali	na	ręce	 i	plecy	mniejsze	
dzieci.	Transport	ruszył.	Z	chwilą,	kie-
dy	czoło	transportu	wkraczało	w	ulicę	
Krakowską	 eskortę	 transportu	 przej-
mować	 zaczęli	 od	 SS-manów	 usta-
wieni	 tam	 Ukraińcy.	 Rozstawieni,	 w	
miarę	przepływu	kolumn,	w	pewnych	
odstępach	 ruszali	 stopniowo	 razem	
z	 transportem.	 Przejąwszy	 transport	
poczęli	 krzyczeć,	 nawołując	 do	 po-
śpiechu	 i	 utrzymania	 porządku.	 Ob-
ciążeni	 nadmiernie	 ludzie	 z	 trudem	
mogli	zwiększyć	tempo	marszu	a	tym	
bardziej	utrzymać	równanie	w	szere-
gach.	I	rozpętało	się	piekło.	Teraz	do-
piero	okazało	się,	jak	cenną	jest	każ-
da	chwila	życia,	okazało	się	również,	
jak	 złudne	było	w	owych	czasach	 li-
czenie	na	wygranie	czasu.	„Czarnym”	
nie	wystarczyło	bowiem	ustne	nawo-
ływanie	do	zachowania	porządku.	

Strzały,	 mające	 utrzymać	 porzą-

cd na następnej str.
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dek	 powodowały,	 iż	 biegły	 już	 nie	
zorganizowane	 kolumny	 a	 gnana	
jakimś	 obłędnym	 strachem	 skłębio-
na,	 zawodząca	masa.	 To	nie	był	po-
chód,	 to	 nie	 był	marsz	 ludzi.	 Był	 to	
jakiś	 makabryczny	 korowód	 śmierci.	
Przed	chwilą	żywy,	marzący	może	w	
skrytości	 o	 przeżyciu	 –	 za	 chwilę	 le-
żał	 na	 trasie	marszu	 zastrzelony	 lub	
zadeptany.	 Przerażające	 zawodze-
nie,	 pisk	 deptanych	 dzieci	 i	 obłędny	
strach	w	oczach	pędzonej	masy	ludz-
kiej.	 Pochód	 szedł	 jednak	 naprzód.	
Ulica	 miasteczka	 a	 dalej	 droga,	 po	
której	przeszedł	ten	transport	śmierci	
pokryte	 były	 łachmanami	 martwych	
lub	konających	ciał	ludzkich,	trupami	
zdeptanych	dzieci,	 tobołami,	waliza-
mi,	 teczkami.	W	szeregach	nieszczę-
śliwych	 tych	 ludzi	 zrozumiano,	 iż	 to	
wszystko	 jest	 bez	 znaczenia,	 że	 nie	
jest	potrzebne,	bo	dla	nich,	jeśli	to	już	
nie	koniec,	to	początek	nieuchronne-
go	końca.	Groza	powiała	przez	jakby	
wymarłe,	miasteczko.	Ten,	kto	znalazł	
się	 na	 trasie	 tego	 pochodu	 śmierci,	
chyłkiem	 przemykał	 się	 przez	 ulicę	
i	 znikał	w	najbliższej	 bramie	 czy	 za-
budowaniu.	 Przechodząc	 ulicą	 Kra-

