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W numerze:
• Z obrad sesji Rady Powiatu w Staszowie
• Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu
• Strażackie święta w powiecie
• Spotkanie z marszałkiem
• Szklarki jak co roku
• Kolejne drogi do remontu
• Konkursowe sukcesy uczniów
• Różnorodność metod, jedność idei
• III spotkanie ze św. Jakubem
• Będzie nowy pamiętnik
• Pamiętnik staszowski odc. 9

Hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski w bitwie pod Cecorą 17 września 1620 roku, obraz Witolda Piwnickiego.

Z wizytą u mołdawskich
przyjaciół

W dniu 11 czerwca 2016 roku, delegacja powiatu staszowskiego z mołdawskimi gospodarzami przed obeliskiem we wsi Bieriezowska, w powiecie Dondiuszany,
upamiętniającym śmierć hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego w dniu 7 października 1620 roku, w czasie odwrotu po bitwie pod Cecorą.

Na zaproszenie przewodniczącego powiatu Dondiuszany w Republice Mołdawii Viktora Kiriaka, 11 czerwca
br., z jednodniową wizytą na ziemi dondiuszańskiej przebywała 37 – osobowa delegacja Rady i Zarządu Powiatu
w Staszowie, na czele ze starostą staszowskim Michałem Skotnickim i wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Markiem Chylą. Oprócz radnych powiatu staszowskiego, w skład delegacji wchodzili także: naczelnicy Wydziałów
w Starostwie staszowskim, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy centrów kultury, a także
przedsiębiorcy.
czyt. na str. 8
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Z prac Rady i Zarządu Powiatu...
Podczas 27. sesji Rady Powiatu w Staszowie, jaka odbyła się w dniu
22 czerwca br., radni przyjęli 10 projektów uchwał, w tym najważniejszy,
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2015 rok.

Jednogłośne absolutorium dla
Zarządu Powiatu w Staszowie

z uzasadnieniem, odczytał przewodniczący tej Komisji Jerzy Karwasiński.
W świetle zaprezentowanych opinii,
udzielenie absolutorium Zarządowi
Powiatu w Staszowie za 2015 rok,
przyjęto jednogłośnie. Starosta staszowski Michał Skotnicki, podziękował wszystkim współpracownikom za
konstruktywną współpracę na rzecz
realizacji zadań, zapisanych w bu-

Obrady prowadził przewodniczący Rady Damian Sierant, w towarzystwie
wiceprzewodniczących: Marka Chyli i Stanisława Walczyka.

Skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska odczytała uchwałę Składu Orzekającego
RIO w Kielcach, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz
z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu, wraz z uzasadnieniem
odczytał przewodniczący tej Komisji Jerzy Karwasiński.

Starosta staszowski Michał Skotnicki podziękował za jednogłośne udzielenie
absolutorium Zarządowi Powiatu za 2015 rok, a wicestarosta Tomasz Fąfara
wręczył skarbnik powiatu Jolancie Piotrowskiej bukiet kwiatów, która gratulacje
przyjmuje od przewodniczącego Rady Damiana Sieranta.

Głosowanie projektu uchwały absolutoryjnej, poprzedziło przyjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2015 rok. Uchwałę nr 36/2016 VII
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach, w sprawie
opinii o sprawozdaniach z wykonania

budżetu Powiatu Staszowskiego za
2015 rok, wraz z informacją o stanie
mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami, odczytała
skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 maja
2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu, wraz

dżecie powiatu w poprzednim roku.
Szczególne słowa uznania skierował
pod adresem skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej. Poza 2 uchwałami dotyczącymi absolutorium, radni przyjęli również pozostałe 8 projektów
uchwał, jakie znalazły się w programie
sesji.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie za 2015 rok, przyjęto jednogłośnie, podobnie jak i wszystkie pozostałe projekty uchwał.
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Posiedzenie, które otworzył i prowadził przewodniczący Rady Damian Sierant, odbyło się w dniu 24 maja br.
Do zaproponowanego porządku obrad nie wprowadzono większych zmian, jedynie starosta staszowski Michał
Skotnicki, poinformował o niewielkich korektach w projekcie uchwały dotyczącej zmian w budżecie powiatu,
które wniesiono w czasie obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Z obrad 26. sesji Rady Powiatu w Staszowie

W punkcie ,,interpelacje i zapytania”, radny Jacek Nowak – prezes PGK
Połaniec, zawnioskował o podjęcie
działań w sprawie zapisów w projekcie ,,ustawy wodnej” proponowanej
przez Ministerstwo Środowiska, która
po przyjęciu przez Sejm RP w aktualnym kształcie, spowoduje drastyczny
wzrost opłat mieszkaniowych i wod–
kan, a także kosztów funkcjonowania
wielu zakładów, głównie elektrowni.
Starosta Michał Skotnicki potwierdził
obawy radnego i poinformował o włączeniu się posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego w proces konsultacji
ostatecznego kształtu projektu ustawy. Przy okazji starosta Michał Skotnicki złożył gratulacje radnemu Jackowi Nowakowi, za zdobycie przez PGK
Sp. z o.o. w Połańcu, I miejsca w pre-

tyczącej ustalenia
trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i
placówek oświatowych
oraz
zakresu i trybu
kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
2.
zmiany Uchwały Nr
IX/35/15
Rady
Powiatu
w
Staszowie z dnia
27 maja 2015r. w
sprawie ustalenia
trybu udzielania i
rozliczania dota-

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Tadeusz Kardynał udzielił wyjaśnień
dotyczących projektów uchwał oświatowych.

stiżowym ogólnopolskim konkursie
pt. ,,Inwestycje Roku 2015 Wod-Kan”,
za projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec”. Nagrody laureatom z całego
kraju, wręczono podczas Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń
dla Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” w Bydgoszczy, jakie odbyły się
w dniach 10 – 12 maja br.
W dalszej części obrad przyjęto
wszystkie 3 projekty uchwał, które dotyczyły:
1. odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Międzyszkolnej Komisji
Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” odnośnie zaopiniowania
projektu uchwały Rady Powiatu w
Staszowie, w sprawie zmiany Uchwały
Nr IX/35/15 z dnia 27 maja 2015r, do-

Radny Jacek Nowak – prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu, zawnioskował o podjęcie
działań w sprawie zapisów w projekcie ,,ustawy wodnej” proponowanej przez
Ministerstwo Środowiska, która po przyjęciu przez Sejm RP w aktualnym
kształcie, spowoduje drastyczny wzrost różnych opłat.

Starosta Michał Skotnicki potwierdził obawy radnego i poinformował o włączeniu
się posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego w proces konsultacji ostatecznego
kształtu projektu ustawy. Przy okazji starosta Michał Skotnicki złożył gratulacje
radnemu Jackowi Nowakowi, za zdobycie przez PGK Sp. z o.o. w Połańcu,
I miejsca w prestiżowym ogólnopolskim konkursie pt. ,,Inwestycji Roku 2015 WodKan” podczas targów w Bydgoszczy, w dniach 10 – 12 maja br. Czyt. na str. 41.

cji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
oraz zakresu i trybu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
3. zmian w budżecie na 2016 rok.
Przed zamknięciem posiedzenia
starosta staszowski
Michał
Skotnicki
poinformował
o
otwarciu w dniu 20
maja br., ofert w
sprawie remontów W sprawie projektów uchwał, jakie znalazły się w programie obrad, wypowiedział się
także wicestarosta Tomasz Fąfara.
3 odcinków dróg
powiatowych o łącznej długości 7,5 na jest przy wsparciu środków Prograkm, w gminach: Łubnice, Szydłów i mu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Bogoria, których odbudowa planowaTekst i foto: Jan Mazanka
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Z obrad 25. Sesji Rady Powiatu w Staszowie
Posiedzenie odbyło się w dniu
19 kwietnia br., a głównym powodem jego zwołania, była potrzeba
przyjęcia w drodze uchwały ,,Programu Rozwoju Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Powiecie Staszowskim
na lata 2016 – 2022”.
Oprócz w/w projektu przegłosowano także pozostałe 5, które dotyczyły:
• przyjęcia „Powiatowego programu
działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2022, w zakresie
rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych”,
• przyjęcia ,,Sprawozdania z działalności oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie powiatu staszowskiego za 2015
rok” • przyjęcia ,,Informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 rok”, • przyjęcia
,,Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na
terenie powiatu staszowskiego za 2015
rok”, a także projektu zgłoszonego w

Do programu obrad, wicestarosta Tomasz Fąfara, w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił dodatkowy projekt uchwały
w sprawie ,,Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok dla powiatu staszowskiego”.

imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie
przez wicestarostę Tomasza Fąfarę,
w sprawie ,,Oceny zasobów pomocy
społecznej za 2015 rok dla powiatu
staszowskiego”. Wszystkie 6 projektów
przyjęto jednogłośnie.
W punkcie ,,interpelacje i zapytania
radnych”, poruszono głównie sprawy
związane z pracami prowadzonymi
na drogach powiatowych. Odpowiedzi udzielili: starosta staszowski Michał
Skotnicki i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Rafał Suska,

natomiast przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Adam
Kowal zaprosił radnych do udziału w
objeździe dróg, w połowie maja, w celu
przeglądu ich stanu, a następnie ustalenia grafiku realizacji najpilniejszych
remontów.
Pod koniec obrad radni w formie
głosowania przyjęli również ,,Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
powiatu staszowskiego z organizacjami
pozarządowymi.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Radni powiatu staszowskiego, od lewej: Grzegorz Rajca, Zbigniew Wiącek, Mariusz Zyngier, Janusz Bąk, Jacek Nowak, Jerzy Chudy, wicestarosta Tomasz Fąfara,
starosta staszowski Michał Skotnicki i skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.

Radni powiatu staszowskiego, od lewej: Adam Kowal, Jerzy Karwasiński, Adam Siekierski, Mirosław Wyrzykowski, Stanisław Lech Zalewski, Mirosław Ciepiela, Marcin Adamczyk i Andrzej Kruzel.
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Posiedzenie odbyło się w dniu 30 marca br., z porządku obrad,
na wniosek starosty staszowskiego Michała Skotnickiego, z powodu
niezakończonych konsultacji społecznych, wycofano projekt uchwały, dotyczący przyjęcia ,,Powiatowego programu działań na rzecz
osób niepełnosprawnych na lata 2016-2022, w zakresie rehabilitacji
społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych”. Przed głosowaniem projektów
uchwał radni jednogłośnie przyjęli rezolucję w sprawie sytuacji spółki
ENGIE SA, której głównym adresatem jest minister skarbu państwa
Dawid Jackiewicz.

Uchwalono budżet powiatu

Od lewej: przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Jacek Nowak, członek Zarządu Powiatu
Jerzy Chudy, wicestarosta Tomasz Fąfara i starosta staszowski Michał Skotnicki uzasadniający treść projektów
uchwał dot. spraw oświaty ponadgimnazjalnej.

Następnie radni przegłosowali
wszystkie 6 projektów uchwał, które dotyczyły:
1. odrzucenia w całości stano-

wiska Zarządu Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ
,,Solidarność”, dotyczącego zaopiniowania projektów wcześniej-

szych uchwał w sprawie określenia
tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze oraz zasad obniżania
nauczycielom tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
2. zmiany Uchwały Nr LV/26/10
Rady Powiatu w Staszowie z dnia
9 czerwca 2010 roku w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
3. zmiany Uchwały Nr LV/27/10
Rady Powiatu w Staszowie z dnia
9 czerwca 2010 roku w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz
zasad obniżania nauczycielom tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
4. określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku,
5. zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej
Powiatu
Staszowskiego na lata 2016-2027,
6. zmian w budżecie na 2016 rok.

Rezolucja w sprawie sytuacji w spółce ENGIE SA, została przyjęta jednogłośnie.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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REZOLUCJA NR 1/2016 RADY POWIATU w STASZOWIE
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie sytuacji spółki ENGIE SA
Na podstawie § 6 pkt. 2 ust. 4 Regulaminu Rady Powiatu
w Staszowie, stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Powiatu Staszowskiego (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2013 r., poz.1620).
Rada Powiatu w Staszowie, jako organ stanowiący, stojący na straży szeroko rozumianego bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego ludności zwraca się z prośbą do Pana
Ministra o podjęcie działań mających na celu monitorowanie
i nadzór przez Skarb Państwa akcji spółki ENGIE SA w związku
z zamiarem optymalizacji jej aktywów.
Grupa ENGIE SA podjęła decyzję o zaproszeniu potencjalnych inwestorów do wyrażania zainteresowania udziałem
w optymalizacji aktywów Elektrowni Połaniec, co oznacza
poszukiwanie nowego właściciela. Nasze stanowisko podyktowane jest troską o dalszy rozwój Powiatu. Elektrownia w
Połańcu od momentu powstania w latach 80-tych XX wieku,
jest jednym z trzech największych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie powiatu i stanowi potencjał rozwoju gospodarczego dla całego regionu. Dotychczasowe procesy przekształceniowe w sposób znaczący wpłynęły na wzrost konkurencyjności firmy i całego regionu, dzięki np. wydzieleniu
spółek branżowych, niezwiązanych bezpośrednio z produkcją
elektryczną, w których zatrudnienie znalazło wielu mieszkańców. Dziś ENGIE SA zatrudnia kilkaset osób, a kilka tysięcy jest
zatrudnionych w Spółkach bezpośrednio związanych z jej aktywnością. Ewentualne problemy funkcjonowania ENGIE SA
w sposób bezpośredni przełożą się na niekorzystne funkcjonowanie w/w Spółek. Zamiar sprzedaży firmy przez jej właściciela, powinien spowodować zaangażowanie spółek Skar-

bu Państwa w proces sprzedaży. Taka decyzja zabezpieczy
w przyszłość ekonomiczną i społeczną mieszkańców Powiatu
Staszowskiego i co najważniejsze dla jego dalszego rozwoju,
zagwarantuje stabilność kilkuset miejsc pracy.
Rada Powiatu dostrzegając wagę problemu, w imieniu
pracowników i przedsiębiorców współpracujących z ENGIE
SA – mieszkańców powiatu, prosi o przeanalizowanie zaistniałej sytuacji i podjęcie decyzji dających bezpieczeństwo regionu i jego mieszkańców.
Rada Powiatu w Staszowie zobowiązuje Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Staszowie do niezwłocznego przedłożenia rezolucji nr 1/2016 Ministrowi Skarbu Państwa - Panu
Dawidowi Jackiewiczowi.
Otrzymują:
1. Adresat: Minister Skarbu Państwa
2. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
3. Rada Powiatu w Mielcu
4. Rada Miejska w Staszowie
5. Rada Miejska w Połańcu
6. Rada Miejska w Osieku
7. Rada Gminy w Bogorii
8. Rada Gminy w Łubnicach
9. Rada Gminy w Oleśnicy
10. Rada Gminy w Rytwianach
11. Rada Gminy w Szydłowie
12. Rada Gminy Borowa
13. Rada Gminy Gawłuszowice
14. a/a

Szanowni Państwo!
Pragnę poinformować, że w związku z zakończeniem opracowania ,,Strategii Rozwoju Powiatu
Staszowskiego na lata: 2016 – 2025” oraz ,,Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii
Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata: 2016 –
2025”, a także uzyskania pozytywnych opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
i Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Kielcach, na podstawie
art. 39 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października
2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko, (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), na
stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
oraz na stronie powiatu staszowskiego: www.staszowski.eu, a także poprzez ogłoszenia w Starostwie staszowskim, zaprosiliśmy Państwa do konsultacji społecznej w/w dokumentów, począwszy
od dnia 9 czerwca 2016 roku do dnia 30 czerwca
2016 roku. Uwagi w ramach konsultacji można
było składać na zamieszczonym formularzu na podany adres elektroniczny lub ustnie do protokołu
w pokoju nr 29 w Starostwie. Pragnę poinformo-

wać, że zgłoszono
jedną uwagę dotyczącą inwestycji
w ramach zadania
,,Przebudowa i budowa ze zmianą
przebiegu ciągów
dróg powiatowych,
łączących drogi wojewódzkie i krajowe
na terenie Powiatu Staszowskiego,
jak również na terenach powiatów sąsiednich”.
Na zawarte w zgłoszeniu pytania udzielimy szczegółowej odpowiedzi, a następnie po spełnieniu
wszystkich warunków proceduralnych zgłosimy
Radzie Powiatu w Staszowie stosowny projekt
uchwały w sprawie przyjęcia ,,Strategia Rozwoju
Powiatu Staszowskiego na lata: 2016 – 2025”. Po
przegłosowaniu projektu Strategia zostanie zamieszona na www.staszowski.eu, a także wydana
w formie drukowanej.
Z poważaniem

Starosta Staszowski
Michał Skotnicki
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W dniu 6 maja br., w powiecie staszowskim gościł minister
zdrowia dr n. med. Konstanty
Radziwiłł, który wraz z wiceministrem zdrowa dr. n. med. Markiem Tombarkiewiczem zwiedził staszowski szpital, którym
w latach 2007-2015 zarządzał
dr Tombarkiewicz.
Wizyta w staszowskim szpitalu
wywarła na ministrze bardzo pozytywne wrażenie. Potwierdził wysoką jakość świadczonych usług oraz
podziękował dyrekcji szpitala i władzom lokalnym za pozyskanie środków zewnętrznych i ich przeznaczenie na odnowę oddziałów oraz zakup nowoczesnego sprzętu. Na ziemi staszowskiej ministra przywitał
starosta staszowski Michał Skotnic-

Minister Konstanty Radziwiłł
z wizytą w powiecie staszowskim
ki i przewodniczący Rady Powiatu w
Staszowie Damian Sierant. Podczas
zjazdu Stowarzyszenia Menadżerów
Ochrony Zdrowia, które odbywało
się w Hotelu w Rytwianach, minister Konstanty Radziwiłł wygłosił
referat pt.: „Zmiany organizacyjne
w systemie opieki zdrowotnej”. Minister zapowiedział także zmiany w
systemie ochrony zdrowia, między
innymi osób niepełnosprawnych,
likwidację
oddziałów zgodnie
z zapisami mapy

potrzeb zdrowotnych oraz współfinansowanie służby zdrowia przez
samorządy. Minister zaproponował
także, by władze powiatu lub województwa włączyły się w finansowanie działalności leczniczej. Zdaniem
resortu to pomogłoby zmniejszyć
kolejki na niektóre zabiegi i badania.
Tekst i foto: Paulina Majczak

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

W siedzibie EKOMED.

Minister zdrowia dr n. med. Konstanty Radziwiłł otwiera spotkanie z udziałem
przedstawicieli świętokrzyskiej służby zdrowia i przedstawicieli władz
samorządowych.

W Oddziale Pediatrycznym.

W Rytwianach, podczas spotkania z przedstawicielami świętokrzyskiej służby zdrowia i samorządowcami.
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Z wizytą u mołdawskich przyjaciół
Cd. ze str 1.

Przewodniczący powiatu Dondiuszny Viktor Kiriak i starosta staszowski Michał Skotnicki w trakcie
podpisywania protokołu do porozumienia z dnia 13 kwietnia 2014 roku.

Tatiana Lucoveþchii, która opiekować się będzie dondiuszańskim uczniami w czasie polsko-ukraińskomołdawskiego pleneru malarskiego, jaki w dniach od 3 do 9 lipca br., odbędzie się w powiecie staszowskim,
otrzymała farby i płótna co umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie malowania obrazów, czyt. na str. 29.

W czasie wizyty na plantacji malin, które Mołdawianie eksportują głównie do Sandomierza.

Wizyta była kontynuacją współpracy, jaką powiat staszowski rozpoczął z powiatem dondiuszańskim
w kwietniu 2014 roku, kiedy to ówcześni starostowie podpisali w kurozwęckim pałacu stosowne poro-

zumienie o wzajemnych kontaktach
i realizacji obopólnie korzystnych
inicjatyw.
Mołdawianie, już na samym początku wizyty, zgotowali nie lada
niespodziankę, rozpoczynając pro-

gram pobytu polskich gości od
miejsca śmierci hetmana Stanisława
Żółkiewskiego, obecnie wieś Bieriezowska, gdzie stoi ponad 8-metrowy obelisk. Aktualny napis na tablicy, umieszczony w językach: mołdawskim i polskim głosi: ,,W tym
miejscu 6 października 1620 roku
zginął hetman wielki koronny Stanisław Żołkiewski. Syn Jan wystawił, w
1621 roku ten pomnik, który przetrwał do 1845 roku. Dzięki miejscowemu społeczeństwu, Komitetowi i
Towarzystwu Opieki nad Zabytkami
Przeszłości z Warszawy, pomnik odbudowano w latach 1908 – 1912.
Staraniem Ośrodka Polskiego Dziedzictwa Kulturowego, Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Ambasady
Polskiej w Kiszyniowie, z Funduszów Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzono konserwację
w 2003”.
W programie pobytu znalazły się
także wizyty w nowocześnie prowadzonych sadach i plantacjach malin
oraz w przechowalni owoców. Polskim gościom pokazano również
największy w Mołdawii Park, który
w latach 1901 – 1904 założono w
miejscowości Taul, w powiecie dondiuszańskim. Park, w którym rośnie ponad 150 różnych gatunków
drzew, w tym ponad 100 egzotycznych, jest aktualnie poddany gruntownej rewitalizacji.
Pod koniec wizyty starosta staszowski Michał Skotnicki i przewodniczący powiatu Dondiuszany Viktor Kiriak, podpisali protokół do porozumienia z 13 kwietnia 2014 roku
o woli dalszej współpracy między
organami władzy samorządowej,
organizacjami społecznymi, polonijnymi i stowarzyszeniami, jak również strukturami biznesowymi. Polskim gościom dane było wysłuchać
koncertu miejscowej młodzieżowej
orkiestry dętej, którą starosta Michał Skotnicki zaprosił na występy
w czasie tegorocznych Dożynek Powiatowych, które wspólnie ze Świętem Śliwki, odbędą się w dniach 2728 sierpnia br. w Szydłowie. Nieco
wcześniej, w dniach od 3 do 9 lipca
br., sześcioro uczniów z dondiuszańskich szkół, wraz opiekunem,
weźmie udział w polsko-ukraińsko-mołdawskim plenerze malarskim,
jaki zorganizowało Starostwo staszowskie.
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Po oficjalnym spotkaniu
w Dondiuszanach,
starosta staszowski
Michał Skotnicki udzielił
wywiadu dla serwisu
internetowego miasta
Winnica na Ukrainie.

Pamiątkowe zdjęcie przed Starostwem w Dondiuszanach w Republice Mołdawii.

Historia obelisku (ze str. 1)
W miejscu bohaterskiej śmierci hetmana Żółkiewskiego,
obecnie wieś Bierezowska w Mołdawii, jego syn Jan w 1621
roku wzniósł pomnik ozdobiony tablicą ze znanym cytatem
„Quam dulce et decorum est pro patria mori” - „Jakże słodko
i zaszczytnie jest umrzeć za Ojczyznę”. Pomnik przetrwał aż
do 1868 roku. Dzięki staraniom Polaków został odbudowany w 1912, a w roku 2003 poddany gruntownej konserwacji
dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz
środkom przyznanym przez Senat RP, został poświęcony w
tym samym roku przez Prymasa Polski Józefa Glempa. Obecnie odbywają się tam uroczystości patriotyczne Polaków
mieszkających w Mołdawii. Jest to ośmiometrowy obelisk
wykonany z wapienia, zwieńczony półtorametrowym metalowym krzyżem. Jak wspomniano powyżej w 1621 roku, w
miejscu śmierci sędziwego hetmana, przy szlaku prowadzącym do dawnych przepraw na Dniestrze, żona hetmana Regina z Herburtów Żółkiewska i syn Jan, wystawili kamienny
obelisk. Mogli go podziwiać podróżni zmierzający z Mohylewa do Kiszyniowa. Marmurowa tablica pokryta złotymi literami przepadła, ale tekst przekazał potomnym Szymon Starowolski w „Monumenta Sarmatorum”: Przechodniu, jeśli
jesteś poganinem, nie spoglądaj z nienawiścią na to miejsce,
jeśli zbliżysz się jako chrześcijanin, nie zapomnij spełnić swego obowiązku i pomódl się w kościele do Boga. Kimkolwiek

Po zakończeniu pobytu na gościnnej ziemi mołdawskiej, na trasie delegacji znalazły się jeszcze:
Chocim, Kamieniec, Lwów i Okopy
Świętej Trójcy, a także wieś Dźwinaczka, gdzie swoje ostatnie lata
życia spędził polski święty, arcybiskup Metropolita Warszawski Zygmunt Szczęsny Feliński. Wszystkie
koszty pobytu na Ukrainie i w Mołdawii, uczestnicy delegacji pokryli z
własnych funduszy.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Cd. fotorelacji z mołdawsko-ukraińskiej
wizyty na następnej stronie.

jesteś, ucz się ode mnie,
jak słodko i zaszczytnie jest
umierać za Ojczyznę. Stanisław z Żółkwi Żółkiewski,
Kanclerz Królewski i najwyższy wódz Korony. Kapitan spod Baru i Jaworowa,
który po zwycięstwach odniesionych nad zbuntowanymi Kozakami triumfował
w ujarzmionym Królestwie
Moskiewskim.
Godnie
dbałem o Polskę w czas
wojny i pokoju, walczyłem
dzielnie z Tatarami i tutaj
zakończyłem swe życie.
I wy, pola skropione krwią
moją, bądźcie mi wiernymi
świadkami w wiecznym
wspomnieniu mego poświęcenia Bogu i mego oddania Ojczyźnie.
Litografia Napoleona Ordy
z około 1872 roku, przedstawiająca
pierwszy, mocno zniszczony,
obelisk postawiony w miejscu
śmierci hetmana Stanisława
Żółkiewskiego.
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Fotorelacja z wizyty mołdawsko-ukraińskiej w dniach 10-13 czerwca br.

Na dziedzińcu Twierdzy Chocimskiej.

Na ukraińskim szlaku delegacji, pamiątkowe zdjęcie przed kapliczką św.
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego ze źródełkiem wody mającej moc uzdrawiania.

Widok na Zamek w Kamieńcu Podolskim, od strony Starego Miasta.

Przed Bramą Lwowską w Okopach Świętej Trójcy, siódmy z lewej mieszkaniec
tamtejszej wsi Okopy, który serdecznie powitał gości z Polski.

W Okopach Świętej Trójcy koło
Chocimia, nadzwyczajne spotkanie,
z Polką Anielą Bielą, żyjąca tu od
urodzenia, w 1925 roku. W ubiegłym
roku pani Aniela Biela została
uhonorowana przez prezydenta RP
Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej.
W najbliższym czasie obiecujemy
wywiad z Panią Anielą.

