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W numerze:
• Prezydencka wizyta
• Z posiedzeń Rady Powiatu w Staszowie
• Marszałek z wizytą na ziemi staszowskiej
• 20. Gala Stambułkowa
• Porozumienie z powiatem rawskim
• Podpisano umowy łowieckie
• Kolejne plebiscyty Echa Dnia
• ,,Utracone dzieciństwo” - syberyjskie wspomnienia
• Z życia sportowego powiatu
• Mistrzostwa Polski w zapasach

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń.
Niech ten szczególny czas pozwoli oderwać się od trudów codzienności,
a piękno nadchodzącej wiosny zachowa w nas optymizm
i pogodę ducha na kolejne dni roku.
Starosta Staszowski

Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Skotnicki

Damian Sierant

2
W nawiązaniu do deklaracji prezydenta Andrzeja Dudy z okresu kampanii wyborczej przewidującej wizyty prezydenta w każdym z powiatów
w Polsce, Staszów i Połaniec, we czwartek 30 marca br. miał przyjemność
gościć głowę państwa.

Prezydent Rzeczypospolitej
z wizytą na ziemi staszowskiej

Wśród witających prezydenta były także dzieci
i młodzież szkolna.

Kilka minut po 16:00, po przyjeździe na staszowski Rynek, prezydent Andrzej Duda wita się z mieszkańcami.

Swój pobyt na ziemi staszowskiej
prezydent Andrzej Duda rozpoczął
od wizyty w Elektrowni Enea Połaniec, gdzie zapoznał się z zadaniami
i funkcjonowaniem elektrowni i jej
znaczeniem dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Prezydent zwiedził
Nastawnię Centralną oraz wjechał na
taras Zielonego Bloku i zwiedził sam
obiekt. Jednostka o mocy 230 MW
jest największym na świecie blokiem
energetycznym opalanym w 100
proc. biomasą. W programie wizyty nie zabrakło czasu na spotkanie i
rozmowy z pracownikami elektrowni oraz kierownictwem Spółki. Prezydent, m.in. wysłuchał informacji o
zakończeniu, w dniu 14 marca br.,
transakcji zakupu przez Grupę Enea
od ENGIE International Holdings B.V.
100 proc. akcji ENGIE Energia Polska,
spółki, do której należała Elektrownia
Połaniec.
Kilka minut po godz. 16:00, prezydencki helikopter wylądował na stadionie ,,Pogoni” Staszów, skąd prezydent Andrzej Duda przejechał na
staszowski Rynek, oczekiwany przez
władze samorządowe, mieszkańców miasta i okolic, uczniów szkół
wszystkich szczebli, przedsiębiorców,
a także druhów strażaków i poczty
sztandarowe jednostek. W swoim
przemówieniu prezydent Andrzej
Duda obszernie i szczegółowo nawiązał do historii Staszowa, począwszy

od I połowy XIV wieku do czasów
współczesnych. Podkreślił historyczne i gospodarcze znaczenie miasta
Staszowa w minionych wiekach, jak
również i obecnie, nawiązując, m.in.
do swojej wizyty w elektrowni Enea
w Połańcu. Przed odjazdem prezydent Andrzej Duda długo rozmawiał
z obecnymi na spotkaniu, w tym
także z młodzieżą i z dziećmi. Prezydentowi towarzyszyli senatorowie

Kolejny autograf lub wpis do pamiętnika.

i posłowie Prawa i Sprawiedliwości,
a także wojewodowie świętokrzyscy.
Po godz. 18:30, kolumna prezydencka odjechała na stadion, skąd prezydent Andrzej Duda odleciał helikopterem do Warszawy.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Prezydent Andrzej Duda wygłosił kilkunastominutowe przemówienie, w którym nawiązał do historii ziemi
staszowskiej.
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Po skończonym przemówieniu, prezydent Andrzej Duda, ponad godzinę
rozmawiał z obecnymi na spotkaniu.

Z wicewojewodą świętokrzyskim Andrzejem Bętkowskim i druhami OSP z terenu
powiatu staszowskiego.

Z prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiają uczennice jednej ze szkół
ponadgimnazjalnych w Staszowie.
Prezydent Andrzej Duda z Orkiestrą Hut Szkła Gospodarczego prezesa Tadeusza
Wrześniaka.

Prezydent Andrzej Duda z prezesem Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne
Siarki ,,Siarkopol” SA w Grzybowie Karolem Dytkowskim i Orkiestrą ,,Siarkopolu”.

Najmłodsi mieszkańcy Staszowa żegnają prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Prezydent Andrzej Duda żegna staszowian.

Po godz. 18:30, kolumna prezydencka odjechała na stadion, skąd prezydent
Andrzej Duda odleciał helikopterem do Warszawy.
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Z prac Rady i Zarządu Powiatu...
Obradowano w dniu 28 marca br. Po przegłosowaniu protokołów z dwóch
poprzednich sesji oraz programu posiedzenia, okolicznościowym grawertonem uhonorowano trenera pływania w PCS i nauczyciela WF w Zespole Szkół
w Staszowie Leszka Tarkę, w uznaniu zasług w pracy edukacyjnej i wychowawczej z młodzieżą.

40. sesja Rady Powiatu
w Staszowie

Okolicznościowym grawertonem uhonorowano trenera pływania w PCS i nauczyciela WF w Zespole Szkół
w Staszowie Leszka Tarkę. Grawerton wręczyli: starosta staszowski Michał Skotnicki, przewodniczący Rady
Damian Sierant i wicestarosta Tomasz Fąfara.

Przed głosowaniem projektów
uchwał, radni jednogłośnie przyjęli
rezolucję w sprawie włączenia gmin
Oleśnica i Szydłów w zakres właściwości miejscowej Placówki Terenowej
KRUS w Staszowie, w której czytamy,
m.in.:
- Rada Powiatu Staszowskiego,
dostrzegając wagę i znaczenie problemu związanego z ubezpieczeniem
społecznym rolników w Kasach Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wnioskuje o zmianę właściwości
miejscowej Placówki Terenowej KRUS
w Staszowie, poprzez jej rozszerzenie
na obszar gmin: Oleśnica i Szydłów.
Uzasadnienie: rolnicy i ich rodziny z terenu gmin: Oleśnica i Szydłów
są obsługiwani przez Placówkę Terenową KRUS w Busku-Zdroju, co stanowi dla nich szereg niedogodnień,
związanych głównie z koniecznością
dojazdu do Buska-Zdroju wyłącznie
na potrzeby wynikające z posiadania
ubezpieczeń: emerytalno-rentowych,
wypadkowych, chorobowych czy macierzyńskich.
Obydwie gminy należą do powiatu staszowskiego, którego zarówno
siedziba – Starostwo Powiatowe w
Staszowie jak i jednostki organizacyjne (szkoły ponadgimnazjalne, Powia-

towy Urząd Pracy, szpital czy inspektoraty powiatowe: weterynarii, sanepidu, nadzoru budowlanego) znajdują się w Staszowie. Tak więc rolnik
załatwiając sprawy w którymś z w/w
urzędów, przy okazji mógłby załatwić
sprawę w Placówce Terenowej KRUS
w Staszowie.
Problem
zmiany właściwości
miejscowej Placówki Terenowej KRUS
w Staszowie, poprzez jej rozszerzenie
na obszar gmin: Oleśnica i Szydłów,

był wielokrotnie podnoszony na przestrzeni ostatnich lat, przy okazji, m.in.
spotkań z posłami na Sejm RP oraz w
czasie spotkań rolników z członkami
Rady Powiatowej w Staszowie - Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.
Następnie przegłosowano wszystkie 7 projektów uchwał, które dotyczyły: • zmiany Uchwały Nr IX/35/15
Rady Powiatu w Staszowie z dnia
27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu, udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych szkół i
placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania, • przyjęcia informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie
za 2016 rok, • określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2017 roku,
• dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju
szkolnego wprowadzonego ustawą
,,Prawo oświatowe” oraz ustalenia
sieci szkół ponadpodstawowych na
terenie Powiatu Staszowskiego, na
okres od 1 września 2017 roku do
31 sierpnia 2019 roku, • wyrażenia
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Staszowskiego na rzecz
Gminy Staszów, • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Staszowskiego na lata 2017-2027,
• zmian w budżecie na 2017 rok.
Obrady zakończono sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu
Staszowskiego w okresie między sesjami.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Starosta staszowski Michał Skotnicki uzasadnił potrzebę przyjęcia rezolucji w sprawie rozszerzenia działalności
Terenowego Biura KRUS w Staszowie, o gminy: Oleśnica i Szydłów.

5
W piątek 10 lutego br., odbyły się dwie sesje Rady. W czasie
pierwszego posiedzenia, przyjęto
3 projekty uchwał dotyczące: sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za 2016
rok, sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, a także uchwałę intencyjną w sprawie dostosowania
sieci szkół ponadgimnazjalnych do
nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą ,,Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych”.

Z posiedzeń Rady Powiatu
w Staszowie

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

Na pytania i interpelacje radnych odpowiadał
starosta staszowski Michał Skotnicki.

Po przegłosowaniu trzeciego projektu uchwały, Biuro Obsługi Rady
Powiatu w Staszowie otrzymało z
Kuratorium Oświaty w Kielcach informację mailową z nową interpretacją
prawną tekstu uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego. W związku z zaistniałą sytuacją,
po zamknięciu obrad 38. sesji Rady,
zwołaniu posiedzenia Zarządu Powiatu, jak również Komisji Oświaty,
Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki, przewodniczący Rady Powiatu
w Staszowie Damian Sierant, otworzył obrady sesji nadzwyczajnej, w
czasie której podjęto dwie uchwały:
w sprawie unieważnienia poprzednio
przegłosowanego projektu uchwały
,,oświatowej” oraz w sprawie przyjęcia nowej uchwały intencyjnej w
sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą ,,Prawo oświatowe oraz ustalenia
sieci szkół ponadpodstawowych”,
zawierającej sugestie prawne Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Tekst i foto: Jan Mazanka

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

Radni powiatu staszowskiego, od lewej: Adam Kowal, Jerzy Karwasiński, Adam Siekierski, Mirosław
Wyrzykowski, Stanisław Lech Zalewski, Mirosław Ciepiela, Marcin Adamczyk i Andrzej Kruzel.

W obradach uczestniczyli także: dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów
starostwa, komendanci powiatowi PSP i policji oraz inspektorzy powiatowi.
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Z obrad 37. sesji Rady Powiatu w Staszowie
Posiedzenie odbyło się w dniu 27
stycznia br. W porządku obrad znalazł się tylko jeden projekt uchwały
dotyczący zmian w budżecie powiatu
na 2017 roku, do którego, w imieniu
Zarządu Powiatu w Staszowie, poprawkę zgłosił wicestarosta Tomasz
Fąfara. Przed głosowaniem projektu
uchwały, dotyczącej wydatkowania
środków w jednostkach oświaty, prowadzonych przez powiat staszowski,
potrzebę jego przyjęcia uzasadniła
skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Autopoprawkę Zarządu Powiatu w Staszowie do projektu uchwały zgłosił wicestarosta staszowski
Tomasz Fąfara.Z lewej członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy.
Z prawej: skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.

Projekt uchwały o zmianach w budżecie powiatu radni przyjęli jednogłośnie.

W piątek, 17 lutego br., podczas uroczystej gali w Hotelu Binkowski w Kielcach, poznaliśmy
Człowieka Roku 2016 oraz osoby
uhonorowane, w różnych kategoriach, za pracę na rzecz swoich
małych ojczyzn. Tytuł Człowieka Roku 2016 w województwie
świętokrzyskim, otrzymał Bertus
Servaas, znacząca osobowość
w świecie sportu oraz biznesu,
prezes klubu Vive Tauron Kielce,
który w 2016 roku odniósł nienotowany dotąd sukces – wygrał
Ligę Mistrzów.
W kategorii ,,Mała ojczyzna –
duża sprawa” zwyciężył starosta
ostrowiecki Zbigniew Duda, a wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
starosta staszowski Michał Skotnicki i starosta jędrzejowski Edmund
Kaczmarek. Zwycięzcą drugiej kategorii samorządowej - ,,Złotej
dziesiątki” został członek Zarządu
Powiatu Kieleckiego Marek Kwiecień, II miejsce w tej kategorii za-

Starostowie wyróżnieni
w plebiscycie ,,Echa Dnia”

Z lewej: Bertus Servaas - Człowiek Roku 2016 w województwie świętokrzyskim.
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jął Janusz Grabek – wicestarosta
jędrzejowski, a III Wiesława Słowik
– członek Zarządu Powiatu Opatowskiego. Wśród 8 wyróżnionych
w tej kategorii był członek Zarządu
Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy.
Tytuł ,,Człowieka Roku w powiecie
staszowskim” przypadł Karolowi
Dytkowskiemu – prezesowi Grupy
Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne
Siarki ,,Siarkopol” SA w Grzybowie.
Prezes Karol Dytkowski otrzymał
także wyróżnienie w kategorii ,,Biznes”.
Tekst: Jan Mazanka
Foto: arch. Starostwa

Redaktor naczelny ,,Echa Dnia” Stanisław Wróbel i redaktor działu ,,Publicystyka” Paweł Więcek, wręczają
staroście staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu wyróżnienie w kategorii ,,Mała ojczyzna – duża sprawa”.

,,Człowiekiem Roku w powiecie staszowskim” został Karol Dytkowski – prezes
Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” SA w Grzybowie.

Pierwsze wyróżnienie w kategorii ,,Złota dziesiątka samorządowców” otrzymał
członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy.

Z żalem informujemy,
że w dniu 5 marca br.,
przeżywszy 87 lat
zmarła

śp. Eleonora
Chudy
Po wręczeniu dyplomów najlepszym starostom w 2016 roku, stoją od lewej:
redaktor naczelny ,,Echa Dnia” Stanisław Wróbel, starosta ostrowiecki Zbigniew
Duda, starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, starosta staszowski Michał
Skotnicki i redaktor działu ,,Publicystyka” Paweł Więcek. Galę prowadził aktor
Jacek Rozenek.

zamieszkała w Kolonii Pęcławskiej
Synom:
Jerzemu, Janowi i Andrzejowi z rodzinami,
a także siostrom:
Matyldzie i Bronisławie z rodzinami
składamy najszczersze wyrazy współczucia
oraz ubolewania.

Od lewej: red. Stanisław Wróbel, zwycięzca ,,Złotej dziesiątki samorządowców”
członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Marek Kwiecień, II miejsce Janusz Grabek
– wicestarosta jędrzejowski, wyróżniony członek Zarządu Powiatu Kieleckiego
Bogdan Gierada, III miejsce Wiesława Słowik – członek Zarządu Powiatu
Opatowskiego oraz pozostali wyróżnieni: członek Zarządu Powiatu w Staszowie
Jerzy Chudy, wicestarosta pińczowski Ryszard Barna i członek Zarządu Powiatu
Pińczowskiego Zbigniew Szczepański oraz redaktor działu ,,Publicystyka”
Paweł Więcek.

Rada i Zarząd Powiatu
w Staszowie
Pracownicy Starostwa
i Jednostek Organizacyjnych Powiatu
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Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, we czwartek 30 marca br.,
telefoniczny dyżur w redakcji kwartalnika ,,Powiat Staszowski” w Starostwie Powiatowym w Staszowie,
pełnił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Marszałek z wizytą w Staszowie

W auli staszowskiego Liceum gości powitała
dyr. Anna Karasińska.

Marszałek Adam Jarubas, m.in. zaprosił uczniów
i nauczycieli Liceum do udziału w dwóch ważnych
projektach wojewódzkich pt.: ,,Dwujęzyczne
świętokrzyskie” i ,,Świętokrzyska szkoła liderów”.

W Starostwie staszowskim, w dniu 30 marca br.,
marszałek Adam Jarubas telefonicznie rozmawiał
z mieszkańcami powiatu.

Od godziny 10:00 do 12:00 nasz
gość odpowiadał na pytania mieszkańców ziemi staszowskiej, których
interesowały, m.in. perspektywy
wykorzystania środków europejskich w obecnym okresie unijnego
budżetu 2014-2020, aktualnie prowadzone działania Urzędu Marszałkowskiego na rzecz młodzieży, czy
problemy związane z remontem
konkretnych odcinków dróg. W
związku ze współpracą województwa świętokrzyskiego z obwodem
winnickim na Ukrainie, jedno z pytań dotyczyło aktualnej sytuacji u
naszego wschodniego sąsiada, po

Asystent marszałka Paweł Garbuzik przedstawił
prezentację pt. ,,Praca, zawód, kompetencje”,
ukierunkowaną na promocję tzw. ,,zawodów przyszłości”.

ataku na Konsulat RP w Łucku.
Po zakończeniu dyżuru przy telefonie, marszałek Adam Jarubas wraz ze
swoim asystentem Pawłem Garbuzikiem, starostą staszowskim Michałem
Skotnickim i członkiem Zarządu Powiatu
w Staszowie Jerzym Chudym, udali się
do Liceum Ogólnokształcącego, gdzie z
inicjatywy dyr. Anny Karasińskiej, odbyła się lekcja o samorządzie, z udziałem

Spotkanie podsumował starosta staszowski
Michał Skotnicki.

uczniów trzech klas. Poruszono, m.in.
tematy dotyczące: zadań i kompetencji
poszczególnych szczebli samorządów,
oraz korzystania z funduszy unijnych i
krajowych przy finansowaniu inwestycji: komunalnych, drogowych, oświatowych, jak również w ochronie zdrowia
czy w odnawialne źródła energii.

W spotkaniu z marszałkiem Adamem Jarubasem udział wzięło ponad 60 uczniów z trzech klas Liceum.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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,,Dobry start – lepsza przyszłość”

W związku z realizacją projektu
przez Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Staszowie pn. „Dobry start – lepsza przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Świętokrzyskiego
2014–2020 Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniu 21 marca
br. odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawiono założenia projektu.
W spotkaniu uczestniczył starosta staszowski Michał Skotnicki, który powitał przybyłych na spotkanie
rodziców zastępczych oraz osoby
niepełnosprawne z terenu powiatu
staszowskiego oraz poinformował o
głównych założeniach projektu. Następnie dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Ogórek
poinformowała, że w dniu 23 lutego br. została podpisana umowa o
dofinansowanie projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, pomiędzy
Województwem Świętokrzyskim, z
siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Zarząd Województwa,
pełniącym funkcję IZ RPOWŚ a Powiatem Staszowskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie.
Uczestnicy spotkania poinformowani zostali o realizacji projektu pn.
„Dobry start - lepsza przyszłość”,
który będzie realizowany w latach
2017–2018. Przedstawione zostały
zasady rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie, dla grupy docelowej, którą jest 25 rodziców zastępczych, 10
wychowanków rodzin zastępczych
oraz 24 osoby niepełnosprawne.
Poinformowano uczestników, że
projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz Powiatu
Staszowskiego, a uczestnictwo w
projekcie jest bezpłatne. Koordynator projektu Joanna Mazur przedstawiła typy operacji przewidzianych w
projekcie. Są to: wsparcie systemu
pieczy zastępczej poprzez rozwój
rodzinnych form pieczy zastępczej,

W Starostwie staszowskim, w dniu 21 marca br. przybyłych na spotkanie rodziców zastępczych oraz osoby
niepełnosprawne przywitał starosta staszowski - Michał Skotnicki.

a także wsparcie systemu pieczy
zastępczej poprzez wsparcie rodzin
i wychowanków pieczy zastępczej
w ramach m.in. poradnictwa i specjalistycznego wsparcia. Dla osób
niepełnosprawnych wsparcie procesu usamodzielniania się w integracji ze środowiskiem w tym poprzez
specjalistyczne poradnictwo, usługi
świadczone w ramach mieszkalnictwa wspomaganego – treningowego. Poinformowano również o

stosowaniu zasady równości szans,
niedyskryminacji, a także równości
szans kobiet i mężczyzn zgodnie z
,,Wytycznymi w zakresie realizacji
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn,
w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020”.
Tekst: Jolanta Brzeszczyńska
Foto: Zbigniew Uss Wąsowicz

Kielce, 23 lutego br., podczas podpisania umowy o dofinansowaniu projektu pt. ,,Dobry start - lepsza
przyszłość”. Od lewej: Adam Jarubas - marszałek województwa świętokrzyskiego, Anna Ogórek - dyr. PCPR
w Staszowie i Jolanta Piotrowska - skarbnik powiatu staszowskiego.
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W pierwszy weekend marca br., na terenie powiatu staszowskiego, gościła delegacja Rady i Zarządu Powiatu Rawskiego, na czele z przewodniczącą
Rady Marią Charążką i wicestarostą rawskim Marianem Krzyczkowskim.

Porozumienie powiatów
Specyfikę powiatu rawskiego przedstawił
wicestarosta Marian Krzyczkowski, pełniący tę funkcję
nieprzerwanie od 1999 roku, podobnie jak nieobecny
na spotkaniu starosta rawski Józef Matysiak.

Gości w Starostwie staszowskim powitał i spotkanie otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki. Z lewej: radny
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dyr. Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski i wicestarosta rawski,
przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Marian Krzyczkowski. Z prawej: przewodniczący Rady Powiatu
w Staszowie Damian Sierant i przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka.