kowską	wiele	razy	trzeba	było	omijać	
lub	 przechodzić	 przez	 leżące	 trupy.	
Leżały	 gęsto.	 Leżały	 też	 gęsto	 trupy	
mieszkańców	staszowskiego	getta	na	
całej,	 wielokilometrowej	 trasie	 prze-
marszu	 transportu.	 Makabryczność	
tego	przemarszu	powiększało	jeszcze	
to,	 iż	 na	 pewnym	odcinku	 trasy,	 po	
której	pędzono	transport,	pracowały	
żydowskie	 oddziały	 robocze,	 budu-
jące	 drogę	 czy	 tłukące	 kamienie.	 Te	
dantejskie	wprost	sceny	odbywały	się	
na	oczach	tych	oddziałów.	Żydzi	pra-
cujący	w	tych	oddziałach	patrzyli	jak	
pędzono	 i	 zabijano	 ich	 najbliższych	
–	żonę,	rodziców,	dzieci.	 I	nieraz	za-
stanawiał	 nas	 fakt	 biernego	 zacho-
wania	 się	 tych	 ludzi	w	 takiej	 chwili.	
Niejednokrotnie	 zadawaliśmy	 sobie	
pytanie,	 jak	postąpiliśmy	w	 tym	wy-
padku,	my.	Czy	równie	obojętnie	pa-
trzyliśmy	 na	 mękę	 i	 śmierć	 naszych	
najbliższych,	 czy	 też	 rzucając	 się	 na	
stosunkowo	nieliczną	eskortę	z	 tym,	
co	mieliśmy	w	ręku	a	choćby	i	z	go-
łymi	 rękoma	 –	 ginęlibyśmy	 razem.	
Rodziny	żydowskie	uchodziły	zawsze	
za	bardzo	spoiste.	Podkreślało	się	ich	
wzajemną	 troskliwość,	 przywiąza-

Grafiki rysuje 
i nieodpłatnie 

przekazuje staszowski 
artysta malarz  
Józef Juszczyk.
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nie,	poświęcenie.	Czy	był	to	więc	tak	
wielki	 strach,	 zobojętnienie	 wobec	
ogromu	 nieszczęść,	 rezygnacja?	Dla 
czytelnika, który nie przeżył tych 
czasów, nie patrzył na zbrodnie 
Niemców w Polsce – opis ten wy-
dawać się może fantazją. Jest to 
jednak jak najbardziej autentyczny 
opis likwidacji getta w Staszowie. 

cdn.

17 września 2015 r. w Warszawie 
w rocznicę inwazji ZSRR na Polskę 
odbył się I Zlot Organizacji Proobron-
nych pod hasłem „Tobie Ojczyzno”.

Uczestniczyli	w	nim	uczniowie	i	ab-
solwenci	 klas	 mundurowych	 Liceum	
Ogólnokształcącego	im.	ks.	kard.	Stefa-
na	Wyszyńskiego	w	Staszowie,	wraz	 z	
opiekunami:	 Anicetą	 Wójcik,	 Markiem	
Morawskim	 i	 Edwardem	 Drózdem,	
oraz	 strzelcy	 Jednostki	 Strzeleckiej,	
która	działa	przy	liceum.	Zlot	oficjalnie	
rozpoczął	 działalność	 Federacji	 Orga-
nizacji	 Proobronnych	 pod	 patrona-
tem	 Ministerstwa	 Obrony	 Narodowej	
i	 przewodnictwem	 gen.	 Bogusława	
Packa.	 Federacja	 ma	 stworzyć	 system	

proobronny	 państwa,	 kształtować	 po-
stawy	patriotyczno-obronne	młodzieży.	
W	uroczystości	wzięli	udział	uczniowie	
klas	mundurowych	z	całej	Polski,	a	także	
młodzież	zrzeszona	m.in.	w	związkach	
strzeleckich,	 bractwach	 kurkowych,	
harcerstwie,	 grupach	 rekonstrukcyj-
nych.	 Uczestnicy	 zlotu	 spotkali	 się	 na	
Placu	Piłsudskiego.	W	dniu	rocznicy	ata-
ku	ZSRR	na	Polskę	oddali	hołd	ofiarom	
II	wojny	 światowej	podczas	uroczyste-
go	 apelu.	 Następnie	 delegacje	 złożyły	
wieńce	 	 i	 wiązanki	 kwiatów	 na	 płycie	
Grobu	 Nieznanego	 Żołnierza.	 Przema-

