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W numerze:
• Z obrad sesji Rady Powiatu w Staszowie
• Wojewódzkie i Powiatowe Święto Plonów
• Strażackie jubileusze w powiecie
• Dalsze inwestycje drogowe
• Remonty w szkołach
• 50-lecie „Siarkopolu”
• Międzynarodowe plenery malarskie
• Inwestycje w staszowskim szpitalu
• Staszów w grafice Józefa Juszczyka
• Leśna Apteka po raz 11.
• Pamiętnik staszowski odc. 10

Plon niesiemy plon ...

W czasie XVI Dożynek Powiatu Staszowskiego i XIX Święta Śliwki w Szydłowie.

Delegacja Powiatu Staszowskiego na XVI Dożynkach Województwa Świętokrzyskiego w Końskich.
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Z prac Rady i Zarządu Powiatu...
Posiedzenie odbyło się w środę, 14 września br., a jego porządek został
poszerzony o projekt uchwały zgłoszony przez starostę staszowskiego Michała Skotnickiego, dotyczący udzielenia z budżetu Powiatu Staszowskiego
pomocy finansowej Gminie Staszów w łącznej kwocie 100 tys. złotych na dofinansowanie zadań pn. ,,Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w zakresie
ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej” oraz ,,Rozbudowa ulicy Place na
Osiedlu Staszówek w Staszowie”.

Z obrad 30. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Oprócz w/w projektu, radni przyjęli
także pozostałe 4 projekty uchwał dotyczące:
1. udzielenia pomocy finansowej
Gminie Rytwiany w kwocie 92 tys. 200
zł na dofinansowanie ,,Modernizacji
kanalizacji sanitarnej w Gminie Rytwiany poprzez remont 3 szt. sieciowych
przepompowni ścieków oraz 2 szt.
przepompowni przydomowych”. Była
to korekta uchwały w tej sprawie z
dnia 22 lipca br.,
2. zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Staszowskiego na
lata 2016 –2027,
3. zmian w budżecie powiatu na
2016 rok,

znalazły się w programie sesji, radni wysłuchali informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz
informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Staszowie za pierwsze półrocze 2016
roku.

Tekst i foto: Jan Mazanka
4. wyrażenia zgody na współdziałanie
Powiatu
Staszowskiego z Gminą
Staszów, Gminą Szydłów i Gminą Rytwiany przy opracowaniu i
realizacji projektu pod
nazwą: „Wykorzystanie
potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki
Czarnej dla podniesienia
atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu staszowskiego”. Informacji na temat projektu „Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin
Przed jednogłośnym doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej
powiatu staszowskiego” udzielił starosta Michał Skotnicki, jednocześnie
przyjęciem wszystkich zapraszając na spotkanie robocze w tej sprawie do Urzędu Miasta i Gminy
w Staszowie, jakie odbyło się w piątek, 16 września br.
projektów uchwał, jakie

Z obrad 29. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Posiedzenie odbyło się w dniu
18 sierpnia br. Podczas obrad przegłosowano wszystkie 3 projekty
uchwał, które dotyczyły: udzielenia
pomocy rzeczowej Województwu
Świętokrzyskiemu poprzez sfinansowanie kwotą 150 tys. zł opracowania dokumentacji projektowej
obwodnicy Staszowa, zmian w budżecie na 2016 rok, oraz niewyrażenia zgody na odwołanie radnego
Adama Siekierskiego ze stanowiska
kierownika Placówki Terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Staszowie.
Przed zakończeniem obrad wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego Ludowych Zespołów Sportowych w
Staszowie Roman Karaś, wręczył staro-

ście staszowskiemu
Michałowi Skotnickiemu puchar z podziękowaniami za
wspieranie inicjatyw sportowych realizowanych w ramach struktur LZS,
co m.in. przyczyniło się do zajęcia
przez sportowców
z terenu ziemi staszowskiej II miejsca
w Wojewódzkich
Letnich Igrzyskach
LZS w Łopusznie, w
czerwcu br.

Tekst i foto: Jan
Mazanka

Przed zakończeniem posiedzenia wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego
Ludowych Zespołów Sportowych w Staszowie Roman Karaś, wręczył staroście
staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu puchar z podziękowaniami za wspieranie
inicjatyw sportowych realizowanych w ramach struktur LZS.

Przegłosowano wszystkie 3 projekty uchwał, jakie znalazły się w porządku obrad.
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Z obrad 28. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Posiedzenie odbyło się w piątek, 22 lipca br., a jeden z 28 przegłosowanych projektów uchwał, dotyczył przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Powiatu
Staszowskiego na lata 2016-2025”.

kup zbiornika przeznaczonego do magazynowania wody pitnej, a także termomodernizację budynku. Pozostałe
3 projekty uchwał jakie zostały przegłosowane podczas obrad, dotyczyły:
zmiany Uchwały nr XXIV/14/16 z dnia
30 marca 2016 r., w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016
roku, zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Staszowskiego na
lata 2016-2027 oraz zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Prezydium Rady Powiatu w Staszowie, od lewej: wiceprzewodniczący Marek Chyla, przewodniczący Rady
Damian Sierant i wiceprzewodniczący Stanisław Walczyk.

Nadzwyczaj duża liczba projektów
uchwał 28 sesji, wynikała z procedury udzielania przez powiat pomocy
finansowej gminom na realizację ich
zadań i inicjatyw. 8 projektów, na
łączną kwotę 48 tys. 785 zł, dotyczyło wsparcia realizacji programów
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie wszystkich
8 gmin ziemi staszowskiej. Podobnie
8 projektów, na łączną kwotę 40 tys.
zł, skierowanych do wszystkich gmin

powiatu, zawierało środki z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych. Również 8 projektów, na
łączną kwotę 740 tys. zł, dla gmin:
Staszów, Połaniec, Bogoria, Łubnice,
Oleśnica, Rytwiany ( 2 projekty ) i Szydłów, dotyczyło udzielenia pomocy finansowej na realizację, min.: modernizacji kanalizacji sanitarnej, remontów
przepompowni ścieków, budowę sieci
wodociągowej i stacji pomp oraz za-

Szanowni Państwo!
Pragnę poinformować, że w dniu 22 lipca
2016 roku, podczas obrad 28. sesji Rady Powiatu
w Staszowie, radni uchwałą nr 28/36/16, jednogłośnie
przyjęli „Strategię Rozwoju Powiatu Staszowskiego
na lata 2016-2025”, której tworzenie rozpoczęto od
Uchwały Zarządu Powiatu w Staszowie nr 60/14 z 20
sierpnia 2014 roku, w sprawie powołania Zespołu ds.
opracowania strategii. Prace nad stworzeniem dokumentu koordynował Wydział Promocji i Współpracy
z Zagranicą w Starostwie staszowskim. Po blisko dwuletnich działaniach, łącznie z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko zapisów strategii,
w rozdziale VIII określono wizję strategii, którą jest
„Ziemia Staszowska w nurcie europejskich przemian
technologicznych i społecznych”, do spełnienia której,
dążyć się będzie poprzez realizację CELU GENERALNEGO jakim jest: TWORZENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I SPOŁECZNEGO POWIATU. Z kolei, osiągnięcie
Celu Generalnego, możliwe będzie poprzez działania
określone przez VII CELÓW STRATEGICZNYCH, dla których przyporządkowano w sumie 42 CELE OPERACYJNE, którym w rozdz. IX. przypisano 31 inwestycji i inicjatyw, jakie sformułowano na podstawie 167 zadań,
począwszy od złożonych i o znacznej wartości, do propozycji mniejszych, zgłoszonych przez: władze gmin-

Na zakończenie obrad starosta staszowski Michał
Skotnicki przypomniał proces pisania ,,Strategii Rozwoju
Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2025”, a także
poinformował o otrzymaniu w dniu poprzedzającym
obrady promesy w kwocie 107 tys. 500 zł na remont
drogi powiatowej Wiśniówka-Niekrasów.

ne, oświatowe, przedsiębiorców i inne środowiska,
jakie wzięły udział w konsultacjach
społecznych
podczas pisania strategii.
Wykaz powyższych 167 zadań, został usankcjonowany uchwałą nr 58/16 Zarządu Powiatu w Staszowie,
podczas obrad w dniu 4
sierpnia br. Pełny tekst
strategii, a także prognozy
oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółowym
wykazem zadań i inwestycji zgłoszonych do realizacji
w latach 2016 – 2025, można odebrać w formie wydruku lub na CD w Wydziale Promocji i Współpracy
z Zagranicą w Starostwie Powiatowym w Staszowie,
ul. Piłsudskiego 7, pokój 29.
Wszystkim Państwu, szczególnie inwestorom planującym realizację wszelkich inicjatyw na terenie ziemi staszowskiej, życzę aby dokument strategii i jego
zapisy, m.in. pomogły w uzasadnieniu celowości działań, a także w otrzymaniu dofinansowania.
Z poważaniem
Starosta Staszowski
Michał Skotnicki
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We wtorek, 19 lipca br., marszałek województwa świętokrzyskiego Adam
Jarubas złożył wizytę w powiecie staszowskim, rozpoczynając swój pobyt od
uczestnictwa w obradach Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu. Marszałek Adam Jarubas przekazał staroście staszowskiemu Michałowi
Skotnickiemu aneks do umowy na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2007 –
2013, budowy „Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie”.

Marszałek w powiecie

Podczas obrad marszałek Adam Jarubas przekazał
staroście staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu
aneks do umowy na kwotę 3 mln 8 tys. 314 zł,
na dofinansowanie ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata: 2007 – 2013, budowy
,,Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie”.

Marszałek Adam Jarubas wziął udział w obradach Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Rady Powiatu w Staszowie.

Dotychczasowe
dofinansowanie wynosiło 8 mln 992 tys. 939 zł,
tj. 45% kosztów kwalifikowanych.
Aneks opiewający na kwotę 3 mln

8 tys. 314 zł spowodował wzrost
kwoty dofinansowania do 12 mln 1
tys. 253 zł, tj. do maksymalnej możliwej wysokości dofinansowania in-

Dr Stefan Sajkiewicz zaprosił gości do odwiedzenia największej aktualnie
prowadzonej inwestycji – budowy 4 kurników do produkcji brojlerów w Potoku,
gmina Szydłów. Budowa jednego z 4 kurników, w fazie zakładania ogrzewania
podłogowego. Koszt budowy 1 kurnika, który jednorazowo pomieści 40 tys.
szt. brojlerów, wynosi około 2,5 mln zł. Możliwa produkcja 4 rzutów tj. 160 tys.
brojlerów w 1 kurniku rocznie.

W sadzie śliwkowym sadownika z Szydłowa Tadeusza Gracy.

Podczas wizyty marszałka Adama Jarubasa
w Ekoplonie SA w Grabkach Dużych. Po zakładzie
gości oprowadzał właściciel dr Stefan Sajkiewicz,
w środku. W magazynie pasz i koncentratów.

U Agnieszki Molskiej w Szydłowie na plantacji borówki amerykańskiej.
Po wymianie podarunków przed odjazdem z plantacji.

W czasie zwiedzania Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. w Oleśnicy.
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westycji, wynoszącej 60% kosztów
kwalifikowanych. Przekazanie aneksem w/w kwoty było możliwe dzięki oszczędnościom, jakie powstały
przy realizacji RPO Województwa
Świętokrzyskiego w poprzednim
okresie budżetowym.
Po zakończeniu wizyty w Starostwie staszowskim marszałek Adam
Jarubas wraz ze starostą staszowskim
Michałem Skotnickim odwiedzili Ekoplon SA w Grabkach Dużych i budowane przez spółkę kurniki w Potoku,
gmina Szydłów, a następnie plantację
borówki amerykańskiej oraz sad śliwkowy w Szydłowie. Ostatnim etapem
wizyty była gmina Oleśnica, gdzie
marszałek Adam Jarubas zwiedził
nowo oddany budynek gminnego
przedszkola i spółkę Wienerberger
Ceramika Budowlana Sp. z o. o., największą i najnowocześniejszą w Europie wytwórnię ceramiki budowlanej.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 14 września br. zmarła emerytowana pracownica
Komendy Rejonowej i Komendy Powiatowej PSP w Staszowie

Janina Stawiarz

śp.  

Pogrążonym w smutku:
mężowi Henrykowi, córce Annie,
synowi Rafałowi oraz wnukom
składamy najszczersze wyrazy współczucia
Łączymy się także w bólu z dalszą rodziną oraz przyjaciółmi
i znajomymi zmarłej.
Cześć Jej Pamięci!
Rada i Zarząd Powiatu Staszowskiego

Będzie to już czwarta uruchomiona w tym roku na terenie naszego
województwa filia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Umowę w tej
sprawie, w dniu 1 sierpnia br., podpisali dyrektor ŚCO prof. UJK dr hab.
n. med. Stanisław Góźdź, oraz starosta staszowski Michał Skotnicki i dyr.
staszowskiego szpitala Józef Żółciak.

W staszowskim szpitalu powstanie
konsultacyjny gabinet onkologiczny
,,Najlepszą formą pomocy chorym jest wyjście w teren i tworzenie filii naszego Centrum w powiatach, by maksymalnie skrócić drogę
chorego do opieki onkologicznej”
– podkreślił po podpisaniu umowy
prof. Stanisław Góźdź. ,,Lekarze onkolodzy w miejscowych szpitalach
konsultujący pacjentów w filii, są
forpocztą Świętokrzyskiego Centrum Onkologii zapewniając pacjentom opiekę onkologiczną w pobliżu
ich miejsca zamieszkania, a w razie potrzeby koordynują ich dalszą
diagnostykę i leczenie w Kielcach”
- dodał dyrektor Świętokrzyskiego
Centrum Onkologii w Kielcach.
Konsultacyjny gabinet onkologiczny, który od września zacznie działać w staszowskim szpitalu będzie
czwartą utworzoną w tym roku filią
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.
Umożliwi to szybkie zdiagnozowanie
i rozpoczęcie leczenia. ,,Gdy ŚCO wyszło z inicjatywą utworzenia dyżurów
i poradni w powiatach, doszliśmy
do wniosku, że nasz szpital również
może mieć u siebie poradnię onko-

logiczną. Nam też zależy na tym,
aby pacjent był jak najszybciej zdiagnozowany i mógł rozpocząć leczenie” - powiedział starosta staszowski
Michał Skotnicki. Jak stwierdził dyr.

Józef Żółciak - ,,staszowski szpital
współpracuje ze świętokrzyskim Centrum Onkologii już od dawna, chociażby w związku z wejściem w życie
pakietu onkologicznego. Utworzenie
filii ŚCO w szpitalu w Staszowie jest
następnym krokiem w naszej współpracy. Wszystko już mamy przygotowane. Jest gabinet lekarski, zabiegowy. Obsługa personelu średniego też
jest już wyznaczona, trzeba ją tylko
przeszkolić, więc od września ruszamy pełną parą” – dodał szef staszowskiej lecznicy.
Tekst i foto: ,,Echo Dnia”

Po podpisaniu umowy w dniu 1 sierpnia br., od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, dyrektor
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prof. UJK dr hab. n. med. Stanisław Góźdź
i dyrektor staszowskiego szpitala Józef Żółciak.
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W dniu 26 września br., w staszowskim szpitalu miały miejsce dwa ważne wydarzenia. Do pracowni USG
- Działu Diagnostyki Obrazowej został przekazany Aparat USG Aloka Prosound F75. Jest to kliniczny, cyfrowy
aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. Aparat posiada monitor LCD o wysokiej rozdzielczości oraz
pełne oprogramowanie do badań brzusznych, małych narządów, położniczych, ginekologicznych, śródoperacyjnych, urologicznych, kardiologicznych, naczyniowych, mięśniowo - szkieletowych oraz pediatrycznych.

Podwójne wsparcie dla staszowskiego szpitala

Wiceminister dr n. med. Marek Tombarkiewicz dziękuje
prezesowi spółki Grupa Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA
w Grzybowie Karolowi Dytkowskiemu za dofinansowanie
zakupu aparatu USG Aloka Prosound F75 kwotą 150 tys. zł,
tj. 85% ceny aparatu.

Posiada również elektroniczne głowice matrycowe szerokopasmowe
convex oraz głowicę liniową. Jest to
urządzenie posiadające funkcję zbliżoną do obrazowania MR, dzięki czemu
można wykorzystywać je również w

Starosta staszowski podziękował prezesowi Karolowi Dytkowskiemu także za poprzednio udzielaną
pomoc ,,Siarkopolu” dla staszowskiej lecznicy.

kardiologii. Urządzenie to niewątpliwie
poprawi jakość świadczonych usług w
staszowskim szpitalu oraz pozwoli wymienić już mocno wyeksploatowany
aparat do ultrasonografii. Z usług staszowskiej pracowni USG, w okresie od

stycznia do czerwca 2016 roku, skorzystało ponad 6,5 tys. pacjentów, z czego prawie 4 tys. to pacjenci kierowani
z oddziałów szpitalnych. Koszt całego
sprzętu to 175 tys. zł, gdzie dofinansowanie z Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady

O znaczeniu nowoczesnego sprzętu w podnoszeniu jakości świadczonych usług
medycznych mówił dyr. Józef Żółciak.
Przekazany Aparat USG Aloka Prosound F75 o wartości 175 tys. zł.

Przy okazji wizyta w nowo wyremontowanej i wyposażonej Pracowni
Mikrobiologicznej, po której oprowadzała Elżbieta Majcherska - specjalista
mikrobiolog koordynująca pracę pracowni.