Goście z Rawy Mazowieckiej, od lewej: przewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego
Marek Szcześniak z małżonką Lucyną, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Maria Piątek,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego Grzegorz Stefaniak, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ryszard
Imioła oraz przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami Henryk Majewski.

Rani powiatu rawskiego, od lewej: przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami Henryk Majewski, przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Jacek Otulak i dyrektor Biura Rady Tomasz Góraj.

Jako pierwsi porozumienie podpisali: przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria
Charążka i przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant.

W piątek, 3 marca br., podczas spotkania w Starostwie staszowskim, podpisano porozumienie o współpracy,
którego głównym celem jest wsparcie
procesu współpracy między organami
władzy samorządowej, organizacjami
społecznymi, strukturami biznesowymi
powiatu staszowskiego i powiatu rawskiego. Przyszłe działania będą głównie
ukierunkowane na: wymianę doświadczeń dla podwyższenia kwalifikacji kadr
pracowników samorządowych, organizację spotkań, seminariów, konferencji
i praktyk, a także realizację wszelkich
inicjatyw służących społecznościom
obydwu powiatów. Współpraca będzie
dotyczyła, m.in.: wymiany doświadczeń metodycznych i wychowawczych
między szkołami, funkcjonowania
szpitali i opieki zdrowotnej na szcze-

Od lewej: dyr. Mieczysław Madej oraz radni powiatu staszowskiego: Adam Siekierski,
Jerzy Chudy, Marek Chyla, Janusz Bąk, Jerzy Karwasiński, Adam Kowal i Zbigniew
Wiącek. Za stołem prezydialnym: radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dyr.
Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski i wicestarosta rawski Marian Krzyczkowski.

Porozumienia podpisują: wicestarosta rawski Marian Krzyczkowski i starosta staszowski
Michał Skotnicki.
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blu powiatu, wymiany informacji w
dziedzinie ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, organizacji wspólnych
koncertów, zawodów sportowych oraz
spotkań z udziałem młodzieży i seniorów – Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
a także współpracy biznesowej, z wykorzystaniem doświadczeń Izb Gospodarczych i Stowarzyszeń Przedsiębiorców. Porozumienie zostało zawarte na
czas nieokreślony, z możliwością jego
rozwiązania przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Ze
strony powiatu staszowskiego porozumienie podpisali: przewodniczący Rady
Damian Sierant i starosta staszowski
Michał Skotnicki, a ze strony powiatu
rawskiego: przewodnicząca Rady Maria
Charążka i wicestarosta rawski Marian
Krzyczkowski. W czasie pobytu na ziemi staszowskiej goście zwiedzili, m.in.:
Hutę Szkła Gospodarczego ,,BTBB” w
Grzybowie, a także zabytki Szydłowa,
pałac Popielów w Kurozwękach, dwór
Radziwiłłów w Sichowie Dużym i Pustelnię Złotego Lasu w Rytwianach.
Tekst: Jan Mazanka, Foto: Sławomir Rakowski.

Pamiątkowe zdjęcie po podpisaniu porozumienia, członkowie Rad i Zarządów Powiatów Rawskiego i Staszowskiego,
przed Starostwem Powiatowym w Staszowie.

W czasie konwentu o podmiotach ekonomii społecznej

W dniu 29 marca br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie, odbył się Konwent
Wójtów i Burmistrzów Powiatu
Staszowksiego. Obrady otworzył
starosta staszowski Michał Skotnicki, który podziękował wszystkim za
przybycie oraz zaprosił na wykłady
dotyczące działań podejmowanych
w celu utworzenia na terenie powiatu podmiotów ekonomii społecznej.
Wykłady poprowadziły kolejno:
dr Karolina Jarosz – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach, na temat

Konwent otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki.

celów i form działalności ekonomii
społecznej na terenie województwa
świętokrzyskiego, Magdalena Skóra - doradca w ROPS Kielce, o przykładach zawiązywania partnerstw
publiczno-prywatno-społecznych na
terenie województwa świętokrzyskiego, Katarzyna Kozłowska – pracownik Świętokrzyskiego Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej na
temat partnerstwa współpracy przy
rozwoju ekonomii społecznej. Kolejną częścią konwentu było omówienie
sytuacji drogowej w poszczególnych
gminach i wytypowanie do modernizacji oraz odbudowy przez wójtów i

burmistrzów odcinków dróg, które
będą modernizowane w ramach Programu Rozwoju Powiatowej i Gminnej Infrastruktury Drogowej. Powiat
staszowski występuje z wnioskiem o
dofinansowanie tych zadań na rok
2018. Kwestie formalne aplikowania
o środki finansowe omówił Rafał Suska – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Na zakończenie konwentu
omówiono kwestię organizacji dożynek powiatowych oraz działań w
poszczególnych gminach z zakresu
ochrony środowiska.
Tekst i foto: Paulina Majczak

Uczestnicy Konwentu, od lewej: Sławomir Mikula – sekretarz miasta i gminy w Staszowie, Adam Kowal – radny powiatu
staszowskiego, Rafał Suska – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Rafał Łysiak – burmistrz miasta i gminy Osiek,
Grzegorz Forkasiewicz – wójt gminy Rytwiany, Władysław Brudek – wójt gminy Bogoria, Jacek Tarnowski – burmistrz
miasta i gminy Połaniec, Jan Klamczyński – wójt gminy Szydłów, Leszek Juda – wójt gminy Oleśnica.

12
W dniu 28 marca br. w Starostwie staszowskim, odbyły się posiedzenia: Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.
Obrady Komisji Bezpieczeństwa
otworzył i prowadził starosta staszowski Michał Skotnicki. Po przegłosowaniu porządku obrad insp. ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Andrzej Sałata, przedstawił protokół
wraz z wnioskami z poprzedniego posiedzenia, który jednogłośnie przyjęto
w głosowaniu. Podobnie jednogłośnie zaakceptowano ,,Plan działania
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
na 2017 rok”. Uczestnicy posiedzenia
wysłuchali sprawozdań z działalności
oraz informacji o stanie bezpieczeństwa, zaprezentowane przez: zastępcę komendanta powiatowego policji
w Staszowie podkom. Jacka Rozczypałę, komendanta powiatowego PSP
mł. bryg. Rafała Gajewicza, a także
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego Bożeny Głaz. Wszystkie
sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie.
Posiedzenie Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego prowadził
szef Zespołu wicestarosta Tomasz Fąfara. Podobnie, jak w przypadku poprzednich obrad, na samym początku

Z posiedzeń komisji
i zespołu bezpieczeństwa

Obrady Komisji Bezpieczeństwa otworzył i prowadził starosta staszowski Michał Skotnicki. Z prawej: wicestarosta Tomasz
Fąfara, z lewej: naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Stachura.

omówiono protokół wraz z wnioskami
z poprzedniego posiedzenia zespołu,
który również przyjęto jednogłośnie.
Następnie dokonano oceny pracy
Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego za 2016 rok, a także
przedstawiono i przyjęto ,,Plan Pracy
Zespołu na 2017 rok”. W drugiej części
obrad omówiono potencjalne zagrożenia powodzią i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi na terenie powia-

Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji oraz informację o stanie bezpieczeństwa
obywateli, przedstawił zastępca komendanta powiatowego policji w Staszowie podkom. Jacek
Rozczypała. Z prawej: naczelnik Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie
nadkom. Andrzej Łukawski.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Staszowie oraz
informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu staszowskiego,
przedstawiła inspektor powiatowy Bożena Głaz. Z lewej: powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego Elżbieta Skrzypek, z prawej: powiatowy lekarz weterynarii Zofia Słomka.

tu staszowskiego, jak również przygotowanie służb, inspekcji i straży do
ochrony przed ewentualnym wystąpieniem tych kataklizmów. Pod koniec posiedzenia insp. Andrzej Sałata udzielił
informacji dotyczących, planowanych
na miesiąc czerwiec br., wojewódzkich
ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, które odbędą się w 6 czerwca
br. w Staszowie i Sandomierzu.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP oraz informację o stanie
bezpieczeństwa p-poż. przedstawił komendant powiatowy PSP w Staszowie
mł. bryg. Rafał Gajewicz.

,,Plan działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2017 rok”, a także ,,Plan Pracy
Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2017 rok” przedstawił insp. ds. bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego w Starostwie staszowskim Andrzej Sałata. Z prawej: naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Stachura.
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W dniu 22 marca br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie,
zostały podpisane umowy na realizację dwóch zadań w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016–2019”.
Pierwsze
zadanie
obejmuje:
„Przebudowę odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu
Staszowskiego w miejscowościach
Pełczyce, Strzegom, Strzegomek
i Szydłów z poprawą bezpieczeństwa pieszych”. Natomiast drugie
zadanie to: „Przebudowa odcinków
dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w miejscowościach Bydłowa, Brody i Koniemłoty z dostosowaniem do warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne”. Łączna długość przebudowywanych dróg to:
4,426 km, a wartość inwestycji opiewa na 2 mln 499 tys. 842 zł. Zadania te będą realizowane przy udziale
dotacji wojewody świętokrzyskiego, środków własnych powiatu
staszowskiego, a także przy udziale
finansowym gmin: Bogoria, Rytwiany, Szydłów i Oleśnica oraz miasta
i gminy Staszów.
Inwestycje będą prowadzone na
odcinkach dróg powiatowych: nr
0780T Wola Malkowska – Bogoria Klimontów w m. Pełczyce, nr 0813T
Wiśniówka – Niekrasów w m. Strzegom i Strzegomek, nr 0037T Szydłów
– Pieczonogi w m. Szydłów, nr 0834T
Koniemłoty – Gaj Koniemłocki w m.
Koniemłoty oraz nr 0109T Bydłowa
– Brody Duże w m. Bydłowa i Brody.
Zakres prac obejmie wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, chodników, poboczy
utwardzonych materiałem kamienW dniu 6 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie
została
podpisana
umowa
z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas na realizację zadania „Remont
odcinka drogi powiatowej nr
0039T Gacki – Dobrów o dł. 1,037
km w miejscowości Gacki”, w ramach programu „Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych.”
Inwestycja, o wartości 184 tys. 700
zł, będzie realizowana przy udziale
środków pozyskanych z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, środków
własnych Powiatu Staszowskiego,
a także przy udziale Gminy Szydłów.

Kolejne odcinki dróg do remontu

Od lewej: członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, wiceprezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów Rafał Szyszkowski, prezes Zarządu Krzysztof Kępa, starosta staszowski
Michał Skotnicki, główna księgowa ZDP Renata Hynek, dyr. Rafał Suska i radny powiatu Adam Kowal.

W czasie podpisywania umów w Starostwie staszowskim, od lewej: właściciel Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
„DROKAM” Tomasz Wojtas, starosta staszowski Michał Skotnicki, główna księgowa Zarządu Dróg Powiatowych
w Staszowie Renata Hynek, dyrektor Zarządu Rafał Suska i przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji
w Radzie Powiatu Staszowskiego Adam Kowal.

nym, renowacji istniejącego odwodnienia, a także wykonania i uzupełnienia urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego tj. oznakowania pionowego i poziomego dróg. Planowany
termin zakończenia prac to 30 sierpZakres prac obejmuje
wykonanie nawierzchni
z mieszanek mineralno asfaltowych, poboczy
utwardzonych
materiałem kamiennym oraz
remont
istniejącego przepustu pod drogą.
Planowany termin zakończenia prac to 30
czerwca br.
Tekst: Adam Jur
Foto: Jan Mazanka

nia br., a wykonawcami robót będą:
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
Staszów i Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych „DROKAM”.
Tekst: Adam Jur
Foto: Paulina Majczak

Następna inwestycja drogowa

Umowę podpisano w Starostwie staszowskim, od lewej: starosta Michał Skotnicki,
wicestarosta Tomasz Fąfara, Henryk Kobryń i Paweł Krakowiak z Zarządu Dróg
Powiatowych w Staszowie, właściciel Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROKAM”
Tomasz Wojtas i dyrektor Zarządu Dróg Rafał Suska.

14

Dalsze remonty dróg w uzgodnieniu z gminami
W dniach 22-23 marca
br., na wniosek przewodniczącego Komisji Infrastruktury Adama Kowala, odbyły się spotkania
w terenie z wójtami i burmistrzami gmin powiatu
staszowskiego, w celu ustalenia planowanych na rok
2018 inwestycji na drogach
powiatowych w ramach
,,Programu
Przebudowy
Gminnej i Powiatowej InW środę, 1 lutego br. w Starostwie staszowskim, odbyło się spotkanie poświęcone konsolidacji działań samorządu powiatowego oraz
podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń działających w obszarze turystyki, w celu wypracowania wspólnej
oferty zarówno dla turystów weekendowych, jak i tych którzy chcą dłużej zabawić na ziemi staszowskiej.
Spotkanie otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki, który przybyłym osobom podziękował za przyjęcie
zaproszenia do dyskusji i wspólnych
działań, m.in. przy opracowaniu albumu turystycznego, jak i pozostałych
materiałów promocyjnych związanych
z organizacją zlotu członków Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej
UECT, jaki odbędzie się na ziemi staszowskiej w dniach: 7 – 14 lipca 2018
roku. W tym europejskim spotkaniu
cyklistów weźmie udział około 1500
rowerzystów, co wiąże się z szeregiem
działań logistycznych, jak i związanych
z promocyjnym i medialnym zabezpieczeniem tej imprezy. Sprawy organizacji samych tras rowerowych i rajdów
wzięło na siebie Koło Grodzkie PTTK w
Staszowie, a główna baza rajdu będzie
zlokalizowana na terenie Zespołu Pałacowego w Kurozwękach. Dla usankcjonowania i usprawnienia poszczególnych działań, także z myślą o pozyskaniu środków na planowane inicjatywy,
podpisano porozumienie w sprawie
realizacji projektu pn. ,,Powiat staszowski, miejscem rozwoju produktów turystycznych i kulturalnych”. Aktualnie w
Starostwie staszowskim przygotowywane są do druku foldery w 3 językach,
które już w lipcu zostaną zabrane przez

frastruktury Drogowej na
lata: 2016-2019”.
Ustalenia dotyczyły zakresu oraz lokalizacji zadań,
które zostaną przedstawione
oraz złożone w formie wniosków aplikacyjnych w roku
bieżącym.
Ponadto w trakcie spotkań
omówiono sprawy bieżące w
zakresie utrzymania i remontów cząstkowych dróg, oznakowania pionowego i pozio-

mego, a także w zakresie renowacji odwodnienia dróg
powiatowych. W rozmowach
z przedstawicielami poszczególnych samorządów wzięli
udział: starosta staszowski
Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, członek
Zarządu Powiatu Jerzy Chudy
i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Rafał Suska.
Tekst: Paweł Krakowiak

W sprawie rozwoju turystyki

W czasie spotkania, od lewej: wiceprezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego Czesław Pargieła, Sławomir
Migalski i Lucjan Zaczkowski reprezentujący Koło Grodzkie PTTK w Staszowie, starosta staszowski Michał
Skotnicki i Paulina Majczak z Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą w Starostwie staszowskim.

Od lewej: Artur Kazimierski – Ośrodek Wypoczynkowy ,,Lotnik” w Golejowie, Aleksander Pietrow – Zespół
Pałacowo-Parkowy ,,Dzięki” w Wiązownicy Kolonii, Romuald Garczewski – Hotel ,,Rytwiany”, Włodzimierz
Jezierski – ,,Cztery Wiatry Hotel Resort & Spa” w Korytnicy oraz Andrzej Kowalski i Witold Świtalski z Zespołu
Pałacowego w Kurozwękach.

staszowskich cyklistów do Luksemburga, w celu promocji przyszłorocznego

zlotu oraz samej ziemi staszowskiej.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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W dniu 30 marca br. w Starostwie staszowskim, przedstawiciele 12 Kół Łowieckich, działających
na terenie powiatu staszowskiego,
dla prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej oraz realizacji
zapisów ustawy ,,Prawo łowieckie”, podpisali umowy na wydzierżawienie obwodów łowieckich na
okres 10 lat.
Umowy dotyczyły następujących
Kół: ,,Szarak” w Bogorii – obwody
łowieckie nr 126 i 145, ,,Głuszec”
w Tarnobrzegu – obwód łowiecki nr
144, ,,Jeleń” w Kielcach – obwód łowiecki nr 147, ,,Cietrzew” w Osieku
– obwód łowiecki nr 160, ,,Bór” w
Rytwianach – obwód łowiecki nr 161,
,,Odyniec” w Kielcach – obwód łowiecki nr 163, ,,Dzik” w Połańcu – obwody łowieckie nr 174 i 175, ,,Knieja”
w Sichowie – obwód łowiecki nr 176,
,,Szarak” w Stopnicy – obwód łowiecki nr 177 i ,,Bażant” w Łubnicach –
obwód łowiecki nr 186. Obowiązek
podpisania ze starostą staszowskim
nowych umów dzierżawy, wynikał
z faktu wygaśnięcia poprzednich
umów z dniem 31 marca 2017 roku.
Ponadto, w czasie dyskusji, Kazimierz
Mazur z KŁ ,,Knieja” w Sichowie zaproponował zorganizowanie, w roku
bieżącym, powiatowego święta myśliwych. Utworzono komitet organizacyjny imprezy i omówiono podstawowe jej założenia.

Podpisano umowy łowieckie

Tekst: Jerzy Bernyś
Foto: Jan Mazanka

Od lewej: Tadeusz Hyla, Tadeusz Kostępski i Jacek Nowak z Koła Łowieckiego
,,Dzik” Połaniec, Henryk Dudzic z KŁ ,,Cietrzew” Osieku, Ryszard Mazur z KŁ
,,Bażant” Łubnice, Andrzej Altenberg i Adam Olechowski z KŁ ,,Bór” Rytwiany,
Ireneusz Jastrząb i Rafał Gawlik z KŁ ,,Odyniec” Kielce.

Stanisław Mazur z KŁ ,,Knieja” Sichów zawnioskował, m.in. o większą promocję
łowiectwa wśród młodzieży szkół powiatu staszowskiego.

Gości myśliwych powitał starosta staszowski Michał Skotnicki.

Pamiątkowe zdjęcie po podpisaniu umów.

Od lewej: Witold Terelak i Stanisław Olszański z Koła Łowieckiego ,,Szarak”
Bogoria, Ryszard Karasiński i Stanisław Mazur z KŁ ,,Knieja” Sichów, Jan Cedzyński,
Bogusław Bielat i Marek Oczkowicz z KŁ ,,Jeleń” Kielce oraz Sławomir Lubera z KŁ
,,Głuszec” Tarnobrzeg.

Umowę podpisują: Witold Terelak i Stanisław Olszański z Koła Łowieckiego ,,Szarak”
Bogoria, w obecności: członka Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzego Chudego,
łowczego KŁ ,,Głuszec” Tarnobrzeg i zastępcy naczelnika Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie staszowskim Moniki Michalec.
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W sobotę 18 lutego br., przedsiębiorcy zrzeszeni w Staszowskiej Izbie Gospodarczej, zaproszeni goście, samorządowcy oraz sympatycy Izby, spotkali się na dorocznej 20. już gali, w czasie której wręczono ,,Stambułki
Staszowskie” oraz stypendia dla uczniów szkół z terenu powiatu staszowskiego.

Uhonorowano przedsiębiorców ziemi staszowskiej

Wśród zaproszonych gości, od lewej: radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Izydor Grabowski,
przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant, prezes Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol”
w Grzybowie Karol Dytkowski, poseł Anna Krupka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia dr n. med.
Marek Tombarkiewicz z małżonką Marią, wicestarosta Tomasz Fąfara, starosta staszowski Michał Skotnicki
z małżonką Urszulą, eurodeputowany Bogdan Wenta i dyr. Biura europosła Danuta Papaj.
Galę oficjalnie otworzył prezes Staszowskiej Izby
Gospodarczej Wojciech Skowron.

Stambułkową Galę prowadził
przewodniczący
Rady
Miejskiej
Staszowa Dominik Rożek, który na
samym początku powitał zaproszonych gości, m.in.: eurodeputowanego Bogdana Wentę, poseł
Annę Krupkę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia dr. n.
med. Marka Tombarkiewicza, radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Izydora Grabowskiego
i Marka Strzałę, przewodniczącego
Rady Powiatu w Staszowie Damiana Sieranta, starostę staszowskiego
Michała Skotnickiego, wicestarostę Tomasza Fąfarę, burmistrza
Staszowa Leszka Kopcia, zastępcę
burmistrza dr Ewę Kondek, a także

Uczniowie gimnazjów, laureaci konkursu ,,Arystoteles Junior” z wręczającymi stypendia.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu staszowskiego, laureaci konkursu ,,Arystoteles Senior” z wręczającymi stypendia.
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Stypendia laureatom w kategorii ,,Arystoteles
Senior” wręczyli: starosta staszowski Michał Skotnicki
i skarbnik SIG Leszek Belusiak. Asystowały: Eliza
Tutak – studentka Uniwersytetu Rzeszowskiego
i Ewa Plusczyńska – studentka Akademii Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie.

