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W numerze:
• Z obrad sesji Rady Powiatu w Staszowie
• Dzień Edukacji Narodowej
• Inwestycje w obiektach szkolnych
• Dalsze inwestycje drogowe
• Ambulans dla szpitala
• Wybory w OSP
• 50. Barbórka
• Radiowozy dla Policji
• Wybrano rolnika roku
• Z Kongresu Eksporterów Polskich
• Kończymy pamiętnik

Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie dla Was okazją

do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych,
w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości,
a Nowy Rok czasem spełnionych marzeń i nadziei.

Starosta Staszowski

Michał Skotnicki

Przewodniczący Rady Powiatu

Damian Sierant
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Z obrad 34. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Dzień Edukacji uczczono sesjami Rad

Z prac Rady i Zarządu Powiatu...

Oprócz w/w 3 projektów, radni 
przegłosowali również projekty uchwał 
dotyczące: ustalenia przebiegu istnie-
jących dróg powiatowych na terenie 
powiatu staszowskiego, ustalenia wy-
sokości opłat za usuwanie pojazdów 
z dróg w granicach administracyjnych 
powiatu staszowskiego i ich przecho-
wywanie na parkingu strzeżonym, 
uchwalenia ,,Rocznego programu 
współpracy Powiatu Staszowskiego z 
organizacjami pozarządowymi, pod-
miotami pożytku publicznego i wolon-
tariatu na rok 2017”, zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Staszowskiego na lata 2016-2027 oraz 
zmian w budżecie powiatu na 2016 
rok. Dokonano także zmian w 7 wcze-
śniej przyjętych uchwałach o udzieleniu 
pomocy finansowej gminom: Staszów, 
Połaniec, Osiek, Rytwiany, Łubnice i 
Bogoria, wynikających z dostosowania 
udzielonej pomocy do faktycznej wy-
sokości po przetargach lub pomniej-
szonej o podatek VAT, odliczany przez 
gminy. 

W punkcie interpelacje i zapyta-
nia radni poruszali sprawy dotyczące, 
m.in.: remontów dróg powiatowych, 

Posiedzenie odbyło się w dniu 28 listopada br. Do zaproponowanego porządku obrad, wicestarosta Tomasz 
Fąfara, w imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie, zawnioskował o wprowadzenie pod głosowanie 3 dodatko-
wych projektów, które dotyczyły: wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2016 rok, zmiany uchwały nr 67/16 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rytwiany i zmiany uchwały nr 41/16 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej gminie Szydłów. 

finansowania Po-
wiatowego Cen-
trum Sportowego 
w Staszowie oraz 
wspierania przez 
radnych powiatu 
inicjatyw na rzecz 
osób potrzebują-
cych pomocy. Nie-
mniej, zaskocze-
niem dla radnych, 
jak i gości zaproszo-
nych na posiedze-
nie, było pytanie 
wiceprzewodniczą-
cego Rady Stani-
sława Walczyka, 
skierowane do starosty staszowskiego 
Michała Skotnickiego, dotyczące rze-
komego zamiaru ,,wygaszenia” działal-
ności Zespołu Szkół w Połańcu, włącz-
nie do zamknięcia tej placówki. Staro-
sta kategorycznie zaprzeczył tego typu 
informacjom i wyraził zdziwienie, że 
są one w określonych kręgach wymy-
ślane i kolportowane. Starosta Michał 
Skotnicki poprosił radnych o demen-
towanie tych fałszywych informacji, 
które nie służą tworzeniu pozytywnej 

Wicestarosta Tomasz Fąfara, w imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie, 
zawnioskował o wprowadzenie pod głosowanie 3 dodatkowych projektów, które 

wcześniej były dyskutowane w czasie posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu.

Obrady prowadzili wspólnie: przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant i przewodniczący 
Rady Miejskiej Staszowa Ireneusz Kwiecjasz.

atmosfery pracy w szkole, niesłusznie 
wytwarzając atmosferę niepewności. 
Placówka ta, podobnie jak wszystkie 
pozostałe szkoły ponadgimnazjalne 
prowadzone przez powiat staszowski, 
może dalej liczyć na wsparcie swojego 
rozwoju, jak chociażby na podobne in-
westycje jakie w roku ubiegłym, kosz-
tem blisko 460 tys. zł, dokonano tam 
w infrastrukturze sportowej – remont 
hali, zaplecza sanitarnego i boisk. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Podobnie jak w roku ubie-
głym, Dzień Edukacji Narodowej w 
Staszowie uczczono obradami po-
łączonych sesji Rady Powiatu i Rady 
Miejskiej Staszowa. Posiedzenie od-
było się w dniu 21 października br. 
w auli Zespołu Szkół przy ul. Kosza-
rowej.

Obrady prowadzili wspólnie: prze-
wodniczący Rady Powiatu Damian Sie-
rant i przewodniczący Rady Miejskiej 
Ireneusz Kwiecjasz, którzy na wstępie 
powitali zaproszonych gości w oso-
bach: wojewody świętokrzyskiego Aga-
ty Wojtyszek, marszałka województwa 
świętokrzyskiego Adama Jarubasa, 
świętokrzyskiego kuratora oświaty Ka-
zimierza Mądzika, a także obecnych 
na uroczystości: pedagogów, pracow-
ników cywilnych oświaty, samorzą-
dowców i przedsiębiorców. Pierwsze 
przemówienie wygłosił przewodniczą-
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W pierwszym rzędzie, od lewej: wicestarosta Tomasz Fąfara, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, 
wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, marszałek 
województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, starosta staszowski Michał Skotnicki i radny Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała.

Pierwsze przemówienie wygłosił 
przewodniczący Rady Powiatu 
w Staszowie Damian Sierant.

Wręczanie odznaczeń rozpoczęto od Brązowych Krzyży Zasługi, którymi 
uhonorowano 4 nauczycielki. Wręczyli: wojewoda świętokrzyski  

Agata Wojtyszek i starosta staszowski Michał Skotnicki. 

cd. na następnej str.

 Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę uhonorowano 21 pedagogów, dyrektorów i pracowników administracyjnych oświaty z terenu powiatu staszowskiego. 

Życzenia i gratulacje pedagogom składa 
starosta staszowski Michał Skotnicki.

cy Damian Sierant, który przypomniał 
historię powstania Komisji Edukacji Na-
rodowej i tworzenia systemu edukacji 
u schyłku XVIII wieku. Przewodniczący 
Damian Sierant podkreślił znaczenie 
nauki i oświaty dla podtrzymania du-
cha narodowego w okresie zaborów, 
a także podziękował pedagogom za 
obecny trud kształcenia i wychowania 
młodego pokolenia. Następnie głos za-
brał starosta staszowski Michał Skotnic-
ki, który przekazał wyrazy wdzięczności 
nauczycielom i dyrektorom oraz pra-
cownikom administracji szkolnej za za-
angażowanie i codzienny trud w kształ-
ceniu i wychowaniu młodzieży, a także 
w administrowaniu placówkami oświa-
ty na terenie powiatu. Życzenia i gra-
tulacje złożyli także: burmistrz miasta 
i gminy Staszów Leszek Kopeć i prze-
wodniczący Rady Miejskiej Staszowa 
Ireneusz Kwiecjasz, a pod koniec ob-
rad sesji do grona przemawiających 
dołączyli: wojewoda Agata Wojtyszek, 
marszałek Adam Jarubas i kurator Kazi-
mierz Mądzik.

Obrady połączonych sesji były tak-
że okazją do wręczenia odznaczeń i 
nagród. Postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Brązowy Krzyż 
Zasługi otrzymały nauczycielki: Agata 
Bazak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Staszowie, Beata Chodurek ze Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Staszowie, Ma-
ria Hodacka z Przedszkola w Połańcu i 
Agata Ozdoba ze Szkoły Podstawowej 
w Czajkowie. ,,Medal Złoty za Długolet-
nią Służbę” otrzymało 21 pedagogów 
i pracowników szkół z terenu powiatu 



4

staszowskiego, ,,Medalem Srebrnym za 
Długoletnią Służbę” uhonorowano 20 
osób a ,,Medalem Brązowym” 17 osób. 
„Medal Komisji Edukacji Narodowej” 
otrzymało 28 pedagogów. Nagrodami 
Ministra Edukacji Narodowej uhono-
rowano 4 pedagogów, a Nagrodami 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 6 
pedagogów. Starosta Staszowski przy-

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej otrzymali: dyrektor Zespołu Szkół w Staszowie 
Izydor Grabowski, nauczyciel w Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie 
Zbigniew Błasiński, nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Staszowie Marek 

Poniewierka i nauczycielka Gimnazjum nr 1 w Staszowie Anna Skubera.

Gratulacje i życzenia pedagogom ziemi staszowskiej 
złożyła wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.

Gratulacje składa marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Przemawia świętokrzyski kurator oświaty  
Kazimierz Mądzik.

 Starosta staszowski Michał Skotnicki przyznał 25 nagród, które wręczył wspólnie z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem  
i wicestarostą Tomaszem Fąfarą. 

Nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty otrzymało  
6 dyrektorów i pedagogów.

znał nagrody za szczególne osiągnięcia 
w pracy dydaktycznej i wychowawczej, 
które otrzymało 25 dyrektorów i peda-
gogów, a burmistrz Staszowa wyróżnił 
swoją nagrodą 54 nauczycieli. W imie-
niu osób uhonorowanych odznaczenia-
mi i nagrodami podziękowała dyrektor 
staszowskiego Liceum Anna Karasiń-
ska. W części artystycznej wystąpiła Or-

kiestra Hut Szkła Gospodarczego pre-
zesa Tadeusza Wrześniaka pod dyrekcją 
Alicji Urbanowicz. Tradycyjny poczę-
stunek dla uczestników uroczystej sesji 
przygotowali pracownicy i uczniowie 
Internatu Zespołu Szkół w Staszowie, 
nad czym czuwała kierownik Ewa Maj. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Protokół odbioru prac podpisują, od lewej: prezes Zbigniew Dziuba, 
 insp. Bożena Mazur, dyr. Jan Ungeheuer i naczelnik Magdalena Fila. 

W czasie odbioru remontu boiska, od lewej: wicestarosta Tomasz Fąfara, dyrektor 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie Jan Ungeheuer, naczelnik Wydziału 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Magdalena Fila, inspektor w Wydziale 
Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mazur i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Obrady 32. sesji Rady Powiatu w Staszowie prowadził przewodniczący Damian 
Sierant, w towarzystwie wiceprzewodniczących: Marka Chyli 

i Stanisława Walczyka.

Wszystkie trzy projekty uchwał radni przyjęli jednogłośnie.

Z obrad 32. sesji Rady Powiatu w Staszowie
Posiedzenie odbyło się w dniu 21 

października br. Do zaproponowa-
nego przez przewodniczącego Rady 
Damiana Sieranta porządku obrad, 
wicestarosta staszowski Tomasz Fąfa-
ra, w imieniu Zarządu Powiatu, zgło-
sił dwa dodatkowe projekty uchwał 
dotyczące: zmian w budżecie powia-
tu na 2016 rok oraz zmiany uchwały 
nr XXVIII/41/16 z dnia 22 lipca br., w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej 
gminie Szydłów. Oprócz w/w projek-
tów, radni jednogłośnie przyjęli trzeci 
projekt uchwały dotyczący wysokości 
opłat za usunięcie i przechowywanie 
statków lub innych obiektów pływają-
cych z obszarów wodnych, położonych 

na terenie powiatu 
staszowskiego, w 
2017 roku. 

Po przegłoso-
waniu projektów 
uchwał przewod-
niczący Damian 
Sierant przedstawił 
radnym informację 
z analizy oświad-
czeń majątkowych 
za 2015 rok, złożo-
nych przez: radnych 
powiatu, członków zarządu powiatu, 
sekretarza, skarbnika, kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu 
oraz osoby wydające decyzje admini-

stracyjne w imieniu starosty. Żadnych 
nieprawidłowości w złożonych oświad-
czeniach nie stwierdzono. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Remont ekonomika zakończony

W dniu 18 października br., dokonano odbioru końcowego zadania 
pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz 
urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana 
Pawła II w Staszowie”.

Zamówienie obejmowało remont 
sali gimnastycznej polegający na cy-
klinowaniu i lakierowaniu podłogi 
sportowej wraz z odtworzeniem linii 
boisk, modernizacji instalacji c.o. oraz 
drobnych naprawach. Dokonano 
również zakupu wyposażenia sprzę-
tu sportowego – tablicy wyników i 
dodatkowych tablic do koszykówki 

wraz z obręczami i siatkami.
W ramach remontu boiska wielo-

funkcyjnego na zewnątrz wykonano 
nowe podłoże ze sztucznej trawy, wy-
mianę ogrodzenia wraz z jego pod-
wyższeniem oraz wymianę siedzisk 
na trybunach. Kolejny zakres robót 
dotyczył bieżni i boiska do pchnięcia 
kulą. Dokonano natrysku poliureta-

nowego bieżni, wymieniono żwir na 
rzutni kulą. Wykonawcą zadań była 
firma ,,Usługi Remontowo-Budowla-
ne Zbigniew Dziuba” z Koniemłotów. 
Wartość wykonanych inwestycji opie-
wa na kwotę 298 tys. 501 zł. brutto, z 
czego dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki może wynieść mak-
symalnie 50%. Dokładna wysokość 
przyznanego dofinansowania będzie 
znana po ocenie przez Ministerstwo 
dokumentów odbiorowych. Pozosta-
łe koszty remontów, około 150 tys. 
zł, zostaną pokryte ze środków wła-
snych powiatu staszowskiego.

Tekst: Mariusz Fijałkowski, foto: Jan Mazanka
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Podczas odbioru w Sztombergach.

W czasie odbioru remontu drogi powiatowej nr 0828T w Korytnicy, od lewej: 
starosta Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, dyr. Zarządu Dróg 

Powiatowych w Staszowie Rafał Suska, inspektor nadzoru Jacenty Szymczyk 
i członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy.

Na drodze powiatowej nr 0823T w Czarzyźnie, od lewej: dyr. Rafał Suska, wójt 
gminy Łubnice Anna Grajko, starosta Michał Skotnicki, radny powiatu Jerzy 

Karwasiński i członek Zarządu Powiatu Janusz Bąk.

Droga powiatowa nr 0854T Szczeka - Kol. Szczeka w m. Szczeka.

Droga powiatowa nr 0823T Łubnice - Budziska w m. Czarzyzna.

Droga powiatowa nr 0116T Pacanów - Grobla w m. Oleśnica.

Droga powiatowa nr 0818T Połaniec - Niekurza w m. Łęg.

Kolejne inwestycje na drogach powiatowych W dniu 5 grudnia br. odbył się 
odbiór końcowy robót wykonanych 
w ramach „Przebudowy odcinków 
dróg powiatowych na terenie Po-
wiatu Staszowskiego w 2016r. w ra-
mach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogo-
wej na lata 2016 – 2019”. 

Inwestycja na drogach powiato-
wych Powiatu Staszowskiego objęła 
odcinki dróg powiatowych o łącznej 
długości 6,504 km i wartości 3 110 
033,01 zł. Zadanie zostało realizowa-
ne przy udziale środków finansowych 
pozyskanych z dotacji Wojewody 
Świętokrzyskiego w wysokości 1 555 
016,00 zł, środków własnych a także 
przy udziale Gminy Bogoria, Łubnice, 
Oleśnica, Rytwiany, Szydłów, Miasta i 
Gminy Połaniec oraz Miasta i Gminy 
Staszów.

Inwestycje prowadzone były na ni-

żej wymienionych drogach powiato-
wych:

1. Przebudowa odcinka drogi po-
wiatowej nr 0780T Wola Malkowska–
Bogoria-Klimontów (na odcinku Jurko-
wice-Pełczyce).

2. Przebudowa odcinka drogi po-
wiatowej nr 0823T Łubnice-Budziska 
w m. Czarzyzna.

3. Przebudowa odcinka drogi po-
wiatowej nr 0116T Pacanów-Grobla w 
m. Oleśnica.

4. Przebudowa odcinka drogi po-
wiatowej nr 0854T Szczeka-Kol. Szcze-
ka w m. Szczeka.

5. Przebudowa odcinka drogi po-
wiatowej nr 0836T Rytwiany-Łubnice 
w m. Rytwiany.

6. Przebudo-
wa odcinka drogi 

powiatowej nr 0828T Korytnica-Kotu-
szów-Kurozwęki w m. Korytnica.

7. Przebudowa odcinka drogi po-
wiatowej nr 0818T Połaniec-Niekurza 
w m. Łęg.

8. Przebudowa odcinka drogi po-
wiatowej nr 0791T Sztombergi-Sulisła-
wice w m. Sztombergi.

Zakres prac obejmował wykona-
nie nawierzchni z mieszanek mineral-
no asfaltowych, chodników, poboczy 
utwardzonych materiałem kamien-
nym, renowacji istniejącego odwod-
nienia a także wykonania i uzupełnie-
nia urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego tj. oznakowanie pionowe 
i poziome dróg.

Tekst i foto: Adam Jur
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Kolejny odcinek drogi powiatowej jak nowy

W czasie odbioru remontu drogi powiatowej Wiśniówka – Niekrasów, od lewej: członek Zarządu Powiatu w Staszowie 
Jerzy Chudy, przedstawiciel firmy DYLMEX Krzysztof Kłap i Henryk Kobryń z Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie. 

W dniu 4 listopada br. dokonano 
odbioru robót na drodze powiatowej 
nr 0813T Wiśniówka – Niekrasów. 
Nawierzchnię odnowiono na odcinku 
o długości 940 m. Wykonawcą robót 
było Konsorcjum firm: Przedsiębior-
stwo Drogowe Sp. z o. o. Dylmex 
Inwestycje Sp.k. i Firma Transporto-
wo–Budowlano–Drogowa „DYLMEX” 
Tomasz Dyl w Staszowie. Wartość ro-
bót wyniosła 128 tys. 139 zł., z czego 
dotacja ze środków budżetu państwa 
na usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych wyniosła 102 tys. 511 zł tj. 
80%, a pozostała kwota w wysokości 
19 tys. 628 zł, tj. 20%, pochodziła z 
budżetu Powiatu Staszowskiego. 

Tekst i foto: Paweł Krakowiak.

Planowanie na finiszu

Remont w staszowskim Liceum

W czasie konsultacji projektu, od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, 
naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Magdalena Fila, dyrektor 
Powiatowego Centrum Sportowego Andrzej Walczowski, insp. ds. marketingu 

w PCS Sławomir Rakowski, projektant Mateusz Turek i wicestarosta Tomasz Fąfara.

Umowę na realizację inwestycji podpisano w Listopadzie, w Starostwie staszowskim. Od lewej: starszy 
specjalista ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie staszowskim Mariusz 

Fijałkowski, przedstawiciel firmy „MAR-TOM Marek Mazur” Tomasz Mazur, dyr. LO w Staszowie Anna Karasińska, 
starosta staszowski Michał Skotnicki, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska oraz naczelnik Wydziału Inwestycji 

i Zamówień Publicznych Magdalena Fila. 

W dniu 30 listopada br. w sta-
rostwie staszowskim, dokonano 
odbioru dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej dla zadania 
pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania pomiesz-
czenia magazynowego w Powia-
towym Centrum Sportowym w 
Staszowie na pomieszczenia re-
kreacyjno-sportowe wraz z peł-
nym wyposażeniem”.

W ramach planowanej inwesty-
cji powstaną pomieszczenia o łącz-
nej powierzchni około 650 m2: sala 
zapasów, sala fitness oraz siłownia 
wraz z zapleczem technicznym. 
Przewidziano również zakup pro-
fesjonalnego wyposażenia dla w/w 
pomieszczeń.

Realizacja zadania w latach: 
2017-2018, uzależniona będzie od 

pozyskania środ-
ków zewnętrz-
nych. Powiat 
Staszowski wystą-
pił z wnioskiem do 
Urzędu Marszał-
kowskiego Wo-
jewództwa Świę-
tokrzyskiego o 
ujęcie planowanej 
inwestycji w „Pro-
gramie rozwoju 
bazy sportowej 
w województwie 
świętokrzyskim na 
2017 rok i lata następne”, a także o 
jej dofinansowanie ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Tekst: Mariusz Fijałkowski
Foto: Jan Mazanka 

Trwa remont w budynku Li-
ceum Ogólnokształcącego im. ks. 
kard. Stefana Wyszyńskiego w 
Staszowie. Odbiór inwestycji reali-
zowanej przez firmę „MAR-TOM” 
Marek Mazur z Wiśniówki w gmi-
nie Zagnańsk jest planowany w 
drugiej połowie grudnia br. 

Zakres prac obejmuje: wymianę 
rynien, rur spustowych i obróbek 
blacharskich budynku szkoły, odtwo-
rzenie zniszczonego tynku zewnętrz-
nego na gzymsach oraz jego pomalo-
wanie. Zaplanowano także podmuro-
wanie kominów w celu poprawienia 
ciągów w kanałach wentylacyjnych i 
uszczelnienie dachu przy kominach i 
wywiewkach dachowych. Roboty we-
wnątrz budynku polegały na zamon-
towaniu dodatkowych grzejników 
centralnego ogrzewania oraz wyko-
naniu odcinków instalacji grzewczej. 
Wartość poprzetargowa inwestycji 

opiewa na kwotę 114 tys. 740 zł. 
brutto. Zadane jest finansowane ze 

środków własnych powiatu. 
Tekst i foto: Michał Skrętek 
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Podczas 
spotkania z 
ratownikami 

medycznymi w 
staszowskim 

szpitalu, 
szefową 

Kancelarii 
Prezesa Rady 

Ministrów 
Beatę Kempę 

powitał 
dyrektor 

szpitala Józef 
Żółciak.

Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa przekazała ratownikom 
kluczyki do ambulansu. Ratownicy medyczni: Paweł Witecki i Grzegorz Piwowarczyk 

podziękowali za przekazany szpitalowi ambulans.

 Ambulans oglądają ratownicy medyczni oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia 
dr n. med. Marek Tombarkiewicz, zastępca dyrektora staszowskiego szpitala ds. lecznictwa 

dr n. med. Jacek Kiełtucki i przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant.

O roli i znaczeniu ratownictwa medycznego w systemie opieki zdrowotnej mówił 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia dr n. med. Marek Tombarkiewicz.

W spotkaniu uczestniczyli, m.in.: parlamentarzyści, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, samorządowcy ziemi staszowskiej na czele z przewodniczącym  
Rady Powiatu w Staszowie Damianem Sierantem.

Ambulans dla szpitala
W Dniu Ratownictwa Medycz-

nego tj. 13 października br. wizytę 
w staszowskim szpitalu złożyła mi-
nister Beata Kempa – członek Rady 
Ministrów, Szef Biura Prezesa Rady 
Ministrów, a także podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Zdrowia dr 
n. med. Marek Tombarkiewicz. 

Podczas spotkania w sali konfe-
rencyjnej szpitala z ratownikami me-
dycznymi i samorządowcami ziemi 
staszowskiej minister Beata Kempa 
odczytała list premier Rządu RP Be-
aty Szydło, skierowany do ratowni-
ków medycznych z okazji ich święta. 
Podobne życzenia złożył także wice-
minister Marek Tombarkiewicz. W 
drugiej części wizyty miało miejsce 
przekazanie na potrzeby szpitala no-
woczesnego ambulansu medyczne-
go. Klucze do karetki odebrali ratow-
nicy medyczni: Grzegorz Piwowar-
czyk oraz Paweł Witecki. Przekazana 
karetka jest jedną z zakupionych dla 
potrzeb zapewnienia pomocy me-
dycznej podczas Światowych Dni 
Młodzieży. W spotkaniu uczestniczy-
li również: posłowie, senatorowie, 

wojewoda świę-
tokrzyski, przed-
stawiciele miast 
i gmin oraz 
gmin powiatu 
staszowskiego.

Tekst: 
Agnieszka 

Antonik
Foto: 

Jan Mazanka
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Staszowscy policjanci otrzymali 
dwa nowe radiowozy

Uroczystość przekazania radiowozów rozpoczął komendant powiatowy policji w Staszowie 
insp. Leszek Dębowski, w środku.

Kluczyki do jednego z radiowozów wręczyli:  
starosta staszowski Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara.

Funkcjonariuszom, którzy przejęli radiowozy, pogratulował komendant 
powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski.Kluczyki do drugiego radiowozu wręczył burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak.

W dniu 25 października br., 
w Komendzie Powiatowej Policji 
w Staszowie odbyło się przekazanie 
dwóch nowych radiowozów. Pojaz-
dy zostały zakupione dzięki pomocy 
powiatu staszowskiego oraz miasta 
i gminy Osiek.

W przekazaniu radiowozów 
uczestniczyli: p.o. komendanta po-
wiatowego Policji w Staszowie insp. 
Leszek Dębowski, starosta staszowski 
Michał Skotnicki, wicestarosta To-
masz Fąfara, burmistrz miasta i gminy 
Osiek Rafał Łysiak, kapelan staszow-
skich policjantów ks. kan. Wiesław 
Kowalewski oraz policjanci. Połowa 
kosztów zakupu samochodów zo-
stała sfinansowana przez Starostwo 
Powiatowe w Staszowie oraz Urząd 
Miasta i Gminy Osiek. Pozostałą część 
kosztów sfinansowano ze środków 
Policji. Rozpoczynając ceremonię 
przekazania radiowozów, komendant 
powiatowy policji w Staszowie insp. 
Leszek Dębowski, przywitał wszyst-
kich zebranych oraz przekazał infor-
mację związaną z zakupem nowych 
radiowozów. Następnie kapelan ks. 
kan. Wiesław Kowalewski poświęcił 
pojazdy, a starosta Michał Skotnicki 
i burmistrz Rafał Łysiak wręczyli po-
licjantom kluczyki. Jeden z Opli Corsa 
pozostanie w KPP Staszów natomiast 
drugi będą użytkowali munduro-
wi z KP Połaniec głównie na terenie 
miasta i gminy Osiek. Auta mimo, że 
są małolitrażowe posiadają wiele no-
woczesnych elementów wyposaże-
nia, zapewniających bezpieczeństwo 
użytkującym ich stróżom prawa, 
a także niskie koszty eksploatacji.