Ze zlotu „Tobie Ojczyzno”
wiali:	 minister	 obrony	 Tomasz	 Siemo-
niak,	 Anna	Maria	 Anders	 -	 córka	 gen.	
Władysława	Andersa,	dowódcy	Polskich	
Sił	Zbrojnych	na	Zachodzie	i	prof.	Leszek	
Żukowski	 -	 prezes	 Światowego	 Związ-
ku	 Żołnierzy	 AK.	 Ceremonię	 otwarcia	 
I	Zlotu	Organizacji	Proobronnych	„Tobie	
Ojczyzno”	zakończyła		uroczysta	defila-
da	 z	 udziałem	 uczestników	 spotkania.	
Kolejnym	punktem	zlotu	był	piknik	hi-
storyczno-patriotyczny	 zorganizowany	
w	Akademii	Obrony	Narodowej.	

Tekst: Aniceta Wójcik
Foto: Marek Morawski 

Staszowianie przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
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To nasz świat… 
Wrzesień jest miesiącem 

szkoły. Dla mnie tak było, 
odkąd pamiętam i tak pozo-
stanie. Patrzę z okna moje-
go mieszkania na plac przed 
„dwójką” i ten charaktery-
styczny widok i hałas zbie-
rających się tam, 1 września 
każdego roku, dzieci, przy-
wołuje wspomnienia, ale 
nie o nich dzisiaj napiszę. 

Sprawy szkoły, a ścisłej może uczniów, są mi nadal 
bliskie. Znam je przecież od lat, obserwuję i zdarza 
się,  życzliwie  oceniam. Z niepokojem przyjmuję cią-
głe zmiany szkolnych programów, liczby uczniów w 
klasach, podręczników, coraz to nowe „biurokratycz-
ne” wymagania w stosunku do nauczycieli i zastana-
wiam się, w jaki sposób można im jeszcze utrudnić 
codzienną  pracę  z uczniami. Iloma jeszcze nowymi 
obowiązkami ich obarczyć, nakazać, polecać, zobo-
wiązywać. Jakkolwiek by to nie nazwać, nie zazdrosz-
czę im nowych problemów z podręcznikami w  tym 
roku szkolnym i kolejnymi, aż do 2017 roku, kiedy to 
wszyscy uczniowie  podstawówek i gimnazjów  mają  
otrzymać  darmowe podręczniki.

Napisałam „mają”, w formie niedokonanej, bo tak 
naprawdę nie jest to wcale takie pewne. Póki co, kło-
pot, za mało powiedziane, raczej poważny problem, 
mają wszyscy: nauczyciele, uczniowie, rodzice, księ-
garnie i wydawnictwa. Nauczyciele dyktują uczniom 
materiał do nauczenia, korzystają ze starych książek, 
bo nie wszyscy uczniowie otrzymali nowe podręcz-
niki. Uczniowie więcej  piszą, przepisując z książek i 
z  internetu, co też nie jest znowu takie złe. Rodzice 
płacą wyższe kwoty za książki i ani księgarnie, ani też 
wydawcy nie przyznają się do podwyżek.

Księgarze, jak twierdzą,  sprzedają  podręczniki 
po cenach kosztów. Zdarza się,  że w tym pomyśle 
z darmowymi książki gubią się nie tylko rodzice, a z 
rządowego programu „wyprawka szkolna” nie każdy 
może skorzystać. Księgarnie pozbawione możliwości 
sprzedawania podręczników, co też ma stać się w cią-
gu dwóch lat, staną  się nierentowne i zbankrutują. 
Wydawnictwa kwitną, a najbardziej pokrzywdzeni są 
uczniowie i ich rodzice.