,,Stambułkę” odbiera Tomasz Darowski – Zakład
Remontowo-Budowlany ,,Darbud”.

przewodniczących Rad Miejskich i
Gmin oraz burmistrzów i wójtów
ziemi staszowskiej, inspektorów i
komendantów powiatowych, jak
również przedsiębiorców, przedstawicieli kultury, oświaty oraz innych
profesji. Następnie głos zabrał prezes Staszowskiej Izby Gospodarczej
Wojciech Skowron, który przybliżył historię stambułkowych gali i
poprosił o hojne licytowanie prac,
przekazanych na aukcję przez staszowskich twórców.
Następnie, laureatom konkursu
,,Arystoteles Junior”, wręczono stypendia w kwotach: I miejsce – 800 zł,
II miejsce – 600 zł i III miejsce - 400 zł.
Byli to: w kategorii „wiedza ogólna”: I
miejsce - Małgorzata Tomporowska z
Gimnazjum nr 1 w Staszowie, II miejsce - Eliza Czapla z Gimnazjum nr 1 w
Staszowie, III miejsce - Jakub Glibowski z Gimnazjum nr 2 w Staszowie.
W kategorii „wiedza matematyczno-przyrodnicza”: I miejsce - Olga Słomka z Gimnazjum nr 2 w Staszowie,
II miejsce - Krzysztof Wójcik z Gimnazjum nr 1 w Połańcu, III miejsce Anna Ziętarska z Gimnazjum nr 2 w
Staszowie. W kategorii „język angielski”: I miejsce - Weronika Janeczek
z Gimnazjum nr 1 w Staszowie, II
miejsce - Martyna Wyszyńska z Gimnazjum nr 2 w Staszowie, III miejsce
- Martyna Tomczyk z Gimnazjum nr 1
w Staszowie.

Stambułki wręczali: podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia dr n. med. Marek
Tombarkiewicz i prezes Staszowskiej Izby
Gospodarczej Wojciech Skowron. Statuetkę odbiera
prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Staszowie
Grzegorz Kozak.

,,Stambułkę” odbiera Grzegorz Leszczyński –
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane,
„A-Z Elektryka”.

,,Stambułkę” odbiera Łukasz Szydłowski –
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
,,Budmar”.

,,Stambułkę” odbiera Grzegorz Macias – ,,Blacharstwo
Lakiernictwo Samochodowe”.

,,Stambułkę” odbiera Grzegorz Krupa - Construction
and Steel Structures Sp. z o.o.

,,Stambułkę” odbiera Paweł Krasa - ,,Marmur-Land”.

„Stambułkę” odbiera Andrzej Bracha – Usługi
Budowlano-Projektowe.
,,Stambułkę” odbiera Tomasz Rusek –
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,Broks”.

,,Stambułkę” odbiera prezes Grupy Azoty KiZChS
,,Siarkopol” SA w Grzybowie Karol Dytkowski.

,,Stambułkę” odbiera Ewa Szymańska – Karczma
Świętokrzyska.
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Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, laureatów konkursu ,,Arystoteles Senior” wynosiły
odpowiednio: 1600 zł za I miejsce,
1200 zł za II miejsce i 800 zł za III
miejsce. Otrzymali je: w kategorii ,,język angielski”: I miejsce Aleksandra
Dzieciuch z LO w Staszowie, II miejsce Kacper Maj z LO w Staszowie, III
miejsce Magdalena Chmiel z LO w
Staszowie, III miejsce Julia Kosowicz
z ZS w Połańcu. W kategorii ,,informatyka”: I miejsce Karol Wyrzykowski
z LO w Staszowie, II miejsce Dawid
Walas z LO w Staszowie, III miejsce
Paweł Małek z ZS w Połańcu. W kategorii „matematyka–fizyka”: I miejsce
Adam Zychowicz z ZS w Staszowie, II
miejsce Kamil Skop z ZS w Połańcu,
III miejsce Weronika Szymczak z LO
w Staszowie. W kategorii ,,chemia” II
edycja: I miejsce Wojciech Kowalski
z LO w Staszowie, II miejsce Sabina
Nadgrodkiewicz z LO w Staszowie,
III miejsce Aleksandra Orzechowska
z LO w Staszowie. Stypendia w tej
ostatniej kategorii, już po raz drugi, ufundowała Grupa Azoty KiZChS
,,Siarkopol” SA w Grzybowie.
Kulminacyjną częścią spotkania
było ogłoszenie wyników i wręczenie
,,Stambułek Staszowskich” za 2016
rok. Lista uhonorowanych osób i
przedsiębiorstw przedstawia się następująco: kategoria I - Jednostka organizacyjna mająca największy wpływ
na rozwój gospodarczy na terenie powiatu staszowskiego: Bank Spółdzielczy w Staszowie i Przedsiębiorstwo
Remontowo Budowlane ,,A-Z Elektryka” Grzegorz Leszczyński. Kategoria

,,Stambułkę” odbiera Justyna Górska-Sekuła
– Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica
,,Jutrzenka”.

,,Stambułkę” odbiera poseł Anna Krupka.

,,Stambułkę” odbiera Lidia Misterkiewicz
reprezentująca twórców i realizatorów inicjatywy
społecznej „Pomocnicy Stasia”.
Szczególne podziękowanie za przeprowadzenie akcji
zbierania funduszy na rzecz ratowania wzroku Stasia
Patrzałka, obecnym na gali, a za ich pośrednictwem
wszystkim, którzy przyłączyli się do tej inicjatywy,
przekazali rodzice Stasia - Marta i Tomasz Patrzałkowie.

Gratulacje laureatom ,,Stambułek” a także konkursów
,,Arystoteles” przekazał eurodeputowany
Bogdan Wenta.

Niekwestionowaną gwiazdą wśród najmłodszych
uczestników gali był Staś Patrzałek.

Piętnastu laureatów 20. Gali Stambułkowej z wręczającymi statuetki.
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Podobne gratulacje złożył wiceminister zdrowia
dr n. med. Marek Tombarkiewicz.

List od posła Kazimierza Kotowskiego odczytał
dyr. Biura Poselskiego Robert Sobieraj.

Gratulacje uhonorowanym przedsiębiorcom oraz
uczniom-laureatom konkursów złożył starosta
staszowski Michał Skotnicki.

Przemawia burmistrz miasta i gminy Staszów
Leszek Kopeć.

II – Jednostka organizacyjna, która
osiągnęła znaczny postęp rozwoju w
poprzednim roku: Przedsiębiorstwo
Budowlane ,,Darbud” Tomasz Darowski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ,,Budmar”
Łukasz Szydłowski i Blacharstwo,
Lakiernictwo Samochodowe Macias
Grzegorz. Kategoria III - Jednostka
organizacyjna, która wdrożyła nowoczesne systemy zarządzania jakością,
środowiskiem,
bezpieczeństwem:
Construction and Steel Structures
Sp. z o.o., ,,AMC Instal” Mariusz Cecelon i ,,Marmur–Land” Paweł Krasa.
Kategoria IV - Jednostka organizacyjna będąca najlepszą jednostką handlowo–usługową: Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe ,,Broks” Tomasz
Rusek, Usługi Budowlano–Projektowe Andrzej Bracha i Karczma Świętokrzyska Ewa Szymańska, Aneta
Zielińska. Kategoria V - Osoba, której
działalność menedżerska i społeczna jest zgodna z celami statutowymi Staszowskiej Izby Gospodarczej:
twórcy i realizatorzy nadzwyczajnej
inicjatywy społecznej „Pomocnicy
Stasia”, poseł Anna Krupka, prezes
Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA
w Grzybowie Karol Dytkowski i Placówka Wsparcia Dziennego-Świetlica
,,Jutrzenka”. W imieniu tegorocznych
laureatów podziękowała poseł Anna
Krupka. Szczególne podziękowanie
za przeprowadzenie akcji zbierania
funduszy na rzecz ratowania wzroku Stasia Patrzałka, obecnym na gali,
a za ich pośrednictwem wszystkim,
którzy przyłączyli się do tej inicjatywy, przekazali rodzice Stasia - Marta i
Tomasz Patrzałkowie. Przed rozpoczęciem aukcji prezes Staszowskiej Izby
Gospodarczej Wojciech Skowron wręczył ,,Puchar prezesa SIG” dr. Sławomirowi Majowi – kapitanowi zwycięskiej drużyny w turnieju siatkarskim.
Licytację zgromadzonych dzieł sztuki,

Przed rozpoczęciem aukcji prezes Staszowskiej Izby Gospodarczej
Wojciech Skowron wręczył ,,Puchar prezesa SIG” dr. Sławomirowi Majowi
– kapitanowi zwycięskiej drużyny w turnieju siatkarskim.

podobnie jak i całe spotkanie, prowadził przewodniczący Rady Miejskiej
Staszowa Dominik Rożek, natomiast
artystyczne walory obrazów, grafik,
medali, rzeźb i innych przedmiotów,
zachwalała dyrektor kieleckiego Biura Wystaw Artystycznych Stanisława
Zacharko-Łagowska. Licytacja zakończyła się pełnym sukcesem, uzyskano
łącznie 46 tys. 200 zł. Dzieła sztuki na
tegoroczną aukcję podarowali: Maryla Pawlik, Aleksandra Potocka-Kuc,
Józef Reguła, Lucyna i Dariusz Gozdkowie, Józef Juszczyk, Andrzej Chłodnicki, Jan Żukowski, Jadwiga Kotlarz,
Norbert Palmer, Władysław Sadłocha,
Andrzej Rachoń, Zdzisław Borkowski,
Anna Cholewa, Tamara Maj, Małgorzata Polańska, Jan Suska, Barbara
Wnuk-Spirowska, Andrzej Nowak,
Mirosława Truchta-Nowicka, Lucjan
Zaczkowski i Grzegorz Krupa. Organizację tegorocznej gali finansowo
wsparli: Huta Szkła Gospodarczego w
Grzybowie Tadeusz Wrześniak, Grupa
Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne
Siarki „Siarkopol” SA w Grzybowie,
Bank Spółdzielczy w Staszowie, Zakład Energetyki Cieplnej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie, F.H.U. „SKOWRON” Pokrycia Dachowe, FHU Duet
s.c. Jerzy Kwiecień, Witold Kwiecień,
Hurtownia wod-kan ,,BEL-POL” Leszek Belusiak, Zakład Uboju Zwierząt
Rzeźnych i Produkcja Wędlin Barbara
i Jerzy Adaś, Towarzystwo Informatyczne ,,INFart” Zdrojkowski, Pyciński, Sinkowski, „Almex” Adrian Belusiak, Zakład Remontowo-Budowlany
,,DARBUD” Adam Darowski, RAKPOL
TRUCK SP. z o.o. Maciej Grzejszczyk,
„Bed-Bud” Robert Bednarski, OSK
PROMOT Józef Bryk oraz samorządy:
Starostwo Powiatowe w Staszowie,
Urząd Miasta i Gminy Staszów oraz
Urząd Miasta i Gminy Połaniec.
Tekst: Jan Mazanka
Foto: Sławomir Rakowski i Jan Mazanka

Największą cenę na tegorocznej aukcji, osiągnął obraz Lucyny Gozdek ,,Staszów, którego
już nie ma”, sprzedany za 7 tys. zł. Aukcyjne dzieła prezentowała dyrektor kieleckiego Biura
Wystaw Artystycznych Stanisława Zacharko-Łagowska.

20
Zgodnie ze statutem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia 31 marca br.,
we wszystkich 79 jednostkach OSP ziemi staszowskiej powinny odbyć się zebrania sprawozdawcze z działalności w 2016 roku.

Pierwszy kwartał 2017 czasem sprawozdań
Ustaleniu harmonogramu zebrań i
zasad ich przebiegu oraz prawidłowego przygotowania materiałów, była
poświęcona narada Prezydium Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP
RP, jaka w dniu 5 stycznia br. odbyła się
w sali posiedzeń staszowskiego Starostwa. Spotkaniu przewodniczył prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Staszowie, starosta staszowski
Michał Skotnicki. Merytorycznie, co
do prawidłowości przygotowania materiałów na zebrania oraz sporządzania protokołów z odbytych spotkań,
poinformował sekretarz ZOP ZOSP RP
Mieczysław Madej. Ustalono grafik zebrań w poszczególnych jednostkach,
a także udział w nich wszystkich 9
członków Prezydium Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Staszowie. Plan zakładanych zebrań zrealizowano w całości. Wszędzie przyjęto sprawozdania,
w jednostce w Szwagrowie doszło do
zmiany prezesa, natomiast w jednostce
w Przyborowicach, po śmierci prezesa
Gustawa Zamieli, nowego szefa jeszcze nie wybrano.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, jakie odbyło się w dniu 5 stycznia br.
otworzył i prowadził prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie, starosta staszowski Michał
Skotnicki. Z prawej: wiceprzewodniczący ZOP ZOSP RP w Staszowie druh bryg. Wiesław Woszczyna, z lewej:
wiceprzewodniczący, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz.

Członkowie Prezydium ZOP ZOSP RP w Staszowie, druhowie od lewej: Stanisław Walczyk, skarbnik Roman
Myśliwiec, sekretarz Mieczysław Madej, Grzegorz Kwietniewski i Marcin Snopek.

Pierwsze zebranie sprawozdawcze odbyło się w Bogorii, w dniu 6 stycznia br.
Otworzył je i prowadził naczelnik druh Marcin Snopek.

W czasie zebrania sprawozdawczego w Szydłowie w dniu
21 stycznia br., prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki poprosił,
m.in. o składanie podpisów na liście do wniosku w sprawie
projektu ustawy o dodatku do emerytur dla członków OSP.
Z prawej: zastępca komendanta powiatowego PSP w Staszowie
mł. bryg. Grzegorz Rajca, z lewej: komendant gminny OSP
w Szydłowie Janusz Juszczak.
W dniu 14 stycznia br., zebranie w Tursku Wielkim prowadził
prezes Zarządu Miejsko-Gminnego w Osieku i prezes OSP w Tursku
Wielkim druh Henryk Stawiarz.
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W czasie zebrania sprawozdawczego w Korytnicy, 28 stycznia br. Od lewej: prezes
Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szydłowie, wójt Jan Klamczyński,
komendant gminny OSP w Szydłowie, przewodniczący Rady Gminy Janusz Juszczak,
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta
staszowski Michał Skotnicki i prezes jednostki OSP w Korytnicy Łukasz Zawierucha.

W Kurozwękach, w dniu 4 lutego br., prezes ZOP ZOSP w Staszowie, starosta
staszowski Michał Skotnicki, m.in. życzył owocnych przygotowań do obchodów
100-lecia jednostki w roku przyszłym.

W dniu 10 lutego br., prezes, starosta staszowski Michał Skotnicki gratuluje jednostce
OSP w Okrągłej otrzymania agregatu prądotwórczego. Z lewej: przewodniczący Rady
Miejskiej Połańca Stanisław Lolo oraz burmistrz miasta i gminy Połaniec
Jacek Tarnowski. Z prawej: skarbnik OSP w Okrągłej Robert Juszczak.

W dniu 11 lutego br., za stołem prezydialnym podczas zebrania w Pieczonogach,
od lewej: wójt gminy Oleśnica Leszek Juda, naczelnik jednostki Wiesław Grębosz
i prezes ZOPZ OSP RP w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki.

Medal dla zasłużonego
druha seniora
Druh senior Stefan Kawalec
z Sichowa Małego został uhonorowany Medalem im. Bolesława Chomicza, przyznanym przez Zarząd
Główny Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Medal, w dniu 14 stycznia br., wręczył prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie,
starosta staszowski Michał Skotnicki.
Pismo od Zarządu Głównego Związku
OSP RP, potwierdzające przyznanie medalu, przekazał prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Rytwianach,
wójt Grzegorz Forkasiewicz. W ceremonii wręczenia medalu uczestniczyli

W Strażnicy OSP w Wiązownicy Małej, w dniu 12 marca br., od lewej: sekretarz
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Staszowie Mieczysław Madej, wicestarosta
Tomasz Fąfara, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Staszowie, starosta
staszowski Michał Skotnicki, prezes OSP w Wiązownicy Małej Lucjan Piotrowski,
komendant Miejsko-Gminny ZOSP w Staszowie Grzegorz Kwietniewski, sekretarz
Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP w Staszowie Jarosław Sierant i inspektor ds.
obronnych i ppoż. w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów Gabriel Gajdowski.

także: prezes Zarządu OSP w Sichowie
Małym mł. bryg. Grzegorz Rajca i wiceprezes Zbigniew Porczek. Druh senior
Stefan Kawalec, mający obecnie 92
lata, pełnił w strukturach Ochotniczych

Straży Pożarnych Sichowa Małego szereg funkcji i m.in. przyczynił się do budowy miejscowej strażnicy.
Tekst: Jan Mazanka
Foto: arch. OSP

Od lewej: prezes Zarządu OSP w Sichowie Małym mł. bryg. Grzegorza Rajca, druh senior Stefan Kawalec, prezes
Zarządu Gminnego OSP w Rytwianach wójt Grzegorz Forkasiewicz, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP
w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki i wiceprezes Zarządu OSP w Sichowie Małym druh Zbigniew Porczak.
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Podczas zebrania członków Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych, jakie odbyło się w Starostwie staszowskim,
w dniu 16 stycznia br., przedstawiono i omówiono 2 tematy. Pierwszy dotyczył sporządzania sprawozdań finansowych według zasad obowiązujących dla jednostek mikro. Poszczególne jednostki OSP, prowadzące działalność gospodarczą, są zobowiązane w terminie do 31 stycznia br., złożyć
w Urzędach Skarbowych deklaracje o sposobie rozliczania z działalności.

Obradował Zarząd Powiatowy OSP

Od lewej: Urszula Prokop z Urzędu Skarbowego w Staszowie udzielająca informacji dotyczącej sporządzania
sprawozdań finansowych, prowadzący zebranie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, starosta
staszowski Michał Skotnicki i wiceprezes Wiesław Woszczyna.

W drugiej części posiedzenia
przedstawiono informację dotyczącą projektu ustawy o dodatku do

emerytur dla członków OSP, nad
którym obecnie pracuje Komitet
Inicjatywy Ustawodawczej w celu

zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie dodatku do
emerytury dla członków OSP. Warunkiem przyjęcia do rozpatrzenia
inicjatywy Komitetu przez Sejm RP,
niezbędnym jest zebrania 100 tys.
podpisów poparcia dla tej inicjatywy.
Obecni na spotkaniu otrzymali
wzory kart do zbierania podpisów,
które po wypełnieniu należy zwrócić, w terminie do 10 marca br., do
Biura Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie.
Następnie karty, do dnia 15 marca
br., zostaną przekazane do Biura
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP w Kielcach. W zebraniu,
oprócz członków Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Staszowie,
udział wzięli burmistrzowie i wójtowie oraz pracownicy urzędów gmin
powiatu staszowskiego, zajmujący
się współpracą z jednostkami OSP
na swoim terenie.
Tekst i foto: Jan Mazanka

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie oraz burmistrzowie i wójtowie, a także pracownicy urzędów gmin
powiatu staszowskiego, zajmujący się współpracą z jednostkami OSP na swoim terenie.
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Porządek posiedzenia, które odbyło się w dniu 16 stycznia br., w Starostwie staszowskim, zawierał sprawozdanie z działalności Powiatowego
Urzędu Pracy w Staszowie w 2016 roku oraz opiniowanie: kierunków wydatkowania środków Funduszu Pracy w 2017 roku, zasad organizowania i finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, planu
wydatków fakultatywnych, planu szkoleń zawodowych, a także wniosku
w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik
ogrodnik w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie
Dużym.

Z posiedzenia Powiatowej
Rady Rynku Pracy

bezrobotnych, a 2443 osoby podjęły
pracę lub działalność gospodarczą bez
udziału środków Funduszu Pracy. Na
2017 rok dla powiatu staszowskiego
przyznano według algorytmu 8,1 mln
zł. W kwocie tej zawierają się między
innymi wydatki związane z kontynuacją realizacji programów unijnych,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego. Wśród zaproponowanych i pozytywnie zaopiniowanych
przez Radę kierunków wydatkowania
posiadanych środków tradycyjnie dominują staże, prace interwencyjne,
środki na wspieranie podejmowanej
działalności gospodarczej i refundację
kosztów tworzonych stanowisk pracy.
Oprócz tej kwoty powiat posiada również 2,5 mln zł na kontynuację umów
zawartych w sprawie refundacji wynagrodzeń osób do 30 roku życia.
Dodatkowe środki, jak co roku, będą
możliwe do pozyskania w ramach
uruchamianych przez ministerstwo
rezerw. Nie uległy większym zmianom
zasady organizowania i finansowania
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Rada pozytywnie zaopiniowała wszystkie sprawy przewidziane
porządkiem posiedzenia.