ŚWIĘTY
ZYGMUNT SZCZĘSNY
FELIŃSKI
1822-1895
Arcybiskup Metropolita
Warszawski
Założyciel Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi
Apostoł pokoju i zgody
narodowej
Opiekun sierot, ubogich,
zesłańców
Beatyfikowany przez
Jana Pawła II
18 sierpnia 2002 r. w
Krakowie
Kanonizowany przez
Benedykta XVI
11 października 2009 r.
w Watykanie

Zygmunt Szczęsny Feliński urodził się 1 listopada
1822 r. w Wojutynie koło Łucka na Wołyniu. Był synem
ziemianina Gerarda i Ewy z Wendorffów. Z ewangelicznej atmosfery domu rodzinnego wyniósł mocny fundament wiary i moralności. Od rodziców nauczył się miłości Boga, poświęcenia dla Ojczyzny, szacunku dla człowieka. Dzięki tym wartościom nie załamał się, gdy zmarł
mu ojciec, matka za prace patriotyczne została zesłana
na Syberię, rząd carski skonfiskował majątek rodzinny,
a sześcioro rodzeństwa zostało bez dachu nad głową.
Mając zdolności do nauk ścisłych, zdobył wykształcenie
matematyczne w Moskwie, a humanistyczne na Sorbonie i w College de France. W 1851 roku wrócił do
kraju i wstąpił do Seminarium Duchownego w Żytomierzu, dalszą formację zdobył w Akademii Duchownej w
Petersburgu. Zasłynął jako kaznodzieja i spowiednik.
Uważano go za „apostoła, pełnego pokory, nauki i kultury”, „za opiekuna ubogich i sierot”, „za wspaniałego
człowieka”, „za najlepszego księdza w Rosji”. Mianowany 6 stycznia 1862 r. przez bł. Piusa IX Arcybiskupem
Warszawskim rządził nad Wisłą zaledwie 16 miesięcy,
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w warunkach niezwykle trudnych, w okresie manifestacji patriotycznych i wybuchu powstania. Ten „człowiek
Opatrznościowy”, znak „Miłosierdzia Bożego”, stworzył
w Stolicy Centrum odrodzenia; organizował misje i rekolekcje w kościołach, szpitalach, więzieniach; wzywał kapłanów do gorliwej pracy, do troski o trzeźwość Narodu.
W Warszawie stanął jak „Anioł pokoju”, wzywając Naród
do rozwagi i owocnej pracy dla dobra kraju. Kierując się
doświadczeniem i realną oceną sytuacji, starał się wpłynąć na uspokojenie umysłów i powstrzymać Naród przed
rozlewem krwi. Po wybuchu powstania styczniowego
1863, ten dobry Pasterz stanął w obronie uciśnionych i
podzielił jego niedolę. Wezwany do Petersburga opuścił
Warszawę 14 czerwca 1863 r., pod eskortą wojskową jako
więzień stanu. Abp Zygmunt Feliński, skazany na wygnanie w głąb Rosji, spędził w Jarosławiu nad Wołgą 20 lat.
Swoje losy złożył w ręce Ojca Świętego, odpierając jednocześnie naciski rządu, by zrezygnował z arcybiskupstwa.
Pomimo ograniczeń policyjnych otoczył opieką zesłańców
syberyjskich, niosąc im pociechę duchową i pomoc materialną. Po 20 latach, w wyniku porozumienia między
Rządem Rosji i Watykanem został uwolniony w 1883, ale
do Warszawy nie mógł powrócić. I poszedł na drugie wygnanie. Ostatnie lata życia spędził we wsi Dźwiniaczka na
Podolu, poświęcając się pracy duszpasterskiej, społecznej
i oświatowej wśród ludu wiejskiego. W środowisko tej wsi
wniósł ducha odrodzenia religijnego, zgodnego współżycia Polaków i Ukraińców, oraz owocnej współpracy w imię
ewangelicznego braterstwa. Lud tamtejszy uważał go za

ojca i opiekuna, kapłana „świętego”, a jego pobyt w tej
wsi za „błogosławieństwo Boże”. Abp Feliński zmarł 17
września 1895 r. w Krakowie, w opinii świętości. Napisano o nim – „pękło wielkie serce”; pozostawił po
sobie królewski spadek – „jedną sutannę, brewiarz i
wiele miłości wśród ludzi”. Po uroczystym pogrzebie w
Krakowie jego doczesne szczątki przez 25 lat spoczywały
w kaplicy grobowej Koziebrockich w Dźwiniaczce, otoczone czcią Polaków i Ukraińców. A gdy Polska odzyskała
niepodległość, w roku 1920 zabrano je do Warszawy i złożono w Katedrze św. Jana. Pamięć o nim, część dla jego
cnót oraz sława świętości i liczne uzdrowienia, także
po użyciu wody ze źródełka, które on odkrył w Dźwiniaczce, przyczyniły się do starań o wyniesienie go na
ołtarze. Kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, otwierając jego sprawę kanonizacyjną w 1965 r., powiedział:
„Chyba ta ciężka i trudna droga będzie świadectwem
świętości abp. Felińskiego. Jest ona bardziej wymowna,
aniżeli znaki i cuda, które miałby czynić. To był bowiem
cud miłości, najwspanialsza potęga ducha człowieka, który się nie załamał, chociaż miałby do tego prawo, przechodząc przez tak wyjątkową drogę”. Po św. Zygmuncie
Szczęsnym Felińskim funkcję Metropolity Warszawskiego,
od roku 1883 objął arcybiskup Wincenty Popiel, brat
Pawła Popiela pierwszego właściciela Kurozwęk z rodziny
Popielów. Arcybiskup Wincenty Popiel, jako biskup płocki,
także doświadczył zesłania w głąb Rosji, gdzie przebywał
w latach 1868 – 75. Zmarł w Warszawie w 1912 roku i
również spoczął w Katedrze św. Jana.

W każdej gminie, miejscowości, mieszka osoba, która od wielu lat aktywnie działa dla jej dobra i rozwoju. Taką osobą od młodych lat swojego
życia jest pan Władysław Zmarzlik z Kotuszowa w Gminie Szydłów, który
w dniu 2 czerwca obchodził swoje 90 urodziny.

Z wizytą u Jubilata

Na zaproszenie rodziny pana Władysława, starosta staszowski Michał Skotnicki w dniu jego urodzin odwiedził go
w rodzinnym domu i w imieniu Zarządu
Powiatu Staszowskiego złożył życzenia
dalszych lat życia w zdrowiu, szczęściu
i spokoju. Jubilata odwiedzili także: były
wójt gminy Szydłów Stefan Zieliński
i Józef Żak - mieszkaniec gminy Szydłów.
Warto przytoczyć życiorys Pana
Władysława, który w swojej lokalnej
społeczności postrzegany jest jako społecznik. „Pan Władysław Zmarzlik urodził się w dniu 2 czerwca 1926 roku w
Kotuszowie, w rodzinie chłopskiej. Tu
się wychowywał i uczęszczał do szkoły,
pomagał w gospodarstwie rodziców.
Dorastał w latach okupacji hitlerowskiej. Trudny okres II wojny światowej
przyczynił się do szybkiego wydoroślenia młodego człowieka.
W 1943 roku pan Władysław wstąpił do organizacji Zbrojnej Ruchu Ludowego, utworzonej w swojej miejscowości pn. „Bataliony Chłopskie”, którą

dowodził Wincenty Skuza. Po zakończeniu wojny przejął gospodarstwo
rolne i włączył się w działalność społeczno-polityczną swojej wsi Kotuszów.
W 1956 roku założył OSP Kotuszów,
w której działalności uczestniczy do
dziś. W latach 1981 – 2006 pełnił funkcję prezesa OSP, a obecnie jest Prezesem Honorowym. W roku 1957 wstąpił
do Ruchu Ludowego, w którym nadal
działa. W latach ubiegłych pełnił funkcję prezesa Koła PSL, członka Zarządu
Gminnego. Pracował w samorządzie
spółdzielczym, będąc członkiem Rady
Nadzorczej Gminnej Spółdzielni w Szydłowie. W latach 1998-2004 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni. Uczestniczył w samorządzie Spółdzielni, Kółka Rolniczego
w Szydłowie i Banku Spółdzielczego
w Szydłowie. Był radnym Rady Gminy
w Szydłowie w latach: 1994-1998. W
latach 1994-2004 pełnił funkcję prezesa Gminnego Koła Kombatantów w
Szydłowie. Uczestniczył czynnie w życiu
społeczno-gospodarczym swojej wsi
i gminy Szydłów”.
Panu Władysławowi życzmy kolej-

Życzenia Władysławowi Zmarzlikowi składa starosta
staszowski Michał Skotnicki.

nych lat życia w zdrowiu, w gronie najbliższych członków rodziny i przyjaciół.
Jako niezwykle skromna a zarazem pracowita i życzliwa osoba, niech będzie
przykładem dla młodszych pokoleń.
Tekst i foto: Paulina Majczak
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W niedzielę 28 czerwca br., kilka tysięcy gości z powiatu staszowskiego,
a także z innych rejonów naszego kraju, przyjechało do Sielca, koło
Staszowa, na doroczne ,,Szklarki” i ,,Ścieżkę Huculską”, imprezy, których
główną atrakcją jest pokaz wytopu szkła na wolnym powietrzu, a także
czempionat hodowlany i zawody dla koni huculskich, urozmaicone różnymi ciekawymi przeszkodami. Corocznymi atrakcjami tego wydarzenia,
które na trwałe zapisało się w kalendarzu imprez kulturalno-sportowych
ziemi staszowskiej, są koncerty gwiazd estrady krajowego formatu, które
zawsze ściągają do Sielca kilka tysięcy widzów.

Druga dekada rozpoczęta!
Podobnie jak w latach ubiegłych,
zarówno ,,Szklarki” jak i ,,Ścieżka huculska”, mogły zaspokoić gusta nawet najwybredniejszych bywalców
podobnych wydarzeń.

Czempionem hodowlanym ogierów został ,,Jasyr”
hodowli Stadniny Koni Huculskich ,,Gładyszów”
Sp. z o.o. w Regietowie, prezentuje Piotr Tełyczka.

Wkład imprezy w rozwój hodowli
konia huculskiego w Polsce.

Poniżej miejsca głównej imprezy,
odbywały się konkurencje hipiczne
pomyślane dla koni huculskich. Zmagania tych dzielnych i inteligentnych
koni rozpoczęły się dzień wcześniej,
w sobotnie przedpołudnie, od oceny pokroju koni na płycie. Wybrano
czempiona ogierów i klaczy, które zasilą pogłowie hodowli hucułów, pięknych i odpornych na wszelkie trudy
koni Karpat i Bieszczadów. Szczegółowe wyniki czempionatów, ,,Ścieżki
huculskiej” i konkursu eliminacyjnego do Ogólnopolskiego Czempionatu
Użytkowego Koni Rasy Huculskiej są
dostępne na www. Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego.

W sobotę, 27 czerwca br., rozpoczęto ocenę koni
zakończonej wyborem czempionów, w prezentacji
klacze młodsze.
Czempionką hodowlana klaczy młodszych została
ciemnogniada ,,Pejra”, hodowca – Andrzej Pelc
z Małkowic k/Przemysla, prezentuje Adam Malmuk.

Trzy klacze starsze przed końcową oceną
i wyborem czempionki.

Czempionką hodowlana klaczy starszych została
gniada ,,Liga”, hodowca Krzysztof Banasiewicz
z Przemyśla, prezentowała Katarzyna Hetman,
gratulująca klaczy zdobycie tytułu.

Tradycyjnie rozegrano także konkurs skoków.
W konkursie powożenia wystartowało 9 zaprzęgów.

Jak co roku, na ,,Ścieżce huculskiej” przygotowano
ciekawie pomyślane przeszkody.

Na trasie tegorocznej ,,Ścieżki huculskiej”,
konkurencji w której wystartowało 48 koni.

Wodna przeszkoda na trasie „Ścieżki”.
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Atrakcje tegorocznych Szklarek
W programie znalazły się występy miejscowych zespołów, na czele z
Orkiestrą Hut Szkła Gospodarczego
prezesa Tadeusza Wrześniaka i Kapelą
Staszowskiego Ośrodka Kultury, które
bawiły publiczność oczekującą na krajowe gwiazdy. W tym roku atrakcjami
programu były koncerty: Margaret,
Boney M i Zespołu DŻEM. Jak co roku,
wokół ,,Zakątka Świętokrzyskiego”,
liczni wystawcy z różnych stron Polski
prezentowali swoje wyroby, które można było nabyć po atrakcyjnych cenach,
podobnie jak i różnorodne kulinaria:
potrawy regionalne, miody pitne, nalewki, itp. Na uwagę zasługuje świetna
organizacja imprezy, w przebiegu której nie przeszkodził nawet silny huragan, jaki nawiedził Sielec w niedzielne
popołudnie. Nadmienić należy, że każdego roku wstęp na ,,Szklarki”, w tym
na koncerty gwiazd, jest bezpłatny, co

Podczas ceremonii oficjalnego otwarcia ,,Szklarek”, w pierwszym rzędzie, od lewej: marszałek
województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, poseł na Sejm RP Krystian Jarubas, prezes Hut Szkła
Gospodarczego Tadeusz Wrześniak, starosta staszowski Michał Skotnicki, radny powiatu staszowskiego
Andrzej Kruzel, prezes Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie Karol Dytkowski z małżonką Agnieszką
i podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia dr n. med. Marek Tombarkiewicz.

zapewne zaliczyć należy do sytuacji
wyjątkowych w skali całego kraju.

Tekst i Foto: Jan Mazanka.
Foto „Ścieżki huculskiej”: Ewa Spólnicka

Prezesowi Tadeuszowi Wrześniakowi za tworzenie miejsc pracy i wieloletnią
współpracę, podziękował starosta staszowski Michał Skotnicki.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas wręczył prezesowi
Tadeuszowi Wrześniakowi pamiątkowy grawerton.

Swoje umiejętności wytopu szklanych pucharów zaprezentował prezes
i właściciel Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak.

Stoisko z wyrobami Hut Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka,
które można było zakupić za dowolną cenę. Uzyskane fundusze zostaną
przeznaczone na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin.

W środku prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
w Kielcach, były poseł na Sejm Mirosław Pawlak i eurodeputowany
dr inż. Czesław Siekierski.
Gwiazdy tegorocznych „Szklarek”, fotorelacja na ostatniej stronie.
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W dniu 22 marca br., podczas konferencji prasowej w Starostwie
Powiatowym w Staszowie, marszałek województwa świętokrzyskiego
Adam Jarubas poinformował o ogłoszeniu, do końca marca br., przetargu w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, na realizację pierwszego etapu
obwodnicy Staszowa. Przy okazji marszałek podziękował władzom powiatu staszowskiego, obecnej i poprzednich kadencji, za konstruktywną współpracę na etapie przygotowania koncepcji przebiegu obwodnicy
i uzyskania decyzji środowiskowej dla tej inwestycji.

Spotkanie z marszałkiem

Z kolei starosta staszowski Michał Skotnicki, który otworzył i
prowadził spotkanie, podziękował

marszałkowi Adamowi Jarubasowi za wszelką pomoc, jaką powiat
uzyskał od władz województwa

i Świętokrzyskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Kielcach, na etapie planistycznego przygotowania
inwestycji zakończonej wprowadzenia pierwszego etapu budowy do
konkretnej realizacji.
Planowany pierwszy etap budowy dotyczyć będzie odcinka południowo-wschodniego, od drogi wojewódzkiej nr 764 Staszów – Raków
w Radzikowie, przez rzekę Czarną
Staszowską do drogi wojewódzkiej
nr 765 Staszów – Chmielnik, następnie do ul. Krakowskiej i dalej

Konferencję prasową z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem, otworzył i prowadził starosta staszowski Michał Skotnicki.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas poinformował
o ogłoszeniu, do końca marca br., przetargu w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”,
na realizację pierwszego etapu obwodnicy Staszowa.

Wywiadu, dla TVP – 3 i serwisu internetowego Urzędu Marszałkowskiego
w Kielcach, udzielił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Na temat parametrów technicznych i terminów realizacji budowy obwodnicy
poinformował dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach Damian Urbanowski.

Wywiadu udzielił także starosta staszowski Michał Skotnicki.
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obok dworca PKP do ul. Kościuszki.
Długość wybudowanego odcinka
wyniesie 4,87 km z czterema rondami przy: ul Kościuszki, ul. Krakowskiej, ul. Oględowskiej i ul. Rakowskiej. Jezdnia z dwoma pasami ruchu
o szerokości 7m, szerokość poboczy
umocnionych kruszywem – 1,25 m,
szerokość chodnika 2 – 2,5 m, szerokość ścieżki rowerowe 2m, a przypuszczalna wartość budowy pierwszego odcinka obwodnicy to ponad
30 mln zł. Zwykle przy tego rodzaju
inwestycjach Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID),
W dniu 1 kwietnia br., w Starostwie staszowskim dokonano
ustaleń w sprawie opracowania
wniosku projektowego, pt. ,,Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację
na założenie firmy”, który po akceptacji komisji konkursowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, umożliwi pozyskanie funduszy dla osób
bezrobotnych chcących rozpocząć
własną działalność gospodarczą.
W naradzie, której przewodniczył
starosta staszowski Michał Skotnicki,
udział wzięli: wicestarosta Tomasz
Fąfara, skarbnik powiatu Jolanta
Piotrowska, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt
Kozieł oraz przewodniczący Komisji
Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji
w Radzie Powiatu Adam Kowal, a ze
strony partnera w projekcie - Marcin
Król z MTD Consulting w Poznaniu.
Środki, o pozyskanie których

powinno zostać
uzyskanie
w
ciągu 12 miesięcy tj. do końca marca 2017
roku, natomiast
termin realizacji
budowy zakładanego odcinka obwodnicy,
ustalono na koniec października 2018 roku.
Tekst i foto:
Jan Mazanka

O dokładnym przebiegu pierwszego odcinka obwodnicy prasę i TV informuje
dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach
Damian Urbanowski.

Na rzecz osób bezrobotnych
podjęto starania, pochodzić będą z
Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020. Głównym
celem inicjatywy jest zwiększenia
liczby mikroprzedsiębiorstw, tworzonych przez osoby bezrobotne,
powyżej 29 roku życia.
W przypadku pozyskania środków, realizacja zadania, którego
budżet ogółem został wyliczony na
kwotę 1 mln 685 tys. 750 zł, przebiegać będzie w dwóch podstawowych
etapach:
1. wsparcia doradczo-szkoleniowego przez wyspecjalizowane instytucje dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
2. wsparcia rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie bez-

zwrotnej dotacji, w wysokości około
25 tys. zł/osobę, dla 34 osób, wraz ze
wsparciem pomostowym wysokości
1 tys. 850 zł/miesiąc, przez 6 miesięcy. Osoby z dysfunkcjami wsparcie
pomostowe otrzymywać będą przez
12 miesięcy.
Mimo krótkiego czasu na opracowanie wniosku, zadanie udało się
zrealizować w terminie. ,,Oświadczenie Partnerów Projektu” o woli
realizacji zadania projektowego pt.
,,Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy”, zostało podpisane w Starostwie Powiatowym w
Staszowie, w dniu 11 kwietnia br.
Rozstrzygnięcie konkursu wniosków
przez komisję Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, powinno nastąpić w najbliższych tygodniach.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Podczas podpisania ,,Oświadczenie Partnerów Projektu” o woli realizacji zadania, od lewej: wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Marek Chyla, wicestarosta
Tomasz Fąfara, starosta staszowski Michał Skotnicki, Marcin Król z MTD Consulting w Poznaniu, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska i starszy specjalista w Wydziale
Finansowym Starostwa Agnieszka Wach.
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W dniu 2 czerwca br., w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, podpisano umowę na dofinansowanie
przebudowy i modernizacji odcinków dróg powiatowych na terenie
powiatu staszowskiego. Dofinansowanie w ramach PROW 20142020 Powiat Staszowski otrzymał
od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, jako jeden z 9 powiatów i 73 gmin, do których trafią
dotacje.
W ramach 176 operacji objętych
umowami, zostanie zbudowanych,
przebudowanych lub zmodernizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego ponad 450 odcinków
dróg w 446 miejscowościach.
Wielkość dofinansowania do operacji w ramach PROW 2014-2020
wynosi 63,63% wartości brutto inwestycji. Brakującą część beneficjenci pokrywają ze środków własnych. W imieniu Zarządu Powiatu
Staszowskiego umowę podpisali:
starosta staszowski Michał Skotnicki,
wicestarosta Tomasz Fąfara, z kontrasygnatą skarbnik powiatu Jolanty
Piotrowskiej.
W ramach 3 zadań drogowych,
przebudowie i modernizacji poddane
zostaną odcinki dróg powiatowych:
1. Rytwiany – Łubnice na odcinku Wilkowa – Borki – 2,5 km
Pochodną w/w porozumień było
podpisanie w dniu 20 czerwca br., w
Starostwie Powiatowym w Staszowie
umowy z Wykonawcą tj. KONSORCJUM FIRM: Lider Konsorcjum –
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE Sp.
z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k.,
Partner Konsorcjum – FIRMA TRANSPORTOWO – BUDOWLANO – DROGOWA „DYLMEX” Tomasz Dyl, na
realizację zadań:
1. „Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany –
Łubnice na odcinku Wilkowa – Borki,
dł. 2 490 mb”.
2. „Zmiana nawierzchni drogi
powiatowej nr 0780T Wola Malkowska – Bogoria – Klimontów, na odcinku Bogoria – Podlesie dł. 2 520 mb”.
3. „Zmiana nawierzchni drogi
powiatowej nr 0033T Grabki Duże –
Potok na odcinku Potok - Brzeziny dł.
2 245 mb”.
Łączna długość w/w odcinków
dróg objętych programem to 7,2 km
a koszt realizacji zadań to 2 mln 417
tys. zł, z czego 1 mln 538 tys. zł to po-

Kolejne odcinki
dróg powiatowych do remontu
2. Bogoria- Klimontów na odcinku Bogoria Podlesie – 2,5 km,
3. Potok- Grabki na odcinku Potok – Brzeziny – 2,4 km.
Łączna wartość w/w trzech zadań
to 2 mln 300 tysięcy złotych, z cze-

go około 1,5 mln czyli 63% wartości
zadania, stanowi wsparcie w ramach
PROW 2014-2020, pozostała kwotę,
ponad 800 tysięcy złotych, stanowią
środki powiatu staszowskiego.
Tekst: Paulina Majczak, Foto: Rafał Suska

Ze strony Powiatu Staszowskiego umowę podpisali, od lewej: wicestarosta Tomasz Fąfara, starosta staszowski
Michał Skotnicki, przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej, pierwsza z prawej.

Umowa z wykonawcą prac podpisana
moc ze środków „EFRROW”, co stanowi 63,63% kosztów realizacji zadań.
Powiat Staszowski przy udziale gmin:
Bogoria, Łubnice, Szydłów przeznaczy
na realizacje zadań środki w wysokości
879 tys. 216 zł., co stanowi 36,37%.
Zakres prac obejmuje wykonanie
wzmocnienia nawierzchni jezdni, wykonania utwardzenia poboczy, reno-

wację odwodnienia oraz montaż
urządzeń bezpieczeństwa ruchu na
w/w odcinkach dróg powiatowych.
Planowany termin zakończenia realizacji zadań objętych umowami to 30
październik 2017 r.
Tekst: Paulina Majczak
Foto: Ewelina Walczak

W czasie wymiany podpisanych umów, od lewej: członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy, przewodniczący Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Staszowie Jacek Nowak, przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i
Promocji Adam Kowal, starosta staszowski Michał Skotnicki, prezes Zarządu PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE Sp. z o.o.
DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k. Paweł Dyl, główna księgowa Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Renata Hynek,
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Rafał Suska i wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.
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W dniu 28 czerwca br., Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie,
ogłosił przetarg nieograniczony na „Przebudowę odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016 roku w ramach
,,Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016 – 2019”.

W planach dalsze inwestycje
na drogach powiatowych

Planowana inwestycja obejmuje
odcinki dróg powiatowych o łącznej
długości 6,2 km i wartości szacunkowej 4 mln 452 tys. zł. Zadanie
to będzie realizowane przy udziale
środków finansowych pozyskanych
z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, środków własnych, a także przy
udziale Gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów, Miasta i
Gminy Połaniec oraz Miasta i Gminy
Staszów.
Inwestycje będą prowadzone na
niżej wymienionych drogach powiatowych:
1. Przebudowa odcinka drogi poW dniu 21 czerwca br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie odbyło się spotkanie poświęcone ekonomii społecznej.
Konferencję otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki, który powitał zebranych i życzył owocnych
obrad. Spotkanie prowadziły panie z:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej i Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego: Anna Górak, Anna
Marwicka, Renata Sobieraj oraz Dorota
Hlebicka–Józefowicz.
Uczestnikami konferencji byli pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej
z terenu powiatu staszowskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Staszowie.
Wygłoszone następujące referaty:
1. pani Renata Sobieraj – przedstawiła zebranym informację o Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej, opis
zadań, celów, do których zalicza się
m.in.: doradztwo, utworzenie portalu
internetowego dotyczącego ekonomii
społecznej, opracowywanie analiz i
raportów, utworzenie katalogu Podmiotów Ekonomii Społecznej, nawiązywanie partnerstwa lokalnego na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej.
2. pani Dorota Hlebicka – Józefowicz przedstawiła informację o IX. Osi
priorytetowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Święto-

wiatowej nr 0780T Wola Malkowska
– Bogoria - Klimontów (na odcinku
Jurkowice- Pełczyce).
2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0823T Łubnice-Budziska
w m. Czarzyzna.
3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0116T Pacanów-Grobla w
m. Oleśnica.
4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0854T Szczeka-Kol. Szczeka w m. Szczeka.
5. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany-Łubnice
w m. Rytwiany.
6. Przebudowa odcinka drogi po-

wiatowej nr 0828T Korytnica–Kotuszów-Kurozwęki w m. Korytnica.
7. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0818T Połaniec-Niekurza
w m. Łęg.
8. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi-Sulisławice w m. Sztombergi.
Zakres prac obejmuje wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralno
asfaltowych, chodników, poboczy
utwardzonych materiałem kamiennym, renowacji istniejącego odwodnienia, a także wykonanie i uzupełnienia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. oznakowania pionowego i poziomego dróg. Otwarcie
złożonych ofert na realizację zadania
nastąpi 14 lipca br. Po sprawdzeniu
przez komisję przetargową złożonych
ofert zostanie wyłoniony Wykonawca, który będzie realizował w/w zadania. Planowany termin zakończenia
prac to 25 października 2016 roku.
Tekst: Adam Jur
Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie

Wszystko o ,,Ekonomii Społecznej”
krzyskiego na lata 2014-2020. Informacje dotyczyły w szczególności Działań 9.1. oraz 9.2., z omówieniem celów
projektów, uprawnionych podmiotów
do składania wniosków oraz alokacji
środków;
3. pani Anna Marwicka – przedstawiła informację o projektach partnerskich, procedurze zawiązywania
partnerstw, dostępu do poszczególnych działań, oraz krótki opis programu Aktywizacja i Integracja.
4. pani Anna Górak – przybliżyła
,,ABC Ekonomii Społecznej”, w szcze-

gólności czym jest ekonomia społeczna, a także jakimi cechami charakteryzują się przedsiębiorstwa społeczne.
Na zakończenie pani Renata Sobieraj wygłosiła referat „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych”. W
spotkaniu wzięło udział 40 osób. Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej
oraz Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Staszowie, z zainteresowaniem poruszali w dyskusji tematy związane z tworzeniem projektów aktywizacji zawodowej.
Tekst i foto: Paulina Majczak

Spotkanie prowadziły panie z: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Połączone posiedzenie, które
otworzył i prowadził szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wicestarosta Tomasz Fąfara, odbyło się w dniu 22 marca
br. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku, jednogłośnie przyjęto
porządek posiedzenia, a następnie
omówiono i przegłosowano ,,Plan
działania Komisji na rok 2016”.
Kolejny punkt spotkania dotyczył sprawozdań: Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie o
stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie powiatu
staszowskiego za 2015 rok, Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Staszowie o stanie

Z obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
bezpieczeństwa w zakresie ochrony
przeciwpożarowej na terenie powiatu staszowskiego za 2015 rok oraz informacji Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Staszowie
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
na terenie powiatu staszowskiego
za 2015 rok. Po przyjęciu w drodze
głosowania w/w sprawozdań, uczestniczący w obradach ks. prefekt Sebastian Mroczkowski – wikariusz parafii
pw. św. Bartłomieja w Staszowie, zapoznał zebranych ze stanem przygotowań wynikających z planowanego
przyjazdu do powiatu staszowskiego,

w dniach 20-25 lipca br., kilkuset
uczestników Światowych Dni Młodzieży 2016.
Z kolei obrady Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczyły: oceny pracy Zespołu za 2015
rok, przedstawienia i przyjęcia Planu
Pracy Zespołu na 2016 rok, a także
oceny zagrożenia powodzią i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w
najbliższych miesiącach, jak również
stanu i zdolności służb do działań w
wypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Podczas głosowania sprawozdań.