Po otwarciu staszowskiej Poradni Konsultacyjno – Onkologicznej
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, od lewej: dyr. Józef Żółciak,
starosta staszowski Michał Skotnicki, poseł Anna Krupka, wiceminister zdrowia
dr n. med. Marek Tombarkiewicz, lekarz specjalista radioterapii onkologicznej
Monika Piątkowska i dyrektor ŚCO w Kielcach dr n. med. Stanisław Góźdź.
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Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA wyniosło 150 tys.
zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu szpitala.
W uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczyli:
prezes spółki Grupa Azoty
KiZChS ,,Siarkopol” SA w
Grzybowie Karol Dytkowski, podsekretarz stanu w
Ministerstwie Zdrowia dr
n. med. Marek Tombarkiewicz, poseł Anna Krupka, Starosta staszowski Michał Skotnicki poinformował o działaniach na
przewodniczący Rady Po- rzecz podniesienia jakości świadczonych usług w staszowskim szpitalu,
m.in. dzięki zakupom nowoczesnego sprzętu medycznego.
wiatu Damian Sierant, starosta staszowski Michał Skotnicki, p.o. logiczna Świętokrzyskiego Centrum
dyrektora staszowskiego szpitala Józef Onkologii w Kielcach, i w tej uroczyŻółciak i z-ca dyrektora ds. lecznictwa stości wzięli również udział: dyrektor
dr n. med. Jacek Kiełtucki.
ŚCO dr n. med. Stanisław Góźdź i lePo uroczystym przekazaniu sprzętu karz Monika Piątkowska - specjalista
została symbolicznie otwarta staszow- radioterapii onkologicznej, której zaska Poradnia Konsultacyjno – Onko- daniem będzie ukierunkowanie dal-

Kontynuacja inwestycji na drogach powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, w dniu 8 września br., dokonał odbioru robót wykonanych na drogach powiatowych w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych.
a także renowację
odwodnienia.
Łączna
wartość wykonanych
robót to 372 tys.
666 zł. Zadania te
były realizowane
przy udziale środków finansowych
pozyskanych z dotacji
Wojewody
Świętokrzyskiego,
środków własnych,
a także przy udziale Gminy Łubnice
W czasie odbioru remontu drogi powiatowej nr 0824T Zofiówka – Rejterówka, od oraz Gminy Szylewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, radny powiatu Jerzy Karwasiński, radny
powiatu Janusz Bąk, kierownik budowy Zdzisław Lis, dyrektor ZDP Staszów Rafał dłów. Dotacja na
Suska, członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy, wójt gminy Łubnice Anna Grajko
w/w zadania wyi wicestarosta Tomasz Fąfara.
nosiła 271 tys. 915
1. Na odcinku drogi powiatowej zł tj. 73%, natomiast pozostałe koszty
nr 0824T Zofiówka – Rejterówka, na w wysokości 100 tys. 751 zł to udział
długości 1 588 m, został wykonany re- własny Powiatu oraz Gmin, na których
mont nawierzchni o szerokości jezdni były prowadzone roboty.
5,00 m, a także uzupełniono pobocza
W dniu 16 września br. starosta
o szer. 2 x 1,00 m materiałem kamien- staszowski Michał Skotnicki, odebrał z
nym.
rąk wojewody świętokrzyskiego Agaty
1. Na odcinku drogi powiatowej Wojtyszek kolejną promesę na realizanr 0038T Grabki Duże – Solec Stary cję zadania w ramach usuwania skutw miejscowości Wolica, na odcinku ków klęsk żywiołowych w wysokości
o długości 984 m, została wykonana 207 tys. 920 zł. na „Remont drogi
przebudowa. Zakres prac obejmował: powiatowej nr 0795T Osiek – Suchowykonanie nawierzchni z betonu as- wola” o długości 1 100 m. Zakres prac
faltowego o szerokości 5,00 m, plan- będzie obejmował: wykonanie natowanie i uzupełnienie poboczy ma- wierzchni z betonu asfaltowego szer.
teriałem kamiennym szer. 2 x 1,00 m, 5,00 m, plantowanie i uzupełnienie

Dr n. med. Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego
Centrum Onkologii w Kielcach udzielił wywiadu red.
Grażynie Szlęzak–Wójcik z Radia Kielce SA, w którym,
m.in. mówił o znaczeniu, w leczeniu onkologicznym
wcześnie zdiagnozowanej choroby.

szej diagnostyki i leczenia pacjentów z
rozpoznaniem klinicznym nowotworu.
Poradnia oficjalnie zacznie funkcjonować od 4 października br.
Tekst i foto: Agnieszka Antonik

poboczy materiałem kamiennym oraz
renowację odwodnienia. Szacunkowy koszt to około 264 tys. zł., a planowany termin zakończenia robót to
30.11.2016r.
W chwili obecnej ( koniec września
br. ) prowadzone są prace na drogach
powiatowych w ramach ,,Programu
rozwoju gminnej i powiatowej in-

Droga powiatowa nr 0038T Grabki Duże
– Solec Stary.

frastruktury drogowej na lata 20162019”. Łączna długość przebudowywanych odcinków dróg powiatowych
to 6,2 km, na wartość 2 mln 790 tys.
637 zł. Prace dotyczą: przebudowy
nawierzchni asfaltowej, umocnienia
poboczy materiałem kamiennym, budowy chodników, renowacji odwodnienia, a także uzupełnienia oznakowania pionowego i poziomego. Planowany termin zakończenia zadań to
25 października br.
Tekst i foto: Adam Jur
cd. na następnej str.
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Aktualnie realizowane zadania na drogach powiatowych,
stan na 30 września br. Foto i opis Adam Jur.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Korytnica – Kotuszów - Kurozwęki
w m. Korytnica, dł. odcinka 900 m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska – Bogoria –
Klimontów, na odcinku Jurkowice - Pełczyce, dł. 995 m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0823T Łubnice - Budziska
w m. Czarzyzna, dł. odcinka 774 m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany - Łubnice
w m. Rytwiany, dł. odcinka 256 m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice
w m. Sztombergi, dł. odcinka 995 m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0818T Połaniec - Niekurza
w m. Łęg, dł. odcinka 995 m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0116T Pacanów - Grobla
w m. Oleśnica, dł. odcinka 468 m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0854T Szczeka - Kol. Szczeka
w m. Szczeka, dł. odcinka 791 m.
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W dniu 24 sierpnia br., podpisano umowę, pomiędzy Powiatem
Staszowskim a firmą „Zbigniew Dziuba Usługi–Remontowo–Budowlane”
z Koniemłót, na modernizację infrastruktury sportowej, znajdującej się
na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.

Trwa remont
w staszowskim „Ekonomiku”

umowy na sali gimnastycznej dotyczą, m.in.: cyklinowania parkietu,
montażu dodatkowych grzejników,
naprawy instalacji elektrycznej, a na
zewnątrz budynku wykonania części elewacji hali sportowej oraz wymiany rynien.
Remont na zewnątrz przewiduje wymianę sztucznej trawy, a także 360 siedzeń na trybunach oraz
ogrodzenia. W ramach renowacji
urządzeń lekkoatletycznych przewidziano, m.in.: oczyszczenie bieżni, uzupełnienie i wyrównanie nawierzchni oraz wymalowanie linii
bieżni, a także wymianę żwiru na
boisku do pchnięcia kulą. Całkowity
koszt wykonania prac remontowych
wynosi 298 tys. 501 zł. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki to: 146 tys. 900 zł
( 49% ), natomiast pozostała kwota w wysokości 151 tys. 600 zł pochodzi ze środków własnych powiatu. Ukończenie prac remontowych
ustalono na dzień 13 października
br.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Wycyklinowany parkiet i odnowiona sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie.

Szkolna bieżnia po renowacji.

W imieniu Powiatu
Staszowskiego
umowę
podpisali: starosta
staszowski Michał
Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara oraz skarbnik
powiatu
Jolanta
Piotrowska. Przedmiotem
zamówienia, w ramach
umowy, jest m.in.:
modernizacja sali
gimnastycznej,
boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń lekkoatletycznych. Prace realizowane w ramach

Na ok. 30 m2 elewacji hali sportowej zamontowano nowe rynny oraz dokonano
renowacji powierzchni ścian.

Nowa sztuczna murawa szkolnego boiska.
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W dniu 28 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie dyrektor
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Damian Urbanowski i prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych ,,FART”
Sp. z o.o. w Kielcach Mirosław Szczukiewicz, podpisali umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa układu obwodnicowego m.
Staszów, dw. nr 764”. Zadanie będzie realizowane w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Koszt inwestycji to: 19 mln 667 tys. zł brutto, z czego:
opracowanie dokumentacji projektowej: 737 tys. 480 zł brutto, wykonanie robót budowlanych: 18 mln 887 tys. 700 zł brutto, prowadzenie nadzoru: 41 tys. 820 zł brutto.

Podpisano umowę na budowę
obwodnicy Staszowa

Rady Miejskiej Staszowa Ireneusza
Kwiecjasza, a także radnych powiatu, miasta i gminy Staszów, sołtysów i działaczy społecznych.
Planowany pierwszy etap budowy obwodnicy Staszowa 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 obok
dworca PKP do ul. Kościuszki. Dłu-

Gospodarzem spotkania był starosta staszowski Michał Skotnicki, który powitał wszystkich obecnych i przypomniał historię przygotowania inwestycji i dochodzenia do
momentu podpisania umowy na realizację I etapu budowy obwodnicy Staszowa.

Gospodarzem spotkania był starosta staszowski Michał Skotnicki,
a umowę podpisano w obecności, m.in.: marszałka województwa
świętokrzyskiego Adama Jarubasa, wicemarszałka Jana Maćkowiaka, członka Sejmiku Województwa

Świętokrzyskiego
Izydora
Grabowskiego,
przewodniczącego
Rady Powiatu w Staszowie Damiana Sieranta, skarbnik powiatu
staszowskiego Jolanty Piotrowskiej,
burmistrza miasta i gminy Staszów
Leszka Kopcia, przewodniczącego

Umowę podpisują: dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach Damian Urbanowski i prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót
Inżynieryjnych ,,FART” Sp. z o.o. w Kielcach Mirosław Szczukiewicz, w obecności:
wicemarszałka Jana Maćkowiaka, marszałka Adama Jarubasa i starosty Michała
Skotnickiego.

gość 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 7 m, szerokość poboczy
umocnionych kruszywem – 1,25 m,

Podpisania umowy pogratulował starosta staszowski Michał Skotnicki
i przypomniał o znaczeniu tej inwestycji dla mieszkańców, nie tylko samego
Staszowa, ale także i okolicznych miejscowości.
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szerokość
chodnika
2 – 2,5 m, szerokość
ścieżki rowerowej 2 m.
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), powinno
zostać uzyskanie do
końca marca 2017
roku, natomiast termin ukończenia budowy ustalono na koniec
października
2018
roku.
Tekst i foto:
Jan Mazanka

Przemawia przewodniczący
Rady Powiatu w Staszowie
Damian Sierant.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podziękował władzom powiatu
za finansowy i proceduralny udział w przygotowaniu inwestycji, m.in.: koncepcji przebiegu
obwodnicy i prawomocnej decyzji środowiskowej.

Od lewej: dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach
Damian Urbanowski, wicemarszałek Jan Maćkowiak i marszałek województwa
świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Na terenie ziemi staszowskiej
trwa odbudowa następujących odcinków dróg powiatowych:
1. gmina Bogoria, droga nr 0780T
Wola Malkowska – Klimontów na
odcinku: Jurkowice - Pełczyce - dł.
995 m,
2. gmina Łubnice, droga nr 0823T
Łubnice – Budziska w m. Czarzyzna
– dł. 774 m,
3. gmina Oleśnica, droga nr 0116T Pacanów - Grobla w m. Oleśnica – dł.
468 m,
4. gmina Połaniec, droga nr 0818T Połaniec – Niekurza w m. Łęg, dł. 995
m,
5. gmina Rytwiany, droga nr 0818T
Szczeka – Kolonia Szczeka w m.
Szczeka oraz nr 0836T Rytwiany –
Łubnice w m. Rytwiany, łączna długość 1047 m,
6. gmina Staszów, droga nr 0791T
Sztombergi – Sulisławice w m.
Sztombergi – dł. 995 m,
7. gmina Szydłów, droga nr 0828T Korytnica – Kurozwęki, w m. Korytnica, dł. 900 m.
W dniu 28 lipca br. w Starostwie
staszowskim, umowę na realizację w/w
inwestycji podpisali: dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych w Staszowie Rafał
Suska i Przemysław Prypeć - pełnomoc-

Przy okazji spotkania dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–
Wychowawczego w Staszowie Halina Łabuda, wręczyła marszałkowi Adamowi
Jarubasowi, przyznaną kilka miesięcy temu statuetkę ,,Dobro Czyniący”.

Kolejne inwestycje na drogach
powiatowych

nik wykonawcy - spółki TRAKT SA z Górek Szczukowskich. Przebudowa odcinków dróg powiatowych realizowana
będzie w ramach ,,Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016 – 2019”.
Łączna wartość wszystkich zadań
wynosi 2 mln 790 tys. 637 zł, z czego:
dotacja PRGiPID - 1 mln 395 tys. 314 zł,

tj. 50%, środki Powiatu Staszowskiego
– 697 tys. 661 zł, tj. 25%, środki Gmin
na terenie których inwestycje będą realizowane - 697 tys. 661 zł, tj. 25%.
Całkowita długość planowanych do
odbudowy odcinków wynosi 6 km 174
m, a termin zakończenia prac ustalono
na dzień 25 października 2016 roku.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Umowę podpisują, od lewej: pełnomocnik TRAKT SA Przemysław Prypeć i dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Staszowie Rafał Suska, w obecności starosty staszowskiego Michała Skotnickiego. W czasie
podpisania umowy obecni byli także: wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Marek Chyla i członek
Zarządu Powiatu Jerzy Chudy, z lewej strony, a także skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska i przewodniczący
Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Rady Powiatu Adam Kowal, z prawej.
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W dniu 21 września br., w sieleckim ,,Zakątku Świętokrzyskim” odbyło się spotkanie z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju
Jerzego Kwiecińskiego, który licznie
zgromadzonym
samorządowcom
i przedsiębiorcom przedstawił główne założenia ,,Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.
Dokument, opracowywany w Ministerstwie Rozwoju przez około 200
osób działających w 12 zespołach, jest
aktualnie w fazie konsultacji skierowanych do środowisk: gospodarczych,
naukowych, samorządowych oraz
społecznych, w tym organizacji pozarządowych i związków zawodowych.
W głównych założeniach ,,Strategia
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” ma zaproponować nowy model
gospodarki - polską suwerenną wizję
strategiczną i być wykorzystana jako
instrument zarządzania procesami
rozwojowymi, które w konsekwencji
mają spowodować wzrost dochodów
mieszkańców kraju, przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze
społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. Zakłada się, że w 2020 roku
dochód rozporządzalny brutto gospodarstw domowych w Polsce na
1 mieszkańca, powinien osiągnąć wysokość 80% średniej w Unii Europejskiej. Wskaźnik ten w roku 2014 wynosił 68,6%.
Podstawowe założenia strategii to:
1. koncentracja na działaniach wyprzedzających, ukierunkowujących
rozwój w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego,
2. innowacyjne zmiany w strukturze
gospodarki,
3. zwiększenie odpowiedzialności instytucji państwa,
4. zapewnienie właściwej równowagi
między środkami krajowymi a zagranicznymi wspierającymi rozwój
gospodarki,
5. zwiększenie efektywności polityki
regionalnej w odniesieniu do słabych regionów, miast i obszarów
wiejskich,
6. rozsądne gospodarowanie finansami publicznymi,
7. zachęty do budowy prywatnych
oszczędności.
Z punktu widzenia całej gospodarki najważniejsze oczekiwane efekty
długookresowe to przede wszystkim
zmiana struktury PKB Polski w wyniku
zwiększenia roli innowacji w jego tworzeniu, co powinno przyczynić się do
szybszej konwergencji dochodów Po-

Dyskutowano o odpowiedzialnym rozwoju
laków do poziomu
średniej Unii Europejskiej. Pełny tekst
strategii
dostępny jest na www.
mr.gov.pl, a wszelkie uwagi można
zgłaszać na adres:
strategiarozwoju@
mr.gov.pl.
Tekst: Jan Mazanka
Foto:
Sławomir Rakowski
Przed rozpoczęciem konferencji, na której obecni byli, m.in. starosta staszowski Michał Skotnicki, burmistrz Osieka
Rafał Łysiak, dyr. staszowskiego szpitala Józef Żółciak oraz przedsiębiorcy Tomasz Kasperkiewicz i Dariusz Gozdek.

Wśród uczestników spotkania byli, m.in.
wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Rafał
Suska, komendant powiatowy PSP w Staszowie
mł. bryg. Rafał Gajewicz i zastępca komendanta
powiatowego policji mł. insp. Ryszard Komański.

Po zakończeniu konferencji dyskutują: starosta
Michał Skotnicki, wicemarszałek Marek Szczepanik
i wiceminister Jerzy Kwieciński.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
Jerzy Kwieciński przedstawił główne założenia
i spodziewane efekty opracowywanej ,,Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Starosta staszowski Michał Skotnicki zwrócił
uwagę na konsekwencje: tworzonej nowej ustawy
,,Prawo wodne”, likwidacji gimnazjów i utraty
pracy przez część nauczycieli oraz możliwości
udzielania nierównomiernej pomocy publicznej
w poszczególnych województwach.

Pytanie wicemarszałka Marka Szczepanika dotyczyło aktualnego zaangażowania środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w realizacji inwestycji w regionie.
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Doroczny kiermasz ,,Leśna Apteka” w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, który odbył się w niedzielę 25 września br., jak zawsze cieszył się
popularnością zarówno wśród producentów jak i amatorów zdrowej
żywności, którzy zachęceni słoneczną pogodą licznie zjechali do Rytwian.

Leśna Apteka po raz 11.

Po zakończeniu mszy świętej ks. kan. Wiesław Kowalewski poinformował wiernych
o inicjatywach na rzecz remontu kompleksu poklasztornego, jakie udało się
zrealizować w roku bieżącym.

Udanych zakupów i miłego spędzenia czasu życzył starosta staszowski
Michał Skotnicki.

Tr a d y c y j n i e
rozpoczęto mszą
świętą w klasztorze
pokamedulskim,
po której ks. kan.
Wiesław Kowalewski poinformował
wiernych o inicjatywach na rzecz
remontu kompleksu
poklasztornego, jakie udało się
zrealizować w roku
bieżącym, a także o
zamierzeniach na
najbliższe miesiące
i lata, wśród których jest, m.in. plan
remontu i zabezpieczenia monumentalnego drewnianego ołtarza. Ks.
kan. Wiesław Kowalewski podziękował wszystkim,
którzy przyczynili
się do wykonanych

Oficjalnego rozpoczęcia kiermaszu Leśnej Apteki
dokonał ks. kan. Wiesław Kowalewski, obok
prowadząca imprezę Joanna Młynarska z Opatowa
i ojciec Piotr z Zakonu Trynitarzy.

prac oraz zabezpieczenia niezbędnych
funduszy, na czele z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem
Jarubasem i dyrektorem Departamentu Promocji, Kultury, Edukacji, Sportu i
Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim
Jackiem Kowalczykiem.
Oficjalne otwarcie kiermaszu ,,Leśna Apteka” odbyło się w samo południe. Występy artystyczne rozpoczął ojciec Piotr z Zakonu Trynitarzy, a w gronie występujących artystów znalazła
się, m.in. Kapela Nadwiślanie. Gwiazdą
imprezy był solista zespołu ,,Wawele”
Jan Wojdak i Arisa Vinci śpiewająca
greckie przeboje.
Tekst i foto: Jan Mazanka
i Stanisław Ratusznik

Na jednym ze stoisk oferowano swojskie wędliny.
Nieprzerwanym popytem cieszyły się różne ciasta i pierogi Pustelni Złotego Lasu
w Rytwianach.

Gwiazdami imprezy byli: Jan Wojdak i Arisa Vinci, którzy po zakończeniu koncertu
otrzymali zasłużone podziękowania po znakomitym show.

W czasie zwiedzania stoisk, od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, wójt gminy
Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, dyr. Jacek Kowalczyk, poseł Marek Kwitek, ks. kan.
Wiesław Kowalewski i dyr. Grzegorz Borzęcki z Hut Szkła Gospodarczego prezesa
Tadeusza Wrześniaka.
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Obchody 50-lecia działalności Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” SA, zostały połączone z otwarciem zmodernizowanego Stadionu Miejskiego w Staszowie. Obydwie uroczystości jakie odbyły
się w sobotę 24 września br., poprzedzono zawodami sportowymi rozegranymi na nowym obiekcie i występami
młodych artystów Staszowskiego Ośrodka Kultury.

Podwójna uroczystość w Staszowie

Zaproszeni goście na obchodach 50-lecia Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA w Grzybowie, a także oficjalnego zakończenia I etapu modernizacji stadionu ,,Pogoni”.

Przemawia prezes Zarządu Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA w Grzybowie
Karol Dytkowski.

Grawerton od władz powiatu staszowskiego wraz z życzeniami dla Zarządu
Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA w Grzybowie przekazali: starosta
staszowski Michał Skotnicki i przewodniczący Rady Powiatu Damian Sierant.