30 roku życia, ponad 1,2 mln zł na
wsparcie osób podejmujących działalność gospodarczą, ponad 1 mln
zł na refundację
kosztów wyposażenia tworzonych
stanowisk
pracy,
blisko 0,3 mln zł na
szkolenia i 0,3 mln
zł na bony na zasiePosiedzenie prowadziła przewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy, wójt gminy dlenie. Ogółem do
Łubnice Anna Grajko, w towarzystwie starosty staszowskiego
udziału w realizoMichała Skotnickiego.
wanych aktywnych
W spotkaniu uczestniczył starosta formach przeciwdziałania bezrobociu
Tekst: PUP w Staszowie
staszowski Michał Skotnicki, człon- w 2016 roku skierowano 1299 osób
Foto: Jan Mazanka
kowie Rady oraz pracownicy Urzędu
Pracy. Obrady prowadziła przewodnicząca Rady, wójt gminy Łubnice Anna
Grajko, a poszczególne zagadnienia
przedstawiał dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt
Kozieł. W końcu grudnia 2016 roku, w
powiecie staszowskim zarejestrowanych było 2890 osób bezrobotnych i
była to liczba niższa niż przed rokiem
o 161 osób, a stopa bezrobocia w
końcu listopada wynosiła 8,8% i była
niższa niż przed rokiem o 0,8%. W
2016 roku, na działania związane z
Aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie staszowskim przedstawił dyrektor PUP w Staszowie Benedykt
promocją zatrudnienia oraz łagodzeKozieł, obok: kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Emilia Nowak-Gorzkiewicz i kierownik Działu
Administracyjno-Organizacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Staszowie Renata Wąs. Pierwszy z lewej:
niem skutków bezrobocia, wydatkowójt gminy Bogoria Władysław Brudek.
wano łącznie ponad 21,3 mln zł, z których między innymi na aktywizację zawodową bezrobotnych wydatkowano
ponad 10,5 mln zł, na świadczenia
dla bezrobotnych blisko 5,6 mln zł, na
ubezpieczenie osób bezrobotnych bez
prawa do zasiłku ponad 1,8 mln zł a
na szkolenie ustawiczne pracowników
ponad 0,5 mln zł. Ze środków pozyskanych na aktywizację bezrobotnych
W czasie posiedzenia, od lewej: Jan Skuza – Związek Rzemiosła Polskiego, Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców
między innymi ponad 4,1 mln zł przew Kielcach, Marian Stępień – NSZZ Rolników Indywidualnych ,,Solidarność”, Świętokrzyska Rada Wojewódzka,
Damian Sierant – Pracodawcy RP, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie, Sebastian Świetlik – Polska
znaczono na staże, blisko 1,8 mln zł na
Konfederacja Pracodawców Prywatnych ,,Lewiatan”, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych, Jerzy
prace interwencyjne, blisko 1,7 mln zł
Trębliński – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Joanna Drożdż – NSZZ ,,Solidarność” Rejon
Świętokrzyski, Leszek Kopeć – burmistrz miasta i gminy Staszów i Krzysztof Urbański – Forum Związków
na refundację wynagrodzeń osób do
Zawodowych, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
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W piątek, 3 lutego br. podczas
gali Mistrzów Sportu, jaka odbyła się w Targach Kielce, uhonorowano laureatów 65. Plebiscytu
Sportowego 2016 Świętokrzyskie
Gwiazdy Sportu.
W plebiscycie organizowanym
przez ,,Echo Dnia” zwyciężył Karol
Bielecki - piłkarz ręczny Vive Turon
Kielce przed Danielem Adamcem –
boks KKB Rushh Kielce i kolegą klubowym Michałem Jureckim. Najlepszym
trenerem, głosami czytelników ,,Echa
Dnia”, wybrano Tałanta Dujszebajewa - Vive Turon Kielce, II miejsce zajął
Grzegorz Nowaczek – Rushh Kielce,
a III Marek Mierzwa – Korona Kielce

Rozstrzygnięto plebiscyt
sportowy
– Centralna Liga Juniorów. Drużyną
2016 roku został Vive Turon Kielce.
Tradycją gali jest także wręczenie
wyróżnień dla najlepszych sportowców i trenerów w poszczególnych
powiatach województwa świętokrzyskiego. W powiecie staszowskim zwyciężył Adrian Ojdana - lekka atletyka,
przed Sebastianem Barabaszem – zapasy, Czarni Połaniec i Mateuszem

Cecelonem – lekka atletyka, Sigma
OSiR Staszów. Największym talentem powiatu staszowskiego uznano
lekkoatletkę Kamilę Legiecką - Sigma
OSiR Staszów. Najlepszym trenerem z
powiatu staszowskiego wybrano Macieja Przetaka – piłka nożna, Olimpia
Pogoń Staszów.
Tekst Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski

Najlepsi sportowcy i trenerzy powiatu staszowskiego z wręczającymi nagrody.

W czwartek, 23 lutego br., podczas gali w kieleckim Best Western
Grand Hotel, poznaliśmy najlepszych lekarzy ziemi świętokrzyskiej, wybranych w plebiscycie ,,Echa Dnia”. Lekarzem roku za 2016 rok w województwie świętokrzyskim, został wybrany dr n. med. Arkadiusz Hil,
specjalista ginekologii i położnictwa w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Najlepszą przychodnią w województwie zostało Centrum Medyczne
,,Zdrowie” z Kielc.

Poznaliśmy najlepszych lekarzy

Od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, dr Bożena Ryczkowska-Kurdziel, dr n. med. Jacek Kiełtucki,
dr Robert Matraszek, redaktor naczelny ,,Echa Dnia” Stanisław Wróbel i eurodeputowany Bogdan Wenta.

Tradycyjnie, podczas gali ogłoszono także wyniki plebiscytu w poszczególnych powiatach. Najlepszymi lekarzami powiatu staszowskiego zostali
wybrani: I miejsce - Robert Matraszek,
ordynator Oddziału Anestezjologii i
Intensywnej Terapii w Samodzielnym
Publicznym Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Staszowie, II miejsce –
dr n. med. Jacek Kiełtucki, pracujący
także w staszowskim szpitalu, specjalista chorób wewnętrznych i zastępca dyrektora SPZZOZ w Staszowie do
spraw lecznictwa, III miejsce przypadło Stefanowi Podeskowi, cenionemu
w regionie lekarzowi ortopedzie.
Najlepszą przychodnią w powiecie
staszowskim, po raz drugi z rzędu,
została Przychodnia Rodzinna Sp. z
o.o. w Staszowie, świadcząca, m.in.
usługi z zakresu medycyny rodzinnej
i badań usg, które wykonują lekarze
specjaliści posiadający odpowiednie
certyfikaty. Przychodnia posiada także gabinet do masażu z trzema jednocześnie pracującymi fotelami.
Tekst: Jan Mazanka
Foto: arch. Starostwa
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W dniu 8 marca br., w Hotelu
Kongresowym w Kielcach, odbyła
się finałowa gala kolejnej edycji plebiscytu „Kobieta Przedsiębiorcza”.
Organizowany już od dziewięciu lat
konkurs cieszy się niezmiennie popularnością wśród przedsiębiorców
i samorządowców z województwa
świętokrzyskiego.
Wśród zaproszonych gości był m.in.:
starosta staszowski Michał Skotnicki,
który wraz z redaktorem naczelnym
gazety „Echo Dnia” Stanisławem Wróblem, wręczył laureatkom z powiatu
staszowskiego okolicznościowe dyplomy, kwiaty i podziękowania.
Laureatkami plebiscytu „Kobiety Przedsiębiorcze 2016” w powiecie
staszowskim zostały: I miejsce: Dorota
Woszczyńska, mieszka w Staszowie,
od 9 lat jest dyrektorem w Europejskim
Centrum Odszkodowań. Od 2007 roku
prowadzi własną działalność gospodarczą Centrum Handlowe Ricardo w
Staszowie. Od 2 lat świadczy usługi
detektywistyczne. Należy do Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczpospolitej Polskiej i do Klubu (IPMC) In-

Uhonorowano Kobiety Przedsiębiorcze 2016
ternational Police Motor Corporation
Podczas kieleckiej gali uhonorowaPoland. Biegle włada językiem wło- no także laureatów plebiscytu „Laur
skim, niemieckim i rosyjskim. II miej- Piękna”. W kategorii „Zakłady fryzjersce Weronika Koziarz–Dygulska, cho- skie”, w powiecie staszowskim, zwyreograf i instruktor tańca w Centrum ciężyło Studio Urody „Metamorfoza”
Kultury i Sztuki w Połańcu, instruktor w Staszowie.
fitness i Zumby w Szkole Tańca Enigma
Tekst: Michał Skrętek, Foto: arch. Starostwa
w Staszowie, której
jest właścicielką. III
miejsce Joanna Witek, radna miasta
i gminy Połaniec,
mieszka w Ruszczy.
Jednym z jej sukcesów jest funkcjonujący od prawie roku
Środowiskowy
Dom Samopomocy
w Połańcu. W planach ma otworzenie całodobowej
placówki tego typu
oraz rozbudowanie
Od lewej: redaktor naczelny „Echa Dnia” Stanisław Wróbel, Dorota Woszczyńska,
przychodni zdro- Weronika Koziarz–Dygulska, Joanna Witek i Joanna Siwek (I miejsce w plebiscycie
„Laur Piękna”) oraz starosta staszowski Michał Skotnicki.
wia.

Nowe pojazdy dla Domów Pomocy Społecznej
Na podstawie podpisanej w dniu
6 września 2016 roku umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (oraz późniejszym aneksem z dnia 13 grudnia
2016 roku), Powiat Staszowski przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, finansowanego ze środków
PFRON. W roku 2016 realizowano 2
obszary w/w programu, tj. :
Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub
środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom
niepełnosprawnym poruszania się i
komunikowania. Zakończenie realizacji
Obszaru B programu planowane jest w
styczniu 2017 roku.
Obszar D - likwidacja barier trans-

portowych, którego realizację aktualnie zakończono. W wyniku realizacji
Obszaru D programu, dofinansowano
zakup dwóch pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, tj. :
1) Mikrobusu 9-cio osobowego,
fabrycznie nowego, przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych
w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim.
Pojazd został zakupiony przez Gminę
Bogoria dla potrzeb Domu Pomocy
Społecznej w Pęcławicach Górnych.
Wysokość dofinansowania
środków PFRON przekazana przez Powiat
Staszowski wyniosła 75 tys. 716 zł.
2) Mikrobusu 9-cio osobowego,
fabrycznie nowego, przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych
w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim

Samochód zakupiony dla DPS w Kurozwękach posiada windę w świetle drzwi
tylnych umożliwiającą transport do pojazdu osoby na wózku inwalidzkim.

„Program Wyrównywania
Różnic Między Regionami III”
Program finansowany ze środków
PFRON Realizator programu: Powiat
Staszowski
oraz wyposażonego w windę w świetle
drzwi tylnych, umożliwiającą transport
do pojazdu osoby na wózku inwalidzkim. Pojazd został zakupiony przez
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego
a’ Paulo w Kurozwękach. Wysokość dofinansowania środków PFRON przekazana przez Powiat Staszowski wyniosła
80 tys. zł.
Tekst i foto: Radosław Chynek

Samochód zakupiony dla DPS w Pęcławicach Górnych.
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We wtorek, 10 stycznia br., członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Staszowie, spotkali się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji na noworocznej imprezie. Prowadząca Uniwersytet Teresa Cierlik podziękowała
wszystkim za przybycie, a najmłodszym wykonawcom bożonarodzeniowych jasełek wręczyła słodycze.

Noworoczne spotkanie
słuchaczy Uniwersytetu

Spotkanie rozpoczęto przedstawieniem bożonarodzeniowym w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej
nr 3 w Staszowie. Paniom nauczycielkom: Agnieszce Maćkowiak i Ewie Sali, które wyreżyserowały spektakl
oraz młodym aktorom, podziękowała prowadząca Uniwersytet Teresa Cierlik.

Życzenia noworoczne słuchaczom Uniwersytetu złożył starosta
Michał Skotnicki, który także przekazał na ręce Teresy Cierlik książkę
pt. ,,Wielcy podróżnicy, którzy odkrywali świat” autorstwa Marii i
Przemysława Pilichów.
Jeden z rozdziałów, poświęcony
Janowi Potockiemu został opracowany, m.in. z wykorzystaniem informacji i zdjęć przekazanych przez
Starostwo staszowskie, wcześniej
zgromadzonych przy okazji realizacji jednego z projektów programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany
Młodzieży, którego bohaterem był
właśnie hr. Jan Potocki, autor ,,Rę-

kopisu znalezionego w Saragossie”.
Starosta Michał Skotnicki zaproponował i jednocześnie zaprosił słuchaczy Uniwersytetu, na spotkanie
autorskie z państwem Marią i Przemysławem Pilichami, które mogłoby
się odbyć w pierwszym półroczu br.
Drugie zaproszenie, skierowane
przez starostę, dotyczyło promocji
książkowego wydania pamiętników Władysława Rzadkowolskiego,
spisanych w latach II wojny światowej w Staszowie. W spotkaniu,
planowanym w końcu maja br.,
obiecała uczestniczyć kuzynka autora pamiętników pani Flora Liebich
z Kanady, od której Starostwo staszowskie otrzymało rękopis pamiętnika, którego druk w odcinkach,
rozpoczęty w kwartalniku ,,Powiat
Staszowski”, w czerwcu 2014 roku,
właśnie się zakończył.
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami starosty, obecnie trwają prace redakcyjne nad wydaniem
pamiętników w formie jednej publikacji. Przed rozpoczęciem części

W spotkaniu uczestniczyli, m.in.: starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, burmistrz
miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć i zastępca burmistrza dr Ewa Kondek.

W spotkaniu wzięło udział blisko 80 członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Staszowie.
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Życzenia noworoczne słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Staszowie, złożył starosta staszowski Michał Skotnicki, który także
przekazał dla Uniwersytetu egzemplarz książki ,,Wielcy podróżnicy,
którzy odkrywali świat” oraz zaprosił na spotkanie z jej autorami
Marią i Przemysławem Pilichami.

kulinarnej, pierwszego w tym roku
spotkania słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Staszowie, ży-

Kilka kolęd i pastorałek zagrał zespół ,,Koszarowa Belfer’s Band”, złożony z nauczycieli Zespołu
Szkół i Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie.

czenia noworoczne złożyli także:
burmistrz miasta i gminy Staszów
Leszek Kopeć i Henryk Makuch -

przewodniczący Klubu Seniora ,,Radość życia”.

W piątek, 17 lutego br., biskup senior Diecezji Sandomierskiej
ks. dr Edward Frankowski, złożył roboczą wizytę w parafii pw. św. Michała Archanioła w Wiązownicy-Kolonii.

Podobne wizyty, będące okazją
do rozmów na tematy dotyczące zarówno spraw religijnych i duchowych
społeczności parafialnej, jak również
bytowych i ekonomicznych, księża
biskupi składają w każdej parafii raz
na 5 lat. Stąd obecność na spotkaniu,
m.in. organizacji pozarządowych,
druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, członków Kółek Różańcowych,
uczniów i nauczycieli, a także przedstawicieli
władz samorządowych,
na czele ze starostą staszowskim Michałem Skotnickim, radnym powiatu
Adamem Kowalem i wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Staszowa Beatą
Gajek-Dyl. Rozpoczęto liturgią mszy
świętej, po zakończeniu której miała
miejsce rozmowa i dyskusja z ks. biskupem dr. Edwardem Frankowskim,
podczas której podsumowano w szerokim wymiarze ostatnie 5 lat parafii wiązownickiej i nakreślono plany
oraz zamierzenia do realizacji na kolejne lata.

Z wizyty księdza biskupa
w wiązownickiej parafii

Przemawia starosta staszowski Michał Skotnicki. Z lewej: Beata Gajek-Dyl - wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Staszowa, z prawej: radny powiatu staszowskiego Adam Kowal.

Starosta staszowski Michał Skotnicki wita się z biskupem
seniorem Diecezji Sandomierskiej ks. dr. Edwardem
Frankowskim.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski

W czasie liturgii mszy świętej w wiązownickim kościele.
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W niedzielę, 8 stycznia br.,
w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Staszowie odbył się uroczysty
koncert w ramach XXVIII Regionalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
Wszyscy zebrani mieli okazję
obejrzeć i posłuchać występów wokalno – tanecznych w wykonaniu
wielu zespołów i solistów, reprezentujących szkoły wszystkich szczebli
z terenu powiatu staszowskiego.
Imprezę otworzył i prowadził Dominik Rożek ze Staszowskiego Ośrodka Kultury. Patronat honorowy nad
festiwalem objął Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej ks. biskup dr
Krzysztof Nitkiewicz. Fundatorami
nagród w tegorocznej edycji Festiwalu byli: Starostwo Powiatowe
w Staszowie, Urząd Miasta i Gminy
Staszów, Tadeusz Wrześniak – właściciel hut szkła gospodarczego, GS
– Barbara Goszczyńska, PSS „Społem” Zygmunt Zmarzlik, Jan Suska
– supermarket „Helena” oraz Grupa

Nagrody i dyplomy wręczyli, od lewej: wicestarosta
Tomasz Fąfara, starosta staszowski Michał Skotnicki,
burmistrz Staszowa Leszek Kopeć, zastępca
burmistrza dr Ewa Kondek
i ks. kan. Edward Zieliński.

Kolędy i pastorałki
po raz kolejny w Staszowie

Tradycyjnie rozpoczęto mszą św. koncelebrowaną, którą odprawili: ks. kan. Szczepan Janas – proboszcz
parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie, homilię wygłosił ks. prof. Andrzej Rusak – dyrektor Muzeum
Diecezjalnego w Sandomierzu.

Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne
Siarki „Siarkopol” SA w Grzybowie.
Występy młodych artystów zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Uczestnicy koncertu otrzymali także gratulacje oraz pamiątkowe puchary.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii, pod kierunkiem Krzysztofa Laskowskiego.

Swoje umiejętności wokalne prezentuje Klub Piosenki „Rytm” ze Staszowskiego Ośrodka Kultury.
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W dniu 13 marca br., w auli Zespołu Szkół im. Stanisław Staszica
w Staszowie, odbyły się powiatowe eliminacje „Konkursu Wiedzy o HIV/
AIDS”, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu staszowskiego.

„Zdrowy” konkurs rozstrzygnięty

Uczestnicy powiatowych eliminacji „Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS”, w auli Zespołu Szkół w Staszowie.

Licznie zgromadzona widownia miała okazję obejrzeć spektakl
prozdrowotny w wykonaniu aktorów krakowskiego teatru „Kurtyna”, pt. „Taniec na linie”. Kolejnym
punktem programu było wystąpie-

nie st. asp. Grzegorza Makuły oraz
asp. Mariusza Domagały z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie,
którzy omówili zagadnienie odpowiedzialności karnej związanej z zażywaniem substancji psycho-aktyw-

Nagrodę za zajęcie I miejsca, odbiera Alicja Korpacka z LO w Staszowie, wręczają:
p.o. dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie
Mariusz Ziętarski, Paulina Mielnik i Wioletta Hatak z ODN w Staszowie oraz Dorota
Wojnarowska w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Staszowie.

nych. W konkursie wzięło udział 15
uczniów z 6 szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego, Zespołu Szkół im.
Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”
w Połańcu, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana
Pawła II w Staszowie, Zespołu Szkół
Rolniczych im. Adolfa Dygasińskiego
w Sichowie Dużym, Zespołu Szkół
Ponadginazjalnych im. Jana Pawła
II w Osieku. Pierwsze trzy miejsca
w w/w konkursie zajęli: I miejsce ex
aequo: Alicja Korpacka i Agata Wojnarowska, obie z LO w Staszowie,
II miejsce Patrycja Bąk, także z LO
w Staszowie, III miejsce Katarzyna
Jur z ZSCKR w Sichowie Dużym.
Organizatorem powiatowego etapu „Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS”
byli: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Staszowie oraz Wydział
Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego w Staszowie.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Prelekcję nt. profilaktyki uzależnień i związaną ze stosowaniem używek
odpowiedzialnością karną, wygłosili: asp. Mariusz Domagała
i st. asp. Grzegorz Makuła z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami.
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Tradycyjnie, jak co roku, Zarząd
Powiatowy Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Staszowie, nie zapomniał o Paniach w dniu ich święta.

Za zdrowie Pań

W piątek 10 marca br., w auli
Zespołu Szkół w Staszowie, blisko
400 Pań, członkiń i sympatyczek
PSL, spotkało się na okolicznościowej uroczystości, na której obecni
byli także zaproszeni goście, w osobach, m.in.: prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
RP, byłego posła Mirosława Pawlaka
oraz sekretarza Zarządu Wojewódz-

Wśród uczestników spotkania, m.in.: prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, były
poseł Mirosław Pawlak, sekretarz Zarządu Wojewódzkiego PSL i wiceprezes Świętokrzyskiego Funduszu
Poręczeniowego Krzysztof Marwicki, starosta staszowski Michał Skotnicki z małżonką Urszulą, wicestarosta
Tomasz Fąfara i członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy.

Życzenia Paniom złożyli: prezes Mirosław Pawlak, sekretarz Krzysztof Marwicki
i starosta staszowski, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Staszowie
Michał Skotnicki.

kiego PSL w Kielcach i wiceprezesa
Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Krzysztofa Marwickiego.
Składanie Paniom życzeń rozpoczął
prezes Mirosław Pawlak, po nim

Wójtów i burmistrzów ziemi staszowskiej reprezentował wójt gminy Bogoria
Władysław Brudek z małżonką Ewą.

uczynili to także: sekretarz Krzysztof
Marwicki i starosta Michał Skotnicki.
Jak co roku, wszystkim Paniom wręczono kwiaty i czekolady. W części
artystycznej wystąpili: Orkiestra Hut

Szkła Gospodarczego prezesa Tadeusza Wrześniaka, zespół muzyczny
,,Niecka Połaniecka” i zespół ,,Staszicówka Band”.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Spotkanie odbyło się na auli Zespołu Szkół w Staszowie. Wzięło w nim udział blisko 400 Pań z terenu powiatu staszowskiego.
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Każda z Pań otrzymała żółtego tulipana i czekoladę.

