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• Powiat staszowski ogłosił kolejny przetarg

Budowa obwodnicy Staszowa
oficjalnie rozpoczęta
Po blisko 7-letnim procesie planowania, konsultacji społecznych, uzgodnień środowiskowych i prac projektowych,
w dniu 11 lipca br., dokonano oficjalnego rozpoczęcia budowy obwodnicy Staszowa.
W znacznej części obwodnica przebiegać będzie przez tereny leżące poza miastem, łącząc trzy drogi wojewódzkie:
nr 765 - Osiek-Staszów-Chmielnik, 757 - Stopnica-Staszów i 764 - Staszów-Raków-Kielce. Inwestycja będzie miała
swój początek rondem na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Targową. Następnie przebiegać będzie niemal równolegle
z torami kolejowymi i mniej więcej na wysokości stacji PKP przetnie się z drogą na Stopnicę – tu również powstanie
rondo. Kolejne dwa zupełnie nowe skrzyżowania okrężne zbudowane zostaną na przecięciu nowej obwodnicy z trasą
na Chmielnik, tuż przed Oględowem, i trasą na Raków-Kielce, za Radzikowem, koło placówki Świętokrzyskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich. Nieco wcześniej nowa obwodnica nowoczesnym mostem przetnie rzekę Czarną.
cd. na str. 2

Oficjalnego rozpoczęcia budowy obwodnicy Staszowa dokonali, od lewej: prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych FART w Kielcach Mirosław Szczukiewicz,
zastępca dyrektora ds. realizacji inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Karol Rożek, wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, zastępca
burmistrza miasta i gminy Staszów dr Ewa Kondek, starosta staszowski w latach 2006–2010 Romuald Garczewski, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Izydor Grabowski, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak i starosta staszowski Michał Skotnicki.
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Z budowy obwodnicy Staszowa, cd. ze str. 1

Wywiadu dla red. Grażyny Szlęzak-Wójcik
z Radia Kielce SA, udziela marszałek województwa
świętokrzyskiego Adam Jarubas, który przypomniał,
że budowa obwodnicy Staszowa jest jedną
z 13 największych inwestycji drogowych
województwa świętokrzyskiego.

Północno-zachodnia
obwodnica
Staszowa, to inwestycja długo wyczekiwana. Usprawni i ułatwi ruch w
regionie, wpłynie na rozwój miasta, a
poprzez znaczne ograniczenie ruchu

Wywiadu dla serwisu Urzędu Marszałkowskiego
w Kielcach udziela starosta staszowski
Michał Skotnicki.

kołowego w centrum Staszowa, poprawi warunki życia jego mieszkańców. Długość budowanego odcinka
wynosi 4,87 km.
Na całej długości obwodnicy przewidziano poprowadzenie drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu.

Droga na większości swojej długości będzie miała 7 metrów szerokości, poszerzy się jedynie na rondach
i w okolicy dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi. Powstanie konieczna infrastruktura: system odwodnień, niezbędne ekrany akustyczne, oświetlenie
w newralgicznych punktach, ogrodzenia z metalowej siatki utrudniające zwierzętom wtargnięcie na drogę
oraz przepusty pod jezdnią dla zwierząt. Obok obwodnicy powstaną drogi techniczne, które umożliwią, m.in.
dojazd do pól uprawnych i posesji, jak
również ścieżki rowerowe oraz chodniki. Zostaną także zbudowane miejsca
parkingowe dla około 15 ciężarówek
i 20 samochodów osobowych.
Tekst i foto: Jan Mazanka

O przygotowaniach planistycznych inwestycji i partycypacji w tym procesie samorządu powiatu staszowskiego, miasta i gminy Staszów oraz województwa
świętokrzyskiego mówił starosta staszowski Michał Skotnicki.

W dniu 4 lipca br., przebieg inwestycji obserwowali: kierownik budowy – Kajetan Żaba–Żabiński
z firmy FART, starosta staszowski Michał Skotnicki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Staszowie Rafał Suska, wicestarosta Tomasz Fąfara i kierownik projektu Maciej Grzeszczak.

Zaawansowane prace ziemne trwają, od lewej: wicestarosta Tomasz Fąfara, członek Zarządu
Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Rozpoczęcie inwestycji należy datować na koniec kwietnia br., od
momentu przekazania placu budowy,
a samo rozpoczęcie prac na przełom
maja i czerwca br.
Wcześniejsze uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
ZRID dla etapów II i IV pozwoliło na
rozpoczęcie prac przygotowawczych,
m.in. wycinki drzew oraz odhumusowania terenu. Prace te aktualnie trwają
i mają być wykonane do końca lipca br.
Wykonawcą – zarówno prac projektowych, jak i budowlanych, jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart”
Sp. z o.o. z Kielc.
Całkowita wartość robót, które powinny zakończyć się do końca października 2018 roku, to 19 milionów 667 tysięcy złotych.
Inwestycja powstaje przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich –
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego.
Tekst i foto: Paulina Majczak
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44. nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Staszowie
Posiedzenie, które odbyło się w
dniu 30 czerwca br., zostało zwołane w związku z pilną koniecznością
przyjęcia uchwały Rady w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie
Powiatu Staszowskiego, w charakterze partnera, do projektu:
„e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: opatowskiego,
sandomierskiego i staszowskiego”.
Projekt
będzie
realizowany
z udziałem środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Głównym
jego celem jest upowszechnienie
wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w obszarze dostępu, poprzez elektroniczne
usługi, do danych z zakresu geodezji i kartografii. Projekt obejmuje
dostosowanie i modernizację istniejących oraz utworzenie nowych
powiatowych baz danych, w tym:
przetworzenie zasobów przechowywanych dotychczas w formie nie-

O zaletach nowego systemu i korzyściach dla społeczeństwa, mówił starosta staszowski Michał Skotnicki,
poinformował także o zakończonej kontroli RIO w Starostwie, która wypadła nadzwyczaj dobrze.

elektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych, modernizację
ewidencji gruntów i budynków oraz
aktualizację baz danych ewidencji
gruntów i budynków (EGiB), a także
utworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia te-

renu (GESUT) oraz utworzenie baz
danych obiektów topograficznych
(BDOT500). Projekt uchwały radni
przyjęli jednogłośnie. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata:
2017 – 2020.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska wyjaśniła procedury finansowe jakie Powiat Staszowski zobowiązany jest zrealizować w związku z przystąpieniem do projektu.