W uroczystości obchodów 50-lecia Grupy Azoty
KiZChS ,,Siarkopol” SA w
Grzybowie, a także oficjalnego zakończenia I etapu modernizacji stadionu
udział wzięli, m.in.: eurodeputowany Bogdan Wenta,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia dr n.
med. Marek Tombarkiewicz,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Gratulacje z tytułu 50-lecia Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA w Grzybowie,
a także oficjalnego zakończenia I etapu modernizacji stadionu, złożyła
Jan Widera, z-ca dyr. Depar- Gratulacje składa podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia dr n. med.
wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek i przekazała prezesowi Karolowi
tamentu Sportu dla WszystMarek Tombarkiewicz.
Dytkowskiemu okolicznościowy grawerton.
kich Marcin Kaczmarczyk,
wojewoda świętokrzyski Agata Woj- Staszowa Ireneusz Kwiecjasz oraz liczne gratulacje, grawertony i listy z
tyszek, radni Sejmiku Województwa burmistrz miasta i gminy Staszów Le- wyrazami uznania dla półwiecza spółŚwiętokrzyskiego Izydor Grabowski i szek Kopeć. Obecni byli także człon- ki i jej znaczenia w rozwoju Staszowa
Marek Strzała, przewodniczący Rady kowie Zarządu Grupy Azoty KiZChS i okolicznych miejscowości.
Powiatu w Staszowie Damian Sierant, ,,Siarkopol” SA w Grzybowie na czeSłowa gratulacji skierowano rówstarosta staszowski Michał Skotnic- le z prezesem Karolem Dytkowskim, nież do władz miasta z tytułu zakońki, Przewodniczący Rady Miejskiej który od zaproszonych gości odebrał czenia I etapu modernizacji stadionu,
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którego koszt wyniósł 1 mln 440 tys.
zł, z czego 50 % zostało dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki z Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej. W ramach
zadania wykonano, m.in.: remont
nawierzchni i bieżni wokół boiska, remont bieżni sześciotorowej dla biegu
sprinterskiego, remont rzutni pchnię-

cia kulą i oszczepem, remont skoczni
wzwyż i w dal. Wymieniono również
siedziska na trybunie głównej i bocznej oraz wyremontowano ogrodzenie płyty głównej boiska. II etap modernizacji stadionu planowany jest w
przyszłym roku.
W trakcie imprezy rozegrano
także mecze piłki nożnej pomię-

dzy reprezentacjami Urzędu Miasta
Staszów i Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA oraz drużynami młodzieżowymi ,,Pogoni” Staszów i ,,Stali”
Mielec. Artystyczną atrakcją były
koncerty: zespołu ,,Strachy na Lachy” i gwiazdy wieczoru Grzegorza
Hyżego.
Tekst i foto: Jan Mazanka

W trakcie imprezy rozegrano także mecze piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami Urzędu Miasta Staszów i Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA oraz drużynami
młodzieżowymi ,,Pogoni” Staszów i ,,Stali” Mielec.

W dniu 21 września br., w sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbyło się
spotkanie, podczas którego podsumowano wydarzenia sportowe
Powiatowego Szkolnego Związku
Sportowego w Staszowie, zorganizowane w roku szkolnym
2015/2016.
W spotkaniu, które otworzył i
prowadził przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Staszowie Jacek Więckowski,
uczestniczyli nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół powiatu
staszowskiego.
Wśród zaproszonych gości był
starosta staszowski Michał Skotnicki, który serdecznie przywitał wszystkich pedagogów oraz pogratulował
osiągniętych wyników sportowych.
W 32 imprezach sportowych zorganizowanych w omawianym okre-

Podsumowano sportowy rok

Starosta staszowski Michał Skotnicki pogratulował wszystkim pedagogom sukcesów sportowych ich
podopiecznych oraz podziękował za zaangażowanie w ich pracę nauczycielską. W środku: przewodniczący
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Staszowie Jacek Więckowski, z prawej: nauczyciel WF
w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu Krzysztof Kazberuk.

sie wzięło udział 2 tys. 169 osób.
Powiat staszowski był ponadto gospodarzem 10 półfinałów oraz 3

W czasie spotkania w Starostwie staszowskim.

finałów wojewódzkich w różnych
dyscyplinach sportowych.
Tekst: Michał Skrętek. Foto: Jan Mazanka

Pedagodzy z powiatu staszowskiego podczas spotkania sprawozdawczego
w Starostwie Powiatowym w Staszowie, przemawia starosta Michał Skotnicki.
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Ten złoty jubileusz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Górnictwa i Przetwórstwa Siarki, działającego w Grupie Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA w Grzybowie, obchodzono w dniu 23 września br.

50-lecie Związku

Na początku spotkania przewodniczący Zarządu Związku Jerzy Trębliński odczytał historię działalności
Związku, począwszy od jego powstania do dnia dzisiejszego. Wydarzenie
było okazją do odznaczenia sztan-

daru Związku odznaką zbiorową II
stopnia ,,Za zasługi dla POZZ”, nadaną uchwałą Prezydium Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych. Ponadto za zaangażowanie na rzecz branżowego ruchu

Spotkanie otworzył i prowadził sekretarz Związku
Jacek Miodyński.

Rys historyczny odczytał przewodniczący Zarządu
Związku Jerzy Trębliński.

związkowego, wieloletnią, rzetelną
działalność na rzecz pracowników,
emerytów i rencistów oraz obronę
praw pracowniczych, odznaką I stopnia ,,Za zasługi dla OPZZ” uhonorowano 13 osób, a odznakę II stopnia
otrzymało 6 osób. Z okazji 50-lecia
Związku, dyplomem i znaczkami
OPZZ wyróżniono 20 osób, natomiast
dyplomem - kolejnych 45 członków.
Wręczono również 12 okoliczno-

Przemawia wiceprezes Zarządu Grupy Azoty KiZChS
,,Siarkopol” SA w Grzybowie Wiesław Grudzień.

Przewodnicząca Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa
Świętokrzyskiego Elżbieta Drogosz odznaczyła sztandar odznaką zbiorową II stopnia ,,Za zasługi dla POZZ”.
Gratulacje i życzenia związkowcom składa starosta
staszowski Michał Skotnicki.

Okolicznościowy puchar z rąk przewodniczącego Jerzego Tręblińskiego odbiera
starosta staszowski Michał Skotnicki.

Gratulacje składa przewodniczący Rady Powiatu
w Staszowie Damian Sierant.
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Puchar odbiera przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant.

Przemawia członek Zarządu Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA
w Grzybowie Zbigniew Snopkiewicz.

ściowych pucharów, które otrzymali
przedstawiciele Zarządu Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA w Grzybowie, działacze związkowi szczebla
wojewódzkiego i krajowego, a także
samorządowcy. Pod koniec uroczystości zaproszeni goście złożyli na
ręce członków Zarządu Związku gratulacje i życzenia kolejnych lat pracy
dla dobra załogi i spółki Grupy Azoty
KiZChS ,,Siarkopol” SA w Grzybowie.
Tekst i foto: Jan Mazanka
Po wręczeniu okolicznościowych pucharów 50-lecia
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Pracowników Górnictwa i Przetwórstwa Siarki,
działającego w Grupie Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA
w Grzybowie.

Z obchodów Dnia Weterana

Tegoroczne VII Wojewódzkie
Obchody Dnia Weterana Walk o
Niepodległość RP w Kielcach odbyły się w dniu 6 września. Była
to także okazja do uczczenia setnych urodzin kpt. Henryka Dłużewskiego, którego p.o. Szefa
Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych Jan Józef
Kasprzyk uhonorował medalem
„Obrońca Ojczyzny 1939-1945”.
W spotkaniu, uczestniczyli także

W środku: p.o. Szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef
Kasprzyk i marszałek województwa świętokrzyskiego
Adam Jarubas.

przedstawiciele władz wojewódzkich, na czele z marszałkiem Adamem Jarubasem i członkami Zarządu Województwa: Agatą Binkowską
i Piotrem Żołądkiem.
W swoim przemówieniu, zwracając się do zebranych, minister Jan
Józef Kasprzyk powiedział, m.in.:
,,Historia Polski trwa, nie skończyła
się. Wszystkie pokolenia tworzą jedno pokolenie, któremu na imię Na-

ród Polski”. Nie byłoby I Kompanii
Kadrowej, a Kielce nie byłyby pierwszą stolicą odradzającej się Rzeczypospolitej 102 lata temu, gdyby nie
dorobek wcześniejszych pokoleń.
Gdyby nie to zapatrzenie się Strzelców i Legionistów w pokolenie Powstańców Styczniowych 1863 roku,
pokolenie Powstańców Listopadowych i pokolenie Insurekcji Kościuszkowskiej.
Tekst i foto: arch. Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

Medalami „Pro Patria” w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci walk o niepodległość Ojczyzny
odznaczeni zostali: Ewa Kubas-Samociuk, Marian Lesiak, Jan Robak, Bożentyna Pałka – Koruba, Marcelina
Wójcik i Otton Grynkiewicz. Pierwszy z lewej: wręczający medale minister Jan Józef Kasprzyk.
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Pogrzeb śp. dyr. Jana Glinczewskiego, z udziałem najbliższej rodziny zmarłego: żony Zofii, córki Katarzyny, wnuka Piotra oraz przyjaciół
z Polski i Ukrainy, odbył się w poniedziałek 19 września br. na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Pożegnaliśmy śp. Jana Glinczewskiego

Z prawej: delegacja powiatu staszowskiego, m.in.: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Chyla, starosta
staszowski Michał Skotnicki, nauczyciel w Zespole Szkół Mariusz Siłka, były starosta Czesław Pargieła
i dyrektor ZS Izydor Grabowski.
Śp. dyrektor Jan Glinczewski ( 1943 – 2016 ),
założyciel i nieprzerwanie, od 1999 roku, dyrektor
Sobotnio-Niedzielnej Szkoły przy Konfederacji
Polaków Podola, wybitny pedagog i patriota Podola,
przyjaciel dzieci i młodzieży.

Mszę świętą w kaplicy cmentarnej
odprawił i homilię wygłosił ks. prałat
dr Andrzej Kaszycki, były kanclerz Kurii
Diecezjalnej w Kielcach a obecnie proboszcz parafii św. Jadwigi w Kielcach i
kapelan Konfederacji Polaków Podola
w Winnicy. Mowę pożegnalną wygłosił przewodniczący Komisji Finansów
Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki przyjaciel dyr. Jana Glinczewskiego i
długoletni współpracownik zmarłego
w realizacji inicjatyw kielecko – winnickich. Mówca podkreślił wieloletni
pedagogiczny dorobek dyr. Jana Glinczewskiego i jego wkład w patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży Polonii Podolskiej, a także umożliwienie
im kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu staszowskiego i
Kielc, jak również studiowania na wyższych uczelniach kieleckich.
Wśród
uczestników
pogrzebu była także delegacja z powiatu
staszowskiego w osobach, m.in.:
starosty Michała Skotnickiego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Marka Chyli, byłego starosty Czesława
Pargieły, a także grono pedagogów,
na czele z dyrektorem Zespołu Szkół
w Staszowie Izydorem Grabowskim
i naczelnikiem Wydziału Edukacji w
Starostwie staszowskim Tadeuszem
Kardynałem. Uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej licznej delegacji
staszowskiej, było wyrazem uznania i
szacunku dla osoby śp. dyr. Jana Glinczewskiego, który w czasie 14-letniej
współpracy z powiatem staszowskim
corocznie konsekwentnie realizował
kolejne projekty polegające na wzajemnych wizytach dzieci i młodzieży

W środku: wnuk Piotr, córka Katarzyna i żona Zofia.

obydwu krajów, a także pedagogów,
pracowników samorządowych oraz
przedsiębiorców.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił ks. prałat
dr Andrzej Kaszycki, były kanclerz Kurii Diecezjalnej
w Kielcach, a obecnie proboszcz parafii św. Jadwigi
w Kielcach i kapelan Konfederacji Polaków Podola
w Winnicy. Zmarłego pożegnał przewodniczący
Komisji Finansów Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki
- przyjaciel Jana.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 września br.
zmarł w Krakowie

śp.

Jan Glinczewski

Pogrążonym w smutku: żonie Zofii, córce Katarzynie
i wnukowi Piotrowi składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Łączymy się także w bólu i smutku z uczniami i nauczycielami Sobotnio-Niedzielnej Szkoły przy Konfederacji Polaków Podola
w Winnicy, której śp. Jan Glinczewski był założycielem
i wieloletnim dyrektorem.
Śp. dyr. Jan Glinczewski za osobiste zaangażowanie i wieloletni wkład pracy
w budowanie przyjacielskich relacji między narodem polskim i ukraińskim został odznaczony, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej, Medalem ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” i Medalem ,,Pro Memoria”.
Straciliśmy przyjaciela i znakomitego współpracownika w realizacji projektów staszowsko-ukraińskich, dla którego dobro Polonii Podolskiej oraz
kreowanie dobrosąsiedzkich stosunków ukraińsko-polskich było życiowym
powołaniem i najwyższym celem.
Śp. dyr. Jan Glinczewski pozostanie w naszej pamięci jako wybitny Polak
Podola, dobry człowiek i najlepszy kolega.
Cześć Jego Pamięci!
Rada i Zarząd Powiatu Staszowskiego,
Pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych Powiatu
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Wspominamy śp. dyr. Jana Glinczewskiego

Z wizytą w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, od lewej: wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Ryszard Nagórny, dyr. Jan Glinczewski, zastępca
gubernatora obwodu winnickiego Stefan Neszyk i wicemarszałek województwa
świętokrzyskiego dr Józef Kwiecień. Wrzesień 2005 roku.

W Zakładzie Energetycznym w Staszowie z przedsiębiorcami Mostobudu Kijów, z prawej:
przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie, dyr. Damian Sierant. Kwiecień 2007 r.

Listopad 2008 roku, w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie, w czasie
podpisywania umów projektowych, od lewej: dyr. ZSE Jan Ungeheuer, kierownik
Programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży Narodowego Centrum Kultury
w Warszawie Iwona Grodzka, starosta Romuald Garczewski, dyr. Jan Glinczewski
i dyr. ZS w Staszowie Izydor Grabowski.

Lipiec 2006 roku, delegacja powiatu staszowskiego podpisuje umowę z prezydentem
Winnicy Vołodymyrem Grojsmanem, pierwszy z prawej dyr. Jan Glinczewski.

Winnica na Ukrainie, lipiec 2008 roku. Z lewej strony: dyr. Jan Glinczewski z grupą
uczniów podczas realizacji staszowsko-winnckiego projektu edukacyjnego.

Marzec 2016 roku, ze starostą staszowskim Michałem Skotnickim i wicestarostą
Tomaszem Fąfarą, podczas ostatniej wizyty dyr. Jana Glinczewskiego w Starostwie
staszowskim, kiedy to ustalono szczegóły współpracy na bieżący rok.

Kurozwęki, sierpień 2009 roku, dyr. Jan Glinczewski, czwarty z prawej strony. Dzięki, m.in. dyr. Janowi Glinczewskiemu w latach 2002 – 2016 powiat staszowski
odwiedziło około 1000 uczniów szkół z obwodu winnickiego oraz tyle samo dzieci i młodzieży z powiatu staszowskiego wyjechało na Ukrainę.
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Oficjalne obchody odbyły się
w Klasztorze Pokamedulskim w Rytwianach w dniu 22 lipca br. W tym
roku, oprócz policjantów i zaproszonych gości, uczestnikami obchodów była grupa młodzieży z Kanady
i Polski, jaka do Rytwian przyjechała
w związku ze Światowymi Dniami
Młodzieży w Krakowie.
Część oficjalna obyła się w auli,
podczas której zostały wręczone
akty mianowania na kolejne stopnie
policyjne, nagrody oraz grawertony
z ,,Podziękowaniami za dotychczasową współpracę, okazaną życzliwość
i wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa”. Wśród osób uhonorowanych znalazł się starosta staszowski
Michał Skotnicki. Dwóch policjantów:
mł. asp. Krzysztof Pitek i sierż. sztab.
Mariusz Wieczorek otrzymało od komendanta wojewódzkiego policji
w Kielcach insp. Dariusza Augustyniaka nagrodę motywacyjną za wzorowe wykonywanie zadań służbowych.
Natomiast grawertony od starosty
staszowskiego Michała Skotnickiego
i burmistrza Staszowa Leszka Kopcia,

Święto Policji
powiatu staszowskiego

Mszę świętą w intencji policjantów odprawiono w kościele rektoralnym w Rytwianach.

otrzymali: st. asp. Grzegorz Makuła
– za zajęcie I miejsca indywidualnie
i mł. asp. Tomasz Barabasz - za zajęcie II miejsca drużynowo w ,,IX Edycji
Wojewódzkich Zawodów Policjantów

W czasie wręczania aktów mianowania na kolejne stopnie policyjne.

Dzielnicowych” oraz: podkom. Artur Pietras, asp. Agata Kwiecień-Godzwon, mł. asp. Szymon Wójcik i mł.
asp. Arkadiusz Pitek – za zajęcie III
miejsca w ,,XV Edycji Wojewódzkich

Wśród osób uhonorowanych grawertonami z ,,Podziękowaniami za
dotychczasową współpracę, okazaną życzliwość i wspólne działania na rzecz
bezpieczeństwa” był starosta staszowski Michał Skotnicki.

Wspólne zdjęcie po zakończeniu liturgii: policjanci, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz młodzież z Kanady i Polski uczestnicząca w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.
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Życzenia i gratulacje policjantom składa starosta staszowski Michał
Skotnicki. Komendant wojewódzki policji w Kielcach insp. Dariusz
Augustyniak otrzymał puchar z godłem państwowym i herbami:
województwa świętokrzyskiego i powiatu staszowskiego.