Kto na tych rewolucjach (czy rewelacjach) książ-
kowych skorzysta? Nie wiem, ale dostrzegam totalny 
bałagan we wszystkich „ogniwach” zainteresowa-
nych podręcznikami. A tak było pięknie! Młodsze ro-
dzeństwo korzystało z podręczników starszego. Listę 
koniecznych książek otrzymywali uczniowie na koniec 
roku szkolnego. Rodzice kupowali je spokojnie, bez 
jakichś niezdrowych emocji w księgarniach, zaopatru-
jąc tam swoje dzieci w niezbędne przybory do pracy, 
a szkolne tornistry ( A jaki ciężki ma dzisiaj uczeń np.

 V klasy!!!)  były wcześniej przygotowane do szko-
ły. Cóż, kiedyś wszystko było inne: pory roku, cielę-
cina, śledzie i  książki, np. elementarz. Inni też byli 
ludzie i całkiem inny był nasz  świat. 

Dzisiejszy… szkolny nie jest wcale ani bezpieczny, 
ani przyjazny dla całej szkolnej społeczności także z 
powodu pojawienia się jeszcze groźniejszego pro-
blemu. Stały się nim dopalacze i walka z przemocą. 
Niebezpieczne dla zdrowia każdego dziecka „sytu-
acje  dopalaczy” mogą pojawiać się, a może już ist-
nieją, w szkołach. Agresję i autoagresję spotyka się 
od dawna, ostatnio zaś znacznie się nasiliła i skutecz-
ne jej zapobieganie, ograniczanie, zwalczanie, będą 
zapewne priorytetowym zadaniem wychowawczym 
szkół wszystkich typów, od ucznia podstawówki do 
maturzysty. W naszym województwie, jak informuje 
świętokrzyski kurator oświat, pani Małgorzata Muzoł, 
organizowane są szkolenia nauczycieli  w  zakresie 
walki z dopalaczami i przemocą. Już 105 nauczycieli 
przeszło takie szkolenie. To bardzo konkretna i po-
trzebna pomoc, ale w te konieczne i natychmiastowe 
działania na pewno powinni być włączeni zarówno 
rodzice, jak i całe społeczności szkoły, także najbliższe 
pozaszkolne środowiska uczniów, organizacje i sto-
warzyszenie, wszyscy, którym zdrowie i bezpieczeń-
stwo dzieci jest bliskie i ważne. Sami nauczyciele nie 
podołają temu trudnemu i odpowiedzialnemu zada-
niu. A przecież uczniowie nastręczają wielu innych, 
może drobniejszych trudności i kłopotów wychowaw-
czych, a i te także nauczyciele, wychowawcy, peda-
godzy mozolnie i w codziennej pracy, rozwiązują. W 
każdym nowym roku szkolnym stają przed nimi nowe 
i coraz trudniejsze obowiązki do spełnienia. Znam do-
skonale pracę w szkole, dlatego cenię i  szanuję wysił-
ki wszystkich Nauczycieli.

Dyrekcjom, Nauczycielom, Wychowawcom, 
Uczniom wszystkich szkół z terenu miasta, gminy i po-
wiatu, także Rodzicom, Pracownikom oświaty i tym 
wszystkim Sojusznikom szkoły, którzy pomagają w jej 
właściwym funkcjonowaniu i organizowaniu  pracy 
… życzę, żeby ten 2015/2016 rok był spokojny, bez-
pieczny, dobry dla Was, żeby przyniósł osiągnięcia w 
realizacji założonych planów i zamierzeń. Niech Wam 
dopisuje zdrowie i pomyślność osobista i zawodowa. 
To nasz wspólny szkolny świat…

Wrzesień 2015
Jadwiga Szyszka

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
śmierci

Męża
Pani mgr 

Jadwidze Szyszce 
oraz członkom Rodziny Zmarłego

składają
Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie

oraz pracownicy Starostwa 
i redakcja kwartalnika 
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W piątek, 18 września br., po 

godz. 15:00, zaczęli zjeżdżać do 
Staszowa młodzi ludzie z całej Die-
cezji Sandomierskiej. Każdy uczest-
nik otrzymał identyfikator, infor-
mator - „Pakiet wjazdowy”, miejsce 
noclegowe oraz garść życzliwości 
od gospodarzy miejsca. 