W dniu 28 kwietnia br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie,
została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Staszowskim a firmą
Energia w Kogeneracji „EWK” S.A.
z Wilczy, dotycząca opracowania
dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na
budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie
oraz na obiektach edukacyjnych
Powiatu Staszowskiego” wraz ze
studium wykonalności, które stanowić będzie załącznik do wniosku
aplikacyjnego o dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014 – 2020 – Oś priorytetowa
3. ,,Efektywna i zielona energia”.
Po ogłoszeniu konkursu wniosków i przedstawieniu przez instytucję zarządzającą wytycznych odnośnie projektu, co nastąpi najprawdopodobniej we wrześniu br., Powiat

Podpisano umowę na budowę instalacji
fotowoltaicznej

Podpisanie umowy w dniu 28 kwietnia br., od lewej: skarbnik powiatu staszowskiego Jolanta Piotrowska, prezes Energia
w Kogeneracji „EWK” S.A. Krystian Szymała, Marcin Dereń z firmy Energia, Magdalena Fila - naczelnik Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych, starosta staszowski Michał Skotnicki – podpisuje umowę i wicestarosta Tomasz Fąfara.

Staszowski złoży wniosek o dofinansowanie na przedmiotowe zadanie.
Budowę instalacji fotowoltaicznej planuję się na następujących
budynkach w Staszowie: Starostwa
Powiatowego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół, Centrum

Kształcenia Praktycznego, Powiatowego Centrum Sportowego i Liceum
Ogólnokształcącego, a także w Połańcu na budynku tamtejszego Zespołu Szkół.
Tekst: Mariusz Fijałkowski
Foto: Paulina Majczak
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Strażackie święto w staszowskiej PSP
W dniu 10 maja br., przed budynkiem Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w
Staszowie odbyły się uroczyste
obchody dnia patrona strażaków
– św. Floriana.
W czasie uroczystości zastępca świętokrzyskiego komendanta
wojewódzkiego PSP w Kielcach st.
bryg. Robert Sabat, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Staszowie Romuald Garczewski
oraz wiceprezes ZOP ZOSP RP w
Staszowie starosta staszowski Michał Skotnicki, wręczyli staszowskim strażakom awanse na wyższe
stopnie służbowe: stopień starszego kapitana otrzymali: kpt. Tomasz
Banaś, kpt. Janusz Kaczmarczyk,
stopień starszego aspiranta: asp.
Tomasz Janiec, asp. Dariusz Pacion,
stopień starszego ogniomistrza
otrzymał: ogn. Mariusz Małas, stopień ogniomistrza: mł. ogn. Adam
Bąk, mł. ogn. Łukasz Juszczyk, stopień młodszego ogniomistrza: st.
sekc. Marcin Góral, st. sekc. Grzegorz Staneta, a
stopień starszego
sekcyjnego: sekc.
Michał Bednarz,
sekc. Wojciech Cepil, sekc. Andrzej
Kruk, sekc. Piotr
Meszek,
sekc.
Grzegorz Ryński,
sekc. Michał Skalski.
Medale
„Za
długoletnia służ-

bę” otrzymali: złoty medal: mł. ogn.
Marcin Widanka, brązowy medal:
mł. asp. Łukasz Kruk i st. sekc. Arkadiusz Myśliwiec. Brązową odznakę
„Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” odebrał st. sekc. Grzegorz
Reczko. Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” odebrali, złoty medal:

mł. kpt. Jarosław Baran, srebrny
medal: mł. ogn. Marcin Widanka,
natomiast medal brązowy odebrał:
mł. asp. Daniel Gil. Oficjalne wręczenie odznaczeń „Za długoletnią służbę” miało miejsce podczas
wojewódzkich obchodów „Dnia
Strażaka”, jakie odbyły się w dniu
19 maja br., w Sandomierzu.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Druhowie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, przed nadaniem odznaczeń.

Uczestnicy uroczystości przed Komendą PSP w Staszowie.

Medale wręczali: wiceprezes ZOP ZOSP RP w Staszowie starosta staszowski Michał
Skotnicki, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach
st. bryg. Robert Sabat i prezes ZOP ZOSP RP w Staszowie Romuald Garczewski.

Awanse służbowe staszowskim strażakom wręczyli: zastępca świętokrzyskiego
komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robert Sabat oraz komendant
powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Grzegorz Ciepiela.
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,,Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego
doliny Kanału Strumień wraz z dopływami” – przedstawienie wyników analiz i prezentacja preferowanego wariantu inwestycyjnego,
to pełny tytuł spotkania-konsultcji,
jakie w dniu 26 kwietnia br. odbyło
się w Urzędzie Gminy Łubnice.
Prezentację dotyczącą koncepcji
przedstawił Jacek Opalski z Integrated
Engineering Sp. z o.o. w Warszawie,
spółki, która tworzyła opracowanie
przez ostatni rok. Realizację projektu
przygotowania koncepcji, zakończonej propozycjami rozwiązań problemu, rozpoczęto od identyfikacji zagrożonych obszarów, budowy modeli
hydrologicznych dla najważniejszych
cieków w zlewni i analizy aktualnych
zagrożeń powodziowych. W drugim
etapie przeprowadzono wielokryterialne, wariantowe analizy hydrologiczne i dokonano wyboru rekomendowanego wariantu działań, kończąc
na opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko procesu związanego z wykonaniem zabezpieczeń
przeciwpowodziowych.
Ustalono,
że główne zagrożenie powodziowe
w zlewni Kanału Strumień wynika z
jego położenia w dolinie zalewowej
Wisły, co powoduje, że cofka wiślana
dla wody max 1% sięga 20 km w górę
Kanału, powodując rozległy zalew. W
przypadku dopływów Kanału Strumień zlokalizowanych na wysokości
wałów przeciwpowodziowych, zasięg zalewu na tych dopływach w dużym stopniu wynika z faktu, że woda
powodziowa przelewa się przez koronę wałów. Taka sytuacja występuje na Dopływie z Grabowa, Cieku od
Beszowej, Strudze Komorowskiej, Rowie w Zofiówce, Rowie z Czarzyzny,
Dopływie ze Sroczkowa i Dopływie
spod Oblekania. W przypadku pozostałych dopływów, zagrożenia powodowane są przede wszystkim przez
przepusty, które mają zbyt małe światło dla przepływu wód powodziowych, co powoduje ich piętrzenie i w
konsekwencji występowanie z koryta
i zalewanie okolicznych zabudowań.
Przedstawiono 6 różnych rozwiązań problemu dla sytuacji zalewowej
w zlewni Kanału Strumień, z którego
rekomendowany do realizacji wariant
WP++ przewiduje:
1. budowę wału odgradzającego Kanał Strumień od Wisły, co
pozwoli wyeliminować negatywny
wpływ cofki wiślanej, sięgającej około 20 km w górę Kanału,

W sprawie przeciwdziałania powodzi

Konferencję otworzyła Barbara Cabała-Plucińska – prezes Integrated Engineering Sp. z o.o. w Warszawie, spółki
która opracowała koncepcję zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami.

Wśród uczestników spotkania byli, m.in.: starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara,
inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego Anna Hejduk, przewodniczący Rady Gminy Łubnice Marian Komasara oraz radni powiatu
staszowskiego Janusz Bąk i Jerzy Karwasiński.

2. budowę polderu wraz z budowlą wylotową, co spowoduje obniżenie zwierciadła wód powodziowych na Kanale Strumień, na odcinku
poniżej od poldera oraz kontrolowane rozlewanie się wody na jego powierzchni,
3. łączny efekt pracy poldera i wyeliminowanie cofki od Wisły,
pozwoli obniżyć zwierciadło wody
powodziowej dla Q max 1%, tak by
utrzymać wzniesienie korony wałów,
istniejących średnio na wysokości 1 m
nad poziom wody. Jedynie trzy krótkie odcinki wałów wymagają podniesienia korony,
4. budowę suchych zbiorników
na Rząsce i na Strudze, których praca
znacznie ograniczy zasięg zalewu na
odcinkach cieków poniżej zbiorników
i pozwoli wyeliminować zalewanie
budynków wodą o głębokości większej niż 0,5 m.

Realizacja wariantu WP++, wg
szacunków kosztów wyniesie około 101,5 mln zł. W porównaniu wariant wysiedleniowy WL, polegający
na przeniesieniu majątku osób zagrożonych powodzią poza teren zalewowy, kosztowałby 299,2 mln zł.
Ponadto po realizacji inwestycji rekomendowanego wariantu WP++,
liczba zagrożonych budynków i ludzi
w strefie Qmax 1%, wodą poniżej 0,5
wyniesie ,,0”. Jest to rzadko spotykany efekt przy rekomendacji wariantu
rozwiązania problemu zabezpieczania przeciwpowodziowego, w tym
przypadku dla zlewni Kanału Strumień. Prezentacja koncepcji i proponowanych rozwiązań miała na celu
wymianę poglądów autorów planu z
przedstawicielami władz samorządowych i mieszkańcami gminy Łubnice.
Stąd obecność na spotkaniu, m.in.:
starosty staszowskiego Michała Skot-
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nickiego, wicestarosty Tomasza Fąfary, przewodniczącego Rady Gminy
Łubnice Mariana Komasary oraz radnych powiatu staszowskiego: Janusza Bąka i Jerzego Karwasińskiego.
Urząd Wojewódzki w Kielcach reprezentowała Anna Hejduk – inspektor
wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, natomiast Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
reprezentował zastępca dyrektora
ds. technicznych Paweł Taborski, który pozytywnie ocenił przedstawioną
koncepcję i rekomendowany wariant
WP++.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Prezentację dotyczącą koncepcji przedstawił Jacek
Opalski z Integrated Engineering Sp. z o.o.
w Warszawie, spółki, która nad tematem pracowała
przez ostatni rok.

Zastępca dyrektora ds. technicznych Świętokrzyskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Paweł Taborski, wyraził nadzieję na zabezpieczenie
wymaganych funduszy, około 100 mln zł
i wprowadzenie koncepcji do realizacji.

Z obrad walnego zgromadzenia stowarzyszenia
W dniu 19 maja br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Staszowie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze walnego
zgromadzenia Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Staszowski. Licznie
zgromadzonych członków oraz sympatyków stowarzyszenia, powitali:
wicestarosta Tomasz Fąfara oraz prezes stowarzyszenia Henryk Makuch.

Zebranie otworzył prezes stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Staszowski Henryk Makuch.

Zebranie rozpoczęto od wręczenia
okolicznościowych statuetek
i podziękowań za dotychczasową
współpracę. Odebrali je: dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie
Anna Karasińska, przedsiębiorcy: Andrzej Kosiór, Andrzej Wojdyło oraz Kazimierz Zaliński; ustępujący z funkcji w
stowarzyszeniu: członek Zarządu Eugeniusz Ciepiela i skarbnik Irena Cecelon.

Gratulacje nowym władzom Stowarzyszenia złożył wicestarosta Tomasz Fąfara.

Podziękowania odebrali również:
w imieniu komendanta powiatowego
policji w Staszowie insp. Tomasza Śliwińskiego oraz własnym zastępca komendanta mł. insp. Ryszard Komański,
przewodniczący Sądu Honorowego
stowarzyszenia Czesław Grabowski
oraz członkowie sądu: Grażyna Kos i
Anna Czerwiec, a także nowo wybrana skarbnik Beata Wójcik, nowy wice-

Uczestnicy obrad podczas głosowania.

prezes Artur Garbacki, nowo wybrany
członek Zarządu Andrzej Walczowski,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Czesław Pargieła oraz jej członkowie:
Jolanta Włoch i Izabela Jaworska,

jak również ks. kan. Edward Zieliński
- proboszcz parafii pw. św. Barbary
w Staszowie, który otrzymał także okolicznościowy puchar.
Następnie prezes Henryk Makuch
złożył sprawozdanie z dotychczasowych prac stowarzyszenia oraz przedstawił nowy statut, dostosowany do
obecnych warunków i potrzeb. Pozytywne opinie dotyczące współpracy
z poprzednim Zarządem wyrazili: przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław
Pargieła oraz przewodniczący Sądu
Honorowego stowarzyszenia Czesław
Grabowski. Wybrano nowy Zarząd
Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat
Staszowski, w składzie: prezes Henryk
Makuch, wiceprezesi: Artur Garbacki
i Andrzej Sałata, skarbnik Beata Wójcik
oraz członkowie Zarządu: Andrzej Walczowski, Ryszard Komański oraz Wojciech Skowron.
Tekst i foto: Michał Skrętek
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W dniu 11 maja br., w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w
Staszowie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie.

Ze strażackiego zebrania

Wśród zaproszonych gości byli,
m.in.: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie Romuald Garczewski, wiceprezes ZOP
ZOSP RP w Staszowie starosta staszowski Michał Skotnicki, wiceprezes
ZOP ZOSP RP w Staszowie Andrzej
Kruzel, sekretarz Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie

Mieczysław Madej, członek Zarządu
Powiatu Jerzy Chudy, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, wójt
gminy Szydłów Jan Klamczyński, a
także komendant powiatowy PSP w
Staszowie bryg. Grzegorz Ciepiela
oraz dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Staszowie Grzegorz
Rajca. Wszystkich obecnych powitał

Od lewej: sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie
Mieczysław Madej, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Staszowie Andrzej Kruzel, wiceprezes ZOP ZOSP RP w Staszowie starosta
staszowski Michał Skotnicki oraz komendant powiatowy PSP
w Staszowie st. bryg. Grzegorz Ciepiela.

wiceprezes ZOP ZOSP RP w Staszowie
starosta staszowski Michał Skotnicki,
który także poprowadził zebranie.
Następnie głos zabrał komendant
powiatowy PSP w Staszowie st. bryg.
Grzegorz Ciepiela, który omówił dotychczasowe działania jednostki w
zakresie zapobiegania różnego rodzaju zagrożeniom pożarowym.
W kolejnym punkcie zebrania sekretarz Mieczysław Madej przedstawił
zasady tworzenia i przekazywania
sprawozdań z działalności jednostek
OSP z terenu powiatu.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Uczestnicy zebrania podczas obrad.

W dniu 22 czerwca br., w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie odbył się uroczysty apel z okazji zdania i przyjęcia obowiązków na stanowisku komendanta powiatowego PSP w Staszowie. St.
bryg. Grzegorz Ciepiela zakończył czynną służbę i przeszedł na emeryturę, natomiast na jego stanowisko został
powołany mł. bryg. Rafał Gajewicz.

Powołanie nowego Komendanta
Powiatowego PSP

Były komendant powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Grzegorz Ciepiela
i komendant powiatowy PSP w Staszowie mł. bryg. Rafał Gajewicz,
który tę funkcję objął z dniem 23 czerwca br.

Uroczystości
rozpoczęły się
złożeniem przez
dowódcę
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w
Staszowie
mł.
bryg. Grzegorza
Rajcę, meldunku
zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP
w Kielcach st.
bryg. Stanisławowi Wosiowi.
Przybyłych
na uroczystość
gości przywitał
st. bryg. Grze-

gorza Ciepiela, po czym nastąpiło odczytanie decyzji o odwołaniu
ze stanowiska dotychczasowego
komendanta powiatowego PSP
oraz decyzji w sprawie powołania
z dniem 23 czerwca br. mł. bryg.
Rafała Gajewicza na stanowisko
komendanta powiatowego PSP
w Staszowie. Po złożeniu meldunku o zdaniu i przyjęciu obowiązków zaproszeni goście przystąpili
do okolicznościowych przemówień,
dziękując za długoletnią służbę komendantowi Grzegorzowi Ciepieli
a jego następcy mł. bryg. Rafałowi
Gajewiczowi gratulując objęcia stanowiska. W imieniu mieszkańców
powiatu staszowskiego komendantowi Grzegorzowi Ciepieli, podziękowali przedstawiciele samorządu
lokalnego, na czele z: przewodniczącym Rady Powiatu Damianem
Sierantem, wiceprzewodniczącym
Stanisławem Walczykiem, starostą
staszowskim Michałem Skotnickim,
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wicestarostą Tomaszem Fąfarą oraz
członkiem Zarządu Powiatu Jerzym
Chudym. Na uroczystości obecni
byli również: nadbryg. w st. spocz.
Zbigniew Muszczak - świętokrzyski
komendant wojewódzki PSP w Kielcach w latach 2008-2016 oraz zastępca komendanta, w latach 20082016, st. bryg. w st. spocz. Grzegorz Ryski, którzy również złożyli
komendantowi Grzegorzowi Ciepieli życzenia realizacji osobistych celów i odpoczynku a komendantowi
Rafałowi Gajewiczowi pomyślności
w rozwoju zawodowym.
Tekst i foto: Paulina Majczak

W dniu 23 czerwca br., w Starostwie staszowskim odbyło się
posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które otworzył i prowadził szef PZZK
wicestarosta Tomasz Fąfara.
W spotkaniu, w którym uczestniczył także starosta staszowski
Michał Skotnicki, udział wzięli
przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży
Pożarnej oraz inspektoratów powiatowych, a także burmistrzowie
i wójtowie miast i gmin oraz gmin
ziemi staszowskiej, naczelnicy Wydziałów w Starostwie, dyrektorzy
jednostek organizacyjnych powiatu,
jak również pracownicy Urzędów
Gmin odpowiedzialni za sprawy
bezpieczeństwa na swoim terenie.
W trakcie posiedzenia omówiono,
m.in. przygotowanie służb i administracji samorządowej do letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży (Bezpieczne Wakacje) oraz zapewnienie
bezpieczeństwa na rzekach i akwenach wodnych, stan przygotowań
do przyjęcia na terenie powiatu
staszowskiego uczestników Światowych Dni Młodzieży 2016, a także
przypomniano
procedury postępowania w przypadku otrzymania
informacji o podłożeniu ładunku

Okolicznościowy grawerton dla komendanta Grzegorza Ciepieli wręczają, od lewej: wicestarosta staszowski
Tomasz Fąfara, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Walczyk, starosta staszowski Michał Skotnicki
i przewodniczący Rady Powiatu Damian Sierant.

Powiatowe spotkanie antykryzysowe

W czasie posiedzenia, od lewej: insp. Andrzej Sałata, starosta staszowski Michał Skotnicki, prowadzący
spotkanie wicestarosta Tomasz Fąfara oraz naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
w Starostwie staszowskim Ryszard Stachura.

wybuchowego. Przekazano również
informację na temat zaleceń Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dla służb i administracji publicznej, w przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowej, będącej skutkiem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Uczestnicy posiedzenia
zapoznali się także z zarządzeniem
nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia
2 marca 2016 roku, w sprawie wy-

Uczestniczący w spotkaniu: przedstawiciele Nadleśnictwa Staszów,
jednostek organizacyjnych powiatu, księża.

kazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego odnośnie stopni alarmowych. Jak wynikało z podsumowania posiedzenia, powiat staszowski, jak każdego
roku, jest dobrze przygotowany do
letniego, wakacyjnego wypoczynku
młodzieży, a także do innych sytuacji, jak np. wynikających z organizacji Światowych Dni Młodzieży.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP i Policji, gmin, inspektoratów
i Starostwa staszowskiego.
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W dniach 20 i 21 czerwca br., problemy bezpieczeństwa na terenie
ziemi świętokrzyskiej omawiano w Rytwianach. W posiedzeniu, które
otworzył i prowadził wicewojewoda Andrzej Bętkowski wspólnie z dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w ŚUW
Michałem Warszawskim, uczestniczyli przedstawiciele, m.in.: Komendy
Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Świętokrzyskiej Komendy Państwowej
Straży Pożarnej, Placówki Straży Granicznej w Kielcach, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu
Transportu Drogowego, Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu
Sanitarnego, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Inspektoratu Pracy,
Inspektoratu Ochrony Roślin i Wojewódzkiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego.

Wojewódzkie spotkanie
antykryzysowe

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym
i w przewozach pasażerskich, mówił mł. insp. Paweł
Gromniak – naczelnik Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Spotkanie otworzył wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski.

Działania prewencyjne w różnych obszarach,
prowadzone przez ŚKWPSP w Kielcach przedstawił
bryg. Paweł Ksel – zastępca naczelnika Wydziału
Operacyjnego w Komendzie.

Posiedzenie odbyło się w Hotelu Rytwiany.

Ze skutkami intensywnych zjawisk pogodowych, jakie nawiedziły ziemię świętokrzyską
w dniach 17 i 18 czerwca br. zapoznał zebranych zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP
w Kielcach st. bryg. Robert Sabat.

O bezpiecznym wypoczynku wakacyjnym dzieci
i młodzieży mówił świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik.

Działania kieleckiej Placówki Straży Granicznej
w najbliższych miesiącach omówił st. chor. Grzegorz Olszowy.
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O bezpieczeństwie na wodzie mówił prezes Zarządu
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Kielcach Wacław Mozer.

Licznie reprezentowana była władza
samorządowa powiatu staszowskiego
oraz gmin ziemi staszowskiej. W czasie
kilkunastu wystąpień przedstawicieli
służb i instytucji szczebla wojewódzkiego, dokonano przeglądu stanu bezpieczeństwa w różnych obszarach, zarówno w odniesieniu do ostatnich anomalii pogodowych, jak i w perspektywie
najbliższych 2 miesięcy wakacyjnych
i Światowych Dni Młodzieży. Zwrócono uwagę na potrzebę szczególnie
poważnego potraktowania przepisów
związanych z organizacją transportu
zbiorowego, żywienia i zakwaterowania. Oddzielną dyskusję poświęcono na
sprawy przeciwpowodziowe, a także
zapewnienie warunków bezpiecznego wypoczynku nad wodą, co niestety
już w tym roku, skutkowało ofiarami
śmiertelnymi. Drugi dzień obrad, roz-

Bezpieczeństwo energetyczne na terenie powiatu
staszowskiego i części powiatów: opatowskiego
i sandomierskiego omówił dyrektor Rejonu
Energetycznego w Staszowie Damian Sierant –
przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie.

Burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski
scharakteryzował stan bezpieczeństwa na terenie
ziemi połanieckiej.

poczęto na Zaporze Zbiornika Chańcza
od przeglądu urządzeń hydrotechnicznych. Następnie uczestnicy spotkania
przejechali do Grotników Dużych k/

W niedzielę, 12 czerwca br., w Ożarowie, na obiekcie klubu sportowego „Alit”, odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Powiat staszowski reprezentowała jednostka MDP chłopców z Kotuszowa, która w ubiegłym roku wykazała się
największą sprawnością podczas zawodów powiatowych.

Sukces młodych strażaków

Starosta staszowski Michał Skotnicki zaprezentował
stan bezpieczeństwa powiatu staszowskiego,
realizowanego na poziomie Starostwa.

Charakterystykę zagrożeń występujących na terenie
gminy Rytwiany przedstawił wójt
Grzegorz Forkasiewicz.

Nowego Korczyna, gdzie miał miejsce
pokaz sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych, zakończony symulacją
przeprawy promowej.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Pożarnej oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach. Szczególne podziękowania należą się druhowi Michałowi Klamczyńskiemu, który
przygotowywał drużynę do zawodów
a także zarządowi Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kotuszowie.
Tekst: Sylwester Celejowski

Zdjęcia: Marcin Niedźwiecki,
Na 14 drużyn w kategorii MDP przez Świętokrzyskiego Komendanta
Michał Kaczmarczyk
chłopców reprezentacja z Kotuszowa Wojewódzkiego Państwowej Straży
zajęła bardzo dobre drugie miejsce, tracąc jedynie
1,07 sek. do zwycięskiej
drużyny MDP Skotniki w
gminie Samborzec. Skład
drużyny: Kacper Niedźwiecki, Daniel Bednarski,
Dawid Bień, Sebastian
Bień, Kacper Fit, Miłosz
Kuc, Patryk Kuca, Jakub
Wojsa, Piotr Michalski,
Mateusz Podsiedlik. Zwycięscy zawodów otrzymali medale, puchary oraz
Puchar oraz medale wręczyli: z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Robert Sabat
nagrody
ufundowane
oraz dh Mirosław Pawlak - prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach.
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Uroczystości rocznicowe, połączone z obchodami gminnego
święta strażaków, odbyły się w
sobotę 18 czerwca br. Rozpoczęła je msza święta w kościele
pw. św. Jakuba w Kotuszowie,
którą odprawił proboszcz parafii
ks. kan. Jerzy Sobczyk.
W wygłoszonej homilii ksiądz
proboszcz, nie tylko podziękował
druhom strażakom za 60-letni
okres społecznej pracy dla dobra
i bezpieczeństwa sołectwa Kotuszów, ale także wspominał swoją
przynależność do drużyny młodzieżowej w latach siedemdziesiątych
ubiegłego stulecia. Po zakończeniu
mszy świętej, pododdziały OSP, zaproszeni goście i mieszkańcy Kotuszowa przeszli na plac przed remizę, gdzie odbyła się część oficjalna
obchodów. Gości powitał wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, przekazując na rzecz jednostki pamiątkowy fotogram. Rys historyczny
jednostki przedstawił prezes Zarządu OSP w Kotuszowie druh Michał
Kaczmarczyk. Pamiątkowy puchar
i list gratulacyjny druhowi prezesowi Michałowi Kaczmarczykowi
wręczył starosta staszowski, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Staszowie Michał

60 lat jednostki OSP w Kotuszowie

Uroczystości rocznicowe rozpoczęto od mszy świętej odprawianej w kościele pw. św. Jakuba w Kotuszowie, w trakcie
odsłonięcia obrazu Matki Bożej Kotuszowskiej.

Zaproszeni gości w pięknie odnowionej kotuszowskiej świątyni.

Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości staroście staszowskiemu,
wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Staszowie Michałowi
Skotnickiemu, złożył dowódca uroczystości mł. asp. Łukasz Kruk.
W uroczystościach uczestniczyło 13 pocztów sztandarowych i ponad 45 druhów w szyku.