Zawodów o tytuł Najlepszej Drużyny
Pionu Kryminalnego Województwa
Świętokrzyskiego w 2016 roku”.
Po dokonaniu awansowania,
i wręczenia podziękowań oraz grawertonów, życzenia oraz gratulacje
Czerwony Krzyż to fragment
lasu przy drodze ze Staszowa do
Osieka, największe miejsce straceń
na ziemi świętokrzyskiej w latach II
wojny światowej. Tu w latach 1942
i 1943 Niemcy rozstrzelali około
400 Polaków i 900 jeńców radzieckich.
W pamięci świadków zachowała się także tragedia związana z wymordowaniem uczestników wesela,
których hitlerowcy przywieźli samochodami zza Wisły. Oprócz masowych rozstrzeliwań, głównie jeńców
radzieckich z obozów w Sandomierzu
i na Świętym Krzyżu, Czerwony Krzyż
był także miejscem licznych mniejszych egzekucji dokonywanych na
Polakach i Żydach.
W nawiązaniu do apelu starosty
staszowskiego Michała Skotnickiego,
zamieszczonego przy okazji publikacji artykułu na temat w/w zbrodni
w kwartalniku ,,Powiat staszowski”,

Przemawia przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant, od
lewej: komendant wojewódzki policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak,
komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Tomasz Śliwiński i starosta
staszowski Michał Skotnicki.

policjantom składali zaproszeni goście, m.in. starosta staszowski Michał Skotnicki, który komendantowi
wojewódzkiemu policji w Kielcach
insp. Dariuszowi Augustyniakowi
i komendantowi powiatowemu poli-

cji w Staszowie insp. Tomaszowi Śliwińskiemu wręczył listy z życzeniami,
a także obrazy namalowane w czasie
lipcowego
polsko-ukraińsko-mołdawskiego pleneru malarskiego.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Kwiaty przed obeliskiem

Starosta staszowski Michał Skotnicki podziękował za złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, a także przypomniał
tragiczną historię tego miejsca.

nr 62 z marca br., w sprawie upamiętniania tamtych tragicznych wydarzeń,
w dniu 1 września br. przed obeliskiem
zaciągnięto warty honorowe, złożono
kwiaty i zapalono znicze.
Aktualnie za przyczyną w/w artykułu, czynione są starania o nakręce-

Przed obeliskiem na Czerwonym Krzyżu kwiaty składają: starosta staszowski
Michał Skotnicki, członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy i dyrektor
staszowskiego LO Anna Karasińska. Wartę honorową zaciągnęli uczniowie klasy
mundurowej staszowskiego LO.

nie przez TVP dokumentu fabularyzowanego pt. ,,Rozstrzelane wesela”, w
którym ukazana będzie zbrodnia na
Czerwony Krzyżu, jak i wymordowanie uczestników wesela w Zbydniowie, w nocy 24 czerwca 1943 roku.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Około 400 m za obeliskiem, miejsce straceń i masowych mogił.
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W niedzielę 28 sierpnia br. rolnicy powiatu staszowskiego po
raz 16. obchodzili swoje święto,
które tym razem połączone zostało z 19. Świętem Śliwki w Szydłowie.
Tradycyjnie rozpoczęto mszą
świętą koncelebrowaną, odprawioną w kościele pw. św. Władysława
w Szydłowie. Po zakończonej liturgii
korowód dożynkowy poprowadziła
na plac zamkowy mołdawska orkiestra dęta z Dondiuszanów. Na początku oficjalnej części uroczystości
dożynkowych i Święta Śliwki tegoroczni starostowie: Małgorzata Laskowska z Szydłowa i Waldemar Ziomek z Orzelca przekazali staroście
staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu bochen dożynkowego chleba, a wójtowi gminy Szydłów Jano-

16 dożynki Powiatu Staszowskiego
odbyły się w Szydłowie

16. Dożynki Powiatu Staszowskiego i 19. Święto Śliwki rozpoczęto mszą świętą koncelebrowaną, odprawioną
w kościele pw. św. Władysława w Szydłowie.

W darze dla kościoła bochen chleba i kosz kwiatów przekazali, od lewej:
wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, przewodniczący Rady Powiatu
w Staszowie Damian Sierant i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Po zakończonej liturgii korowód dożynkowy poprowadziła na plac zamkowy
mołdawska orkiestra dęta z Dondiuszanów.

Starosta staszowski Michał Skotnicki dziękuje za przekazany chleb i obiecuje
dzielić go sprawiedliwie.

W czasie oficjalnego otwarcia przemawia europoseł dr inż. Czesław Siekierski.

Medale honorowe ,,Za zasługi dla rolnictwa” otrzymało 15 osób. Odznaczenia wręczyli: dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Małgorzata ErlichSmurzyńska, starosta staszowski Michał Skotnicki i wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński.
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Przemawia ambasador Republiki Mołdawii w Polsce
Iurie Bodrug.

List od marszałka województwa świętokrzyskiego
Adama Jarubasa odczytał członek Zarządu
Województwa Marek Szczepanik.

W konkursie ,,Piękna i bezpieczna zagroda, przyjazna środowisku” zwyciężyli
państwo Maria i Henryk Polakowie z Czarzyzny w gminie Łubnice. Nagrodę
ufundował Bank Spółdzielczy w Szydłowie.

Podziękowania i życzenia rolnikom ziemi
staszowskiej składa starosta Michał Skotnicki.

Pierwsza nagroda w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
powędrowała do gminy Osiek, za wieniec wykonany przez mieszkańców Turska
Wielkiego.

Honory starościny 16. Dożynek Powiatu
Staszowskiego i 19. Święta Śliwki pełniła Małgorzata Laskowska z Szydłowa, która wraz z mężem

Starostą tegorocznych Dożynek Powiatu
Staszowskiego i Święta Śliwki był Waldemar Ziomek z Orzelca, gmina Łubnice.

Zbigniewem jest właścicielką 16
ha sadu śliwkowego. Nasadzeniom różnych odmian śliwek, towarzyszy jedynie półhektarowa
plantacja moreli. Owoce są sprzedawane na bieżąco lub suszone
tradycyjną metodą, ale większość
zbiorów trafia do własnej chłodni. W pracach sadowniczych pomaga córka Sylwia, absolwentka
wydziału Budownictwa na Politechnice Krakowskiej, która aktualnie studiuje zaocznie na trzecim
roku Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dorywczo pomaga także syn Hubert – uczeń II
klasy szydłowskiego Gimnazjum. Mąż Zbigniew prowadzi również działalność gospodarczą w ramach własnego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowego. Pasją pani Małgorzaty jest uprawa roślin ozdobnych oraz podróże i czytanie książek, ostatnio
autorstwa Martyny Wojciechowskiej.

Pan Waldemar – absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa w
Tarnowie, razem z żoną Dorotą
– absolwentką Technikum Rolniczego w Tarnobrzegu, prowadzą
50 ha gospodarstwo rolne, w
tym 30 ha własnych, nastawione
na produkcję roślinną. W uprawie są zboża, rzepak, kukurydza
oraz 2 ha truskawek. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane, w tym własny kombajn New
Holland. Większa część zbiorów,
na podstawie wieloletnich kontraktacji, sprzedawana jest do
Ekoplonu SA w Grabkach Dużych. W gospodarstwie
pomaga 3 synów: Jarosław – uczeń Technikum Teleinformatycznego w Tarnobrzegu, Łukasz – uczeń Technikum
Energetycznego w Połańcu i Piotr – uczeń III klasy Gimnazjum w Łubnicach. Hobby państwa Ziomków to turystyka górska, na którą niestety coraz mniej czasu.
cd. na następnej str.
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wi Klamczyńskiemu kosz dorodnych
owoców, w którym dominowały śliwki. Obydwaj samorządowcy obiecali
te symboliczne dary dzielić sprawiedliwie. Podczas uroczystości otwarcia
obydwu świąt, wśród zaproszonych
gości obecni byli m.in.: ambasador
Republiki Mołdawii w Polsce Iurie Bodrug z małżonką Walentyną, europoseł dr inż. Czesław Siekierski, członek
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik i zastępca
świętokrzyskiego wojewódzkiego inspektora Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych w Kielcach Mariola Zięba – reprezentująca wojewodę
świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek.
Samorządowców ziemi staszowskiej
reprezentowali: przewodniczący Rady
Powiatu w Staszowie Damian Sierant,
starosta staszowski Michał Skotnicki,
wicestarosta Tomasz Fąfara, radni powiatu, burmistrzowie i wójtowie oraz
radni Rad Miejskich i Gminnych.
Uroczystości dożynkowe były
także okazją do rozstrzygnięcia
trzech konkursów. Pierwszy, ,,Piękna i bezpieczna zagroda, przyjazna
środowisku” wygrali państwo Maria i Henryk Polakowie z Czarzyzny w gminie Łubnice. Natomiast

pierwsza nagroda w konkursie
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
powędrowała do
gminy
Osiek,
za wieniec wykonany
przez
mieszkańców
Turska Wielkiego. Wieniec reprezentował powiat staszowski
na 16. Święto- Ambasador Iurie Bodrug podziękował za dary, wśród których był chleb dożynkowy,
krzyskich Dożyn- puchar i obraz namalowany przez staszowskiego regionalistę Władysława Sadłochę.
kach Wojewódzkich, jakie odbyły osób.
się w niedzielę 4 września w KońWśród tegorocznych gwiazd esskich. II miejsce w konkursie wień- trady, jakie wystąpiły na szydłowcowym przypadło gminie Oleśnica, skiej scenie, zarówno w niedzielę
a III gminie Połaniec. Pozostałe gmi- 28 sierpnia, jak i dzień wcześniej,
ny zostały uhonorowane wyróżnie- w sobotę 27 sierpnia, znalazły się,
niami. Niemało emocji było także m.in. zespoły: FOX, SERWIS, BACIw czasie rozstrzygania konkursu na RY, ETNA, THE PEARL, YUKA, IRA i
najpiękniejsze stoisko sołeckie gmi- Siostry Matkowskie. Wśród zespony Szydłów. Zwyciężyła Wola Żyzna łów zagranicznych zgrali i zaśpieprzed Szydłowem i Potokiem. Jak wali: kwartet wokalny z Tarnopola
każdego roku, najlepszych rolni- na Ukrainie i młodzieżowa orkiestra
ków ziemi staszowskiej wyróżniono dęta z Dondiusznów w Republice
medalami honorowymi ,,Za zasługi Mołdawii.
dla rolnictwa”, które otrzymało 15
Tekst i foto: Jan Mazanka

II miejsce w konkursie wieńcowym przypadło gminie Oleśnica, a III gminie Połaniec. Pozostałe gminy zostały uhonorowane wyróżnieniami.

Młodzi mołdawscy artyści przyjechali na zaproszenie władz powiatu
staszowskiego.

Gwiazdą tegorocznych Dożynek Powiatu Staszowskiego i Święta Śliwki był
zespół IRA. Fot. Piotr Walczak.
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Świętowali rolnicy ziemi świętokrzyskiej

Tegoroczne wojewódzkie święto plonów odbyło się w niedzielę,
4 września br. w Końskich. Przed
południem delegacje wszystkich
13 powiatów ziemi świętokrzyskiej
zjechały się przed koneckie Starostwo Powiatowe, skąd o godz.
11:30 korowód dożynkowy wyruszył do kolegiaty pw. św. Michała,
gdzie w intencji rolników i w podziękowaniu za tegoroczne zbiory
została odprawiona msza święta
koncelebrowana.

Po poświęceniu wieńców dożynkowych ustawionych wokół świątyni, korowód dożynkowy przeszedł do parku
miejskiego będącego częścią dawnej
posiadłości hr. Tarnowskich. Po rozpoczęciu oficjalnej części uroczystości, tegoroczni starostowie dożynek: Joanna
Włoch z Wólki Wojnowskiej w gminie
Ćmielów i Michał Matuszczyk z Wilczycy w gminie Słupia, wręczyli dożynkowy bochen chleba marszałkowi województwa świętokrzyskiego Adamowi
Jarubasowi z prośbą o jego symboliczny, sprawiedliwy podział.
Jedną z najważniejszych części obrzędowych dożynek była prezentacja
wieńców przywiezionych z wszystkich powiatów województwa. Ziemię
staszowską reprezentował wieniec
z gminy Osiek, wykonany przez miesz-

W korowodzie dożynkowym, delegacja powiatu staszowskiego z wieńcem wykonanym w Tursku Wielkim.

Przemawia marszałek województwa
świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Honory starościny dożynek wojewódzkich
pełniła Joanna Włoch z Wólki Wojnowskiej w
gminie Ćmielów, która wraz z mężem Jackiem pro-

Życzenia i gratulacje rolnikom ziemi świętokrzyskiej
składa europoseł dr inż. Czesław Siekierski.

Starostowie XVI Świętokrzyskich Dożynek
Wojewódzkich w Końskich

wadzi gospodarstwo o pow. 130 ha nastawiane na
produkcję trzody chlewnej. Stado liczy około 2000 szt,
a w uprawie są głównie rzepak, pszenica, jęczmień i kukurydza. Zbiory można przechować we własnych magazynach o pojemności 4 tys. ton. W ubiegłym roku gospodarstwo zajęło I miejsce w powiatowym konkursie
,,Piękna i Bezpieczna Zagroda Przyjazna Środowisku”.

Honory starosty dożynek wojewódzkich pełnił Michał Matuszczyk z Wilczycy w gminie Słupia, który wraz z żoną Katarzyną prowadzi 2 gospodarstwa o łącznej pow. 250 ha w tym 40 ha to użytki
zielne. Państwo Matuszczykowie posiadają najlepsze
stado krów mlecznych w województwie świętokrzyskim, rekordzistki produkują ponad 12 tys. litrów mleka rocznie. Jest także trzoda chlewna prowadzona w
cyklu zamkniętym. W uprawie dominują zboża ozime,
poza tym uprawiany jest rzepak, łubin paszowy, mieszanki strączkowo-zbożowe i kukurydza. W XVIII edycji
ogólnopolskiego konkursu Rolnik Farmer Roku Michał
Matuszczyk zajął I miejsce w kategorii gospodarstw
pow. 100 ha.

Joanna Włoch i Michał Matuszczyk, starostwie XVI Świętokrzyskich Dożynek
Wojewódzkich w Końskich.

cd. na następnej str.
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W ostatecznej ocenie, wieniec z Turska Wielkiego
zajął II miejsce, co w perspektywie ubiegłorocznego
zwycięstwa powiatu staszowskiego na dożynkach
wojewódzkich w Sandomierzu, uznać należy za
bardzo duży sukces.

kańców Turska Wielkiego, który w niedzielę 28 sierpnia br., zwyciężył w Dożynkach Powiatu Staszowskiego, jakie
odbyły się w Szydłowie. W ostatecznej
ocenie, jaką dokonało Jury konkursu,
wieniec ten zajął II miejsce, co w perspektywie ubiegłorocznego zwycięstwa powiatu staszowskiego na dożynkach wojewódzkich w Sandomierzu,
uznać należy za bardzo duży sukces.
Zwyciężył wieniec z gminy Miedziana
Góra, reprezentujący powiat kielecki,
a III miejsce zajął wieniec z powiatu
ostrowieckiego.
Nie był to jedyny miły akcent, jaki
przedstawiciele ziemi staszowskiej zaznaczyli na tegorocznym wojewódzkim święcie plonów. Radny i członek
Zarządu Powiatu w Staszowie Janusz
Bąk został odznaczony przez wojewodę świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek

Radny i członek Zarządu Powiatu w Staszowie Janusz Bąk został odznaczony
przez wojewodę świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek Srebrnym Krzyżem Zasługi,
było to jedyne odznaczenie państwowe wręczone w czasie dożynek.

Piotr Stolicki, także z gminy Łubnice, odebrał z rąk marszałka Adama Jarubasa,
dyplom i nagrodę za wyróżnienie w wojewódzkim konkursie na najlepsze
gospodarstwo ekologiczne.

Podczas prezentacji wieńca z Turska Wielkiego w Gminie Osiek,
reprezentującego powiat staszowski.

Srebrnym Krzyżem Zasługi, państwo
Maria i Henryk Polakowie z Czarzyzny
w gminie Łubnice, zostali wyróżnieni V nagrodą w etapie wojewódzkim
XVIII edycji konkursu ,,Piękna i bezpieczna zagroda przyjazna środowisku”, a Piotr Stolicki, także z gminy
Łubnice, odebrał dyplom i nagrodę
za wyróżnienie w wojewódzkim konkursie na najlepsze gospodarstwo
ekologiczne.
Delegacji powiatu staszowskiego,
na czele ze starostą Michałem Skotnickim i wiceprzewodniczącym Rady
Powiatu Markiem Chylą, przygrywała
,,Kapela Nadwiślanie” a przyśpiewywał
,,Zespół Sichowianie”, szczerze podziwiani nie tylko przez konecczan, ale
również przez licznych dożynkowych
gości.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Państwo Maria i Henryk Polakowie z Czarzyzny w gminie Łubnice, zostali
wyróżnieni V nagrodą w etapie wojewódzkim XVIII edycji konkursu ,,Piękna
i bezpieczna zagroda przyjazna środowisku”, grawerton wręcza Ryszard Ciźla –
prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.

Dyplom i nagrodę za II miejsce w konkursie dla wieńca z Turska Wielkiego, z rąk
dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Jarosława Mostowskiego, odbiera sołtys Turska Wielkiego Grzegorz Anioł.

Delegacji powiatu staszowskiego przygrywała ,,Kapela Nadwiślanie”,
a przyśpiewywał ,,Zespół Sichowianie”.
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Pan Stanisław Siekierski, zamieszkały w Pieczonogach, obchodził 97 urodziny. Z tej okazji
dostojnemu Jubilatowi, a zarazem
długoletniemu działaczowi ruchu
ludowego, wizytę złożyli: starosta
staszowski, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Staszowie Michał
Skotnicki wraz z ludowcami: Stanisławą Błażejewską i Stefanem Zielińskim – honorowym prezesem ZP
PSL w Staszowie.

Wspaniały jubileusz

Pan Stanisław Siekierski, ojciec
posła do Parlamentu Europejskiego

Życzenia dostojnemu Jubilatowi składają: starosta staszowski Michał Skotnicki i Stanisława Błażejewska.

Życzenia składa honorowy prezes ZP PSL w Staszowie
Stefan Zieliński.

W dniu 27 września br., odbyło się zebranie członków Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Staszowie.
W zebraniu uczestniczyli, m.in.
wiceprezesi ZOP ZOSP: starosta staszowski Michał Skotnicki, Wiesław
Woszczyna i Andrzej Kruzel, a także sekretarz ZOP ZOSP Mieczysław
Madej, członek Zarządu Powiatu w
Staszowie Jerzy Chudy oraz wójt gmi-

dr. inż. Czesława Siekierskiego, urodził się 25 września 1919 roku w
Pieczonogach. Ukończył Szkołę Podstawową w Oleśnicy oraz Szkołę
Handlową w Stopnicy. Dalszą naukę
przerwał wybuch II wojny światowej,
w czasie której został zaprzysiężonym członkiem Batalionów Chłopskich i dowódcą lokalnego oddziału.
Po zakończeniu wojny, oprócz pracy

we własnym gospodarstwie rolnym,
poświęcił się działalności w Polskim
Stronnictwie Ludowym, najpierw
premiera Stanisława Mikołajczyka,
a następnie w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym oraz ponownie w
odrodzonym PSL. Przez 29 lat Stanisław Siekierski pełnił funkcję prezesa
Zarządu Gminnego PSL w Oleśnicy.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Z posiedzenia Zarządu Powiatowego OSP
ny Szydłów Jan Klamczyński. Podczas
zebrania omówiono bieżące zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawiono plan
działalności na kolejny rok. Komendant powiatowy PSP w Staszowie
mł. bryg. Rafał Gajewicz przedstawił
działania przeprowadzone w roku
bieżącym w zakresie zapobiegania

Wszystkich zaproszonych gości powitał wiceprezes ZOP ZOSP RP w Staszowie,
starosta staszowski Michał Skotnicki.

różnego rodzaju zagrożeniom pożarowym. Następnie druh sekretarz
Mieczysław Madej zreferował przebieg dotychczas przeprowadzonych
zjazdów gminnych OSP, a także
przedstawił zasady tworzenia i przekazywania sprawozdań z działalności
jednostek OSP z terenu powiatu.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Druhowie – strażacy oraz zaproszeni goście podczas zebrania, jakie odbyło się
w Komendzie Powiatowej PSP w Staszowie.
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Atrakcyjnie
przebiegały
tegoroczne 16. Dożynki Powiatu
Staszowskiego, które razem z 19.
Świętem Śliwki, odbyły się w Szydłowie w niedzielę 28 sierpnia br.
Jedynym zespołem zagranicznym,
jaki wystąpił na szydłowskiej scenie,
była mołdawska, 24-osobowa, dziecięco-młodzieżowa orkiestra dęta z
Dondiusznów, która przyjechała na
zaproszenie starosty staszowskiego
Michała Skotnickiego. Młodzi Mołdawianie, oprócz dwóch koncertów, poprowadzili także korowód dożynkowy
z kościoła pw. św. Władysława na plac
zamkowy. Przyjazd orkiestry wynika
ze współpracy, jaką powiat staszowski
nawiązał z powiatem Dondiuszany w
lipcu 2012 roku, a zaproszenie Mołdawian na dożynki starosta Michał Skotnicki przekazał podczas wizyty samorządowców staszowskich w Republice
Mołdawii w czerwcu br.
Mołdawscy goście zamieszkali, jak
to zawsze bywa przy okazji goszczenia
delegacji zagranicznych, w Internacie
Zespołu Szkół w Staszowie. Oprócz
treningów związanych z występami
na dożynkach zwiedzili m.in. pokamedulski klasztor w Rytwianach i pałac w
Kurozwękach, a także Kraków i Święty
Krzyż. Mołdawscy goście zostali również gościnnie przyjęci w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie. Szczególnym powodzeniem cieszyła się powiatowa pływalnia, z której Mołdawianie korzystali
niemalże każdego wieczora.