Panu
dr. n. med.

Markowi Tombarkiewiczowi
wraz z Rodziną
składamy najszczersze wyrazy współczucia
i ubolewania z powodu śmierci

Mamy
śp. Heleny Tombarkiewicz
Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie
Pracownicy Starostwa
i Jednostek Organizacyjnych Powiatu

Z żalem przyjęliśmy wiadomość
że w dniu 19 maja br., przeżywszy 95 lat zmarł,

śp.
dr n. rol. Józef Deskur
Córkom: Marii, Marcie i Magdalenie
oraz Synowi Andrzejowi z Rodzinami,
a także
Bratu Stanisławowi i Siostrze Wandzie z Rodzinami
składamy
najszczersze wyrazy współczucia i ubolewania
Rada i Zarząd Powiatu
w Staszowie
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Podczas 43. sesji Rady Powiatu w Staszowie, jaka odbyła się w dniu 20 czerwca br., radni przyjęli 6 projektów
uchwał, w tym najważniejszy, w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2016 rok.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie

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

Po wręczeniu aktów powierzenia stanowisk dyrektorów, od lewej: dyr. ZS Izydor Grabowski, wicestarosta
Tomasz Fąfara, dyr. ZSE Jan Ungeheuer, dyr. LO Anna Karasińska, starosta staszowski Michał Skotnicki
i przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant.

Wicestarosta Tomasz Fąfara, w imieniu Zarządu Powiatu złożył wniosek o wprowadzenie pod głosowanie
dodatkowych 4 projektów uchwał.

Przed rozpoczęciem zasadniczej
części obrad, starosta staszowski Michał Skotnicki, wspólnie z przewodniczącym Rady Damianem Sierantem i wicestarostą Tomaszem Fąfarą,
wręczyli akty powierzenia stanowisk
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, na okres: od 1 września 2017
do 31 sierpnia 2022 roku. Akty
otrzymały następujące osoby: Anna
Karasińska – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Staszowie, Izydor
Grabowski – dyrektor Zespołu Szkół
im. Stanisława Staszica w Staszowie
i Jan Ungeheuer - dyrektor Zespołu
Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła
II w Staszowie. Głosowanie projektu
uchwały absolutoryjnej, poprzedziło
przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. Uchwałę
nr 43/2017 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu
Powiatu Staszowskiego za 2016 rok,
wraz z informacją o stanie mienia
jednostek samorządu terytorialnego
i objaśnieniami, a także uchwałę nr
52/2017 VII Składu Orzekającego RIO
w Kielcach z dnia 26 maja 2017 roku,
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie z dnia
12 maja 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu, wraz z uzasadnieniem, odczytała
skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.
Natomiast wniosek absolutoryjny
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w
Staszowie, odczytał przewodniczący
tej Komisji Jerzy Karwasiński. W świetle zaprezentowanych opinii, udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu
w Staszowie za 2016 rok, podjęto
bez przewidzianych na tę okoliczność
dyskusji. Starosta staszowski Michał
Skotnicki, podziękował wszystkim
radnym oraz współpracownikom za
konstruktywną współpracę podczas
realizacji zadań, zapisanych w budżecie powiatu w poprzednim roku. Poza
2 uchwałami dotyczącymi absolutorium, radni przyjęli również pozostałe 4 projekty uchwał, które dotyczyły:
• przebudowy wraz ze zmianą użytkowania budynku przy ul. 11 Listopada - dawnej Komendy Powiatowej
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Policji w Staszowie, • zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, • zmian
w wieloletniej prognozie finansowej
powiatu staszowskiego na lata: 2017
– 2027, • zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
za 2016 rok. Radni przegłosowali
także dwie rezolucje: w sprawie przyspieszenia działań dotyczących wypłat rekompensat dla rolników, których sady zostały uszkodzone w okresie kwitnienia przez mróz, w kwietniu
i na początku maja, a także w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 757 Opatów – Staszów – Stopnica
na odcinku przebiegającym przez powiat staszowski.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska odczytuje uchwałę Składu Orzekającego RIO w Kielcach, w sprawie
opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok, wraz z informacją o stanie mienia
jednostek samorządu terytorialnego.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi
Powiatu w Staszowie za 2016 rok, odczytał przewodniczący tej komisji Jerzy
Karwasiński, z prawej. Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa
i Promocji Adam Kowal wyraził pozytywną opinię w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2016 rok.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu
za 2016 rok, w imieniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wyraził
przewodniczący komisji Jacek Nowak.

Pozytywną opinię
w sprawie udzielenia
absolutorium dla
Zarządu Powiatu za
2016 rok, w imieniu
Komisji Oświaty,
Wychowania, Kultury,
Sportu i Turystyki,
wyraził przewodniczący
komisji Zbigniew
Wiącek.

Pozytywną opinię
w sprawie udzielenia
absolutorium dla
Zarządu Powiatu za
2016 rok, w imieniu
Komisji Zdrowia, Opieki
Społecznej i Polityki
Prorodzinnej wyraził
przewodniczący komisji
Andrzej Kruzel.

Starosta staszowski Michał Skotnicki podziękował za udzielenie absolutorium
Zarządowi Powiatu za 2016 rok. Szczególne słowa uznania skierował pod
adresem skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej, wręczając bukiet kwiatów.
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Z obrad 42. sesji Rady Powiatu w Staszowie

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

Na interpelacje i zapytania radnych odpowiada
starosta staszowski Michał Skotnicki.

Posiedzenie odbyło się w dniu
30 maja br. Do zaproponowanego
przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta porządku obrad nie
wniesiono uwag.
W punkcie interpelacje i zapytania
radnych poruszono sprawy dotyczące
powiatowej oświaty, staszowskiego
szpitala, remontu drogi wojewódzkiej
nr 757 i drogi krajowej 79 na odcinku:
Ruszcza-Przeczów. Ogółem przyjęto 14
projektów uchwał: 1 projekt dotyczył
zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
natomiast kolejne wynikały z udzielenia
pomocy finansowej gminom: po 3 projekty dla gmin Rytwiany i Szydłów, po
2 projekty dla gmin Oleśnica i Szydłów

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

oraz po 1 projekcie dla gmin: Połaniec,
Osiek, Bogoria i Łubnice.
Pomoc finansowa powiatu dla
w/w gmin na ogólną kwotę 208 tys.
476 zł dotyczyła: usuwania azbestu
w gminach Oleśnica i Szydłów, zakupu wozu asenizacyjnego dla gminy

Z obrad 41. sesji Rady
Powiatu w Staszowie

Posiedzenie odbyło się w dniu 28 kwietnia br. Do porządku obrad,
zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta, nie
zgłoszono uwag. Tak więc, pod głosowanie poddano 7 projektów uchwał,
które dotyczyły:

W obradach uczestniczył poseł na Sejm RP Kazimierz Kotowski, który, m.in. poinformował o aktualnie
prowadzonych pracach w parlamencie. Sesję prowadził przewodniczący Rady Damian Sierant, wspólnie
z wiceprzewodniczącymi: Markiem Chylą i Stanisławem Walczykiem.