Gra i śpiewa ,,Niecka Połaniecka”.

Na scenie Orkiestra Hut Szkła Gospodarczego pod dyrekcją Alicji Urbanowicz.

Zespół ,,Staszicówka Band” z solistką Marysią Magdziarz.

W Zespole Placówek Oświatowych w Szczeglicach rozstrzygnięto konkurs na najbardziej funkcjonalny karmnik dla ptaków, nad którym patronat honorowy objęło Koło Łowieckie ,,Głuszec” w Tarnobrzegu.

W trosce o ptaki

Akcję budowy karmników, podsumowano we czwartek 26 stycznia
br. i wręczono nagrody. Z tej okazji
szkołę odwiedzili: starosta staszowski
Michał Skotnicki, prezes Koła Łowieckiego ,,Głuszec” w Tarnobrzegu Sławomir Lubera, łowczy Koła, członek
Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy
Chudy i podłowczy Koła Leszek Tokar-

W konkursie zwyciężył Jakub Wójcik, nagrody wręczali,
od lewej: łowczy Koła Łowieckiego ,,Głuszec”, członek
Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy, starosta
staszowski Michał Skotnicki i prezes Koła Łowieckiego
,,Głuszec” w Tarnobrzegu Sławomir Lubera.

ski. Dyrektor ZPO Anna Niziołek podsumowała przebieg tej pożytecznej
inicjatywy i podziękowała uczniom
za zaangażowanie w budowę karmników a Kołu Łowieckiemu ,,Głuszec”
za ufundowanie nagród. Gratulacje
z tytułu przeprowadzenia konkursu
jego organizatorom i uczestnikom
złożyli: starosta staszowski Michał
Skotnicki i prezes Koła ,,Głuszec” Sła-

womir Lubera. I miejsce w konkursie
zajął Jakub Wójcik, dwa II miejsca
przypadły Martynie Żółciak i Bartoszowi Orłowskiemu, a III Karinie Zybale. Przyznano także cztery wyróżnienia, które otrzymali: Piotr Karwacki, Kamil Łazarczyk, Wiktoria Murek
i Patrycja Murek. Wszystkie dzieci
uczestniczące w konkursie poczęstowano słodyczami, które ufundowało
Koła Łowieckiego ,,Głuszec” z Tarnobrzega, podobnie jak i wręczone
uczniom nagrody.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Zaproszeni goście z organizatorami i uczestnikami konkursu.
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W dniach 2-6 lutego br., miałem przyjemność reprezentować Polskę na
międzynarodowych targach IPITEX 2017 (International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition).

Dwa złota z Tajlandii dla Zespołu Szkół w Połańcu
Wydarzenie to odbyło się w stolicy
Tajlandii, Bangkoku, w nowoczesnym
Centrum Wystawienniczo Kongresowym BITEC. Na wystawie swoje projekty prezentowało 1300 uczestników z
20 krajów (w tym m.in. Polski, Tajwanu, Chin, Korei Południowej, Japonii,
Malezji, Indonezji, Sri Lanki, Libanu,
ZEA, Iranu, Rosji, Szwajcarii). Podczas pierwszych dwóch dni odbywała
się sesja konkursowa, podczas której
członkowie jury odwiedzali stoiska,
rozmawiali o projektach z ich autorami
i oceniali prace wszystkich uczestników
(w tym moją). Ostatni dzień wydarzenia był przez nas najbardziej wyczekiwany. Tego dnia odbyła się ceremonia
wręczenia nagród. Spotkało nas bardzo miłe zaskoczenie, gdy okazało się,
że moja praca „Razem Bezpieczniej
– innowacyjna aplikacja na smartfona” zdobyła, aż DWA ZŁOTE MEDALE.
Jeden – przyznany przez jury konkursu
IPITEX, zaś drugi jako nagroda specjalna od Rumuńskiego Związku Wynalazców. Na IPITEX obecny był premier
Tajlandii, ministrowie rządu, rektorzy
uczelni, przedsiębiorcy, setki naukowców, a w wydarzeniu uczestniczyły
również tysiące dzieci i młodzieży, którzy mieli, m.in za zadanie prowadzenie
rozmów z wynalazcami i poszukiwanie
własnych inspiracji. Krajowa Rada Badawcza Tajlandii (NRCT) podzieliła wynalazki prezentowane przez innowatorów z Tajlandii na trzy grupy. Sukces
odniosły, m.in. zestaw do tańszego
połowu krewetek, naturalny barwnik

indygo z jedwabiu i bawełny i przenośne urządzenia do produkcji wody
pitnej. Inne interesujące wynalazki to
system ratowania domów w obszarach narażonych na powodzie, terapia
rowerowa wspomagania dzieci autystycznych i proteza wielofunkcyjna dla
zwierząt. W Bangkoku oprócz Zespołu
Szkół w Połańcu, obecni byli doktoranci z Politechniki Częstochowskiej oraz
studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak ten
sukces nie byłby możliwy, gdyby nie
wsparcie poniżej wymienionych firm i
osób. Serdecznie dziękujemy:
- Panu prof. dr. hab. inż. Michałowi Szocie prezesowi Stowarzyszenia
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów za ufundowanie stoiska, wpisu do
katalogów, udziału w konkursie oraz
wparcie udzielone na miejscu,
- Pani Danucie Woszczek - przewodniczącej Rady Rodziców oraz prezes ELPOLAB,
- Prezesom i Zarządom Elektrowni ENGIE Energia Polska S.A., Fundacji
Wspomagania Oświaty, ELPOLOGISTYKI i ELPOŻ,
- Zarządowi Banku Spółdzielczego
w Połańcu,
- Pani doktor Dorocie Roch,
- Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego (sympatyczne maskotki Baby Jagi podobały
się wszystkim, a dzięki profesjonalnym
materiałom łatwiej było opowiadać o
naszym regionie).
Jakub Zyngier

Uroczystość otwarcia IPITEX 2017 w Bangkoku.

Kuba na stoisku Stowarzyszenia Wynalazców
i Racjonalizatorów prezentuje medal i dyplom przyznany
przez Rumuńskich Wynalazców jako nagroda specjalna.

Kuba z prof. dr. hab. Michałem Szotą – szefem
Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów
prezentują dyplom IPITEX.

Rozmowa z jurorem w trakcie prezentacji pracy
konkursowej.
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Nauczyciele! - krzyczała ze sceny najlepsza nauczycielka świata 2017,
kanadyjka Maggie MacDonnell, a ponad 2000 osób obecnych na finałowej gali dodawała: Mają znaczenie! A wszystko to w trakcie Global Education & Skills Forum 2017 w Atlantis the Palm Dubai.

#TeachersMatter, relacja z Dubaju

Wręczenie dyplomu Ambasadora Fundacji VTA.

Nie zdobyłem nauczycielskiego
Nobla, ale samą nominację do grona
50 najlepszych nauczycieli na świecie, traktuje jako wielkie wyróżnienie
i docenienie 25-letniej pracy oraz osiągnięć moich uczniów. Wraz z super
nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej
- Joalntą Okuniewską (finalistka TOP
50 z roku 2016), reprezentowaliśmy
polską edukację w trakcie Goba Education & Skills Forum Dubaj 2017. Pierwsze dwa dni - to pracowite spotkania
w trakcie Varkey Teacher Ambassadors
Summit. Miałem przyjemność działać
w grupie „Jak wspierać kreatywność”.
Praca z nauczycielami z UK, Jamajki, Kenii, Palestyny, Armenii, ... – była
efektywna i skuteczna. Kolejne dwa
dni to udział w Global Education &
Skills Forum. Prestiż i rozmach imprezy
były ogromne. Muhammad Raszid Al
Maktum - szejk, emir Dubaju, premier
Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
Irina Bokova z UNESCO, Andrea Bocelli, Bear Grylls, 40 ministrów edukacji
z całego świata, ogłoszenie wyników
prosto ... ze stacji kosmicznej, „wielki
świat”. Ważne z kim, nieważne gdzie
- The BEST TEACHERS in the WORLD
2017 ... tak tu mówili o nas. Szczyt VTA
i globalne forum edukacyjne w Dubaju, były wielką fetą na cześć nauczycieli,
podczas której można było odczuć, jak
ważna jest edukacja i ludzie, którzy się
jej poświęcają. A spotkania i rozmowy, które każdy z nas tutaj odbywał kształcą, otwierają oczy, umysł i serce .

Global Teacher Prize trafiła w tym roku
w ręce Maggie MacDonnell – kanadyjskiej nauczycielki pracującej w Afryce.
Nauczyciele TOP 50 otrzymali tytuły ambasadorów Varkey Fundation
i zostali poproszeni o realizację misji
wsparcia i propagowania dobrej i skutecznej edukacji na całym świecie. Każdy z finałowej 50-tki, to nauczyciel realizujący własne pasje. Nieważne w jakim zakątku świata, nieistotne jakiego
przedmiotu uczy (byli matematycy,
językowcy, wuefiści, nauczyciele tańca, fizyki, techniki, ...) i nieistotne z kim
pracujesz (dzieci w wieku od 6 do 18
lat, biedacy ze slumsów Nairobii czy
faweli brazylijskiego Rio de Janeiro lub
dzieci finansowej elity z Tokio) – wyróżnionych łączyło jedno: ich praca nie
kończy się po 45 minutach i po wyjściu
ze szkoły, a każdy poświęca wiele chęci,
umiejętności, serca dla tych co wsparcia potrzebują i oczekują oraz wiele
pracy dla swoich środowisk lokalnych.
Takich nauczycieli potrzebuje XXI wiek.
W trakcie wyjazdu miałem możliwość
przekonać się co to jest 101 % ECO! To
MASDAR (miasto nie emitujące CO2,
czyli całkowicie zasilane energią odnawialną). Niby wszystko OK, ale czy ja
tam chciałbym mieszkać? Chyba nie!
W okolicy sama pustynia, kilka kilometrów dalej Kalifa City i lotnisko. A poza
tym piach.
Dziękuję bardzo Joli Okuniewskiej
i Rebecce Warbrick z Varkeyfundation http://www.varkeyfoundation.org/
za wszechstronne wsparcie, pani red.
Martynie Aftyce z TVN i pani red. Justynie Sucheckiej z Gazety Wyborczej

za świetną współpracę w Dubaju i nie
tylko, pani Iwonie Łabęckiej z Urzędu
Marszałkowskiego za materiały promocyjne (czarownice były w ocenie obdarowanych ... czarujące a informatory
CD o świętokrzyskim – niezwykle profesjonalne). Wszystkich nauczycieli zachęcam do analizy swoich aktywności
i zajrzenia na stronę www.varkeyfoundation.org - znajdziecie tam opisy finalistów i inspirację do Waszego udziału. Każdemu kolejnemu kandydatowi
z Polski z radością pomogę odnaleźć
się w świecie globalnej edukacji. Możecie zgłosić swojego nauczyciela, do
zainteresowanego przychodzi e-mailem prośba o wypełnienie kwestionariusza. Wówczas radość jest podwójna,
a i szanse na TOP50 rosną – tak było
w moim przypadku, ,,Moi chłopcy”
(absolwenci sprzed wielu i niewielu
lat), Panowie bardzo Wam dziękuję za
iskierkę zapalającą ciąg zdarzeń, kończących się niesamowitym wieczorem
w Atlantis the Palm w Dubaju.
Tekst: Mariusz Zyngier
Foto: arch. Global Education

Od lewej: Jolanta Okuniewska z Olsztyna, nauczyciel
z Omanu i Mariusz Zyngier z Połańca.

Ogłoszenie wyników, szósta z lewej: zwyciężczyni tegorocznej edycji Globar Teacher Praiss Maggie MacDonnell –
kanadyjskiej nauczycielki pracującej w Afryce.
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W dniu 16 lutego br., społeczność naszej szkoły uczciła
154. rocznicę wybuchu powstania styczniowego i bitwy pod
Staszowem. Uczniowie z klas: I A,
II E, II F oraz członkowie Związku
Strzeleckiego „Strzelec” wraz z
dyrektorem Anną Karasińską, nauczycielami oraz zaproszonymi
gośćmi, zgromadzili się na dziedzińcu szkolnym, skąd przemaszerowali na stary cmentarz parafialny przy kościele św. Bartłomieja
Apostoła, gdzie znajduje się kopiec kryjący prochy Polaków poległych i pomordowanych w 1863 r.
Po odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło wystawienie warty
przy powstańczej mogile. Uczestników uroczystości powitała Anna
Karasińska, która przypomniała, iż
organizacja obchodów upamiętniających zryw styczniowy tradycyjnie sta-

W hołdzie powstańcom
styczniowym

Apel pamięci odczytał Tomasz Bielecki nauczyciel historii w staszowskim liceum.

Starosta staszowski Michał Skotnicki przekazał symboliczny znicz.

nowi jedno z najważniejszych zadań
dydaktyczno-wychowawczych realizowanych przez LO. Następnie historyk Tomasz Bielecki odczytał Apel
Pamięci. Przemawiający później inny
nauczyciel historii, Mariusz Brudek,
nakreślił dzieje powstania lat 18631864, uwypuklając rolę batalii stoczonej pod Staszowem. Po złożeniu
wiązanek kwiatów i zapaleniu zniczy
proboszcz staszowski ks. Szczepan Janas odmówił modlitwę w intencji Ojczyzny. Okolicznościowymi refleksjami podzielili się z zebranymi: starosta
staszowski Michał Skotnicki i radny
powiatowy Andrzej Kruzel. Obchody
uświetnili swoją obecnością m.in. wicestarosta Tomasz Fąfara, radni Rady
Miasta i Gminy Staszów Dominik Rożek i Piotr Mazur, dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Staszowie Ewa Cygan, a także dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kul-

Modlitwę za poległych powstańców odmówił ks. kan. Szczepan Janas –
proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie.

Uczniowie klas mundurowych staszowskiego liceum podczas obchodów rocznicowych.

tury Katarzyna Ciepiela. Uroczystość
prowadził nauczyciel geografii i kpt.
ZS Marek Morawski.

Tekst: Jakub Dziedzic,
Oskar Godzwon, klasa II E
Foto: Oskar Godzwon
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Tradycyjnie, jak co roku, otrzymaliśmy od Federacji Kapituły Równość
– Wolność - Niepodległość zaproszenie na centralne obchody 154. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Niezmiennie miejscem tych obchodów jest Suchedniów i Bodzentyn oraz
znajdujące się na trasie marszu miejscowości: Michniów i Wzdół Rządowy.
Z tej okazji spotykają się tu rzesze sympatyków wyżej wymienionej historycznej rocznicy, tj.: jednostki strzeleckie
związku strzeleckiego ,,Strzelec”, grupy rekonstrukcyjne, uczniowie wielu
szkół, lokalne władze, przedstawiciele
władz wojewódzkich i państwowych.
Nie zabrakło tam też młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego w Staszowie z
klas mundurowych jak i absolwentów
zgrupowanych w Jednostce Strzeleckiej 2151 Związku Strzeleckiego
,,Strzelec”, działającej przy tymże liceum. Nasz udział rozpoczęliśmy mszą
świętą w kościele parafialnym w Suchedniowie oraz wystawieniem warty
honorowej podczas uroczystości przy

Z Suchedniowa do Bodzentyna

Uczniowie klas mundurowych staszowskiego liceum dotarli do Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej z II wojny światowej
w Michniowie.

krzyżu powstańczym. Kulminacyjnym
punktem tego dnia był marsz szlakiem
powstańców z 1863 roku liczący 17 km
z odpoczynkiem w Michniowie, w którym znajduje się Muzeum Martyrologii
Wsi Polskiej z II wojny światowej. Mimo
niesprzyjających warunków atmosferycznych, wszyscy ochoczo wyruszyli
w historyczną trasę poprzez Wzdół
Rządowy do Bodzentyna. Tam na Gór-

Służba wartownicza przy Krzyżu Powstańczym w Suchedniowie.

W dniu 23 marca br. w galerii
„Piwnice” Staszowskiego Ośrodka
Kultury odbył się wernisaż średniowiecznego uzbrojenia. Wystawę
pt. „Bohaterowie powieści Sienkiewicza”, zorganizowano nie tylko
z myślą o miłośnikach twórczości
polskiego noblisty, ale także dla
najmłodszych.
Stanowi ona bowiem przykład
„żywej lekcji historii”, dla uczniów
szkół wszystkich szczebli z powiatu staszowskiego. Po wystawie
uczniów III klasy Szkoły Podstawowej w Staszowie oprowadzał kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi
Staszowskiej Paweł Ciepiela, który
uatrakcyjnił opowiadanie o ekspo-

nym Rynku przy tablicy powstańczej
wystawiliśmy wartę honorową, uczestniczyliśmy w apelu poległych i salwie
honorowej wykonanej przez oddział
rekonstrukcji historycznej z Buska-Zdroju. Ważnym punktem programu
była, złożona między innymi przez naszych strzelców, uroczysta przysięga
strzelecka.
Tekst: st. insp. ZE ,,Strzelec”
Edward Drozd,
Foto: kpt. Marek Morawski,
nauczyciele LO w Staszowie

Przysięga strzelecka na rynku w Bodzentynie.

Najmłodsi z Sienkiewiczem
natach ciekawymi anegdotami
historycznymi.
Na
wernisażu
można obejrzeć
m.in.:
zbroje,
hełmy,
miecze
i inną broń z
epoki, wykorzystywaną przez
staszowskich rycerzy, podczas
inscenizacji historycznych.
Tekst i foto:
Michał Skrętek

Kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi Staszowskiej Paweł Ciepiela szczegółowo omówił
każdy z eksponatów.
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„Chemia na nowo”

Od 1 października 2015 roku,
w Liceum Ogólnokształcącym im.
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w
Staszowie działa koło chemiczne
w ramach realizacji projektu „Chemia na nowo” – współpraca Grupy
Azoty SIARKOPOL i Liceum w nauczaniu chemii.
Porozumienie o współpracy zawarte zostało 21 grudnia 2015 roku.
Projekt finansowany jest przez Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w
Grzybowie, dzięki czemu możliwe
było wyposażenie szkolnej pracowni
chemicznej w szkło i sprzęt laboratoryjny, pomoce dydaktyczne, odczynniki oraz podręczniki akademickie i
tablice chemiczne. Autorem programu koła i koordynatorem jego reali-

zacji ze strony Liceum jest nauczyciel
chemii mgr Edyta Tomczyk.
W roku szkolnym 2016/2017
dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu Grupy Azoty KiZChS „Siarkopol” S.A. pracownia została doposażona w tablicę interaktywną. Od
drugiego półrocza klasy I B, I C, II C,
II D zyskały po dwie godziny tygodniowo zajęć z chemii, dzięki czemu uczniowie będą mogli poszerzać
wiadomości i umiejętności zdobyte
na lekcjach oraz rozwiązywać więcej
zadań typu maturalnego. Uczniowie
Liceum odnieśli znaczące sukcesy w
eliminacjach etapu powiatowego
konkursu Arystoteles Senior. W I i II
tekst i foto: Edyta Tomczyk
Edycji laureatami zostali uczniowie
Liceum. Nagrody
pieniężne dla zwycięzców w kategorii chemia ufundowała Grupa Azoty
Kopalnie i Zakłady
Chemiczne „Siarkopol” S.A. w
Grzybowie. Celem
współpracy Grupy
Azoty SIARKOPOL
i Liceum, będzie
Uczniowie klasy I B w pracowni chemicznej.

W 2011 r., dokładnie w 60. rocznicę zbrodni dokonanej przez komunistycznych siepaczy na przywódcach Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”:
ppłk. Łukaszu Cieplińskim – prezesie IV Zarządu Głównego tej organizacji, mjr. Adamie Lazarowiczu, kpt. Józefie Batorym, por. Karolu Chmielu,
por. Mieczysławie Kawalcu, por. Franciszku Błażeju i ppor. Józefie Rzepce,
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej proklamował dzień 1 marca Narodowym
Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

O ,,Wyklętych - Niezłomnych” pamiętamy
We wstępie do ustawy o ustanowieniu tego święta państwowego czytamy, że „Niezłomni” byli żołnierzami,
„którzy w obronie niepodległego bytu
Państwa Polskiego, walcząc o prawo
do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i
w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…”.
Święto owo dla społeczności Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego w Staszowie ma
szczególną wymowę, ponieważ jedna
z wyróżniających się organizacji przynależących do nurtu tzw. II konspiracji,
jak niekiedy w literaturze przedmiotu
określa się „Wyklętych-Niezłomnych”
– ,,Młode Wojsko Polskie” – zawiązała
się w marcu 1948 r. właśnie w mu-

nie tylko udoskonalenie umiejętności wpływających na podwyższenie wyniku egzaminu maturalnego,
posługiwania się sprzętem i szkłem
laboratoryjnym, bezpiecznego obchodzenia z odczynnikami chemicznymi, lecz również lepsze przygotowanie uczniów do konkursów i
olimpiad chemicznych. Uczniowie
będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu stosowania chemii w technologiach analitycznych i przemysłowych, co przyczyni się do zwiększenia zainteresowania studiowaniem
na kierunkach chemicznych, odbywania praktyk zawodowych i stażu
oraz podejmowania pracy w zakładach Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” S.A.

rach naszej szkoły. W dniu 28 lutego
br., w szkolnej auli mieliśmy możliwość uczestniczyć w niezwykłej lekcji
historii otwarcia specjalnej wystawy
pt. ,,Czas niezłomnych, polskie podzie-

mie niepodległościowe 1944 – 1956”.
W obecności pocztu sztandarowego
odśpiewaliśmy hymn narodowy. Po
słowie wstępnym, wygłoszonym przez
dyr. Liceum Annę Karasińską, delegacja
uczestników uroczystości złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą działalność ,,Młodego Wojska
Polskiego”, znajdującą się w Muzeum
Szkolnym. Genezę święta ku czci „Wyklętych” uświetniliśmy wykładami i wystawą zdjęć naszych bohaterów z okresu walk z komunistycznym reżimem.
Tekst: Ola Filipowicz, Igor Kołek,
Foto: Piotr Czerwiński, Marcin Jarosz.