Mołdawianie w powiecie

W Starostwie Powiatowym w Staszowie, w czwartek 25 sierpnia br., podczas oficjalnego powitania
mołdawskich gości, od lewej: wicestarosta Tomasz Fąfara, dyr. Centrum Kultury w Dondiuszanach Renata
Lungu i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W skład orkiestry wchodzi 24 dzieci i młodzieży oraz 3 osoby dorosłe.

Mołdawianie, w podziękowaniu za zaproszenie, zagrali w Starostwie
staszowskim dwa utwory.

Z wizytą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie.

Pamiątkowe zdjęcie przed Starostwem staszowskim.

Udany plener
Dwadzieścia obrazów można
podziwiać w sali narad Starostwa
staszowskiego, jakie namalowa-
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no w czasie tygodniowego pleneru, w dniach od 3 do 9 lipca
br. W wydarzeniu, które ma już
13-letnią tradycję, udział wzięło: sześcioro uczniów szkół artystycznych z Winnicy na Ukrainie,

pięcioro młodych Mołdawian z
Dondiuszan i czworo uczniów
staszowskich szkół ponadgimnazjalnych.
Pracami poszczególnych zespołów kierowali nauczyciele: Julia

Wernisaż poplenerowy odbył się w sali posiedzeń staszowskiego Starostwa, gdzie zaprezentowano powstałe dzieła. Spotkanie otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki.

Mołdawianie namalowali, m.in. drewniany kościół w Niekrasowie z pierwszej poł.
XVII wieku, Tatiana Lukowiecki z Mołdawii i starosta staszowski Michał Skotnicki.
Za gościnność i współpracę dziękuje Julia Monczak – naczelnik Wydziału ds.
Młodzieży i Turystyki w Urzędzie Miejskim Winnicy.

Zwycięzcom turnieju strzeleckiego, jaki odbył się 3 lipca br. na strzelnicy
Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, wręczono puchary i dyplomy. Od
lewej: wicestarosta Tomasz Fąfara, Nadia Karaban z Winnicy - II miejsce, Olena
Mykytiuk z Winnicy – I miejsce, Viaczesław Banari z Dondiuszan – III miejsce
i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Dla Zespołu Szkół w Staszowie podarowano obraz pałacu w Caul z pocz.
XX wieku, jaki pobudowano w kompleksie największego w Mołdawii parku
w którym rośnie ponad 150 gatunków drzew. Tatiana Lukowiecki przekazała
obraz dyr. Izydorowi Grabowskiemu.
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W czasie tygodniowego pobytu na ziemi staszowskiej, Ukraińcy i Mołdawianie wraz z polskimi kolegami, gościli, m.in. w Komendzie Powiatowej PSP w Staszowie.

Monczak z Ukrainy i Tatiana Lukowiecki z Mołdawii, a ze strony polskiej malarz i regionalista Józef Juszczyk. Zaproszeni goście na wernisaż,
z podziwem odnieśli się do poziomu
zaprezentowanych obrazów, a także
do różnorodności stylu, zarówno pod
względem formy, treści jak i kolorystyki dzieł.
Podczas uroczystości oficjalnego
zakończenia pleneru, w piątek 8 lipca
br., starosta staszowski Michał Skotnicki podziękował młodym malarzom
za tydzień intensywnej pracy i pozostawione dzieła, które po oprawieniu
stanowić będą wspaniałe prezenty
promujące ziemię staszowską wśród
krajowych i zagranicznych gości odwiedzających powiat staszowski.
Regulamin pleneru stanowił, że połowę prac goście zabierają ze sobą,
niemniej będąc pod wrażeniem gościnności gospodarzy, a także uroku
ziemi staszowskiej, zarówno Ukraińcy jak i Mołdawianie, postanowili
pozostawić w Staszowie wszystkie
swoje dzieła. Natomiast zabrali ze
sobą ponad 350 zdjęć zrobionych w
czasie wycieczek, jakie znalazły się w
programie pleneru, m.in. z Krakowa,

Kielc, Świętego
Krzyża,
Kurozwęk, Szydłowa,
Rytwian i Sichowa. Taki serwis
fotograficzny
tradycyjnie przygotowuje
Wydział
Promocji
i Współpracy z
Zagranicą w Starostwie staszowskim. W czasie
wernisażu obecni byli również
malarze profesjonaliści z Mołdawii zrzeszeni
w Stowarzyszeniu Art. Elit w Kiszyniowie, którzy
już po raz piąty
uczestniczą
w
podobnej imprezie, jaką corocznie
organizuje
Centrum Kultury
w Szydłowie.

W kurozwęckiej stadninie koni arabskich. Oleksandra Maruszczak z kasztanką.

Tekst i foto:
Jan Mazanka

W sichowskim dworze z właścicielem Stefanem Dunin-Wąsowiczem, na tle
portretów Zofii z Popielów i Krzysztofa Radziwiłłów.

Zdjęcie na zakończenie pleneru przed Starostwem Powiatowym w Staszowie.

W tym roku mija 10 lat od kiedy
w Kurozwękach tworzone są labirynty i z tej okazji Zespół Pałacowy
proponuje turystom zabawę niespodziankę z nagrodami - szczegóły na
www. pałacu.
Tegoroczny duży labirynt z kukurydzy o pow. 4,5 ha, który oficjalnie
otwarto w sobotę 23 lipca br., nawiązuje do twórczości Henryka Sienkiewicza. W otwarciu labiryntu, oprócz gospodarzy – państwa Popielów, udział
wzięli, m.in.: poseł na Sejm Krzysztof

Z Sienkiewiczem do labiryntu
Lipiec, wiceprzewodniczący sejmiku
województwa świętokrzyskiego Andrzej Pruś i starosta staszowski Michał
Skotnicki. Każdy, kto zdecyduje się pokonać labirynt, otrzymuje plan i krzyżówkę z pytaniami, które dotyczą życiorysu Henryka Sienkiewicza. Aby nie
było zbyt trudno rozwiązać krzyżówkę
przed wejściem do labiryntu znajduje
się plansza z najważniejszymi faktami

W czasie zwiedzania labiryntu, z przodu ks. kan. Andrzej Bąk i Karen Popiel.

Minęło już 5 lat, od kiedy do grona malarzy uczestniczących w corocznych szydłowskich plenerach,
dołączyli artyści z Republiki Mołdawii na czele z prezes Art. Elit z Kiszyniowa Elwirą Cemortan-Volosin.
Oprócz mołdawskich twórców
do Szydłowa, każdego roku przyjeżdżają także malarze z Rumunii
i Bułgarii, co stwarza możliwość poznania twórczości, a także wymiany
doświadczeń z osobami reprezentującymi tamtejsze kręgi kulturowe.
W tym roku, w dniach od 4 do 16
lipca, powstało 40 obrazów, które
przez najbliższe kilka tygodni będzie
można podziwiać w szydłowskiej
synagodze. Wernisaż rozpoczął się
koncertem wokalnym Sylwii Ziółkowskiej, mieszkanki gminy Szydłów,
sopranistki, obecnie studiującej na III
roku Akademii Muzycznej w Krakowie. Po bisach i oklaskach głos zabrał
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z życia wybitnego polskiego pisarza.
Najkrótsza trasa przechodząca przez
wszystkie punkty krzyżówki 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.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Wstęgę do labiryntu przecina starosta staszowski Michał Skotnicki.

Owocny plener w Szydłowie

Zaproszeni goście na wernisażu obrazów, jakie powstały w czasie pleneru.

starosta staszowski Michał Skotnicki.
W swoim wystąpieniu przypomniał
kilkuletnią współpracę Starostwa Powiatowego w Staszowie i Gminy Szydłów z Republiką Mołdawii, a także
bardzo dobrze ocenił prace prezen-

Prezes Art. Elit z Kiszyniowa Elwira Cemortan-Volosin skierowała pod adresem
władz powiatu staszowskiego podziękowania za zaproszenie i umożliwienie
uczestnictwa w pierwszych plenerach, sprzed 5 lat. Z prawej: dyrektor Centrum
Kultury w Szydłowie Maria Stachuczy.

tujące się na ścianach synagogi. Patronat nad tegorocznym plenerem
objął marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i starosta staszowski Michał Skotnicki.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Przed rozpoczęciem spotkania zaproszeni goście mogli wysłuchać arii
i pieśni w wykonaniu Sylwii Ziółkowskiej, akompaniował Karol Wieczorek –
wykładowca Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kielcach.
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W niedzielę 11 września br., ks. biskup dr Krzysztof Nitkiewicz dokonał
uroczystego poświęcenia świątyni pw. Jezusa Miłosiernego w Szwagrowie. Mszę św. wraz z księdzem biskupem koncelebrowali kapłani z dekanatu oraz związani z parafią.

Poświęcenie świątyni w Szwagrowie

Troszczcie się o świątynię, dbajcie o jej piękno –
powiedział, m.in. w homilii ks. biskup dr Krzysztof
Nitkiewicz.

Mszę świętą koncelebrowaną w kościele pw. Jezusa Miłosiernego w Szwagrowie odprawił biskup
sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz.

W Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia kościół parafialny pw. Jezusa
Miłosiernego w Szwagrowie, został
ustanowiony przez biskupa sando-

mierskiego ks. dr. Krzysztofa Nitkiewicza kościołem stacyjnym, gdzie
wierni mogą zyskiwać łaskę odpustu
zupełnego. Po wygłoszeniu homi-

Wierni parafii i przedstawiciele władz samorządowych uczestniczący w liturgii mszy świętej.

Po wygłoszeniu homilii ks. biskup dr Krzysztof Nitkiewicz namaścił ołtarz
olejem świętym.

lii ks. biskup namaścił ołtarz olejem
świętym oraz dokonał jego uroczystego okadzenia, po czym nastąpiło
uroczyste nakrycie ołtarza obrusem i
jego oświetlenie.
W uroczystej mszy świętej, wśród
licznie zgromadzonych wiernych byli,
m.in.: radny Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego Izydor Grabowski,
starosta staszowski Michał Skotnicki,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu w
Staszowie Marek Chyla, przewodniczący Komisji Budżetu Rady Powiatu
Jacek Nowak oraz burmistrz miasta i
gminy Osiek Rafał Łysiak.
Początki budowy tej świątyni sięgają 1989 roku, kiedy to ks. biskup
prof. Wacław Świerzawski erygował
w Szwagrowie rektorat, a następnie w
1999 roku parafię wydzieloną z Niekrasowa. W 2008 roku zakończono prace
wykończeniowe, jak również dokonano zakupu wyposażania kościoła, fundując także marmurowy ołtarz.
Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucyna Grabowska

W niedzielę 11 września br., kościół parafialny pw. Jezusa Miłosiernego
w Szwagrowie został ustanowiony przez biskupa sandomierskiego
ks. dr. Krzysztofa Nitkiewicza kościołem stacyjnym.
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Uroczystości rocznicowe odbyły się w sobotę 16 lipca br. Rozpoczęła
je msza święta, którą odprawił proboszcz parafii w Koniemłotach ks. kan.
Paweł Cygan, wspólnie z ojcem redemptorystą dr. Marianem Sojką.

85 lat jednostki OSP w Grzybowie

Dorobek, Piotr Jaworski,
Robert
Wach i Krzysztof
Tutak.
Kolejnym
punktem programu
uroczystych
obchodów
było
oficjalne otwarcie
nowej
strażnicy.
Jednostka wzbogaciła się również
o lekki samochód
pożarniczy, który
Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druh
Mirosław Pawlak dekoruje sztandar jednostki OSP w Grzybowie złotym
w imieniu Komenmedalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”.
danta Głównego
Państwowej Straży
Pożarnej nadbryg.
Leszka Suski przekazał komendant
powiatowy PSP w
Staszowie mł. bryg.
Rafał Gajewicz. List
z życzeniami i gratulacjami od starosty staszowskiego
Michała
Skotnickiego odczytał seZasłużonych druhów odznaczono złotymi i srebrnymi medalami ,,Za zasługi dla pożarnictwa”. kretarz
Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w
Staszowie Mieczysław Madej, a pamiątkowy puchar
wręczył poseł na
Sejm RP Krystian Jarubas. Po zakończeniu części oficjalnej,
goście
honorowi
dokonali wpisów
W imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszka
do Księgi PamiątkoSuski lekki samochód pożarniczy przekazał jednostce komendant powiatowy
PSP w Staszowie mł. bryg. Rafał Gajewicz.
wej Jednostki. Poczęstunek i zabawa
Podniosłym momentem obchodów
taneczna
zakończyły
obchody.
było odznaczenie sztandaru jednostki
Tekst i foto: Jan Mazanka
złotym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”, wręczonym przez prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP w Kielcach druha Mirosława Pawlaka. Następnie medalami
uhonorowano zasłużonych druhów.
Złoty medal ,,Za zasługi dla pożarnictwa”, otrzymali: Jerzy Piątkowski – po
raz drugi, Stanisław Sławiński – po raz
drugi, Helena Sojka i Adam Dorobek,
medalami srebrnymi uhonorowano:
Tadeusza Sojdę, Jerzego Tremblińskiego i Leszka Zgrzywę, a medale brązowe otrzymali: Alicja Sojda, Wioletta
Mierzyńska, Józef Dorobek, Stanisław

List z życzeniami i gratulacjami od starosty
staszowskiego Michała Skotnickiego odczytał
sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Staszowie Mieczysław Madej.

Puchar od starosty staszowskiego Michała Skotnickiego
przekazał poseł na Sejm RP Krystian Jarubas.

Przemawia poseł na Sejm RP Krystian Jarubas.

Życzenia i gratulacje druhom z jednostki OSP
w Grzybowie składa prezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druh
Mirosław Pawlak.

W uroczystości
wzięło udział
20 pocztów
sztandarowych
jednostek OSP z
terenu powiatu
staszowskiego.
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Jednostka OSP z Okrągłej ma 85 lat

Uroczystości z okazji tego dostojnego jubileuszu odbyły się w
niedzielę 18 września br. Przed
nowo wyremontowaną strażnicę, dowódca uroczystości komendant miejsko-gminny OSP w Połańcu druh Mieczysław Ścisłowski
wprowadził poczty sztandarowe
i pododdział druhów strażaków
z jednostek ziemi połanieckiej. Po
odegraniu hymnu państwowego i
wciągnięciu flagi na maszt została
odprawiona msza święta koncelebrowana, w czasie której homilię
wygłosił ks. kan. Józef Grabda –
proboszcz parafii pw. św. Stanisława w Ruszczy.

Ks. kan. Jan Wamyj poświęcił przekazany jednostce samochód pożarniczy Renault.

sługi dla pożarnictwa”, którym sztandar udekorował wiceprezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP w Kielcach Bolesław Gradziński. Jednostka została również doposażona lekkim samochodem pożarni-

czym marki Renault.
Zasłużonych druhów uhonorowano: 7 złotymi, 3 srebrnymi i 5 brązowymi medalami ,,Za zasługi dla pożarnictwa”, a 2 druhów otrzymało
odznakę ,,Wzorowy strażak”. Prezes

Historię powstania i działalności jednostki OSP
w Okrągłej przybliżył prezes Mirosław Durma.

Procedury przekazania jednostce sztandaru
i wręczenia druhom odznaczeń poprowadził
sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Staszowie Mieczysław Madej.

W dalszej części uroczystości jednostce w Okrągłej został przekazany
sztandar, który ufundowali: poseł na
sejm RP Kazimierz Kotowski, prof.
dr hab. Stanisław Gad z Politechniki Świętokrzyskiej, prezes Zakładu
Transportu Energetyki Sp. z o.o. w
Połańcu Ryszard Andrzej Gad oraz
mieszkańcy miasta i gminy Połaniec.
Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, jednostce OSP w
Okrągłej nadano złoty medal ,,Za za-

Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach Bolesław Gradziński udekorował
przekazany jednostce sztandar złotym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”. Decyzję Prezydium Zarządu
Głównego Związku OSP RP o przyznaniu jednostce OSP w Okrągłej złotego medalu ,,Za zasługi dla
pożarnictwa” wręczył poseł Kazimierz Kotowski.

Wbijanie gwoździ w drzewiec sztandaru rozpoczął poseł na Sejm RP Kazimierz Kotowski.
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jednostki OSP w Okrągłej Mirosław
Durma w podziękowaniu za pomoc i
współpracę wręczył pamiątkowe grawertony, które otrzymali: poseł Kazimierz Kotowski, burmistrz Jacek Tarnowski, prezes Ryszard Andrzej Gad
i sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie
Mieczysław Madej. Następnie przecięto wstęgę do nowo wyremontowanej i rozbudowanej strażnicy. Defilada pocztów sztandarowych i pododdziału zakończyła oficjalną część
uroczystości.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Poczet sztandarowy defiluje przed frontem pododdziału.

W czasie dekoracji zasłużonych druhów złotymi medalami ,,Za zasługi dla pożarnictwa”.
Wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, w imieniu władz powiatu, przekazał prezesowi
Mirosławowi Durmie pamiątkowy puchar.

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Połańcu Stanisław
Walczyk przekazał jednostce OSP w Okrągłej pamiątkową statuetkę.

Przecięcie wstęgi do nowo wyremontowanej i rozbudowanej strażnicy rozpoczęła
skarbnik miasta i gminy Połaniec Małgorzata Żugaj.

Władze samorządowe i zaproszeni goście w czasie uroczystości obchodów 85 – lecia OSP w Okrągłej.
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Druhowie OSP w Potoku, gmina Szydłów, podobnie jak ich koledzy z Okrągłej i z Grzybowa, mieli
przyjemność obchodzić 85-lecie
swojej jednostki OSP.

Kolejny jubileusz

Uroczystości, jakie odbyły się w
niedzielę 25 września br., rozpoczęto mszą świętą odprawioną w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, po której proboszcz
parafii ks. Edward Szymczyk poświęcił samochód pożarniczy Mercedes
1019. Dalsze obchody miały miejsce przed budynkiem dawnej szkoły podstawowej zaadoptowanej na
przedszkole, filię ośrodka zdrowia i
świetlicę. Meldunek o gotowości do
rozpoczęcia obchodów, prezesowi
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Po zakończeniu mszy świętej proboszcz parafii w Potoku ks. Edward Szymczyk poświęcił samochód
pożarniczy Mercedes 1019.

Kierowca druh Dariusz Gądek wymienia zalety wozu
bojowego Mercedes 1019, m.in. napęd na 4 koła,
zbiornik na wodę 1800 l, rejestracja na 9 osób.

Rys historyczny jednostki odczytał druh prezes
Tadeusz Kręcisz.