Opr. Mariusz Domagała
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Oficjalne uroczystości poprzedzi-
ło odsłonięcie tablicy w holu szkoły 
poświęconej 200. rocznicy powstania 
placówki. Część oficjalna obchodów, 
którą prowadziły: dyr. Dorota Karasiń-
ska-Kozłowska i Lidia Albiniak, odbyła 
się w hali sportowej. Rozpoczęto od 
wprowadzenia pocztów sztandaro-
wych i odegrania hymnu państwowe-
go. Po odczytaniu historii szkoły, po-
cząwszy od jej powstania w 1816 roku 

200 lat szkoły w Sichowie Dużym

Ten znaczący jubileusz w Zespole Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym, obchodzono w dniu 28 paź-
dziernika br. Obchody rozpoczęto od odprawienia mszy świętej koncelebrowanej w miejscowej kaplicy pw. 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił biskup pomocniczy Diecezji Sandomier-
skiej ks. dr Edward Frankowski.

Za odprawienie mszy świętej i wygłoszenie homilii, ks. biskupowi dr. Edwardowi 
Frankowskiemu podziękowała dyr. Dorota Karasińska-Kozłowska.

Część oficjalną obchodów prowadziły: dyr. Dorota Karasińska-Kozłowska  
i Lidia Albiniak.

Wśród zaproszonych gości, w pierwszym rzędzie, od lewej: przewodniczący 
Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant, starosta staszowski Michał Skotnicki, 
kierownik Oddziału Edukacji i Nauki Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego 

Renata Świercz, wicestarosta Tomasz Fąfara, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał 
Łysiak, zastępca dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki Marcin Kaczmarczyk, zastępca komendanta powiatowego PSP  
w Staszowie mł. bryg. Grzegorz Rajca i prezes stowarzyszenia Marek Sadowski.

Zaproszonym gościom wręczono pamiątkowe puchary  
200-lecia szkoły, odbiera starosta staszowski Michał Skotnicki. Pamiątkowy puchar odbiera przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant. 

Tablicę poświęconą 200. rocznicy powstania placówki odsłoniła kierownik Oddziału 
Edukacji i Nauki Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Renata Świercz, 

w obecności: dyr. Doroty Karasińskiej-Kozłowskiej, starosty staszowskiego Michała 
Skotnickiego, wicestarosty Tomasza Fąfary i wójta gminy Rytwiany Grzegorza 

Forkasiewicza. 

i niełatwych dzie-
jów, szczegól-
nie w latach I i II 
wojny światowej, 
przyszedł czas 
na wręczenie 
pamiątkowych 
pucharów i oko-
l icznościowych 
medali. Następ-
nie przedstawio-
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Z konsultacji reformy edukacyjnej 

Kierownik Oddziału Edukacji i Nauki Departamentu Promocji, 
Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Świętokrzyskiego Renata Świercz, w imieniu marszałka 
Adama Jarubasa wręczyła dyr. Dorocie Karasińskiej-Kozłowskiej 

okolicznościowy grawerton.
W imieniu władz samorządowych powiatu staszowskiego życzenia i gratulacje złożył starosta 

staszowski Michał Skotnicki.

Spotkanie, jakie odbyło się w Starostwie staszowskim w dniu 25 listopada br., z wicewojewodą świętokrzyskim 
Andrzejem Bętkowskim i świętokrzyskim wicekuratorem oświaty Renatą Rabczyńską, otworzył starosta 

staszowski Michał Skotnicki.

Podstawowych informacji na temat projektu reformy edukacji udzieliła 
świętokrzyski wicekurator oświaty Renata Rabczyńska, z prawej wicewojewoda 

świętokrzyski Andrzej Bętkowski.

cd. na następnej str.

no atrakcyjny program artystyczny z 
udziałem wszystkich grup wiekowych 
uczniów, a także nauczycieli. Pod ko-
niec uroczystości zaproszeni goście 
wręczyli dyr. Dorocie Karasińskiej-Ko-
złowskiej okolicznościowe grawertony, 
pisma gratulacyjne i wiązanki kwiatów. 

Wśród przemawiających i składających 
życzenia byli, m.in.: zastępca dyrektora 
Departamentu Sportu dla Wszystkich 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki Mar-
cin Kaczmarczyk, kierownik Oddziału 
Edukacji i Nauki Departamentu Pro-
mocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Tury-

styki w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Renata 
Świercz, przewodniczący Rady Powiatu 
w Staszowie Damian Sierant, starosta 
staszowski Michał Skotnicki i wójt gmi-
ny Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniach 24 i 25 listopada br. w 
Staszowie miały miejsce spotkania 
konsultacyjne poświęcone przygoto-
wywanej reformie edukacji. 

W pierwszym dniu z dyrektorami 
szkół i placówek oświatowych z po-
wiatów: staszowskiego, opatowskiego 
i sandomierskiego spotkali się: święto-
krzyski kurator oświaty Kazimierz Mą-
dzik, dyrektor Wydziału Nadzoru Pe-
dagogicznego i Strategii w Kuratorium 
Oświaty w Kielcach Zbigniew Wojcie-
chowski, dyrektor Wydziału Organiza-
cji i Rozwoju Edukacji Tomasz Pleban, 
a także poseł Marek Kwitek i zastępca 
dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódz-
kiego Marcin Bęben. Natomiast w 
drugim dniu konsultacji z burmistrza-
mi i wójtami powiatu staszowskiego, 
a także przedstawicielami związków 
zawodowych spotkali się: wicewoje-
woda świętokrzyski Andrzej Bętkowski 
i świętokrzyski wicekurator oświaty Re-
nata Rabczyńska. Obydwa spotkania, 
witając wszystkich przybyłych na kon-
sultacje, otworzył starosta staszowski 
Michał Skotnicki. 

Podczas obydwu spotkań przedsta-
wiciele kuratorium wyjaśniali podsta-
wowe cele planowanej reformy oświa-
ty, która w głównym swoim założeniu 
ma służyć przywróceniu systemu opie-
rającego się na 8-letniej szkole podsta-
wowej, 4-letnim liceum ogólnokształ-
cącym i 5-letnim technikum, a także 
3-letniej branżowej szkole I stopnia i 

2-letniej II stopnia. 
Zmianie ulegnie 
także kształce-
nie zawodowe, w 
myśl postulatom 
przedsiębiorców, 
by dostosować je 
do realnych po-
trzeb gospodarki. 
Stopniowe wyga-
szanie gimnazjów 
rozpocznie się od 
roku szkolnego 
2017/2018 i tym 
samym w kolejnych 
latach rekrutacja do tych szkół nie bę-
dzie już prowadzona. Dnia 1 września 
2017 roku, uczniowie, kończący w 
roku szkolnym 2016/2017 klasę szóstą 

szkoły podstawowej, staną się ucznia-
mi siódmej klasy szkoły podstawowej. 
W roku szkolnym 2018/2019 ostat-
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Podczas spotkania, od lewej: wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, wójt gminy Bogoria Władysław Brudek, 
wójt gminy Łubnice Anna Grajko, burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Staszowa dr Dariusz Kubalski, kierownik ZEAS w Bogorii Grażyna Dziedzic i prezes Zarządu Oddziału 

ZBP w Bogorii Grażyna Czerwik.

Od lewej: sekretarz gminy Rytwiany Marianna Stryszowska, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, 
burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, sekretarz miasta i gminy Osiek Dorota Skotarek, zastępca burmistrza 

miasta i gminy Staszów dr Ewa Kondek, burmistrz Leszek Kopeć i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Podczas spotkania w dniu 24 listopada br., z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z powiatów: 
staszowskiego, opatowskiego i sandomierskiego. Od lewej: poseł Marek Kwitek, zastępca dyrektora Wydziału 

Organizacji i Kadr Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Bęben, dyrektor Wydziału Organizacji 
i Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty w Kielcach Tomasz Pleban, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz 

Mądzik i dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii w Kuratorium Zbigniew Wojciechowski.

Spotkanie, jakie odbyło się w auli Zespołu Szkół 
w Staszowie w dniu 24 listopada br., otworzył 

starosta staszowski Michał Skotnicki.

 W spotkaniu udział wzięło około 200 dyrektorów szkół i placówek oświatowych z powiatów: staszowskiego, 
opatowskiego i sandomierskiego, a także przedstawicieli samorządów.

ni rocznik dzieci klas trzecich ukończy 
gimnazjum. Od 1 września 2019 r. w 
ustroju szkolnym gimnazja nie będą 
już funkcjonować. Również od 1 wrze-
śnia 2017 roku, planowane jest wpro-
wadzenie branżowej szkoły I stopnia 
w miejsce zasadniczej szkoły zawodo-
wej. Wprowadzenie branżowej szkoły 
II stopnia dla absolwentów branżowej 
szkoły I stopnia rozpocznie się od roku 
szkolnego 2020/2021. Zmiany w lice-
ach ogólnokształcących i technikach 
mają się rozpocząć od roku szkolnego 
2019/2020, a zakończą się w roku szkol-
nym 2023/2024. Według założeń refor-
ma nie powinna spowodować utraty 
pracy przez aktualnie zatrudnionych na-
uczycieli. Przedstawiono również tzw. 
,,mapę drogową reformy edukacji”, 
która rozpoczęła się w lutym 2016 roku, 
od ogłoszenia ogólnopolskiej debaty 
na temat planowanej reformy. Przyjęcie 
ustawy i skierowanie jej do prezydenta 
RP w celu podpisania planowane jest 
w grudniu br. Termin podjęcia uchwał 
przez samorządy o dostosowaniu sie-
ci szkół do nowego ustroju szkolnego 
upływa z dniem 31 marca 2017 roku, 
co umożliwi, z dniem 1 września 2017 
roku, wdrożenie reformy w szkołach.

W dyskusji podczas obydwu spo-
tkań poruszano, m.in. sprawy doty-

czące: zarządzania szkołami w okresie 
przejściowym, aktualnych prac nad 
nową podstawą programową, przygo-
towania podręczników do klas, które 
zostaną objęte zmianami programowy-
mi w roku szkolnym 2017/2018, bazy 
lokalowej dla powiększanych szkół 
podstawowych, rozwiązań systemo-
wych zapewniających przechodzenie 
nauczycieli ze szkół obecnie funkcjonu-
jących do szkół tworzonych w ramach 
nowego systemu, możliwości funkcjo-
nowania szkół w oparciu o stowarzy-
szenia,, a także zasad podziału na gru-
py w klasach zawodowych.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Nauczyciele dyplomowani 
otrzymali akty nadania 

Wszystkich przybyłych na uroczystość wręczenia 
aktów powitał starosta staszowski Michał Skotnicki.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wręczali: świętokrzyski kurator 
oświaty Kazimierz Mądzik i starosta staszowski Michał Skotnicki. 

Pierwszych dziesięcioro 
pedagogów z powiatu 

staszowskiego odebrało 
akty nadania stopnia 
awansu zawodowego 

nauczyciela 
dyplomowanego.

Kolejnych jedenaścioro 
nauczycieli z powiatu 

staszowskiego odebrało 
akty nadania stopnia 
awansu zawodowego 

nauczyciela 
dyplomowanego.

 W dniu 26 października br. 
w auli Zespołu Szkół w Staszowie, 
odbyła się ceremonia wręczenia 
aktów nadania stopnia awansu za-
wodowego nauczyciela dyplomo-
wanego. 

W ceremonii wręczenia aktów, 
które odebrało 65 nauczycieli przed-
szkoli oraz szkół wszystkich szczebli 
z powiatów: buskiego, sandomier-
skiego, staszowskiego i kazimierskie-
go, uczestniczyli, m.in. świętokrzyski 
kurator oświaty Kazimierz Mądzik, 
starosta staszowski Michał Skotnicki, 
radny Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego Izydor Grabowski i na-
czelnik Wydziału Edukacji, Sportu i 

Turystyki w Starostwie staszowskim 
Tadeusz Kardynał. Ceremonię wrę-
czenia aktów prowadził Tomasz Ple-
ban – dyrektor Wydziału Organizacji 
i Rozwoju Edukacji Świętokrzyskiego 
Kuratorium Oświaty w Kielcach. Akty 
nadania stopnia nauczyciela dyplo-
mowanego wręczono na podstawie 

art. 9b ustawy z 1982 roku – Karta 
Nauczyciela po przeprowadzeniu po-
stępowania kwalifikacyjnego na pod-
stawie złożonych wniosków i uzyska-
niu zaświadczenia o akceptacji komi-
sji kwalifikacyjnej powołanej przez 
świętokrzyskiego kuratora oświaty.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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O bezpieczeństwie w powiecie

Starosta staszowski Michał Skotnicki rozpoczyna posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Obrady 
Powiatowego 

Zespołu 
Zarządzania 

Kryzysowego, 
prowadził szef 
tego Zespołu 
wicestarosta 

Tomasz Fąfara.  
Z lewej: naczelnik 
Wydziału Spraw 
Obywatelskich 
i Zarządzania 
Kryzysowego 

Ryszard Stachura.

W obydwu posiedzeniach uczestniczyli: komendanci powiatowy PSP i policji, inspektorzy powiatowi, 
przedstawiciele Nadleśnictwa Staszów, szpitala i Prokuratury Rejonowej w Staszowie, burmistrzowie i wójtowie 
oraz pracownicy gmin odpowiedzialni za sprawy bezpieczeństwa, a także naczelnicy Wydziałów w Starostwie 

i dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu staszowskiego.

W dniu 30 listopada br., w Sta-
rostwie staszowskim odbyły się 
połączone posiedzenia Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku oraz 
Powiatowego Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego.

Pierwsze posiedzenie prowadził 
starosta staszowski Michał Skotnic-
ki. Po stwierdzeniu prawomocności 
obrad, przyjęciu porządku oraz pro-
tokołu i wniosków z poprzedniego 
spotkania, skarbnik powiatu Jolanta 
Piotrowska zapoznała członków Ko-
misji z projektem budżetu na 2017 
rok, w zakresie ochrony bezpie-
czeństwa publicznego i obywateli 
na terenie powiatu. Po jednogło-
śnym zaopiniowaniu projektu bu-
dżetu, komendant powiatowy PSP 
mł. bryg. Rafał Gajewicz i zastępca 
komendanta powiatowego policji 
w Staszowie podkom. Jacek Roz-
czypała przedstawili informacje o 
przygotowaniu służb powiatowych 
do zbliżającego się okresu świątecz-
no - noworocznego, zabezpieczeniu 
imprez masowych oraz monitoro-
waniu handlu i używania środków 
pirotechnicznych. Obrady zakoń-
czono przedstawieniem propozycji 
do planu działania Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku na 2017 rok.

Obrady Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego, prowa-
dził szef tego Zespołu wicestarosta 
Tomasz Fąfara. 

Po przyjęciu porządku obrad 
oraz protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Zespołu, powiatowy 
lekarz weterynarii Zofia Słomka 
przedstawiła prezentację pt. ,,Afry-
kański pomór świń ASF, nakazy i 
zakazy oraz środki podejmowane 
przez poszczególne służby i inspek-
cje w przypadku wystąpienia choro-
by”. Przekaz informacji zakończono 
15-minutowym filmem zrealizowa-
nym przez Państwowy Instytut We-
terynaryjny w Puławach. Następnie 
poinformowano o możliwościach 
wsparcia osób starszych, bezdom-
nych i zagrożonych bezdomnością, 
potrzebujących pomocy w okresie 
zimy oraz o przygotowaniu służb 
do działań przeciwepidemicznych w 
okresie wzmożonych zachorowań. 
Posiedzenie zakończono przedsta-
wieniem informacji o przygoto-
waniu infrastruktury drogowej na 
okres zimowy oraz zebraniem pro-
pozycji do planu działania PZZK na 
2017 rok.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Z Kongresu Eksporterów Polskich

Wśród 5 osób wyróżnionych ,,Medalem Honorowym Zasłużony dla Eksportu” był starosta staszowski Michał 
Skotnicki. Medale wręczał prezes Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Mieczysław Twaróg, z prawej. Prezes 
Mieczysław Twaróg wręczając medale stwierdził, że są one przyznawane nie tylko za osiągnięcia w eksporcie 
towarów, ale także wiedzy i doświadczeń w różnych obszarach, jak również oferty edukacyjnej i kulturalnej. 

Starosta Michał Skotnicki, będąc także sadownikiem, od wielu lat angażuje się w tworzenie możliwości eksportu, 
głównie szydłowskich śliwek i jabłek, przeważnie do Rosji i na Ukrainę. Na uwagę zasługuje także dorobek 

starosty we współpracy z różnymi samorządami na Ukrainie i ostatnio także w Mołdawii, polegający na wymianie 
doświadczeń i przekazywaniu polskiego dorobku z pracy w strukturach samorządowych, co w tych krajach 

wdrażających obecnie reformy samorządowe ma bardzo istotne znaczenie. Powiat staszowski ma również znaczący 
dorobek w eksporcie oferty kulturalnej i edukacyjnej do naszych wschodnich sąsiadów, co obecnie skutkuje, m.in., 

nauką w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu staszowskiego 50 uczniów z Winnicy i obwodu winnickiego  
na Ukrainie.

Z prawej: dyr. Jan Frysztak, który odebrał list gratulacyjny i medal ,,Wybitny Eksporter Roku 2016” przyznany 
Hutom Szkła Gospodarczego prezesa Tadeusza Wrześniaka. 

W imieniu wyróżnionych ,,Medalem Honorowym 
Zasłużony dla Eksportu” podziękował redaktor naczelny 

dziennika ,,Rzeczpospolita” Bogusław Chrabota.

Tematem przewodnim obrad była 
zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw 
w ramach Strategii na Rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju, natomiast dysku-
sje panelowe dotyczyły w szczególno-
ści: kierunków zagranicznej ekspansji 
przedsiębiorstw, rozwoju eksportu na 
priorytetowych i perspektywicznych 
rynkach zagranicznych, a także kon-
centracji środków promocyjnych na 
priorytetowych branżach.

W części merytorycznej XV Jubile-

W dniu 17 listopada br., w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, odbył 
się XV Jubileuszowy Kongres Eksporterów Polskich zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich. Obrady prowadzili: prezes Stowa-
rzyszenia Mieczysław Twaróg i przewodniczący Rady Głównej Stefan Tka-
czyk. 

uszowego Kongresu Eksporterów Pol-
skich głos zabrali, m.in.: sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Finansów Wiesław 
Janczyk nt. ,,Zagranicznej ekspansji 
przedsiębiorstw”, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi Ryszard Zarudzki nt. ,,Eksportu 
rolno-spożywczego” natomiast radca 
minister Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych Cezariusz Kwaterski przedsta-
wił ,,Działania dyplomacji ekonomicz-
nej w zakresie zagranicznej ekspansji 

przedsiębiorstw”. W trakcie Kongresu 
nagrodami Ministra Rozwoju i Finan-
sów uhonorowano: I Nagrodą - spółkę 
URSUS S.A. Lublin, II Nagrodą – firmę 
PPUH Horus–Energia Sp. z o.o. z Sule-
jówka, III Nagrodą - Fabrykę Sprzętu 
Ratunkowego i Lamp Górniczych „Fa-
ser” SA z Tarnowskich Gór. Puchar i dy-
plom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
otrzymał Zakład Przetwórstwa Owoco-
wo-Warzywnego „Orzech” Sp. z o.o. 
z Kolbuszowej. Medale Honorowe Za-
służony dla Eksportu otrzymali: wice-
premier, minister rozwoju i finansów 
Mateusz Morawiecki, prezes Zarządu 
Ursus S.A. Lublin Karol Zarajczyk, sta-
rosta staszowski Michał Skotnicki, na-
czelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w Starostwie sandomier-
skim Stanisław Kraska oraz redaktor 
naczelny dziennika ,,Rzeczpospolita” 
Bogusław Chrabota. Listy Gratulacyj-
ne i Medale ,,Wybitny Eksporter Roku 
2016” otrzymali: Huta Szkła Gospo-
darczego Tadeusz Wrześniak - odebrał 
pełnomocnik prezesa Jan Frysztak oraz 
Gmina Łoniów - odebrał wójt Szymon 
Kołacz. Listy Gratulacyjne i Puchary 
Stowarzyszenia Eksporterów Polskich 
za Eksportowe Produkty HIT-y Roku 
2016 tj. otrzymało 28 podmiotów, w 
tym: Grupa Azoty Kopalnie i Zakła-
dy Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA z 
Grzybowa. Ponadto 24 podmioty wy-
różniono listami gratulacyjnymi, meda-
lami i pucharami ,,Wybitny Eksporter 
Roku 2016” a 5 redaktorów otrzymało 
listy gratulacyjne i medale ,,Publicysta 
Ekonomiczny Roku 2016”. 

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Łukasz Garczewski
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Rolnik Roku 2016 

Starosta staszowski Michał Skotnicki wręcza dyplom za zajęcie  
I miejsca w kategorii ,,Kół Gospodyń Wiejskich” Iwonie Kamińskiej ze 
,,Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pliskowola” w gminie Osiek.

Od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, radny powiatu i prezes Stowarzyszenia Zbigniew Wiącek, członkinie ,,Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Pliskowola” w gminie Osiek i członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy.

Od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, Elżbieta i Janusz Gałązkowie z Jabłonicy, Piotr  
i Małgorzata Stoliccy z Łubnic, redaktor naczelny Echa Dnia Stanisław Wróbel, eurodeputowany 

dr inż. Czesław Siekierski i członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy.

Dyplom i gratulacje z rąk starosty staszowskiego Michała Skotnickiego i członka Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Piotra Żołądka, odbiera laureat I miejsca w powiecie staszowskim Piotr Stolicki.

W piątek, 4 listopada br., podczas piątkowej gali finałowej w Targach 
Kielce rozstrzygnięto plebiscyt Echa Dnia ,,Rolnik Roku 2016”. Zwycięz-
cą został Roman Popis z Obic w powiecie kieleckim, który jako nagrodę 
główną otrzymał agregat uprawowo-siewny Mamut AUSM 25, ufundo-
wany przez P.U.P.H. DZIEKAN z Zielonki.

Laureatami z terenu powiatu 
staszowskiego zostali: I miejsce - 
Piotr Stolicki z Łubnic, II miejsce 
- Elżbieta i Janusz Gałązkowie z Ja-
błonicy i III miejsce - Zygmunt Stę-
pień z Bukowej. Piotr Stolicki, także 
laureat 10. miejsca w województwie 
świętokrzyskim, wraz z małżonką 
Małgorzatą, prowadzi w Łubnicach 
gospodarstwo ekologiczne. Na 14 
hektarach uprawia zboża, rośli-
ny wysokobiałkowe i grykę, posia-
da także sad śliwowy i jabłoniowy. 
Hoduje kury nioski i króliki, prowa-
dzi pasiekę. W czasie rozstrzygnię-
cia plebiscytu uhonorowano także 
Koła Gospodyń Wiejskich. Z terenu 
powiatu staszowskiego I miejsce 
zajęło ,,Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Pliskowola” w gminie 
Osiek. Podczas gali wręczono szereg 
nagród, wśród których były, m.in.: 
kosiarki elektryczne, kosze z pro-
duktami Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej we Włoszczowie, nawozy 
Firmy EKODARPOL oraz zestawy do 

likierów i książ-
ki kucharskie. 
Laureatom z te-
renu powiatu 
staszowskiego 
nagrody wręcza-
li starosta sta-
szowski Michał 
Skotnicki, czło-
nek Zarządu Po-
wiatu Jerzy Chu-
dy oraz radny 
powiatowy Zbi-
gniew Wiącek. 

Foto: 
Łukasz Garczewski

Tekst: 
arch. Echa Dnia. 



17

Zmiana na stanowisku komendantów powiatowych policji 
w Staszowie

Laureaci z terenu powiatu staszowskiego z wręczającymi nagrody.

Komendant powiatowy policji  
w Staszowie insp. Leszek Dębowski.

Zastępca komendanta powiatowego 
policji w Staszowie podkom.  

Jacek Rozczypała.

Z dniem 6 października br., peł-
niącym obowiązki komendanta 
powiatowego policji w Staszowie 
został insp. Leszek Dębowski. Do-
tychczasowy komendant insp. To-
masz Śliwiński został powołany na 
stanowisko komendanta powia-
towego policji w Skarżysku-Ka-
miennej, a jego zastępca mł. insp. 
Ryszard Komański, został komen-
dantem powiatowym policji w 
Opatowie. 

Insp. Leszek Dębowski jest ab-
solwentem Wydziału Prawa i Admi-
nistracji UMCS w Lublinie. Do Poli-
cji wstąpił we wrześniu 1991 roku. 
Rozpoczął pracę w pionie dochodze-
niowo-śledczym Komendy Rejono-
wej Policji w Sandomierzu. W latach 
1994 - 1999 pracował w Wydziale ds. 
Przestępczości Gospodarczej oraz w 
Zespole ds. Walki z Korupcją KPP w 
Tarnobrzegu. W 1993 roku ukończył 
Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, a 
w 2002 roku Podyplomowe Studium 
Organizacji i Zarządzania. W marcu 
1999 roku został Naczelnikiem Sek-
cji Dochodzeniowo-Śledczej KPP w 
Sandomierzu. W latach: 2002-2007 
pełnił funkcję naczelnika Sekcji Kry-
minalnej. Od 2007 roku był Naczel-
nikiem Wydziału Dochodzeniowo-
-Śledczego. Od 2009 roku - pierwszy 
zastępca komendanta powiatowe-
go policji w Sandomierzu. W dniu 

16 kwietnia 2012 
roku został mia-
nowany na stano-
wisko komendan-
ta powiatowego 
policji w Opato-
wie. Insp. Leszek 
Dębowski został 
odznaczony, m.in. 
Złotą Odznaką 
,,Zasłużony Poli-
cjant”. 

Z dniem 10 
listopada 2016 
roku, komendant 
powiatowy policji 
w Staszowie powie-
rzył podkom. Jacko-
wi Rozczypale obowiązki pierwszego 
zastępcy komendanta powiatowego 
policji w Staszowie.