Uroczyste otwarcie wystawy ,,Czas niezłomnych, polskie podziemie niepodległościowe 1944 – 1956”.
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W dniu 24 stycznia br., w Regionalnej Izbie Tradycji Muzeum Ziemi
Staszowskiej, otwarto wystawę historyczną pt. „Z Kałusza na Sowiniec”,
do której materiały ze swojego archiwum wypożyczył st. insp. Związku
Strzeleckiego Marian Lesiak z Szydłowa.

„Z Kałusza na Sowiniec”

a także urzędników i wojskowych.
Styczniowy wernisaż zgromadził w
staszowskim muzeum wielu miłośników historii, których powitał kustosz
Lucjan Zaczkowski. Wszyscy zaproszeni
goście mieli także okazję obejrzeć występ artystyczny w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej w Kurozwękach,
jak również wysłuchać wykładu regionalisty Józefa Żaka, na temat przebiegu i konsekwencji Powstania Styczniowego na terenie ziemi staszowskiej.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Występ dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kurozwękach.

Udokumentowano w nich przebieg marszu dwóch członków Związku
Strzeleckiego z południowego Podola: drużynowego Karola Grossmana i
sekcyjnego Włodzimierza Krawciówa.

Regionalista Józef Żak wygłosił wykład pt. „Powstanie
Styczniowe na Ziemi Staszowskiej”.

Obydwaj strzelcy, w 1935 roku, postanowili przejść 470 kilometrową trasę
z Kałusza k/Stanisławowa na Sowiniec
w Krakowie, z urną wypełnioną ziemią, pobraną ze znajdujących się w
Kałuszu, mogił żołnierzy króla Jana III.
Ziemia dołączyła do innych tego typu
symboli w trakcie sypania kopca marszałka Józefa Piłsudskiego. Swój marsz
Karol Grossman i Włodzimierz Krawciów przed
strzelcy rozpoczęli 27 sierpnia 1935
wyruszeniem do Krakowa.
roku, i już po 15
dniach, 11 września
przybyli do podkrakowskiego wówczas Sowińca. Ta
samodzielna inicjatywa strzelców spotkała się z uznaniem
mieszkańców odwiedzanych przez
nich miejscowości
Wybrane pieczątki poświadczające marsz drużynowego Karola Grossmana
na trasie marszu,
i sekcyjnego Włodzimierza Krawciówa i mapka przebytej trasy.
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W sobotę 21 stycznia br., 26 członków Szydłowskiego Towarzystwa
Strzeleckiego, już po raz ósmy, przeszło 20 km na trasie z Szydłowa do
Kurozwęk i z powrotem. Wśród maszerujących, oprócz strzelców z Szydłowa, było 12 uczniów z 2. Oddziału Wydzielonego STS z Gimnazjum w
Jarosławicach i 4 strzelców z 3. Oddziału Wydzielonego STS – Strzelecka
Obrona Wybrzeża z Gdańska.

Upamiętniono 154. Rocznicę
Powstania Styczniowego

Na czele oddziału komendant Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego st. insp. Związku Strzeleckiego
Marian Lesiak, starszy instruktor Związku Strzeleckiego Beata Lech z Jarosławic i st. insp. ZW Marek Olczyk,
dowodzący 3. Oddziałem Wydzielonym STS – Strzelecka Obrona Wybrzeża z Gdańska.

Miejscem docelowym marszu
była mogiła powstańcza, na zboczu przy drodze z Kurozwęk do
Staszowa. Spoczywa w niej 20 ofiar

bitwy z wojskami rosyjskimi, która zakończyła się obroną budynku
owczarni, położonego na tzw. Sadzawkach. Przed pomnikiem przy

Przed tablicą wmurowaną w ścianie kurozwęckiego kościoła, z 58 nazwiskami
powstańców styczniowych poległych w bitwach lub zmarłych z ran
w przykościelnym szpitalu, znicze zapalili: proboszcz parafii w Kurozwękach
ks. kan. Andrzej Bąk i starosta staszowski Michał Skotnicki.

powstańczej mogile wystawiono
warty honorowe. Delegacja strzelców, a także starosta staszowski
Michał Skotnicki zapalili znicze.
Podobnie uczyniono przed tablicą
wmurowaną w ścianie kurozwęckiego kościoła, na której wypisane są nazwiska 58 powstańców,
którzy polegli w bitwach i potyczkach na terenie ziemi staszowskiej
lub zmarli z ran w przykościelnym
szpitalu dla ubogich. Przed tablicą
znicze zapalili: proboszcz parafii w
Kurozwękach ks. kan. Andrzej Bąk i
starosta staszowski Michał Skotnicki. W drodze powrotnej strzelcy zatrzymali się w kurozwęckim pałacu,
gdzie spotkali się z rówieśnikami z
Hiszpanii, którzy realizując projekt
edukacyjny z programu Comenius,
w partnerstwie z Uniwersytetem
Jana Kochanowskiego w Kielcach,
weekend spędzali w Kurozwękach.
Młodzi Hiszpanie z zainteresowaniem wysłuchali historii powstania
styczniowego, o którym wcześniej
nie słyszeli. Byli pod wrażeniem zarówno długości trwania powstańczego zrywu, jak i tragicznych konsekwencji dla jego uczestników.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Przy mogile powstańców styczniowych w Kurozwękach, wystawiono strzelecką wartę.
Znicze zapalił starosta staszowski Michał Skotnicki wspólnie z delegacją strzelców.

Przed pałacem w Kurozwękach, w środku uczniowie z Hiszpanii realizujący, wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, projekt edukacyjny
z programu Comenius.
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Na zaproszenie naszych kolegów z 3. Oddziału Wydzielonego STS –
,,Strzelecka Obrona Wybrzeża” z Gdańska, 10 strzelców z Szydłowa,
w dniach od 2 do 5 lutego br. przebywało na Wybrzeżu.

W Gdańsku i w Warszawie

Z wizytą na Helu.

10 szydłowskich strzelców nad Morzem Bałtyckim, z prawej nasz gdański opiekun.

Przed pomnikiem ,,Małego Powstańca” na warszawskiej Starówce.

Zostaliśmy tam bardzo miło przywitani przez komendanta st. insp. Marka Olczyka i jego podkomendnych.
Pierwszego dnia ćwiczyliśmy postawy
strzeleckie oraz jak prawidłowo zmieniać postawy. Wieczorem poszliśmy
zwiedzać gdańską starówkę. Drugiego dnia komendant opowiedział nam
o obronie i artylerii Wybrzeża podczas

walk we wrześniu 1939 roku, a jeden
z instruktorów nauczył nas podstaw
samoobrony tzw. ,,kravmagi”. Trzeciego dnia wyruszyliśmy na Hel, gdzie
na pomoście ,,ochrzciło” nas morze.
Wieczorem mieliśmy zajęcia w terenie,
m.in. polegające na zdobywaniu bunkra. Czwartego dnia poszliśmy na plażę oraz pozwiedzać pozostałe bunkry.

W Muzeum Powstania Warszawskiego.

Po powrocie do szkoły, gdzie nocowaliśmy, wyruszyliśmy w drogę do Gdyni,
skąd później pojechaliśmy do domu.
Długo pamiętać będziemy naszą
lutową wizytę w Warszawie wspólnie
z kieleckimi Orlętami Armii Krajowej.
Nasz pobyt w stolicy, w dniu 12 lutego
br. rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego. Zgromadzone tam eksponaty i pamiątki
osobiste powstańców, a także sposób
ich prezentacji zrobił na nas ogromne
wrażenie. Podobne wspomnienia zachowamy z Cmentarza na Powązkach,
jak również sprzed Grobu Nieznanego
Żołnierza na Placu Józefa Piłsudskiego
i pomnika ,,Małego Powstańca”, stojącego w fosie Starego Miasta.
Za zorganizowanie i opiekę w czasie obydwu wyjazdów, serdecznie
dziękujemy: naszemu komendantowi
panu Marianowi Lesiakowi i pani Małgorzacie Makule, a także panu komendantowi Markowi Olczykowi, który
opiekował się nami w Gdańsku i panu
Andrzejowi Karysiowi - komendantowi
Orląt AK z Kielc, naszemu przewodnikowi po Warszawie. Dziękujemy!!!
Tekst: Izabela Syguła
Foto: archiwum STS

Sanitariuszki Powstania Warszawskiego.
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W niedzielę, 29 stycznia br. w
Szczeglicach, odbyły się uroczystości związane ze 154. rocznicą
Wybuchu Powstania Styczniowego 1863 roku, a także z upamiętnieniem bitwy, jaka się tam rozegrała rok później, 24 stycznia.

W Szczeglicach pamiętano
o powstańcach styczniowych

Starosta staszowski Michał Skotnicki podziękował
wszystkim za obecność na uroczystości upamiętnienia
szczeglickiej bitwy, a uczniom za przygotowanie
znakomitego przedstawienia.

Uroczystości w Szczeglicach rozpoczęto od złożenia kwiatów przed tablicą powstańczą odsłoniętą 25 stycznia 2004
roku, w 140. rocznicę bitwy stoczonej przez oddział powstańczy dowodzony przez rotmistrza Wojciecha Turskiego,
z kozakami stacjonującymi wtedy w Sandomierzu.

Na temat swojej książki o szczeglickiej bitwie mówił
Józef Żak.

Uroczystość rozpoczęto złożeniem kwiatów przed tablicą upamiętniającą to wydarzenie oraz
mszą świętą koncelebrowaną, odprawioną pod przewodnictwem
proboszcza ks. kan. Stanisława
Wiktora. Kwiaty przed tablicą złożyli: przedstawiciele władz samorządowych, ośrodków kultury, szkół

Wśród gości akademii byli m.in., od lewej: zastępca wójta gminy Bogoria Zbigniew Borek, przewodniczący Rady
Gminy Maciej Tutak, starosta staszowski Michał Skotnicki i członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy.

oraz kombatanci i druhowie strażacy. Władze powiatu staszowskiego
reprezentowali: starosta Michał
Skotnicki i członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy, natomiast w imieniu władz gminy Bogoria kwiaty
złożyli: zastępca wójta Zbigniew
Borek i przewodniczący Rady Gminy Maciej Tutak. Po zakończeniu
uroczystości kościelnych, w miejscowej szkole podstawowej odbyła się okolicznościowa akademia
przygotowana przez nauczycieli i
uczniów. Przedstawienie dopełniała wystawa zdjęć historycznych,
map i obrazów, nawiązujących do
przebiegu powstania styczniowego
na ziemi szczeglickiej. W drugiej
części spotkania regionalista, działacz Staszowskiego Towarzystwa
Kulturalnego Józef Żak promował
ostatnio wydaną przez siebie książkę pt.: „Potyczka pod Szczeglicami 23.01.1864 r.”. Opowieści powstańcze uzupełnił artysta malarz,
rzeźbiarz i znawca historii ziemi
staszowskiej Władysław Sadłocha.
Tekst: Paulina Majczak
Foto: Lucjan Piotrowski
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Uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica mają możliwość nie
tylko zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności przewidzianych
obowiązującymi w szkole programami nauczania, ale także rozwijania
swoich różnorakich pasji i talentów.
Tradycyjnie Staszicówka zaproponowała w tym roku swoim uczniom
ciekawe propozycje na realizacje
pomysłów, eksponowanie wiedzy,
czy doskonalenie umiejętności. Oto
wykaz projektów, konkursów i osiągnięć naszych uczniów.
Projekty:
• „Nowoczesna Szkoła Zawodowa
- Nowoczesny Region” - projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Departament Polityki Regionalnej,
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w okresie od 1 stycznia br. do 30
września 2018. Celem projektu, w którym udział bierze 27 uczniów z II klas
technikum mechatronicznego i technikum budownictwa, jest wzrost jakości
kształcenia zawodowego i dostosowanie metod nauczania do wymagań rynku. • ,,Klasa usportowiona” – jest innowacją pedagogiczną realizowaną przez
nauczycieli wychowania fizycznego i
pomysłem Zespołu Szkół na edukację
dla uczniów mających w planach sportowe lub mundurowe studia wyższe.
• ,,Staszicówka czyta dzieciom” - inicjatywa uczniów Staszicówki, którzy
pod kierunkiem pań bibliotekarek i
polonistów cyklicznie raz w miesiącu
odwiedzają dzieci z Przedszkola nr 4 i
czytają im różne baśnie. • ,,Świąteczna Paczka Niespodzianka” - szlachetna
inicjatywa podjęta już kilka lat temu
przez pedagoga i psychologa, która
ma na celu uczenie i rozbudzanie empatii i wrażliwości na potrzeby innych.
• „Dobro powraca - wolontariat” - takim mottem kierują się młodzi ludzie w
Staszicówce, angażując się w tę akcję.
Bezpłatnie, dobrowolnie i świadomie
działają na rzecz drugiego człowieka.
Ciekawe zajęcia:
• ,,Matematyczny maraton maturalny” – już po raz siódmy w Staszicówce maturzyści zmagali się przez cały
dzień z zagadnieniami matematycznymi, by gruntownie powtórzyć materiał
do egzaminu pod kierunkiem doświadczonej metodyczki, edukatorki i autorki książki cieszącej się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. • ,,Zwiedzanie plantacji roślin energetycznych
w Tuczępach” - uczniowie technikum

Z wizytą w Staszicówce
odnawialnych źródeł energii poznali
rośliny wykorzystywane do celów energetycznych oraz wysłuchali wykładu dr
inż. Danuty Martyniak z Instytutu Hodowli Roślin w Radzikowie koło Warszawy. • ,,Lekcja teatralna” - uczniowie
I i II klasy humanistycznej poznali specyfikę pracy teatru i aktorów oraz kulisy powstawania spektaklu w rozmowie z aktorem i reżyserem kieleckiego
teatru panem Mirosławem Bielińskim.
• ,,Impuls do działania” - spotkanie z
sędzią Anną Marią Wesołowską zrobiło
ogromne wrażenie na młodzieży, która
wzięła udział w tej konferencji zorganizowanej przez Powiatowy Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli. Efektem
tego spotkania jest powstanie w szkole
kącika prawnego.
Sukcesy w konkursach i olimpiadach:
• ,,Świętokrzyski maturalny maraton matematyczny” - w finale, który
odbył się na Politechnice Świętokrzyskiej nasi uczniowie zajęli podium I miejsce ex aequo Marta Strojna z
IV Tb i Mateusz Zychowicz z IV Ti, II
miejsce Dawid Cybulski z IV Tb oraz
wyróżnienie Mateusz Ziółek z IV Ti. •
,,Ogólnopolska olimpiada wiedzy o
mediach” - Wojtek Kułaga z klasy III
a znalazł się w gronie finalistów tej
olimpiady, którzy zwiedzili główny
gmach Telewizji Polskiej, podpatrzyli
pracę zawodowych dziennikarzy oraz
zapoznali się ze specyfiką pracy w
tej instytucji. • ,,Ogólnopolska olimpiada o diamentowy indeks AGH”

– Grzegorz Tomporowski z kl. III b
LO jest już finalistą, a czy zdobędzie
indeks okaże się pod koniec kwietnia. • ,,Olimpiada języka rosyjskiego” - zawody II stopnia w Krakowie
- wyróżnienie dla Karoliny Bały z IIIa
LO i Żanety Chynek z Ia LO. • ,,Świadkowie Stanu Wojennego” – II miejsce dla Wojciecha Kułagi i Dominika
Strzeleckiego z klasy III a, za wywiad,
który przeprowadzili z panią Krystyną Semrau, działaczką Solidarności i
nauczycielką historii. Znajdzie się on
w zbiorach materiałów IPN-u dotyczących historii państwa polskiego.
• Ogólnopolski Konkurs „Zapamiętaj
Rosję” - Żaneta Chynek z klasy Ia LO
oraz Maciej Kwietniewski z kl. III Ti
znaleźli się w gronie laureatów tej
rywalizacji. • ,,Wojewódzki konkurs
norm i form językowych Włoszczowa
2017” - II miejsce dla Agaty Oli z klasy
II Ti w kategorii ,,Czytam, wiec rozumiem” oraz III miejsce w kategorii
,,Konkurs poprawnych norm i form”
dla Zuzanny Uszlińskiej i Wojciecha
Kułagi z III a LO. • ,,XVI powiatowy
turniej jednego wiersza o laur jesieni”
- II miejsce dla Weroniki Wawszczyk z
kl. Ia LO. • ,,Ogólnopolski turniej maszyn wiatrowych” dla uczniów Technikum Energetycznych Systemów
Odnawialnych - udział 18 uczniów z
klas I, II, i III T OZE, a nasza najlepsza lokata to 5. miejsce. • ,,Pojedynek na głosy” wojewódzki konkurs
pieśni patriotycznych i żołnierskich II miejsce dla Staszicówki Band.
Tekst i foto: Justyna Pasternak

Uczennice klasy IIIa LO podczas czytania bajki o „Czerwonym Kapturku” w Przedszkolu nr 4 w Staszowie.
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W dniach 7 - 9 kwietnia br., w Powiatowym Centrum Sportowym
w Staszowie odbyły się dwie imprezy sportowe o randze krajowej: Mistrzostwa
Polski Juniorów oraz II Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym.

Z Mistrzostw Polski w zapasach

Sportowej walki życzył zapaśnikom Andrzej Supron.

II Pucharu Kadetów
znaczący sukces odniósł Jakub Władczyk z MKS CZARNI
Połaniec zajmując
III miejsce w kat. 69
kg, ex aequo z Grzegorzem Borkowskim
z LUKS WARMIA
Lidzbark Warmiński.
Gościem honorowym mistrzostw był
W czasie otwarcia mistrzostw przemawia starosta staszowski Michał Skotnicki.
Sędzią głównym zawodów był Karol Łebkowski –
Wojciech Supron,
przewodniczący Kolegium Sędziów w PZZ.
mistrz świata i Europy, srebrny meda- niu 2-dniowej imprezy najlepszych
lista olimpijski z Moskwy z 1980 roku. 15 zawodników w kategorii kadetów
Obydwie imprezy uroczyście otworzy- zostało w Staszowie na 5-dniowy obóz
li: Mirosław Pikierski – wiceprezes ds. kadry narodowej. Więcej informacji na:
sportowych Polskiego Związku Zapaśni- www.sportzona.pl.
czego, Artur Ordak – wiceprezes ds. styTekst i foto: Jan Mazanka
lu wolnego i Witold
Ciemierz – członek
Zarządu PZZ. SęOficjalnie zawody otworzyli, od lewej: Artur Ordak –
dzią głównym był
wiceprezes Polskiego Związku Zapaśniczego ds. stylu
Karol
Łebkowski
wolnego, Witold Ciemierz – członek Zarządu i Mirosław
Pikierski – wiceprezes ds. sportowych PZZ.
– przewodniczący
Celem zawodów było wyłonienie Kolegium Sędziów
najlepszych zawodników w Polsce w ka- w PZZ. Zawodnikom
tegorii wiekowej Juniorów, co daje prze- kibicowali i wręczapustkę powołania do Kadry Narodowej li medale, puchary,
Juniorów oraz najlepszych zawodników nagrody i dyplomy:
Pierwsze walki eliminacyjne rozpoczęły się w sobotę 8 kwietnia,
Pucharu Polski, który był jednocześnie z-ca dyr. Departazaraz po otwarciu imprezy.
mentu
Sportu
dla
eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży punktowanej w Krajowym Wszystkich w MiRankingu Współzawodnictwa Sportu nisterstwie Sportu
Młodzieżowego. Wartością dodaną do i Turystyki Marcin
stricte sportowych profitów była popu- Kaczmarczyk, starolaryzacja zapasów w regionie. W sumie sta staszowski Miw obydwu kategoriach 303 zawodni- chał Skotnicki, wików stoczyło 516 walk. Wśród startują- cestarosta Tomasz
burmistrz
cych byli również zapaśnicy dwóch klu- Fąfara,
Staszowa
Leszek
bów z terenu powiatu staszowskiego:
Kopeć,
zastępca
MKS CZARNI Połaniec i Stowarzyszenie
CENTRUM Sport i Rekreacja Staszów. burmistrza dr Ewa
Największy sukces z ,,naszych” odniósł Kondek i dyrekPatryk Jurkowski z CZARNYCH zdoby- tor Powiatowego
Sportowając w II Pucharze Kadetów w kat. 42 Centrum
wego
w
Staszowie
kg tytuł Mistrza Polski, III miejsce w tej
kategorii zajął Jakub Wojsa z CENTRUM, Andrzej WalczowBezpośredex aequo z Wiktorem Żukowskim z KS ski.
nio
po
zakończeBUDOWLANI Olsztyn. Także w walkach
Jednocześnie walczono na trzech matach.
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Podczas jednej z niedzielnych walk finałowych.