Listę uhonorowanych druhów odczytał sekretarz
druh Mieczysław Madej.

Meldunek o gotowości do rozpoczęcia obchodów, prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP w Kielcach Mirosławowi Pawlakowi, złożył dowódca uroczystości druh Jerzy Szlompek.

Związku OSP RP w
Kielcach Mirosławowi Pawlakowi, złożył
dowódca uroczystości druh Jerzy Szlompek. Rys historyczny
jednostki odczytał
druh prezes Tadeusz
Kręcisz. Gratulacje
i
podziękowania,
oprócz prezesa Mirosława
Pawlaka,
złożyli także: wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w
Staszowie, starosta
staszowski Michał
Skotnicki, komendant
powiatowy
PSP w Staszowie
mł. bryg. Rafał Gajewicz i prezes Zarządu Gminnego OSP
w Szydłowie, wójt
gminy Jan Klamczyński.
Zasłużo-

Medale wręczał prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
w Kielcach Mirosław Pawlak.

Legitymacje wręczał wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki.
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nych druhów odznaczono medalami
,,Za zasługi dla pożarnictwa”. Wręczono 4 złote, 1 srebrny i 1 medal
brązowy, a także 4 odznaki ,,Strażak
wzorowy”. Dwóch druhów seniorów:
Bronisław Misterkiewicz – lat 90 i Marian Opatowicz – lat 87, zostało uhonorowanych przez starostę Michała
Skotnickiego listami gratulacyjnymi
i okolicznościowymi pucharami. Podobny puchar starosta przekazał dla
jednostki, na ręce prezesa Tadeusza
Kręcisza. Panie z miejscowego koła
gospodyń oraz druhowie ze Staszowa
zadbali o część kulinarną obchodów.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Gratulacje i podziękowania składa
wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Staszowie, starosta
staszowski Michał Skotnicki.

Czterech druhów zostało wyróżnionych odznakami ,,Strażak wzorowy”.

Gratulacje złożył także komendant
powiatowy PSP w Staszowie mł. bryg.
Rafał Gajewicz.

Druhowie seniorzy: Bronisław Misterkiewicz i Marian Opatowicz, zostali także
uhonorowani złotymi medalami ,,Za zasługi dla pożarnictwa”.

Dwóch druhów seniorów: Bronisław Misterkiewicz – lat 90 i Marian
Opatowicz – lat 87, zostało wyróżnionych przez starostę Michała
Skotnickiego listami gratulacyjnymi i okolicznościowymi pucharami.

Pamiątkowy puchar dla jednostki OSP w Potoku starosta staszowski
Michał Skotnicki przekazał na ręce prezesa Tadeusza Kręcisza.

Gratulacje i podziękowania składa prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
w Kielcach Mirosław Pawlak.

List gratulacyjny i fotogram wręczył wójt gminy Szydłów
Jan Klamczyński.
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Nieco zapomniane muzeum ,,Dom Pamięci Adama Bienia” w Ossali
odwiedził w dniu 28 lipca br., marszałek województwa świętokrzyskiego
Adam Jarubas, któremu towarzyszyli: starosta staszowski Michał Skotnicki, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Chyla, członek Zarządu
Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy oraz kuzyni ministra Katarzyna Ciepiela
– dyrektor staszowskiego Ośrodka Kultury z mężem Mirosławem – radnym powiatu staszowskiego.

Z wizytą w domu ministra

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas składa kwiaty na grobie ministra Adama Bienia.

Wizytę rozpoczęto od złożenia
kwiatów na grobie ministra Adama
Bienia, po czym córka ministra Hanna Bień-Bielska, zaprosiła gości do
domu, w którym zgromadzono liczne pamiątki związane z działalnością
ministra.
Adam Bień urodził się 14 grudnia
1899 we wsi Ossala, zmarł 4 marca
1998 w Warszawie. Był działaczem
ruchu ludowego, adwokatem i sędzią. Znany głównie ze swojej działalności jako członek władz Polskie-

go Państwa Podziemnego w latach
II wojny światowej. Uczestnik wojny
polsko-bolszewickiej 1920 roku. W
1925 roku ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim.
Wierny środowisku, z którego wyszedł, należał do czołowych organizatorów postępowej i popularnej w
okresie międzywojennym organizacji
Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej ,,Wici”. W 1943
roku, został powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej na emigracji

Córka ministra Hanna Bień-Bielska, zaprosiła gości do domu w którym
zgromadzono liczne pamiątki związane z działalnością ministra.

na stanowisko I Zastępcy Delegata
Rządu RP na kraj w randze ministra.
W Delegaturze podlegały mu departamenty: sprawiedliwości, oświaty i
kultury, Komitet Koordynacji Ustawodawczej oraz sprawy narodowościowe. W marcu 1945 roku, Adam Bień
wraz z innymi czołowymi przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego,
został podstępnie aresztowany przez
NKWD i wywieziony do Moskwy,
gdzie został skazany w tzw. ,,procesie
szesnastu” na pięć lat więzienia. Został osadzony na Łubiance. Wrócił z
moskiewskiego więzienia w sierpniu
1949 roku.
Po powrocie z więzienia Adam
Bień nie mógł otrzymać pracy w sądownictwie. Przez pewien czas zajmował się tłumaczeniami literatury
rosyjskiej dla Ludowej Spółdzielni
Wydawniczej. W 1953 roku zezwolono mu na pracę w zawodzie adwokata, lecz nie w Warszawie, a na
prowincji, w Przasnyszu. Po przejściu na emeryturę, w styczniu 1975
roku, powrócił do rodzinnej Ossali i
zamieszkał w domu, który tam wybudował. Zajął się w owym czasie
głównie pisaniem, a także działalnością społeczną.
,,Dom Pamięci Adama Bienia” w
Ossali został otwarty w czerwcu 1999
roku, w którym pod patronatem merytorycznym Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, zostały zgromadzone i wyeksponowane liczne
pamiątki, dokumenty, listy i fotografie
Adama Bienia – kawalera Orderu Orła
Białego, nadanego w 1994 roku.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Fotografie domu w Pruszkowie, w którym doszło do aresztowania członków
Państwa Podziemnego, w marcu 1945 roku.
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W Cebrze, gmina Bogoria, w nocy
z 4 na 5 sierpnia 1944 roku, w ramach
Akcji ,,Burza”, 84 partyzantów III batalionu 2 pp. Legionów Armii Krajowej, rozbiło batalion Wehrmachtu
ochraniający tabor, zdobywając broń,
amunicje, środki opatrunkowe, dwie
kuchnie polowe i inne dobra. W akcji
polegli: por. Adam Hamerski ps. ,,Babinicz” i podchor. Leon Szymalski ps.
,,Sęp”.

Upamiętniono

Po wycofaniu się ze wsi żołnierzy
AK, w kilka godzin później, w ramach
represji, zostali zamordowani przez
Niemców: kpr. Józef Kućma ps. ,,Jodła” ur. w 1914 r., szer. Walenty Kućma ps. ,,Brzoza” ur. w 1923 r. i szer.
Józef Gawlik ps. ,,Skała” ur. w 1923 r.
Dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń sprzed 72 laty, w niedzielę 17 lipca br., przed obeliskiem
poległych i pomordowanych odprawiono mszę świętą, złożono kwiaty i
zapalono znicze. Liturgię mszy świętej odprawił i homilię wygłosił ks.
Jerzy Kubik – proboszcz parafii pw.

Uczestników uroczystości powitał ppłk Janusz Jakubowski – wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK
– Koło w Sandomierzu. Wśród zaproszonych gości byli, m.in.: starosta staszowski Michał Skotnicki i członek
Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy.

św. Mikołaja Biskupa w Kiełczynie.
Uczestników uroczystości powitał
ppłk Janusz Jakubowski – wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy
AK – Koło w Sandomierzu. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt
gminy Bogoria Władysław Brudek. Z
miejsca bitwy pobrano ziemię, która
następnie zostanie przekazana do
Muzeum Armii Krajowej, jakie wła-

śnie powstaje w Krakowie. Uroczystość zorganizował Gminny Ośrodek
Kultury w Bogorii. Jak każe tradycja,
nie zabrakło wojskowego poczęstunku. Patriotyczny charakter uroczystości podkreślały poczty sztandarowe
związków kombatanckich, a także
umundurowani członkowie Grupy
Rekonstrukcyjnej ze Staszowa.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Z miejsca bitwy pobrano ziemię, która następnie zostanie przekazana do
Muzeum Armii Krajowej, jakie właśnie powstaje w Krakowie. Ziemię pobiera wójt
gminy Bogoria Władysław Brudek.

Certyfikat załączony do pobranej z Cebra ziemi podpisuje starosta staszowski
Michał Skotnicki.

Kwiaty przed obeliskiem składają: wójt gminy Bogoria Władysław Brudek
i komendant straży gminnej Witold Łasisz.

Kwiaty składają: starosta staszowski Michał Skotnicki i członek Zarządu Powiatu
w Staszowie Jerzy Chudy.
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W sobotę, 16 lipca br., nad zalewem „Chańcza” odbył się festyn pod
hasłem „Chańcza – świętokrzyska perła”. Zabawa plenerowa zgromadziła nad akwenem liczne grono mieszkańców regionu świętokrzyskiego.
Wśród uczestników festynu byli m.in.: starosta staszowski Michał Skotnicki, starosta kielecki Michał Godowski, wicestarosta staszowski Tomasz
Fąfara, członek Zarządu Powiatu Staszowskiego Jerzy Chudy, sekretarz
powiatu Jan Sikora, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, wójt gminy
Szydłów Jan Klamczyński, zastępca wójta gminy Raków Jadwiga Milewicz
oraz liczna grupa samorządowców z terenu powiatów: staszowskiego i
kieleckiego.

Chańcza perłą regionu

Mecz siatkówki plażowej pomiędzy reprezentacjami Starostwa Powiatowego w Staszowie i Gminy Raków.

Swoje umiejętności muzyczno –
wokalne zaprezentowały liczne zespoły regionalne, mające w swoim repertuarze zarówno piosenki ludowe,

jak również przeboje znanych, zagranicznych wykonawców. W programie
imprezy znalazło się wiele atrakcji dla
widzów z każdej grupy wiekowej.

Miedzy innymi rozegrano mecz siatkówki plażowej oraz rozstrzygnięto
konkurs „Miss Lata Echa Dnia”, a także wybrano zwycięzcę konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę z ryby.
„Miss Lata Echa Dnia 2016” została
Katarzyna Chodorek ze Staszowa,
którą wybrano spośród sześciu kandydatek, dodatkowo została także
miss publiczności. I wicemiss została
Magdalena Jędrusik z okolic Radomia, natomiast II wicemiss Paulina
Markowska z Wiśniowej Poduchownej w powiecie staszowskim.
W konkursie kulinarnym zwyciężył
Hotel Chańcza, natomiast II miejsce
zajął Hotel Rytwiany. Podczas imprezy odbył się także m.in.: rajd rowerowy, bieg uliczny, wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy z
podziękowaniem za udział. W przerwie występów i pokazów odbyły się
warsztaty zumby plażowej, pod kierunkiem Weroniki Koziarz – Dygulskiej
i Karoliny Gątarskiej z firmy „Very Active Fitness” ze Staszowa. Natomiast
na plaży jednostka OSP z Rakowa
zorganizowała pokaz ratownictwa
medycznego. Akcentem kończącym
całodniowy festyn były zawody w
laniu wody, w których wzięły udział
drużyny: Starostwa Powiatowego w
Staszowie, Starostwa Powiatowego
w Kielcach, gminy Raków oraz repre-

Rajd rowerowy kolarzy z Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie.
W czasie otwarcia festynu przemawia starosta staszowski Michał Skotnicki.

Laureatki konkursu „Miss Lata Echa Dnia 2016” z wręczającym nagrody.

Jury konkursu kulinarnego w czasie pracy.
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zentacja straży pożarnej.
Atrakcją wieczoru był występ zespołu „Wolni Ludzie”. Organizatorami festynu „Chańcza – świętokrzyska
perła” byli: marszałek województwa
świętokrzyskiego Adam Jarubas, starosta staszowski Michał Skotnicki,
starosta kielecki Michał Godowski,
wójt gminy Raków Alina Siwonia oraz
wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński,
Echo Dnia, a także Naszemiasto.pl
Kielce.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Akcentem kończącym całodniowy festyn
były zawody w laniu wody. Reprezentacje
poszczególnych drużyn w trakcie zaciętej rywalizacji.

24 lipca br., w parku im. Adama
Bienia w Staszowie odbyła się kolejna „Wystawa plenerowa twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Kolejna wystawa twórczości
artystycznej w Staszowie

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: była radna powiatu staszowskiego
Stanisława Błażejewska, starosta Michał Skotnicki, regionalista Józef Żak oraz
dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kultury Katarzyna Ciepiela. Z prawej: dyrektor
OREW Halina Łabuda.

Zgromadzeni na wernisażu mieszkańcy miasta i powiatu staszowskiego
mieli okazję obejrzeć wiele obrazów
autorstwa pensjonariuszy Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Staszowie, a także wystawę rękodzieła artystycznego, do czego
serdecznie zaprosiła dyrektor OREW

Starosta Michał Skotnicki wśród najmłodszych uczestników wernisażu.

Halina Łabuda. Także w tym roku wernisaż zgromadził w staszowskim parku
liczne grono miłośników sztuki. Wśród
wielu zaproszonych gości byli m.in.:
starosta staszowski Michał Skotnicki, burmistrz miasta i gminy Staszów
Leszek Kopeć, a także dyrektor
Staszowskiego Ośrodka Kultury Kata-

Stoisko Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

rzyna Ciepiela. Wszyscy młodzi artyści
otrzymali serdeczne gratulacje oraz
życzenia dalszego rozwijania umiejętności i zainteresowań artystycznych.
Wśród wielu atrakcji wernisażu były
m.in.: loteria fantowa „Dobry Los”
oraz występ zespołu „Gold Star”.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Dla najmłodszych uczestników wystawy przewidziano wiele zabaw plenerowych.
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Turniej rycerski o miecz króla
Kazimierza Wielkiego w Szydłowie,
ma już stałą renomę wśród Bractw
Rycerskich w kraju i za granicą. Nic
więc dziwnego, że i w tym roku,
w niedzielę 24 lipca br., rycerstwo
z najdalszych miast Rzeczypospolitej, a także z Węgier, zjechało do
średniowiecznego grodu ziemi
staszowskiej by wziąć udział w 18
z kolei imprezie. Gościem honorowym tegorocznego turnieju był
prezes Europejskiego Zrzeszenia
Grup Rekonstrukcyjnych, który do
Szydłowa przyjechał z Włoch.
Tradycyjnie
rozpoczęto
mszą
świętą w kościele pw. św. Władysława, po czym orszak rycerzy konnych
i pieszych, wraz z przedstawicielami
władz samorządowych, przeszedł na
plac zamkowy. Po oficjalnym otwarciu imprezy rozpoczęto zmagania
łuczników i rycerzy konnych, którym
towarzyszyła muzyka i tańce z epoki średniowiecza. Turniej łuczników
,,O sakiewkę zbója Szydło”, który
rozpoczął się w sobotę 23 lipca br.,
wygrali: Jacek Łabęcki z Dąbrowy
Górniczej, a wśród pań - Anna Płotycia z Wołczyna. Kulminacyjnym wydarzeniem turnieju były walki rycerzy
pieszych o miecz króla Kazimierza
Wielkiego. Po ciężkich zmaganiach,
w których udział wzięło 20 rycerzy,
zwyciężył Wojciech Dudek z Kompanii Gryfitów z Krakowa przed Mariuszem Łazarzem z Bractwa Rycerskiego Zamku Szydłów.

W Szydłowie walczono
o królewski miecz

W czasie oficjalnego otwarcia turnieju przemawia starosta staszowski Michał Skotnicki.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Jan Mazanka i Piotr Walczak
Podczas walk o miecz króla Kazimierza Wielkiego, o który rywalizowało 20 rycerzy.

Swoje prace w czasie imprezy prezentował, m.in.
znany jędrzejowski malarz, historyk, regionalista
i gawędziarz Zbigniew Kasprzak.

W turniejowych szrankach rycerze konni.
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W niedzielę 24 lipca na placu rekreacyjnym w Łubnicach odbyła się
impreza cykliczna ,,Biesiada Łubnicka”. O godz. 16.30 oficjalnie imprezę otworzyła wójt gminy Łubnice Anna Grajko witając licznie przybyłych
gości. Po czym głos zabrali: burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski, okręgowy inspektor pracy w Kielcach Janusz Czyż, Senator RP VII
kadencji Mieczysław Gil, starosta staszowski Michał Skotnicki oraz posłowie na Sejm: Anna Krupka i Krzysztof Lipiec.

Biesiada Łubnicka na góralską nutę...

Biesiadę Łubnicką oficjalnie otworzyła wójt gminy
Łubnice Anna Grajko.

Sponsorzy i darczyńcy.

Przemawia starosta staszowski Michał Skotnicki.

Następnie na scenie zaprezentowały się dzieci z sekcji tanecznej
działającej przy Centrum Kultury w
Łubnicach, śpiewająca młodzież z terenu gminy oraz zespół „Radius” reprezentujący Centrum Kultury i Sztuki
w Połańcu. Dobrą muzykę i świetną
zabawę zgromadzonej publiczności
zapewnił także zespół estradowo-ludowy Łubnicka Nuta, zespół Happy
Folk, Mila, a gwiazdą wieczoru był
Kordian. Piąta edycja ,,Biesiady Łubnickiej” upłynęła na góralską nutę.
Imprezie towarzyszyła wystawa poświęcona 25-leciu istnienia Centrum
Kultury w Łubnicach. Uczestnicy biesiady mogli podziwiać wystawę prac
malarskich, autorstwa 11 artystów
malarzy z całego województwa świę-

Zespół MILA.

Zaproszeni goście.

tokrzyskiego, prezentujących najpiękniejsze zakątki gminy Łubnice. Prace
powstały podczas pleneru malarskiego, który odbywał się na terenie gminy w dniach od 18 do 23 lipca. Patronat honorowy nad wydarzeniem ob-

jęli: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wojewoda
świętokrzyski Agata Wojtyszek, starosta staszowski Michał Skotnicki oraz
wójt gminy Łubnice Anna Grajko.
Tekst i foto: Aneta Śmiszek

Publiczność dopisała.
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W dniu 3 września br., w parku
miejskim w Staszowie, odbyło się
publiczne czytanie „Quo Vadis”,
jednej z najbardziej znanych powieści polskiego noblisty.

Akcję „narodowego czytania Henryka Sienkiewicza”
w Staszowie rozpoczęła dyr. Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Staszów Ewa Cygan, która serdecznie
przywitała wszystkich zaproszonych gości.

Wśród zaproszonych gości byli,
m.in.: starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, zastępca burmistrza dr Ewa Kondek, a także liczne grono miłośników literatury z
terenu miasta i powiatu staszowskiego.
Do odczytania fragmentów powieści Henryka Sienkiewicza zaproszono
przedstawicieli władz samorządowych,

„Rok Henryka Sienkiewicza”
w Staszowie

Fragment powieści Henryka Sienkiewicza „Quo
Vadis” czyta starosta staszowski Michał Skotnicki.