Podkom. Jacek Rozczypała uro-
dził się 30 marca 1974 roku w 
Opatowie. Jest absolwentem Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach. Do Policji wstąpił w lutym 
1999 roku. Rozpoczął pracę w pionie 
prewencji Komendy Stołecznej Poli-
cji w Warszawie. W roku 2003 został 
przeniesiony do pełnienia dalszej 
służby w Komendzie Powiatowej Po-
licji w Staszowie. Przez kolejne lata 
zdobywał doświadczenie zawodo-
we jako dzielnicowy. W 2006 roku 
zajął I miejsce w zawodach o tytuł 

„Dzielnicowy Roku”. W październiku 
2007 roku został kierownikiem Ogni-
wa ds. Profilaktyki Społecznej Sekcji 
Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w 
Staszowie. W marcu 2009 roku mia-
nowany kierownikiem Rewiru Dziel-
nicowych. W latach 2012 – 2014 
specjalista do spraw Organizacji 
Służby Wydziału Prewencji. W 2014 
roku został naczelnikiem Wydziału 
Prewencji. W 2014 roku ukończył 
Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i 
został mianowany oficerem Policji. 
Odznaczony Brązową Odznaką ,,Za-
służony Policjant”.

Tekst i foto: 
na podst. art. ,,Echa Dnia”.
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Akt powołania osobiście wręczył 
świętokrzyski komendant wojewódz-
ki PSP bryg. mgr Adam Czajka. 6 paź-
dziernika br. w siedzibie Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Staszowie odbyła się uroczysta 
zmiana służby, podczas której został 
odczytany akt powołania na stanowi-
sko zastępcy komendanta powiato-
wego PSP w Staszowie.

Młodszy brygadier Grzegorz Rajca 
służbę w ochronie przeciwpożarowej 
rozpoczął w 1994 r. w chwili podję-
cia nauki w Szkole Aspirantów PSP 
w Krakowie. Po ukończeniu szkoły w 
1996 r., jako dowódca zastępu, podjął 
służbę w Komendzie Rejonowej PSP w 
Opatowie. Od dnia 15.06.1998 r. pełni 
służbę w Jednostce Ratowniczo - Ga-
śniczej w Staszowie gdzie w kolejnych 
latach zajmował stanowiska: dowód-
cy zastępu, dowódcy sekcji, dowód-
cy zmiany, starszego specjalisty, z-cy 
dowódcy JRG, dowódcy JRG. W 2001 
roku ukończył studia magisterskie na 
Akademii Świętokrzyskiej, Wydział 
Zarządzania i Administracji, w 2011 
roku ukończył naukę w Szkole Głów-
nej Służby Pożarniczej na Wydziale In-
żynierii Bezpieczeństwa Pożarowego 

uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, 
natomiast w roku 2013 zakończył stu-
dia podyplomowe w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy w Wyższej 
Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach.

Mł. bryg. Grzegorz Rajca pełni 
również wiele funkcji społecznych, 
jest między innymi prezesem Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Sichowie Ma-
łym, członkiem Prezydium Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych 

W dniu 5 października 2016 roku w Komendzie Wojewódzkiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyła się uroczystość powołania mł. 
bryg. mgr inż. Grzegorza Rajcy na stanowisko zastępcy komendanta po-
wiatowego PSP w Staszowie z dniem 6 października br. 

Powołanie zastępcy komendanta 
powiatowego PSP w Staszowie

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie.

Od lewej: komendant powiatowy PSP w Staszowie mł. bryg. Rafał Gajewicz, zastępca komendanta powiatowego 
mł. bryg. Grzegorz Rajca, świętokrzyski komendant wojewódzki PSP w Kielcach bryg. Adam Czajka oraz zastępcy 

komendanta: st. bryg. Stanisław Woś i st. bryg. Robert Sabat.

Straży Pożarnych RP w Staszowie. Od 
2006 roku Grzegorz Rajca jest nie-
przerwanie, trzecią kadencję z rzędu, 
radnym powiatu staszowskiego. W 
latach: 2010 – 2014, pełnił również 
funkcję członka Zarządu Powiatu w 
Staszowie. W uznaniu zasług na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej oraz za 
wzorowe wykonywanie obowiąz-
ków służbowych został wielokrotnie 
odznaczony i wyróżniony, m.in.: Brą-
zowym Krzyżem Zasługi, Brązowym 
Medalem „Za Długoletnią Służbę”, 
Srebrną Odznaką „Zasłużony dla 
Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązo-
wym, Srebrnym i Złotym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Dyplo-
mem Komendanta Głównego PSP.

Tekst: Paulina Strojna.
Foto: arch. Komendy
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CZAD i OGIEŃ 
OBUDŹ CZUJNOŚĆ

O ile ogień potrafimy dostrzec i w porę 
zareagować to w przypadku tlenku węgla 
jesteśmy dużo bardziej bezradni, gdyż tle-
nek węgla zwany potocznie czadem jest 
gazem bezbarwnym i bezwonnym. Czad 
jest nieco lżejszy od powietrza w przypad-
ku wniknięcia do układu oddechowego 
człowieka wiąże się na trwale z hemoglo-
biną krwinek i hamuje oddychanie tkan-
kowe. 

Na skutek niewłaściwego odprowadza-
nia spalin i dymu z urządzeń grzewczych 
czad może być szczególnie niebezpieczny dla 
zdrowia a nawet życia ludzi.

Zaniedbania w zakresie czyszczenia i prze-
glądów okresowych stanu technicznego 
przewodów kominowych mogą być – a jak 
wykazuje praktyka codzienna – są przyczyną 
śmiertelnych zatruć tlenkiem. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Staszowie apeluje aby:
• wykonywać okresowe przeglądy instalacji 

wentylacyjnej i przewodów kominowych 
oraz ich czyszczenia, podczas używania 
jako opału drewna i węgla należy prze-
glądy wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 
miesiące, podczas używania gazu ziemne-
go lub oleju opałowego przegląd należy 
wykonywać nie rzadziej niż raz na 6 mie-
sięcy,

• nie zasłaniać kratek i otworów wentyla-
cyjnych,

• przy montażu instalacji i urządzeń grzew-
czych korzystać z usług wykwalifikowa-
nych osób,

• użytkować wyłącznie sprawne urządze-
nia, kontrolować ich stan techniczny,

• w przypadku wymiany okien na nowe, 
sprawdzić poprawność działania wentyla-
cji, nowe okna są zazwyczaj o wiele bar-
dziej szczelne i mogą pogarszać wentyla-
cję,

• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza 
w kratkach np.: poprzez przyłożenie kart-
ki papieru - przy prawidłowej wentylacji 
kartka powinna przylegać do kratki,

• dla bezpieczeństwa należy zamontować 
czujniki tlenku węgla lub dymu,

• nie bagatelizować objawów duszności, 
bólu i zawrotów głowy, nudności, wymio-
tów, osłabienia, przyspieszenia czynności 
serca i oddychania, objawy te mogą być 
sygnałem zatrucia czadem,

• nie zostawiać pojazdów silnikowych 
w garażach z zapalonym silnikiem.

Opracował: 
mł. bryg. Grzegorz Rajca
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Nowym prezesem Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w 
Staszowie został wybrany dotychcza-
sowy wiceprezes, starosta staszowski 
Michał Skotnicki. Wiceprezesami zo-
stali druhowie: Stanisław Walczyk z 
gminy Połaniec, Wiesław Woszczyna z 
gminy Rytwiany i wójt gminy Rytwia-
ny Grzegorz Forkasiewicz. Nie doko-
nano zmian na stanowiskach sekreta-
rza i skarbnika, funkcje te dalej pełnić 
będą: druh Mieczysław Madej i druh 
Roman Myśliwiec. W/w 6 druhów 
weszło w skład 9-osobowego Prezy-
dium Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Staszowie, a pozostali 
3 członkowie prezydium to: Grzegorz 
Kwietniewski z gminy Staszów, Mar-
cin Snopek z gminy Bogoria i Józef 
Dulęba z gminy Łubnice. 

Wybrano nowy Zarząd Powiatowy OSP 

W sobotę, 26 listopada br., podczas IV Zjazdu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Staszowie wybrano nowe 
władze, a także przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  
i delegatów na Zjazd Wojewódzki OSP. 

Obrady zjazdu prowadził druh Stanisław Mazur z gminy Oleśnica.

W pierwszej części obrad wręczono odznaczenia. 
,,Złoty Znak Związku” z rąk prezesa Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w 

Kielcach Mirosława Pawlaka otrzymał druh Józef 
Dulęba – komendant gminny Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Łubnicach.

 Brązowy Medal ,,Za zasługi dla pożarnictwa” 
otrzymała Aleksandra Konefał ze Starostwa 

staszowskiego. Srebrnym Medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa” 
wyróżniono druha Lucjana Piotrowskiego.

Sprawozdania z działalności związku za minione  
4 lata złożył dotychczasowy wiceprezes druh 

Wiesław Woszczyna. 
Sprawozdanie uzupełnił dotychczasowy wiceprezes 

druh Michał Skotnicki. 

Przemawia druh Mirosław Pawlak - prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  

w Kielcach. 

Funkcję sekretarza Komisji Skrutacyjnej w czasie obrad 
zjazdu pełnił druh Łukasz Gondek z gminy Szydłów.

Zjazd wybrał także 4 druhów do 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP w Kielcach: Michała 
Skotnickiego, Adama Siekierskiego, 
Sławomira Kapustę i Henryka Stawia-
rza. W/w druhowie oraz druh Grze-
gorz Rajca zostali także delegowani 
na obrady Zjazdu Wojewódzkiego 
OSP w Kielcach. W skład nowej Komi-
sji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Staszowie weszli 

druhowie: przewodniczący - Jarosław 
Sierant z gminy Staszów i członko-
wie: Włodzimierz Kawalec z gminy 
Łubnice i Mariusz Żmuda z Gminy Ry-
twiany.

W zjeździe uczestniczyło 76 
druhów reprezentujących jednost-
ki OSP z wszystkich gmin powiatu 
staszowskiego, w tym 36 delegatów 
z prawem głosowania, delegowa-
nych przez Zarządy Miejsko-Gminne 
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,,Barbórka” w Dolomitach

Nowym prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Staszowie na najbliższą 5-letnią 

kadencję został wybrany dotychczasowy wiceprezes, 
starosta staszowski Michał Skotnicki.

Nad prawidłowym przebiegiem zjazdu czuwał 
sekretarz ZOP ZOSP RP w Staszowie  

druh Mieczysław Madej.

W zjeździe udział wzięło 76 druhów reprezentujących wszystkie jednostki OSP powiatu staszowskiego, w tym 
36 druhów delegatów z prawem głosowania wybranych przez Zarządy Miejsko-Gminne i Gminne Związków 

OSP z terenu powiatu staszowskiego.

Prezes Longin Bokwa odbiera kwiaty i życzenia od 
starosty staszowskiego Michała Skotnickiego.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie starosta staszowski Michał Skotnicki 
podziękował za wybór i przedstawił wyniki obrad, w czasie których ukonstytuował się nowy skład Zarządu.

i Gminne OSP. Ustępujący, dotych-
czasowy prezes ZOP ZOSP RP w 
Staszowie Romuald Garczewski, któ-
ry nie ubiegał się o reelekcję, podzię-
kował wszystkim druhom za współ-
pracę w czasie minionych dwóch 
kadencji, w czasie których pełnił 
tę ważną funkcję. Sprawozdania z 
ostatniej kadencji zostały przygo-
towane w formie prezentacji multi-
medialnych, które omówili dotych-

czasowi wiceprezesi Zarządu Od-
działu Powiatowego: druh Wiesław 
Woszczyna i druh Michał Skotnicki. 
Podobną prezentację dotyczącą sta-
nu zagrożenia pożarowego i staty-
stykę zdarzeń na terenie powiatu 
staszowskiego przedstawił komen-
dant powiatowy PSP w Staszowie 
mł. bryg. Rafał Gajewicz. 

Podczas zjazdu wręczono tak-
że odznaczenia strażackie: ,,Złotym 

Znakiem Związku” został uhonoro-
wany druh Józef Dulęba – komen-
dant gminny Związku OSP w Łub-
nicach. Srebrnym Medalem ,,Za za-
sługi dla pożarnictwa” wyróżniono 
prezesa Jednostki OSP w Wiązow-
nicy Małej Lucjana Piotrowskiego, 
a Medalem Brązowym Aleksandrę 
Konefał ze Starostwa Powiatowego 
w Staszowie.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Jak co roku władze powiatu 
staszowskiego na Święcie Górni-
ków w Kopalniach Dolomitu SA w 
Sandomierzu, jakie odbyło się w so-
botę 3 grudnia br. w Klimontowie, 
reprezentowali: starosta staszowski 
Michał Skotnicki i członek Zarządu 
Powiatu Jerzy Chudy. 

Starostowie składając życzenia i 
gratulacje, przekazali prezesowi Lon-
ginowi Bokwie wiązankę kwiatów i 
okolicznościowe pismo, w którym czy-
tamy, m.in. ,,Z okazji „Dnia Górnika”, 
Panu Prezesowi, Członkom Zarządu, 
a także wszystkim Pracownikom Ko-
palń Dolomitu SA w Sandomierzu, 
składamy najserdeczniejsze gratulacje 

i życzenia dalszych wielu lat pomyśl-
nego funkcjonowania Spółki oraz jak 
najlepszych wyników finansowych. 
Ponad trzydziestoletnia obecność ,,Do-
lomitów” na rynku w Polsce, świadczy 
o wysokiej jakości produkowanych w 
Spółce grysów, tłuczni, mieszanek i 
nawozów mineralnych, przy jednocze-
snym zachowaniu najwyższych stan-
dardów bezpieczeństwa, poszanowa-
nia środowiska naturalnego oraz tro-
ski o lokalną społeczność. Wyrażamy 
najszczersze zadowolenie, że Spółka 
prowadzi wydobycie także na terenie 
naszego powiatu w Kopalni Jurkowi-
ce-Budy, zatrudniając ponad 100 pra-
cowników, z perspektywą utworzenia 

kolejnych miejsc pracy, czego jak naj-
serdeczniej życzymy”.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski
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,,Dzień Górnika” po raz 50.Tradycyjne uroczystości ,,Bar-
bórkowe” górników siarkowych 
Grupy Azoty Kopalń i Zakładów 
Chemicznych Siarki ,,Siarkopol” 
SA w Grzybowie, połączone z ob-
chodami 50-lecia Spółki, odbyły 
się w dniu 2 grudnia br., w re-
prezentacyjnych salach ,,Zakątka 
Świętokrzyskiego” w Sielcu.

Wśród zaproszonych gości na 
,,Barbórkowej” gali obecni byli, m.in. 
posłowie: Anna Krupka i Michał Cie-

ślak, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Zdrowia dr n. med. Marek 
Tombarkiewicz, a także prezesi spół-
ek kooperujących z ,,Siarkopolem” 
oraz przedstawiciele samorządów 
ziemi staszowskiej i buskiej, na czele 
z: przewodniczącym Rady Powiatu 
w Staszowie Damianem Sierantem, 
starostą staszowskim Michałem 

Oficjalne przemówienie wygłosił prezes Zarządu 
Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA w Grzybowie 

Karol Dytkowski.

,,Honorową szpadę górniczą” otrzymał dyrektor Zakładu Chemicznego 
Spółki Grupa Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA w Grzybowie Stanisław Świętoń. 

Prezes Karol Dytkowski wręcza odznaki honorowe ,,Zasłużony dla Siarki 
w Grzybowie”, które otrzymało 52 osoby.

Honorową Odznakę ,,Zasłużony Ratownik Górniczy Ratowniczej Stacji Górnictwa 
Otworowego” otrzymało 5 ratowników.

,,Honorowy kord górniczy” z rąk prezesa Karola Dytkowskiego otrzymał  
wiceprezes Zarządu Spółki Wiesław Grudzień.

Medale ,,Za 
długoletnią 

służbę”, 
przyznane przez 

Prezydenta 
RP, wręczył 

podsekretarz 
stanu w 

Ministerstwie 
Zdrowia dr n. 
med. Marek 

Tombarkiewicz.

Skotnickim i starostą buskim Jerzym 
Kolarzem. Oficjalne przemówienie 
wygłosił prezes Zarządu Grupy Azoty 
KiZChS ,,Siarkopol” SA w Grzybowie 
Karol Dytkowski, który przedstawił 
osiągnięcia produkcyjne z minionych 
11 miesięcy, jak również plany roz-
woju Spółki na najbliższy rok, m.in. 
związane z rozbudową bazy prze-
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Przemawia podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia dr m. med. Marek Tombarkiewicz.

cd. na następnej str.

Gratulacje i życzenia składa starosta staszowski 
Michał Skotnicki. 

Starosta Michał Skotnicki przemawiał w imieniu samorządowców z powiatów: staszowskiego i buskiego.

 Prezes Karol Dytkowski wręczył kolejne stopnie górnicze 5 pracownikom.

ładunkowej przy linii kolejowej LHS 
oraz kontynuacją inwestycji w Ko-
palni Osiek, co m.in. wymaga zmia-
ny biegu drogi krajowej nr 79.

Jak co roku wręczono odznacze-
nia państwowe i resortowe, górni-
czą szpadę, kord i czaka. Decyzją Mi-
nistra Energii stopień ,,Generalnego 
Dyrektora Górniczego III-go stopnia” 
otrzymał prezes Zarządu Spółki Ka-
rol Dytkowski, a stopień ,,Dyrektora 
Górniczego I-go stopnia” wicepre-
zes Wiesław Grudzień. ,,Honorową 
szpadę górniczą” otrzymał dyrektor 
Zakładu Chemicznego Spółki Grupa 
Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA w Grzy-
bowie Stanisław Świętoń, a ,,Ho-
norowy kord górniczy” wiceprezes 
Zarządu Spółki Wiesław Grudzień. 
,,Honorowym czakiem górniczym” 
wyróżniono: Alicję Witek – dyrektor 
Departamentu Finansów w Spółce 

Grupa Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA 
w Grzybowie i Małgorzatę Salomon 
– kierownik Centrum Usług Labora-
toryjnych i Ochrony Środowiska.

Medalem złotym ,,Za długoletnią 
służbę”, przyznanym przez Prezyden-
ta RP, uhonorowano 13 pracowników: 
Grzegorza Fita, Krzysztofa Kaczmar-
czyka, Jana Kaczmarskiego, Mirosła-
wę Kępińską, Wiesławę Kwitek, Jana 
Łukawskiego, Wojciecha Michalskie-
go, Elżbietę Mołas, Macieja Przetaka, 
Zygmunta Stępnia, Andrzeja Strzyża, 
Feliksa Supę i Ireneusza Wyrazika. 
Medalem srebrnym ,,Za długoletnią 
służbę” odznaczono pięciu pracow-
ników a medalem brązowym dwóch. 
Decyzją Ministra Energii 15 pracow-
ników otrzymało honorową odznakę 
,,Zasłużony dla Górnictwa Rzeczypo-
spolitej Polskiej”. Z okazji ,,Dnia Gór-
nika” i 50-lecia Spółki Grupa Azoty 

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki 
,,Siarkopol” SA w Grzybowie, Zarząd 
przyznał odznaki ,,Zasłużony dla Siar-
ki w Grzybowie”, które otrzymało 52 
osoby. 
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Honorową Odznakę ,,Zasłużony 
Ratownik Górniczy Ratowniczej Sta-
cji Górnictwa Otworowego” otrzy-
mało 5 ratowników, kolejne stopnie 
górnicze 5 pracowników, a dyplomy 
i nagrody pieniężne za udział w kon-
kursie ,,Zdrowe i bezpieczne miej-

sce pracy” 3 pracowników. Prezes 
Karol Dytkowski i członek Zarządu 
Zbigniew Snopkiewicz zostali wyróż-
nieni odznakami honorowymi ,,Za-
służony dla miasta Staszowa”. Pod 
koniec uroczystości odczytano nade-
słane listy gratulacyjne, a obecne na 

uroczystości delegacje przekazały na 
ręce prezesa Karola Dytkowskiego 
kwiaty i pamiątkowe upominki. Jak 
co roku, siarkową ,,Barbórkę” zakoń-
czono ,,Karczmą piwną”.

 Tekst: Jan Mazanka
 Foto: Sławomir Rakowski

Tegoroczne uroczystości ,,Barbórkowe” górników siarkowych Grupy Azoty 
Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki ,,Siarkopol” SA w Grzybowie, połączone 

z obchodami 50-lecia Spółki, odbyły się w dniu 2 grudnia br., w reprezentacyjnych 
salach ,,Zakątka Świętokrzyskiego” w Sielcu. 

Uroczystego otwarcia fermy dokonali: prezes Ekoplonu dr Stefan Sajkiewicz 
i kierownik fermy Wojciech Łukaszewicz. Ferma w Potoku należy do najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju.

Pierwsze kurniki gotowe do produkcji.

Kwiaty prezesowi Karolowi Dytkowskiemu wręczył wicestarosta Tomasz Fąfara.

Ferma drobiu powstaje w PotokuW dniu 12 grudnia br., miało 
miejsce oficjalne otwarcie Fermy 
Drobiu Potok – inwestycji zrealizo-
wanej przez firmę EKOPLON Sp. z 
o.o. Sp. K. z Grabek Dużych. To naj-
większa inwestycja na terenie Gmi-
ny Szydłów w ostatnich latach.

Przed przecięciem wstęgi prezes 
dr Stefan Sajkiewicz wyraził swoje za-
dowolenie ze zrealizowanego pierw-
szego etapu inwestycji i zaznaczył, 
że jest to najnowocześniejszy obiekt 
tego typu w Polsce. Docelowo będzie 
się składać z 9 budynków inwentar-
skich oraz fermy doświadczalnej, któ-
ra będzie pierwszym w województwie 
świętokrzyskim nowoczesnym ośrod-
kiem badawczym hodowli drobiu. Do-
celowo ferma będzie mogła pomieścić 
360 tys. szt. brojlerów, w dziewięciu 
budynkach inwentarskich, po 40 tys. 

szt. na jeden budynek 
inwentarski. 

W otwarciu uczest-
niczyli m.in. Michał 
Skotnicki – starosta 
staszowski, Jan Klam-
czyński – wójt gminy 
Szydłów, Zofia Słom-
ka – powiatowy in-
spektor weterynarii w 
Staszowie, pracowni-
cy firmy Ekoplon. Po-
święcenia budynków 
dokonał ks. Edward 
Szymczyk – proboszcz 
parafii Potok.

Tekst i foto: Ewelina 
Walczak
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Uroczystości rocznicowe w staszowskim Liceum

Kwiaty przed popiersiem patrona szkoły ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego złożyli, od lewej: starosta 
staszowski Michał Skotnicki, wicedyrektor LO Aniceta Wójcik, były dyr. Adam Koziński oraz Jacek Jaworski 

reprezentujący Huty Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka.    

Słowa uznania i życzenia dla dyrekcji szkoły oraz młodych aktorów 
wyraził starosta staszowski Michał Skotnicki i wręczył dyr. Annie 

Karasińskiej bukiet kwiatów. 

Podczas inscenizacji pt. „Ja Ciebie chrzczę Polsko…”.   

Rozpoczęto mszą św. w koście-
le parafialnym pw. św. Bartłomieja 
Apostoła w Staszowie, podczas której 
wszystkich wiernych serdecznie powi-
tał proboszcz parafii ks. kan. Szczepan 
Janas. Po zakończeniu mszy św. uczest-
nicy uroczystości przeszli do budynku 
staszowskiego liceum. W sali gimna-
stycznej staszowskiego LO licznie zgro-
madzili się absolwenci, uczniowie wraz 
z rodzicami, emerytowani i obecni pe-
dagodzy, a także przedstawiciele władz 
samorządowych, dyrektorzy, naczelni-
cy i kierownicy jednostek organizacyj-
nych powiatu staszowskiego i miasta 
Staszowa oraz duchowieństwo i zapro-
szeni goście. 

Uroczystość rozpoczęto od ode-
grania hymnu państwowego, po czym 
wszystkich zebranych przywitała dyrek-
tor LO Anna Karasińska, która także za-
prosiła do wysłuchania spektaklu słow-
no-muzycznego pt. „Ja Ciebie chrzczę 

Polsko…” w wykonaniu uczniów szko-
ły. Kolejnym punktem uroczystości był 
wykład dotyczący stanu wojennego, 
jaki wygłosiła Marzena Grosicka z kie-
leckiej Delegatury Instytutu Pamięci 
Narodowej. Swoimi refleksjami z okre-
su stanu wojennego podzielił 
się z zebranymi były opozy-
cjonista Józef Małobęcki. Na-
stępnie starosta staszowski 
Michał Skotnicki serdecznie 
podziękował za zaproszenie, 
złożył życzenia okolicznościo-
we i świąteczne oraz wręczył 
dyr. Annie Karasińskiej bukiet 
kwiatów. Podczas uroczysto-
ści rozstrzygnięto także kon-
kursy, których tematem była 
postać patrona staszowskiego 
liceum. Laureatami poszcze-
gólnych konkursów zostali: 

1. IV edycja konkursu 
plastycznego pt. „Ksiądz kar-

W dniu 13 grudnia br., w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Staszowie, odbyły się uroczystości upamiętniające patrona 
szkoły, połączone z obchodami 35. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego. 

dynał Stefan Wyszyński – człowiek, ka-
płan, patriota”: w kat. liceów: I miejsce 
Patrycja Mnich z Liceum Ogólnokształ-
cącego im. ks. kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Staszowie. W kat. gimnazjów: 
I miejsce ex-aequo Emili Fołta z Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 w Staszowie 
oraz Maciej Molski z Publicznego Gim-
nazjum w Szydłowie, II miejsce ex-
-aequo Oliwia Szewczyk z Publicznego 
Gimnazjum w Ruszczy oraz Weronika 
Mas z Publicznego Gimnazjum nr 1 w 
Staszowie, III miejsce ex-aequo Natalia 
Piechocińska z Publicznego Gimnazjum 
nr 2 w Staszowie oraz Małgorzata Giera 
z Publicznego Gimnazjum w Bogorii, IV 
miejsce ex-aequo Artur Głód z Publicz-
nego Gimnazjum w Łubnicach oraz 
Małgorzata Drąg z Publicznego Gimna-
zjum w Ruszczy. 

2. Konkurs wiedzy o słudze bo-
żym ks. kard. Stefanie Wyszyńskim: I 
miejsce: Kinga Suska, II miejsce: Kata-
rzyna Tęcza, III miejsce: Paulina Mular-
czyk. 

Zwycięzcom konkursów wręczono 
nagrody książkowe i złożono serdeczne 
gratulacje za udział. 