Szydłów oraz kontenerów KP-7 dla
gminy Rytwiany, budowy odcinka sieci wodociągowej w Sichowie Dużym,
a także utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP we wszystkich
gminach powiatu.
Tekst i foto: Jan Mazanka

1. zmian w uchwale XXIX/64/16
Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18
sierpnia 2016 roku, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu,
2. przyjęcia sprawozdania z działalności oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu
staszowskiego za 2016 rok,
3. przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Staszowie o stanie bezpieczeństwa powiatu, w zakresie
ochrony przeciwpożarowej za 2016
rok,
4. przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie
powiatu staszowskiego za 2016 rok,
5. wyrażenia zgody na nabycie
w drodze darowizny nieruchomości
gruntowych położonych na terenie

7
gmin: Staszów, Osiek i Szydłów,
6. przyjęcia ,,Oceny zasobów pomocy społecznej” za 2016 rok dla Powiatu Staszowskiego,
7. zmian w budżecie powiatu na
2017 rok.
Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte jednogłośnie. Następnie,
również w drodze głosowania, radni przyjęli sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu
staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.
W obradach uczestniczył poseł na
Sejm RP Kazimierz Kotowski, który
poinformował radnych o aktualnych
pracach prowadzonych w parlamencie. Nawiązał również do swo-

jej współpracy z Radą i Zarządem
Powiatu Staszowskiego, z okresu
pełnienia funkcji starosty opatowskiego i prezesa Zarządu Związku
Powiatów Polskich, a później członka
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, kiedy to, m.in. odpowiadał
za konsultacje z samorządami zapisów strategii rozwoju województwa
oraz stworzenie podstaw negocjacji
z Komisją Europejską Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jak stwierdził
poseł Kazimierz Kotowski, dobrze
wynegocjowany RPO spowodował
przyznanie znacznych środków dla
województwa i obecnie stanowi podstawowe źródło finansowania szeregu inwestycji infrastrukturalnych
i gospodarczych, jak również zadań

W dniu 29 czerwca br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie,
odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które otworzył i prowadził szef
PZZK, wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.
Posiedzenie rozpoczęto od zgłoszonego dodatkowo do programu obrad
punktu - informacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dotyczącej
wprowadzania w systemy informatyczne złośliwego oprogramowania
„PETYA”. Informację przedstawił i
omówił insp. Andrzej Sałata z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego. W związku z zaistniałym
zagrożeniem, przedstawiono zasady
współpracy z Rządowym Zespołem Reagowania na Incydenty Komputerowe
CERT.
Następnie omówiono przygotowanie służb i administracji samorządowej
do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”, ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa na rzekach i akwenach
wodnych. Informacje przedstawili kolejno: pierwszy zastępca komendanta
powiatowego policji w Staszowie podkom. Jacek Rozczypała, komendant
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Rafał Gajewicz oraz państwowy powiatowy inspektor sanitarny w
Staszowie Bożena Głaz. Z kolei, informację dotyczącą zagrożenia afrykańskim pomorem świń dla miejscowego
chowu trzody chlewnej, szczegółowo
omówiła powiatowy lekarz weterynarii
Zofia Słomka. W punkcie ,,wolne wnioski” poruszono problem coraz większej
liczby bezdomnych psów na terenie

Pod hasłem „Bezpieczne Wakacje”
gmin
powiatu
staszowskiego,
a także przypomniano zasady
postępowania
poszczególnych
służb i inspekcji w
przypadku usuwania martwych
zwierząt.
Tekst i foto:
Paulina Majczak

w sferze społecznej. Poseł, wspominając swoje doświadczenia w pracy
samorządowej, zwrócił uwagę na
wypracowanie w naszym kraju, przez
ostatnie ponad 25 lat, korzystnych
i sprawdzonych wzorców zarządzania w samorządach różnych szczebli,
kolektywnego podejmowania decyzji, zarówno w sferze planowania, jak
i realizacji inicjatyw. Dzięki decentralizacji władzy i przekazania znacznych
kompetencji gminom, powiatom
i województwom, reforma samorządowa w Polsce, była najlepiej zrealizowaną, w porównaniu do innych
reform, i stanowi obecnie wzór dla
szeregu krajów podejmujących podobne wyzwania, szczególnie z dawnego bloku wschodniego.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Od lewej: insp. Andrzej Sałata z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego, prowadzący posiedzenie, szef PZZK wicestarosta Tomasz
Fąfara i naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
w Starostwie staszowskim Ryszard Stachura.

Podczas posiedzenia, od lewej: naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Ryszard
Stachura, komendant powiatowy PSP bryg. Rafał Gajewicz, mł. asp. Łukasz Kruk z Komendy Powiatowej PSP
w Staszowie, zastępca komendanta powiatowego policji w Staszowie podkom. Jacek Rozczypała, naczelnik
Wydziału Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Jerzy Bernyś, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Rafał Suska
i członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy.