W najcięższej kategorii 120 kg, zwyciężył Jakub Brylewski z LKS CERAMIK Krotoszyn,
pokonując Michała Rusa z SSA LEGIA 1926 Warszawa. Walkę sędziował Krzysztof Domarus.

Największy sukces z zapaśników ziemi staszowskiej odniósł Patryk Jurkowski z MKS CZARNI
Połaniec, zdobywając w II Pucharze Kadetów w kat. 42 kg tytuł Mistrza Polski, II miejsce – Łukasz
Nowakowski – KS BLOCZEK TEAM Pelplin, III miejsce - Jakub Wojsa – Stowarzyszenie CENTRUM
Sport i Rekreacja Staszów, ex aequo z Wiktorem Żukowskim z KS BUDOWLANI Olsztyn.
Zawodników w kat. 50 kg, dekorują: wicestarosta Tomasz Fąfara i dyr. Powiatowego
Centrum Sportowego Andrzej Walczowski.

Zwycięzców w najcięższej kategorii 120 kg dekorują: z-ca dyr. Departamentu
Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki Marcin Kaczmarczyk
i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
Zapasy styl wolny, grupa wiekowa: Kadet (17):
1. kat. 42 – Patryk Jurkowski – MKS CZARNI Połaniec, ( II
miejsce – Łukasz Nowakowski – KS BLOCZEK TEAM Pelplin, III miejsce - Jakub Wojsa – Stowarzyszenie CENTRUM Sport i Rekreacja Staszów i Wiktor Żukowski – KS
BUDOWLANI Olsztyn.
2. kat. 46 – Adrian Gorczyca – WLKS Siedlce,
3. kat. 50 – Daniel Budyka – ZKS STAL Rzeszów,
4. kat. 54 – Wojciech Wysocki – LKS MAZOWSZE Teresin,
5. kat. 58 – Arkadiusz Stec - ZKS STAL Rzeszów,
6. kat. 63 – Karol Czegus – LUKS SUPLES Kraśnik, ( 13. miejsce w tej kat. zajął Klaudiusz Sobieniak z Stowarzyszenie CENTUM Staszów ),
7. kat. 69 – Kacper Kraska – ZTA Zgierz ( II miejsce – Adrian Bielecki – LMKS Krasnystaw, III miejsce – Jakub
Władczyk - MKS CZARNI Połaniec i Grzegorz Borkowski – LUKS WARMIA Lidzbark Warmiński, 8. miejsce zajął
Mateusz Grzybowski ze Stowarzyszenia CENTRUM, 16.
miejsce – Marcin Czwartosz – MKS CZARNI Połaniec ),
8. kat. 76 – Maksym Koshelevych – LUK SUPLES Kraśnik,
(15 miejsce zajął Michał Krzyworzeka – MKS CZARNI
POŁANIEC ),
9. kat. 85 – Kamil Sykuła – LMKS Krasnystaw, ( 15. miej-

Na podium trenerzy najlepszych klubów Mistrzostw Polski Juniorów: I miejsce LKS MAZOWSZE Teresin, II miejsce – ZKS STAL Rzeszów, III miejsce – LKS CERAMIK
Krotoszyn. Trenerów uhonorowali: dyr Marcin Kaczmarczyk, starosta Michał
Skotnicki i burmistrz Leszek Kopeć

sce zajął Adrian Nawrot – Stowarzyszenie CENTRUM
Staszów ),
10. kat. 100 – Domnik Krawczyk – KS BIERZANOWIANKA
Kraków, ( 18-19 miejsce zajął Dominik Wolak – MKS
CZARNI Połaniec ).
Drużynowo: I miejsce – LKS MAZOWSZE Teresin, II miejsce – LMKS Krasnystaw, III miejsce – ZKS STAL Rzeszów.
Mistrzostwa Polski, zapasy styl wolny, grupa wiekowa: Junior (20):
1. kat. 50 – Anatol Chudycki – ZKS STAL Rzeszów,
2. kat. 55 – Żozef Baghramyan – ZKS Koszalin,
3. kat. 60 – Bartosz Stawinoga - WKS ŚLĄSK Milicz,
4. kat. 66 – Patryk Ołenczyn – LKS DĄB Brzeźnica Rudnik,
5. kat. 74 – Paweł Malicki – LKS ORZEŁ Namysłów,
6. kat. 84 – Michał Bielawski – WZS WKS GRUNWALD Poznań,
7. kat. 96 – Karol Turczyński – SSA LEGIA 1926 Warszawa,
8. kat. 120 – Jakub Brylewski – LKS CERAMIK Krotoszyn
(15. miejsce zajął Michał Kozioł - Stowarzyszenie Centrum )
Drużynowo: I miejsce - LKS MAZOWSZE Teresin, II miejsce
– ZKS STAL Rzeszów, III miejsce – LKS CERAMIK Krotoszyn.
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W dniu 24 lutego br., w Staszowskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta Staszowska Gala Sportu. W sali widowiskowej SOK zgromadziło się
wielu zawodników, trenerów staszowskich klubów sportowych oraz fanów staszowskich drużyn z terenu miasta i powiatu staszowskiego. Podczas gali, rozdano nagrody i podziękowania w 5 kategoriach, w których
uhonorowano łącznie 38 osób, w tym zawodników i trenerów.

W Staszowie nagrodzono
najlepszych sportowców

Gratulacje Mariuszowi Cecelonowi składają starosta staszowski Michał Skotnicki i radny Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego Marek Strzała.

Gratulacje odbiera Arkadiusz Nemś.

W kategorii „Sport szkolny – sportowiec” nagrody otrzymali: Michał
Fudalewski - Szkoła Podstawowa w
Kurozwękach, Aleksandra Ufel, Natalia Burzyńska, Wiktoria Rusek – wszyscy ze Szkoły Podstawowej nr 3 w
Staszowie, Aleksandra Kargulewicz,
Natalia Bednarska, Dominik Kukiełka,
Jakub Strzępek – wszyscy z Gimnazjum nr 2 w Staszowie oraz zgłoszeni
przez kapitułę konkursu: Natalia Bąk
i Natalia Kaczmarska z Gimnazjum w
Czajkowie. W kategorii „Sport szkolny – trener roku” nagrody otrzymali:
Barbara Malinowska, Bernadeta Wieczorek oraz Rafał Konat – wszyscy z
Gimnazjum nr 2 w Staszowie oraz

zgłoszeni przez kapitułę konkursu:
Wiesław Grosicki (sekcja siatkówki),
Krzysztof Czerwiec (sekcja piłki ręcznej) oraz Zbigniew Gajek (sekcja tenisa stołowego) – instruktorzy z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie.
W kategorii „Sport klubowy – sportowiec” nagrody otrzymali: Maciej
Guła – „Siatkarz Staszów”, Izabela
Jastrząb, Mariusz Cecelon, Kamila Legiecka – wszyscy z „LZS Sigma
OSiR Staszów”, Jakub Śmistek oraz
Jarosław Makuch z „Uczniowskiego
Międzyszkolnego Klubu Sportowego
„Niedźwiadek” przy ZS w Staszowie”,
Ireneusz Kapusta ze Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji Start w Kielcach, Ad-

rian Nawrot, Maciej Tarka, Jakub Wojsa, Dawid Majsak, Agnieszka Wrona
– wszyscy ze Stowarzyszenia „Centrum” Sport i Rekreacja w Staszowie.
W kategorii „Sport klubowy – trener
roku” nagrody otrzymali: Maciej Tutak – „Uczniowski Międzyszkolny
Klub Sportowy „Niedźwiadek” przy
ZS w Staszowie”, Ryszard Olejnik –
Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji Start
w Kielcach, Agnieszka Wawrzkiewicz
– „LZS Sigma OSiR Staszów”, Leszek
Tarka oraz Wiktor Skrobacz ze Stowarzyszenia „Centrum” Sport i Rekreacja w Staszowie. Nagrody w oddzielnej kategorii podczas tegorocznej gali sportu otrzymali także: Arkadiusz Nemś, Patryk Dudzic, Jakub
Szałankiewicz, Adrian Jakub Ojdana
oraz Damian Walczak. W przerwie
pomiędzy rozdaniem nagród w poszczególnych kategoriach uczestnicy
gali mogli podziwiać umiejętności
wokalistek Klubu Piosenki „Rytm”
przy Staszowskim Ośrodku Kultury.
Wszyscy zaproszeni goście serdecznie gratulowali wyróżnionym sportowcom, życząc im dalszych sukcesów.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Nagrodę z rąk starosty staszowskiego Michała
Skotnickiego odbiera Rafał Konat z Zespołu Szkół –
Publicznego Gimnazjum nr 2 w Staszowie.

Dyplom, nagrodę i gratulacje odbiera
Ireneusz Kapusta.
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Turniej piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt z rocznika 2007 i
młodszych, zorganizowany przez
Pogoń Staszów, odbył się w niedzielę 22 stycznia br., w hali Powiatowego Centrum Sportowego
w Staszowie.
Wystąpiło 7 zespołów, a każda
drużyna rozegrała 6 meczy. Rozgrywki były bardzo wyrównane, o zwycięstwo w całym turnieju piłkarze musieli walczyć do ostatnich minut swojego ostatniego meczu. Ostatecznie, z
dorobkiem 11 punktów, zwyciężyła
Baszta Rytwiany, pokonując: Juventę
Starachowice 2:0, Czarnych Połaniec
1:0 i Wisłę Sandomierz 2:0. Dwa mecze Baszty zakończyły się bezbramkowym remisem: z Pogonią II Staszów
oraz ze Świtem Ćmielów. Baszta przegrała tylko 1 mecz, wynikiem 1:3, z
Pogonią I Staszów. Drugie miejsce
z dorobkiem 10 pkt zajęła Pogoń II

Baszta zwycięża w turnieju rocznika 2007

Starosta staszowski Michał Skotnicki wręcza puchar zwycięskiej drużynie Baszcie Rytwiany, w środku spiker
turnieju Paweł Krakowiak.

Staszów, a trzecie, także z dorobkiem
10 pkt Świt Ćmielów. O miejscach II
i III zdecydowała różnica w strzelonych bramkach, o jedną więcej miała

Pogoń II. Najlepszym zawodnikiem
turnieju został piłkarz Baszty Rafał
Chałoński.
Tekst i foto: PCS Staszów

Wspólne zdjęcie drużyn, organizatorów i zaproszonych gości.

UMIEM PŁYWAĆ 2017

Już po raz czwarty Stowarzyszenie „Centrum” Sport i Rekreacja w partnerstwie z Powiatowym
Centrum Sportowym w Staszowie
oraz gminami: Staszów, Szydłów,
Bogoria i Osiek rozpoczęło kolejną
edycję projektu powszechnej nauki
pływania „Umiem Pływać” Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Projekt realizowany będzie od
marca do połowy grudnia z wyłączeniem przerwy wakacyjnej. W 2017
roku z bezpłatnej nauki pływania skorzysta 942 uczniów z klas I - III następujących Szkół Podstawowych: nr
1, nr 2 i nr 3 w Staszowie, w Czajkowie, w Koniemłotach, w Wiązownicy
Dużej, w Kurozwękach, w Mostkach,
w Smerdynie, w Wiśniowej, w Szydłowie, w Osieku, w Suchowoli, w
Bogorii, w Jurkowicach, w Niedźwiedziu i w Szczeglicach. Dotacja przyznana Stowarzyszeniu „Centrum”
z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze

środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów wynosi 160 tysięcy złotych. Całkowity planowany
koszt realizacji zadania opiewa na
kwotę 206 tysięcy złotych. W realizację projektu włączyły się także wyżej
wymienione gminy finansując prze-

jazd uczniów ze szkół na pływalnię.
Uczniowie korzystają bezpłatnie z
20 godzinnych zajęć prowadzonych
przez instruktorów pływania na pływalni Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.
Tekst i foto: Agata Borycka

Z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie.
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W dniach 3–5 marca br., odbywały się Zimowe Mistrzostwa Polski
młodzików. Rywalizowano na pływalni „Rawszczyzna” w Ostrowcu Świętokrzyskim. W zawodach wzięło udział 592 zawodników ze 140 klubów
całej Polski.

Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu

Reprezentantem klubu ,,Centrum
Staszów” przy PCS był Dawid Majsak,
który dwukrotnie zakwalifikował się
do wyścigów finałowych. Na dystansie 50 m. st. motylkowym uplasował

się na siódmym miejscu w finale B,
natomiast na dystansie 100 m. st.
zmiennym, po wyścigu finałowym,
zajął dziesiąte miejsce. Ostatecznie
zajął wysokie siedemnaste i dwudzie-

Rozgrzewka przed zawodami w Ostrowcu Świętokrzyskim, drugi
płynie Dawid Majsak.

W dniach 10-12.03. br. we Włodawie, odbył się I PUCHAR POLSKI Kadetów w zapasach w stylu wolnym.
Na matach klubu ,,Zapasy Włodawa”
walczyło 220 zawodników z 63 klubów Polski, była to zarazem pierwsza
eliminacja do finałów Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży, która odbędzie się w pierwszych dniach maja w
Drzonkowie pod Zieloną Górą.
W tej stawce bardzo dobrze spisali
się zawodnicy Centrum Staszów przy
PCS, najlepiej Jakub Wojsa, który w
kategorii wagowej do 42 kg wywalczył pierwszy historyczny medal dla
Staszowa w tej dyscyplinie sportu w
turnieju takiej wysokiej rangi. Pozostali
zawodnicy Centrum walczyli na wysokim poziomie, zajmując kolejno wysokie
lokaty indywidualnie:
Mateusz Grzybowski - 16. miejsce w
kategorii wagowej do 63 kg, Klaudiusz
Sobieniak - 17. miejsce w kategorii wagowej do 63 kg, Michał Szymański - 21.
miejsce w kategorii wagowej do 58 kg,
Adrian Nawrot - 22. miejsce w kategorii
wagowej do 76 kg.
Drużynowo ekipa ze Staszowa uplasowała się na 29. miejscu na 63 kluby z
całej Polski. Wynik ten jest dobrym prognostykiem przed II PUCHAREM POLSKI,
który odbędzie się w Staszowie na hali
Powiatowego Centrum Sportowego w
dniach: 7- 9 kwietnia br.
Tekst: Wiktor Skrobacz,
Foto: Wiktor Skrobacz, archiwum

ste miejsce w kraju wśród piętnastolatków. Młodzicy młodsi (14 lat)
rywalizowali natomiast w Lublinie
na obiekcie Aquasfery. W zawodach
brało udział blisko siedmiuset zawodników i zawodniczek ze 158 klubów
całej Polski. ,,Centrum Staszów” przy
PCS reprezentował Maciej Tarka, który we wszystkich startach poprawił
swoje rekordy życiowe.
Tekst i foto: Leszek Tarka
i Monika Majsak.

Prezentacja zawodników w Lublinie, drugi od lewej: Maciej Tarka.

KOLEJNY SUKCES ZAWODNIKA
„CENTRUM STASZÓW”

Jakub Wojsa reprezentant „Centrum Staszów” zajął trzecie miejsce na Pucharze Polski we Włodawie.

Świętokrzyska reprezentacja zapaśników, piąty od lewej Jakub Wojsa z Centrum Staszów, pierwszy od lewej
trener Wiktor Skrobacz.
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W dniu 20 stycznia br., w hali Powiatowego Centrum Sportowego odbył się Turniej w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Staszowskiego.

Turniej „siatkówki” w staszowskim PCS-ie

Turniej otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki.

Impreza zgromadziła na trybunach
staszowskiego PCS-u wielu miłośników
„siatkówki”, wśród zaproszonych gości
byli, m.in.: starosta staszowski Michał
Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara,
naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i
Sportu w Starostwie staszowskim Tadeusz Kardynał, a także Andrzej Walczowski – dyr. Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.
I miejsce w turnieju zajął Zespół
Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK
„Jędrusie” w Połańcu, II miejsce Liceum
Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Staszowie, III miejsce
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w
Staszowie a IV drużyna Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. Jana Pawła II w
Staszowie.
Staszowski turniej zorganizowano w
ramach akcji pn. „Świętokrzyski Dzień
Siatkówki”, realizującej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Celem projektu jest promocja aktywności fizycznej
wśród uczniów, propagowanie wybranych dyscyplin sportowych oraz wspieranie i promowanie działalności szkół w
zakresie rozwoju kultury fizycznej.
Tekst: Michał Skrętek
Foto: Sławomir Rakowski

Mecz pomiędzy drużynami Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu i Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.

Puchar, dyplom oraz gratulacje dla drużyny Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Staszowie wręczył dyr.
Powiatowego Centrum Sportowego
Andrzej Walczowski.

Siatkarze przed rozpoczęciem turnieju.

Puchar, dyplom oraz piłkę wraz z podziękowaniami
za grę i zwycięstwo w turnieju zawodnikom Zespołu
Szkół w Połańcu wręczył wicestarosta Tomasz Fąfara.
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Szanowni Czytelnicy
Pragnę Państwa poinformować, że po zakończeniu
druku w odcinakach pamiętnika Władysława Rzadkowolskiego pt. ,,Wspomnienia staszowskie z lat II
wojny”, obecnie pracujemy nad ich wydaniem w formie książki. Mamy nadzieję, że pamiętniki ukażą się
już pod koniec maja br. Niemniej to nie koniec naszej
działalności edytorskiej, upamiętniającej tragiczne losy
naszych rodaków, zgotowane im przez dwóch okupantów w latach 1939 – 45. Właśnie rozpoczynamy
druk pierwszego odcinka losów rodziny Zecerów, wywiezionych przez Rosjan w dniu 21 czerwca 1941 do
Kazachstanu. Czynimy to na prośbę pana Stanisława
Zecera, od 1970 roku mieszkańca Staszowa, który jako
dziecko, zaraz po wybuchu II wojny i wkroczeniu na
wschodnie tereny Rzeczypospolitej wojsk radzieckich,
został wraz z matką i rodzeństwem zesłany w głąb
Rosji. W poczuciu obowiązku względem tych, co zostali na ,,nieludzkiej ziemi”, jak i tych, którzy szczęśliwie powrócili, podjęliśmy się opracowania i przygo-

Od autora
Drogi czytelniku, jako sześcioletni zesłaniec na zapomnianą przez Pana Boga i przeklętą przez ludzi,
syberyjską ziemię, byłem naocznym światkiem jakże
dramatycznych przeżyć tysięcy Polaków, których spotkało nieszczęście podobne do mojego. O części faktów zawartych w tych wspomnieniach dowiedziałem
się od Tatusia, gdyż losy nasze tak się pokierowały, że
nie dane nam było wspólnie doświadczać nieludzkich
przeżyć. Jakże trudne było życie po wojnie, kiedy Ci,
którym opatrzność pozwoliła przeżyć, musieli siedzieć
cicho, nie mogąc dać świadectwa prawdzie. Przecież
Ci, którzy przeżyli mieli święty obowiązek oddać hołd

towania tekstu do druku.
Po zakończeniu publikacji
wszystkich odcinków, postaramy się o wydanie pamiętników w formie książki,
podobnie jak to będzie już
niebawem ze staszowskim
pamiętnikiem Władysława
Rzadkowolskiego. Z prawdziwą przyjemnością pragnę także poinformować,
że pan Józef Juszczyk, który
nieodpłatnie rysował grafiki
do pierwszego pamiętnika, włączy się także w edycję
drugiego dzieła, za co jestem szczerze wdzięczny. Po
raz kolejny sprawdza się powiedzenie, że ,,wspólnie
można więcej”, tym razem w dziele upamiętniania
historii i losów Polaków z okresu II wojny światowej.
Z wyrazami szacunku
Starosta Staszowski
Michał Skotnicki
i zaświadczyć o tych, co
na przeklętej ziemi, w
nieludzkich warunkach
zostali
wymordowani
przez
funkcjonariuszy
stalinowskiego reżimu.
Wiele lat kołatałem do
drzwi wielu urzędów i
instytucji, bezskutecznie.
Teraz, jestem niezmiernie
rad, że doczekałem chwili, gdy mogę o tym opowiedzieć.
Stanisław Zecer

Utracone dzieciństwo, wspomnienia z zesłania

Swej ukochanej Mateńce, oraz zmarłym w czasie podróży: trzyletniemu bratu Edziowi i półrocznej siostrze
Lucynce, a także milionom Polaków: zagłodzonym na śmierć, zakatowanym i prześladowanym na ,,nieludzkiej
ziemi” – wspomnienia te poświęcam.
Stanisław Zecer