Starosta Michał Skotnicki podziękowania za wieloletnią służbę, skierował także do druha
seniora Władysława Zmarzlika, który 2 czerwca br. obchodził 90-te urodziny.

Zasłużonych druhów odznaczono: Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Medalami ,,Za zasługi
dla pożarnictwa”, a także odznakami ,,Strażak Wzorowy”.
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Skotnicki. Pismo od komendanta
powiatowego PSP w Staszowie st.
bryg. Grzegorza Ciepieli, wręczył
dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej mł. bryg. Grzegorz Rajca.
Złotym medalem ,,Za zasługi dla
pożarnictwa” uhonorowano 4 druhów, srebrnym medalem 7 druhów,
natomiast medal brązowy otrzymało 9 druhów. Odznakę ,,Strażak
Wzorowy” nadano 26 druhom. Po
zakończeniu części oficjalnej, goście honorowi dokonali wpisów do
Księgi Pamiątkowej Jednostki, a Zespół Śpiewaczy ,,Kasztalon” zaprezentował swój najnowszy program.

O
kulinarne
zabezpieczenie obchodów
zadbały panie
z
Kotuszowa,
jak
również
miejscowi druhowie, których
wsparli koledzy
z jednostki OSP
w
Staszowie.
Zabawa taneczna zakończyła
obchody.
Tekst i foto:
Jan Mazanka

Do gratulacji od starosty Michał Skotnickiego dla jednostki OSP w Kotuszowie, został
dołączony pamiątkowy puchar wraz z pismem.

Gratulacje druhom z Kotuszowa składa starosta staszowski, wiceprezes Zarządu Oddziału
Powiatowego OSP RP w Staszowie Michał Skotnicki.

Do księgi pamiątkowej jednostki wpisuje się starosta staszowski Michał Skotnicki.

Idea Nagrody „KOZIOŁEK” zrodziła się w 2000 roku. Głównym jej celem jest wspieranie aktywności i promocja powiatów, na terenie których
działające osoby fizyczne i prawne przyczyniają się do znaczącej poprawy
stanu bezpieczeństwa obywateli oraz zabezpieczenia majątku państwowego i prywatnego.

Komendant Szydłowskiego Towarzystwa
Strzeleckiego wyróżniony „Koziołkiem”

Powiat staszowski na uroczystości reprezentowali:
komendant powiatowy policji insp. Tomasz Śliwiński
i komendant szydłowskich strzelców Marian Lesiak.
Gości wita p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bednarek.

Uroczyste wręczenie nagród
i wyróżnień za 2015 rok odbyło się
w dniu 30 maja br., w Regionalnym
Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim. Kapituła Nagrody ,,Koziołek” wyróżni-

ła trzy powiaty za szczególny wkład
w podejmowanie działań wykraczających poza ustawowe obowiązki w
zakresie poprawy bezpieczeństwa.
Co roku oceny działań dokonuje zespół roboczy składający się z przed-

stawicieli: wojewody świętokrzyskiego, marszałka województwa
świętokrzyskiego i świętokrzyskiego
komendanta wojewódzkiego policji. Ostatecznej oceny dokonuje kapituła nagrody.
cd. na następnej str.
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Wyróżnieni specjalnymi nagrodami „Koziołka” wraz z wręczającymi nagrody, od lewej: przedstawiciel
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim, dyrektor Europejskiego Centrum Bajki
w Pacanowie Karolina Kępczyk, komendant szydłowskich strzelców Marian Lesiak, wojewoda świętokrzyski
Agata Wojtyszek, p.o. komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach insp. Artur Bednarek oraz marszałek
województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Komendant Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego
odbiera statuetkę „Koziołka” z rąk marszałka
województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa.

W XVII edycji Nagrody „Koziołek” laureatami zostały następujące
powiaty:
I miejsce – Powiat Starachowicki,
II miejsce - Miasto Kielce, III miejsce
– Powiat Buski. Tradycyjnie podczas
uroczystości wręczono także dodatkowe wyróżnienia. Statuetkę „Koziołka” otrzymał reprezentujący powiat staszowski – st. insp. Związku
Strzeleckiego Marian Lesiak - prezes
Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, za ,,wieloletnią działalności
na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
kreowanie postaw patriotycznych
i realizację aktywnych form wypoczynku wśród dzieci i młodzieży
powiatu staszowskiego”. ,,Kozioł-

kiem” uhonorowano także: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka
Matołka w Pacanowie i Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Wszystkim laureatom i wyróżnionym pogratulowali: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam
Jarubas, wojewoda świętokrzyski
Agata Wojtyszek, p.o. komendanta
wojewódzkiego policji w Kielcach
insp. Artur Bednarek oraz Michał
Markiewicz - prezes Zarządu Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin
Regionu Świętokrzyskiego.
Serdecznie
gratulujemy
komendantowi Marianowi Lesiakowi i życzymy dalszych sukcesów
dla jego, jakże pożytecznej, pracy z młodzieżą. Więcej informacji
o działalności Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego na www.sts.org.pl.
Tekst i foto:
Paulina Majczak

Uczestnicy poniedziałkowych uroczystości.

Od lewej: dyrektor Europejskiego Centrum Bajki
w Pacanowie Karolina Kępczyk, dyrektor Biura Spraw
Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji
w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach Beata
Oczkowicz oraz komendant STS Szydłów
Marian Lesiak.
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Młodzi
artyści
z
powiatu
staszowskiego wspólnie z koleżankami i kolegami z Winnicy na Ukrainie i z Dondiuszan w Republice
Mołdawii, przez cały tydzień będą
malować w Staszowie i w okolicznych miejscowościach obrazy olejne, na których znajdą się najcenniejsze zabytki ziemi staszowskiej,
a także te które są chlubą i atrakcją
rejonów skąd przyjechali nasi goście.
Plener, z udziałem 20 uczniów i
6 opiekunów szkół gimnazjalnych i
średnich z w/w trzech krajów, oficjalnie rozpoczął się 4 lipca br. i
potrwa do soboty 9 lipca. Organizatorem tego wydarzenia, jest Starostwo Powiatowe w Staszowie, które
takie spotkania młodych twórców
organizuje bez przerwy od 2003
roku, z tym że goście z Mołdawii
dołączyli do tej inicjatywy przed
siedmioma laty. Uroczystego rozpoczęcia pleneru dokonał starosta
staszowski Michał Skotnicki, który
oprócz twórczego nastroju, życzył
młodym malarzom udanego wypoczynku i miłych wrażeń z miejsc jakie znajdą się na ich trasie podróży,

Polsko-ukraińsko-mołdawski
plener rozpoczęty
m.in. z: Krakowa, Świętego Krzyża
i Kielc, a także z Kurozwęk, Szydłowa i Rytwian. W oficjalnum otwarciu pleneru udział także wzięli: wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Marek Chyla, wicestarosta Tomasz
Fąfara, członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy i skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska. Uczestnicy pleneru,
zaraz po przyjeździe w niedzielę 3
lipca, skorzystali z zaproszenia komendanta szydłowskich strzelców
Mariana Lesiaka wzięli udział w turnieju strzeleckim zorganizowanym
przez Szydłowskie Towarzystwo
Strzeleckie. Była to jedyna możliwość udziału w tej nie lada atrakcji,
gdyż wczesnym rankiem, następnego dnia w poniedziałek, strzelcy
pod opieka swojego komendanta,
wyjechali na 10-dniowy międzynarodowy obóz na Wybrzeże. Równie
ciekawie ukraińscy i mołdawscy goście, wraz z polskimi gospodarzami,
rozpoczęli poniedziałkowy poranek,
bo od wizyty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
gdzie zostali przyjęci przez komen-

Na strzelnicy Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, po zakończeniu turnieju
strzeleckiego, który wygrała 15-letnia Olena Mykytiuk z Winnicy.

danta powiatowego PSP mł. bryg.
mgr. inż. Rafała Gajewicza. Gościnność staszowskich druhów strażaków i pokaz nowoczesnego sprzętu
zrobił na wszystkich duże wrażenie.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Przed Starostwem Powiatowym w Staszowie.

Podczas pokazu sprzętu pożarniczego w Powiatowej Komendzie PSP w Staszowie.
W środku, komendant powiatowy PSP mł. bryg. mgr inż. Rafał Gajewicz.

Oficjalnego otwarcia polsko-ukraińsko-mołdawskiego pleneru malarskiego, w dniu 4 lipca br., dokonał starosta staszowski Michał Skotnicki.
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Oficjalne zamknięcie roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Staszowie, miało miejsce w dniu 21 czerwca br., w sali
balowej Hotelu ,,Lord”. Spotkanie z udziałem ponad 60 słuchaczy Uniwersytetu, a także przedstawicieli władz powiatu i gminy, na czele ze starostą staszowskim Michałem Skotnickim, wicestarostą Tomaszem Fąfarą i
burmistrzem Staszowa Leszkiem Kopciem, otworzył i prowadził wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Staszowa, prezes Staszowskiego Towarzystwa
Kulturalnego dr Dariusz Kubalski.

Uniwersytet na wakacjach

Ku l m i n a c y j n ą
częścią uroczystości było wystąpienie
prowadzącej
Uniwersytet Teresy
Cierlik, podsumowujące spotkania,
inicjatywy i wykłady, jakie miały
miejsce w czasie
minionych 10 miesięcy. Nie obyło się
bez przypomnienia
kalendarza zapla-

nowanych działań w miesiącach wakacyjnych. Wśród gratulujących osiągnięć
minionego roku był, m.in. starosta staszowski Michał Skotnicki, który na zakończenie swojego wystąpienia przekazał pani Teresie Cierlik pismo, podpisane także przez wicestarostę Tomasza
Fąfarę, w którym czytamy, m.in. ,,…
Działalność Uniwersytetu z pewnością
wprowadza do życia obywateli miasta Staszowa, a także powiatu, nową
jakość opartą na tradycji i historii ziemi staszowskiej, jak również niesie ze
sobą szereg porad praktycznych z różnych obszarów naszego życia. Gorąco
życzymy realizacji wszystkich planów
wakacyjnych, szczególnie związanych
z atrakcyjnymi podróżami oraz dużo
zdrowia, sił i wszelkiej pomyślności w
życiu osobistym”. Zakończenie roku
akademickiego, uatrakcyjnił koncert
uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej
w Staszowie im. St. Moniuszki, który
poprowadził dyr. Antoni Drozd.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Prowadząca Uniwersytet Teresa Cierlik podsumowała miony rok akademicki.

Przemawia starosta staszowski Michał Skotnicki.
Zakończenie roku akademickiego uatrakcyjnił koncert uczniów Społecznej Szkoły
Muzycznej w Staszowie im. St. Moniuszki, który poprowadził dyr. Antoni Drozd.

Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Staszowie w czasie uroczystości zakończenia
roku akademickiego.

Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Staszowie w czasie uroczystości zakończenia
roku akademickiego.
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W dniu 22 maja br., w Sanktuarium Jana Pawła II w Staszowie odbyły się obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Uroczystość zgromadziła
w staszowskiej świątyni liczne grono wiernych z terenu miasta i powiatu
staszowskiego.

Obchody rocznicowe
w staszowskim sanktuarium

Duchowieństwo, przedstawiciele władz samorządowych i policji.

Zaproszeni goście i wierni w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Staszowie.

Przy jednej z kilku rzeźb, podczas spektaklu w staszowskiej świątyni.

Wśród zaproszonych gości byli,
m.in.: starosta staszowski Michał
Skotnicki, burmistrz miasta i gminy
Staszów Leszek Kopeć, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie
ks. kan. Szczepan Janas oraz proboszcz parafii pw. św. Barbary w
Staszowie ks. kan. Edward Zieliński,
przewodniczący Komisji Budżetu i
Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Staszowie Jacek Nowak,
radny Rady Miejskiej Rafał Grabka,
zastępca komendanta powiatowego
policji w Staszowie mł. insp. Ryszard
Komański, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Staszowie Anna Karasińska oraz wicedyrektor LO Lucyna
Jankowska, a także przedstawiciele
zakładów pracy z terenu miasta i powiatu staszowskiego.
Uczestnicy
uroczystości
mieli
okazję obejrzeć spektakl pt. „Ja Ciebie chrzczę, Polsko”, w wykonaniu
uczniów Liceum Ogólnokształcącego
w Staszowie. Wszyscy młodzi artyści
otrzymali gromkie brawa i gratulacje
za występ. Reżyserami spektaklu byli:
wicedyrektor LO Lucyna Jankowska
oraz nauczyciele: religii ks. Grzegorz
Wołoszyn i historii Tomasz Bielecki. Patronat honorowy nad uroczystością objęli: świętokrzyski kurator
oświaty Kazimierz Mądzik, starosta
staszowski Michał Skotnicki oraz proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w
Staszowie ks. kan. Szczepan Janas.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Dyr. Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie Anna Karasińska serdecznie podziękowała
za liczne przybycie.

Podziękowania za występ złożył proboszcz parafii pw. Św. Bartłomieja w Staszowie
ks. kan. Szczepan Janas.

Słowa uznania do młodych artystów skierował starosta staszowski
Michał Skotnicki.
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Tradycyjnie rozpoczęto od mszy
świętej w kościele parafialnym pw.
Przemienienia Pańskiego i Świętego Ducha w Wiśniowej, w którym
spoczywa serce Hugona Kołłątaja.
Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił proboszcz parafii ks. Krzysztof Barański.
Centralne uroczystości, jak co
roku organizowane przez władze
powiatu staszowskiego oraz miasta i
gminy Staszów, miały miejsce przed
pomnikiem Tadeusza Kościuszki na
staszowskim Rynku. Okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta
staszowski Michał Skotnicki, który
powiedział, m.in.: ,,To już kolejny raz,
obchodzimy wspólnie rocznicę, a zarazem święto uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Sprowadza nas na staszowski
Rynek święto, które jednocześnie jest
świętem kościelnym i narodowym, w
miejsce symboliczne przed krzyż i pomnik Tadeusza Kościuszki. Spotykamy się tutaj, aby w uroczysty sposób,
już po raz 225. czcić tak ważną dla
naszego kraju i narodu rocznicę, aby
przenieść w naszą teraźniejszość tę
samą troskę, która nurtowała twórców 3-cio Majowej Konstytucji, m.in.:
Hugo Kołłątaja i Stanisława Staszica, związanych z ziemią staszowską
i świętokrzyską. …W tym roku mija
12 lat naszego członkowstwa w Unii
Europejskiej. Mimo, że korzystamy z
możliwości, jakie w wielu obszarach
naszego życia stwarza przynależność
do Wspólnoty Europejskiej, nie możemy zapomnieć, że liczyć musimy
głównie na siebie i solidarnie zabiegać
o tworzenie lepszego jutra. Już teraz
musimy jak najlepiej przygotować się
do wykorzystania znacznych środków unijnych zapisanych w budżecie
na lata: 2014 – 2020. Wierzymy, że
jak to było w poprzednim okresie bu-

225. rocznicę Konstytucji
świętowano w Wiśniowej i Staszowie

Kwiaty przed tablicą z sercem Hugona Kołłątaja w kościele pw. Przemienienia Pańskiego i Świętego Ducha
w Wiśniowej, składają: starosta staszowski Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara.

Pochód w Staszowie, wyruszył z Parku im. Adama Bienia, władze samorządowe miasta i gminy Staszów
i powiatu staszowskiego.

dżetowania, samorządowi powiatu
oraz samorządom wszystkich gmin
ziemi staszowskiej, uda się zrealizować plany inwestycyjne. Pragnę
przypomnieć, że dzięki stanowczym
negocjacjom w Brukseli marszałka
województwa Adama Jarubasa, wy-

sokość funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego wynosi 1 mld 364
mln Euro. Zadbajmy proszę wspólnie,
aby znaczna część tych środków trafiła na teren ziemi staszowskiej.
Druhom strażakom, z okazji przy-

Kwiaty przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki składają członkowie Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie.
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Okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta staszowski Michał Skotnicki.

padającego jutro święta waszego
patrona św. Floriana życzę przede
wszystkim bezpiecznych wyjazdów
do akcji ratowniczych i gaśniczych, a
także wszelkiej pomyślności w życiu
rodzinnym. Na zakończenie, pamiętając o wielowiekowym dorobku naszych przodków, czego przykładem
jest właśnie Konstytucja uchwalona
225 lat temu, pragnę życzyć obywatelom ziemi staszowskiej, aby obecne
szanse i możliwości życia w okresie
W nawiązaniu do tradycji
wtorkowych spotkań słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Staszowie, starosta staszowski
Michał Skotnicki, w dniu 22 marca br., zaprosił to szacowne gremium do wysłuchania prezentacji
pt. ,,Powiat staszowski, charakterystyka, obowiązki, najnowsze inwestycje, plany na najbliższy okres”.
Spotkanie, które otworzył i prowadził prezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego dr Dariusz Kubalski, odbyło się w sali posiedzeń
staszowskiego Starostwa. Prelekcja,
zaprezentowana w formie multimedialnej, zgodnie z tematem, dotyczyła realizacji zadań ustawowo
przypisanych samorządom powiatowym w obszarze, m.in.: opieki
zdrowotnej na szczeblu szpitala,
oświaty ponadgimnazjalnej, działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorstw i walki z bezrobociem,
bezpieczeństwa mieszkańców, inwestycji na drogach powiatowych,
troski o zabytki i inne dobra kultury
oraz współpracy zagranicznej i promocji. W prezentacji pokazano 100
różnych zdjęć, którymi zobrazowano opis dokonań i aktualną sytuację
w obszarach omawianych przez
starostę
Michała
Skotnickiego.
Liczne pytania zadawane staroście
były najlepszym dowodem zainte-

W Sanktuarium św. Jana Pawła II, dary kościołowi składają: burmistrz Staszowa
Leszek Kopeć i starosta staszowski Michał Skotnicki.

bez wojen, we wspólnocie europejskiej, zostały spożytkowane przez nas
wszystkich z rozsądkiem - dla dobra
naszego kraju, wszystkich obywateli i
przyszłych pokoleń. Dziękuję Państwu
za uwagę”. Mszę świętą w intencji
Ojczyzny odprawiono w Sanktuarium
św. Jana Pawła II. Homilię wygłosił
proboszcz parafii św. Bartłomieja w
Staszowie ks. kan. Szczepan Janas.
Po zakończeniu mszy św. kolumna
marszowa przeszła nad ,,Zalew nad

Czarną”, gdzie nagrodzono zwycięzców w poszczególnych kategoriach
II Staszowskiego Biegu Konstytucji 3
Maja, a także triumfatora Zawodów
Wędkarskich, jakie zorganizowano z
okazji obchodów święta Konstytucji.
Na zakończenie tegorocznych obchodów, z koncertem wystąpiła Orkiestra Grupy Azoty Kopalń i Zakładów
Chemicznych Siarki ,,Siarkopol” SA w
Grzybowie.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Spotkanie z Uniwersytetem
resowania słuchaczy
tematyką wykładu.
W dalszej dyskusji,
pod adresem starosty
skierowano
kilka miłych słów z
tytułu
wydawania
przez powiat kwartalnika, nieprzerwanie od 1999 roku
oraz poproszono o
publikację w formie
książki pamiętnika z
lat II wojny świato- Starosta staszowski Michał Skotnicki, wygłosił prelekcję pt. ,,Powiat staszowski,
wej, którego auto- charakterystyka, obowiązki, najnowsze inwestycje, plany na najbliższy okres”.
rem jest Władysław
Rzadkowolski, ówczesny mieszkaniec
Staszowa. Korzystając z okazji, opiekunka Uniwersytetu
Teresa Cierlik, przedstawiła plan działalności na najbliższe
miesiące, w którym
znalazły się nie tylko tematy kolejnych
prelekcji, ale także Podczas spotkania słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w dniu 22 marca
br., w sali posiedzeń staszowskiego Starostwa.
program interesujących wycieczek, m.in. do Lublina, cyjnie wierszem, podsumował poNałęczowa, Kozłówki, Wiślicy, Piń- eta Wiesław Kot.
Tekst i foto: Jan Mazanka
czowa, Chrobrza. Spotkanie, trady-
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Tym razem w ,,Światowym Dniu
Poezji” wzięło udział dziewięcioro poetów, w tym: dwoje z Grecji,
dwoje z Węgier, jeden z Niemiec
i czworo z Polski. Gości podejmował
Staszowski Ośrodek Kultury, oddając do dyspozycji zarówno salę widowiskową jak i kameralną.
Podobnie jak w roku ubiegłym,
zaprezentowano wybrane wiersze
wszystkich obecnych, a zrobili to
w sposób bardzo profesjonalny uczniowie staszowskich szkół – członkowie
Sekcji Teatralnej SOK. Równie pięknie
zaprezentowało się czworo wykonawców utworów muzycznych z Klubu
Piosenki, co zostało podkreślone przez
głównego organizatora ,,Światowych
Dni Poezji” w naszym kraju, Aleksandra
Nawrockiego z Warszawy.
Jednym ze współgospodarzy spotkania był poeta ziemi staszowskiej Benedykt Kozieł, który w imieniu starosty
staszowskiego Michała Skotnickiego
wręczył wszystkim gościom upominki
promocyjne. Po zakończeniu głównej
III miejsce i tytuł laureata, połączony z wolnym wstępem na studia,
w prestiżowej Olimpiadzie Innowacji
Technicznych zdobył uczeń klasy IIIB
Technikum Energetycznego Arkadiusz Murza, za pracę ,,British car in
Poland”.
III miejsce w interdyscyplinarnym
OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE MŁODY
INNOWATOR zatytułowanym: „Mamy
pomysł na produkt przyszłości” zdobył
uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Połańcu Jakub Zyngier. Nagrodzona została wykonana przez ucznia,
innowacyjna aplikacja mobilna RAZEM
BEZPIECZNIEJ. Organizatorami konkursów są Federacja Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Patronat honorowy objął
Minister Edukacji Narodowej, patronat
medialny Przegląd Techniczny. Celem
konkursów jest rozwijanie twórczego
myślenia i krzewienie innowacyjnych
postaw u młodzieży. Konkursy spełniają ważny aspekt wychowawczy – uczą
pracy od pomysłu do realizacji. Udział
w konkursach
technicznych daje
uczniom szansę osiągnięcia pierwszego poważnego sukcesu - najlepsze
prace są przedstawiane na krajowych
i międzynarodowych wystawach wynalazków. Wręczenie nagród laureatom odbyło się w siedzibie NOT w
pierwszej dekadzie czerwca 2016 r.
Ponadto Arek i Kuba zakwalifikowali się do finału Festiwalu Mło-

Staszów ponownie gościł poetów

W imieniu starosty staszowskiego Michała Skotnickiego, upominki wszystkim gościom, wręczył poeta ziemi staszowskiej
Benedykt Kozieł, trzeci z lewej.

części spotkania w sali widowiskowej,
poeci i zaproszeni goście przeszli do
sali kameralnej, aby wspólnie delektować się ostatnio napisanymi utworami.
Światowy Dzień Poezji od 15 lat or-

ganizowany jest pod patronatem UNESCO, m.in. wspierającej współpracę
międzynarodową w dziedzinie kultury,
sztuki i nauki.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Dwa brązowe medale dla Zespołu Szkół w Połańcu

dych Naukowców E(x)polry w Gdyni. Są to jedyni finaliści z powiatu
staszowskiego, a co lepsze jedyni z naszego województwa. To już trzeci rok
z rzędu nasi uczniowie są co najmniej
finalistami. Kuba dodatkowo zdobył
nagrodę specjalną. Dwa lata temu Mariusz Bielaszka reprezentował Polskę na
światowym Infomatrixie w Rumunii,
a w roku ubiegłym Joachim Jakubas
w Brukseli. Co przyniesie finał 2016?
Musimy poczekać do października.
A może konkurs INTELa w USA? Mocno wierzymy, gdyż mamy dwie bardzo
dobre prace. Co zrobić żeby wygrać?
Niezwykle proste - zdefiniować innowacyjny problem naukowy, znaleźć
praktyczne rozwiązanie, wykonać
i uruchomić model, napisać pracę teo-

retyczną, przebrnąć eliminacje i załapać się na konkurs regionalny. Nasz
dla świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego i podkarpackiego był w Centrum
Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim, i tam przed jury, profesorowie uczelni, naukowcy z różnych dziedzin, trzeba zaprezentować
pracę i odpowiedzieć na serię pytań
i cierpliwie czekać na werdykt. A w finale w Gdyni - wszystko to samo tylko
rywalizujemy ze zwycięzcami innych
konkursów regionalnych i dodatkowo
też w języku angielskim - bo laureaci
jadą w świat reprezentować Polskę.
Opiekunami prac są: Beata Zyngier
i Grzegorz Wójcikowski.
Mariusz Zyngier

Laureaci konkursu regionalnego jaki odbył się w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim, pierwszy
z lewej: Arkadiusz Murza, 10. z lewej, w drugim rzędzie - Jakub Zyngier.
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Szanowni Państwo, z satysfakcją informujemy, że Zespół Szkół w Połańcu otrzymał zaszczytny tytuł KREATYWNA SZKOŁA, a program o szkole
pojawił się w telewizji TVN.

Połaniecki ZS z kolejnym sukcesem
KIEDY: 05 maja 2016 Program:
Dzień Dobry TVN pomiędzy 8.00
a 11.00.
JESTEŚMY DUMNI: ponad tysiąc
zgłoszeń z całej Polski a to my załapaliśmy się do wyjątkowej grupy, kilku
szkół z całej Polski, które zostaną zaprezentowane w programie!
DZIĘKUJEMY BARDZO: całej ekipie
realizującej program, w szczególności pani Ani Kalczyńskiej i pani Kasi za
profesjonalizm, super podejście i zaangażowanie. Pani Ani Kaniszewskiej,
całej załodze przedszkola i dzieciom
za kreatywną współpracę.
DLACZEGO MY? Nasz sposób na
dobrą edukację; nietuzinkowe (oj!
bardzo) podejście do nauki - w tym
zajęcia z robotyki z... przedszkolami,
ciągły entuzjazm, wyjątkowa droga:
od staży zagranicznych poprzez edu-

kacyjne podróże marzeń, po międzynarodowe sukcesy, do stypendiów
START TO STARS (a niejako przy okazji:
pomoc innym, międzynarodowe aktywności i najważniejsze - wszystko to
jest dla nas FUN & EDUCATION). My
nie tylko jesteśmy ciekawi świata - my
zawsze ROZBUDZAMY CIEKAWOŚĆ
ŚWIATA (nie tylko naszych uczniów)!
W wybranych klasach Technikum
Elektronicznego realizujemy program
innowacji pedagogicznej klasa naukowo - turystyczna, zabieramy uczniów
na edukacyjne wyprawy marzeń,
w trakcie których odwiedzamy interaktywne centra nauki i wiodące
zakłady przemysłowe w całej Europie.
Wspólnie uczymy się a przy tym ...bawimy się doskonale. ARS Electronica
Center w Linzu, Muzea Techniczne
w Wiedniu, Monachium, Barcelo-

Ekipa programu „Dzień Dobry TVN” w jednej z pracowni ZS w Połańcu.