Kolejny fragment „Quo Vadis” odczytał m.in.
wicestarosta Tomasz Fąfara.

a także wielbicieli twórczości pisarza.
Podczas imprezy, w ramach projektu
„Rozczytać Staszów”, odbyło się także plenerowe spotkanie z książką pt.
„Stary park czyta”. Wydarzenie to zorganizowała Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Staszów, wspólnie z Akademią
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacją Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży
FARMA, w ramach programu „Działaj

Lokalnie IX” Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Partnerem akcji było
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury „ReKultura”.
Wszystkie te wydarzenia czytelnicze, były przede wszystkim okazją do
promocji literatury wśród mieszkańców
powiatu i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Dla poprawy atrakcyjności turystycznej

W dniu 16 września br. w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów odbyło się kolejne spotkanie mające
na celu uzgodnienie głównych założeń i celów projektu pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej
dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu
staszowskiego”.
Zadanie zamierzają realizować w
dorzeczu rzeki Czarnej Staszowskiej 3
gminy: Staszów, Szydłów i Rytwiany

oraz samorząd powiatu staszowskiego.
W naradzie oprócz przedstawicieli samorządów udział wzięli właściciele i
pracownicy firm działających w obszarze turystyki położonych na obszarach
w/w gmin - ewentualnych przyszłych
beneficjentów. Po dyskusji uznano za
celowe, na etapie tworzenia wniosku,
wyodrębnienie konkretnych propozycji do realizacji przez przedsiębiorców
oraz oddzielnie propozycji samorządów z podaniem przybliżonych wartości planowanych działań. Jeden z kilku

Powiat staszowski w czasie narady reprezentował wicestarosta Tomasz Fąfara
oraz naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Magdalena Fila.
Z prawej dyr. Marek Legawiec reprezentujący ,,Zakątek Świętokrzyski” w Sielcu.

Tekst i foto: Michał Skrętek

wniosków zakłada również pilną potrzebę sporządzenia strategii dla przyszłego projektu, będącej podstawą do
kolejnych ustaleń i planów, a w konsekwencji stworzenia nowego i atrakcyjnego produktu turystycznego. Zadanie
ma szansę uzyskania dofinansowania
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa
7. Sprawne usługi publiczne. Działanie
7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej
dla określonych obszarów.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów.
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Przed kilkoma tygodniami otrzymałem dwie płyty z poezją śpiewaną: Odprowadzasz mnie, nagraną w
2013 roku i Schowani w drzewach,
z 2016 roku.
Pierwsza zawiera 8 utworów interpretowanych wokalnie przez Janusza
Izbińskiego a druga 7, w wykonaniu
Viktorii Pikul. Wszystkie są kompozycjami Kamila Kondka do wierszy Benedykta Kozieła, z muzyką w wykonaniu
kompozytora. Przesłuchałem kilkakrotnie nagrania i jestem mile zaskoczony ich artystycznym efektem. Zawsze
z ogromną przyjemnością czytałem
wiersze Pana Benedykta. Fascynowała
mnie zwięzła i bardzo czytelna treść,
piękna metafora i trafne odniesienia
do codzienności naszego życia. Wiele
niedopowiedzeń zmusza czytelnika do
zastanowienia się nad sensem przemijania. Ta piękna poezja idealnie wybrzmiała w wokalnym wykonaniu Janusza i Viktorii z muzyką Kamila Kondka. Młodzi wykonawcy z ogromnym
zaangażowaniem wyśpiewali wiersze
poety. Należy również podkreślić udane nagranie, które wykonano w profesjonalnym studiu „Koliber” w Kielcach.
O finansową stronę wydania pierwszej
płyty zatroszczyli się autorzy, sponsorem drugiej zechciało zostać Gminne
Centrum Kultury, Sportu i Informacji
Turystycznej w Rytwianach. Chwała
kierownictwu Centrum, że promuje rodzimą twórczość. A teraz kilka informacji o autorach nagrań. Benedykt Kozieł
jako poeta debiutował w 1981 roku.
Zawodowo związany ze Staszowem,
od kilkunastu lat mieszka w Połańcu,
a w poezji ciągle wraca do rodzinnej
Niekurzy. Jest autorem 7 tomików
wierszy: Przestąpiłem progi patrzeń,
W agrafce przestrzeni, Ty mówiłaś
słowa wieczne, To co jest, W Niekurzy
i gdzie indziej, Otoczyła mnie miłość,
Słowem w wodę. Wiersze publikował
w prasie regionalnej, ogólnopolskiej i

Młodzi śpiewają poezję

Okładka najnowszej płyty ,,Schowani w drzewach”.

zagranicznej, m.in. w: kieleckich „Przemianach”, radomskim „Kontakcie”,
rzeszowskich „Nowinach”, „Gońcu
Staszowskim”, „Radarze”, „Życiu Literackim”, „Rzeczywistości”, „Świętokrzyskim Kwartalniku Literackim”,
„Poezji dzisiaj”, bułgarskim piśmie
„Znaki”, rumuńskim „actualitatea literara”, angielskiej „Sztuce do kwadratu”. Był drukowany w kilkudziesięciu wydawnictwach zbiorowych,
także wielojęzycznych. Jest laureatem ogólnopolskich konkursów poetyckich: „Mikołajek nadmorski”, „O
dzban czarnoleskiego miodu”, „Im.
Leopolda Staffa”. Należy do Związku
Literatów Polskich i działa w oddziale
kieleckim. Jest współorganizatorem
corocznej imprezy odbywającej się
w Staszowie od 2009 roku pod nazwą Staszowskie Lato Literackie oraz
pojawiających się w Staszowie Światowych Dni Poezji a także Festiwalu
Poezji Słowiańskiej. Nagradzany i
odznaczany za osiągnięcia twórcze
oraz działania na rzecz kultury. Janusz Izbiński jest współzałożycielem i
wokalistą zespołu muzycznego, działającego przy Staszowskim Ośrodku
Kultury. Z promocją płyty Odprowadzasz mnie występował w Staszowie,

Kamil Kondek i Janusz Izbiński podczas koncertu w Połańcu.

Połańcu, Rytwianach, Busku-Zdroju,
Kielcach. Viktoria Pikul swoją przygodę ze śpiewem rozpoczęła w 16 roku
życia, będąc uczennicą Zespołu Szkół
im. Stanisława Staszica w Staszowie.
Występowała wraz z Kamilem Kondkiem w programie telewizyjnym
„Must Be The Music” oraz promując
płyty Odprowadzasz mnie i Schowani
w drzewach m.in. w Warszawie, Kielcach, Rytwianach, Staszowie. Aktualnie jest studentką dziennikarstwa.
Kamil Kondek to absolwent Społecznej Szkoły Muzycznej w Staszowie.
Studiował w Instytucie Edukacji Muzycznej UJK w Kielcach. Występował
m.in. w Krakowie, Poznaniu, Kielcach, Warszawie, Rytwianach, Połańcu, Staszowie, Busku-Zdroju. Był
uczestnikiem telewizyjnego programu
muzycznego „Mam talent” oraz „Must
Be The Music”. Od wielu lat interesuje go poezja Benedykta Kozieła jako
bardzo dobry materiał do obróbki
wokalno-instrumentalnej.
Słuchając
nagranych utworów wyczuwa się idealną interpretację muzyczną ilustrującą
treść wierszy. Zarówno śpiew jak też
muzyka sugerują skojarzenia związane z pięknem przyrody nadwiślańskiej,
wyczuwa się klimat spokoju, nostalgii,
życzliwości i optymizmu. Pisząc muzykę Kamil Kondek dobrze odczytuje
klimat poezji, stosuje umiar dźwiękowy nie zakłócający treści śpiewanych
wierszy. Stara się aby na pierwszym
planie słyszalne było przede wszystkim
słowo jako istotny element w śpiewaniu poezji. Trzeba jeszcze dodać, że
utwory prezentowane były w Polskim
Radiu Kielce i Radiu Leliwa. Zachęcam
wszystkich do nabycia płyt. Warto mieć
w swoich zbiorach takie nagrania.
Tekst: Antoni Drozd
Foto z arch. Benedykta Kozieła

Kamil Kondek i Viktoria Pikul w Rytwianach.
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Władysław Rzadkowolski
- Wspomnienia staszowskie z lat wojny i okupacji

Władysław
Rzadkowolski, autor
pamiętnika, lata
czterdzieste XX
wieku.

Odcinek 10.
Był początek grudnia 1944 roku.
Otrzymałem kartę mobilizacyjną do
wojska. Zbiórka wyznaczona była na
skrzyżowaniu dróg w sąsiedniej wsi,
pod figurą jakiegoś świętego. Godzina zbiórki – 5 rano. Wstałem bardzo
rano. Sypał śnieg. Świt był bezwietrzny, spokojny, to też gęsta ściana śniegu spadała prostopadle, powodując
zaćmę, ograniczającą widoczność do
kilku metrów. Żona moja była chora.
Wychudła, leżała nie podnosząc się z
łoża jakie skleciłem z różnych odpadów drewna i gałęzi. Cała troska o
żonę spoczywała na mnie. Wiedziałem, że jeśli nie wrócę, los Żony jest
przesądzony. Rozkaz jednak rozkazem. Musiałem iść. Liczyłem na to, że
w punkcie mobilizującym, gdzie miano nas dowieść, poczynię starania
o zwolnienie mnie lub przynajmniej
odroczenie służby na jakieś 2 – 3 miesiące. Gmina nie była uprawniona do
tych decyzji. Byłem zrozpaczony. O
godzinie 4 byłem gotów do wyjścia.
Pożegnałem się z Żoną, oddałem Ją
pod opiekę pozostałych wysiedleńców, zarzuciłem na plecy woreczek z
bielizną, niezbędnymi przyborami do
golenia, kilkoma podpłomykami i wyszedłem z chałupy. Żona zachowała
się w tym momencie spokojnie, choć
wiedziałem, że bardzo przeżywała to
wydarzenie. Wiem i dowiedziałem się
o tym po moim szczęśliwym i chyba
cudownym powrocie, że zaraz jak
wyszedłem Żona dostała spazmów
i że z trudem udało się Ją uspokoić.
Z workiem na plecach ruszyłem przez
wieś w kierunku punktu zbornego.
Twarz zasypywały mi gęsto, cicho
lecące płaty śniegu, roztapiały się
na twarzy i w postaci strumyczków
ściekały razem z płynącymi mi z oczu
łzami. Wewnątrz siebie przeżywałem
walkę. W sytuacji w jakiej byliśmy nie
powinieneś iść. Coś mówiło mi, by
zawrócić. W kieszeni miałem jednak
kartę mobilizacyjną. Rozkaz. Brnąłem
więc z moimi czarnymi myślami przez

zaćmę śnieżną, napastowany przez
jazgoczące burki wiejskie. Zbliżałem
się do wyznaczonej figury. Z dala majaczyła się grupa ludzi, tak jak ja powołanych do wojska. Doszedłem. Stałem w milczeniu i czekałem na dalszy
ciąg. Przez zaćmę śnieżną, od strony
gminy przebijała się jeszcze jedna
postać. Nie budziła ona specjalnego
zainteresowania: jeszcze jeden poborowy – myślałem. Postać ta dobiła
do nas. I oto radość wielka, dla mnie
cud. Nie był to poborowy a goniec z
gminy. Przyniósł zawiadomienie, iż
mobilizacja odwołana. Poborowi wyciągnęli ze swoich worków buteleczki
z bimbrem i na miejscu uczcili dobrą
wiadomość. Najbardziej fetowano
gońca, który musiał wypić z każdym.
Do gminy wrócił w różowym humorze. Ja – w skupieniu podziękowałem
Bogu, widząc w tym specjalną łaskę
i opiekę nad nami. Radosny wracałem do Żony. Przed chałupą spotkałem pierwszego Sowę. Zobaczywszy
mnie nie chciał wierzyć, że mobilizacja została odwołana. Żonie spływały
z oczu cichutko łzy. Nie mówiła nic.
To co czuła przeżywała wewnątrz siebie. 11 stycznia 1944 roku. I znowu
na dzień ten otrzymałem wezwanie
do wojska. Mieszkaliśmy wtedy już
we wsi Trzcianka u właściciela młyna. Piękna i romantyczna okolica:
młyn ocieniony starymi, wysokimi
topolami, rzeczka z rosochatymi, tak
charakterystycznymi dla krajobrazu
Polski wierzbami, skrzypiący mostek.
Ludzie mili, sympatyczni, życzliwi.
Pomagałem we młynie, w którym
pracował również syn właściciela.
Drugi syn młynarza mieszkał w jednym z pobliskich domów na wsi. Za
żonę miał córkę tego gospodarza.
Właściwie był to górnik, który na rok
przed wojną wrócił z rodziną z Francji
i gospodarkę tę nabył. Córka górnika
była zgrabną, rezolutną i żywiołową
czarnulką. Owe cudo pojął za żonę
właśnie jeden z synów młynarza.
Był on studentem II roku Politechniki. Na czas wojny studia oczywiście
przerwał. On też dostał wezwanie do
wojska na ten sam dzień. Żona moja,
która w nowych warunkach czuła się
jak gdyby lepiej miała w żonie owego
studenta życzliwą i ofiarną opiekunkę. Właśnie przybiegła zawiadomić
nas, że mąż jej dostał wezwanie do

wojska. Kiedy dowiedziała się, że wezwanie takie dostałem i ja i na ten
sam dzień, zdecydowała zaraz, że pojedzie z nami. Pojechaliśmy. Mieliśmy
stawić się w Osieku. Jest to małe miasteczko czy osada na szlaku Staszów
– Sandomierz i na szlaku przemarszu
na zachód wojsk radzieckich, oraz
przemarszu na wschód jeńców niemieckich i wszelkiego rodzaju zdobyczy wojennych. Miasteczko bardzo
biedne i z tytułu ciągłych przemarszów, walk, bombardowań i ostrzeliwań mocno zniszczone. Tam to stawiliśmy się w oznaczonym dniu rano. W
Komendzie Uzupełnień, bo tak zdaje
się nazywała się wówczas ta instytucja wojskowa, było już rojno i gwarno. Znaleźliśmy gdzieś kawałek ławki,
usiedliśmy i czekamy. Kierowniczą
obsadą Komendy stanowiło dwóch
młodych poruczników, w tym lekarz.
Komendant, warszawiak, poważniejszy i stateczniejszy. Lekarz, lwowiak,
przystojny, czarny, zawadiacki. Właśnie wyszedł z pokoju, gdzie przyjmowano poborowych i zobaczywszy
młodą, przystojną czarnulkę podszedł i z szelmowskim uśmiechem
zapytał: „Madam też do wojska”? A
„madam” zaczęła trzepać po francusku, jak po polsku. Lekarz zbaraniał,
bo wydaje mi się, ze poza kilkoma na
ogół powszechnie znanymi słówkami
innych nie znał, a przynajmniej, jeśli
znał trochę francuski, nie był w stanie
wytrzymać rywalizacji z „Madam”.
Ale, choć zdeprymowany, szelma jakoś wykręcił się z tej sytuacji, obiecując sobie na pewno w duchu nie
popisywać się więcej francuszczyzną.
Wracał do swego pokoju. „Madam”
zdążyła jednak przejść na język polski
i poprosiła, by zrobił coś, byśmy długo nie czekali, bo siedzimy tu już od
wczesnego ranka. Obiecał. Rzeczywiście nie dał nam już długo czekać.
Wezwano nas przed oblicze Komisji.
Wynik: Ja na skutek posiadanego
zaświadczenia Gminy o stanie zdrowia Żony dostałem odroczenie na 2
miesiące, u studenta wykryto jakiś
defekt, który jak się okazało ukrywał
i odrzucono go zupełnie. Wróciliśmy
więc do naszych miejsc zamieszkania.
To było 11 stycznia. A 12 stycznia –
niespodziewanie dla wszystkich, gdyż
nikt się tego nie spodziewał – zaczęło
się. Wyszedłem rankiem przed dom

47
rozejrzeć się jaka tam będzie dziś
pogoda i miałem iść do młyna, kiedy
nagle ziemia zaczęła mi pod nogami
drżeć. Równocześnie usłyszałem jakiś ciągły, jednostajny jakby ryk, jakby jęk. I jeszcze nie orientowałem się
co to może być. Kiedy za kilka chwil
zobaczyłem płynące od wschodu w
kierunku frontu fale radzieckich samolotów rozjaśniło mi w głowie. Zrozumiałem. „Nastuplenie”. Pędziłem z
tą wiadomością jak wariat do domu,
kiedy z sąsiednich domostw zaczęli
wysypywać się ludzie. Patrzono na
płynące górą fale samolotów i nieprzytomnie powtarzano: „nastuplenie”. Ze szczególnym wzruszeniem
słowo to powtarzali wysiedleni ze
Staszowa, a my wśród nich. To znaczyło nasz powrót do domu.

rzysko. Po szczątkach części Wielkiej
Armii Wielkiej Rzeszy poszli na Berlin.
Najbliższym miasteczkiem po stronie
niemieckiej był Chmielnik. Opowiadano mi potem, że po rozpoczęciu
nawały ogniowej do miasteczka tego
dotarła garstka żołnierzy niemieckich,
uciekinierów spod ognia. Wlekli się z
objawami obłędu. Przyczółek przestał więc istnieć. Walki przesuwały się
szybko coraz dalej na zachód. Jeszcze przez kilka dni wypad jakiegoś
samolotu niemieckiego, zrzucenie
bomby, ale to było już dla nas zabawą. Do Staszowa wracali wysiedleni
mieszkańcy. Ruszyliśmy i my. Załadowaliśmy się na parokonny wóz,
Teściowa, Żona z dwiema siostrami
i ja. Wszyscy ubrani ciepło, bo mróz
dokuczał. Boczną, wiejską drogą do-