W spotkaniu uczestniczyli także, od lewej: Dariusz Nowak z Urzędu Gminy Bogorii, Teresa Mordas z Urzędu
Miasta i Gminy Staszów, Anna Ogórek – dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Rafał Dziedzic
z Nadleśnictwa Staszów, Zofia Słomka – powiatowy lekarz weterynarii, Bożena Głaz - powiatowy inspektor
sanitarny, Agata Peroń z Urzędu Gminy Oleśnica oraz Anna Stawiarz z Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.
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Projekt drugiego odcinka rozpoczęty
W dniu 12 kwietnia br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie,
została podpisana umowa na
„Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.:
,,Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW 764 km
ok. 4+828,32 do DW 757 km ok.
6+268,22” wraz z wszystkimi potrzebnymi decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania
zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej.
Zadaniem objęty jest drugi
z trzech etapów budowy obwodnicy
Staszowa, o dł. około 1,5 km, realizowany na podstawie opracowanej
koncepcji przez firmę PROMOST Consulting Koncepcji Programowo Przestrzennej. Etap I, o długości 4 km 870
m, na planie zaznaczony na niebiesko, jest w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i zbuduj. Termin oddania tej inwestycji do użytku to: 30
października 2018 roku.
Budowa II etapu układu obwodnicowego miasta Staszów przewiduje
połączenie dwóch dróg wojewódzkich nr 764 (Staszów-Kielce) i 757
(Staszów-Opatów), dla przeniesienia
ruchu tranzytowego poza centrum
miasta, po jego północno-wschodniej
stronie. Inwestycja obejmuje budowę
pełnego zakresu jednojezdniowej drogi wraz z węzłami w miejscach krzyżowania się z drogami wojewódzkimi
(w formie małych rond o średnicy zewnętrznej 40,0 m poza obszarem za-

Podczas podpisania umowy na projekt II etapu obwodnicy Staszowa, od lewej: skarbnik powiatu Jolanta
Piotrowska, starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, członek Zarządu Powiatu
w Staszowie Jerzy Chudy, podinspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Magdalena
Tomporowska, z-ca naczelnika Wydziału Aleksandra Drogosz i właściciel Biura Projektowego AJKO Artur Kręcisz.

budowanym i o średnicy 35,0 m na terenie zabudowanym) wraz z drogami
poprzecznymi i drogami dojazdowymi
umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg za pomocą skrzyżowań. W rozwiązaniu przewidziano
także drogi dojazdowe połączone
z obwodnicą za pomocą skrzyżowań
oraz ścieżki rowerowe, z których ruch
na pewnych odcinkach przechodzi
w drogi dojazdowe. Podstawowymi
celami inwestycji jest: wyprowadzenie
ruchu i odciążenie Staszowa, poprawa przepustowości i prędkości ruchu
tranzytowego na odcinkach dróg wo-

Podpisane umowy wymieniają właściciel Biura
Projektowego AJKO Artur Kręcisz i starosta
staszowski Michał Skotnicki.

jewódzkich 764 i 757, poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich oraz w mieście, poprawa
warunków ekologicznych dla mieszkańców, a także aktywacja gospodarcza terenów zlokalizowanych m.in.
w sąsiedztwie planowanej obwodnicy. Przetarg przeprowadzony przez
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie staszowskim,
został opublikowany w dniu 14 marca
br., a sfinalizowany podpisaną umową w dniu 12 kwietnia br. Do postępowania przetargowego przystąpiły 4
firmy, najkorzystniejszą ofertę złożyło
Biuro Projektowe AJKO Artur Kręcisz
ze Staszowa. Termin wykonania prac
projektowych upływa z dniem 30 listopada 2017 roku.
Plan budowy obwodnic, kolorem niebieskim - I etap budowy, odcinek o dł. 4 km 870 m. Kolor czerwony –
planowany odcinek o dł. około 1,5 km.

Tekst: Katarzyna Stępień
Foto: Jan Mazanka
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Konsultacje projektowe drugiego odcinka obwodnicy Staszowa
W spotkaniu, jakie odbyło się
w dniu 25 maja br. udział wzięli
przedstawiciele wykonawcy - Biura
Projektowego „AJKO” Artur Kręcisz, Starostwa Powiatowego w
Staszowie, Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie oraz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
Zadanie jest realizowane przez
Powiat Staszowski – Starostwo Powiatowe w Staszowie, w ramach
pomocy rzeczowej udzielonej Woje-

wództwu Świętokrzyskiemu.
Podczas narady, którą otworzył
starosta staszowski Michał Skotnicki, zostały omówione, m.in.
kwestie dotyczące • ewentualnego
poszerzenia pasa drogowego założonego w koncepcji programowo-przestrzennej, • prawidłowego
skomunikowania działek, • korekty
profilu podłużnego, • zmiany konstrukcji nawierzchni wynikającej z
istniejących warunków terenowych,
• przebiegu ścieżek rowerowych,

Spotkanie otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki, trzeci z prawej strony. Informacji
dotyczących aktualnego stanu projektowania udzielili: właściciel Biura Projektowego
„AJKO” Artur Kręcisz i pracownik biura Katarzyna Ramus-Wnukowska.

Tekst: Magdalena Fila
Foto: Jan Mazanka

Szczegółowo przedyskutowano poszczególne zagadnienia i dopuszczalne
propozycje projektowe.

Kolejna inwestycja
na drodze wojewódzkiej
Droga
wojewódzka
757
ze
Staszowa do Stopnicy będzie remontowana etapami. Przetarg na odbudowę
pierwszego odcinka o długości 4 km,
od planowanego ronda obwodnicy

• sposobu oprowadzenia wód opadowych z projektowanego ronda.
Ponadto uzgodniono, że wszystkie
konieczne zmiany projektowe, w
porównaniu do rozwiązań wynikających z zatwierdzonej koncepcji
programowo-przestrzennej układu
obwodnicowego, nie mogą wykraczać poza zakres ustalony w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji.

na wysokości bazy PKS, w kierunku na
Sielec, zostanie ogłoszony już w sierpniu br. Przy drodze z jednej strony zostanie pobudowany chodnik. O takiej
decyzji, w dniu 11 lipca br., poinfor-

mował przedstawicieli sołectwa Sielec
i Stefanówek, marszałek województwa
świętokrzyskiego Adam Jarubas, który
wraz ze starostą staszowskim Michałem Skotnickim i członkiem Zarządu
Powiatu w Staszowie Jerzym Chudym,
spotkał się w Sielcu z przedstawicielami sołectw i radnymi Rady Miejskiej
Staszowa.
Tekst i foto: Jan Mazanka

W Sielcu, w dniu 11 lipca br., od lewej: regionalista staszowski Władysław Sadłocha, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, starosta staszowski
Michał Skotnicki, radny Rady Miejskiej Staszowa Jacek Maruszewski ze Stefanówka, członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy,
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Staszowa Maria Malec i zastępca przewodniczącego Rady Sołeckiej Stefanówka Małgorzata Dąbrowska.
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Obrady z udziałem: członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, starosty staszowskiego Michała Skotnickiego
oraz dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedykta Kozieła i kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Renaty Wąs, odbyły się w Starostwie Staszowskim, w dniu 30 czerwca br.