Przybywającym	młodym	z	całej	die-
cezji	przez	trzy	dni	trwania	spotkania	
gościny	 udzielili	 mieszkańcy	 dziewię-
ciu	 parafii:	 Bogoria,	 Kiełczyna,	 Kotu-
szów,	Kurozwęki,	Niemirów,	Rytwiany,	
Wiśniowa,	 dwie	 parafie	w	 Staszowie	
oraz	miejscowe	szkoły.

Tegoroczne	Diecezjalne	Dni	Młodych	
rozpoczęto	zawiązaniem	wspólnoty	w	
trzech	kościołach	stacyjnych:	w	Bogorii	
oraz	w	Staszowie:	w	kościele	św.	Bar-
bary	 i	 Sanktuarium	św.	 Jana	Pawła	 II.	
W	 każdym	 z	 kościołów	młodzi	mogli	
poznać	historię	drogi	do	młodzieńczej	
świętości	 Stanisława	 Kostki.	 Podczas	
spotkania	 formacyjnego	 mówiono	 o	
destrukcyjnym	 działaniu	 dopalaczy.	
Prezentacją	 multimedialną	 i	 wykład	
wsparło	dwoje	policjantów	z	Komendy	
Powiatowej	 Policji	 w	 Staszowie.	 We-
dług	planu	,,Droga	krzyżowa”	miała	się	
odbyć	ulicami	miast.	Niestety,	niesprzy-
jająca	pogoda	sprawiła,	że	to	nabożeń-
stwo	zostało	odprawiane	w	każdym	z	
kościołów	stacyjnych.	

Sobotę,	 drugi	 dzień	 zjazdu	 rozpo-
częto	mszą	świętą	w	kościołach	stacyj-
nych,	po	których	miało	miejsce	spotka-
nie	ze	wspólnotą	Przymierze	Miłosier-
dzia.	 Po	 obiedzie	 uczestnicy	 Dni	 spo-
tkali	się	w	amfiteatrze	,,Nad	Zalewem	
nad	 Czarną”	 w	 Staszowie.	 Na	 scenie	
dominował	zespół	,,Full	Power	Spiryt”,	
a	 także	 animatorzy	 ,,Kręgu	 radości	 –	
tańców	integracyjnych”.	O	godz.	19:00	
miało	miejsce	spotkanie	modlitewne	ze	
świadectwem	zespołu	,,New	Life’m”.	

Niedzielę,	ostatni	dzień		zlotu,	roz-
poczęto	 spotkaniami	 przy	 kościołach	
stacyjnych	 i	 ,,Drogą	 do	Wieczernika”	
na	 plac	 przy	 amfiteatrze	 ,,Nad	 Czar-
ną”,	gdzie	miało	miejsce	spotkanie	ze	
wspólnotą	 Przymierze	 Miłosierdzia,	
po	 którym	 wysłuchano	 koncertu	 ze-
społu	OReMuz.	O	godz.	12:00	rozpo-
częła	 się	msza	 święta	 pod	 przewod-
nictwem	 biskupa	 sandomierskiego	
ks.	 dr.	 Krzysztofa	 Nitkiewicza,	 którą	
zakończono	Diecezjalne	Dni	Młodych	
w	Staszowie.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Diecezjalne Dni Młodych  
w Staszowie

Młodzi w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Staszowie. 

W czasie modlitwy ,,Drogi krzyżowej”.

Na scenie zespół ,,Full Power Spiryt”.

Animatorzy ,,Kręgu radości – tańców 
integracyjnych”.

 Mszą świętą odprawioną o godz. 12:00 w 
Staszowie zakończono Diecezjalne Dni Młodych.

Młodzież w ,,Kręgu radości”.