Odcinek 1
W Kosewie

Drzwi wejściowe do naszego domu usytuowane były
od strony drogi. Opłotki były długości około dwudziestu
metrów. Były one wspólne dla nas i państwa Faszczewskich. Kilka metrów przed drzwiami wejściowymi, po prawej i lewej stronie, rosły dwa duże wiązy. Pod prawym
wiązem była na stałe zbudowana ławka. Tatuś, jeśli nie był
gdzieś daleko na budowie, tylko w pobliżu, lub w domu,
to bardzo często wieczorami siadał na niej i pięknie grał
na skrzypcach. Gdy był kawalerem, to wraz z innymi kolegami, muzykantami wiejskimi, którzy grali na innych instrumentach, grywał wiele razy na weselach, nieraz w odległych miejscowościach. W ciche, pogodne wieczory wiosenne i letnie, gdy rozgrzane dziennym upałem powietrze

przyjemnie się ochłodziło, a woń licznych kwiatów z rabat
podokiennych i przemożna woń kwitnących lip i akacji
niosła się szeroko po schludnych obejściach, wdzięczne
tony mazurków, polonezów, walczyków i oberków niosły
się szeroko po wsi. W niejednym obejściu gospodarskim,
ludzie ukończywszy wieczorny obrządek, stali oparci o
żerdzie płotów, zasłuchani w czyste i miłe tony wesołej,
skocznej lub rzewnej muzyki. Starsi i młodsi, którzy mieli
bardziej wrażliwą duszę, ukojeni przedwieczorną wiejską
ciszą i rzewnymi tonami skrzypiec, przychodzili do nas i
zajmowali miejsce wokół Taty. W tamtych czasach ludzie,
znakomitą większość prac rolnych i związanych z gospodarstwem domowym, wykonywali ręcznie lub za pomocą
prostych narzędzi mechanicznych, jednak nikt się nie spieszył na łeb na szyję. Znajdowano czas na wszystko. Rolnik
raniusieńko przed rozpoczęciem orki miał czas przeżegnać
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się, zmówić Anioł Pański, zaśpiewać Kiedy Ranne Wstają Zorze. Naród nie był zadyszany, nerwowy, zabiegany
i zagubiony. Na Mazowszu zazwyczaj od początku maja
było ustalone ciepło. Długo w wieczór Tatuś grywał na
skrzypcach. Dziewczęta i chłopcy ubrani jedynie w koszule
z płótna samodziałowego, solidnego i mocnego, produkowanego we wsi ze lnu na krosnach, nie odczuwali wieczornego chłodu. Bluzki dziewcząt, uszyte z tego bielusieńkiego płótna, były na piersiach pięknie wyszywane w
różne wzory kolorowymi nićmi. Po słonecznych, upalnych
dniach, nagrzewały się mocno wielosetmetrowej szerokości rozlewiska i moczary rzeki Orz. Wieczorem i nocą,
gdy lekki wietrzyk, ledwie poruszający młodziutkie, zieleniuchne listowie drzew, powiał od strony Orza, to wyraźnie odczuwało się błogie tchnienie ciepła. Tatuś i kilku innych sposobnych mężczyzn ze wsi robili wiosną, gdy kora
drzew odstaje od drzewa, olbrzymie trąbity, nazywane na
Mazowszu ligawkami. Z coraz szerszego paska kory kręci
się te rury nawet do kilku metrów długości. Po wzmocnieniu i wyschnięciu ligawki robi się z wierzbiny ustnik.
Ligawki dłuższe i krótsze wydają inne tony. Ustniki były
robione również o różnych dźwiękach. Cichymi, ciepłymi,
upojnymi od kwitnącego kwiecia wieczorami majowymi,
rozlegał się daleko po rosie buczący lub chrapiący głos
ligawek z okolicznych wiosek. Przytłumiał je i dodawał
kolorytu głośny i miły rechot tysięcy żabich kapel, kumkających wytrwale od wieczora we wszystkich okalających
Kosewo moczarach, strumieniach, rozlewiskach, stawach
i mniejszych sadzawkach. Często wtórował im donośny
dźwięk ligawki Taty, która miała około trzech metrów długości. Najbardziej lubiliśmy, gdy przyszedł do nas na ławeczkę pod wiązy ktoś z harmonią, skrzypcami lub ligawką. Dwie, trzy ligawki o różnej tonacji dźwięku, dawały
urocze koncerty miłe dla ucha i wchodzące do głębi duszy.
Echo grających ligawek odbijało się od pobliskich lasów
olszowych. Stwarzało to dla ucha wdzięczną iluzję, że
grajków jest więcej. Chociaż byłem wówczas kilkuletnim
brzdącem, to zasłuchany w ich przemiłe tony, chłonąłem
je całym swym jestestwem i obecnie, po tylu, tylu latach
i tragicznych przeżyciach potrafiłbym odtworzyć ich tony
ze swej duszy i ze swej pamięci. Wychodząc z domu, na
lewo był wyjazd w opłotki Faszczewskich. Od południa sąsiadami była rodzina Kotów. Na prawo obok ławki, kilka
metrów za wiązem, był duży krzew liliowego bzu. Drugi
taki sam, był od strony podwórka, około trzech metrów od
okna alkierza. W pobliżu tego okna, obok bzu i blisko płotu
państwa Kotów, mieliśmy huśtawkę z ławeczką na dwoje
dzieci. Jeśli po zimie słupki były spróchniałe, to Tato brał je
na opał, a budował nową huśtawkę. Ku wielkiej mojej uciesze i naszej Rodziny kilka razy z Tatą grałem na swojej małej
harmonii. Tatuś grał pięknie na skrzypcach, a ja fałszowałem okropnie. Było to z okazji uroczystości i weselnych wyjazdów. Moja harmonia, skrzypce Taty, dwie krowy, świnie,
narzędzia rolnicze, stolarskie, ciesielskie, wiele drobnego
inwentarza, drób i dwa wierne psy, ,,Dubelt” i ,,Pucek”, pozostały po naszym uprowadzeniu na Sybir na łasce losu i
powoli ulegały zatraceniu. Inwentarz i część przedmiotów
wzięła rodzina, pozostałe uległy rozproszeniu. Dla nas zostały utracone na wieki. Moją wieś rodzinną, Kosewo, większe nieszczęścia i tragedie omijały podczas drugiej wojny
światowej. Może dlatego, że nie leżała przy uczęszczanych
trasach, a może Pan Bóg był nad nią łaskawy. Z Żydami, tak
jak w całej podbitej przez Niemców Europie, los obszedł

się brutalnie i okrutnie. Przyszedł czas, że Niemcy zebrali
wszystkich Żydów i pognali ich w stronę Ostrowi. Kosewo
zabliźniło już swe rany po wielkim pożarze, który strawił
większość zabudowań wioski w dniu moich urodzin 12 lipca 1935 roku. Działania wojenne w 1939 roku ominęły Kosewo, jedynie dwie tankietki niemieckie z oddali, od strony
Rogowa ostrzelały wieś z cekaemów. Spaliły cztery domy
wraz ze stodołami i budynkami gospodarczymi. Nasz dom
rodzinny, duży i przestronny, solidnie zbudowany przez
Dziadka Piotra, z olbrzymich mazowieckich żywicznych
sosen, mógł dawać schronienie następnym pokoleniom
jeszcze co najmniej sto lat. Tamtego drewna robactwo nie
mogło toczyć, jak czyni to obecnie. Przez wiele lat drewno
nie czerniało, a latami podczas upałów żółta, jak żywe złoto
żywica, smugami spływała po grubych balach. W tamtych
odległych czasach, ściany wielkich wiejskich domów, były
budowane z kloców dartych ręcznie na połowy, lub piłowanych piłami ręcznymi lub na gatrach, maszynach służących do przecierania drewnianych kłód na tarcicę. Rozdarte
połówki olbrzymich sosen wprawni cieśle siekierami szybko, równo, i tak starannie obrabiali, że nie jeden dzisiejszy
człowiek, patrząc się na te ściany, nie może uwierzyć, że te
wielkie drzewa darte były przez ludzi jedynie za pomocą
siekier i klinów. Niewiele tych domów ocalało po pożogach
wojennych i klęskach pożarów, ale w wielu wsiach są jeszcze na Mazowszu. Koniec drugiej wojny światowej nie był
łaskawy dla mojej wioski rodzinnej.
W 1944 roku Rosjanie zaatakowali Niemców od olszyny, zza Orza. Niemcy wycofali się z Kosewa, biegnąc i idąc
śpiesznie do samochodów, aby odjechać w stronę Rogowa i Gniazdowa. Jeden z Niemców, podoficer, zatrzymał
się, nie słuchając ponagleń. Wbiegł na nasze podwórko,
zapalił wiecheć słomy, podpalił stodołę, chlewy oraz dom
mieszkalny. W tym samym momencie, z dużej odległości,
trzymając jeszcze resztki palącej się słomy w ręce, otrzymał
śmiertelny postrzał od Rosjan, nacierających spod olszyny,
zza Orza.
Był to lipiec, pogodnego i upalnego 1944 roku. Strzechy kryte słomą były suche jak pieprz, i paliły się jak pochodnie. Spaliło się prawie całe Kosewo, nikt nie ratował.
Ludzie kryli się po piwnicach, bo wokół świstały kule. Niemiec – podpalacz został niedaleko pochowany, pod miedzą, za jeszcze tlącym się pogorzeliskiem naszej stodoły.
Po kilku dniach, sfory wygłodniałych, bezpańskich psów
czując smakowitą padlinę, odkopały go i pożarły prawie
w całości. Kości tego podłego szwaba, który celowo spalił
około czterdziestu domów mieszkalnych, tyleż stodół i innych budynków, zostały ponownie pochowane głęboko,
aby były niedostępne dla psów. Kilka lat przed wojną, letnią porą, była okropna nawałnica. Cały widnokrąg zakrywały ciemne, niskie chmury. Błyskawice raz po raz rozdzierały kłębiący się całun chmur, a ogłuszające grzmoty biły
w targane wichrem topole i wierzby. Takiej gwałtownej
burzy nie pamiętali najstarsi ludzie. Huragan powalił wiele
potężnych wiekowych drzew. Uszkodził wiele domowych
strzech, co słabsze całe pozrywał. Babcie staruszki modliły
się do Pana Boga myśląc, że to już koniec świata, bo wraz
z ulewnym deszczem obficie spadły z nieba żywe ryby i
żaby. Kilka kilometrów dalej, w dolinie Orza były stawy
rybne. Po tej niesamowitej burzy, właściciele tych stawów
narzekali, że trąba powietrzna wyssała im wodę z jednego
stawu wraz z narybkiem i uniosła ze sobą w świat, przenosząc go na najbliższą okolicę.
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W 1944 roku Rosjanie zaatakowali Niemców od olszyny, zza Orza. Niemcy wycofali się z Kosewa, biegnąc i idąc śpiesznie
do samochodów, aby odjechać w stronę Rogowa i Gniazdowa. Jeden z Niemców, podoficer, zatrzymał się, nie słuchając
ponagleń. Wbiegł na nasze podwórko, zapalił wiecheć słomy, podpalił stodołę, chlewy oraz dom mieszkalny. W tym samym
momencie, z dużej odległości, trzymając jeszcze resztki palącej się słomy w ręce, otrzymał śmiertelny postrzał od Rosjan,
nacierających spod olszyny, zza Orza.
20 czerwca 1941 roku, dzień przed wybuchem
wojny niemiecko-sowieckiej.
Głęboka, cicha spokojna noc czerwcowa, przepojona
aromatem świeżo skoszonej trawy i wonnym zapachem
dojrzałych łanów zbóż. Łomotanie kolbami karabinów do
drzwi i kołatanie do okien. Obco brzmiące na prastarej
mazowieckiej ziemi głosy naszych zaborców: atkrywaj
dwieri ! ( otwieraj drzwi ). Pies, żółto – rudawy duży mieszaniec ,,Dubelt” czuje obcych, wrogich ludzi. Omal nie
zrywa drutu, po którym jeżdżąc łańcuchem, patroluje w
nocy całe podwórze. Po pewnym czasie otwiera im drzwi
Wyszomirska. Wpada pięciu bolszewików z bagnetami na
karabinach wymierzonymi w polskie piersi. Odsunęli Wyszomirską i mamę na bok i rozbiegli się po kątach. Oficer
wyjął papiery, sprawdza poszczególnych członków rodziny i pyta matkę: Kuda muż ?
Przecież zabraliście go pół roku temu – odpowiada
Mama. Z powrotem sprawdza papiery i mówi: da, nu
ładno. Prostuje się, mówi głośno i dobitnie: Sabierajsia s
wieszczami, wsia siemia ujediet w Rosiju ! ( Zabierajcie
rzeczy, cała rodzina pojedzie do Rosji ). Gdy Mama zrozumiała te słowa zbladła, zachwiała się i omal nie upadła
razem z Lucynką, którą trzymała na ręku. Jeszcze Mama
całkowicie nie doszła do sił po tyfusie, na który chorowała
poprzedniego roku. Leżała wtedy kilka miesięcy. Kilka tygodni była nieprzytomna. Choć byłem małym dzieckiem,

to dobrze pamiętam na Mamusi głowie liczne pęcherze
wodne. W czasie choroby wypadły Mamusi wszystkie włosy. Jednego wtedy nie rozumiałem, zrozumiałem to na zesłaniu aż za dobrze, dlaczego Mama zawsze silna, bystra
i wesoła, po chorobie powoli próbuje wstać i przewraca
się. Po kilku dniach takich prób, Mama już się nie przewracała. Mama, zaniosła się nie płaczem, lecz po wielu sekundach całkowitej ciszy, jękiem i szlochem płynącym gdzieś
z głębi piersi, z samego dna rozpaczy. My, pięcioro dzieci:
Pola, Jasia, ja, Edziu i Lucynka, w wieku od kilku miesięcy
do dziewięciu lat, wespół z Mamą płakaliśmy rzewnymi
łzami. Bolszewicy po spenetrowaniu domu, strychu, stodoły i chlewów, upewniwszy się, że nic im nie grozi z naszej strony, bo mają przed sobą nieprzytomną z rozpaczy
kobietę i pięcioro drobnych dzieci, karabiny, po zdjęciu
z nich bagnetów, pozarzucali na ramiona. Nawet oficer
bolszewicki zabezpieczył gotowy do strzału nagan i schował go do kabury. Z zewnątrz nie obawiali się napaści,
bowiem całe Kosewo było gęsto obsadzone ze wszystkich
stron posterunkami bolszewickimi z karabinami maszynowymi gotowymi do strzału. Oprócz naszej rodziny tego
dnia wywożono na Sybir rodzinę Jankowskich. Mój pierwszy strach związany z naszymi zaborcami kojarzy mi się
z olbrzymim psem, wyższym ode mnie, który cichaczem
pożarł z korytka ziemniaki z otrębami przeznaczonymi dla
dwu świń. Oficer uspokajał Mamę okropnie rozpaczającą,
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rwącą sobie bujne włosy z głowy i chodzącą bezmyślnie z
kąta w kąt. Ty grażdanka nie biespakojsa, włast sowiecka
budiet tiebia posobliat ( Ty obywatelko nie przejmuj się,
władza sowiecka będzie tobie pomagać ) – powiedział
oficer. Nie rozumiałem wówczas znaczenia tych słów, lecz
dobrze je zapamiętałem.
Na zesłaniu w Rosji, z perspektywy kilku lat zdaliśmy
sobie jasno sprawę z tego, że część naszej rodziny przetrwała tę okrutną gehennę tylko dzięki tym bolszewikom,
którzy nas wyrywali z korzeniami z naszego Ojczystego
Domu. Widocznie dobry Pan Bóg natchnął ich serca litością i współczuciem do nas, bo traktowali nas niezwykle
łagodnie w porównaniu z innymi zesłańcami. Mama była
niezdolna do pakowania czegokolwiek z malutką Lucynką na ręku, opuchniętą z rozpaczy twarzą i z nami czepiającymi się jej spódnicy. Najpierw dwaj Rosjanie zaczęli
wynosić na podstawiony parokonny wóz różne rzeczy.
Dwaj mniej śmiali spoglądali to na nich, to na oficera. Ten
jednak nic nie mówił, tylko chodził z olbrzymim psem.
Po chwili już czterej Rosjanie wynosili na wóz dosłownie
wszystko, co im wpadło w ręce. Mama głośno zaczęła
protestować na widok kilku worków z mąką, kaszą i zbożem. Nieco starsze i podniszczone kożuchy i buty zrzuciła
z wozu krzycząc: na co to wszystko potrzebne. Jeden z
Rosjan podniósł te rzeczy i wrzucił na wóz. Obejrzał się

czy oficer nie jest zbyt blisko i rzekł z pasją i dobitnie: czto
ty diełajesz durna, eto wsio budiesz pradawati na chleb
( co ty robisz durna, to wszystko będziesz wymieniać za
chleb ). Jak mądre były czyny i słowa tych prostych, często niepiśmiennych bojców przekonaliśmy się na zesłaniu
na własnej skórze. Niech Pan Bóg wybaczy tym bolszewickim żołnierzom ich winy, bo byli oni tylko bezwolnym
narzędziem w rękach władzy sowieckiej, dążącej wszystkimi metodami do zniszczenia naszego polskiego Narodu i do zagarnięcia naszej prastarej piastowskiej ziemi. W
najgorszej sytuacji byli Polacy z Kresów Wschodnich. Tam
w bardzo wielu okolicach zezwolono w ciągu dziesięciu
lub piętnastu minut spakować się i nie pozwalano jednej
osobie wziąć więcej niż jedną walizkę. W około połowie
przypadków deportacji i zsyłki na Sybir Polakom na Kresach nie pozwolono zabrać ze sobą dosłownie nic, nawet
portretu ukochanej osoby wiszącego na ścianie. Jeszcze
nie wszyscy domownicy opuścili posesję, a już do kompletnie wyposażonego i zadbanego mieszkania Polskich
wygnańców wprowadzała się bolszewicka lub inna rodzina. Jeśli wywózka tych ludzi była letnią porą, to mieli oni
niewielką szansę przeżycia zesłania, ponieważ bolszewicy
nie pozwalali wziąć ze sobą nie tylko futer, kosztowności i
drogich rzeczy, ale nawet ciepłej odzieży.
cdn.

Mama, zaniosła się nie płaczem, lecz po wielu sekundach całkowitej ciszy, jękiem i szlochem płynącym gdzieś z głębi piersi,
z samego dna rozpaczy. My, pięcioro dzieci: Pola, Jasia, ja, Edziu i Lucynka, w wieku od kilku miesięcy do dziewięciu lat,
wespół z Mamą płakaliśmy rzewnymi łzami. Bolszewicy po spenetrowaniu domu, strychu, stodoły i chlewów, upewniwszy się,
że nic im nie grozi z naszej strony, bo mają przed sobą nieprzytomną z rozpaczy kobietę i pięcioro drobnych dzieci, karabiny,
po zdjęciu z nich bagnetów, pozarzucali na ramiona. Nawet oficer bolszewicki zabezpieczył gotowy do strzału nagan
i schował go do kabury.
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W dniach: 1-2 kwietnia br., w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Staszowie,
odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca o puchar Tadeusza
Wrześniaka, właściciela Hut Szkła Gospodarczego oraz II edycja świętokrzyskich konfrontacji tanecznych o puchar burmistrza Staszowa.

Kolejny weekendowy turniej tańca
w Staszowie

Zawody rozpoczęto od efektownej prezentacji uczestniczących w nich par.

Taneczne zmagania zgromadziły
w hali staszowskiego OSiR-u liczną
widownię, wśród której byli m.in.

samorządowcy ziemi staszowskiej
i świętokrzyskiej. W pierwszym dniu,
wszyscy zebrani mogli obejrzeć po-

Na zdjęciu pary taneczne rywalizujące w tańcach standardowych.

Tancerze zaprezentowali swoje umiejętności także w tańcach latino.

kaz umiejętności par tanecznych,
występujących w 7 kategoriach wiekowych. Tancerze z 49 klubów z całej
Polski, zaprezentowali się w stylach:
standardowym oraz latynoamerykańskim. Zwycięzcy poszczególnych
kategorii odebrali dyplomy i puchary, ufundowane przez prezesa
Tadeusza Wrześniaka, właściciela
Hut Szkła Gospodarczego. Nagrody
zwycięskim parom wręczyli, m.in.:
starosta Michał Skotnicki oraz przedstawiciel Huty Szkła Gospodarczego
Tadeusza Wrześniaka Jacek Jaworski.
Natomiast 2 kwietnia br., odbyły się II Świętokrzyskie Konfrontacje Taneczne o puchar burmistrza
Staszowa. Umiejętności tancerzy,
z 7 klubów z województwa świętokrzyskiego, rywalizujących w 9 kategoriach wiekowych wzbudziły duże
zainteresowanie miłośników tańca.
Sędzią głównym sobotniego turnieju
był Andrzej Orszulak z Krosna, natomiast arbitrem niedzielnych konfrontacji był Jarosław Dziedziczak
z Kielc.
Tekst: Michał Skrętek
Foto: Michał Skrętek i Archiwum SOK

Wśród widzów, pierwszy z prawej, starosta staszowski
Michał Skotnicki.

Podziękowania za występ i pamiątkowe puchary przekazali m.in. starosta
Michał Skotnicki oraz przedstawiciel Huty Szkła Gospodarczego
Tadeusza Wrześniaka Jacek Jaworski.