Z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy

Posiedzenie prowadził starosta staszowski Michał Skotnicki.

Członkowie Rady, od lewej: Jerzy Trembliński - Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych, Sebastian Świetlik z Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych „Lewiatan” i Janusz Bąk ze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

W programie przewidziano: informację o bieżącej sytuacji na lokalnym
rynku pracy i realizacji aktywnych
form przeciwdziałania bezrobociu,
opiniowanie kierunków kształcenia
w szkołach ponadgimnazjalnych,
opiniowanie wniosków o umorzenie
zwrotu środków wypłaconych z Funduszu Pracy oraz sprawy różne.
Informację o aktualnej sytuacji na
lokalnym rynku pracy oraz realizacji aktywnych form przeciwdziałaniu
bezrobociu, przedstawił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Benedykt
Kozieł. Na koniec kwietnia 2017 roku,
stopa bezrobocia w kraju wynosiła 7,7%, w województwie świętokrzyskim - 9,9%, a w powiecie staszowskim - 8,3%. Dyrektor poinformował,
m.in. o strukturze bezrobocia na terenie powiatu staszowskiego i liczbie
osób bezrobotnych w poszczególnych gminach. Dane prezentujemy
poniżej.
Przedstawiono również
realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w okresie od
stycznia do końca maja 2017 r.: staże - 250 osób, prace interwencyjne
- 143 osoby, szkolenia zawodowe
- 38 osób, wsparcie podejmowanej
działalności gospodarczej - 28 osób,
refundacja kosztów doposażania/wyposażania stanowisk pracy - 38 sta-

Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie reprezentowali: dyrektor Benedykt Kozieł
i kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Renata Wąs.

Członkowie Rady, od lewej: Marian Stępień – NSZZ Rolników Indywidualnych
„Solidarność”, Jan Skuza - Związek Rzemiosła Polskiego – Izba Rzemieślników
i Przedsiębiorców i Jerzy Kwiecień – wiceprezes Staszowskiej Izby Gospodarczej.

nowisk, bony na
zasiedlenie - 45
osób. Rada, pozytywnie
zaopiniowała dwa wnioski
szkół ponadgimnazjalnych,
w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia
zawodowego: w Zespole
Szkół w Staszowie - w zawodzie kierowca mechanik
i w Zespole Szkół w Osieku – w zawodach: kucharz
oraz elektromechanik.
Tekst i foto: Aleksandra Konefał

Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy, od lewej: wójt gminy
Bogoria Władysław Brudek, przewodniczący Rady Powiatu
w Staszowie Damian Sierant.
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Powiat staszowski ogłosił kolejny przetarg

Zadanie polega na „Przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego
na działce o nr ewid. 1623 i 5856/6
w Staszowie, w celu poprawy jego
efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej,
edukacyjnej i kulturalnej”.
Planowana inwestycja zakłada
przebudowę, wraz z otoczeniem
budynku dawnej Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, przy ul. 11
Listopada. Zadanie ma być realizowane w dwóch etapach: etap I – termomodernizacja, etap II – rewitalizacja. Etap I obejmuje, m.in.: prace
rozbiórkowe, m.in.: dachu, obróbek
blacharskich, rynien, demontaż stolarki, krat okiennych, rozebranie
posadzek na gruncie, rozbiórkę instalacji elektrycznej, wod-kan i c.o.,
wykonanie wykopów wokół istniejących fundamentów, ocieplenie ścian
i stropu, montaż stolarki okiennej
i drzwiowej zewnętrznej, wykona-

nie warstw posadzkowych na gruncie, montaż kolektorów słonecznych
i paneli fotowoltaicznych, modernizację instalacji c.o.
Etap II zakłada, m.in.: rozbiórkę:
stropodachu, ścian, schodów wewnętrznych oraz chodników, dojazdów i ogrodzenia. Wykonanie
fundamentów pod projektowaną
rozbudowę wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi, wykonanie elementów konstrukcyjnych projekto-

wanej rozbudowy: ścian, stropów,
schodów, dachu, montaż: stolarki,
instalacji wodnej, kanalizacyjnej i
elektrycznej, wykonanie warstw posadzkowych na stropach między
kondygnacjami, wykonanie chodników, dojazdów, miejsc parkingowych oraz ogrodzenia.
Termin składania ofert upływa
w dniu 26 lipca br., o godz. 10:00.
Szczegóły przetargu na: www.bip.
staszowski.eu, w zakładce przetargi.
Tekst: Jan Mazanka

Wizualizacja graficzna nowego budynku, w którym swoje siedziby będą miały, m.in.: Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Staszowie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielcach – Filia w Staszowie,
Staszowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Publiczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji i Pomocy PsychologicznoPedagogicznej oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Z angielskim łatwiej na rynku pracy
W dniu 9 czerwca br., w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica
w Staszowie, odbył się finał V Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Pomysłodawcami i organizatorami konkursu byli: Michał Poziomek – nauczyciel
języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym i Krzysztof Janik - nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół.
Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz nawiązanie współpracy
międzyszkolnej. Test trwał 40 minut
i zawierał 3 zadania obejmujące:
słowotwórstwo, transformacje gramatyczne i zadanie wielokrotnego
wyboru. W finale udział wzięło 18
uczniów z 6 szkół z następujących
powiatów: staszowskiego, buskiego, tarnobrzeskiego i opatowskiego.
Każda ze szkół mogła wytypować do
konkursu 3 uczniów z klas pierwszych. Szkoły, które przystąpiły do
konkursu, to: I Społeczne LO im. Het-

mana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, LO
im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu,
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica
w Staszowie, LO im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.
Wyniki konkursu: I miejsce: Karol
Grudzień z LO w Staszowie, II miejsce: Małgorzata Stawarz z I Społecznego LO w Tarnobrzegu, III miejsce:
Norbert Wawrzyk z ZS. Uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy i atrak-

Uczniowie i organizatorzy po wręczeniu nagród i upominków.