Tekst i foto: Michał Skrętek 
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35 lat TowarzystwaStaszowskie Towarzystwo Kul-
turalne obchodzi swoje 35-lecie. Z 
tej okazji, w dniu 1 grudnia br., w 
sali narad Urzędu Miasta odbyło się 
uroczyste spotkanie, w czasie któ-
rego podsumowano bardzo boga-
ty dorobek Towarzystwa, zarówno 
w dziele archiwizowania wydarzeń 
kulturalnych ziemi staszowskiej, ja-
kie miały miejsce na przestrzeni kil-

Spotkanie rozpoczął prezes Staszowskiego 
Towarzystwa Kulturalnego dr Dariusz Kubalski, 

który także przedstawił dotychczasowy dorobek 
działalności Towarzystwa.

Obchody jubileuszu 35-lecia STK swoją obecnością uświetnili, m.in.: członkowie 
Towarzystwa, samorządowcy, regionaliści, przedsiębiorcy, słuchacze Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, pedagodzy.

Starosta staszowski Michał Skotnicki wręczył odznaki honorowe 
,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Po wręczeniu odznak honorowych ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Od lewej: starosta staszowski 
Michał Skotnicki, Wiesław Kot, Władysław Sadłocha i Lucjan Zaczkowski.

Obchody jubileuszu 35-lecia STK swoją obecnością uświetnili, m.in.: członkowie 
Towarzystwa, samorządowcy, regionaliści, przedsiębiorcy, słuchacze Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, pedagodzy.

Za stołem prezydialnym, m.in., od lewej: przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Ireneusz Kwiecjasz, starosta 
staszowski Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara.

ku stuleci, jak również kreowania 
własnych inicjatyw i pomysłów. 

Wśród dokonań Towarzystwa z 
minionych lat znalazł się bardzo bo-
gaty dorobek edytorski STK, na który 
złożyło się wydanie ponad 220 pozycji 
książkowych, ufundowano kilka pa-

miątkowych tablic i obelisków, a także 
pomnik ,,Pomordowanym na wscho-
dzie” i ,,Ławeczkę Adama Bienia” 
w staszowskim parku jego imienia. 
Wydano kilka kolekcji medali pamiąt-
kowych, jak również zgromadzono 
bezcenne dla ,,małej ojczyzny” zbiory 
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Wręczono Świętokrzyskie Nagrody Kultury

Jako pierwsi pamiątkowe medale 35-lecia STK i listy z podziękowaniami otrzymali, od lewej: starosta 
staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, zastępca burmistrza Staszowa dr Ewa Kondek, 

przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Kwiecjasz i prezes honorowy STK dr n. med. Andrzej Maciej Zarębski.

Starostowie 
przekazali na ręce 

prezesa dr. Dariusza 
Kubalskiego grawerton, 

a wiceprezes Teresa 
Cierlik otrzymała bukiet 

róż.

Świętokrzyską Nagrodę Kultury z rąk marszałka województwa świętokrzyskiego odbiera 
staszowski regionalista Lucjan Zaczkowski, obok Grzegorz Świercz – przewodniczący 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

muzealne. 
Jubileuszowe spotkanie było oka-

zją do wręczenia honorowych odznak 
,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” przy-
znanych przez ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego, które otrzymali 
staszowscy regionaliści: poeta Wie-
sław Kot, malarz i rzeźbiarz Władysław 
Sadłocha oraz kustosz Muzeum Ziemi 
Staszowskiej Lucjan Zaczkowski. Ho-
norowymi odznakami ,,Zasłużony dla 
Miasta Staszowa” wyróżniono: Teresę 
Cierlik, Kazimierę Dorosińską, Marka 
Sobieniaka, Józefa Żaka, Stanisława 
Ratusznika, Sławomira Migalskiego i 
PPHU ,,Subor” Zakład Pracy Chronio-
nej w Staszowie.

Na ręce prezesa STK dr. Dariusza 
Kubalskiego przekazano życzenia i gra-
tulacje, w tym kwiaty i grawerton od 
Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie. 
Z okazji jubileuszu listami gratulacyjny-
mi i pamiątkowymi medalami podzię-
kowano za współpracę i wspieranie 
STK ponad 40 osobom, wśród których 
znaleźli się: samorządowcy, nauczycie-
le, przedsiębiorcy, członkowie stowa-
rzyszeń i działacze społeczni.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 6 października br., 16 
osób i instytucji otrzymało Świę-
tokrzyskie Nagrody Kultury. W 
tym gronie znalazł się zasłużony 
regionalista i działacz społeczny ze 
Staszowa Lucjan Zaczkowski. Ce-
remonia wręczenia nagród odbyła 
się w Muzeum Wsi Kieleckiej w To-
karni. 

Świętokrzyskie Nagrody Kultury 
każdego roku są przyznawane przez 
Zarząd Województwa. Trafiają do 
osób, instytucji, stowarzyszeń oraz 
zespołów za szczególne dokonania 
w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochronę dziedzic-
twa narodowego. Marszałek Adam 
Jarubas, dziękując laureatom za zaan-
gażowanie i kreatywność, które prze-
kładają się na ożywienie życia kultu-
ralnego regionu, mówił również o za-
planowanych na najbliższe miesiące i 
lata inwestycjach mających poprawić 
infrastrukturę instytucji kultury. Świę-
tokrzyską Nagrodę Kultury I stopnia 
otrzymali: fotografik Piotr Kaleta, 
Zdzisław Purchała – rzeźbiarz, poeta, 
prozaik i fraszkopisarz oraz rzeźbiarz 
Eugeniusz Zegadło. W gronie laure-
atów nagrody II stopnia znaleźli się: 
Anna Benicewicz–Miazga, Lucyna i 

Andrzej Kozłowscy, Sławomir Micek, 
Krzysztof Myśliński, Wojciech Sta-
churski, Bożena Szatkowska–Mostek, 
Arkadiusz Szostak, Ewa Gumuła i Lu-
cjan Zaczkowski. Honorowe nagrody 
kultury otrzymali: Ośrodek Kultural-
no-Historyczny „Beldonek” – Pałac 
Wielopolskich w Chrobrzu, działający 
przy WDK w Kielcach Teatr Plastyczny 
„Sen” oraz pałacyk Henryka Sienkie-
wicza w Oblęgorku. Pośmiertnie sta-
tuetkę przyznano Zofii Korzeńskiej.

Lucjan Zaczkowski jest współtwór-
cą i opiekunem Regionalnej Izby Tra-
dycji – Muzeum Ziemi Staszowskiej, 
działaczem spo-
łecznym, sporto-
wym i kulturalnym. 
Jest także preze-
sem honorowym 
S t a s z o w s k i e g o 
Towarzystwa Kul-
turalnego. Ma w 
swoim dorobku 
publikacje książ-
kowe poświęcone 
ziemi staszowskiej, 
jest również redak-
torem naczelnym 
kwartalnika „Go-
niec Staszowski”. 

Lucjan Zaczkowski to także inicjator 
kół PTTK w staszowskich szkołach 
średnich, założyciel koła Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego oraz 
jego prezes. Jest współorganizato-
rem wielu wystaw numizmatycznych, 
pomysłodawcą i projektantem me-
dali okolicznościowych związanych 
z ważnymi wydarzeniami w regionie 
oraz tablic pamiątkowych i pomni-
ków w Staszowie. To także współza-
łożyciel staszowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Tekst i foto: arch. Urząd Marszałkow-
ski Województwa Świętokrzyskiego
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Podczas wręczania medali i dyplomów po zakończeniu V Biegu Niepodległości.

Wśród uczestników uroczystości w Staszowie był, m.in. europoseł dr inż. Czesław Siekierski.

Dary kościołowi składają: starosta staszowski Michał Skotnicki i przewodniczący 
Rady Powiatu Damian Sierant. 

Mszę świętą za Ojczyznę, w Sanktuarium Jana Pawła II, odprawili: ks. kan. Edward 
Zieliński i ks. kan. Szczepan Janas, który także wygłosił homilię.

Warta honorowa przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Staszowie.

11 Listopada świętowano w Staszowie

98. Rocznicę Odzyskania Niepodległości, podobnie jak w latach ubie-
głych, władze powiatu staszowskiego obchodziły wspólnie z samorzą-
dem miejsko-gminnym Staszowa.

Rozpoczęto o godz. 9:30 V Bie-
giem Niepodległości z udziałem 
uczniów szkół wszystkich szczebli z 
terenu powiatu staszowskiego. Po 
zakończeniu biegowych zmagań w 
parku im. Adama Bienia w Staszowie 
wręczono medale i dyplomy. Mszę 
świętą za Ojczyznę, w Sanktuarium 
Jana Pawła II, odprawili: ks. kan. 
Edward Zieliński i ks. kan. Szczepan 
Janas, który także wygłosił homi-
lię. Po zakończeniu liturgii oficjalna 
część obchodów odbyła się na sta-
szowskim Rynku. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił burmistrz 
Staszowa Leszek Kopeć. W tego-
rocznym święcie, oprócz delegacji 
samorządowych i przedstawicieli 
szkół, służb, przedsiębiorców oraz 
licznych środowisk ziemi staszow-
skiej, uczestniczyli także: eurode-
putowany dr inż. Czesław Siekierski 
i przedstawicielka wojewody świę-
tokrzyskiego Mariola Zięba. Wła-
dze powiatu staszowskiego repre-
zentowali: przewodniczący Rady 
Powiatu Damian Sierant, starosta 
staszowski Michał Skotnicki, wice-
starosta Tomasz Fąfara, a także rad-
ni i dyrektorzy jednostek organiza-
cyjnych. Po złożeniu kwiatów przed 
tablicą Józefa Piłsudskiego i pomni-
kiem Tadeusza Kościuszki, kolumna 
marszowa przeszła pod Staszowski 
Ośrodek Kultury, gdzie starosta Mi-
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Delegacja Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie, od lewej: Mirosław Ciepiela, Andrzej Kruzel, starosta Michał Skotnicki, 
wicestarosta Tomasz Fąfara, Jerzy Chudy, przewodniczący Rady Powiatu Damian Sierant, Zbigniew Wiącek i Adam Kowal.

chał Skotnicki podziękował wszyst-
kim za udział w świętowaniu Dnia 
Niepodległości i zaprosił na poczę-
stunek. Następnie, o godz. 15:00 
w Powiatowym Centrum Sporto-
wym w Staszowie, rozpoczął się 
Halowy Turniej Piłki Nożnej Sa-
morządowców o Puchar Starosty 
Staszowskiego. W rozgrywkach 
wzięło udział 6 drużyn, zwyciężyła 
reprezentacja Urzędu Miasta i Gmi-
ny Połaniec, przed Urzędem Miasta 
i Gminy Staszów. Trzecie miejsce 
zajęli piłkarze ze Starostwa Powia-
towego w Staszowie.

Tekst i foto: Jan Mazanka 
i Sławomir Rakowski

Z okazji 98. Rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości, na ręce starosty 
staszowskiego Michała Skotnickie-
go, nadeszły życzenia od przyjaciół 
z Obwodu Winnickiego na Ukrainie, 
dla władz samorządowych powiatu 
i mieszkańców ziemi staszowskiej. 
Powinszowania i gratulacje nade-
słali: Sergij Tatusjak - przewodni-
czący Ogólnokrajowego Stowarzy-
szenia Ukraina-Polska-Niemcy, były 
deputowany do Rady Najwyższej 
Ukrainy, a także, wymownie i sym-
bolicznie, Julia Monchak – naczelnik 
Wydziału ds. Turystyki i Młodzieży 
ze współpracownikami z Urzędu 
Miasta Winnica, z którymi corocznie 
realizujemy kilka projektów i inicja-
tyw. 
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Dzień Niepodległości 2016 
na sportowo

I edycja imprezy zgromadziła 
w hali PCS wielu miłośników piłki 
nożnej, którzy żywiołowo dopingo-
wali swoich faworytów. Wśród za-
proszonych gości byli także, m.in.: 
burmistrzowie i wójtowie miast i 
gmin oraz gmin z terenu powiatu 
staszowskiego, a także radni i pra-

W tym roku 98. rocznicę odzyskania niepodległości świętowano w 
Staszowie także na sportowo. Po oficjalnej części uroczystości rocznico-
wych, jakie odbyły się w południe na staszowskim Rynku, o godz. 15:00, 
w Powiatowym Centrum Sportowym rozpoczęto „Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Samorządowców o Puchar Starosty Staszowskiego”. 

Wszystkich zawodników i kibiców przywitał starosta 
staszowski Michał Skotnicki, który także zagrał w 
turnieju. Obok: burmistrz miasta i gminy Połaniec 

Jacek Tarnowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej 
Połańca Stanisław Lolo. 

Każdy z meczów obfitował w efektowne parady bramkarskie.

Puchar i gratulacje za zajęcie I miejsca z rąk starosty 
Michała Skotnickiego odbiera reprezentant Połańca. 

Nagrodę i gratulacje za III miejsce w turnieju, z rąk 
starosty Michała Skotnickiego, odbiera kapitan 

drużyny wicestarosta Tomasz Fąfara. 

Najlepszy bramkarz turnieju wicestarosta Tomasz 
Fąfara, grający w drużynie Starostwa Powiatowego 

w Staszowie.
Gratulacje za II miejsce dla Urzędu Miasta i Gminy 

Staszów. 

Starostwo Powiatowe w Staszowie vs. Urząd Miasta i Gminy Połaniec. 
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Król strzelców Tomasz Kiciński z drużyny Miasta  
i Gminy Połaniec.

Drużyna Starostwa Powiatowego w Staszowie, zdobywcy III lokaty, po zakończeniu rywalizacji, członkowie Rady i Zarządu Powiatu, pracownicy urzędu. 

Wspólna fotografia drużyn po zakończeniu turnieju.

 Najlepszym zawodnikiem wybrano Rafała Jastrzębia  
z drużyny Miasta i Gminy Połaniec. 

cownicy samorządowi. W turnieju 
udział wzięło sześć drużyn, repre-
zentujących: Starostwo Powiatowe 
w Staszowie, Urząd Miasta i Gminy 
Staszów, Urząd Miasta i Gminy Po-
łaniec, Urząd Miasta i Gminy Osiek, 
Urząd Gminy Rytwiany i Urząd Gmi-
ny Szydłów. 

I miejsce w „Halowym Turnieju 
Piłki Nożnej Samorządowców o Pu-
char Starosty Staszowskiego” zdo-
była drużyna Urzędu Miasta i Gminy 
Połaniec, II miejsce drużyna Urzędu 
Miasta i Gminy Staszów, a III miej-
sce reprezentacja Starostwa Powia-
towego w Staszowie. Najlepszym 
bramkarzem turnieju został wice-
starosta Tomasz Fąfara grający w 
drużynie Starostwa Powiatowego w 
Staszowie, królem strzelców został 
Tomasz Kiciński a najlepszym za-
wodnikiem Rafał Jastrząb, obydwaj 
z drużyny Miasta i Gminy Połaniec. 

Tekst i foto: Michał Skrętek
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Strzelano w Szydłowie

VII Międzywojewódzki Turniej Strzelecki Samorządowców rozegrano 
w dniu 12 listopada br. na strzelnicy Szydłowskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego. Rozpoczęto od strzelania z kbks na odległość 50 m.

Zespołowo turniej wygrała reprezentacja Starostwa 
Powiatowego w Staszowie, zdobywając puchar 

wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek. W 
środku: starosta staszowski Michał Skotnicki, członek 

Zarządu Powiatu Jerzy Chudy i naczelnik Wydziału 
Promocji i Współpracy z Zagranicą Jan Mazanka.

W turnieju zwyciężył Piotr Błąk  
z Rytwian i zdobył puchar  
Marszałka Województwa.

 II miejsce zajął Jan Mazanka 
ze Starostwa Powiatowego 

w Staszowie.
III miejsce zajął członek Zarządu 

Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy. 

W dość chłodny dzień, organizatorzy turnieju rozpalili dla swoich gości ognisko i przygotowali wojskowy posiłek.

Z pistoletu strzela członek Zarządu Powiatu 
w Staszowie Jerzy Chudy.

W turnieju udział wzięło 37 samo-
rządowców, podzielonych na 3-oso-
bowe drużyny, reprezentujące 9 jed-
nostek: Urząd Miejski w Szydłowcu, 
Urząd Miasta i Gminy Kazimierz Dolny, 
Starostwo Powiatowe w Staszowie, 
Urząd Miasta i Gminy Staszów – 2 dru-
żyny, Urząd Gminy Rytwiany, Urząd 
Gminy Raków, 
Urząd Gminy Tu-
czępy oraz Urząd 
Gminy Szydłów, 
który wystawił 3 
drużyny. Strzelano 
na odległość 50 m 
z karabinka sporto-
wego kbks - kal. 5,6 
mm, i na odległość 
20 m z pistoletu - 
kal. 5,6 mm. Każdy 
z zawodników od-
dał łącznie 6 strza-
łów próbnych i 10 
na ocenę. Drużyna 

Dla uczczenia 98. rocznicy odzyskania niepodległości, w dniu 12 listo-
pada br., na strzelnicy Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, roze-
grano VII Międzywojewódzki Turniej Strzelecki Samorządowców.

inspektor Sylwia Bielawska. III miejsce, 
z wynikiem 224 pkt. przypadło Urzędo-
wi Miasta i Gminy Staszów, w składzie: 
sekretarz gminy Sławomir Mikula, ko-
mendant Straży Miejskiej Joanna Tutak 
i referent Magdalena Sierant.

Wśród pań, z wynikiem 79 
pkt., triumfowała Magdalena 
Sierant z Urzędu Miasta i Gmi-
ny Staszów, zdobywając pu-
char Prezesa Świętokrzyskiego 
Związku Strzelectwa Sporto-
wego dr. Grzegorza Świercza. 
II miejsce, z wynikiem 75 pkt., 
zajęła Sylwia Bielaska z Gmi-
ny Rytwiany, a III, z wynikiem 
69 pkt., przypadło zastępcy 
burmistrza Staszowa dr. Ewie 
Kondek. 

W całym turnieju trium-

mogła zdobyć maksimum 300 punk-
tów. 

Zespołowo, z wynikiem 245 pkt. 
zwyciężyła, zdobywając puchar woje-
wody świętokrzyskiego Agaty Wojty-
szek, reprezentacja Starostwa Powiato-
wego w Staszowie w składzie: starosta 
staszowski Michał Skotnicki, członek 
Zarządu Powiatu Jerzy Chudy i naczel-
nik Wydziału Promocji i Współpracy z 
Zagranicą Jan Mazanka. II miejsce, z 
wynikiem 242 pkt. zajęła drużyna Gmi-
ny Rytwiany w składzie: dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury, Sportu i Turysty-
ki Robert Wyrazik, kierownik Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Piotr Błąk i 

fowali mężczyźni, z wynikiem 90 pkt. 
zwyciężył Piotr Błąk z Rytwian, który 
tym samym wywalczył puchar ufundo-
wany przez marszałka województwa 
świętokrzyskiego Adama Jarubasa. II 
miejsce, z liczbą 89 pkt. zajął Jan Ma-
zanka, a III z wynikiem 87 pkt., przypa-
dło Jerzemu Chudemu, obydwaj repre-
zentowali Starostwo staszowskie. 

Organizatorem turnieju był wójt 
gminy Szydłów Jan Klamczyński ze 
współpracownikami. Puchary za II i III 
miejsca ufundowano ze środków Urzę-
du Gminy w Szydłowie.

Tekst i foto: Jan Mazanka 
i Piotr Walczak
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W hołdzie poległym i pomordowanym

Przed grobem gdzie spoczywa 4 żołnierzy poległych w wojnie obronnej 1939 
roku: Antoni Oboda z Drohobycza, Władysław Leszko z Sanoka, Józef Markus 

z Krakowa i żołnierz nieznany z nazwiska.

Szydłowscy strzelcy przy symbolicznym grobie ppor. WP Zygmunta Żelawskiego, 
lat 26, zamordowanego wiosną 1940 roku w Charkowie, 

pochowany w Miednoje. 
Szydłowscy strzelcy zapalili znicze i zaciągnęli warty przed pomnikiem  

,,W hołdzie walczącym, poległym i pomordowanym w latach 1939 – 1945”.

Dziękujemy także tym osobom, które pamiętały o blisko 1500 ofiarach zamordowanych przez hitlerowców w osieckim lesie, w miejscu zwanym Czerwonym Krzyżem. 

Warta przy grobie rodziny Lechów, gdzie swoje symboliczne miejsce spoczynku 
znalazł ,,Inż. leśnik Stefan Lech, por. rezerwy WP, lat 35, zamordowany wiosną 

1940 roku w Katyniu”.

W dniu Święta Zmarłych, jak 
każdego roku, szydłowscy strzel-
cy nie zapomnieli o poległych i 
pomordowanych w latach 2 woj-
ny światowej, spoczywających na 
miejscowym cmentarzu. 

Zaciągnięto warty i zapalono zni-

cze na mogiłach żołnierzy września 
1939 roku, a także przy dwóch symbo-
licznych grobach oficerów zamordo-
wanych w Katyniu. Jak co roku, znicze 

zapalono również przed pomnikiem 
,,W hołdzie walczącym, poległym i po-
mordowanym w latach 1939 – 1945”.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Inscenizacja w Ociesękach 

Upamietniono „Jędrusiów”
Członkowie grup rekonstrukcji historycznych w Ociesękach.

Obelisk w Turskim Lesie poświęcił ks. kan. Stanisław Bastrzyk.

Wyraz szacunku partyzantom Oddziału AK 
,,Jędrusie” złożył przewodniczący Rady Powiatu  

w Staszowie Damian Sierant.

Stefan Świerczek ps. ,,Lew” opowiedział  
o pacyfikacji swojej wsi, podczas której Niemcy 

zamordowali jego matkę i brata. 

W dniu 24 lipca br. Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Oddział Party-
zancki Jędrusie” wzięła udział w inscenizacji historycznej nawiązującej do 
walk o przyczółek baranowsko – sandomierski. 

Tym razem sta-
szowscy rekonstruk-
torzy wcielili się w 
żołnierzy Armii Czer-
wonej, występując 
u boku GRH „Oka”. 
W inscenizacji brały 
udział motocykle, 
samochody pancer-
ne, tankietka, działa 
i moździerze. 

Nie zabrakło 
ciekawych efektów 
pirotechnicznych, 
na potrzeby insce-
nizacji wykopano 

transzeje, stanowiska dział oraz wybu-
dowano symboliczna makietę kościoła 
w Ociesękach. Na program inscenizacji 
składało się kilka epizodów, m.in.: wi-
zytacja marszałka Hermana Gueringa 
na stanowiskach niemieckich. 

Staszowska grupa licząca 10 osób 
została uzbrojona w karabiny Mosin 
wzór 1891, a także pistolety maszyno-
we PPSZ wzór 40. Posiadacze Mosinów 
otrzymali do walki 20 sztuk amuni-
cji hukowej, podobną ilość amunicji 
otrzymali Niemcy uzbrojeni w karabiny 
„Mauser” wzór 98. Inscenizacjia była 
filmowana i obejrzało ją kilka tysięcy 
osob. Uczestniczyło w niej około 100 
rekonstruktorów z całej Polski. Była to 
niezwykle ciekawa lekcja żywej historii 
oraz podsumowanie całorocznych wy-
siłków staszowskiej grupy rekonstruk-
cyjnej. 

Tekst i foto: Paweł Ciepiela 

W niedzielę 6 listopada br. w Le-
sie Turskim, gmina Osiek, odsłonię-
to obelisk z tablicą upamiętniającą 
lokalizację bazy partyzanckiej Od-
działu Armii Krajowej ,,Jędrusie”.

Uroczystość odsłonięcia obelisku, 
zorganizowaną przez Stowarzysze-

nie ,,Jędrusie” z Połańca, poprzedzi-
ła msza święta w intencji poległych, 
zmarłych i jeszcze żyjących członków 
oddziału, odprawiona przez ks. kan. 
Stanisława Bastrzyka w kościele para-
fialnym w Niekrasowie. Swoje party-
zanckie losy wspominali dwaj obecni 
na uroczystości ,,Jędrusie”: Jerzy Rol-
ski ps. ,,Babinicz” i Stefan Świerczek 
ps. ,,Lew”. Po poświęceniu i odsło-
nięciu obelisku delegacje, na czele z 
posłem Markiem Kwitkiem, radnym 

Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego Markiem Strzałą, przewodni-
czącym Rady Powiatu w Staszowie 
Damianem Sierantem oraz burmi-
strzem miasta i gminy Osiek Rafałem 
Łysiakiem, złożyły kwiaty i zapaliły 
znicze. Wiązanki kwiatów złożyły 
również delegacje szkół noszących 
imię Oddziału Partyzanckiego AK ,,Ję-
drusie”, a także przedstawiciele sto-
warzyszeń i osoby prywatne. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Siostra dyr. Halina Romanowska, 
kierująca nieprzerwanie przez 14 lat 
Domem Opieki Społecznej Sióstr Mi-
łosierdzia św. Wincentego á Paulo w 
Kurozwękach, przeszła na zasłużoną 
emeryturę. 

Pożegnanie Siostry Dyrektor

Mszę świętą dziękczynną za 14 lat twórczej pracy 
siostry dyr. Haliny Romanowskiej w Domu Opieki 

Społecznej Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego  
á Paulo w Kurozwękach, odprawił ks. kan. Andrzej 

Bąk - proboszcz miejscowej parafii  
pw. WNMP i św. Augustyna.

Za 14 lat współpracy z siostrą dyr. Haliną 
Romanowską podziękował starosta staszowski  

Michał Skotnicki.

Starosta staszowski Michał Skotnicki wręczył Siostrze Dyrektor oficjalny list od 
władz powiatu oraz pamiątkowy puchar.

Przewodniczący Damian Sierant przekazał kwiaty od wszystkich radnych powiatu 
staszowskiego.

Przedstawiciele władz samorządowych powiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Staszów.

Z tej okazji, w niedzielę 23 paź-
dziernika br. o godz. 17:00, w kościele 
parafialnym pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny i św. Augustyna, 

proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Bąk 
odprawił uroczystą mszę dziękczynną 
za 14 lat twórczej pracy Siostry Dy-
rektor w kurozwęckiej placówce. W 
wygłoszonej homilii ksiądz kanonik 
podkreślił nie tylko zasługi siostry dla 
rozbudowy i rozwoju Domu Opieki, ale 
także zwrócił uwagę na jej osobowe 
cechy, do których w pierwszym rzędzie 
zaliczył niezwykłą pracowitość siostry, 
wiedzę fachową i konsekwentną re-
alizację swojej życiowej misji, jaką była 
potrzeba i chęć niesienia pomocy oso-
bom starszym, często schorowanym i 
samotnym.