Na odcinku przyczółka, na którym zaplanowano przełamanie frontu niemieckiego zmasowana była siła ognia artylerii, moździerzy, katiuszy. Zmasowanie to
było tak gęste i tak wielkie na stosunkowo małym odcinku, że z chwilą równoczesnego otwarcia nawały ogniowej nie można było odróżnić poszczególnych odpałów i wybuchów, gdyż zlewało się to wszystko w jeden przeciągły, przerażający jęk
i ryk, tajemniczy dla mnie, gdyż czegoś podobnego w życiu jeszcze nie spotkałem.
Opowiadano mi potem, że na
niemieckim odcinku frontu, niszczonym tym potwornym ogniem, nie
pozostało nic. Pozostała tylko gmatwanina ziemi, rąk, nóg, strzępów
ciał ludzkich, broni, resztek drutów
kolczastych. Zapanowała śmiertelna
cisza. W tę martwą ciszę wdarł się
warkot czołgów radzieckich i gromkie, zwycięskie hurra piechoty. Ale
tam nie było już komu odpowiedzieć
na radzieckie hurra. Zastali cmenta-

jechać musieliśmy do szosy. Ujechaliśmy niedaleko, kiedy utknęliśmy w
zaspie śnieżnej. Zwłoka w podróży.
Musiałem brnąć przez śnieg do wsi
po pomoc. Przybyła nam z pomocą
druga para koni, dociągnęła nas do
szosy. Tu już nie było problemu. Szosa
przetarta ciągłym ruchem pojazdów.
Po obu stronach drogi zwarte ściany
lasów. Tajemnicza, dostojna, święta
cisza tchnęła z głębi boru. Jechaliśmy
bez rozmów, uroczeni tym pięknem

natury. Milczeliśmy, by nie naruszyć
okalającej nas ciszy.
Znaleźliśmy się więc w Staszowie.
W dawnym mieszkaniu nie mogliśmy
zamieszkać. Mieszkanie otrzymaliśmy
w domu miejscowego organisty –
pana Amborskiego. Pierwsze piętro,
z balkonikiem od strony podwórza,
otoczone drzewami i sadami. Po
przejściach – wydawało nam się, że
znaleźliśmy się w raju. Nareszcie sami
u siebie. Dom stał nieco z dala od
centrum miasta na góreczce. Upajaliśmy się ciszą otoczenia. Po krótkim
wypoczynku zaczęliśmy gromadzić
pochowane w piwnicach różnych
osób meble i urządzenie mieszkania.
Gospodarna i rozmiłowana w życiu
domowym moja Żona miała ten rzadki dar, iż z mieszkania, w którym zamieszkiwaliśmy robiła zawsze czyste,
przytulne, pełne trudnego do określenia ciepła i uroku gniazdo. Odczuwał
to każdy, kto znalazł się w naszych
czterech ścianach. Pościągawszy rozproszone rzeczy zostawiłem sprawę
mieszkania całkowicie we władaniu
Żony, sam zająłem się w bardzo przyśpieszonym tempie urządzeniem i
przygotowaniem do wymiany Krajowej Kasy Oszczędnościowej. A czas
był najwyższy. Na wcześniej wyzwolonych terenach wymiany dokonano już dawno. Ja nie byłem jeszcze
umieszczony nawet w planie przydziału nowych środków obiegowych.
A ludzie domagali się nowych pieniędzy. Dla K.K.O. przydzielono lokal
w mało zniszczonym, bodajże parterowym, ale ładnym domu przy ul.
Kościelnej. Duży pokój z przedpokojem, który służył, jako poczekalnia. Ze
zniszczonego, poprzedniego lokalu
przetransportowaliśmy dużą, pancerną kasę. Nie odbyło się to bez wypadku. Na schodach wyrwała się z pasów
i lin, poleciała po schodach, rąbnęła
w osłabioną bombą ścianę na parterze, wybiła w ścianie otwór i ukazała
się w byłym składzie aptecznym, w
którym na szczęście nikogo nie było.
Wypadku z ludźmi nie było. Spieszyłem, by jak najszybciej rozpocząć wymianę. A czekał mnie jeszcze wyjazd
w sprawie ujęcia mnie w rozdzielniku
i przewiezienia gotówki na wymianę.
Sprawę przydziału środków wymiany
i przywiezienia pieniędzy załatwiłem
jednak wcześniej, niż sobie to zaplanowałem. Zaledwie bowiem powróciłem do Staszowa i poczyniłem pierwsze kroki w przygotowaniu lokalu a
cd. na następnej str.
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przede wszystkim w jego otrzymaniu
– zjawił się u mnie kapitan N.K.W.D. i
zapytał, czemu nie rozpocząłem jeszcze wymiany. Powiedziałem, że dopiero – co wróciłem i że pilnie czynię
do tego przygotowania. Nic go to nie
obchodziło. Nie mógł, czy nie chciał
mnie zrozumieć. Po prostu zarzucił
mi sabotaż. Widząc, że sprawa zaczyna być niebezpieczna powiedziałem,
że jeśli chce sprawdzić to co mówię,
możemy choćby zaraz jechać do Radomia. W Radomiu mieścił się w okresie okupacji Emisionsbank, przemianowany obecnie na Bank Narodowy.
Bank ten, w początkowym okresie,
był naszą wojewódzką, zwierzchnią
jednostką bankową. Oficer podchwycił moją propozycję, wrócił do siebie
i za pół godziny podjechał po mnie
łazikiem. Pojechaliśmy. Podróż drogami kielecczyzny nie należała w tym
czasie do przyjemności. Na drogach
leje po bombach i pociskach artyleryjskich. Zniszczenia poczynione przez
gąsienice czołgów. O naprawie dróg i
doprowadzenie ich do stanu normalnego nikt wtedy nie myślał. Były sprawy ważniejsze. Życie na każdym od-

starszy, poważny pan i dobry Polak –
dr Franciszek Zakrzewski. Łączyły nas
przyjazne stosunki. Podczas okupacji
kilka razy poufnie uprzedzał mnie o
różnych zamierzeniach Niemców na
odcinku bankowości i udzielał wskazówek. Znaleźliśmy się więc w gabinecie dyr. Zakrzewskiego. Ten oczywiście wyjaśnił owemu kapitanowi, że
rzeczywiście – ani Staszów ani Radom
– nie mogły przeprowadzić wymiany,
tak jak to uczyniono już na terenach
wcześniej uwolnionych, bo Staszów
był w ogniu walk a Radom jeszcze pod
okupacją. Oficer zrozumiał. Poklepał
mnie familiarnie po ramieniu, powiedział „no maładiec” i zabierał się do
wyjścia. Dyr. Zakrzewski zatrzymał
nas jednak jeszcze przez pewien czas,
załatwił dla mnie przydział nowej gotówki, dał zlecenie odbioru w Sandomierzu i dopiero pożegnał nas. Rozpoczął się powrót. Kapitan, zapewne
z radości, że nie jestem sabotażystą,
był w wesołym nastroju. Przed wyjazdem z Radomia zatrzymaliśmy się
przed jakąś knajpą, gdzie wypiliśmy
– nie wyłączając kierowcy. Ja w ogóle nie piłem i alkoholu nie znosiłem.

Na wschód, „na Moskwę”, wlekły się kolumny brudnych, wymęczonych, potulnych jeńców niemieckich. Dla nich skończył się już sen o Tysiącletniej Wielkiej
Rzeszy, podboju Polski, Rosji, świata.
cinku kraju dopiero się organizowało.
Grasowały bandy. W toku była
akcja ich zniszczenia. Organizowano
administrację, służby, przeprowadzano reformę rolną. Przystępowano
gorączkowo do uruchamiania fabryk. A wojna przecież jeszcze trwała, a przez ten rejon dopiero przeszła. Dyrektorem Emisionsbank, a
po wyzwoleniu Narodowego Banku
Polskiego, był wysiedlony poznaniak,

Tam jednak wypiłem. „Niemnożko”
– szklaneczkę. Bez przekąski. Ruszyliśmy. Jechaliśmy jakby radośniej, weselej. Ja sam czułem się jakby mi lżej
było na sercu, że nie jestem sabotażystą. Siedząca przede mną „Armia”
rozmawiała w równie pogodnym nastroju. Zrozumiałem, że kierowca informuje kapitana, iż jest tu po drodze
jedno miejsce, gdzie można wypić. A
powoli dzień chylił się ku zachodowi.

Gdzieś w połowie może drogi zatrzymaliśmy się przed jakimś, schludnie
wyglądającym domkiem. Towarzysze
wyszli z wozu i mnie zaprosili z sobą.
Weszliśmy. Dla właściciela domku
wizyta przejezdnych była widocznie
normalną rzeczą, bo – myśmy usiedli,
a on postawił przed nami trzy szklanki, przyniósł pękaty gąsiorek i napełnił
wszystkie szklanki. Bimber posiadał
wyjątkową konsystencję – był gęsty
jak syrop. Widocznie nie destylowany.
Już na odległość zalatywał kwasotą
i mocą. Wzdrygnąłem się. A tu stuk,
stuk w szklaneczkę i proszą bym pił.
Ja również grzecznie podziękowałem
i powiedziałem, że nie wypiję, bo w
zasadzie w ogóle nie piję a już z tym
syropem sobie nie poradzę. Ale kiedy
poproszono mnie raz jeszcze, jeszcze grzeczniej, to zamknąłem oczy,
wstrzymałem oddech i … świństwo
to wypiłem. Poczułem w sobie ogień,
zakręciło mi się w głowie i w duchu
powiedziałem sobie, ze więcej tego
do ust nie wezmę, choćby nie wiem
jak przyjacielsko mnie „zachęcali”.
Rzeczywiście – po krótkim odpoczynku i po przekąszeniu kawałkiem sera
zaczęto znowu napełniać szklanki. Ja
swoją zabrałem ze stołu i „zachętom”
nie uległem. Wypili sami. Na tym skończono. Wyszliśmy i usadowiliśmy się w
wozie. Hej i co to była za jazda. Oburącz trzymałem się uchwytów wozu i
włosy stawały mi dęba. Wydawało mi
się czasami, że fruwamy w powietrzu.
A tu noc, tajemniczy, milczący las, wyboista droga. Myślałem, że z hukiem,
po gwardyjsku wylądujemy przed św.
Piotrem. Ale mają rację ci, którzy twierdzą, że nad pijakami Opatrzność czuwa. Cali znaleźliśmy się w Staszowie.
Rozsadzało mi głowę.
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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Członkowie Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, wspólnie ze
swoim komendantem Marianem Lesiakiem, w okresie minionych wakacji
uczestniczyli w wielu wydarzeniach o charakterze patriotycznym.

Z życia szydłowskich strzelców

– Grunwald - Wybrzeże - Poznań.
W
Żarnowie
szydłowscy strzelcy wystawili wartę
honorową i zapalili
znicze w kwaterze
poległych żołnierzy 25 pp AK, gdzie
spoczywają prochy
gen. bryg. Kazimierza
Załęskiego ps. „Bończa”.
W dniu 12 sierpnia
szydłowscy
strzelcy wystawili
przed pomnikiem
„Czwórki” poczty
sztandarowe. Odbyło się to podczas
Przed pomnikiem bitwy pod Mławą.
obchodów kolejW dniach 4 - 14 lipca br., szydłow- nej rocznicy przemarszu uczestników
scy strzelcy wzięli udział w obozie „Kadrówki” z Krakowa do Kielc. Kowędrownym „Na szlaku upamiętnia- lejną wartę wystawiono tego dnia
jącym chwałę oręża polskiego”, na przy płycie poświęconej Kwaterze
trasie Szydłów – Warszawa – Modlin Głównej Józefa Piłsudskiego w Pałacu

Na Helu szydłowscy strzelcy zwiedzali umocnienia
obronne półwyspu oraz wystawili wartę honorową
na cmentarzu poległych marynarzy i żołnierzy.

Biskupów Krakowskich.
W dniach 13 -15 sierpnia w Szydłowie gościli zaprzyjaźnieni strzelcy z Helu, którzy oprócz zwiedzania
wzięli udział w turnieju strzeleckim
z broni długiej i krótkiej. 15 sierpnia
br., w dniu Święta Wojska Polskiego,
wszyscy strzelcy wzięli także udział w
uroczystości przed szydłowskim pomnikiem „W hołdzie walczącym i pomordowanym w latach 1939-1945”.
W dniu 21 sierpnia br. w Koniemłotach, drużyna szydłowskich strzelców
pełniła wartę honorową, podczas
uroczystych obchodów 40 – tej rocznicy śmierci ks. Romana Kotlarza.
Tekst i foto: arch. STS

Przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu.
Na Westerplatte przed ruinami koszar.

Strzelcy wzięli także udział w obchodach 72. rocznicy wymarszu 1 batalionu 4 pp AK
na pomoc walczącej Warszawie, jaka odbyła się w Daleszycach, w dniu 7 sierpnia br.

Wszędzie promowali ziemię staszowską.
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To nasz świat…
Tym razem będzie to świat
starego Staszowa, ściślej jego
zabudowań, których w większości już nie ma. Stanie się
to możliwe za przyczyną wydanego w sierpniu br. albumu
staszowskiego artysty, Józefa
Juszczyka „Staszów i okolice”,
kolejnego z cyklu „Piórkiem
Józefa Juszczyka”. Sylwetkę
Autora przedstawiam szczegółowiej we wstępie do albumu. Napisałam ten tekst jako
rodowita staszowianka, która
pamięta tamten Staszów i pragnie oddać szacunek miastu i Artystom: Józefowi Juszczykowi i Wiesławowi Kotu,
którzy pozostawiają potomnym to, co bezpowrotnie znika z naszego, nie tylko staszowskiego, świata.
Rozpoczynam więc, zgodnie z prośbą Józia, żebym
więcej napisała o mieście niż o nim, tę sentymentalną
podróż po dawnym grodzie nad Czarną, jego ulicach,
placach, miejscach zapomnianych, ale na pewno odnajdziecie je Państwo na kartach niniejszego albumu. Oto
niewielkie fragmenty wstępu.
„Wielu by chciało, a nie może, rozdzierać białe kreską
czarną…” - ten fragment wpisu poety Wiesława Kota,
widnieje w księdze pamiątkowej, którą od lat staranie
prowadzi malarz, grafik, rzeźbiarz, ilustrator książek,
rysunków satyrycznych i karykaturzysta, Józef Juszczyk.
Jest staszowianinem i ten fakt ma dla mnie istotne znaczenie, bo mam pisać o starym Staszowie, jego i moim
mieście rodzinnym.
Przeglądam z zaciekawieniem tę ogromną księgę i słowa autora „Staszowskich Zakamarków” zatrzymały mnie
na dłużej. Grafika - „rozdzieranie czarną kreską białego”
– powtarzam za Wiesiem. Jakaż to lapidarna, prościutka i zarazem piękna przenośnia, definiująca tę niezwykle
trudną dziedzinę sztuki malarskiej, której od lat oddaje
swój talent i umiejętności Józef Juszczyk. Jego grafika –
to „zatrzymywanie kreską świata, którego nie ma, albo
jego resztki uchwycone wzrokiem”, jak pisał o twórczości
Józia, w1998 roku, Wiesiu Kot. Pozostawia
ona dla potomnych, na wieczny czas, stary
Staszów.
Autor tego urokliwego albumu, trzeciego
z serii „Staszów piórkiem Józefa Juszczyka”
znakomicie wpisuje się tematyką w ideę, czy
też swoiste wyznanie lokalnego patriotyzmu,
zawarte w treści „Zakamarków Staszowskich” Wiesława Kota. Dla mnie, ta maleńka książeczka Wiesia z 1983 roku, z miniaturowymi ilustracjami Józefa Juszczyka, jest
perełką poezji i grafiki także. Owo Wiesiowe
„grzebanie w historii” i Józiowe „zatrzymywanie kreską świata” było także dla mnie
inspiracją do napisania „sercem” książki w
hołdzie miastu i ludziom.(...) Teraz, dzięki obrazom w albumie Józia, mam znowu niepowtarzalną okazję do wzruszającego spaceru
po starych zakamarkach naszego miasta. Nie

mam dostatecznej wiedzy o grafice, ocenie czy opinii odnośnie graficznych osiągnięć Autora albumu. Jest bowiem
grafika sztuką wielkiego, latami praktykowanego talentu,
kunsztu i umiejętności danych zaledwie dwudziestu kilku
mistrzom, znanym i tworzącym w Polsce. {...}
Obydwaj staszowscy Artyści patrzyli na nasze stare
miasto, które nieuchronnie odeszło w przeszłość, zostawiając nam, staszowianom mgliste wspomnienia, ukryte
i zatrzymane w pamięci, w sercach i trwałych uczuciach
żalu za dzieciństwem i młodością, czasem dla każdego
człowieka najpiękniejszym w życiu.(...)
Oglądam grafiki w albumie Józefa Juszczyka – obrazy
starych budynków z ulic: Niskiej, Szpitalnej, Oględow-
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skiej, Południowej, Kościuszki, Kolejowej i wielu innych.
Nie mam dostatecznej wiedzy na ocenę tych prac, ale
wszystkie są niezwykle ciekawe, zawsze prawdziwe i
wywołują wrażenia zachwytu, i zdziwienia, i… smutku,
nade wszystko jednak podziwu dla talentu Autora, który przez wiele lat „zatrzymywał” mijający świat wyglądu
Staszowa, ażeby go uwiecznić zanim zupełnie zniknie.
Nie zobaczymy już domów z kikutami kominów, pourywanymi rynnami, bez drzwi, pustymi oknami, z których
wyglądają rosnące wewnątrz krzewy, dachami oplecionymi konarami uschniętych drzew i walącymi się płotami.
Puste place zostały po niektórych domach, bo zniknęły one na zawsze, tak jak na zawsze odeszli z tego świata
ich mieszkańcy. W miejscach innych wyrosły nowoczesne wille z fachowo zaplanowanym ich otoczeniem i roślinnością. Inne budynki, pieczołowicie odremontowane
przez ich właścicieli, cieszą oczy swoim wyglądem, choć
bywa, że stanowią mieszaninę elementów różnych stylów architektonicznych. Są jednak piękne, bo żyją, a w
nich ludzie, dla których stanowią one trwałe miejsce na
ziemi. I to jest niezwykłe. O nich także pamiętał Autor
albumu i chwała mu za ten trud.(...)
Bardzo podoba mi się pomysł podpisania wszystkich
obrazów w albumie ciągłym, całym tekstem „Zakamarków Staszowskich” Wiesława Kota. Nic właściwszego
nie oddałoby atmosfery, swoistego uroku i estetycznych
wrażeń, jakie wywołują dwie formy tej narracji: obrazu
i tekstu, współgrające ze sobą w podobnych emocjach i
przeżyciach oglądających i czytających album Czytelników.
Wszystkie trzy albumy z grafikami Józefa Juszczyka
zajmują bardzo znaczące miejsce w jego artystycznych
działaniach. Grafika jest sztuką bardzo trudną, ponieważ
wymaga od twórcy równolegle: zdecydowania, cierpliwości niezwykłej lekkości piórka, którym Józiu potrafi
wspaniale „rozdzierać białe kreską czarną”. Ponadto maluje obrazy, satyryczne portrety i rysunki. Rzeźbi i ilustru-

je książki. Przywraca do życia zniszczone meble i naczynia. Ożywia figury w starych kapliczkach, świątyniach i
obrazach. Uczy młodzież trudnej sztuki malarstwa. Bierze udział w akcjach charytatywnych, m.in. włączając
się w działania Staszowskiej Izby Gospodarczej, zasilając fundusz stypendialny ofiarowaniem na aukcję swoich prac. Organizuje plenery i wystawy uczniowskich
prac malarskich. Wydaje albumy i sam bierze udział w
wielu zagranicznych i krajowych wystawach, także w
plenerach malarskich. Społecznie ilustruje staszowską
prasę, m.in. Gazetę Powiatową, Gońca Staszowskiego i
inne. Posiada wielorakie zainteresowania, żeby wymienić jedynie: ceramikę, tkactwo i fotografię artystyczną.
Jest czynnym członkiem Polskiego Związku Artystów
Plastyków. Autor niniejszego albumu jest wspaniałym
gawędziarzem. Potrafi zajmująco opowiadać i co istotne, uważnie słuchać rozmówcę. Jest po prostu dobrym
człowiekiem, bo uczciwym, pracowitym, uczynnym i
życzliwym. (...)
Pragnęłam tym tekstem wyrazić mój szacunek i podziw dla obydwu Artystów- staszowian: Józefa Juszczyka i Wiesława Kota, za ich talent, umiejętności i
dotychczasowe osiągnięcia. Mam nadzieję, że moim
wspomnieniem wpiszę się łaskawie w Wasz duet poezji i obrazu, a moja proza „sercem pisana” uzupełniła
nieco wiedzę o naszym rodzinnym Staszowie. To nasze
miasto jest Waszym i moim światem, naszym miejscem
na Ziemi i we Wszechświecie. Niech więc pozostanie
w życzliwej pamięci Szanownych Czytelników, którym
polecam poznanie bądź przypomnienie sobie "starego
Staszowa". Warto odbyć tę poznawczą lub sentymentalną podróż.
Staszów, lipiec 2016 Jadwiga Szyszka

Album został wydany przez PHU SzostakDruk.
Do nabycia w Drukarni, ul. Kościelna 31 w Staszowie,
tel. 15 864 23 83
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