cyjne nagrody rzeczowe: • tablet
do nauki języków obcych, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie,
ufundowany przez Krzysztofa Janika – nauczyciela ZS w Staszowie,
• książki ufundowane przez Annę Karasińską - dyrektora LO w Staszowie,
za zajęcie trzech pierwszych miejsc,
• podręczniki przygotowujące do
międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego i książki do nauki
gramatyki ufundowane przez wydawnictwo językowe „EGIS”, • upominki
promujące Powiat Staszowski ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Staszowie. W czasie oczekiwania
na wyniki uczniowie i nauczyciele
z zaprzyjaźnionych szkół skorzystali
z poczęstunku ufundowanego przez
Izydora Grabowskiego – dyrektora
Zespołu Szkół w Staszowie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce!
Tekst i foto: organizatorzy
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Kolejny udany plener malarski
Już od 15 lat, miesiące wakacyjne są okresem realizacji
inicjatyw we współpracy Starostwa staszowskiego z miastem Winnica na Ukrainie. Do kalendarza imprez, od 2008
roku, na stałe wpisano polsko-ukraiński plener malarski, w
tym roku realizowany w dniach 2 – 10 lipca, także z udziałem uczniów i opiekunów z powiatu rawskiego. W spotkaniu młodych malarzy w Staszowie, udział wzięło 35 osób.
Goście, jak zwykle zamieszkali w Internacie Zespołu Szkół,
przy ul. Koszarowej 7. W czasie pracowitych 9 dni, powstało 25 prac malarskich, przedstawiających zabytki i pejzaże ziemi staszowskiej, rawskiej i winnickiej, m.in.: kościoły
w Staszowie i Niekrasowie, zabytki Szydłowa i Kurozwęk,
pałace i dwory powiatu rawskiego, a także znane z trylogii zamki w Kamieńcu Podolskim, Chocimiu i Niemirowie.
W uroczystym zakończeniu pleneru uczestniczył, m.in. zastępca ambasadora Ukrainy w Polsce, radca minister Woło-

dymyr Baczynśki, który serdecznie podziękował władzom powiatu staszowskiego za realizację cennych inicjatyw na rzecz
pogłębiania współpracy pomiędzy narodami polskim i ukraińskim. Ambasador Wołodymyr Baczyński, wręczył w dowód
uznania staroście staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu
i wicestaroście Tomaszowi Fąfarze, zaproszenia na uroczysty koncert z okazji Święta Niepodległości Ukrainy, który odbędzie się w dniu 4 września br., w Filharmonii Narodowej
w Warszawie. Malarskie spotkanie młodzieży i ich opiekunów, było znakomitą okazją nie tylko do wymiany artystycznych doświadczeń, ale także i wzajemnego poznania się.
W kalendarzu zajęć, jak co roku, przewidziano wycieczki,
m.in. do Krakowa, Kielc, Łańcuta, Sandomierza, Krzyżtoporu, Szydłowa i na Święty Krzyż. Do zobaczenia za rok.
Tekst i foto: Jan Mazanka i Józef Juszczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria
Charążka, z uznaniem mówiła o przebiegu pleneru
i współpracy uczniów z Polski i Ukrainy.
Przed oficjalnym zakończeniem pleneru, spotkanie u starosty staszowskiego, od lewej: naczelnik Wydziału
ds. Młodzieży i Turystyki w Urzędzie Miasta Winnicy Julia Monczak, radca minister, zastępca ambasadora Ukrainy
w Polsce Wołodymyr Baczynśki, nauczycielka z Winnicy Natalia Teteruk, wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara,
przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka i starosta staszowski Michał Skotnicki.

W zakończeniu pleneru udział wzięli, m.in. od lewej: przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka,
wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, opiekunka młodzieży rawskiej Hanna Stępniak, regionalista staszowski
Józef Juszczyk, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dyrektor ZE w Staszowie Izydor Grabowski,
kierownik internatu Ewa Maj oraz Wioletta Hatak i Paulina Mielnik z Powiatowego Zespołu Doradców
Nauczycieli w Staszowie. Z tyłu: uczniowie z Winnicy i Połańca.

Organizatorzy pleneru z powiatu staszowskiego i miasta Winnica, od lewej: uczennice z Ukrainy oraz: skarbnik
powiatu staszowskiego Jolanta Piotrowska, członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy, sekretarz
powiatu Jan Sikora, Natalia Teteruk - opiekująca się uczniami z Winnicy
i naczelnik Wydziału ds. Młodzieży i Turystyki w Urzędzie Miasta Winnicy Julia Monczak.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego Grzegorz
Stefaniak, w czasie spotkania ze starostą staszowskim
Michałem Skotnickim i wicestarostą Tomaszem Fąfarą,
zaprosił uczniów z powiatu staszowskiego
do Rawy Mazowieckiej, w połowie sierpnia br.,
a samorządowców na ,,Mistrzostwa Polski sztafet
samorządowych w triatlonie”, jakie odbędą się
w Rawie Mazowieckiej, w dniu 30 lipca br.

Dziewczęta z Winnicy i z powiatu staszowskiego,
na strzelnicy w Szydłowie.
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Korzystając z okazji, starosta staszowski Michał Skotnicki, zaprosił
ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Ukrainy w Polsce
Andrija Deszczicę oraz zastępcę ambasadora Wołodymyra
Baczynśkiego na tegoroczne Dożynki Powiatowe, które odbędą się
27 sierpnia br. w Staszowie. Podobne zaproszenie, na ręce naczelnik
Julii Monczak, starosta staszowski Michał Skotnicki, przekazał
dla prezydenta miasta Winnica Sergija Morgunowa. Ambasador
Wołodymyr Baczynśki, wręczył staroście staszowskiemu Michałowi
Skotnickiemu i wicestaroście Tomaszowi Fąfarze, zaproszenia na
uroczysty koncert z okazji Święta Niepodległości Ukrainy, który
odbędzie się 4 września br., w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Natomiast Julia Monchak przekazała władzom powiatu zaproszenie
prezydenta Sergija Morgunowa do uczestnictwa w Święcie Miasta
Winnica, w dniu 9 września br. Z prawej: przewodniczący Rady
Powiatu w Staszowie Damian Sierant.

Czas pożegnań i powrotu do domów.

Pamiętamy i doceniamy

W programie polsko-ukraińskiego pleneru malarskiego nie mogło zabraknąć wizyty w
Kurozwękach.
Po obejrzeniu ,,bizonich” i pałacowych atrakcji,
zasiedliśmy do grilla, wspólnie z 6 Paniami „Pomocnicami Stasia”, które były w stanie skorzystać
z naszego zaproszenia. Panie, swoimi doświadczeniami z przeprowadzonej akcji ratowania wzroku

Starosta staszowski Michał Skotnicki, oprócz podziękowań
i wyrazów uznania, przekazał prezenty promocyjne powiatu.