O tym czytamy także, m.in. w liście, 
jaki starosta staszowski Michał Skotnic-
ki przekazał na ręce siostry dyr. Haliny 
Romanowskiej, cyt.,,…Wiedza facho-
wa Siostry Dyrektor, oddanie sprawie 
niesienia pomocy potrzebującym oraz 
umiejętność kierowania ludźmi i zarzą-
dzania tak rozbudowanym obiektem, 
w skład którego wchodzą zarówno od-

działy opieki i rehabilitacji, jak również 
dział gospodarczy, dały nadspodzie-
wanie pozytywne efekty, stawiające 
kurozwęcki Dom Opieki w ścisłym gro-
nie najlepszych tego typu placówek w 
Polsce. Począwszy od 1 czerwca 2002 
roku, współpraca z Siostrą Dyrektor, 
była dla władz powiatu staszowskiego, 
dyrekcji i pracowników Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, a także i 
nas osobiście, zaszczytem i przyjemno-
ścią. Czerpaliśmy z tej współpracy nie 
tylko osobistą satysfakcję i zadowole-
nie, ale także staraliśmy się wykorzy-
stywać doświadczenie i wiedzę Siostry 
Dyrektor w innych obszarach pomocy 
społecznej…”.

We mszy świętej dziękczynnej 
udział wzięli licznie przybyli współpra-
cownicy siostry, pensjonariusze Domu 
Opieki Społecznej w Kurozwękach, a 
także przyjaciele i znajomi Siostry Dy-
rektor.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Ćwiczenia obronne w Staszowie 

W dniu 30 września br., na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. 
kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie odbyła się gra obronna. Prze-
prowadzono ją w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego pt: „Kiero-
wanie Starostwem Powiatowym w Staszowie oraz koordynowanie dzia-
łań Urzędów Gmin podczas podwyższenia gotowości obronnej państwa 
czasu kryzysu”.

Ćwiczenie obronne w Starostwie Powiatowym w Staszowie rozpoczął starosta Michał Skotnicki. Z prawej: 
kierownik ćwiczeń wicestarosta Tomasz Fąfara, z lewej: insp. Andrzej Sałata i naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Stachura.

Od lewej: komendant powiatowy PSP w Staszowie mł. bryg Rafał Gajewicz, mł. asp. Łukasz Kruk, dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Rafał Suska, wójt gminy Oleśnica Leszek Juda, burmistrz miasta 

i gminy Osiek Rafał Łysiak i członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy.

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy Wydziałów w Starostwie, 
dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, inspektorzy powiatowi, przedstawiciele 

Nadleśnictwa Staszów i Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

W ćwiczeniach uczestniczyły także wozy bojowe PSP.
W poszukiwaniu bomby wykorzystywano specjalistyczny sprzęt do 

wykrywania materiałów wybuchowych.

,,Stały dyżur starosty” w czasie ćwiczeń.

Ćwiczenia, mające na celu 
sprawdzenie gotowości bojowej 
w przypadku wystąpienia ewentu-
alnego zagrożenia, rozpoczęły się 
w sali konferencyjnej Starostwa 
staszowskiego. 

Starosta Michał Skotnicki, wi-
cestarosta Tomasz Fąfara, burmi-
strzowie i wójtowie wraz ze swoimi 
współpracownikami, a także przed-
stawiciele Komendy Powiatowej 
PSP, Komendy Powiatowej Policji, 
Inspektoratów Powiatowych, Nad-
leśnictwa Staszów oraz naczelnicy 
i kierownicy jednostek organizacyj-
nych powiatu, podczas części teore-
tycznej, szczegółowo omówili stan 
przygotowania kierowanych przez 
siebie jednostek do ćwiczeń obron-
nych. Po określeniu zagrożeń w róż-
nych obszarach, zarządzono odpra-
wę decyzyjną i rozpoczęto ćwiczenia 
praktyczne na terenie staszowskiego 
Liceum Ogólnokształcącego. W ćwi-
czeniach udział wzięli funkcjonariu-
sze staszowskiej policji, powiatowej 
straży pożarnej, oraz służby me-
dyczne ze staszowskiego szpitala, a 
także grono pedagogiczne i ucznio-
wie. Zagrożenie polegało na praw-
dopodobnym podłożeniu bomby, 
co wiązało się z szybką ewakuacją 
uczniów, nauczycieli i pracowników 
Liceum, która trwała niecałe 3 mi-
nuty.

Po wykonaniu zadań stwierdzo-
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Baseny Mineralne w Solcu  
dla Dzieci z Pacanowa

W trakcie ewakuacji dwoje uczniów trafiło  
do ambulansu.

Zabawa w Basenach Mineralnych w Solcu Zdroju była udana.

Poczęstunek w pizzerii.

Starosta staszowski Michał Skotnicki pozytywnie podsumował całodniowe ćwiczenia. 

no, iż każda z jednostek, biorących 
udział w powiatowej grze obronnej, 
prezentuje wysoki poziom przygoto-
wania, zarówno teoretycznego jak 

i praktycznego do przeciwdziałania 
wszelkiego rodzaju zagrożeniom. 

Tekst: Michał Skrętek 
Foto: Paulina Majczak

Kontynuując Mikołajkową Po-
dróż Marzeń (kwesta z 2015 roku) 
w sobotnie przedpołudnie 22 paź-
dziernika br., odwiedziliśmy BA-
SENY MINERALNE w Solcu Zdroju. 
Zabawa, jak zwykle, była fanta-
styczna. Serdeczne podziękowania 
i zadowolone buźki dzieci dla: 

- Pana dyrektora Marka Rybaka - 
za super przyjazną cenę wstępu na 
baseny,

- Pań z obsługi restauracji i zało-
gi kuchni - za rewelacyjne, ogromne 
pizze i przemiłą obsługę, 

- Michała, naszego ratownika 
WOPR, za pomoc w ,,ogarnięciu” 
dzieci w wodzie. Wydaliśmy niemal 
wszystkie pieniążki: 250 zł dojazd, 
228 zł wstęp na basen, 325 zł pizza + 
soki + słodkości (dla nie wchodzących 
na pływalnię) = 803 zł. Za pozosta-
łe 175,76 zł mamy zaplanowaną dla 
dzieci małą świąteczną niespodziankę 
(napiszemy o tym po realizacji). Tak 
więc z kwesty 2015 udało nam się 
sfinansować: wyjazd na Mistrzostwa 
Europy w piłce ręcznej w Katowicach, 
wizytę w kopalni GUDIO w Zabrzu, w 
McDonalds oraz 2 wyjazdy na pływal-
nię i małą niespodziankę. 

Składam jeszcze raz SERDECZNE 
PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM DAR-
CZYŃCOM - bez Waszego wsparcia 
nie mielibyśmy szans zorganizować 
wyjazdów dla dzieci. Dziękuję ,,moim 
chłopakom” (kolejne roczniki wycho-
wanków z klas elektronicznych Tech-
nikum) i wszystkim ludziom dobrego 
serca, którzy wspierali naszą akcję. Ja 
po 15 latach... oddaję pole do reali-
zacji kolejnych kwest i akcji, młodzie-

ży z wolontariatu Zespołu Szkół w Po-
łańcu wraz z ich opiekunkami. To Oni 
przeprowadzą kolejne kwesty. Jeżeli 
zajdzie taka konieczność, wspomogę 
Ich w organizacji wyjazdów. Dlacze-
go zostaję troszkę w cieniu Mikołaj-

kowych Podróży Marzeń? Rok 2016 
został ogłoszony przez Ministerstwo 
Edukacji - ROKIEM WOLONTARIATU 
- więc nie chciałbym przeszkadzać i 
konkurować z profesjonalistami. 

Tekst i foto: Mariusz Zyngier
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Członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Szydłowie przed pomnikiem na Westerplatte.

Z działalności Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów w Szydłowie
Z okazji Międzynarodowego Dnia 

Kobiet zorganizowaliśmy uroczyste 
spotkanie z naszymi paniami w Piw-
nicach Kazimierzowskich. Otrzymały 
one kwiaty i skromne upominki. Spo-
tkanie zaszczycił swoją obecnością 
starosta staszowski Michał Skotnicki. 
Rozmawialiśmy przy kawie i ciast-
kach o tym, co chcemy jeszcze zrobić 
w tym roku. Zarząd poinformował o 
stanie zaawansowania realizacji wy-
jazdu do Jastrzębiej Góry w miesią-
cu czerwcu. Kolejnym spotkaniem w 
marcu, było zebranie sprawozdawcze 
z działalności Stowarzyszenia Emery-
tów i Rencistów za rok 2015, na któ-
rym wypracowaliśmy propozycje do 
realizacji na bieżący rok:

1. Kontynuujemy spotkania 
członków w plenerze przy grillu.

2. W czasie dwutygodniowego 
pobytu na wakacjach w Jastrzębiej 
Górze nie tylko korzystaliśmy z kąpieli 
słonecznych i morskich oraz uzupeł-
nialiśmy zapasy jodu, ale także od-
wiedziliśmy: Westerplatte, Nabrzeże 
Kościuszkowskie w Gdyni, Starówkę 
Gdańską, Sopot, Cetniewo, itp. 

3. W ramach Fundacji FARMA 
zrealizowaliśmy projekt „Szydłowscy 
Seniorzy – Zdrowi, Aktywni, Kultural-
ni”. W ramach projektu niektórzy nasi 

członkowie odbyli szkolenia tema-
tyczne w Ośrodku „Działaj Lokalnie” 
w Staszowie. 

4. Realizację w/w projektu roz-
poczęliśmy spotkaniem w dniu 18 
sierpnia wszystkich członków i sym-
patyków Stowarzyszenia, chcących 
brać udział w realizacji działań pro-
jektowych. 

• Pierwsze warsztaty na temat 
„Zdrowy Kręgosłup”, porady opinie 
dyskusje, odbyły się w dniu 22 wrze-
śnia br., w szydłowskim Gimnazjum. 
Spotkanie prowadził dr n. med. Grze-
gorz Gałuszka. Fantastyczna atmosfe-
ra, świetnie prowadzone zajęcia i go-
rąca dyskusja spowodowały znaczne 
przedłużenie zajęć, w których wzięło 
udział ponad 45 osób. 

• W dniu 7 października br. w 
Piwnicach Kazimierzowskich, SEiR 
zorganizowało kolejne warsztaty i 
spotkanie na temat „Savoir vivre”, 
Warsztaty prowadziła pani Ewa Maj, 
instruktor ZS w Staszowie. Przebie-
gły one w sympatycznej, wesołej at-
mosferze. W zajęciach wzięło udział 
ponad 45 osób. 

• W dniach 11 i 12 paździer-
nika br. w Piwnicach Kazimierzow-
skich odbyły się kolejne warsztaty 
na temat: „Ratowanie Panowie Pa-

nie to nie jest trudne zadanie” (dla 
seniorów, nauczycieli, młodzieży). 
Spotkanie prowadził pan Kamil Gli-
bowski, strażak zawodowy i jedno-
cześnie ratownik medyczny. Zajęcia 
zorganizowane zostały dla czterech 
grup. Wzięło w nich udział ponad 
140 osób.

• W dniu 21 października br., 
41 osób wyjechało do Teatru im. 
Stefana Żeromskiego w Kielcach na 
spektakl pt. „Wrócę przed północą”. 

• W dniu 27 października br., 
w szydłowskim Gimnazjum odbyło 
się spotkanie podsumowujące reali-
zację projektu „Szydłowscy Seniorzy 
– Zdrowi, Aktywni, Kulturalni”. W 
spotkaniu wzięło udział ponad 45 
osób oraz przedstawicielki Fundacji 
FARMA. 

5. Na przełomie miesiąca paź-
dziernika i listopada przedstawicie-
le Stowarzyszenia Emerytów i Ren-
cistów w Szydłowie brali udział w 
spotkaniach zorganizowanych przez 
Wójta Gminy Szydłów na temat „Re-
witalizacja Zabytków Szydłowa”.

6. W dniu 26 listopada odbyło 
się ,,Spotkanie Andrzejkowe”.

7. Nie zapominam również o 
rocznicach i świętach państwowych, 
w których zawsze biorą udział przed-
stawiciele SEiR w Szydłowie. 

8. W bieżącym roku przed nami 
jeszcze wieczór wigilijny i spotkanie 
sylwestrowe. 

9. Obecnie Zarząd pracuje nad 
organizacją wyjazdu na wczasy w 
roku przyszłym, około 56 osób, prze-
widywane zachodnie wybrzeże Bał-
tyku. 

10. Od miesiąca października 
wszystkie posiedzenia Zarządu od-
bywają się w mieszkaniu prywat-
nym. Jest to spowodowane upadło-
ścią Gminnej Spółdzielni ,,Samopo-
moc Chłopska” w Szydłowie, która 
dotychczas udostępniała SEiR lokal. 
Chcemy w tym miejscu serdecznie 
podziękować Wójtowi Gminy Szy-
dłów za udostępnienie na spotkania 
ogólne SEiR Piwnic Kazimierzow-
skich i jednocześnie prosić Wójta o 
udostępnienie lokalu na posiedzenia 
Zarządu, z możliwością przechowy-
wania materiałów i dokumentacji z 
naszej działalności. Ze względu na 
wiek naszych Członków, ich stan 
zdrowia oraz liczebność Stowarzy-
szenia (ponad 65 osób), mamy na-
dzieję na pozytywne rozpatrzenie 
naszej prośby. 

Materiał przygotował: Szczepan Rożek 
Szydłów, listopad 2016 r. 

Właśnie mija czwarty rok działalności Stowarzyszenia Emerytów i Ren-
cistów w Szydłowie. Rozpoczęliśmy go, podobnie jak i poprzednie, spo-
tkaniem Sylwestrowym we własnym gronie. 
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Historia zespołu Inter-KO7 roz-
poczęła się w dniu 8 marca br., kie-
dy to chłopcy, podczas ,,Dnia Ko-
biet” w Internacie, zaprezentowali 
układ choreograficzny „Panowie dla 
Pań”. W dniu 5 czerwca br., w ra-
mach współpracy z Miejsko-Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Osieku, 
przygotowali „Kuźnię” - sztukę 
podkuwania konia w niebanalnej 
oprawie tanecznej. Taniec cieszył się 
dużym zainteresowaniem, szczegól-
nie dzieci, które otoczyły scenę i z 
zaciekawieniem śledziły perypetie 
chłopca w masce konia. 

Tym samym występem chłopcy 
zadebiutowali na castingu drugiej 
edycji show „Echa Dnia”, czyli w 
,,Talencie Staszowskim”, gdzie tań-
czący koń podbił serca jurorów. Na 
finał ,,Talentu Staszowskiego” przy-
gotowali profesjonalny, narodowy 
taniec ukraiński z trudnym reper-
tuarem figur i układów, wystąpili w 
pięknych strojach o intensywnych 
kolorach. Byli bezkonkurencyjni, 
wygrali finał w Staszowie, czym za-
gwarantowali sobie występ w pół-
finale Talentu Świętokrzyskiego w 
Kielcach. 

Tam również, niestety już w czte-
roosobowym składzie, ze względu 
na kontuzję jednego kolegi, zapre-
zentowali kolejny, jeszcze trudniej-
szy taniec narodowy i ku ich ogrom-
nemu zadowoleniu otrzymali wyso-
kie noty od jury. 

Tego samego dnia wieczorem 
występowali również na koncercie 
charytatywnym dla Stasia Patrzałka 
w Staszowskim Ośrodku Kultury. Ich 
udział w Talencie Świętokrzyskim 
kończy się w sobotę 17 grudnia 
2016 r., o godz. 17:30, występem 
w Konkursie Finałowym w Kieleckim 
Centrum Kongresowym*. Chłopcy 
starannie przygotowują się do fina-
łu, sam też staram się dopilnować 
wszystkich szczegółów, zarówno 
technicznych, jak i związanych ze 
strojami oraz motywacją w codzien-
nych treningach.

Opracował: Wojciech Piwowar, na 
podstawie „Echa Dnia”.

PS. Serdecznie dziękujemy Sta-
rostwu staszowskiemu za ufun-
dowanie strojów.

* O wynikach finału poinformu-
jemy na www.staszowski.eu, ze 
względu na konieczność wcześniej-
szego oddania kwartalnika do dru-
ku. Trzymamy kciuki i życzymy po-
wodzenia. Redakcja.

INTER-KO7 tańczą i bawią

Nazwa grupy pochodzi od Internatu Zespołu Szkół w Staszowie, przy 
ulicy Koszarowej 7, gdzie chłopcy pochodzący z Winnicy na Ukrainie: Ru-
słan, Vitalij, Igor, Dima i Maks, mieszkają i uczą się w staszowskich szko-
łach ponadgimnazjalnych. Przyjechali tu po naukę, ale również chętnie 
rozwijają swoje pasje, Igor i Rusłan przez wiele lat tańczyli w słynnym 
Zespole Pieśni i Tańca „Barwinok”, który koncertował także w powiecie 
staszowskim w czerwcu 2009 roku.

Rusłan, Vitalij, Igor, Dima i Maks w scenicznej ,,Kuźni”.

Nie mogło zabraknąć narodowego tańca naszych wschodnich sąsiadów.

Ukraińcy uczniowie z Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie wygrali ,,Talent Staszowski” 
i otrzymali przepustkę do udziału w ,,Talencie Świętokrzyskim”. 
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1 grudnia-Światowy Dzień AIDS
Dzień ten przypomina, że epide-

mia HIV/AIDS to problem wciąż ak-
tualny. Po trzydziestu latach od wy-
krycia w Polsce pierwszego zakażenia 
szacuje się, że nawet 35 tys. osób żyje 
z HIV, a blisko co druga o tym nie wie 
i może nieświadomie zakażać. Od 
wdrożenia badań w 1985 r. do 31 
sierpnia 2016 r. roku zakażenie HIV 
stwierdzono u 20756 osób, odno-
towano 3408 zachorowań na AIDS, 
1348 chorych zmarło (Krajowe Biuro 
ds. AIDS). 

W trakcie Światowego Dnia AIDS 
wiele osób, instytucji oraz media 
wzmacniają działania związane z pro-
filaktyką HIV/AIDS, ale na rzecz rozwią-
zywania problemu AIDS należy działać 

także przez pozostałe dni w roku. W 
ramach prowadzonej profilaktyki HIV/
AIDS Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Staszowie prowadził 
spotkania edukacje, propagował 
ogólnopolskie kampanie profi-
laktyczne, dystrybuował mate-
riały oświatowo-zdrowotne upo-
wszechniające informacje na temat 
HIV/AIDS i sposobów ograniczania 
ryzyka zakażenia. Wzorem lat 
ubiegłych Państwowy Powiato-
wy Inspektor Sanitarny w Staszowie 
wspólnie z Dyrektorem Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 
Staszowie ogłosili Konkurs Wiedzy o 
HIV i AIDS, skierowany do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Zgodnie z regula-

minem etap szkolny konkursu zostanie 
przeprowadzony w okresie od 1 do 8 
grudnia 2016r w szkołach, które zgłosiły 
swój udziału. Etap powiatowy przepro-
wadzony odbędzie w lutym 2017r. 

 Obchodom Światowego Dnia AIDS 
nierozłącznie towarzyszy Czerwona Ko-
kardka, która jest symbolem solidarno-
ści z osobami zakażonymi HIV, chorymi 

na AIDS i ich bliskimi. Obecność Ko-
kardki w sferze publicznej pod-
czas obchodów Światowego 
Dnia AIDS przypomina, że osoby 

żyjące z HIV są pełnoprawnymi 
członkami społeczeństwa i powinny 
mieć możliwość życia i pracy w swoim 
środowisku, pamiętając równocześnie o 
obowiązku ochrony innych przed zaka-
żeniem.

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Staszowie

STAROSTA STASZOWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STASZOWIE
POSZUKUJE CHĘTNYCH KANDYDATÓW 

DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Rodzina zastępcza - to przejściowa forma opieki nad 

dzieckiem, które zostało częściowo lub całkowicie jej po-
zbawione. Rodzina zastępcza, sprawując osobistą opiekę, 
w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjęte-
go dziecka i poszanowaniem jego praw. Zapewnia dziecku 
warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu 
zdrowia i poziomu rozwoju. Umieszczenie dziecka w rodzi-
nie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Peł-
nienie funkcji rodziny zastępczej natomiast, z mocy prawa, 
ustaje z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości - 
wyjątek stanowi sytuacja, gdzie osoba pełnoletnia decyduje 
się na pozostanie w rodzinie do czasu ukończenia szkoły, do 
której w tym czasie uczęszcza. 

Podział rodzin zastępczych
Rodziny zastępcze dzielą się na:  

1. spokrewnione z dzieckiem,
2. niezawodowa rodzina zastępcza,
3. zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:
• wielodzietne ( w tym samym czasie może być umiesz-

czonych nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro 
dzieci - z wyjątkiem licznego rodzeństwa, gdzie liczba 
umieszczonych dzieci może się zwiększyć ),

• specjalistyczne (w tym samym czasie może być umiesz-
czonych nie więcej niż troje dzieci niedostosowanych 
społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, proble-
mami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i 
pielęgnacji),

• o charakterze pogotowia rodzinnego ( w tym samym 
czasie może być umieszczonych nie więcej niż troje dzie-
ci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji 
życiowej dziecka.

Kandydaci na rodziców zastępczych:
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzo-

ne małżonkom lub osobie niepozostającej 
w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają nastę-

pujące warunki: 
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; 
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz 

władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawie-
szona; 

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy 
taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu eg-
zekucyjnego; 

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dziec-

kiem, co zostało potwierdzone: 
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawio-

nym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnie-

nia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzin-
nego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który 
posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie 
na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w 
poradnictwie rodzinnym; 

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe 

umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidual-
nych potrzeb, w tym: 

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, 
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, 
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Osoby zainteresowane szczegółowe informacje mogą uzyskać w: Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Staszowie ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów, tel. 15 864 30 58
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Zapobiegamy nałogowi palenia 
wśród dzieci i młodzieży

Spotkanie poświęcone wdrożeniu i realizacji antytytoniowych programów 
edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017, odbyło się w dniu 15 listopada br.  

w Starostwie staszowskim. 

Koordynator programów Dorota Wojnarowska z PSSE w Staszowie, dokonała 
podsumowania realizacji w/w programów oraz przedstawiła założenia 

programowe i metodykę ich realizacji w bieżącym roku szkolnym.

Specjalista do spraw promocji zdrowia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w 
Kielcach Jadwiga Zapała przedstawiła informacje na temat: szkodliwości dymu 
tytoniowego na organizm człowieka, skutków palenia biernego oraz najczęściej 

występujących nowotworów odtytoniowych. 

Spotkanie zorganizowano dla nauczycieli koordynujących i realizujących programy antytoniowe w szkołach 
powiatu staszowskiego.

Spotkanie zorganizowano dla na-
uczycieli i pedagogów koordynujących 
i realizujących następujące programy 
edukacyjne:

1. ,,Czyste powietrze wokół nas” - 
program przedszkolnej edukacji anty-
tytoniowej z udziałem rodziców i opie-
kunów dostosowany do możliwości 
psychofizycznych dzieci 5 i 6 - letnich.

2. ,,Nie pal przy mnie proszę” - 
program edukacji antytytoniowej dla 
uczniów klas I-III szkół podstawowych.

3 ,,Znajdź właściwe rozwiązanie” 
- program profilaktyki palenia tytoniu 
dla uczniów starszych klas szkoły pod-
stawowej i gimnazjum.

W ostatnich latach tytoń stał się naj-
popularniejszą używką stanowiącą za-
grożenie dla zdrowia dzieci i młodzieży. 
Styl życia i składające się na niego za-
chowania zdrowotne kształtują się już 
od okresu dzieciństwa pod wpływem 
obserwacji, pozyskiwanych wiadomo-
ści i wzorców przekazywanych przez 
rodzinę, szkołę i rówieśników czy środ-
ki masowego przekazu. Proponowane 
przez Państwową Inspekcję Sanitarną 
programy edukacyjne stanowią ważne 
ogniwo edukacji zdrowotnej dzieci i 
młodzieży w tym zakresie. 

W trakcie spotkania powiatowy 
koordynator programów - pracownik 
PSSE w Staszowie Dorota Wojnarow-
ska dokonała podsumowania realiza-
cji w/w programów w roku szkolnym 
2015/2016 oraz przedstawiła założenia 
programowe i metodykę ich realizacji w 
bieżącym roku szkolnym. Następnie ze-
brani obejrzeli i wysłuchali prezentacji 

W dniu 15 listopada br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowe-
go w Staszowie odbyło się szkolenie, zorganizowane przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, poświęcone wdroże-
niu i realizacji antytytoniowych programów edukacyjnych w roku szkol-
nym 2016/2017 przez placówki oświatowe działające na terenie powiatu. 

multimedialnej z re-
alizacji programów 
,,Nie pal przy mnie 
proszę” w Szkole 
Podstawowej Nr 1 
i ,,Znajdź właści-
we rozwiązanie” 
w Gimnazjum Nr 
1 w Zespole Placó-
wek Oświatowych 
w Staszowie. Pre-
zentację na prośbę 
organizatora przy-
gotowały: Grażyna 
Kwiecień i Mag-
dalena Kufel - pe-
dagodzy szkolni, 
którzy w sposób ciekawy, profesjo-
nalny, z dużym zaangażowaniem ko-
ordynowały i realizowały programy w 
placówkach. Na koniec swój wykład 
przedstawiła Jadwiga Zapała - spe-
cjalista do spraw promocji zdrowia 
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. 
W prezentacji zostały zawarte infor-
macje na temat: szkodliwości dymu 
tytoniowego na organizm człowieka, 

skutków palenia biernego szczegól-
nie na rozwój dzieci i młodzieży oraz 
najczęściej występujących nowotwo-
rów odtytoniowych. Informacje zo-
stały poparte najnowszymi danymi 
statystycznymi z literatury oraz z ba-
dań prowadzonych przez Świętokrzy-
skie Centrum Onkologii. Nauczyciele 
otrzymali materiały edukacyjne po-
mocne we wdrażaniu i realizacji pro-

gramów. 
 Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Staszowie składa podzię-
kowanie za przybycie zaproszonym 
nauczycielom i gościom oraz staro-
ście staszowskiemu za udostępnienie 
sali konferencyjnej oraz pomoc w or-
ganizacji spotkania.