Kontynuując Mikołajkową Podróż Marzeń (kwesta w 2015
roku) w sobotnie przedpołudnie,
21 maja br. odwiedziliśmy Pływalnię SMOCZKA w Mielcu.
Zabawa jak zwykle była fantastyczna. Dzięki uprzejmości dyrekcji
pływalni, za bilety wstępu płaciliśmy tylko 4,5 zł za godzinę (byliśmy
2 godziny). Z pozostałych pieniędzy
jeszcze raz (we wrześniu) pojedziemy z naszymi młodymi znajomymi
i ich opiekunami na fajny basen. Tak
więc z kwesty 2015 roku, udało nam
się sfinansować: wyjazd na Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, wizytę
w kopalni GUDIO w Zabrzu, w Mc
Donalds i 2 wyjazdy na pływalnię.
Dzisiaj wydaliśmy 207 zł na bilety
wstępu, 350 zł na przejazd i 30 zł

nie czy Manchesterze – to miejsca,
w których nasza wyobraźnia pracuje
na zwiększonych obrotach. Lista sukcesów naszych uczniów jest długa:
medale światowych targów wynalazczości na Tajwanie, w Brukseli, Paryżu,
Bukareszcie, zwycięstwa w ogólnopolskich konkursach Młody Wynalazca,
Młody Innowator, kolejnych edycjach
Olimpiady Innowacji Technicznych i
konkursach Explory.
W sumie kilkudziesięciu laureatów
– innowatorów uczniów Zespołu
Szkół z małej miejscowości, gdzie dostęp do wielu wydarzeń i aktywności
mamy o wiele trudniejszy, niż uczniowie szkół z dużych miast - ale ... dajemy RADĘ. U nas każdy otrzymuje
swoją szansę. Kierując się słowami
Pablo Picasso – „inspiracja istnieje,
ale musi zastać cię przy pracy” wymagamy jednego – zaangażowania
i wspólnej z nauczycielami realizacji
swoich pasji. I to jest FUN & EDUCATION.
Tekst: Mariusz Zyngier
Foto: Archiwum ZS w Połańcu

Uczniowie połanieckiego Zespołu Szkół zapoznali red. Annę Kalczyńską
z przebiegiem zajęć oraz ze wszystkimi skonstruowanymi przez siebie urządzeniami.

Kontynuacja Podróży Marzeń dla dzieci z Pacanowa
na pizze dla dzieci, które pojechały a
nie wchodziły na basen. Razem: 587
zł. Po zimowym wyjeździe mieliśmy

jeszcze 1565,76 zł. Pozostało nam
978,76 zł - wydamy je we wrześniu.

Na mieleckim basenie.

Organizatorzy
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W nawiązaniu do tradycji z lat ubiegłych, w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Staszowie, w dniu 22 kwietnia br., zorganizowano ,,Dni Przedsiębiorczości”,
z udziałem zarówno właścicieli firm, bądź osób zarządzających w spółkach
i przedsiębiorstwach, jak i obecnych uczniów, a przyszłych ludzi biznesu.

Przedsiębiorcy w ,,Ekonomiku”

Rozpoczynając ,,Dni Przedsiębiorczości w Ekonomiku”, dyr. Jan Ungeheuer
powitał gości, a następnie przedstawił ofertę kształcenia w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Staszowie. Imprezę prowadzili nauczyciele ZSE: Aneta
Podkowa i Bartosz Jabłoński.

Starosta staszowski Michał Skotnicki pogratulował organizacji ,,Dni
Przedsiębiorczości” i zapewnił o kontynuacji wsparcia dla poprawy
warunków nauczania i modernizacji bazy dydaktycznej.

Wśród zaproszonych
gości, oprócz przedsiębiorców z terenu powiatu staszowskiego,
byli także: starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, naczelnik
Wydziału
Edukacji,
Kultury i Sportu w Starostwie
staszowskim
Tadeusz Kardynał oraz
przewodniczący Komisji
Oświaty Rady Powiatu

w Staszowie Zbigniew Wiącek.
Do udziału w imprezie zaproszono nie tylko uczniów ZSE, ale także gimnazjalistów z terenu powiatu
staszowskiego, jak również z gmin
sąsiadujących z powiatem. Spotkanie było bowiem znakomitą okazją
do przestawienia oferty kształcenia
w Zespole Szkół Ekonomicznych tegorocznym absolwentom gimnazjów,
w części z pewnością przyszłym
uczniom staszowskiego ,,Ekonomika”.
Przygotowano około 30 stoisk
tematycznych nauczania w różnych
zawodach, wśród których było także
miejsce dla doradcy zawodowego,
u którego można się było dowiedzieć,
jaki zawód wybrać, jak zaplanować
swoją przyszłość i gdzie po ukończeniu szkoły szukać zatrudnienia.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Od lewej: zastępca dyrektora ZSE Małgorzata Garczewska, naczelnik Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu w Starostwie staszowskim Tadeusz Kardynał, przewodniczący Komisji
Oświaty Rady Powiatu w Staszowie Zbigniew Wiącek, wicestarosta Tomasz Fąfara
i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Jak co roku, w spotkaniu udział wzięli staszowscy przedsiębiorcy, współpracujący
z Zespołem Szkół Ekonomicznych, a także uczniowie gimnazjów z terenu powiatu
staszowskiego, jak również z gmin sąsiadujących z powiatem.

Podczas ,,Dni Przedsiębiorczości w Ekonomiku” przygotowano około 30 różnych
stoisk tematycznych.

O swojej współpracy z ZSE mówiła Agnieszka Siuda-Góra z Młodzieżowego
Centrum Kariery w Staszowie.

Stoisko gastronomiczne przygotowane przez uczniów ZSE.
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Uczniowie z Zespołu Szkół
w Staszowie odnieśli ogromny sukces w ogólnopolskim konkursie
nt. „Utracone dziedzictwo – losy
polskich ziemian w XX wieku”.
Pięciu laureatów z jednej szkoły
w jednym konkursie, to niespotykane wydarzenie. Konkurs został
zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie oraz Kuratorium
Oświaty w Krakowie.
Konkurs odbywał się etapami:
szkolnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Uczniowie mogli wybrać
kategorię, w której chcą się wykazać. Do wyboru była praca pisemna lub praca multimedialna. Całość
wydarzenia poprzedziły warsztaty
dotyczące ziemiaństwa oraz historii
mówionej, które odbyły się w Łoniowie w lutym br. To one miały wprowadzić uczestników w tematykę
konkursu oraz zapoznać ich z metodami przeprowadzania wywiadów.
W etapie szkolnym zostały wyłonione
najciekawsze zdaniem komisji prace,
które zostały przesłane do komisji
wojewódzkich. Ostatecznie do finału przeszły prace Dominiki Borowiec
(kl. II a LO), Bartłomieja Kosińskiego
(kl. I Tm), Tomasza Złotnika (kl. I Ti)
– prace pisemne oraz praca multimedialna Grzegorza Tomporowskiego
(kl. II b LO) i Macieja Kwietniewskiego (kl. II T i). Etap ogólnopolski odbył
się 10 czerwca w Krakowie. Uczniowie musieli przed komisją uzasadnić
wybór tematu pracy, zaprezentować
ją ustnie, a także omówić literaturę
przedmiotu. Warto w tym miejscu
wspomnieć, że tematem pracy DomiW tym roku mija 10 lat od kiedy w Kurozwękach tworzone są
labirynty i z tej okazji tamtejszy
Zespół Pałacowy proponuje turystom zabawę niespodziankę z nagrodami - wkrótce szczegóły na
www. pałacu.
Tegoroczny duży labirynt z kukurydzy o pow. 4,5 ha, który czynny
będzie od 16 lipca br., nawiązuje do
twórczości Henryka Sienkiewicza.
Każdy, kto zdecyduje się pokonać
labirynt, otrzyma plan i krzyżówkę
z pytaniami, które dotyczyć będą
życiorysu Henryka Sienkiewicza.
Aby nie było zbyt trudno, przed
wejściem do labiryntu znajduje się
plansza z najważniejszymi faktami
z życia wybitnego polskiego pisarza Najkrótsza trasa przechodząca
przez wszystkie punkty krzyżów-

,,Ziemiański” sukces uczniów Staszicówki
niki Borowiec była rodzina książąt Radziwiłłów z Sichowa, praca Tomasza
Złotnika dotyczyła księdza infułata
Marcina Popiela pochodzącego z Kurozwęk, Bartłomiej Kosiński omówił
w swojej pracy problem utraconego
przez ziemian dziedzictwa w zakresie ogólnym, a praca multimedialna
Grzegorza Tomporowskiego i Macieja
Kwietniewskiego przedstawiała dzieje rodziny państwa Popielów oraz pałacu w Kurozwękach.
Prace młodzieży z Zespołu Szkół
były tak ciekawe, że nie pozostawiły konkurencji szans. Dwa pierwsze
miejsca zajęli: Dominika Borowiec i
Tomasz Złotnik, natomiast Bartłomiej
Kosiński zajął drugie miejsce. Praca
multimedialna
Grzegorza Tompo-

rowskiego i Macieja Kwietniewskiego w swojej kategorii zajęła trzecie
miejsce. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło
się tego samego dnia, w urokliwym
miejscu – we dworze państwa Elżbiety i Antoniego Potockich na krakowskiej Olszy. Z ogromną satysfakcją
i przyjemnością uczniowie wraz ze
swoimi opiekunami odbierali dyplomy i nagrody rzeczowe. Opiekunami
uczniów biorących udział w konkursie
byli: Joanna Gąsior, Justyna Pasternak
oraz Jan Krupa. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie inspiracja i fachowa
pomoc wicedyrektora dr. Sławomira
Maja. Uczniom jeszcze raz gratulujemy sukcesu.
Justyna Pasternak

Od lewej: p. Elżbieta Potocka, p. Joanna Gąsior, p. Jan Krupa, p. Antoni Potocki, p. Justyna Pasternak, Tomasz
Złotnik, Grzegorz Tomporowski, Dominika Borowiec. Z tyłu Maciej Kwietniewski i Bartłomiej Kosiński.

Z Sienkiewiczem do labiryntu
ki ma 2 km i
62 m, a długość wszystkich
ścieżek wynosi
3 km i 717 m.
Kukurydziany
labirynt
sąsiaduje z 2 innymi
labiryntami - z
buku i konopi.
Obydwa labirynty są połączone
wspólnym wejściem. Serdecznie zapraszamy!
Tekst i foto:
Zespół Pałacowy
Kurozwęki

Staś i Nel na słoniu z ,,Pustyni i w puszczy”, to najważniejszy motyw
tegorocznego labiryntu.
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W dniach 5 - 6 kwietnia br., w auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, odbyły się „Dni Techniki”. Impreza, mająca na celu promocję nowoczesnych rozwiązań technicznych, zgromadziła liczne grono
uczestników.

„Dni Techniki” w „Staszicówce”

W tegorocznych „Dniach Techniki” w staszowskim Zespole Szkół im. Stanisława
Staszica w Staszowie, uczestniczyli, m.in.: świętokrzyski kurator oświaty
Kazimierz Mądzik, starosta staszowski Michał Skotnicki, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy Benedykt Kozieł i wójt gminy Oleśnica Leszek Juda.

Od lewej: Marek Grdeń przedstawiciel firmy Stermag s.c. z Wrocławia, wójt
gminy Oleśnica Leszek Juda oraz starosta staszowski Michał Skotnicki.

Wicestarosta Tomasz Fąfara, kurator oświaty Kazimierz Mądzik i nauczyciel ZS
w Staszowie Andrzej Poniewierski.

Stoisko firmy „Wrześniak Glass Works Poland” Tadeusza Wrześniaka właściciela Hut Szkła Gospodarczego w Staszowie.

Wśród zaproszonych gości byli,
m.in.: świętokrzyski kurator oświaty
Kazimierz Mądzik,
przewodniczący
Rady Powiatu Damian Sierant, starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz
Fąfara, członek Zarządu Powiatu Jerzy
Chudy oraz burmistrzowie i wójto-

wie z terenu powiatu staszowskiego,
a także Izydor Grabowski - dyrektor ZS
w Staszowie i dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych Rafał Suska. Podczas prezentacji poszczególnych stoisk każdy
mógł liczyć na szczegółowe omówienie
zastosowania poszczególnych rozwiązań technologicznych oraz wyjaśnienie
wszelkich zawiłości w procesie ich tworzenia. Wśród wielu stoisk znalazły się,
m.in.: diagnostyka komputerowa samochodów, projektowanie w 3D, prezentacje z branży energii odnawialnej.
O swoich doświadczeniach podczas
pracy i nauki, z wykorzystaniem prezentowanych na imprezie technologii,
opowiadali nauczyciele przedmiotów
zawodowych oraz uczniowie. Swoje
umiejętności muzyczno – wokalne zaprezentował zespół muzyczny „Staszicówka Band”.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Podczas prezentacji poszczególnych stoisk: starosta Michał Skotnicki, świętokrzyski
kurator oświaty Kazimierz Mądzik oraz nauczyciel ZS w Staszowie Andrzej
Poniewierski, który zaprezentował i omówił wszystkie eksponowane urządzenia.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie staszowskim Tadeusz
Kardynał i członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy przy stanowisku ukazującym
pracę elektropneumatycznego układu sterowania. Zasady działania urządzenia
tłumaczy Jakub Duliński – uczeń ZS w Staszowie.

Jedną z wielu atrakcji był samochód „Warszawa” z połowy ubiegłego wieku.
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Pod takim hasłem odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki, z udziałem
około 100 nauczycieli z całej Polski. Organizatorem konferencji, która w dniach 22 – 23 kwietnia br., odbyła się
w Hotelu Cztery Wiatry nad Zalewem Chańcza, było Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki w Lublinie, a w jej
programie, oprócz referatów, znalazły się także warsztaty tematyczne dotyczące różnych aspektów nauczania
muzyki w szkołach wszystkich szczebli.

Różnorodność metod i treści - jedność idei

W otwarciu konferencji, którą prowadził główny organizator zjazdu dr
hab. Mirosław Grusiewicz - prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki w Lublinie, oprócz nauczycieli muzyki, uczestniczyli także: dyrektor Narodowego
Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie dr Artur Szklener - muzykolog, nauczyciel akademicki i menedżer kultury,
Anna Andruchowicz – kierownik Działu Edukacji w w/w Instytucie, starosta
staszowski Michał Skotnicki, burmistrz
miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć
i wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński. Po uroczystym otwarciu konferencji
miał miejsce koncert uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej im. St. Moniuszki w Staszowie, który poprowadził dyr.
Antoni Drozd. W programie znalazło się
8 utworów, które zagrało pięcioro młodych wykonawców.
Konferencję
zakończono
zwiedzaniem
Zespołu
Pałacowego
w Kurozwękach i zabytków średniowiecznego Szydłowa, co umożliwiło Starostwo Powiatowe w Staszowie, będące
jednym ze współorganizatorów zjazdu.

Konferencję otworzył główny jej organizator
dr hab. Mirosław Grusiewicz - prezes Stowarzyszenia
Nauczycieli Muzyki w Lublinie.

W imieniu samorządowców przemówił starosta
staszowski Michał Skotnicki.

Koncert uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej im. St.
Moniuszki w Staszowie, poprowadził dyr. Antoni Drozd.

Uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej w Staszowie,
po zakończeniu koncertu nagrodzono prezentami od
organizatorów konferencji.

W obradach konferencji wzięli udział pedagodzy
z różnych szkół i uczelni z terenu całego kraju.

Podziękowania za pomoc w organizacji konferencji
otrzymali, m.in.: starosta Michał Skotnicki,
wójt Jan Klamczyński i burmistrz Leszek Kopeć.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Gościom honorowym konferencji wręczono
podziękowania, Anna Andruchowicz i dr Artur Szklener
z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Uczestnicy konferencji przed pałacem w Kurozwękach.
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W dniu 6 kwietnia br., w auli Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego, odbyło się uroczyste podsumowanie prowadzonych w szkole eksperymentów pedagogicznych.

Eksperymenty edukacyjne w staszowskim Liceum
Wśród zaproszonych gości byli, m.in.:
poseł Krystian
Jarubas,
wicewojewoda
świętokrzyski
Andrzej
Bętkowski,
Wszystkich obecnych w auli w i c e s t a r o s t a
szkolnej serdecznie powitała staszowski Todyrektor LO Anna Karasińska.
masz
Fąfara,
dyrektor ds. Rozwoju Edukacji Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty Norbert Krzystanek, kierownik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie
Miasta i Gminy Staszów Jolanta Macias, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie Jan Ungeheuer, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
nr 2 w Staszowie Jan Gromniak, prezes Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat
Staszowski” Henryk Makuch, prezes
Staszowskiej Izby Gospodarczej Wojciech Skowron, kierownik Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Staszowie Joanna Cheba, przedstawiciel Hut Szkła Gospodarczego dyr.
Marek Legawiec, Joanna Drożdżowska z Nadleśnictwa w Staszowie oraz
ks. Szczepan Janas – proboszcz parafii
św. Bartłomieja w Staszowie.
W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele służb mundurowych oraz uczelni współpracujących
ze staszowskim Liceum podczas realizacji eksperymentów pedagogicznych,
m.in.: prof. zw. dr hab. Waldemar Kowalski z Instytutu Historii Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach, płk
dr inż. Szymon Mitkow z Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie,
komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu płk Krzysztof
Leśniak oraz mjr Tadeusz Banaszek
z WKU Sandomierz. Wszystkich obecnych serdecznie powitała dyrektor
staszowskiego LO Anna Karasińska.
Następnie głos zabrali liderzy eksperymentów pedagogicznych, którzy
szczegółowo omówili i wyjaśnili cel
każdego działania. Wyniki w formie
prezentacji multimedialnych zaprezentowali m.in. Joanna Nowicka – nauczyciel fizyki, która omówiła „Praktyczne wykorzystanie fizyki w życiu
człowieka”. Celem eksperymentu było,
m.in.: popularyzowanie fizyki współ-

Podziękowania odbiera poseł Krystian Jarubas.

Następnie zaproszeni goście otrzymali podziękowania za
współpracę i pomoc przy realizacji działań edukacyjnych.
Podziękowania od dyrektor Anny Karasińskiej odbiera
prof. zw. dr hab. Waldemar Kowalski z Instytutu Historii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Podziękowania odebrali także: kierownik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy
Staszów Jolanta Macias, płk dr inż. Szymon Mitkow
z WAT, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Sandomierzu płk Krzysztof Leśniak i asp. Mariusz
Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

Podziękowania odbiera wicestarosta staszowski
Tomasz Fąfara.

Podziękowanie dla ks. kan. Szczepana Janasa.

czesnej i astronomii wśród uczniów,
pogłębianie wiedzy fizycznej przez
eksperymenty i pokazy fizyczne. Marek Morawski – nauczyciel edukacji
dla bezpieczeństwa w staszowskim LO
omówił temat pt. „Szkolenie wojskowe przepustką w lepszą przyszłość”.
W ramach trzyletniego cyklu kształcenia w latach 2013 – 2016, zrealizowano
zadanie, którego celem było poznanie
przez uczniów, m.in: struktury obronności państwa, zasad reagowania w
sytuacjach zagrożeń, zasad udzielania
pierwszej pomocy, znajomości regulaminów wojskowych itp. Nauczyciel bio-

logii LO Grzegorz Skubera omówił eksperyment, realizowany w latach 2013
– 2015, pt. ,,Staszowskie na przyrodniczej mapie Polski”, którego było m.in.
podniesienie skuteczności kształcenia
biologii przy wykorzystaniu różnorodnych dostępnych metod.
Opiekę merytoryczną nad jego realizacją sprawowali pracownicy naukowi
Zakładu Ochrony Przyrody Instytutu
Biologii UJK w Kielcach. Czwartą, ostatnią prezentację, przedstawili wspólnie
latynistka Maria Szewczyk oraz Tomasz
Bielecki - nauczyciel historii. W swoim
wystąpieniu pedagodzy omówili przebieg eksperymentu pt. „Przez inskrypcje
– w głąb dziejów” i „Ziemia Staszowska
przez stulecia”. Najważniejsze cele obydwu eksperymentów to: propagowanie nauczania i rozwijanie umiejętności
posługiwania się językiem łacińskim
oraz rozwijanie myślenia historycznego
poprzez ukazanie elementów dziejów
Ziemi Staszowskiej na tle historii Polski
i historii powszechnej; kształtowanie
i doskonalenie umiejętności dostrzegania przez uczniów zależności między
różnymi dziedzinami życia społecznego;
nawiązywanie przez szkołę współpracy i
kontaktów z instytucjami oświatowymi,
religijnymi i samorządowymi, zarówno
krajowymi, jak i zagranicznymi.
Tekst i foto: Michał Skrętek

41
Podczas odbywających się w Bydgoszczy Targów Wod-Kan, na gali,
która jest największą imprezą na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym,
zorganizowano dwa ogólnopolskie
konkursy dedykowane branży wodociągowo-kanalizacyjnej: konkurs
„Managera Roku 2015 Wod-Kan” i
„Inwestycji Roku 2015 Wod-Kan”.
Konkurs „Inwestycja Roku 2015
Wod-Kan” organizowany był w trzech
kategoriach związanych z liczba osób
zamieszkujących obszar obsługiwany
przez przedsiębiorstwo, które zrealizowało inwestycję: do 30 tys. mieszkańców, od 30 do 100 tys. mieszkańców,
powyżej 100 tys. mieszkańców. Laureatem Inwestycji Roku w kategorii do
30 tys. mieszkańców, została „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec” realizowana przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. Nagrodę na
gali w Bydgoszczy odebrał prezes PGK

Sukces PGK w Połańcu

w Połańcu Jacek Nowak. Laureatem cji Wody Miedwie” realizowana przez
Inwestycji Roku w kategorii od 30 do Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
100 tys. mieszkańców została „Ochro- o.o. w Szczecinie. Laureaci poszczególna wód jeziora Miedwie poprzez budo- nych kategorii zostali wybrani zgodnie
wę sieci kanalizacyjnych i przebudowę z obowiązującym Regulaminem Konoczyszczalni ścieków na obszarze aglo- kursu o tytuł „Inwestycja Roku 2015
meracji Stargard Szczeciński” realizo- WOD-KAN”.
wana przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Tekst: Portal Internetowy Miasta Bydgoszczy
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Foto: Archiwum PGK Połaniec
Stargardzie
Szczecińskim.
Laureatem Inwestycji Roku
w kategorii powyżej 100 tys.
mieszkańców
została
„Budowa
farmy
fotowoltaicznej o łącznej
mocy 1,45 MW
(mega wata) –
Nagrodę na gali w Bydgoszczy odebrał prezes PGK Sp. z o.o. w Połańcu Jacek Nowak, w środku.
Zakład ProdukW dniu 27 czerwca br., w sali widowiskowej Staszowskiego Ośrodka
Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Staszowie.

Wakacje w Ośrodku

Wicestarosta Tomasz Fąfara w imieniu Zarządu Powiatu
staszowskiego życzył dyrektor Ośrodka Halinie Łabudzie
i wszystkim wychowankom oraz opiekunkom udanego
odpoczynku wakacyjnego.

Spotkanie
otworzyła
dyrektor
Ośrodka Halina Łabuda, która powitała
przybyłych na uroczystość gości, rodziców, jak i samych wychowanków. Przy
okazji wręczono podziękowania dla
osób i instytucji, które wspierają działania Ośrodka i promują jego szeroką działalność w środowisku lokalnym. Zarząd
Powiatu staszowskiego reprezentował
wicestarosta Tomasz Fąfara, który na
ręce Pani dyrektor złożył podziękowania
dla wszystkich pracowników Ośrodka

za codzienną pracę i trud jaki od wielu już lat, wkładają w wychowanie osób
z niepełnosprawnością intelektualną.
Wszystkim wychowankom życzył odpoczynku wakacyjnego, udanego powrotu
do placówki po wakacjach oraz dalszych
sukcesów. Po wręczeniu podziękowań
i dyplomów oraz okolicznościowych
przemówieniach,
wychowankowie
Ośrodka wraz ze swoimi opiekunami zaprosili wszystkich na część artystyczną.
Po zakończeniu części oficjalnej dyrektor Halina Łabuda zaprosiła wszystkich
na słodki poczęstunek. W 2015 roku
Staszowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym obchodziło 20-lecie swojej
działalności, natomiast Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
funkcjonuje od 2000 roku.

Występy artystyczne wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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W dniu 20 czerwca br., w auli Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie,
odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego Społecznej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki
w Staszowie.

52 lata Społecznej Szkoły Muzycznej w Staszowie

Spotkanie otworzył i prowadził dyr. Społecznej
Szkoły Muzycznej w Staszowie mgr Antoni Drozd.

Uroczystość otworzył dyrektor Antoni Drozd, który serdecznie przywitał zaproszonych gości oraz podziękował wszystkim, którzy wspierali
i nadal wspierają działalność Społecznej Szkoły Muzycznej w Staszowie.
Wśród obecnych byli, m.in.: starosta
staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć,
proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja
w Staszowie ks. kan. Szczepan Janas,
a także prezes Staszowskiej Izby Gospodarczej i pierwszy absolwent SSM
w Staszowie Wojciech Skowron.
W roku 2015/2016 w klasach:
fortepianu, akordeonu, skrzypiec,
gitary i klarnetu uczyło się ponad 70
uczniów. Społeczna Szkoła Muzyczna
jest jedyną w powiecie staszowskim
placówką przygotowującą uczniów
do nauki w państwowym szkolnictwie muzycznym. Obok nauki gry na
instrumentach uczniowie pobierają,
m.in., lekcje teorii i historii muzyki. Nauka gry na instrumentach jest
realizowana indywidualnie. W tym
roku szkolnym wprowadzone zostały dodatkowe zajęcia dla uczniów
szczególnie zainteresowanych muzyką. Uczniowie, prezentujący dobry poziom artystyczny, uczestniczyli
w koncertach na terenie miasta i powiatu.
W tym miejscu należy zwrócić
szczególną uwagę na: koncert noworoczny, który odbył się w dniu
1 stycznia 2016 roku w Zespole Pałacowym w Kurozwękach, koncert
z okazji Ogólnopolskiej Konferencji
Nauczycieli Muzyki w Ośrodku Wypo-

czynkowym ,,Chańcza”, w dniach 20-21
kwietnia br., a także
uroczysty koncert z
okazji zakończenia
roku
akademickiego na Uniwersytecie
Trzeciego Wieku w
Staszowie.
Rok
szkolny
2015/2016 obfitował
w szereg sukcesów,
do osiągnięcia których przyczyniło się
znacząco wsparcie,
jakie SSM otrzymu- W imieniu naczelnika Wydziału Edukacji w Starostwie staszowskim ,,Wiolinkę”
odebrał wicestarosta Tomasz Fąfara.
je ze strony władz
samorządowych, rodziców uczniów W tym roku uhonorowano: burmioraz Rady Rodziców, której przewod- strza miasta i gminy Staszów Leszka
niczy dr Sławomir Maj. Tradycyjnie Kopcia, zastępcę burmistrza dr Ewę
wręczono statuetki „Muzyczny wioli- Kondek oraz naczelnika Wydziału
nek”, które są wyrazem podziękowa- Edukacji w Starostwie staszowskim
nia dla osób i instytucji szczególnie Tadeusza Kardynała. Następnie wszyzasłużonych dla działalności szkoły. scy zebrani mieli okazję wysłuchać

W pierwszym rzędzie, od lewej: ks. kan. Szczepan Janas, Dominik Rożek ze Staszowskiego Ośrodka Kultury,
burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć z małżonką Barbarą, starosta staszowski Michał Skotnicki,
wicestarosta Tomasz Fąfara, radny powiatu staszowskiego Andrzej Kruzel i przewodniczący Rady Rodziców
Społecznej Szkoły Muzycznej w Staszowie dr Sławomir Maj.