Pamiątkowe zdjęcie przed Starostwem staszowskim.

małego Stasia, podzieliły się z naszymi gośćmi, wzbudzając uzasadniony podziw i uznanie. Przypomnijmy – w ciągu zaledwie niespełna 3 miesięcy zebrano kwotę 1,5 mln zł, umożliwiającą przeprowadzenie udanej operacji w USA. Chociaż przed Stasiem i jego
rodzicami zapewne jeszcze miesiące, a może i lata niepokoju, to
zespół jest gotowy na przyjęcie ewentualnego kolejnego wyzwania. Obecnie prowadzona jest akcja pomocy Gabrysi, która także
cierpi na chorobę nowotworową. Znajomości i przyjaźnie zawiązane w „Stasiowym” komitecie społecznym, z pewnością jeszcze nie
raz zaowocują niesieniem pomocy potrzebującym.
						
Redakcja

Andrzej Popiel, stoi z lewej, w imieniu swojej rodziny, wręczył wszystkim Paniom ,,Karty stałego klienta”,
ważne do końca 2018 roku, od lewej: Lidia Misterkiewicz, Małgorzata Hara, Aleksandra Wróblewska,
Patrycja Dyduch i Sylwia Rusek. Na pierwszym zdjęciu, z lewej, obecna na spotkaniu Aleksandra Prokop.
Z prawej: naczelnik Wydziału ds. Młodzieży i Turystyki w Urzędzie Miasta Winnicy Julia Monczak,
nauczycielka z Winnicy Natalia Teteruk, przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka
i starosta staszowski Michał Skotnicki oraz dziewczęta i chłopcy z Ukrainy i powiatu staszowskiego.
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Święto z przeglądem

W niedzielę, 11 czerwca br. w Busku-Zdroju, obchodzono ,,Dzień Strażaka Ochotnika”, uświetniony przez ,,XIX Wojewódzki Przegląd Orkiestr
Dętych OSP”.

Za wzorową i ofiarną służbę druhom Ochotniczych
Straży Pożarnych województwa świętokrzyskiego
podziękował marszałek województwa Adam Jarubas.

W kościele p.w. św. Brata Alberta w Busku Zdroju, pierwszy z lewej: poczet sztandarowy OSP powiatu
staszowskiego.

Rozpoczęto mszą świętą koncelebrowaną w kościele p.w. św. Brata
Alberta, odprawioną pod przewodnictwem kapelana strażaków Diecezji
Kieleckiej ks. kan. Marka Mrugały. Ho-

milię wygłosił kapelan straży pożarnej
powiatu buskiego ks. kan. Tadeusz
Szlachta. Oficjalne uroczystości odbyły się w Parku Zdrojowym. Po złożeniu raportu prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
RP w Kielcach druhowi Mirosławowi
Pawlakowi, przez
dowódcę uroczystości druha Andrzeja Rożkiewicza
z OSP Brudzów,
nastąpił przegląd
p o d o d d z i a ł ó w,
wciągnięcie flagi
Związku OSP na
maszt i odegranie
hymnu strażackiePrezes Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak, został uhonorowany medalem go. Gości powiim. Bolesława Chomicza wręczonym przez prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
tał starosta buski,
Związku OSP RP w Kielcach druha Mirosława Pawlaka.
prezes
Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku

,,Złotym Znakiem Związku” uhonorowano 4 druhów, wśród nich
Ireneusza Kapustę z Bogorii.

OSP RP w Busku-Zdroju Jerzy Kolarz,
a oficjalne przemówienia wygłosił
prezes Zarządu Wojewódzkiego druh
Mirosław Pawlak. Za wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
i szczególne zasługi w działaniach
na rzecz bezpieczeństwa p-poż. prezes Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak został uhonorowany
medalem im. Bolesława Chomicza,
a 4 druhów, wśród nich Ireneusz Kapusta z Bogorii zostało odznaczonych
,,Złotym Znakiem Związku”. Po wręczeniu odznaczeń, gratulacje, podziękowania i życzenia w podziękowaniu
za ofiarną służbę, druhom strażakom
złożyli: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, radny
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dr n. med. Grzegorz Gałuszka,
zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach
st. bryg. Robert Sabat i Włodzimierz
Mandziuch z Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Kielcach. Oficjalną
część ,,Dnia Strażaka Ochotnika” zakończono wyprowadzeniem pocztów
sztandarowych i kompanii honorowych z placu uroczystości i poczęstunkiem w Parku Zdrojowym.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Uroczystości w Parku Zdrojowym zakończyła defilada, maszeruje pododdział
reprezentacyjny OSP powiatu staszowskiego, prowadzi druh Grzegorz Kwietniewski.
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W dniu 7 kwietnia br. w Starostwie staszowskim, odbył się
uczniowski turniej wiedzy pożarniczej, stanowiący eliminacje do turnieju na szczeblu wojewódzkim.
Turniej co roku organizowany
jest przez Komendę Powiatową PSP
w Staszowie wspólnie z Zarządem
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w
Staszowie. W tegorocznych zmaganiach udział wzięło łącznie 25 uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. W kategorii
szkół podstawowych zwyciężył Rafał
Bednarski z gminy Łubnice, II miejsce zajęła Marta Wiśniewska z gminy
Bogoria, a III - Amelia Kluszczyńska z
gminy Staszów. W kategorii ,,gimnazja” klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: I miejsce Aleksandra Karwacka z gminy Bogoria,
II miejsce Kacper Szewczyk z gminy
Rytwiany, III miejsce Karolina Cebula
z gminy Osiek. Zwycięzcą w katego-

Z turnieju wiedzy pożarniczej

Turniej otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki - prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

rii ,,szkoły ponadgimnazjalne” został
Wiktor Łoch z gminy Bogoria, II miejsce
zajął Jakub Bąk z gminy Staszów, natomiast III miejsce zajął Daniel Nasieniak

W turnieju powiatowym, stanowiącym eliminacje do turnieju na szczeblu
wojewódzkim, udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów
i ponadgimnazjalnych.

z gminy Rytwiany. Nagrody dla najlepszych uczestników turnieju ufundował
powiat staszowski.
Tekst Paulina Majczak
Foto: st. kpt. Tomasz Banaś

Nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach ufundował Powiat
Staszowski. Nagrodę i dyplom wręcza starosta staszowski Michał Skotnicki.