Tekst: Dorota Wojnarowska
Foto: Jan Mazanka
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IX Festiwal Poezji Słowiańskiej w Staszowie

Konferencja dla rodzin zastępczych 

Benedykt Kozieł na pamiątkę spotkania przekazał gościom szklane puchary wykonane w Hutach Szkła 
Gospodarczego prezesa Tadeusza Wrześniaka. Od lewej: Jan Rychner, Aleksander Nawrocki, Katarzyna 
Ciepiela, Angela Giannelli, Daniele Giancane, Barbara Montanaro, Mara Venuto i Joanna Kalinowska. 

Od lewej: członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy, wicestarosta Tomasz Fąfara, 
skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, starosta staszowski Michał Skotnicki.

W konferencji 
uczestniczyło 

38 rodzin 
zastępczych 
ze swoimi 

podopiecznymi.

Wśród uczestników spotkania w 
Staszowie byli goście z Warszawy: 
Aleksander Nawrocki, Jan Rychner, 
goście z Włoch: Daniele Giancane, An-

IX Festiwal Poezji Słowiańskiej, po części warszawskiej, obejmującej 
spotkania, prezentacje poezji i publikacji, spektakle i koncerty odbywają-
ce się m.in. w Domu Polonii oraz Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, 
13 października 2016 roku dotarł do Staszowa, do Staszowskiego Ośrod-
ka Kultury. 

gela Giannelli, Mara Venuto, Barbara 
Montanaro i Janina Kalinowska, a tak-
że przedstawiciele Oddziału Związku 
Literatów Polskich w Kielcach: Anna 

Błachucka, Joanna i Włodzimierz Kła-
czyńscy, Benedykt Kozieł, Irena Paź-
dzierz, Kazimiera Szczykutowicz, Zofia 
Walas.

Spotkanie prowadzili: Dominik Ro-
żek, Joanna Kalinowska i Aleksander 
Nawrocki a wokalnie uzupełniały wo-
kalistki Barbara Montanaro, prezentu-
jąca piosenki włoskie i Karolina Szeleś z 
Klubu Piosenki „Rytm” Staszowskiego 
Ośrodka Kultury, która zaprezentowa-
ła piosenki polskie i francuskie.

Grupę włoskich autorów przedsta-
wiła Joanna Kalinowska. Uczestnicy 
spotkania mieli okazję bliżej poznać 
włoskich gości, usłyszeć wiersze w 
języku polskim i włoskim oraz przeko-
nać się jak bardzo poetycki jest język 
włoski. Aleksander Nawrocki prezen-
tował publikacje, które ukazały się na 
okoliczność Festiwalu: dwujęzyczną 
antologię „Mosty: Warszawa – Bari, 
Bari – Warszawa”, prezentującą wier-
sze 12 autorów polskich i 12 włoskich; 
antologię poetów polskich w języku 
angielskim, wydaną przez Piotra Ka-
sjasa z Birmingham oraz 118/119 nu-
mer „Poezji dzisiaj”. W każdej z tych 
publikacji prezentowani byli m.in. au-
torzy uczestniczący w Festiwalu.

Tekst i foto: SOK 

W dniu 9 grudnia br., Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie w 
Staszowie, zorganizowało konferen-
cję dla rodzin zastępczych i wycho-
wanków rodzin zastępczych z terenu 
powiatu staszowskiego na temat: 
„Efektywnego budowania relacji w 
rodzinie zastępczej i poza rodziną”. 
Spotkanie odbyło się w auli Zespołu 
Szkół im. S. Staszica w Staszowie.

W konferencji udział wzięli: starosta 
staszowski Michał Skotnicki, wicesta-
rosta Tomasz Fąfara, członek Zarządu 
Powiatu Jerzy Chudy, skarbnik powiatu 
Jolanta Piotrowska oraz ks. Edward Zie-
liński – proboszcz parafii św. Barbary w 
Staszowie. Przybyłych na konferencję 
gości, rodziców i wychowanków pieczy 
zastępczej przywitała dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Staszowie Anna Ogórek. Psychologiczne 
aspekty skierowane do rodziców zastęp-
czych dotyczące efektywnego budowa-
nia relacji w rodzinach zastępczych i 
poza rodziną przedstawiło dwóch psy-
chologów: Danuta Sobolewska i Beata 
Machowska-Chuchała. W trakcie zajęć 
z rodzicami zastępczymi, z wychowan-
kami rodzin zastępczych  zajęcia anima-
cyjne prowadzili pracownicy PCPR oraz 
wolontariusze z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Staszowie. Wychowankowie 

rodzin zastępczych przygo-
towali prace plastyczne na 
temat „Mocne strony mojej 
rodziny, które były ekspo-
nowane podczas konferen-
cji. Łącznie w konferencji 
uczestniczyło 38 rodzin za-
stępczych oraz 46 wycho-
wanków  umieszczonych w 
pieczy zastępczej.

Na zakończenie starosta 
staszowski Michał Skotnicki 
podziękował rodzicom za-
stępczym oraz wychowan-
kom za liczne przybycie na konferencję 
jednocześnie w związku z nadchodzą-
cymi Świętami Bożego Narodzenia zło-
żył życzenia świąteczne i noworoczne. 
Odbyło się łamanie  opłatkiem, był  po-
częstunek, wychowankowie rodzin za-

stępczych otrzymali słodycze. Spotkanie 
przebiegało w rodzinnej,  świątecznej 
atmosferze, które uświetnił występ ar-
tystyczny młodzieży ze Staszowskiego 
Ośrodka Kultury. 

Tekst: Anna Ogórek, Foto: PCPR Staszów
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Rok akademicki rozpoczętyWe czwartek, 13 października 
br., Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Staszowie rozpoczął kolejny 10. 
rok akademicki. Pierwsze spotka-
nie w roku szkolnym 2016/2017, 
miało miejsce w sali posiedzeń 
Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

 Prowadził je opiekun naukowy 
Uniwersytetu dr Kazimierz Sztaba, a 
rozpoczął prezes Staszowskiego To-
warzystwa Kulturalnego dr Dariusz 
Kubalski, który w swoim wystąpie-
niu przypomniał dotychczasową 
działalność Uniwersytetu i zrealizo-
wane inicjatywy. Plan działalności 
na bieżący rok szkolny przedstawiła 
wiceprezes STK Teresa Cierlik. Nowo 
przyjęci studenci: Barbara Jawor-
ska, Danuta Karlikowska i Henryk 
Modzelewski otrzymali legitymacje 
studenckie. Wykład inaugurujący rok 
akademicki pt. ,,Jak spisać umowę 
ze szczęśliwym życiem” wygłosiła dr 
Małgorzata Makowska - rektor Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Sandomierzu. Na zakończenie 

Pierwsze spotkanie studentów Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Staszowie, inaugurujące 

rok akademicki 2016/2017, prowadził opiekun 
naukowy Uniwersytetu dr Kazimierz Sztaba.

Koncert uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej w Staszowie poprowadził jej 
dyrektor mgr Antoni Drozd. 

Legitymacje studenckie wręczali: opiekunka Uniwersytetu Teresa Cierlik i członek 
Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy.

W spotkaniu inaugurującym rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Staszowie udział wzięło ponad 60 studentów.

Wykład inaugurujący rok akademicki pt. ,,Jak spisać 
umowę ze szczęśliwym życiem” wygłosiła  

dr Małgorzata Makowska.

uroczystej inauguracji roku, ucznio-
wie Społecznej Szkoły Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki w Staszowie 
pod kierunkiem dyr. Antoniego Droz-

da zaprezentowali wybrane utwory 
muzyczne ze swojego bogatego re-
pertuaru.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Na rzecz wymiany doświadczeń

Komputer 
dla seniorów

W dniu i 14 listopada br., w Starostwie staszowskim z uczniami 
połanieckich szkół spotkali się, od prawej: starosta staszowski  

Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas spotkał się z uczniami 
połanieckich szkół w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach.

Uczniowie połanieckich szkół podczas spotkania w Muzeum Dialogu Kultur  
w Kielcach, z lewej: burmistrz Połańca Jacek Tarnowski.

Od lewej: przewodniczący Klubu Seniora ,,Radość Życia” Henryk Makuch, 
wiceprzewodnicząca Klubu Jadwiga Błąd, wicestarosta staszowski Tomasz 

Fąfara i członkowie Zarządu Powiatu w Staszowie: Jerzy Chudy i Janusz Bąk.

W dniu 17 listopada br., podczas spotkania z radnymi oraz sołtysami miasta i gminy Połaniec, 
wicestarosta Tomasz Fąfara zaprezentował podobny przekaz jak 3 dni wcześniej na spotkaniu 

z uczniami połanieckich szkół.

W dniach: 14 i 17 listopada br., 
w Starostwie staszowskim gości-
ła grupa uczniów z połanieckich 
szkół, a także grono radnych i 
sołtysów z terenu miasta i gminy 
Połaniec, którym towarzyszył bur-
mistrz Jacek Tarnowski. 

Połanieccy goście zostali przyjęci 
przez starostę staszowskiego Michała 
Skotnickiego i wicestarostę Tomasza 
Fąfarę, którzy przekazali szereg in-
formacji dotyczących struktury, spe-
cyfiki i zasad pracy Starostwa Powia-
towego w Staszowie oraz jednostek 
organizacyjnych powiatu. Przygoto-

waną na tę okazję prezentację mul-
timedialną przedstawił wicestarosta 
Tomasz Fąfara. W treści przekazu 
znalazło się szereg inwestycji oświa-
towych, drogowych oraz w obszarze 
ochrony zdrowia, a także na rzecz 
zachowania dziedzictwa kulturowe-
go, w tym dóbr przyrody i cennych 
zabytków ziemi staszowskiej. Cześć 
inwestycji powiatu zostało zrealizo-
wanych wspólnie z miastem i gminą 
Połaniec, zarówno pod względem 

planistycznym jak i wspólnego finan-
sowania tej części kosztów, która nie 
został pokryta ze źródeł zewnętrz-
nych. Po zakończeniu wizyty w Staro-
stwie staszowskim połańczanie udali 
się do Kielc, gdzie, m.in. spotkali się z 
marszałkiem województwa Adamem 
Jarubasem, który poinformował o 
zadaniach i specyfice pracy samorzą-
du szczebla wojewódzkiego. 

Tekst i foto: Jan Mazanka 
i Grzegorz Samborski

W piątek, 21 października br., 
Starostwo Powiatowe w Staszowie 
przekazało Klubowi Seniora ,,Radość 
Życia”, nieodpłatnie na czas nieogra-
niczony, zestaw komputerowy, któ-
ry posłuży członkom Klubu do reali-
zacji zadań publicznych, w szczegól-
ności do pisania i wniosków i projek-
tów oraz ich aplikacji do programów 
wsparcia inicjatyw senioralnych. 

W pisemnym 
podziękowaniu 
władzom po-
wiatu przewod-
niczący Klubu 
Henryk Makuch 
wyraził wdzięcz-
ność za prze-
kazany zestaw, 
który oprócz 
komputera i mo-
nitora zawiera 
także niezbędne 
oprogramowa-
nie.

Tekst foto: Jan 
Mazanka
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Prawie wszystko o samorządzie

Rozpoczęto od omówienia i 
przedyskutowania roli samorządów 
wszystkich szczebli w realizacji zadań 
publicznych, a także samodzielnego 
wykonywania pewnych funkcji pań-
stwowych o charakterze administra-
cyjnym. Przypomniano proces wdro-
żenia reformy ustrojowej państwa z 
1998 roku i wprowadzenia trójstop-
niowego podziału terytorialnego kra-
ju, zapoczątkowanego w 1990 roku, 
kiedy to reaktywowano samorząd na 

szczeblu gminnym. Zwrócono uwagę 
na znaczenie samorządu w życiu spo-
łeczności lokalnych, które otrzymały 
skuteczne narzędzie do realizacji za-
dań publicznych poprzez bezpośred-
ni udział w sprawowaniu władzy na 
różnych szczeblach.

W drugiej części spotkania Marek 
Jarco omówił znaczenie i rolę samo-
rządu województwa świętokrzyskie-
go i jego jednostek zależnych, skupia-
jąc się głównie na przybliżeniu specy-

,,Obywatelem być to znaczy…”, pod takim hasłem, w dniu 8 listopa-
da br., odbyło się ponad dwugodzinne spotkanie uczniów staszowskich 
szkół ponadgimnazjalnych z Markiem Jarco z Biura Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i wicesta-
rostą staszowskim Tomaszem Fąfarą.

W spotkaniu, jakie odbyło się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, udział wzięło 60 uczniów 
staszowskich szkół ponadgimnazjalnych i 3 nauczycieli.

W lekcji o samorządzie udział wzięło 60 uczniów staszowskich szkół ponadgimnazjalnych i 3 nauczycieli: 
Zespołu Szkół w Staszowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Liceum Ogólnokształcącego.

Wicestarosta Tomasz Fąfara przedstawił zadania własne samorządu powiatowego i jednostek 
organizacyjnych powiatu staszowskiego.

Spotkanie otworzył wicestarosta staszowski  
Tomasz Fąfara.

Głównym prelegentem był Marek Jarco z Biura 
Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

fiki pracy Urzędu Marszałkowskiego 
i Zarządu Województwa, a także 
Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego. Wicestarosta Tomasz Fąfara 
przedstawił zadania własne samorzą-
du powiatowego i jednostek organi-
zacyjnych powiatu, w szczególności: 
staszowskiego szpitala, Zarządu Dróg 
Powiatowych, Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, szkół ponad-
gimnazjalnych, Powiatowego Urzędu 
Pracy, Publicznej Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej i Powiatowego 
Centrum Sportowego. Omówił rów-
nież kompetencje poszczególnych 
Wydziałów Starostwa i zakres spraw, 
które można w nich załatwić. 

Znaczna część spotkania dotyczy-
ła zasad współpracy mieszkańców 
gmin i powiatów z organami władzy, 
tj. starostą, wójtem, burmistrzem i 
radnymi rad wszystkich szczebli, co 
ma decydujące znaczenie, m.in. przy 
podejmowaniu właściwych decyzji, w 
tym wyboru inwestycji do realizacji, 
mających wpływ na jakość i bezpie-
czeństwo życia społeczności lokal-
nych. Zwrócono uwagę na koniecz-
ność aktywnego udziału obywateli w 
życiu publicznym, m.in. w wyborach 
władz samorządowych wszystkich 
szczebli.

Tekst i foto: Jan Mazanka



46

Realizujemy projekt 
pod hasłem ,,Czytam, bo warto”

We wtorek, 22 listopada br., 
uczniowie klasy II b Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. Jana Pawła II w 
Staszowie, w ramach realizacji za-
jęć z Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa uczestniczyli w 
nietypowych zajęciach szkolnych. 

Wśród 28 uczniów tej klasy, aż 
pięć osób pochodzi z Ukrainy, ich 
koleżanki i koledzy postanowili przy-
bliżyć im historię i literaturę związa-
ną z piękną, naszą „małą ojczyzną”, 
czyli ziemią staszowską. Wykorzysta-
li swoją wiedzę, zainteresowania i 
profesjonalne wsparcie. W bibliote-
ce szkolnej z pomocą pani Marzeny 
Cepil odnaleźli wydawnictwa regio-
nalne, przygotowali wystawę tych, 
po które sięgnąć trzeba, zdaniem 
Izy i Karoliny, w pierwszej kolejności. 
Następnie, dzięki uprzejmości pani 
kierownik Moniki Stemplewskiej ze 
staszowskiej filii Pedagogicznej Bi-
blioteki Wojewódzkiej w Kielcach, 
udało się poszerzyć tę ofertę. W go-
ścinnych murach Biblioteki usłyszeli-
śmy dużo dodatkowych informacji, 
obejrzeliśmy kolejną wystawę pu-
blikacji, a do celów praktycz-
nych otrzymaliśmy świetnie 
przygotowany katalog ksią-
żek o regionie, jego historii i 
czasach współczesnych.

Punktem kulminacyjnym 
było jednak spotkanie w sali 
konferencyjnej Starostwa Po-
wiatowego w Staszowie. Do-
szło do niego dzięki pomocy 
pani Moniki Stemplewskiej, 
na której prośbę, pan Jan Ma-
zanka - naczelnik Wydziału 
Promocji i Współpracy z Za-
granicą w Starostwie przygo-
tował ucztę duchowo–histo-
ryczno–regionalną. Na przy-
witanie nas w Starostwie, w 
napiętym harmonogramie 
wielu zajęć, znaleźli czas pan 
starosta staszowski Michał 
Skotnicki i pan wicestarosta 
Tomasz Fąfara. Mieliśmy oka-
zję podziwiać profesjonalnie 
przygotowaną prezentację 
multimedialną o wielkich lu-
dziach w naszym regionie. 
Odświeżyliśmy wiedzę o ro-
dach Popielów, Radziwiłłów, 
Potockich i ich związkach z 
Ziemią Staszowską. Usłyszeli-
śmy ciekawostki o współpra-
cy Powiatu z Ukrainą, dzięki 
której między innymi mamy 
w naszej klasie, pochodzą-
cych stamtąd, pięć koleżanek 

Podczas zajęć w staszowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.

W Starostwie powitali nas: starosta staszowski Michał Skotnicki i wicestarosta 
Tomasz Fąfara. Z lewej: Norbert Kiciński i zastępca dyrektora ZSE Joanna Mazur, 

z prawej: Monika Stemplewska – kierownik staszowskiej filii Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

Uczniowie chętnie rozmawiali na temat bohaterów prezentacji pt. ,,Kultura regionu – ciekawi ludzie”.

i ponad 30 uczniów w szkole. To był 
wspaniale i pożytecznie spędzony 
czas, mijał szybko, przy poczęstunku 
herbaciano – ciasteczkowym przy-
gotowanym specjalnie na to spo-
tkanie. Pozostanie w 
nas mnóstwo wiedzy, 
pamiątkowych zdjęć 
i publikacja pt. ,,Pa-
miętniki” adiutanta 
Napoleona generała 
Dezyderego Chłapow-
skiego*, którą z rąk 
pana Jana Mazan-
ki otrzymaliśmy dla 
szkoły. 

Za zorganizowanie 
nietypowej lekcji re-
gionalizmu i czytelnic-
twa dziękujemy pani 
wicedyrektor Joannie 
Mazur, naszemu wy-

chowawcy panu Norbertowi Kiciń-
skiemu i wszystkim w/w osobom.

Uczniowie klasy II b Technikum w ZSE 
im. Jana Pawła II w Staszowie
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Z prawej: uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, którzy zrealizowali projekt.

Nad poprawną realizacją projektu czuwali: nauczycielka 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie Anna Andrzejczuk 

i malarz regionalista Józef Juszczyk, którzy osobom 
zaangażowanym w realizację tej interesującej inicjatywy 

wręczyli pisemne podziękowania.

Za upamiętnienie ginących zawodów, a także za 
inne cenne inicjatywy realizowane przez Annę 

Andrzejczuk i Józefa Juszczyka w czasie całego roku, 
podziękował wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.

Za realizację projektu, wręczając uczniom i opiekunom prezenty podziękowali, od 
lewej: prezes Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie Romuald Zgrzywa 

i dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach Piotr Prędota. Ekspozycja obrazów ,,Ginące zawody oczami wyobraźni” w korytarzu Muzeum 
Ziemi Staszowskiej. 

Jak zwykle, Wiesław Kot napisał wiersz, który odczytał 
na zakończenie spotkania.

O ginących zawodachW sobotni wieczór, 3 grudnia 
br., w Muzeum Ziemi Staszowskiej 
przy ul. Szkolnej w Staszowie, 
otwarto wystawę obrazów pt. ,,Gi-
nące zawody oczami wyobraźni” 
autorstwa grupy artystycznej ,,Im-
presja”. 

To ciekawe i intrygujące zadanie 
zrealizowali uczniowie Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Staszowie: Wero-
nika Nowakowska, Donata Różańska, 
Natalia Sapa, Weronika Poniedzielska 
i Marek Saramak. Nad realizacją cało-
ści zadania czuwali: nauczycielka ZSE 
Anna Andrzejczuk i malarz regionali-
sta Józef Juszczyk, we współpracy z 
Fundacją Farma w ramach inicjatywy 

,,Działaj Lokalnie”. Wystawa obra-
zów była jednym z efektów projektu, 
jaki został zrealizowany dzięki dofi-
nansowaniu uzyskanemu z Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Oprócz obrazów, młodzież realizu-
jąca projekt wykonała ciekawe zdję-
cia staszowskich rzemieślników przy 

pracy, a także nagrała 5 wywiadów 
z osobami, które od lat zajmują się: 
krawiectwem, introligatorstwem i 
drukarstwem, szewstwem, zegarmi-
strzostwem, jubilerstwem i złotnic-
twem. Uczestnicy spotkania z zacie-
kawieniem obejrzeli reportaże nakrę-
cone w pracowniach panów: Jana 

Kosika, Kazimierza Szostaka, Adama 
Belusiaka, Adama Bienia i Grzegorza 
Łobody. Kawa i znakomite wypieki 
staszowskich cukierników umilały 
dyskusję o dawnych, zanikających już 
zawodach, na których przez stulecia 
opierała się gospodarka ziemi sta-
szowskiej.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Jakub Zyngier i ZŁOTY MEDAL w kategorii ,,Młody Wynalazca”.

Spotkaliśmy pięcioro uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
którzy przyjechali do Brukseli w nagrodę za swoje osiągnięcia naukowe. Nasze wynalazki były prezentowane na stoisku Ambasady RP w Brukseli.

Jakub Zyngier za projekt ,,Ra-
zem bezpieczniej - innowacyjna 
aplikacja na smartfona” zdobył 
dla Zespołu Szkół w Połańcu ZŁOTY 
MEDAL w kategorii ,,Młody Wyna-
lazca”.

Opis aplikacji:
W trakcie podróży priorytetem jest 

bezpieczeństwo i komfort jej uczest-
ników. Nawet zaawansowane urzą-
dzenia GPS nie umożliwiają wizuali-
zacji i określenia położenia dwóch 
razem podróżujących samochodów 
oraz ich parametrów podróży. Wpa-
dłem na pomysł, aby stworzyć aplika-
cję, której zadaniem będzie ułatwie-
nie komunikacji pomiędzy dwoma 
pojazdami wyruszającymi wspólnie 
w podróż. Dotychczas tego typu roz-
wiązanie było nieznane i niestosowa-
ne w praktyce. W oparciu o własne 
doświadczenia oraz umiejętności 
programowania w języku Java, stwo-
rzyłem aplikację realizując cel projek-
tu. 

Jak to działa? 
Aby określić Twoje położenie, apli-

kacja pobiera informację na temat 
Twojej lokalizacji za pomocą sygnału 
GPS. Aplikacja co pewien okres cza-
su wysyła te informacje do bazy da-
nych MySql, skąd drugi użytkownik 
może je odczytywać (po uzyskaniu 
wcześniej pozwolenia). Następnie 
aplikacja pobiera dane o położeniu 
drugiego użytkownika i ustawia tzw. 
„marker”. Iidentyfikuje on lokalizację 
na mapie w odpowiednim miejscu. 
Aplikacja, przy użyciu Google Maps 
API, oblicza dystans pomiędzy dwo-
ma użytkownikami oraz w zależności 
od rodzaju środka transportu jakim 
się poruszamy, szacuje czas przejazdu 
tej trasy. Użytkownicy mogą również 

komunikować się za pomocą krótkich 
wiadomości tekstowych. Pierwszy 
użytkownik wysyła taką wiadomość 
do bazy danych, a aplikacja drugiego 
użytkownika odbiera ją i wyświetla za 
pomocą tzw. „dialog box’ów”. Aby 
powiadomić kolegę, na przykład o 
wypadku lub potrzebnej pomocy, wy-
starczy wcisnąć odpowiedni przycisk. 

Aplikacja była testowana w prak-
tyce i działa prawidłowo. Możliwo-
ści jej zastosowania w praktyce są 
ogromne: 

- wizualizacja położenia drugiego 
samochodu. 

- błyskawiczna informacja o po-
stoju, potrzebie pomocy, wypadku. 

- pomiar odległości pomiędzy 
dwoma pojazdami. 

- sprawdzenie przybliżonego cza-
su pomiędzy pojazdami, w czasie rze-
czywistym. 

- komunikacja poprzez krótkie, 
zwięzłe komunikaty. 

- w przypadku koniecznej pomocy 
lub wypadku wytyczenie trasy. 

Serdeczne podziękowania dla:
- całej załogi Ambasady RP w Bruk-

seli za perfekcjonizm i wyjątkową at-
mosferę na Ich (naszym) stoisku,

- Pana Krzysztofa Wójcika z 
,,Domu Polski Wschodniej w Bruksela 
za profesjonalizm, wyjątkowe wspar-
cie oraz organizację finansowania 
powierzchni wystawowej, 

- całej załogi Fundacja Pro Inven-
tio HALLER za sfinansowanie udziału 
w konkursie EUREKA i niezwykle miłą 
atmosferę w trakcie targów,

- Zarządu Powiatu Staszowskiego 
i Dyrekcji Zespołu Szkół w Połańcu za 
przychylność i sfinansowanie podró-
ży i pobytu w Brukseli.

Opracował: Jakub Zyngier

ZŁOTA Bruksela 
dla Zespołu Szkół w Połańcu
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RoboLAB w Centrum Bajki w Pacanowie

Dzieci z Przedszkola w Świątnikach Górnych, poznają zasady konstruowania 
robotów w sali Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.Oklaski dla popisów robodancera. 

KOLEJNE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

X Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazców 
odbyła się na Politechnice Warszawskiej.

Rozmowa z inwestorami.