Najlepszych uczniów szkoły uhonorowano dyplomami, od lewej: Patrycja Mularczyk, Małgorzata Dziuba,
Izabela Krzesaj, Karolina Szeleś, Julia Czerwik, Igor Kubalski i Patryk Węgierski.
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Gratulacje dyrekcji szkoły, uczniom i Radzie
Rodziców złożył starosta staszowski Michał Skotnicki.

okolicznościowego koncertu w wykonaniu uczniów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności w ciekawych
aranżacjach muzyki klasycznej oraz
utworów muzyki popularnej. Kulminacją uroczystości było wręczenie
uczniom świadectw promocyjnych
oraz ukończenia szkoły. Aktualnie

Gratulacje składa ks. kan. Szczepan Janas.

szkoła prowadzi zapisy od klasy I,
na naukę gry na: fortepianie, gitarze,
akordeonie oraz skrzypcach. Nowością w ofercie edukacyjnej SSM będzie nauka gry na gitarze basowej,
keyboardzie oraz w klasie śpiewu estradowego.

W trosce o godność
osób niepełnosprawnych

Marsz ruszył sprzed budynku Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Staszowie.
W barwnym korowodzie szli, m.in.: prezes SIG Wojciech Skowron, wicestarosta Tomasz Fąfara, starosta
Michał Skotnicki, burmistrz Leszek Kopeć, dyrektor OREW Halina Łabuda oraz ks. kan. Szczepan Janas.

W dniu 5 maja br. odbyły się
w Staszowie kolejne obchody „Dnia
Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Uczestnicy
wydarzenia uczcili święto przemarszem spod budynku Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno– Wychowawczego w Staszowie. Do marszu, w którym wzięły udział także
dzieci i młodzież ze staszowskich
szkół, zachęcała Halina Łabuda –
dyrektor staszowskiego Ośrodka.
W kolorowym korowodzie uczestniczyli również przedstawiciele władz

samorządowych,
m.in.:
starosta
staszowski
Michał
Skotnicki,
wicestarosta Tomasz Fąfara oraz
burmistrz miasta
i gminy Staszów
Leszek Kopeć. W
licznej grupie maszerujących byli
także, dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych Rafał

Więcej informacji nt. oferty edukacyjnej Społecznej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki
w Staszowie można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.
szkolamuzyczna.info.pl.
Tekst: dyr. Antoni Drozd
Foto: Jan Mazanka

Suska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie
Anna Ogórek, dyrektor Publicznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie Anna Kaczmarczyk,
a także prezes Staszowskiej Izby
Gospodarczej Wojciech Skowron,
prezes Staszowskiego Towarzystwa
Kulturalnego dr Dariusz Kubalski, dyrektor Gimnazjum nr 2 w Staszowie
Jan Gromniak oraz dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Staszowie
Ewa Cygan. Po dojściu kolumny na
Rynek, uczestnicy marszu przeszli do
Sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie
odprawiono mszę świętą w intencji
osób niepełnosprawnych oraz ich
opiekunów. Obchody „Dnia Godności…” zorganizował Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Staszowie.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Wszyscy uczestnicy marszu trzymali kolorowe kwiaty zrobione z bibuły.
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Tegoroczne sympozjum pod
hasłem ,,Duchowa Droga Świętego Jakuba. Młodzi na drogach Europy do Miłosierdzia Ojca” odbyło
się 4 czerwca w ,,Tawernie Marine
State” nad Zalewem Chańcza.
Podobnie jak dwa spotkania
w latach ubiegłych, rozpoczęto
mszą świętą, koncelebrowaną, odprawioną w kościele pw. św. Jakuba
w Kotuszowie. Liturgii przewodniczył ks. dr Czesław Murawski z
Sandomierza. Część naukową sympozjum prowadził ks. prof. dr hab.
Roman Sieroń. Wygłoszono w sumie 8 referatów, niektóre z nich były
wzbogacone przekazami multimedialnymi, w formie zdjęć pieśni i filmów. Organizatorami tegorocznego
sympozjum byli: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL
w Stalowej Woli, Instytut Teologii
Duchowości KUL w Lublinie, Parafia
pw. św. Jakuba oraz Bractwo Świętego Jakuba w Kotuszowie, a także
Starostwo Powiatowe w Staszowie.
Organizatorzy zapewnili autokar
ze Staszowa, dzięki czemu, m.in.
w spotkaniu mogli uczestniczyć
członkowie staszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gościem
szczególnym sympozjum była Barbara Wachowicz – autorka książek,

Trzecie spotkanie ze św. Jakubem

Podczas liturgii mszy świętej w Kotuszowie, której przewodniczył ks. dr Czesław Murawski z Sandomierza.

Msza święta koncelebrowana została odprawiona w pięknie odnowionym kościele pw. św. Jakuba w Kotuszowie.

Część naukowa sympozjum odbyła się w ,,Tawernie Marine State” nad Zalewem Chańcza, rozpoczął ją
główny organizator spotkania ks. kan. Jerzy Sobczyk – proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Kotuszowie.

Ks. prof. dr hab. Roman Sieroń z Wydziału
Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL
w Stalowej Woli wygłosił referat pt. ,,Analiza biblijno
– pedagogiczna orędzi Papieża Benedykta XVI na
Światowy Dzień Młodzieży”.

Wykład pt. ,,Młodość a duchowość” wygłosił ks. prof. dr hab. Marek
Chmielewski z Wydziału Teologii KUL w Lublinie. Z lewej: moderator
obrad ks. prof. dr hab. Roman Sieroń.

,,O żydowskim wychowaniu dzieci – czyli dlaczego
Żydzi są mądrzy i bogaci” mówił i przekonywał ojciec
redemptorysta prof. dr hab. Paweł Mazanka
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.

Dr Franciszek Mróz z Instytutu Geografii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie wspominał Światowe Dni
Młodzieży w Santiago de Compostela.
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Darwina i Jacek Matuszczak z Chrzanowa pokazali film o resocjalizacji
młodzieży pt. ,,Działanie Boga przez pielgrzymowanie”.

Barbara Wachowicz, swoje ponad godzinne
wystąpienie, poświęciła ,,Żołnierzom Boga
i Ojczyzny”.

Ks. dr Michał Mierzwa - dyrektor Wydziału
Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu
wygłosił referat pt. ,,Światowe Dni Młodzieży
z Janem Pawłem II”.

,,Sfragistyka miejska ze Świętym Jakubem
Starszym. Studium miasta Opatowiec”,
to tytuł referatu wygłoszonego przez
doktorantkę Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie Paulinę Mielnik.

Pani Barbara Wachowicz z ziemią staszowską, związana jest od co najmniej 40 lat, stąd między innymi
niezmiernie ciepłe, wręcz rodzinne przyjęcie pisarki. Obraz anioła podarowała autorka dzieła Jadwiga Kotlarz,
bombki choinkowe wyprodukowane w GMC Sp. z o.o. w Staszowie to dar od Bractwa Świętego Jakuba
w Kotuszowie.

Ks. kan. Jerzy Sobczyk – proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Kotuszowie w rozmowie z panią Barbarą Wachowicz.
Uczestnicy sympozjum nabyli kilkadziesiąt książek
Barbary Wachowicz, które autorka ubogacała
wspaniałymi dedykacjami. Z prawej: Wanda Lubera
– prezes Bractwa Świętego Jakuba w Kotuszowie,
która razem z ks. kan. Jerzym Sobczykiem i Anną
Wołczyńską wzięła na siebie główny ciężar organizacji
sympozjum, podobnie jak i dwóch poprzednich
w latach: 2015 i 2014.

wystaw, spektakli, pisarka ,,losu polskiego”, która swoje ponad godzinne wystąpienie poświęciła Polakom
patriotom szczególnie zasłużonym
w walce o wolność Ojczyzny.
Tegorocznym obradom towarzyszyła wystawa obrazów – portretów
aniołów, które od kilku lat tworzy
staszowska malarka Jadwiga Kotlarz.
Tekst: Jan Mazanka
Foto: Konrad Lubera

Od lewej Wiesław Dzierżak, Anna Wołczyńska, Jadwiga Kotlarz, Barbara Wachowicz, ks. kan. Jerzy Sobczyk
i Wanda Lubera. Sympozjum, które odbyło się w ,,Tawernie Marine State” nad Zalewem Chańcza, towarzyszyła
wystawa aniołów staszowskiej malarki Jadwigi Kotlarz.
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Z prawdziwym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. dr Heleny Kęszyckiej-Deskur, która w wieku 77 lat,
zmarła w dniu 8 kwietnia br. w Krakowie. Chociaż śp. Pani Doktor od ponad roku ciężko chorowała i właściwie
wiadomo było, że ratunku nie ma, to jednak ze śmiercią tak wyjątkowo dobrej i pogodnej osoby, trudno się
pogodzić.

Odeszła Pani Doktor

Zmarłą żegna metropolita krakowski ks. kard.
Stanisław Dziwisz.

Uroczystościom pogrzebowym, w dniu 18 kwietnia br. w Sanktuarium św. Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się”
w Krakowie, przewodniczył metropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz.

W pierwszym rzędzie rodzina śp. dr Heleny Kęszyckiej-Deskur, od prawej: syn Jan, mąż Stanisław, syn Michał,
synowa Maria i wnuk Benedykt.

Pani Doktor urodziła się w wielkopolskiej rodzinie ziemiańskiej w dniu
13 kwietnia 1939 roku, ojciec Zygmunt
Kęszycki, oficer rezerwy 15 pułku ułanów, we wrześniu tegoż roku, zginął
na polu chwały od kuli niemieckiego
snajpera. Matka, Krystyna z Meysztowiczów, będąc w ciąży, wraz z kilkumiesięczną Heleną została wyrzucona
przez Niemców ze swojego majątku
i okres okupacji spędziła na wysiedleniu w majątku Wilczyce k/Opatowa.
Tam urodził się Zygmunt - brat śp. Pani
Doktor, a mama, m.in. cudem uniknęła
śmierci, w ostatniej chwili zmieniając
decyzję 24 czerwca 1943 roku, o wyjeździe na ślub kuzynki do Zbydniowa.
Uczestników wesela, oprócz pary młodych, która wyjechała wcześniej, w tym
samym dniu wymordowali niemieccy
SS-mani.
Pani Doktor, po wyjściu za mąż za

dr. n. rol. Stanisława Deskura, była
wspaniałą żoną, mamą dwóch synów
i babcią czworga wnucząt. Była także
wspaniałym lekarzem okulistą, nieodżałowaną w środowisku krakowskich
lekarzy i pacjentów.
Dla nas Pani Doktor była nie tylko przyjacielem, ale także doradcą
i ,,kopalnią wiedzy historycznej”, którą
skwapliwie i z sukcesami wykorzystywaliśmy podczas pisania projektów,
m.in. do Narodowego Centrum Kultury. Nigdy się nie zdarzyło, aby nasze wspólnie opracowane wnioski nie
otrzymały dofinansowania, co w sumie
pozwoliło na realizację inicjatyw, dzięki
którym w latach 2008 – 2015 około 600
uczniów z Polski i tyleż samo z Ukrainy,
mogło się wzajemnie odwiedzić i poznać. To bardzo cieszyło Panią Doktor,
nie tylko dlatego, że była przyjacielem
także młodzieży, ale również dlatego,
że jak zawsze mówiła cyt. ,,przyszłość
Polski leży w rękach najmłodszego po-

W dniu 18 kwietnia 2016 roku
w Sanktuarium św. Jana Pawła II
,,Nie lękajcie się” w Krakowie
pożegnaliśmy

śp.

dr Helenę

Kęszycką-Deskur

Mężowi dr. n. rol. Stanisławowi Deskurowi,
synom: Janowi i Michałowi z Rodziną
pragniemy przekazać najszczersze wyrazy współczucia.
Śp. Pani Doktor pozostanie w naszej pamięci jako nadzwyczajnej
dobroci człowiek o wyjątkowej wrażliwości i kulturze osobistej.
Cześć Jej Pamięci!
Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie
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kolenia i do tej misji należy tę młodzież
odpowiednio przygotować, w oparciu
także o często tragiczne doświadczenia
naszych ojców i dziadków”.
Pogrzeb Pani dr Heleny Kęszyckiej-Deskur, odbył się w dniu 18 kwietnia
br. w Sanktuarium św. Jana Pawła II
,,Nie lękajcie się” w Krakowie. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył metropolita krakowski ks. kard.
Stanisław Dziwisz. Ziemię staszowską
reprezentowali: starosta staszowski
Michał Skotnicki i naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą
Jan Mazanka. Pani Doktor pozostanie

w naszej pamięci na zawsze,
jako osoba wyjątkowej
dobroci, szczególnej wrażliwości
i nadzwyczajnej
kultury osobistej.
Cześć Jej Pamięci!
Pracownicy
Wydziału Promocji
i Współpracy
z Zagranicą w Starostwie staszowskim.

Mąż śp. Zmarłej dr n. rol. Stanisław Deskur przyjmuje kondolencje od starosty
staszowskiego Michała Skotnickiego. Z prawej syn Jan.

Wspominamy śp. Panią Doktor

W maju 2006 rok w Wilczycach k/Opatowa, gdzie Pani Doktor jako
dziecko przebywała na wysiedleniu w czasie II wojny światowej.

Podczas otwarcia wystawy nt. pobytu profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Sichowie Dużym w czasie okupacji, sierpień
2010 roku.

W Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, w czasie realizacji jednego z projektów wymiany młodzieży
z Ukrainą. Pani Doktor - druga z lewej, sierpień 2008 roku.

W Muzeum Diecezjalnym w Kielcach, w czasie otwarcia
wystawy pt. ,,Deskurowie – Bogu i Ojczyźnie”, od
lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki,
dr Stanisław Deskur, dr Helena Kęszycka-Deskur
i syn Jan, marzec 2011 rok.

W Hucie BTBB w Grzybowie, wrzesień 2011 roku.

W zaciszu domowym u Państwa Deskurów
w Krakowie, gdzie drzwi były dla nas
zawsze szeroko otwarte.

W majątku Ściborzyce, podczas opracowania wojennej biografii Ludwika
Popiela, ostatnie zdjęcie, jakie udało się wykonać ze śp. Panią Doktor,
marzec 2014 roku.
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Szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu staszowskiego,
zostało przeprowadzone w dniu 19 kwietnia 2016 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Merytoryczne wsparcie

dla pracowników pomocy społecznej
Zajęcia prowadziła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Staszowie Anna Ogórek, sędziowie
Sądu Rejonowego w Staszowie: przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i
Nieletnich sędzia Maria Rutkowska i
sędzia Sądu Rodzinnego Krzysztof Fik
oraz pracownicy merytoryczni PCPR w
Staszowie. Na szkoleniu obecny był także starosta staszowski Michał Skotnicki.
Tematem szkolenia były aktualne
zmiany wprowadzone do ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 roku, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Omówiono również zagadnienia dotyczące postępowania przy
umieszczaniu chorych psychicznie i
niepełnosprawnych intelektualnie w
domach pomocy społecznej w oparciu

o ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 roku
,,O ochronie zdrowia psychicznego”.
W szkoleniu wzięło udział 28 pracowników socjalnych i asystentów rodziny z
ośrodków pomocy społecznej i domów
pomocy społecznej, funkcjonujących
na terenie powiatu staszowskiego.
Tekst: Wit Jaworski, Foto: Jan Mazanka

Starosta staszowski Michał Skotnicki powitał uczestników szkolenia oraz wyraził uznanie za trudną i bardzo
odpowiedzialną pracę, jaką na rzecz osób potrzebujących pomocy świadczą pracownicy pomocy społecznej.
Z lewej: sędziowie Sądu Rejonowego w Staszowie: przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sędzia
Maria Rutkowska i sędzia Sądu Rodzinnego Krzysztof Fik. Z prawej: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Staszowie Anna Ogórek.

W dniu 20 kwietnia br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie podsumowano i rozstrzygnięto powiatowy etap XVII
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży
2015/2016, pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”.

Rozstrzygnięto powiatowy etap konkursu
Celem konkursu było m.in.: promowanie wśród najmłodszych właściwej
postawy oraz świadomości społecznej
dotyczącej bezpieczeństwa. Spośród
prac zakwalifikowanych do etapu powiatowego, jury konkursu w składzie:
przewodnicząca – Katarzyna Ciepiela – dyrektor Staszowskiego Ośrodka
Kultury, członkowie: mł. bryg. Grzegorz Rajca – dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Staszowie,
podkom. Jacek Rozczypała – naczelnik
Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Staszowie oraz Andrzej
Sałata – inspektor ds. zarządzania kryzysowego w Starostwie staszowskim,
wybrało obrazy, których autorzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. W konkursie wzięły udział dzieci
i młodzież z czterech grup wiekowych.
Do wojewódzkiego etapu konkursu zakwalifikowali się: w I grupie:
uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych: Magdalena Łaszyca, Oliwia
Kardaś, Patryk Kuca, Natalia Dulińska
i Daria Kargul. W II grupie: uczniowie
klas 4-6 szkół podstawowych: Mateusz Jacak, Eryk Mazur, Maja Frank,
Natalia Adaś oraz Maja Dendera.

W III grupie: uczniowie gimnazjów:
Patrycja Stencel, Ewelina Ozdoba,
Karolina Staniszewska, Mateusz
Rogala oraz Natalia Bąk. W grupie
IV: uczniowie i wychowankowie
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych (do 18 roku życia): Michał Pańczyk, Ola Kozieł, Anna Strzałkowska, Maksymilian Plewa oraz Jakub
Mazurek. Organizatorem konkursu
jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony
Cywilnej Kraju, we współpracy z
Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Prace zakwalifikowane do konkursu na szczeblu
wojewódzkim
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W dniu 9 czerwca br. w zespole pałacowo – parkowym „Dzięki”
w Wiązownicy Kolonii, odbyła się
konferencja naukowa pt. „Dziedzictwo historyczno – przyrodnicze ziemi staszowskiej”.
Wśród zaproszonych gości byli
m.in., dyrektorzy staszowskich szkół
i bibliotek, a także przedstawiciele
władz samorządowych: starosta
staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, burmistrz
miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak,
wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz oraz kierownik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu Miasta
i Gminy Staszów Jolanta Macias.
W programie konferencji zna-

Z historią pałacu w tle

z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie, omówiła „Kampanię langiewiczowską
na ziemi staszowskiej”. Jako ostatnia referat pt. „Inauguracja sieci
regionalizmu” wygłosiła Wioletta
Hatak z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie.
Ponadto wraz z dwojgiem uczniów:
Ewą Sobieniak i Jakubem Bargielem,
przedstawiła prezentację multimedialną na temat historii Staszowa.
W czasie konferencji przeprowadzono także konkurs dla młodzieży pt. „Co Wy wiecie o powiecie”,

Doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Paulina Mielnik
z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie
omówiła „Kampanię langiewiczowską na ziemi staszowskiej”, z lewej:
nauczyciel z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie Andrzej
Poniewierski, który konferencję otworzył i prowadził.

Jako ostatnia swój referat pt. „Inauguracja sieci regionalizmu” wygłosiła Wioletta Hatak
z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie.

Zaproszeni goście podczas konferencji.

lazły się cztery wystąpienia. Jako
pierwszy „Rys historyczny zespołu
pałacowo – parkowego „Dzięki”
omówił właściciel obiektu Aleksander Pietrow. Joanna Przybylska
z Towarzystwa Badań i Ochrony
Przyrody przedstawiła referat pt.
„Sieć Natura 2000”, natomiast doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Paulina Mielnik

Referat pt. „Sieć Natura 2000” wygłosiła Joanna
Przybylska z Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody.

przeznaczony dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Pierwsze trzy
miejsca zajęli następujący zawodnicy: w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce Igor Kubalski,
II miejsce Emil Szostak, III miejsce
Jakub Skrzyński. W kategorii gimnazjów: I miejsce Małgorzata Tomporowska, II miejsce Alicja Snopek, III
miejsce Izabela Darowska.

Nagrodę za I miejsce w konkursie pt. „Co wy wiecie
o powiecie” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, z rąk
starosty Machała Skotnickiego, odbiera Igor Kubalski.

Organizatorami konferencji byli:
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Staszowie, Starostwo
Powiatowe w Staszowie, Miasto
i Gmina Staszów, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
Filia w Staszowie oraz Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Staszów.
Tekst i foto: Michał Skrętek
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W dniu 24 maja br., w Pałacu „Dzięki” w Wiązownicy Kolonii odbyła
się sesja popularnonaukowa podsumowująca program aktywnej edukacji
ekologicznej i akcję „Ożywić Pola”.

,,Rok bażanta” w pałacu ,,Dzięki”

Sesja popularnonaukowa odbyła się w Pałacu „Dzięki” w Wiązownicy Kolonii.

Goście sesji popularnonaukowej: koordynatorzy, nauczyciele, młodzież, członkowie Koła Łowieckiego „Knieja”
w Sichowie oraz członkowie Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnobrzegu.

Podziękowania dla członków Zarządu Powiatu Staszowskiego odbiera członek Jerzy Chudy, także w imieniu
Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnobrzegu.

W roku szkolnym 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego w Staszowie
przystąpiło po raz kolejny do ogólnopolskiego programu aktywnej edukacji ekologicznej „Łowca Polskiego”.
W bieżącej edycji programu „Ożywić
Pola”, zainteresowaniem objęto bażanta zwyczajnego. Program adresowany był do młodzieży szkolnej, a
także nauczycieli oraz członków Polskiego Związku Łowieckiego i leśników. Głównymi celami akcji „Ożywić
Pola” są przedsięwzięcia promujące realizację zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej.
Przede wszystkim jednak program
zakłada prowadzenie aktywnych
działań polegających na wyspowym
nasadzaniu drzew i krzewów, czyli
tworzeniu tzw. remiz śródpolnych,
a także zakładanie oczek wodnych.
Działania te pozwalają na wzbogacanie ekotonów polno-leśnych, co
w efekcie stwarza bardzo korzystne
warunki żerowe i osłonowe dla bytujących tam zwierząt (zajęcy, kuropatw, bażantów, saren, ptaków śpiewających oraz wielu innych).
W ramach realizacji programu LO
podjęło ścisłą współpracę z instytucjami zaangażowanymi w ochronę
przyrody – w szczególności z Nadleśnictwem Staszów i Kołem Łowieckim
„Knieja” w Sichowie, a także z Okręgową Radą Łowiecką w Tarnobrzegu.
Uroczystą sesję popularnonaukową
otworzyła dyrektor staszowskiego
liceum Anna Karasińska witając zaproszonych gości, nauczycieli oraz
młodzież uczestniczącą w akcji. Gości powitał również właściciel pałacu
„Dzięki” Aleksander Pietroń. Starostwo Powiatowe w Staszowie reprezentował członek Zarządu Powiatu
Jerzy Chudy będący również członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej
w Tarnobrzegu, który odebrał podziękowania, a także złożył gratulacje organizatorom akcji.
Sesji popularnonaukowej, podczas której wygłoszono 4 referaty,
towarzyszyła wystawa fotografii
ptaków wykonanych przez uczniów
staszowskiego liceum oraz nauczyciela biologii Grzegorza Skubery.
Podsumowaniem programu i akcji
„Ożywić pola – rok bażanta” było
wręczenie podziękowań oraz nagród
w konkursach dla młodzieży: „Ptaki w obiektywie”, „Odpady – czy to
groźne?” oraz „Opakowania – czy to
groźne?”.
Tekst i foto: Paulina Majczak
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W związku z realizacją w roku
szkolnym 2015/16 przez społeczność
szkolną ogólnopolskiego programu aktywnej edukacji ekologicznej
„OŻYWIĆ POLA 2015-16. ROK BAŻANTA”, zostaliśmy zaproszeni przez
głównego organizatora czyli „Łowca
Polskiego” do udziału w finale tejże
akcji.
Uroczyste podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu na najaktywniejszą szkołę uczestniczącą w realizacji
programu zostało zaplanowane na
21 czerwca 2016 r. Na miejsce finałowego spotkania organizatorzy wybrali
siedzibę SGGW w Warszawie, gdzie w
budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej spotkali się uczniowie uczestniczący w programie, koordynatorzy
akcji, myśliwi, sponsorzy, parlamentarzyści oraz organizatorzy. Do finału
dziewiątej już edycji akcji zaproszono
35 najaktywniejszych placówek oświatowych.
Najaktywniejsi uczniowie naszego
Liceum uczestniczący w realizacji programu, dyrektor szkoły pani Anna Karasińska oraz nauczyciele koordynujący
akcję w szkole: panowie Mariusz Ziętarski, Grzegorz Skubera oraz Włodzimierz
Mrówka udali się do Warszawy. Towarzyszyli nam przedstawiciele organizacji
wspierających nasze działania: myśliwi
Koła Łowieckiego „Knieja” Sichów: prezes – pan Kazimierz Mazur, który jednocześnie reprezentował Nadleśnictwo
Staszów, łowczy koła – pan Ryszard Karasiński, skarbnik – pan Dominik Góra.
W uroczystości, którą otworzył
dr Marek Balcerak jako gospodarz
obiektu, uczestniczyli znamienici goście: Andrzej Gdula – prezes Naczelnej
Rady Łowieckiej, Zygmunt Jasiński –
wiceprzewodniczący Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego, Paweł Sałek
- wiceminister środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej
a także pani poseł Urszula Pasławska,
która jednocześnie jest Prezesem Klubu
Dian PZŁ. Nie zabrakło również przedstawicieli głównego organizatora i
sponsora „Roku Bażanta” czyli „Łowca
Polskiego” w osobach Pawła Gduli – redaktora naczelnego „Łowca Polskiego”,
Anny Żabińskiej oraz ogólnopolskiego
koordynatora programu Mirosława
Głogowskiego, który jednocześnie był
prowadzącym uroczystość finałową.
Jednym ze sposobów zachęcenia do
udziału był konkurs na najbardziej aktywną szkołę. Placówki oświatowe biorące udział w programie „Ożywić Pola.
Rok Bażanta” oceniane były pod względem następujących kryteriów:

WIEKI FINAŁ IX EDYCJI AKCJI

„OŻYWIĆ POLA 2015-16. ROK BAŻANTA”
• utworzenie
nowych remiz
śródpolnych,
• pielęgnację
już
istniejących
remiz
śródpolnych,
• przygotowanie mapy już
istniejących
remiz i remiz
nowo zakładanych (położenie każdej
W Warszawie w trakcie odbioru nagród.
remizy oznaczone wg danych geograficznych),
że strona przygotowana przez ucznia
• zakładanie oczek wodnych lub pielę- klasy II a Karola Wyrzykowskiego, pod
gnację istniejących,
kierunkiem nauczycieli – szkolnych ko• działania edukacyjne nt. programu ordynatorów akcji, zajęła II miejsce.
Natura 2000,
Zachęcamy do odwiedzenia strony:
• działania edukacyjne nt. potrzeby http://rok-bazanta.16mb.com/, gdzie
istnienia remiz śródpolnych,
przedstawiamy wszystkie nasze działa• działania edukacyjne nt. sytuacji ba- nia i przedsięwzięcia realizowane przez
żanta w Polsce (lekcje przyrody, kon- uczniów naszej szkoły.
kursy, zajęcia edukacyjno-przyrodniJednak wartość podjętych dziacze w szkole i w terenie)
łań przekłada się przede wszystkim
• obserwacje bażantów i innych ga- na wzrost świadomości ekologicznej
tunków ptaków charakterystycznych młodzieży szkolnej, poprzez realizację
dla środowiska polnego
przedsięwzięć promujących zasady
• działania mające na celu podnosze- zrównoważonego rozwoju i polityki
nie stanu świadomości ekologicznej ekologicznej. Ponadto poprzez prospołeczeństwa, obejmujące informo- wadzenie aktywnych działań polegawanie o prawidłowym postępowa- jących tworzeniu i pielęgnacji remizy
niu z odpadami opakowaniowymi, śródpolnej wzbogaciliśmy ekoton pomożliwym wpływie odpadów opa- lno-leśny, co w efekcie stworzyło barkowaniowych na środowisko i zdro- dzo korzystne warunki żerowe i osłowie ludzi, dostępnych systemach nowe dla bytujących tam zwierząt (zazwrotu, zbierania i odzysku, w tym jęcy, kuropatw, bażantów, saren, ptarecyklingu, odpadów opakowanio- ków śpiewających oraz wielu innych.
wych.
Z pewnością działania te zapiszą się w
Zaangażowanie w akcję naszego pamięci uczniów, biorących udział w
Liceum, przeprowadzenie wielu inicja- działaniach terenowych, za co składatyw zgodnie z regulaminem, zostało my im podziękowania.
docenione przez komisję konkursową
Realizacja przedstawionych zai zaowocowało zajęciem VIII miejsca dań nie byłaby możliwa bez aktywnej
w kraju. Należy dodać, że rywalizacja i twórczej współpracy z Nadleśnicbyła niezwykle zacięta, bowiem do twem Staszów, Kołem Łowieckim
zdobycia pierwszego miejsca zabrakło „Knieja” Sichów, Okręgową Radą
nam zaledwie dwa punkty. Jednak sa- Łowiecką w Tarnobrzegu, Wydziatysfakcja z zajęcia jednego z czołowych łem Ochrony Środowiska Staromiejsc była bardzo duża. Cenne były stwa Powiatowego i Gminy Staszów
również nagrody: znakomite książki, oraz Centrum Edukacji Ekologicznej
luneta Delta Optical Titanium 50 ED, w Rzędowie. Wyżej wymienionym inktóra posłuży do obserwacji ptaków stytucjom bardzo dziękujemy za współoraz latarki Led Lenser. W ramach kon- pracę i pomoc w realizacji wszystkich
kursu wyłoniono również laureatów, przedsięwzięć realizowanych w raktórzy utworzyli najlepszą szkolną stro- mach programu.
tekst: Mariusz Ziętarski
nę internetową poświęconą akcji „Ożyfoto: Grzegorz Skubera, Mariusz Ziętarski
wić Pola. Rok Bażanta”. Okazało się,
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Organizatorzy III Rajdu Samochodów Terenowych ,,BEZTROSKIE BEZDROŻA”, jaki odbył się w sobotę 9 kwietnia br., na terenie gminy Bogoria,
postawili przed kierowcami i pilotami załóg niezwykle trudne zadania
do wykonania, na ponad trzydziestokilometrowej trasie. Bogoryjskie bezdroża okazały się wcale nie takie beztroskie, jak to mogło wynikać z nazwy imprezy. Połowa załóg z 49, jakie stanęły na starcie, nie ukończyła
zawodów, a kilka samochodów przed odjazdem do domu, trzeba było
wciągać na lawety.

Na bogoryjskim ,,poligonie”

Samochody na trasie ,,Turystycznej”.

Poligonowe warunki na trasie ,,WyczynowejMechanik” i ,,Wyczynowej-Elektryk”.

Podczas odprawy przed rozpoczęciem imprezy. Powodzenia na trasie życzył członek Zarządu Powiatu w Staszowie
Jerzy Chudy.

Impreza była ,,Firmowym Wydarzeniem Off Roadowym Grupy BB”. Rajd
„BB”, doceniany wśród kierowców, za
wysoki poziom sportowej rywalizacji,
zgromadził i tym razem najlepsze załogi z terenu województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i mazowieckiego. Trasy wytyczono
w rejonie malowniczej Doliny Łagowicy
i Pasma Wygiełzowskiego Gór Świętokrzyskich. Centrum rajdowe ulokowało się w strażnicy OSP w Cebrze, tam
w godzinach porannych dokonano
rejestracji załóg, a wieczorem podsu-

Najwięcej kłopotów sprawił odcinek ,,Bobrowisko”
w Pułaczowie.

Po zaliczeniu ,,Bobrowiska”, załoga z Józefowa
k/Annopola: Grzegorz Pawka – kierowca i Karol
Grzegórski – pilot, jeszcze nie wiedzą, że zwyciężyli
w klasie ,,Wyczynowej Mechanik”. Grzegorz Pawka,
z lewej, został także uhonorowany tytułem zawodnika
,,Fair Play”.

W klasie ,,Turystycznej” zwyciężyła załoga: Kazimierz Kuczyński – kierowca i Michał
Kuczyński – pilot, ojciec i syn z Opatowa. Puchary wręczają: starosta staszowski Michał
Skotnicki i członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy.

Na odcinku ,,Żwirowisko” też nie obyło się bez
wyciągarki.

W klasie ,,Wyczynowej Mechanik” zwyciężyła załoga z Józefowa k/Annopola:
Grzegorz Pawka – kierowca i Karol Grzegórski – pilot.
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mowano wyniki i wręczono puchary.
Rywalizacja przebiegała w 3 klasach:
,,Turystycznej”, ,,Wyczynowej Mechanik” i ,,Wyczynowej Elektryk”. Pierwsze samochody wystartowały o godz.
9:30, a ostatni zawodnik zjechał z trasy o godz. 16:45. Na szczęście, mimo
deszczu i poligonowych warunków,
obyło się bez wypadków i kontuzji,
a także bez protestów załóg, po podsumowaniu i ogłoszeniu wyników.
Głównym organizatorem rajdu
była firma ,,Beztroskie Bezdroża”,
funkcję komandora pełnił Krzysztof
Werner, a dyrektora Zbigniew Tyczyński, natomiast współorganizatorem
imprezy byli: Gmina Bogoria i Powiat
Staszowski. Starosta staszowski Michał Skotnicki ufundował 6 pucharów
dla zwycięzców w poszczególnych klaStaszowskie Koło Polskiego
Związku Wędkarskiego ,,Nad Czarną”, po raz kolejny postanowiło
uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja zawodami wędkarskimi, w których tym razem udział
wzięło 25 zawodników.
Zwyciężył Patryk Chamerski z wynikiem 10 180 pkt, II miejsce zajął
Leszek Kopacz – 7 180 pkt, a III Wojciech Suchojad – 7 130 pkt. Wszyscy trzej są mieszkańcami Staszowa,
natomiast liczba punktów wynikała
z wagi złowionych ryb, w przeliczeniu
1 gram = 1 pkt.
Nagrody rzeczowe dla wędkarzy
i okazały puchar dla zwycięzcy ufundował starosta staszowski Michał
Skotnicki. W imieniu starosty puchar
wręczyli: wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Staszowie Marek Chyla i
członek Zarządu Powiatu Janusz Bąk.
Tekst i foto: Jan Mazanka

sach, po jednym
dla kierowcy i pilota. Puchary wykonano w Hutach
Szkła Gospodarczego prezesa Tadeusza Wrześniaka. Oprócz pucharów dla zwycięzców, załogi,
które zdobyły II
i III miejsca otrzymały
statuetki
i nagrody rzeczowe ufundowane
przez organizatorów rajdu.
Tekst i foto:
Krzysztof Werner
i Jan Mazanka

W klasie ,,Wyczynowej Elektryk” bezkonkurencyjni okazali się: Marcin Wieczorek –
kierowca i Tomasz Czubacki – pilot. Puchary i nagrody wręczają: starosta staszowski
Michał Skotnicki, członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy i dyrektor rajdu
Zbigniew Tyczyński.

Wędkowano 3 maja

Zawody rozegrano w dniu 3 maja, w godzinach przedpołudniowych.

Puchar starosty staszowskiego Michała Skotnickiego, zwycięzcy zawodów Patrykowi
Chamerskiemu, wręczyli: wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Marek
Chyla i członek Zarządu Powiatu Janusz Bąk.

Magdalena Tetela–Jakubik złowiła okazałego karpia, zwycięstwo było blisko.
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Uroczyste spotkanie jubileuszowe w gronie rodziny, pracowników,
przyjaciół, kontrahentów i zaproszonych gości, odbyło się w dniu
22 kwietnia br., w Restauracji Lord
w Staszowie. Prowadził je Marcin
Ptak – dyrektor produkcyjno-administracyjny, który przedstawił historię
firmy oraz wręczył podziękowania
za długoletnią pracę swoim pracownikom.

25 - lecie działalności świętował
Zakład Pracy Chronionej SUBOR

Wyróżnione zostały pracownice, które od początku działalności firmy angażują się w jej rozwój, od prawej:
dyr. Marcin Ptak, Anna Śledź, Małgorzata Bartkowska, Barbara Opala, Danuta Jońca, Zofia Kuca.

Założyciele firmy Stanisław i Ewa Ptakowie wraz
z synem Marcinem Ptakiem, który obecnie czuwa nad
jej rozwojem i kieruje bieżącą działalnością.

Okolicznościowe figurki św. Floriana – patrona strażaków, otrzymali także wieloletni kontrahenci firmy, wśród
których znaleźli się, m.in.: byli komendanci wojewódzcy Państwowej Straży
Pożarnej nadbryg. Zbigniew Muszczak
oraz bryg. Wiesław Woszczyna, a także komendanci powiatowi i przedstawiciele władz lokalnych. Gośćmi
piątkowej uroczystości byli parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej: poseł
Anna Krupka i poseł Krystian Jarubas
oraz przedstawiciele władz lokalnych:
starosta staszowski Michał Skotnicki,
wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, burmistrz miasta i gminy Staszów
Leszek Kopeć, wraz z zastępcą dr Ewą
Kondek, burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski, wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem
Lolo, wójt gminy Rytwiany Grzegorz
Forkasiewicz, wójt gminy Szydłów Jan
Klamczyński, komendant powiatowy
PSP w Staszowie st. bryg. Grzegorz
Ciepiela i komendant powiatowy policji insp. Tomasz Śliwiński. W imieniu
samorządowców ziemi staszowskiej
życzenia dalszych sukcesów i rozwoju
dla firmy złożył starosta staszowski Michał Skotnicki, wręczając właścicielom
Zakładu okolicznościowy grawerton

W imieniu samorządowców ziemi staszowskiej
życzenia dalszego rozwoju firmy złożył starosta
staszowski Michał Skotnicki.
Życzenia na ręce dyrektora Marcina Ptaka składa
również poseł Krystian Jarubas.

i wiązankę kwiatów.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „SUBOR” zostało utworzone
w 1990 roku. Pierwotna nazwa firmy
brzmiała Zakład Konfekcji Odzieży –
Stanisław Ptak. Siedziba firmy mieściła
się w Wiązownicy Małej. W pierwszym
okresie działalności, podstawowymi
wyrobami były: ubrania robocze, koszule flanelowe i rękawice robocze.
W grudniu 1992 właścicielem firmy została Ewa Ptak, nastąpiła również zmiana nazwy na Zakład Odzieżowy „SUBOR”. Nowa siedziba firmy mieściła się
w wynajmowanych pomieszczeniach
przy ul. Oględowskiej w Staszowie.
W październiku 1993 roku firma otrzymała status Zakładu Pracy Chronionej
oraz zmieniła nazwę na Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej,
nazwa ta obowiązuje do dnia dzisiej-

Starosta staszowski Michał Skotnicki i wicestarosta
Tomasz Fąfara, wręczyli założycielce firmy Ewie Ptak,
kwiaty wraz z życzeniami.

szego. Obecnie firma zatrudnia około
100 osób, i właśnie w roku obecnym
obchodzi 25-lecie swojej działalności.
Tekst i foto: Paulina Majczak
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Z nadzieją pragniemy poinformować Szanownych Czytelników, że aktualnie czynione są starania o pozyskanie funduszy na produkcję dokumentu fabularyzowanego, pod roboczym tytułem ,,Rozstrzelane wesela”.

„ROZSTRZELANE WESELA”
SZANSA NA DOKUMENT

W czasie spotkania w Kielcach, w dniu 27 maja br., od lewej: red. Dorota Kosierkiewicz, Krzysztof Pęczalski
i Dawid Poniewierski.

Inspiracją do podjęcia się tego dzieła
były artykuły zamieszczone w naszym
kwartalniku, opisujące zbrodnię wymordowania przez Niemców uczestników wesela w Czerwonym Krzyżu k/
Staszowa, w lecie 1943 roku ( kwartalnik nr 62/2016, str. 37, autor art. Bernard
Porębski ), a także zbrodni na uczestnikach wesela we dworze w Zbydniowie,
24 czerwca 1943 roku (kwartalnik nr
32/czerwiec 2008 roku, str. 38-41, autor
art. Jan Mazanka). Inicjatywa zrodziła
się po tym, jak absolwent Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Staszowie sprzed 5
laty, obecnie student ostatniego roku
Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim Dawid Poniewierski, rozpoczął w kwietniu br., staż w Biurze Prawnym TVP na Woronicza w Warszawie.
Promując w tamtejszym środowisku prawniczym historię ziemi staszowskiej, miał ze sobą ostatnio wydany kwartalnik ,,Powiat Staszowski”
z opisem miejsca straceń na Czerwonym Krzyżu. To zainteresowało Dyrektora Biura Prawnego Bogdana Borkowskiego, którego ojciec pochodził z
Rytwian.
Dyrektor Bogdan Borkowski z zainteresowaniem i życzliwością odniósł się
do artykułów historycznych zamieszczonych w kwartalniku. Dalej działania
potoczyły się bardzo szybko, już dzień
po Bożym Ciele tj. 27 maja br., doszło
do spotkania w Kielcach ze znaną reżyser dokumentów fabularyzowanych
Dorotą Kosierkiewicz, autorką filmów
o tragicznych wydarzeniach z lat
II wojny, m.in. ,,Polowania na kata Łysogór”, ,,Stuły” i ,,Jeśli Bóg wybaczy”

oraz znanego kieleckiego fotografika
Krzysztofa Pęczalskiego. Podczas spotkania omówiono plan dalszych działań. Pani Dorota Kosierkiewicz napisała
konspekt scenariusza przyszłej produkcji, który aktualnie jest oceniany w TVP
na Woronicza.
Mamy szczerą nadzieję, że powzięte starania zaowocują nakręceniem filmu – dokumentu fabularyzowanego,
którego prezentacja w Telewizji Polskiej
przypomni, a zapewne większej części
oglądającym opowie po raz pierwszy,
o tych dwóch niemieckich zbrodniach
sprzed 73-laty, których ofiarami padło
kilkudziesięciu niewinnych Polaków:
mężczyzn, kobiet i dzieci.
Tekst i foto: Jan Mazanka
oraz arch. redakcji.

Zdjęcie wykonane w Zbydniowie w dniu 24 czerwca
1943 roku, kilka godzin przed tragedią. Wśród
zamordowanych w Zbydniowie był senator II RP
Stanisław Wańkowicz z małżonką Aleksandrą, (rodzice
panny młodej Teresy Wańkowiczówny), oboje z lewej
strony. Pani Aleksandra rozmawia z córką, która stoi
w drugim rzędzie, częściowo widoczna. Państwo
Wańkowiczowie byli wujostwem Ireny z Wańkowiczów
Stanisławowej Popielowej, przedwojennej właścicielki
pałacu w Kurozwękach, mamy obecnego właściciela
Jana Marcina Popiela. Z prawej: 14-letnia Ania
Horodyńska, która została zastrzelona przez SS-mana
kpt. Ehlersana na klęczniku w kaplicy dworskiej,
podczas modlitwy o ratunek.

Jedna z ofiar zbydniowskiej zbrodni, Halszka
Meysztowicz, której jako jednej z dwóch osób udało
się wydostać z dworu, zginęła zastrzelona nad
zbiorową mogiłą wykopaną przez Niemców w parku.
Halszka Meysztowicz była stryjeczną siostrą Krystyny
z Meysztowiczów-Kęszyckiej, mamy śp. dr Heleny
Kęszyckiej-Deskur, czyt. na str. 46

Akwarelę Józefa Juszczyka ,,Zbrodnia na uczestnikach wesela w Czerwonym Krzyżu, w lecie 1943 roku”,
zamieściliśmy w poprzednim numerze, przy opisie tej tragedii. Obraz zwrócił uwagę życzliwych nam osób
w Warszawie.
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W piątkowe popołudnie, 22 kwietnia br., w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, przy ul. 3 Maja 1, odbyła się uroczystość
otwarcia Pawilonu Stałego - Muzeum Józefa Czapskiego (1896 – 1993),
pisarza, malarza, krytyka, żołnierza, współzałożyciela paryskiej ,,Kultury”.

Józef Czapski powrócił
do Krakowa

Podczas gali otwarcia, znajomość z Józefem Czapskim wspominał Andrzej Wajda,
którego ojciec także był więźniem obozów jenieckich w Rosji, po 1939 roku.
Wiosną 1940, kpt. Jakuba Wajdę zamorodowano w Katyniu, natomiast por.
rez. Józef Czapski został przeniesiony do obozów jenieckich w: PawliszczewBor i Griazowiec k/Moskwy, dzięki czemu przeżył. Z prawej: dyrektor Muzeum
Narodowego w Krakowie Andrzej Betlej.

Wszystkich obecnych powitał dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Betlej, który przedstawił historię tej wyjątkowej inicjatywy,
której realizacja, ze względu na osobę samego twórcy, jak i przeszłość
wojenną i późniejszą działalność w
ośrodkach polskiej opozycji, głównie w Maisons-Laffitte, nie mogła
mieć miejsca przed 1989 rokiem.

Podczas otwarcia muzeum, od lewej: główny darczyńca dzieł i pamiątek po
Józefie Czapskim Richard Aeschlimann ze Szwajcarii, dr Dorota JaniszewskaJakubiak z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojciech Kolarski
– podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i siostrzeniec
Józefa Czapskiego Henryk Woźniakowski.

Muzeum Narodowego w Krakowie,
stojącą na czele
zespołu realizującego projekt budowy Muzeum Czapskiego. Realizację
projektu budowy
Muzeum CzapskieZ lewej, jeden z 5 obrazów Józefa Czapskiego podarowanych do muzeum
go, mieszczącego
w długoletni depozyt, przez Michała Popiela de Boisgelin z Kurozwęk.
się przy ul. Józefa
W gali otwarcia, udział wzięli wy- Piłsudskiego 12, nieopodal gmachu
bitni polscy intelektualiści, na czele głównego Muzeum Narodowego,
z: prof. Adamem Zagajewskim – po- rozpoczęto w maju 2014 roku. Waretą, eseistą i prozaikiem, prof. Krysty- tość całego zadania osiągnęła kwotę
ną Zachwatowicz-Wajdą – aktorką, 18 mln zł, z czego blisko 15 mln stascenograf i reżyser oraz prof. Zofią nowiły środki Funduszu Norweskiego
Gołubiew – historyk sztuki i muze- i Funduszu OEG, pochodzące z Islanalnik, w latach 2000-2015 dyrektor dii, Lichtensteinu i Norwegii.

W roku 2001 Michał Popiel de Boisgelin, z lewej,
podarował w depozyt do Muzeum Narodowego
w Kielcach, całą kolekcje swoich obrazów Józefa
Czapskiego. Przed paroma laty część z tych obrazów
wróciła do Kurozwęk i obecnie można je tam
podziwiać. Z prawej: Krystyna Arnarder ze Szwecji,
wnuczka ks. Artura Radziwiłła z Rytwian.

Prowadzący galę
dyrektor Muzeum
Narodowego w
Krakowie Andrzej
Betlej, z prawej,
poprosił na
scenę wszystkie
osoby z zespołu
odpowiedzialnego
za budowę
i urządzenie
Muzeum Józefa
Czapskiego.
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W muzeum, oprócz kolekcji stałych,
jest także sala wystaw czasowych, w
której w ramach pierwszej ekspozycji
jest prezentowany zbiór dzienników
Józefa Czapskiego oraz dwanaście
jego obrazów pochodzących z kolekcji
Richarda Aeschlimanna - wieloletniego
przyjaciela i szwajcarskiego marszanda artysty, który wraz z żoną Barbarą
podarował je Muzeum Narodowemu
w Krakowie. Wśród kolekcji dzieł Józefa Czapskiego, znajduje się także 5
jego obrazów, podarowanych w długoletni depozyt przez Michała Popie-

la de Boisgelin
z Kurozwęk. Niewątpliwą atrakcją muzeum jest
także odtworzony pokój – pracowania Józefa
Czapskiego, który wyposażono w
oryginalne meble
przywiezione z
Maisons-Laffitte.
Tekst i foto:
Jan Mazanka

Fragment ekspozycji, Józef Czapski został mianowany przez generała
Władysława Andersa kierownikiem biura ds. poszukiwań zaginionych oficerów
obozów w: Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

W dniu otwarcia Muzeum Józefa Czapskiego w Krakowie, kolejka zaproszonych gości, w oczekiwaniu na obejrzenie zbiorów.

W dniu 12 maja br., w Miejskiej
Bibliotece
Publicznej
w Staszowie odbyły się powiatowe obchody Dnia Bibliotekarza.
Uroczystość
zgromadziła
liczne grono miłośników literatury,
wśród zaproszonych gości byli
m.in.: wicestarosta Tomasz Fąfara, zastępca burmistrza miasta
i gminy Staszów dr Ewa Kondek
oraz wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej dr Dariusz Kubalski, wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach i jednocześnie
przewodniczący Zarządu Okręgu
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kielcach Jadwiga Zielińska,
przewodniczący Zarządu Oddziału
SBP w Kielcach Dariusz Kosna, a
także liczne grono dyrektorów
szkół oraz przedstawicieli instytucji kultury współpracujących ze
staszowską biblioteką.
Wszyscy obecni mieli okazję
obejrzeć wystąp artystyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 3 w
Staszowie. Następnie głos zabrała
dyrektor Miejskiej Bibliotece Publicznej w Staszowie Ewa Cygan,
która w prezentacji multimedialnej
przedstawiła dotychczasowe działania, a także podziękowała wszyst-

Święto bibliotekarzy w Staszowie

Gratulacje dyr. Ewie Cygan przekazali: wicedyrektor
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach Jadwiga
Zielińska i przewodniczący Zarządu Oddziału SBP
w Kielcach Dariusz Kosna.

kim, którzy do tej pory wspierali bibliotekę.
Na zakończenie dyr. Ewa Cygan

Życzenia i gratulacje przekazuje wicestarosta
Tomasz Fąfara.

otrzymała liczne gratulacje, podziękowania i bukiety kwiatów z życzeniami dalszych sukcesów.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Uroczystość zgromadziła liczną grupę miłośników literatury z terenu miasta i powiatu staszowskiego.
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Władysław Rzadkowolski
- Wspomnienia staszowskie z lat wojny i okupacji

Władysław
Rzadkowolski, autor
pamiętnika, lata
czterdzieste XX
wieku.

Odcinek 8.
Zostaliśmy na drodze. Czekaliśmy,
kiedy zlituje się nad nami jakaś dobra
ruska dusza na stanowisku kierowcy.

Przejechało kilka pustych wozów
nie zatrzymując się, aż wreszcie na nasze rozpaczliwe wymachiwania jeden
z nadjeżdżających wozów zatrzymał
się. Kierowca wyglądał poczciwie. Z
normalnych, nie skośnych oczu patrzyło mu dobrze. Pozbawił nas tylko
wiezionego bimbru. Kto w owych
czasach wyruszał w drogę bez buteleczki bimbru? To był jedyny artykuł,
który otwierał drogę, załatwiał sprawę.
Oddaliśmy chętnie. Kierowca prosił
tak łagodnie.
Wdzięczni byliśmy mu za to, że
nie uraczył się nim od razu. Jechaliśmy i tak po „kawalersku”. Jednak
każdy wysiadał po drodze tam, gdzie
mu pasowało, żegnając się przyjaźnie
z kierowcą. Dojechaliśmy do celu i my.
Wysiedliśmy przy drodze, prowadzącej od szosy do naszej wioski. Zaczęliśmy urządzać i przystosowywać się do

nowych warunków, w jakich zmuszeni byliśmy żyć. Matka żony i dwie jej
córki zamieszkały w sąsiedniej wiosce
– Trzcianka. Miały o wiele znośniejsze
warunki. U nas, początkowo jeszcze
znośne warunki mieszkaniowe, pogorszyły się. Połowę domu, w którym
zamieszkiwali gospodarze zajął jakiś
mały oddziałek sowiecki. Telefoniści.
Gospodarze przenieśli się więc do
izby zajmowanej przez nas. Tu też na
noc umieszczana była świnka. Było jej

tu bezpieczniej niż w sionce. Po kilku dniach przeniósł się również do
nas nasz znajomy, pracownik Apteki
w Staszowie. Starszy, samotny, poważny pan – mgr farmacji – przyniósł
z sobą trochę najpotrzebniejszych w
takiej sytuacji leków, trochę spirytusu aptecznego i gitarę, przy której cichutko nucił wieczorami smętne melodie. Usposobieniem i zachowaniem
przypominał mi nieco Rzeckiego
z ,,Lalki”. Dzięki gadatliwości i chełpliwości naszego gospodarza p. Sowy,
który na wszystkie strony opowiadał
jakich to „znakomitych” posiada wysiedleńców, mieszkańcy wsi poczęli
zgłaszać do naszej chałupy po pomoc
lekarską, tym bardziej, że wśród dzieci
wiejskich pojawiła się czerwonka. Pomocy lekarskiej udzielał więc chętnie
i nasz magister farmacji, jak i pani Iza,
studentka medycyny. Pani Iza przyjmowała w naszym wspólnym mieszkaniu. Magister chodził na miejsce.
Iza, oddzieliwszy maleńki kącik prześcieradłem, ubrana w biały fartuch

lekarski przyjmowała więc w „swoim gabinecie”. Przypomina mi się
z tych czasów i z tych przyjęć komiczny nieco przypadek. Kobieta przyniosła dziecko, którego bolał brzuszek.
Pani Iza, po obejrzeniu małego pacjenta, a właściwie jego brzuszka,
w krótkiej z kobietą rozmowie kazała
jej zaczekać w poczekalni tj. na łączce
przed chałupą, a potem przeprowadziła w domu taką rozmowę: co mu
tam dać do diabła. Żona moja, która
zabrała z sobą kilka butelek czarnych
jagód powiedziała: dam pani butelkę
czarnych jagód, niech po troszku daje
to dziecku, to dobrze robi. A poza
tym niech daje dziecku kleik z kaszy
jęczmiennej. Taka moja rada. Pacjenci zostali wezwani i pani Iza udzieliła
takiej porady: dam tu pani pół butelki czarnych jagód, niech dziecko po
troszku to zje, a poza tym będzie go
pani karmiła kleikiem z kaszy jaglanej. Aż tu, z głębi mieszkania odzywa się skrzeczący głos matki pani Izy:
Izo, pani Irena mówiła, że z jęczmiennej nie z jaglanej. A na to pani Iza
oburzona: kto tu leczy, ja czy pani?
W rezultacie stanęło jednak na tym,
że kleik będzie z kaszy jęczmiennej.
Muszę tu zaznaczyć, iż panie te, matka z córką, staczały z sobą częste potyczki językowe. W tych wypadkach
tytułowano się per „pani”. Magister,
jak już wspomniałem, do pacjentów chodził na miejsce. Gdybym ja
potrzebował pomocy lekarskiej bezwzględnie skorzystałbym z pomocy
magistra, bo chociaż był tylko magistrem farmacji, posiadał o wiele
większe doświadczenie i wiadomości.
Wracając z wizyt lekarskich przynosił
to kilka jajek, to troszkę kaszy czy innych środków żywnościowych, z którymi było coraz gorzej na przyczółku. Liczni wysiedleńcy i dużo wojska
wpływały na trudności żywnościowe.
Z żywnością robiło się więc coraz
gorzej. Za pieniądze trudno było już
coś dostać. Aktualny był natomiast
handel wymienny: coś z ubrania, cukier, tytoń itp. Robiłem dalekie rajdy
do najbliższego majątku Rytwiany,
gdzie miałem trochę znajomych, ale
i tam roiło się od ludzi. Zawsze jednak przyniosłem troszkę kaszy, buraków, ziemniaków. Raz wybrałem się
ukradkiem dziurawą łódką do Lublina, gdzie zakupiłem trochę tytoniu
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i cukru, właśnie na handel wymienny.
W drodze powrotnej omal, że nie utonęliśmy. Więziony cukier roztopił się
w wodzie zalewającej łódkę, jedynie
tytoń – po wysuszeniu – wymieniłem
na artykuły żywnościowe. Żona moja
nie wytrzymywała takich warunków
życia. Zapadła na serce. Chudła, nikła
w oczach. Jak więc mógł nasz kochany magister podsuwał jej to jajeczko,
to kawałeczek masła, to kromkę chleba. Przyszło do tego, że gotowaniem
zająłem się wyłącznie ja. Najczęściej
gotowało się na cały dzień to żur, to
kartoflankę, a zamiast chleba jadło
się podpłomyki na ziemniakach czy
burakach, pieczone na blasze. Życie
wniosło w naszą smutną monotonność i pewne urozmaicenie.