Nasi chłopcy byli jedynymi repre-
zentantami województwa świętokrzy-
skiego, a dodatkowo uczniowie naszej 
szkoły trzeci rok z rzędu są w ścisłym 
finale - a takiego wyniku nie ma żadna 
inna szkoła w Polsce. Prosto z Gdyni, 
Kuba pojechał na Politechnikę War-
szawską na IWIS (International War-
saw Invention Show) – międzynarodo-
wą imprezę o tematyce innowacyjno-

W dniach: 6 – 8 października br., w Ogólnopolskim Podsumowaniu Konkursu Naukowego E(x)plory w Gdy-
ni, Zespół Szkół w Połańcu reprezentowali: Arek Murdza IVB TE i Kuba Zyngier IIIA LO. Obydwaj uzyskali tytuły 
finalistów i dodatkowo Arek otrzymał nagrodę specjalną firmy DPD w wysokości 3000 zł.

-wynalazczej. Ponad 300 wynalazków 
z 30 krajów i ... srebrny medal dla 
Zespołu Szkół w Połańcu. Dodatkową 
nagrodą dla Kuby było zaproszenie na 
Thailand Inventors’ Day 2017 w Bang-
koku. 

Co zrobić aby osiągnąć sukces? 
Niezwykle proste - zdefiniować inno-
wacyjny problem naukowy, znaleźć 
praktyczne rozwiązanie, wykonać 

i uruchomić model, napisać pracę 
teoretyczną, przebrnąć eliminacje 
i załapać się na konkurs, a tam przed 
jury (profesorowie uczelni, naukowcy 
z różnych dziedzin) zaprezentować 
pracę i odpowiedzieć na serię pytań 
i cierpliwie czekać na werdykt.

Tekst i foto: Mariusz Zyngier

Rozwijamy się .... ku radości 
dzieci. W piątkowe przedpołudnie 
zorganizowaliśmy w Europejskim 
Centrum Bajki w Pacanowie fajne 
i, co mam nadzieję widać na fot-
kach, fascynujące zajęcia dla dzie-
ci z Przedszkola w Świątnikach 
Górnych. 

Było trochę o historii robotyki a 
przede wszystkim interaktywne za-
bawy z zaprogramowanymi przez 
uczniów Technikum Elektroniczne-

go w Połańcu robotami mobilnymi: 
niezwykle ruchliwa jaszczurka, wy-
ścigi ,,follow the line”, sterowanie 
robota paluszkiem bez jego doty-
kania i emocjonujące wyścigi robo-
tów mobilnych. Aha i jeszcze trochę 
potańczyliśmy w rytm oklasków z 
naszym robodancerem. To wszyst-
ko dzięki uprzejmości dyrekcji Cen-

trum Bajki w Pacanowie - serdecznie 
dziękujemy za miłe przyjęcie i udo-
stępnienie sali. Ja osobiście dziękuję 
bardzo chłopakom: Adrian, Łukasz i 
Karol - było bardzo OK i radosnym 
opiekunkom radosnych dzieci - po-
twierdzamy - macie niezwykły ta-
lent do robotyki.

Tekst i foto: uczestnicy zajęć RoboLAB
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Z wizytą w Grecji

W naszej prezentacji znalazł się, m.in. Zalew Chańcza.

Powrót do domu.

Saloniki - Biała Wieża.

Czas wolny spędzamy wspólnie z Hiszpanami.

Realizując zadania projektowe od-
wiedziliśmy do tej pory: Niemcy, Wło-
chy i Islandię. Przyszła pora na Grecję, 
gdzie przebywaliśmy w dniach od 1 
do 8 października br. Z Warszawy na 
tę wizytę wylecieli nauczyciele: Do-
rota Karaś, Sławomir Sztaba i Michał 
Lalewicz oraz uczniowie: Paulina Rej, 
Marcin Gołembiowski i Michał Miś-
kiewicz. Trudy lotu z przesiadką w 
Wiedniu, zrekompensowała nam sło-
neczna pogoda po wylądowaniu w 
Salonikach i serdeczne przyjęcie przez 
uczniów i nauczycieli z greckiej szko-
ły w miejscowości Katerinii nad mo-
rzem Egejskim. Program spotkania 
poświęcony był głównie aspektom 
wykorzystania zasobów wodnych 
Grecji, a w szczególności regionu w 
którym się znajdowaliśmy. Mieliśmy 
możliwość zwiedzenia zapory wodnej 
na rzece Alikamon, wodospady i mu-
zeum wodne w Edessa, a także 
zapoznania się z możliwościami 
wykorzystania źródeł termalnych 
w miejscowości Pozar na grani-
cy z Macedonią. Nasi partnerzy z 
Grecji nie zapomnieli o aspekcie 
historycznym, wszak kraj ten jest 
kolebką kultury i demokracji. Mie-
liśmy więc możliwość zwiedzenia 
starożytnego miasta i muzeum w 
Dion. 

Nie mniej wrażeń dostarczyło 
nam podziwianie z bliska grec-
kiej góry bogów Olimp, oraz 
zamku Platamonas. Bardzo cie-

kawym punktem pobytu okazało się 
zwiedzanie salin w Kitros, mogliśmy 
poznać metody pozyskiwania soli 
poprzez odsalanie wody morskiej. 
Również pobyt w Salonikach dostar-
czył nam niezapomnianych wrażeń. 
Rozpoczęliśmy od zwiedzania portu 
i poznaniu jego bogatej 
historii, a skończyliśmy 
na spacerze bo zabyt-
kowej części miasta i 
podziwianiu tradycyj-
nego bazaru greckie-
go, gdzie bogactwo 
regionalnych produk-
tów przyciągało wzrok, 
a stoiska z owocami 
morza drażniło zmysły 
smaku i powonienia. 
Program Erasmus + to 
projekt edukacyjny, nie 
znaczy to jednak, że 

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Sichowie Dużym od wielu już lat uczestniczą w europejskich progra-
mach edukacyjnych. Zaczęliśmy w 2003 roku od Programu Leonardo da 
Vinci, a kontynuacją jest kolejny Program Erasmus + rozpoczęty w roku 
2015 o jakże ważnym przesłaniu „Woda - europejskie zadanie w kontek-
ście globalnym’’. W projekcie tym biorą udział szkoły z: Niemiec, Włoch, 
Hiszpanii, Islandii, Grecji, Bułgarii, Turcji i Polski. 

młodzież w nim uczestnicząca tylko 
pracuje. Jest czas również na wy-
poczynek i dobrą zabawę w gronie 
rówieśników z innych krajów. Bar-
dzo ciężko było wracać do chłodnej 
rzeczywistości - w Grecji 28°C, a w 
Polsce 7°C . Najważniejsze, że udało 
się nam ,,naładować akumulatory” 
na dni zimowe i zarazić się greckim 
optymizmem. Grecy uważają, że jak 
człowiekowi coś nie wychodzi w ży-
ciu, to nie jest jego problem; niech 
,,Bóg wtedy pomyśli”. 

Tekst: Sztaba Sławomir
Foto: Dorota Karaś
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I miejsce w Konkursie Kalibracja 
Opryskiwacza HORTI-TECH 2016

Z pucharem za I miejsce w konkursie kalibracji opryskiwaczy, uczniowie klasy II technikum mechanizacji 
rolnictwa w Sichowie Dużym, od lewej: Przemysław Zientarski, Magda Kowynia i Daniel Nasieniak.

Pamiątkowy grawer od  
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

W dniach: 18 - 19 listopada br. 
w Centrum Wystawienniczym Targi 
Kielce odbyła się kolejna edycja tar-
gów sadowniczo-warzywniczych 
Horti-Tech. 

Wśród zwiedzających była 50-cio 
osobowa grupa uczniów z Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolnicze-
go w Sichowie Dużym. Obecnej edy-
cji targów towarzyszył konkurs „kali-
bracja opryskiwaczy” skierowany do 
młodych rolników. ZSCKR w Sichowie 
reprezentowali uczniowie technikum 
mechanizacji rolnictwa w składzie: 
Magda Kowynia, Przemysław Zien-
tarski i kapitan Daniel Nasieniak. Dru-
żynę do zmagań przygotował pan 
Jarosław Gil. Konkurs składał się z 

etapu teoretycznego i praktycznego. 
Po podsumowaniu pierwszej i drugiej 
części konkursu zwyciężyła drużyna z 
Sichowa, w konkursie brało udział 12 
zespołów ze szkół rolniczych. Ucznio-
wie z Sichowa otrzymali także nagro-
dę specjalną przyznaną przez Święto-
krzyską Izbę Rolniczą, którą wręczył 
prezes Ryszard Ciźla.

PS. W ZSCKR w Sichowie Dużym 
rusza bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs 
Zawodowy R.3 - prowadzenie pro-
dukcji rolniczej zawód rolnik. Kurs 
daje kwalifikacje rolnicze, warto o 
tym wiedzieć w związku z ustawą o 
obrocie ziemią rolną, czy dotacją dla 
młodego rolnika. Zapraszamy.

Tekst: Piotr Mazur
Foto: Jolanta Godzwon

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości.

Przyznawane przez Prezydenta RP Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręcza starosta 

staszowski Michał Skotnicki.

W dniu 5 listopada br. 18 par z te-
renu miasta i gminy Osiek świętowało 
swoje złote gody. Uroczystość została 
zorganizowana w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury.

Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, przyznane parom obcho-
dzącym ten dostojny jubileusz przez 
prezydenta RP, wręczali: starosta sta-
szowski Michał Skotnicki, wicesta-
rosta Tomasz Fąfara oraz burmistrz 
miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak. 
Gratulacje jubilatom złożyli również, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu w 
Staszowie Marek Chyla i radny powia-
tu Zbigniew Wiącek. List gratulacyjny 

18 par świętowało Złote Gody
od wojewody świętokrzyskiego Aga-
ty Wojtyszek odczytał Marcin Piętak 
ze Świętokrzyskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Kielcach. Uroczystość z 
udziałem blisko 200 osób prowadziła 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Osieku Wiesława Pogorzelska. Po 
wręczeniu medali, złożeniu gratula-
cji i życzeń, obchodzącym Złote Gody 
18-stu parom odśpiewano sto lat i 
wręczono kwiaty.

Foto: Lucjan Piotrowski, 
Tekst: Paulina Majczak
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Już niedługo staszowskie wina Idea produkcji win na tere-
nie ziemi staszowskiej, dla po-
trzeb własnych hoteli i restaura-
cji, powstała całkiem niedawno. 
Do grona prekursorów winiar-
stwa staszowskiego z Woli Żyznej 
i Szczeki dołączył Stefan Dunin-
-Wąsowicz tworząc winnicę u pod-
nóża niewielkiego wzniesienia 
położonego na skraju sichowskie-
go parku. Obecnie, po trzyletniej 
uprawie, zanosi się na obfity zbiór 
i kilka tysięcy butelek, przeważnie 
białego wina. 

Podobny pomysł zamierza realizo-
wać Włodzimierz Jezierski właściciel 
,,Cztery Wiatry Spa & Sport Resort” 
w Korytnicy, co jednocześnie będzie 
kontynuacją tradycji uprawy winoro-
śli i produkcji wina w majątkach jego 
rodziny na Wołyniu. Nad prawidłową 
realizacją winnego zamierzenia czu-
wają specjaliści z okręgu Montpellier 
na południu Francji, co gwarantuje 
pełny sukces tego przedsięwzięcia. 
Pomysł wpisuje się w ideę stworze-
nia atrakcyjnego produktu turystycz-
nego dla gmin: Szydłów, Staszów 
i Rytwiany. W napisanie wniosku do 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020, Oś prioryteto-
wa 7. Działanie 7.2 ,,Rozwój poten-
cjału endogenicznego, jako element 
strategii terytorialnej dla określo-
nych obszarów”, włączył także Po-
wiat Staszowski. Starosta Michał 
Skotnicki powołał do współrealizacji 
tego zadania 3-osobowy zespół pra-
cowników Starostwa staszowskiego. 
Ostatnio zaproponowano także, aby 
dla zwiększenia atrakcyjności przy-
szłej oferty turystycznej wprowadzić 
do jej programu loty balonem, co 
aktualnie jest z powodzeniem pró-

W bibliotece sichowskiego dworu, Włodzimierz Jezierski i Stefan Dunin-
Wąsowicz snują plany produkcji dobrego regionalnego wina. Z tyłu portret 
pradziadka Stefana Dunin-Wąsowicza księcia Macieja Radziwiłła, cenionego 
w kraju rolnika i przedsiębiorcy, głównego organizatora Wystawy Rolniczej 

Guberni Radomskiej w Staszowie, w 1912 roku. 

Winnica w Sichowie Dużym prowadzona jest pod nadzorem specjalistów z Montpellier na południu Francji.

Balony odleciały w kierunku północno–wschodnim, zgodnie  
z kierunkiem wiatru.Przygotowanie balonu do startu trwa około 25 minut.

bowane w Sicho-
wie Dużym. Tym 
samym właściciel 
zespołu parko-
wo-pałacowego 
,,Domu i Bibliote-
ki Sichowskiej im. 
Krzysztofa i Zofii 
Radziwiłłów” Ste-
fan Dunin Wąso-
wicz nawiązał do 
tradycji rodzin-
nych, dokładnie 
z 14 maja 1790 
roku, kiedy to Jan 
Nepomucen Po-
tocki, jego przo-
dek w prostej linii 
od prababki Róży 
Potockiej, towa-
rzyszył w locie 
balonem pionie-
rowi światowej aeronautyki Jeanowi 
Blanchardowi, stając się pierwszym 
Polakiem w historii, który wzniósł się 
w powietrze. Fakt ten niewątpliwie 

wniesie do założeń przyszłego pro-
jektu historycznej pikanterii.

Tekst i foto: Jan Mazanka 
i Sławomir Rakowski.
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We dworze na Wichrowym Wzgórzu

Akordeoniście Lechowi Skawińskiemu za wspaniały koncert poprzedzający 
otwarcie wystawy podziękował gospodarz imprezy Jarosław Paczkowski.

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali komentarza do powstałych obrazów, wygłoszonego 
przez Tomasz Staszewskiego.

Powstałe dzieła fachowo przedstawił krytyk sztuki, absolwent Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie Tomasz Staszewski. Portrety córek właściciela dworu 

na Wichrowym Wzgórzu namalowała Inna Bobryk, pochodząca z Równego na 
Wołyniu, obecnie mieszkająca w Piotrkowie Trybunalskim. 

Wystawę poplenerową otworzyli: właściciel dworu na Wichrowym Wzgórzu 
Jarosław Paczkowski i organizator pleneru Norbert Palmer. Gratulacje i życzenia 

twórcom złożył starosta staszowski Michał Skotnicki.

W październiku br., dwór na 
Wichrowym Wzgórzu w Przyby-
sławicach, koło Klimontowa, go-
ścił 15 artystów malarzy z róż-
nych stron naszego kraju, m.in. z: 
Poznania, Rzeszowa, Jarosławia, 
Radomia, Staszowa, Piły, Krosna, 
Lipska, Pińczowa, Zamościa k/
Bydgoszczy, Piotrkowa Trybunal-
skiego i z Terliczki k/Rzeszowa. 

Dziewięć dni wytężonej pra-
cy dało plon w postaci 60 obra-
zów przedstawiających okoliczne 
pejzaże, zabytki a także portrety i 
abstrakcje. Organizatorami przed-
sięwzięcia był właściciel dworu 
Jarosław Paczkowski i staszowski 
malarz Norbert Palmer, który co-
rocznie organizuje podobne impre-
zy w średniowiecznym Szydłowie, 
wspierane, m.in. przez Starostwo 
staszowskie. Otwarcie wystawy 
poplenerowej odbyło się w dniu 
27 października z udziałem zapro-
szonych gości, wśród których byli, 
m.in.: starosta staszowski Michał 
Skotnicki, redaktor i regionalista Jó-
zef Myjak z Sandomierza, dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Ożarowie Marian Sus, regionali-
sta i krytyk sztuki Tomasz Staszew-
ski oraz dziennikarz i publicysta An-
drzej Nowak-Arczewski. Spotkanie, 

muzycznie ubo-
gacił blisko go-
dzinny koncert 
kieleckiego akor-
deonisty Lecha 
Skawińsk iego . 
Obrazy ekspo-
nowane w oran-
żerii przybysła-
wickiego dwo-
ru można było  
oglądać do 15 
grudnia br.

Tekst i foto: 
Jan Mazanka

Z OSTATNIEJ CHWILI.
Miło nam poinformować, że sta-

szowski artysta malarz Norbert Pal-
mer, został uhonorowany nagrodą 
Związku Artystów Plastyków za ob-
raz ,,Człowiek odwrócony. Statuet-
kę i dyplom wręczono podczas gali 
w Czarnkowie k/Poznania w dniu 
18 listopada br. Nie jest to jedyny 
sukces Norberta odniesiony na are-
nie krajowej w ostatnim czasie. W 
roku ubiegłym, na tym samym salo-
nie, uzyskał wyróżnienie za tryptyk 
,,Zmierzch”. Laureat Norbert Palmer w środku.

Nagrodzony 
,,Człowiek odwrócony”.
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Władysław Rzadkowolski  
- Wspomnienia staszowskie z lat wojny i okupacji 

Odcinek 11.

Władysław 
Rzadkowolski, autor 

pamiętnika, lata 
czterdzieste XX 

wieku.

Następnego dnia, jeszcze z szu-
mem w głowie pojechałem do San-
domierza. Po pieniądze. Pojechał ze 
mną sekretarz P.P.R. tow. Kocioł. Je-
chaliśmy końmi. Małe, drobne koni-
ki – nazwiska ich właściciela już nie 
pamiętam – nawykłe były do tak da-
lekich rajdów. Drogę znały niemal na 
pamięć. Towarzysz mój był to porząd-
ny człowiek, tzw. swój chłop. Jechał, 
jako osłona. Uzbrojony w rewolwer 
wielkich rozmiarów zapewnił, że 
wrócimy z transportem cało. Zaje-
chaliśmy. Pozałatwiałem konieczne 
formalności i umówiliśmy się, że w 
następnym dniu, skoro tylko otworzą 
Bank podejmiemy pieniądze i wraca-
my. Już wolni, poszliśmy posilić się, 
oczywiście wypiliśmy, ale po ludzku 
z umiarem i udaliśmy się na nocleg 
do jakichś znajomych tow. Kocioła. 
Na drugi dzień podjęliśmy gotów-
kę i ruszyliśmy w drogę powrotną. 
Towarzysz był niefrasobliwy, mnie 
przechodziły ciarki. Wieźliśmy gru-
bą, w miliony idącą gotówkę. Był to 

okres jeszcze bardzo niespokojny. Na 
powierzchnię wypłynęły szumowi-
ny, grasujące jawnie, jako takie, lub 
działające pod imieniem takiej czy in-
nej organizacji. Zatrzymaliśmy się za 
miastem na wolnej przestrzeni i po-
chowaliśmy paczki z pieniędzmi to w 
sianie, to w siedzeniach ze słomy, w 
obroku dla koni a nawet w szerokich 
cholewach filcowych butów. Kiedy 
dzisiaj, już w normalnych warunkach, 
pomyślę, w jakich to warunkach 
wówczas przewoziłem wielokroć 
poważne sumy, stanowiące majątek 
państwowy – nie chce mi się wprost 
wierzyć. Cały czas, w drodze podczas 
przewozu, i w Banku podczas pracy, 
a nawet i po godzinach pracy ryzy-
kowało się życiem i stratą dużego, 
państwowego majątku. Ci, co czytać 
to będą dzisiaj, mogą nie wierzyć. 
Czasów tych w małych miasteczkach 
– zwłaszcza tuż po wyzwoleniu – nie 
przeżywali.

Jechaliśmy cisi, bez rozmów, sku-
pieni. Gdzieś w połowie drogi po-
pas koni. My pozostaliśmy przy wo-
zie. Nie opuszczaliśmy wiezionego 
skarbu. Wreszcie zbliżyliśmy się do 
Staszowa. Kiedy byliśmy już na dro-
dze golejowskiej, w mego towarzy-
sza wstąpił duch bojowy. Wyjął pi-
stolet – i nie wiem, z radości to czy 
z fantazji oddał trzy strzały. Niech 
strzela – pomyślałem. Jesteśmy pra-

wie w domu. Od jutra rozpoczynamy 
wymianę. Wiadomość o rozpoczęciu 
wymiany rozniosła się błyskawicznie 
tak w miasteczku jak i w podległym 
nam terenie. Niezależnie od tego w 
teren wysłaliśmy zawiadomienia, po-
dając termin trwania wymiany. Praco-
waliśmy na trzy okienka od godziny 
6 zamiast od 8 do 18. – Przy końcu 
dnia byliśmy kompletnie wyczerpa-
ni. Któregoś dnia wymiany podjechał 
pod Krajową Kasę Oszczędnościową 
samochód osobowy, z którego wy-
siadło 2 mężczyzn. Kontrola z Mini-
sterstwa Finansów. Podczas kontroli 
powiedziałem, że przydzielone na 
wymianę środki już się kończą, a wi-
dzę jeszcze spore zapotrzebowanie. 
Kazał mi złożyć dodatkowe zapotrze-
bowanie w N.B.P. Po kontroli przyją-
łem ich skromną kolację – czym chata 
bogata. W toku rozmowy poczęliśmy 
wspominać przedwojenną Warsza-
wę, wymienialiśmy nazwiska. Kiedy 
padło, wypowiedziane przeze mnie 
pewne nazwisko – p. A, przedstawi-
ciel Ministerstwa zrobił jakiś dziwny 
ruch i zapytał: pan zna p. A? A jakże 
– powiedziałem – żyliśmy w przyjaź-
ni. Bywałem w gościnnym ich domu. 
To mój zwierzchnik – powiada przed-
stawiciel Ministerstwa. On w Mini-
sterstwie Finansów prowadzi właśnie 
wymianę. Noc spędzili w Staszowie. 
Odjeżdżając następnego dnia zosta-

Szanowni Państwo!
Jedenastym odcinkiem pamiętników ,,Wspomnienia 

staszowskie z lat wojny i okupacji” autorstwa Władysława 
Rzadkowolskiego, kończymy druk tego jakże interesujące-
go dokumentu spisanego przez naocznego świadka w cza-
sach hitlerowskiego terroru, który tak boleśnie zapisał się w 
pamięci mieszkańców ziemi staszowskiej.

Niech mi będzie wolno wyrazić swoje podziękowanie 
Pani Florze Liebich z Kanady, że zechciała bezpłatnie udo-
stępnić nam do druku wspomnienia swojego Wuja, a za 
pośrednictwem naszego kwartalnika licznej rzeszy czytelni-
ków nie tylko z terenu powiatu staszowskiego, ale także z 
kraju i spoza jego granic. 

Dziękuję również panu Józefowi Juszczykowi za ubo-
gacenie treści pamiętnika sugestywnymi grafikami i już 
teraz wyrażam swoją wdzięczność za wyrażenie zgody na 
,,graficzną współredakcję” następnej inicjatywy, którą bę-
dzie rozpoczęcie druku, już w marcu 2017 roku, tym razem 
pamiętnika autorstwa Pana Stanisława Zecera ze Staszowa, 
z jego zesłania, wraz z matką i siostrami, na ,,Nieludzką 
Ziemię”.

Z wyrazami szacunku

Starosta Staszowski
Michał Skotnicki

Zgodnie z umową z Panią 
Florą Liebich oraz wcześniej-
szymi deklaracjami, rozpo-
czynamy redakcję pamiętnika 
w formie książki, którą bez-
płatnie, szeroko będziemy 
kolportować dla upamiętnie-
nia wydarzeń wojennych na 
ziemi staszowskiej. Książka 
powinna się ukazać w czasie 
najbliższych miesięcy. 

Radzi bylibyśmy bardzo, 
gdyby na uroczystej promocji 
wydania pamiętników, dane 
nam było gościć Panią Florę Liebich, chętnie wspólnie 
zaplanujemy termin tego wydarzenia. Już teraz serdecz-
nie zapraszam, z nadzieją na Pani przyszłoroczną wizy-
tę w naszym kraju, z możliwością odwiedzenia powiatu 
staszowskiego. 
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wił mi na wymianę dodatkowy milion 
złotych. Jak się okazuje, wiózł z sobą 
pewną ilość nowych środków – na 
wszelki wypadek. Wymiana dobiegła 
końca. Uporządkowaliśmy przyjęte 
dawne środki obiegowe, popakowa-
liśmy w worki i odwieźliśmy do N.B.P. 
Mogliśmy rozpocząć normalną pracę. 
Staszów i okolice, jak cały zresztą ten 
rejon, po uwolnieniu były terenem 
burzliwym i niebezpiecznym. Gra-
sowały zwykłe bandy. A Staszów był 
ruchliwym ośrodkiem handlowym. 
Zaczęto uruchamiać handel, sprowa-
dzać towary, wyjeżdżać po nie, prze-
ważnie do Krakowa. Jednak jazda z 
pieniędzmi była niebezpieczna. Pod-
chwyciłem i wykorzystałem tę oko-
liczność. Nawiązałem szybko kontakt 
z K.K.O. w Krakowie. Ustaliliśmy szyfr. 
Kupiec, chcąc zakupić towar w Krako-
wie wypłacał pieniądze u mnie, a od-
bierał je w Krakowie. Było to dużym 
ułatwieniem dla bujnie rozwijającego 
się w początkowym okresie miejsco-
wego handlu. Z ułatwienia tego ko-
rzystano chętnie. Na tym tle mieliśmy 
dość nieprzyjemną, ale szczęśliwe za-
kończoną historię – właśnie z bandą. 
Pewnego dnia przyszła do mnie mło-
da, uratowana żydówka i powiedzia-
ła mi, że chce wpłacić u mnie 250.000 
– i odebrać je w Krakowie. Jedzie po 
towar. Kazałem jej przyjść z pieniędz-
mi po zamknięciu kasy dla klientów. 
Drzwi zamknęliśmy, byli sami pra-
cownicy. Wpłaciła, otrzymała pokwi-

towanie i poszła. Dwa dni wcześniej 
odesłaliśmy nadmiar gotówki. Wpła-
cona dzisiaj suma wyjątkowo wzbu-
dziła we mnie jakiś niepokój. Popro-
siłem kasjera – p. Henryka Składa, by 
po wyjściu pracowników pozostał 
chwilę. Wyraziłem mu mój niepokój. 
Rada w radę – postanowiliśmy sumę 
tę ukryć. Ale gdzie? Zainteresowała 
nas wewnętrzna pokrywa grubych 
drzwi pancernej kasy. Umocowana 
była licznymi śrubami. Pokrywę, czy 
lepiej płytę odkręcaliśmy. Znaleź-
liśmy tam dość miejsca dla naszej 
sumy. Postanowiliśmy ukryć ją tam. 
Poustawialiśmy odpowiednio paczki 
banknotów i pokrywę przykręciliśmy. 
Uspokoiłem się. Kasjerowi mogłem 
ufać. Był uczciwy. A przeczucie nie 
myliło mnie. 