Pewnego dnia przed południem
przyszedł jakiś obcy żołnierz sowiecki,
by zabrać Sowę, magistra i mnie do
kopania okopów w odległości gdzieś
kilku kilometrów. Zacząłem z nim
rozmowę, tłumacząc mu, że wysiedleni
wolni są od tego obowiązku. Sowa
prysnął do chałupy, gdzie się ukrył a
dobrotliwy magister mówi: zaczekajcie
tu, mam tam ćwiarteczkę spirytusu…
Nie dawajcie – mówię – zobaczycie będzie nieszczęście. No, ale słowo
było powiedziane. Bojec zaczął wołać
– dawaj wodku. Skarej, skarej. Magister przyniósł „ćwiarteczkę”, ja podpłomyk, usadowiliśmy „gościa” na
honorowym miejscu na wielkim kamieniu w rogu stodoły i … myślałem,
że ćwiarteczkę tę wypijemy w trójkę.

Ale gdzież tam. „Gość” złapał butelkę, przyłożył do ust, przechylił głowę
i ciągnął sam. Kiedy zobaczył dno
butelki odrzucił ją i nie skosztowawszy nawet ofiarowanego podpłomyka spojrzał na nas groźnie i zawołał:
dawaj bolsze. I tu zaczęła się tragedia. „Bolsze” nie było. Bojec zaczął
awanturę. „My was oswobodzili a wy
wodki nie chcecie dać”. „Partyzanty – na okopy”. Sowa słysząc awanturę wyskoczył z chałupy i pomknął
w gęste zarośla wikliny. Żołnierz, widząc uciekającego podniósł karabin
i strzelił. Miałem na tyle przytomności, że popchnąłem lufę. Sowa znikł
w zaroślach, ale rozwścieczony żołnierz wyjął z kieszeni nabój, oparł
kolbę na kolanie, wcisnął nabój do

komory zamkowej i strzelił. Kula
bzyknęła mi nad głową. Podniósł
się krzyk. Z chałupy wyleciało dwu
naszych żołnierzy. Kilka chałup dalej
był jakiś oficer polityczny. Wezwany
do pomocy przybiegł, awanturującego się bojca kazał związać i zamknąć w stodole. Potem go gdzieś
zabrano, powiedziano nam, że odesłano go na linię frontu.
Albo inna przygoda, urozmaicająca monotonię naszego obecnego
życia.
Jak już wyżej wspomniałem, sąsiadującą z nami przez sień izbę zajmował mały oddziałek z młodziutkim
oficerem. Od razu, kiedy go zobaczyliśmy domyślaliśmy się, iż jest on żydem. Pewnego dnia usłyszeliśmy, że
w ich izbie zaczęło się z jakiejś okazji
pijaństwo. Coraz gwarniej, głośniej
bez ceremonialniej. Robiło się tam

gorąco. Robiło się gorąco i nam. Baliśmy się bowiem, że rozpocznie się tam
strzelanina. Oficer wstrzymywał ich
widocznie od picia. Żołnierze chcieli
żeby z nimi wypił. Usłyszeliśmy pewne
epitety pod adresem oficera. Zaczęła
się szamotanina. Część żołnierzy stanęła po stronie oficera. Awanturników
chciano wyrzucić z izby. Szamocząca się masa wytoczyła się do sionki.
Kobiety znajdujące się w naszej izbie
zaczęły krzyczeć. Obawialiśmy się, że
wypchną drzwi i wtoczą się do nas.
Dopadłem do drzwi prowadzących do
naszej izby i podparłem je sobą. Żona
moja i kulejąca p. Dobrowolska dobiegły do maleńkiego okna i szykowały się
do ucieczki oknem. Wtem słyszę okrzyk
żony, stojącej już przy otwartym oknie:
Władku – tu żołnierz. Zostawiłem drzwi
i pobiegłem do okna.
A tam stał stary, z dawnego pokolenia, siwowłosy żołnierz. Znaliśmy
go. Zajmował się końmi przy biedkach, wożący sprzęt oddziału. Poczciwiec, cichym, spokojnym głosem powiedział, byśmy się nie bali. Bojąc się
tak jak my strzelaniny powynosił jakimś cudem broń z izby. Uspokojone
kobiety wyszły oknem. Wziął je pod
swoją opiekę stary żołnierz.
Z znowu ktoś zawiadomił o awanturze. Przybiegła pomoc. Dwu najbardziej wojowniczych awanturników
zabrano gdzieś z sobą. Zapanował
spokój. Żal nam było oficera. Wstydził
się nas. Powiedział: co wy pomyślicie
o nas. Jak mogli zachować się tak wobec oficera. Dla porządku muszę zaznaczyć, iż w rejonie tym stacjonowały też jakieś karne oddziały. Możliwe,
że i owi awanturnicy wywodzili się
z tego środowiska.
cdn.
Pamiętnik drukujemy
dzięki uprzejmości
Pani Flory Liebich
z Kanady, kuzynki
autora Władysława
Rzadkowolskiego.
Pani Flora bezpłatnie
przekazała Starostwu
staszowskiemu
kopię rękopisu
pamiętnika, który
stanowi podstawę
redagowania
kolejnych odcinków.
Pani Flora Liebich
jest córką ppłk. dypl.
Andrzeja Liebicha
(1893-1958), oficera
II RP, urodzonego
w Rytwianach.
Grafiki rysuje
i nieodpłatnie
przekazuje staszowski
artysta malarz
Józef Juszczyk.
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Starostwo Powiatowe w Staszowie, oprócz realizacji statutowych zadań powiatu, włącza się także w upamiętnianie najtragiczniejszych losów
państwa i narodu z okresu II wojny światowej, w tym także mieszkańców
samego Staszowa i okolicznych miejscowości.

Będzie kontynuacja publikacji

Podczas spotkania w Starostwie staszowskim w dniu 27 kwietnia br. pan Stanisław Zecer przedstawił staroście
staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu swoją prośbę o publikację pamiętników, w których zawarł wspomnienia
z pobytu na ,,nieludzkiej ziemi”, w latach 1941-1946”. Gotowe pamiętniki, od lat czekają na ostateczne
opracowanie i publikację. Mimo podejmowanych starań w różnych instytucjach i urzędach, pan Stanisław Zecer nie
znalazł, jak do tej pory, akceptacji dla swoich zamiarów.

Przy okazji dziękujemy pani byłej kurator Małgorzacie
Muzoł, za przekazanie z archiwum Świętokrzyskiego
Kuratorium Oświaty, w styczniu 2015 roku,
8 egzemplarzy ,,Pamiętnika Dawida Rubinowicza”,
które przekazaliśmy do: Biblioteki Miejskiej i Biblioteki
Pedagogicznej w Staszowie, a także do bibliotek
4 szkół ponadgimnazajlnych powiatu staszowskiego.

Przed dwoma laty, w czerwcu 2014 roku, rozpoczęliśmy druk
w naszym kwartalniku ,,Powiat
Staszowski”, pierwszego odcinka pamiętnika spisanego w latach
1939 - 1945 przez ówczesnego
mieszkańca Staszowa Stanisława
Rzadkowolskiego. Pamiętnik, przekazała nam bezpłatnie do druku

pani Flora Liebich z Kanady, córka
przedwojennego ppłk. dypl. Andrzeja Liebicha, pochodzącego z Rytwian. To dzięki artykułowi o ppłk.
Liebichu, autorstwa płk. Jerzego
Więckowskiego, staszowianina z
Krakowa, natrafiliśmy na pamiętnik
Władysława Rzadowolskiego, którego druk w odcinkach (wszystkie
dostępne na www.staszowski.eu,
w zakładce ,,wydania archiwalne”)
zakończymy w grudniowym 65.
numerze kwartalnika. Następnie,
zgodnie z umową, zawartą w 2014
roku z panią Florą Liebich, wydamy
pamiętnik w formie książki, co nastąpi pod koniec I kwartału 2017
roku. To unikatowe i bardzo cenne
dzieło, w którym opisane zostały
najtragiczniejsze w dziejach losy
mieszkańców Staszowa i okolic,
będziemy kolportować bezpłatnie,
szczególnie wśród najmłodszego
pokolenia naszego powiatu, i nie
tylko. Zaopatrzymy w pamiętniki,
także wszystkie biblioteki na terenie ziemi staszowskiej, jak również
najważniejsze tego typu placówki
w kraju i województwie, na czele:
z Biblioteką Narodową i Biblioteką
Uniwersytecką w Warszawie, Biblioteką Uniwersytetu Jagiellońskiego i
Wojewódzką Biblioteką Publiczną w
Kielcach.
Niemniej, na tym nie koniec naszych planów edytorskich. W dniu

27 kwietnia br. miało miejsce spotkanie starosty staszowskiego Michała Skotnickiego z mieszkańcem
Staszowa panem Stanisławem Zecerem, autorem podobnego w treści
pamiętnika przedstawionego powyżej. Pan Stanisław Zecer jako dziecko, w dniu 20 czerwca 1941 roku,
na dzień przed wybuchem wojny
niemiecko-radzieckiej, został wraz
z rodzicami i rodzeństwem zesłany
w głąb Rosji. Tragiczne losy swojej rodziny i innych zesłanych wraz
z nim Polaków, podobnie jak Stanisław Rzadkowolski, utrwalił dla
potomnych na kartach swojego pamiętnika. W poczuciu obowiązku
względem tych co zostali na ,,nieludzkiej ziemi” i tych co szczęśliwie
powrócili, na prośbę pana Stanisława, podejmiemy się opracowania
tekstu i przygotowania do publikacji. Zgodnie z ustaleniami, druk
pierwszego odcinka ,,naszej syberiady”, rozpoczniemy w numerze
66 kwartalnika, jaki ukaże się pod
koniec marca 2017 roku. Po zakończeniu emisji wszystkich odcinków,
postaramy się o wydanie pamiętników w formie książkowej, podobnie
jak to będzie już niebawem ze staszowskim pamiętnikiem Władysława Rzadkowolskiego.
Z prawdziwą przyjemnością pragnę także poinformować, że pan
Józef Juszczyk, który nieodpłatnie
rysuje i przekazuje swoje grafiki na
potrzeby druku odcinków pierwszego pamiętnika, włączy się także
w edycję drugiego dzieła, za co jestem szczególnie wdzięczny. Po raz
kolejny sprawdza się powiedzenie że
,,wspólnie można więcej”, tym razem
w dziele upamiętniania historii i losów
Polaków z okresu II wojny światowej.
Publikacjami obydwu w/w pamiętników nawiążemy także do wydania, staraniem marszałka województwa Adama Jarubasa i ówczesnej świętokrzyskiej kurator oświaty
Małgorzaty Muzoł, relacji z okupacyjnego życia żydowskiego chłopca
Dawida Rubinowicza z Bodzentyna,
który w odróżnieniu od naszych bohaterów nie przeżył wojny. Wraz rodzicami, młodszym bratem i siostrą
został zamordowany przez Niemców w Treblince, we wrześniu 1942
roku. Pamiętnik ten o bezcennej
wartości historycznej, został wydany w 2010 roku w liczbie 10 tys. egzemplarzy i przekazany głównie do
gimnazjów ziemi świętokrzyskiej.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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W dniu 24 czerwca br., w Powiatowym Centrum Sportowym
w Staszowie, odbył się występ
taneczny zespołów artystycznych
„Kleks”, kończący rok pracy młodych artystów przed wakacjami.
Swoje umiejętności, przed licznie
zgromadzoną publicznością, zaprezentowały dzieci i młodzież ze
wszystkich kategorii wiekowych
„Kleksów”.
Wśród zaproszonych gości na to
wyjątkowe widowisko artystyczne
byli, m.in.: wicestarosta Tomasz Fąfara oraz burmistrz miasta i gminy
Staszów Leszek Kopeć, a także dyrektorzy szkół, ośrodków kultury,
radni miasta i gminy oraz powiatu
staszowskiego. Jak zwykle dopisali
rodzice dzieci i młodzieży tańczącej
w Kleksach, a także członkowie ich
rodzin i znajomi. W swoim wystąpieniu dyrektor i choreograf zespołów artystycznych „Kleks” Małgorzata Szmyrgała, serdecznie podziękowała wszystkim, którzy wspierali
i nadal wspierają młodych tancerzy.
Następnie rozpoczęło się ponad
godzinne, barwne widowisko artystyczne, obfitujące w wiele cieka-

Kolejny taneczny rok za nami
wych aranżacji choreograficznych.
Po zakończeniu spektaklu, dyr. Małgorzata Szmyrgała odebrała liczne

podziękowania, bukiety kwiatów
oraz gratulacje.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Różnorodność i barwność kostiumów to jeden z atrybutów Kleksów.

Słowa uznania i podziękowania od wicestarosty Tomasza Fąfary, który oprócz
bukietu wręczył pismo podpisane także przez przewodniczącego Rady Powiatu
w Staszowie Damiana Sieranta i starostę staszowskiego Michała Skotnickiego.

Jak każdego roku bardzo udane show.

Licznie zgromadzona publiczność w hali Powiatowego Centrum Sportowego
w Staszowie.

Rok szkolny Zespołów Artystycznych ,,Kleks” podsumowano barwnym widowiskiem artystycznym, jakie odbyło się 24 czerwca br.,
w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie.
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Medalista ze Staszowa

Medaliści, trenerzy i starostowie, od lewej: I trener Wiktor Skrobacz, II trener Mateusz Kogut, zdobywca
VII miejsca na Mistrzostwach Adrian Nawrot, wicestarosta Tomasz Fąfara, zdobywca III miejsca Jakub Wojsa,
starosta staszowski Michał Skotnicki.

W czasie zawodów w Centralnym Ośrodku Szkolenia LZS w Mielnie, od lewej: I trener Wiktor Skrobacz, prezes
Stowarzyszenia „Centrum” Agata Borycka, dyrektor Powiatowego Centrum Sportowego Andrzej Walczowski,
zdobywca III miejsca na Mistrzostwach LZS w zapasach w stylu wolnym do 46 kg Jakub Wojsa, zdobywca
VII miejsca w stylu wolnym do 76 kg Adrian Nawrot oraz II trener Mateusz Kogut.

W dniach od 3 do 5 czerwca br.,
w Kozienicach odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce.
Po raz kolejny Mateusz Cecelon zawodnik LZS Sigmy OSiR wystartował w trzech konkurencjach, w biegach na 100 i 400 m oraz w rzucie
oszczepem 700 g. Z zawodów wrócił
z dorobkiem trzech medali, zdobywając: 1 miejsce i złoty medal w rzucie
oszczepem, 2 miejsce i srebrny medal
w biegu na 100 m, grupy łączone, a
także 2 miejsce i srebrny medal w biegu na 400 m, grypy łączone. W rzucie
oszczepem Mateusz oddał najdalszy
rzut na odległość 38,52 m, bieg na
100 m - czas 12,67s, bieg na 400 m
- czas 55,50s. Kolejny start Mateusza
odbędzie się w dniach 1 – 3 lipca br.
w Słupsku, podczas Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski Seniorów
Osób Niepełnosprawnych.
Tekst i foto: LZS Sigma OSiR.

W dniach 22-24 kwietnia br.,
w Centralnym Ośrodku Szkolenia
LZS w Mielnie na Bałtykiem, zostały rozegrane Mistrzostwa Polski
Ludowych Zespołów Sportowych
w zapasach w stylu wolnym kadetów, juniorów i młodzieżowców.
W zawodach wzięło udział 200
zawodników z klubów z całego
kraju. Klub Centrum Staszów pod
przewodnictwem trenera Wiktora
Skrobacza, reprezentowało 2 zawodników.
W kategorii wagowej do 76 kg
Adrian Nawrot zajął 7 miejsce, jego
klubowy kolega Jakub Wojsa zdobył
3 miejsce i brązowy medal w kategorii wagowej do 46 kg. Warto zaznaczyć, że Kuba w tym roku zdobył
kwalifikacje do XXII Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w zapasach w
stylu wolnym.
Trener Wiktor Skrobacz i II trener Mateusz Kogut pragną podziękować osobom, które przyczyniają
się do rozwoju zapasów na terenie
Staszowa. Dziękujemy za możliwość
wyjazdów na zawody oraz pomoc
w rozwoju sportu olimpijskiego
Andrzejowi Walczowskiemu - dyrektorowi Powiatowego Centrum
Sportowego w Staszowie, staroście
staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu oraz burmistrzowi Staszowa
Leszkowi Kopciowi.
Tekst: Sławomir Rakowski
Foto: Sławomir Rakowski i Jan Mazanka

Do Kozienic po medale

Mateusz Cecelon, na drugim stopniu podium, w Kozienicach zdobył 2 srebrne i 1 złoty medal.
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To nasz świat…

„Ja Ciebie chrzczę, Polsko…” w wykonaniu Zespołu Teatralnego młodzieży
Liceum Ogólnokształcącego
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, wystawiony
22 maja 2016 roku, w
Sanktuarium św. Jana Pawła
II, pod honorowym patronatem: Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach,
Starosty Staszowskiego oraz
Proboszcza Parafii pw. św.
Bartłomieja Apostoła w Staszowie, przeszedł już do
historii. Mieszkańcy miasta i nie tylko mieli okazję ze
wzruszeniem uczestniczyć w tym monumentalnym,
historyczno- religijno- słowno- muzycznym, przedstawieniu.
Wnętrze świątyni zapełniły gipsowe rzeźby świętych, błogosławionych i sług Bożych, które na okoliczność uroczystości wykonał staszowski artysta p. Jan
Żukowski.
W symbolicznym misterium osiemdziesięciodwuosobowa grupa młodych artystów, wśród nich piętnastoosobowy zespół „Credo”, sugestywnie przedstawiła obrzęd Chrztu Polski z udziałem księcia Mieszka
I i księżnej Dobrawy, z wykorzystaniem stosownych
rekwizytów: tronu, chrzcielnicy, ambony, paschału i
świecy paschalnej, krzyża, ambony, chleba, w oryginalnej scenerii, przy dźwiękach „Pieśni Tysiąclecia” i
gregoriańskiego chorału „ Gaudeamus” oraz efektach
akustycznych ( m.in. ścięcie dębu).
W kolejnych 14 scenach uczestnicy procesji: dziewczyna, chłopiec, żołnierz, ksiądz, kosynier, chłopka
świętokrzyska, medyk, profesor, górnik, strażak, policjant, prawnik oraz grupa sześćdziesięciorga pięciorga
dziewcząt i chłopców, która przez czas procesji, budowała poszczególne części polskiego Orła w kolorach
biało- złoto – czerwonym. Uczestnicy procesji, prowadzeni przez księdza trzymającego krucyfiks, zatrzymywali się kolejno przy postaciach: św. Wojciecha, św.
Stanisława, św. Jadwigi Śląskiej, św. Kingi, św. Jadwigi
Królowej, św. Andrzeja Boboli, św. Brata Alberta, św.
Faustyny Kowalskiej, św. Maksymiliana Kolbego, bł.
ks. Jerzego Popiełuszki, św. Jana Pawła II oraz bł. ks.
kard. Stefana Wyszyńskiego. Każdemu zatrzymaniu się
uroczystej procesji przed figurą towarzyszyły: modlitwy, patriotyczne i religijne pieśni ( brawa i gratulacje
dla zespołu „Credo” i jego Dyrygenta !!! ) recytacje
okolicznościowej poezji wielkich twórców oraz obrazy, przyporządkowane w prezentacji wizualnej, datom
ważnych wydarzeń z kolejnych lat naszej historii. Wrażenia powagi dopełniał blask świec i cisza sprzyjająca
modlitwie i rozmyślaniom. Ze sceny – ołtarza patrzył
na koniec polski Orzeł, a widzowie i aktorzy odśpiewali pieśń „Ciebie, Boże wysławiamy”, żeby po jej
zakończeniu wysłuchać hymnu Światowych Dni Młodzieży- pieśni „Błogosławieni miłosierni” i podzielić się
chlebem z Aktorami tego niezwykle pięknego, wycho-

Niezwykły spektakl

wawczego, patriotycznego, religijnego i historycznego
wydarzenia, żeby przy tych określeniach pozostać. Całość przedstawienia uwiecznił dla potomnych fotograf,
p. Marek Sobieniak.
Zachwyciło ono widzów, także piszącą te słowa,
która mogłaby długo i dokładnie opowiedzieć o każdej scenie tego widowiska. Kolejne bowiem „zdarzenie
kulturalne” w wykonaniu Uczniów- Artystów i Nauczycieli- Artystów Liceum „Wyszyńskiego” warto zauważyć, ponieważ zawsze jest perfekcyjne i z artyzmem
przygotowane i wykonane.
Teraz nastąpi dla mnie najprzyjemniejszy fragment
tekstu… bardzo lubię chwalić uczniów, nie będę jednak wymieniała ich nazwisk, na tę okoliczność potrzeba byłoby 2 strony, przepraszam Was serdecznie, powiem tylko, wystąpili: 23 ucz. z kl. I e, 18 z I f, 19 z II d,
2 z I a , 2 z I c, 2 z II b, 1 z II e, 15 dziewcząt z zespołu
„Credo” pod dyrekcją ks. Grzegorza Wołoszyna. Mecenat artystyczny- Anna; Karasińska; scenariusz: Lucyna Jankowska, ks. Grzegorz Wołoszyn, Tomasz Bielecki; oprawa muzyczna: ks. Grzegorz Wołoszyn, Michał Kaleta, Tomasz Bielecki; scenografia: Lucyna Jankowska, Tomasz Bielecki; autor rzeźb: Jan Żukowski;
kostiumy: Anna Karasińska, Marek Morawski, Jolanta
Polit, ks. Grzegorz Wołoszyn, Aniceta Wójcik, Tomasz
Bielecki; realizacja techniczna: Piotr Cieśla, Zbigniew
Cuber, Marek Sobieniak, Dawid Żukowski; reżyseria:
Lucyna Jankowska; w procesji obok uczniów wystąpili: p. Agnieszka Kazimierska –Godzwon, p. Jaroslaw
Juszczyk, p. Mariola Marszałek, p. Marek Morawski,
p. Aneta Śmistek, ks. Grzegorz Wołoszyn, p. Tomasz
Bielecki.
Owacje i serdeczne podziękowania przyjmowali z
radością Wykonawcy i Opiekunowie, najpierw od dyr.
Liceum p. Anny Krasińskiej, która z dumą i ogromnym
wzruszeniem potrafi zawsze dowartościować swoich
Uczniów i Nauczycieli i z serca Im dziękować. Potem
były gratulacje i podziękowania od ks. proboszcza
Szczepana Janasa oraz starosty staszowskiego p. Michała Skotnickiego, także od zgromadzonych widzów.
I dzieci, i młodzież, i dorośli, być może po raz pierwszy,
tak sugestywnie, zobaczyli, może poznali, źródła naszej wiary i państwowości, konsekwencje Chrztu Świętego, znaczące wydarzenia, wielkie postacie polskiej
historii, łączące naszą tożsamość od początku istnienia
wspólnoty aż do współczesności. Tamto, wiekopomne
wydarzenie sprzed 1050 laty przyniosło Polakom zbiór
wartości oraz wyznaczyło kanon kultury duchowej i
materialnej, z których wzory możemy i powinniśmy
czerpać także dzisiaj.
Warto ten spektakl wystawić w plenerze dla szerszej publiczności. Propozycję tę przedstawił starosta
staszowski p. Michał Skotnicki po zakończeniu widowiska … i słusznie, ze względu na wielorakie walory
artystyczne, poznawcze i wychowawcze tego wspaniałego przedstawienia.
Maj 2016, Jadwiga Szyszka
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Gwiazdy tegorocznych „Szklarek”

W tym roku atrakcjami programu były koncerty: Margaret, Boney M i Zespołu DŻEM. Nadmienić należy, że
każdego roku wstęp na ,,Szklarki”, w tym na koncerty gwiazd, jest bezpłatny, co zapewne zaliczyć należy do

sytuacji wyjątkowych w skali całego kraju.

Śpiewa Margaret, jedna z trzech gwiazd tegorocznych
,,Szklarek”.

Na scenie Boney M.

Gra i śpiewa Zespół DŻEM.

Rozbawiona publiczność podczas koncertu Zespołu DŻEM.

Fot. Sławomir Rakowski