Przyszli dnia następnego tuż po 
zamknięciu kasy. Unieruchomili nas 
bronią i zażądali wydania pieniędzy. 
Byli wyjątkowo brutalni. Z jakiej orga-
nizacji – pytam? Z żadnej – to nie or-
ganizacja odpowiedzieli. Mając pod 
nosem lufę pistoletu i przed oczyma 
ordynarną, zbójecką gębę – otworzy-
liśmy kasę. Było tam niewiele pienię-
dzy luzem. „Nie o te chodzi”. „Pienią-
dze żydówki – 250.000„ – powiedział. 
Zatknęło mnie. Skąd wiedział. Nawet 
dokładną sumę.

Wysłaliśmy zaraz do Sandomie-
rza – odpowiedziałem. „Nieprawda 
– pieniądze są jeszcze tu”- powie-
dział. „Dajcie książkę”. Jakiś uczony 

w piśmie – pomyślałem. Książkę – pro-
wadziliśmy wtedy „amerykankę” – da-
liśmy. Rzeczywiście sumę tę znalazł, 
ale jako przychód. Nie zorientował się 
jednak, bo powiedział „to na lipę za-
pisane”. Zabrali z kasy znajdujące się 
tam, w niewielkiej ilości pieniądze i na 
odchodnym powiedzieli mi „słuchaj, 
my będziemy wszystko wiedzieć. Jak 
skłamałeś – zastrzelimy cię”. I poszli. 
Groźbą tą poważnie się przejąłem. Z 
bandą żartów nie ma. Oczywiście o 
wypadku zameldowałem zaraz w M.O. 
i w Komitecie, nie mówiąc jednak nic o 
tym, że zabrana przez nich suma sta-
nowi tylko drobnostkę i że poważna 
suma jest ukryta. Nie chciałem zdradzić 
skrytki, która może przydać się nam w 
przyszłości, a zresztą, przyznam się, że 
już nikomu nie chciałem ufać. Wyczu-
łem zresztą podejrzliwe nastawienie 
miejscowego M.O. Następnie pojecha-
łem zaraz do Sandomierza do mojej 
jednostki zwierzchniej, sprawę opo-
wiedziałem i poprosiłem, by przyjechał 
ktoś z tamtejszego nadzoru. Przyjecha-
li. Ujawniłem im skrytkę. Oczywiście 
wyrażono mi uznanie za wykazaną tro-
skę o majątek państwowy, pieniądze 
zabrano dla wpłacenia ich w Sando-
mierzu, sprawę z miejscowymi władza-
mi załatwiono. Byłem wolny od podej-
rzeń. Ale groźba bandyty nie dawała mi 
spokoju. Obawiałem się jej wykonania. 
Miałem już propozycje z Centralnego 
Związku K.K.O. w Warszawie i zaczy-
nałem przygotowywać się do wyjaz-
du ze Staszowa. Ale zanim opuściłem 
Staszów miałem jeszcze jedno przeży-
cie z bandą. A oto skąd dowiedziała się 
banda o owych 250.000. Zmarł woźny 
jednej z miejscowych instytucji. Pozo-
stawił bodajże siedmioro dzieci. Dzieci, 
mogące już pracować porozdzielano. 
Zaproponowano i mnie, bym przyjął 
jednego z chłopców na gońca. Przy-
jąłem. Ani mi do głowy nie przyszło, 
by chłopiec ten mógł być w kontakcie 
z bandą. A jednak. On to otworzył im 
drzwi od lokalu kasy, bez zapytania ko-
gokolwiek z pracowników biura. Jeden 
klucz od kasy pancernej zabierałem ze 
sobą, drugi miał kasjer. Któregoś dnia, 
już po skończonej pracy i zamknięciu 
lokalu K.K.O. udałem się, jak zwykle do 
domu. Przed wejściem do budynku, w 
którym mieszkałem, od strony podwó-
rza była ławeczka. W tym dniu, kiedy 
wszedłem w podwórze, na ławeczce 
siedział niezapomniany ks. Nagrodkie-
wicz, mieszkający z nami przez ścianę 
i właścicielka domu p. Amborska. Przy-

cd. na następnej str.

Przyszli dnia następnego tuż po zamknięciu kasy. Unieruchomili nas bronią i 
zażądali wydania pieniędzy. Byli wyjątkowo brutalni. 
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siadłem się i ja na krótką pogawędkę. 
Żona stała na balkoniku. Porozmawia-
ła jeszcze trochę, powiedziała „chodź 
Władku na obiad” i poszła do mieszka-
nia. Jeszcze pozostałem. Wtem otwie-
ra się furtka odgradzająca podwórze 
od uliczki i wchodzi jakiś typ w długim 
płaszczu wojskowym, z karabinem na 
sznurku na ramieniu, dochodzi do nas i 
pyta, gdzie tu mieszka kierownik K.K.O. 
Nie przeczuwając nic złego – widząc 
jegomościa w mundurze i z karabi-
nem, myślałem, że to ktoś z miejsco-
wej służby, choć twarzy tej nie znałem 
– powiadam: ja jestem, o co chodzi. 
„Niech pan idzie ze mną. Proszę wziąć 
klucze od kasy” – powiada. Już miałem 
iść, chciałem jednak przedtem zawia-
domić żonę, że się spóźnię na obiad, 
kiedy furtka otwarła się gwałtownie 
ponownie i wpadł nią drugi, podobny 
do pierwszego jegomość, doszedł do 
rozmawiającego ze mną i coś powie-
dział mu na ucho. Pierwszy, wyprowa-
dził mnie do sionki domu pod schody, 
kazał czekać, nie ruszać się, aż po mnie 
przyjdzie. I obaj w jakimś popłochu wy-
szli z podwórza. Zacząłem rozumieć, że 
to jakaś nieczysta sprawa, że to musi 
być banda. Ale stoję cierpliwie. I ksiądz 
i p. Amborska ulotnili się do domu. 

Żona, nie domyślając się niczego, prosi 
mnie jeszcze raz na obiad, przysyłając 
po mnie Jasię. Niezorientowana Jasia 
mówi do żony: pan tak jakoś dziwnie 
stoi pod schodami i nikogo nie ma. 
Zaintrygowana żona zeszła na dół i nic 
się jeszcze nie orientując mówi: co ty 
robisz Władku. Dlaczego nie idziesz na 
obiad. W tym czasie wyszła p. Ambor-
ska. 

Poprosiłem, by wyjrzały na ulicę – 
co tam się robi. Przyniosły wiadomość, 
że na ulicy jakiś ruch. Na mieście ruch 
wojska i M.O. Wszyscy uzbrojeni jak-
by szli na wojnę. Wyszedłem i ja. Ru-
szyłem na miasto. I oto co się okazało. 
Do miasta wkroczył jakiś uzbrojony 
oddział. Nie wiem, czy była to banda, 
czy jakaś organizacja, które jeszcze 
działały w terenie. Część z nich usi-
łowała wedrzeć się do siedziby U.B., 
który zajmował dawną siedzibę żan-
darmerii niemieckiej, część zaś miała 
za zadanie obrabować K.K.O. W tym 
celu przyszedł po mnie wspomniany 
wyżej żołnierz. Nie wzięli tylko pod 
uwagę, iż doprowadzenie mnie z klu-
czem do biura i tak byłoby bezsku-
teczne, gdyż jak wyżej wspomniałem, 
posiadałem tylko jeden klucz od kasy 
pancernej i nie mógłbym kasy otwo-

rzyć. O tym dowiedzieliby się dopie-
ro na miejscu, a to skomplikowałoby 
im wykonanie akcji, gdyż musieliby 
szukać kasjera. Nie wiem, czy mieliby 
na to czas i warunki. Oddział, który 
miał zlikwidować U.B. wdarli się do 
przedsionka, prowadzącego do kory-
tarzy i biur U.B. Zorientowawszy się, 
zdołano zamknąć drzwi do dalszych 
pomieszczeń i zaalarmowano oddział 
wojskowy, kwaterujący w koszarach 
oraz M.O. Napastnicy, widząc, iż za-
skoczenie nie udało się pośpiesznie 
poczęli wycofywać się w kierunku 
szosy golejowskiej. W ślad za nimi 
podążyła tyraliera wojska i M.O. Już 
za miastem nastąpiła wymiana strza-
łów. O ile pamiętam, oddział napast-
ników zdołał jednak ujść tym razem 
bezkarnie. Zniknął w lasach golejow-
skich. Zanim opuściłem Staszów, do-
stałem trzecie wezwanie do wojska. 
Nie pamiętam, w jakiej miejscowości 
miałem się stawić, wiem tylko, że w 
panującym jeszcze galimatiasie i bra-
ku zorganizowanego życia, musia-
łem iść piechotą w stronę Oględowa. 
Ubrany byłem w spodnie wojskowe, 
buty z cholewami, a na głowie mia-
łem skórzane nakrycie zapinane pod 
brodą, jakie wtedy używali motocy-

Na mieście ruch wojska i M.O. Wszyscy uzbrojeni jakby szli na wojnę.
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Grafiki rysuje 
i nieodpłatnie 

przekazuje staszowski 
artysta malarz  
Józef Juszczyk.

Odcinek ostatni.

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.

Drodzy Czytelnicy!
W związku z zakończeniem druku pamiętnika Wła-

dysława Rzadkowolskiego pt. ,,Wspomnienia staszow-
skie z lat wojny i okupacji”, pragniemy po raz kolejny 
wyrazić wdzięczność naszym korespondentom, którzy 
zamieszczają w kwartalniku swoje artykuły, m.in. doty-
czące historii ziemi staszowskiej. 

Niektóre z publikacji miały swój dalszy ciąg w zda-
rzeniach, które następowały pod ich wpływem. Tak 
było, m.in. z w/w pamiętnikiem, a zaczęło się 3 lata 
temu od zamieszczenia w nr 53., artykułu Pana płk. 
Jerzego Władysława Więckowskiego z Krakowa pt. ,,Z 
Rytwian do estońskiego Tallina”, którego bohaterem 
był płk Andrzej Bruno Liebich, czyt. na www.staszow-
ski.eu, w zakładce ,,Wydania archiwalne”, kwartalnik 
,,Powiat Staszowski”, nr 50/marzec 2013 roku, str. 32. 
Artykuł ten zainteresował Pana prof. zw. dr. hab. Anto-
niego Kamińskiego z Warszawy, za którego pośrednic-

twem nawiązaliśmy znajomość z córką płk. Liebicha Pa-
nią Florą Liebich, zamieszkałą w Kanadzie. Pamiętamy 
treść jednego z maili, z lutego 2014 roku, kiedy to Pani 
Flora Liebich napisała, cyt. ,,…Porządkując rzeczy mojej 
zmarłej Mamy natrafiłam na pamiętnik mojego Wuja, z 
lat II wojny światowej, które spędził w Staszowie. Czy 
to Państwa zainteresuje?...”. I tak właśnie się zaczęło. 
Nie sposób więc nie podziękować w/w osobom, które 
znalazły się w ,,łańcuszku zdarzeń”, jak również Panu 
Józefowi Juszczykowi, który ubogacił publikację swoimi 
grafikami.

Z uznaniem i szacunkiem myślimy o nieżyjącym już 
autorze pamiętnika Panu Władysławie Rzadkowolskim, 
który dokumentując zbrodnie niemieckie, ryzykował 
życiem nie tylko własnym, ale i rodziny. Zapewne po-
dobnie myślał jak 18-letnia Miriam Chaszczewacka, 
zamordowana w październiku 1942 roku w Treblince, 
która póki żyła opisywała tragedię Getta w Radomiu:

kliści. W kieszeni, prócz wezwania, 
miałem pismo Miejskiej Rady Narodo-
wej, z bardzo prymitywną i mogącą 
dziś iść do zbiorów muzealnych, jako 
świadectwo tworzącej się nowej rze-
czywistości – pieczęcią, reklamujące 
mnie ze względów gospodarczych. 
Dobrnąłem – pamiętam – do jakiejś 
długiej wsi i nieco już zmęczony 
wszedłem do pierwszej z brzegu cha-
łupy, gdzie poprosiłem o coś do picia. 
Dostałem kubek mleka, wypiłem, po-
dziękowałem, bo zapłaty nie chciano 
i poszedłem dalej. Gdzieś w połowie 
wsi, kiedy mijałem jedną z chałup 
wyszedł z niej mężczyzna i zawołał 
za mną „hej Obywatelu”. Stanąłem 
i odwróciłem się. A mężczyzna ten 
mówi dalej „chodźcie no do mnie”. 
Miałem już odpowiedzieć – to chodź-
cie wy do mnie Obywatelu jak macie 
interes, ale zawróciłem i poszedłem. 
„Proszę do mieszkania” – powiedział 
już jakimś innym, bardziej stanow-
czym głosem ów mężczyzna, przepu-
ścił mnie przed sobą i weszliśmy do 

izby. Wchodząc w drzwi, zorientowa-
łem się dopiero, że jest to posterunek 
M.O. W przeciwległym kącie izby, na 
podwyższeniu stał karabin maszy-
nowy, wycelowany w drzwi, którymi 
wszedłem. Za karabinem, z ręką na 
uchwycie milicjant. Karabin gotowy 
do strzału, bo zauważyłem taśmę 
metalową w komorze. W izbie kilku 
mężczyzn. „Dokąd idziecie” – zapy-
tano? Do wojska – odpowiedziałem. 
Wyjąłem wezwanie i wręczyłem pyta-
jącemu. Ten przeczytał, podał innemu 
i za chwilę cały stosunek posterunku 
do mnie się zmienił. Zasalutowano 
mi – miałem stopień oficerski – po-
dziękowano i zwolniono. Z honora-
mi wyprowadzono mnie na drogę. 
Poradzono mi jeszcze po przyjaciel-
sku, bym uważał, bo tu się „jeszcze 
różni kręcą”, pożegnaliśmy się i po-
maszerowałem dalej. Bez dalszych 
przygód. Zatrzymując, wzięto mnie 
widocznie za jednego z tych, „co to 
się jeszcze kręcą”. Takie, czasy wtedy 
były gorące. W komendzie, gdzie się 

zameldowałem, uwzględniono pismo 
reklamujące Rady Narodowej i dano 
mi odroczenie na pół roku. Stanąłem 
do ciężkiej pracy w odbudowie go-
spodarczej podległego mi odcinka 
wyniszczonej ziemi kieleckiej. 

Foto napisu z ekspozycji w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, z części poświęconej tragedii holokaustu.

Redakcja kwartalnika ,,Powiat Staszowski”.
Ps. Wyrażamy także podziękowanie Radzie i Zarządowi Powiatu w Staszowie za sfinansowanie publikacji pa-

miętnika w odcinkach, jak również w formie książki, która ukaże się w połowie 2017 roku.
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W powiecie staszowskim, według 
stanu na dzień 30 listopada 2016 
roku, zarejestrowane były 2783 oso-
by bezrobotne a stopa bezrobocia 
wynosiła 8,8%. 

Listopad był kolejnym miesiącem 
2016 roku, w którym liczba bezrobot-
nych zmniejszyła się i była niższa niż 
przed rokiem oraz w końcu ubiegłego 
roku a ostatnio tak niskie liczby bezro-
botnych notowano w 1991 roku. W 
ogólnej liczbie bezrobotnych przewa-
żały kobiety, których było 1656 i sta-
nowiły 59,5% ogółu zarejestrowanych. 
Ponadto największe grupy bezrobot-
nych to 1879 osób zamieszkałych na 
wsi (67,5%), 2415 osób bez prawa do 
zasiłku (86,8%), 1984 osoby w wieku 
18 – 44 lata (71,3%), z których 1070 to 
osoby do 30 roku życia (38,4% ogółu 
bezrobotnych) a 574 to osoby w wieku 
do 25 roku życia (20,6% ogółu bezro-
botnych). Powyżej 50 roku życia zare-
jestrowanych było 590 osób (21,2%). 
Ze względu na wykształcenie najlicz-
niej reprezentowane były osoby, które 
ukończyły zasadniczą szkołę zawodo-
wą – 826 osób (29,7%) oraz szkołę po-
licealną i średnią zawodową – 643 oso-
by (23,1%). Bez pracy powyżej 12 mie-
sięcy pozostawało 828 osób (29,8%). 
Najmniej bezrobotnych zamieszkiwało 
w gminie Łubnice (107 osób) i gminie 
Oleśnica (116 osób) a najwięcej w mie-
ście i gminie Staszów (971 osób) oraz 
mieście i gminie Połaniec (423 osoby). 
W okresie 11 miesięcy bieżącego roku 

O bezrobociu 

Stopa bezrobocia w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie staszowskim, w latach 2011 – 2016.

Stopa bezrobocia w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie staszowskim, w latach 2011 – 2016.

rejestracji jako osoby bezrobotne doko-
nało 5006 osób, z których 664 (13,3%) 
to zarejestrowani po raz pierwszy. W 
tym samym czasie odeszło z bezrobo-
cia 5274 osoby. Głównym powodem 
utraty statusu bezrobotnego było po-
dejmowanie pracy lub działalności go-
spodarczej w ramach dostępnych ofert 
i własnej inicjatywy osób (2316 bezro-
botnych) a także ze wsparciem finanso-
wym realizowanym przez urząd pracy 
(1192 osoby). Istotną grupę stanowiły 
także osoby nie potwierdzające swo-
jej gotowości do podjęcia pracy (818 
osób), dobrowolnie rezygnujące z po-
zostawania w ewidencji bezrobotnych 
(415 osób) oraz odmawiające przyjęcia 
propozycji pracy (288 osób). Powiat 

staszowski w 2016 roku na aktywiza-
cję zawodową bezrobotnych pozyskał 
ponad 10,8 mln zł. Największe kwoty 
środków przeznaczono na finansowa-
nie staży, kosztów zatrudnienia osób 
do 30 roku życia, prac interwencyj-
nych, podejmowanej przez bezrobot-
nych działalności gospodarczej, kosz-
tów tworzenia stanowisk pracy dla 
bezrobotnych. Pozwoliło to między in-
nymi na skierowanie na staż 464 osób, 
do prac interwencyjnych 275 osób, do 
zatrudnienia 210 osób poniżej 30 roku 
życia, wsparcie podejmowanej działal-
ności przez 45 osób, skierowanie 67 
osób na tworzone stanowiska pracy a 
77 osób na szkolenia. 

Benedykt Kozieł
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Staszowscy zapaśnicy na zawodach w Kraśniku, od lewej: Michał Kozioł, Michał Szymański, Adrian Nawrot, 
Mateusz Grzybowski, Jakub Wojsa, Klaudiusz Sobieniak i trener Wiktor Skrobacz.

W dniu 18 listopada br., w Powia-
towym Centrum Sportowym odbyły 
się zawody pływackie pn. „Spraw-
dzian Wytrzymałości i Wszechstron-
ności”, z udziałem 86 zawodników 
i zawodniczek z 9 klubów: KSZO 
Ostrowiec Świętokrzyski, ORKA MO-
SiR Kielce, Barakuda Starachowice, 
Korona-Swim Kielce, Delfin Połaniec, 
Centrum Staszów, WODNIK Koń-
skie, FOKA Sandomierz, UNIA Busko-
-Zdrój. 

Zawody rozegrano w 3 konkuren-
cjach, z podziałem na dziewczęta i 
chłopców: 200 m stylem zmiennym, 
400 m stylem dowolnym oraz 800 
m stylem dowolnym. W klasyfikacji 
generalnej zwyciężył klub Barakuda 
Starachowice, zdobywając łącznie 20 
medali, w tym: 8 złotych, 6 srebrnych 

Turniej pływacki w PCS 

Zapaśnicy na zawodach w Kraśniku

Turniej otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki.

Na dystansie 200 m stylem zmiennym. Nad sprawiedliwym przebiegiem rywalizacji czuwało 11 sędziów.

Kolejny występ zapisali na swoim 
koncie zapaśnicy Centrum Staszów. 
Tym razem dobrze wypadli w XXV 
Międzynarodowym Pucharze Polski 
Juniorów Młodszych, który odbył 
się w Kraśniku pod koniec listopada 
br. Jakub Wojsa z Centrum Staszów 
wywalczył ósmą pozycję w kategorii 
do 42 kilogramów i uzyskał kwalifi-
kację do kadry narodowej juniorów 
młodszych. W Kraśniku rywalizowali 
najlepsi polscy zawodnicy w tej ka-
tegorii wiekowej oraz dziewięć ekip 
zagranicznych, z: Kanady, Litwy, Ło-
twy, Ukrainy, Czech i Słowacji. Był to 
ostatni turniej kwalifikacyjny do ka-
dry. Ze względu na obsadę, zawody 
te nazywane są małymi mistrzostwa-
mi Europy. W tej grupie wiekowej jest 
to turniej zamykający ważne starty 
w tym sezonie. Trenerem zapaśni-
ków w Centrum Staszów jest Wiktor 
Skrobacz. Jednym z obserwatorów 
turnieju był miłośnik zapasów - pio-
senkarz Rafał Brzozowski, który pozo-
wał do zdjęć z zawodnikami. Po tym 
turnieju miejsce w kadrze narodo-
wej juniorów młodszych na przyszły 
rok zapewnił sobie Jakub Wojsa ze 
Staszowa. Sekcja zapasów ,,Centrum 

Staszów” mogła w tym Pucharze 
wystąpić w nowych strojach zapa-
śniczych dzięki dofinansowaniu ich 
zakupu przez Powiat Staszowski, za 
co Stowarzyszenie ,,Centrum” ser-
decznie dziękuje staroście Michałowi 
Skotnickiemu, wicestaroście Toma-
szowi Fąfarze oraz dyrektorowi Po-
wiatowego Centrum Sportowego w 

Staszowie Andrzejowi Walczowskie-
mu. W przyszłym roku, w dniach 7-9 
kwietnia, w Powiatowym Centrum 
Sportowym w Staszowie odbędą się 
Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 
20 i II Puchar Polski Juniorów Młod-
szych w zapasach. 

Tekst: Wiktor Skrobacz
Foto: PCS Staszów.

i 6 brązowych. 
II miejsce zajął 
klub KSZO Ostro-
wiec Śiętokrzyski 
z dorobkiem 16 
medali, w tym: 6 
złotych, 5 srebr-
nych i 5 brązo-
wych. III miejsce 
zajęła ORKA MO-
SiR Kielce, zdoby-
wając 6 medali: 3 
srebrne i 3 brązo-
we. 

Tekst: Michał 
Skrętek , Foto: Jan 

Mazanka 



60 Umiem Pływać 2016 
projekt powszechnej nauki pływania

I miejsce - reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie z wicedyrektorem Robertem Kuflem, II miejsce SP 
w Szydłowie z dyrektor Krystyną Żmudą, III miejsce - SP nr 1 w Staszowie z opiekunem Urszulą Borkowską.

W dniu 9 grudnia 
2016 roku na pły-
walni Powiatowego 
Centrum Sportowego 
w Staszowie odbyły 
się zawody pn. ,,Mali 
Pływacy" będące pod-

sumowaniem projektu ,,Umiem 
Pływać 2016”, dofinansowanego z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Wśród zaproszonych gości byli, 
m.in.: starosta staszowski Michał 
Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfa-
ra, burmistrz miasta i gminy Staszów 
Leszek Kopeć, zastępca burmistrza 
Ewa Kondek, wójt gminy Szydłów Jan 
Klamczyński, dyr. Powiatowego Cen-
trum Sportowego Andrzej Walczow-
ski, a także dyrektorzy, wychowawcy 
i nauczyciele ze szkół biorących udział 
w projekcie. Uczniowie rywalizowali 
w sztafetach 5x50m stylem dowol-
nym. Wyniki zawodów: I miejsce - 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 
w Staszowie, II miejsce – Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Szydłowie, III 
miejsce - Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Staszowie.

Gratulacje dla wszystkich uczniów 
i nauczycieli reprezentujących swoje 
szkoły w zawodach oraz widowni, 
która zapewniła wspaniały doping 
podczas całej imprezy. Stowarzysze-
nie ,,Centrum" Sport i Rekreacja w 
Staszowie w partnerstwie z Powiato-
wym Centrum Sportowym w ramach 
dofinansowania w 2016 roku prowa-
dzenia i organizacji zajęć sportowych 
dla uczniów, realizowanego w ramach 
projektu powszechnej nauki pływa-
nia ,,Umiem pływać" ze środków Fun-
duszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 
MSiT, zorganizowało od września do 
grudnia br. dla 300 uczniów z klas I 
- III Szkół Podstawowych z terenu po-
wiatu staszowskiego bezpłatną na-
ukę pływania. Projektem objętych zo-
stało 10 szkół podstawowych: Osiek, 
Szydłów, Czajków, Wiązownica Duża, 
Koniemłoty, Kurozwęki, Mostki, Szko-
ła nr 1, 2 i 3 ze Staszowa. Wartość 
projektu wynosiła 62 tys. 500 złotych 
z czego dofinansowanie ze środków 
MSiT to: 50 tys. zł. Dodatkowo swój 
wkład w realizację projektu zapew-
nił Powiat Staszowski oraz Gminy: 
Staszów, Osiek i Szydłów poprzez 
dofinansowanie kosztów przewozu 
uczniów ze swoich szkół na pływalnię 
do Staszowa i ich powrót. Stowarzy-
szenie „Centrum” dziękuje za okaza-

ną pomoc i współpracę wszystkim 
gminom, bez której realizacja projek-
tu nie byłaby możliwa. Za współpra-
cę dziękujemy również: dyrektorom 
szkół biorących udział w projekcie, 
wychowawcom, nauczycielom, opie-

kunom i rodzicom uczestników pro-
jektu, instruktorom prowadzącym 
zajęcia, uczniom biorącym udział w 
projekcie.

Tekst: Agata Borycka
Foto: Sławomir Rakowski

Przed rozpoczęciem zawodów, od lewej: dyrektor 
PCS Andrzej Walczowski, starosta staszowski Michał 

Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara.

Zawody rozegrano w sztafetach na dystansie 5x50m stylem dowolnym.

Emocje przed startem.