Uczestnicy turnieju i jego organizatorzy.
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Historia Klasztoru Kamedułów
w Rytwianach, rozpoczęła się cztery wieki temu, od zatwierdzenia
w 1617 roku, przez włoską kapitułę
generalną Monte Corona, fundacji
Gabriela i Jana Tęczyńskich.
Była to druga z kolei pustelnia
tego zgromadzenia w Polsce. Życie
klasztorne toczyło się tu przez ponad
dwa wieki. W 1820 roku dokonano
kasacji zakonu kamedulskiego, a budynki zaczęły popadać w ruinę. Obecnie, od kilkunastu lat trwają starania
o nadanie temu miejscu nowego życia i nowego znaczenia dla „współczesnych pustelników” poszukujących Boga w ciszy i spokoju.
Mszę świętą koncelebrowaną odprawił ks. kardynał Gerhard Müller,
wspólnie z biskupem sandomierskim
Krzysztofem Nitkiewiczem, biskupem
pomocniczym Edwardem Frankowskim oraz liczną rzeszą zaproszonych
duchownych i kapłanów diecezji san-

400 lat Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach

Uroczystościom jubileuszowym przewodniczył kardynał Gerhard Müller prefekt Kongregacji Nauki Wiary
z Watykanu, którego powitał biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

domierskiej. W wygłoszonej homilii
ks. kardynał Müller podkreślił, że chociaż kamedułów nie ma w Rytwianach już od dwóch wieków, to pozostałe po nich dziedzictwo, Pustelnia
Złotego Lasu, ciągle wybrzmiewa ich

Po zakończeniu liturgii przed kościołem posadzono dwa platany klonolistne na pamiątkę 400-lecia Pustelni.

Poczty sztandarowe i rycerstwo w procesji na mszę świętą.

duchem. Podczas mszy świętej do
Kościoła Rektoralnego wprowadzono przywiezione z Włoch relikwie św.
brata Jana Gwalberta - patrona leśników.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Homilię wygłosił ks. kardynał Gerhard Müller.
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Okrągły jubileusz 10-lecia świętował Staszowski Uniwersytet III Wieku. Obchody połączono z zakończeniem roku akademickiego 2016/2017.
Podczas spotkania, w dniu 30 czerwca br. w Pałacu Łazienkowskim
w Staszowie, które otworzył prezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego dr Dariusz Kubalski, prowadząca Uniwersytet Teresa Cierlik podsumowała 10-letni okres działalności.

Uniwersytet ma 10 lat

Kwiaty i okolicznościowy
grawerton,
prowadzącym Uniwersytet,
wręczyli:
starosta staszowski
Michał Skotnicki i
wicestarosta Tomasz
Fąfara. W treści grawertonu
czytamy:
,,Z okazji 10-lecia
Uniwersytetu III Wieku w Staszowie, doceniając
niezwykle
znaczący i bogaty
dorobek na rzecz
edukacji, kultury zieKwiaty i okolicznościowy grawerton, prowadzącym Uniwersytet, wręczyli:
starosta staszowski Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara.
mi staszowskiej oraz
turystyki
poznawczej,
pragniemy
W dorobku uczelni znalazły się nie
podziękować
osobom
prowadzącym
tylko bardzo interesujące wykłady,
ale także szereg wyjazdów studyj- Uniwersytet i wszystkim jego Członnych i turystyczno-krajoznawczych. kom, za liczne inicjatywy, zaangażoWszyscy słuchacze otrzymali certy- wanie, życzliwość i stałą obecność
fikaty: ,,Za udział w wykładach na w życiu naukowym i społeczno-kulStaszowskim Uniwersytecie III wie- turalnym naszego powiatu. Życzymy
ku, w latach: 2012-2017”, a człon- dalszych sukcesów w tej, jakże piękkowie samorządu słuchaczy ostatnio nej działalności”. Oprócz wręczająwydany ,,Almanach Staszowski”. cych, pod gratulacjami podpisał się

Spotkanie jubileuszowe otworzył prezes
Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego
dr Dariusz Kubalski.

O 10-letniej działalności Uniwersytetu opowiedziała
prowadząca uczelnię Teresa Cierlik.

także przewodniczący Rady Powiatu
w Staszowie Damian Sierant. Życzenia i podziękowania, złożyli również:
ks. kan. Szczepan Janas, ks. kan.
Edward Zieliński oraz burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć,
z zastępcą dr Ewą Kondek.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Staszowie.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W piątek, 16 czerwca br., pamiętniki Władysława Rzadkowolskiego
,,Staszów w latach okupacji hitlerowskiej”, zostały oficjalnie przekazane
do rąk czytelników, nie tylko ziemi staszowskiej, ale także gości z kraju
i z spoza jego granic, obecnych na spotkaniu promocyjnym, jakie odbyło
się w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie.

Z promocji publikacji cennych
pamiętników

Gości powitała i całe spotkanie prowadziła dyrektor Liceum Anna Karasińska.

Wydawcą pamiętników jest Starostwo Powiatowe w Staszowie, w przedmowie do ich wydania, starosta staszowski Michał Skotnicki napisał, m.in.
,,Autor był naocznym świadkiem czasu
II wojny światowej. W niezwykle interesującym dokumencie ukazał dramatyczne przeżycia i tragiczne zdarzenia, które
boleśnie zapisały się w pamięci mieszkańców ziemi staszowskiej”.
Uroczystą promocję, z udziałem po-

Siostrzenica autora pamiętników Władysława Rzadkowolskiego, pani Flora Liebich
z Kanady, serdecznie podziękowała władzom powiatu za publikację pamiętników,
a dyrekcji Liceum za przygotowanie tak wzruszającego spotkania.

Uczniowie Liceum w spektaklu ,,Wspomnijcie mnie czasem pięknie”, nawiązującego do lat wojny i okupacji,
w kraju i w samym Staszowie.

Pułkownik Jerzy Więckowski, autor artykułu ,,Z Rytwian do estońskiego Tallina”, którego bohaterem był płk dypl.
Andrzej Liebich urodzony w 1893 roku w Rytwianach, ojciec Flory Liebich, wspominał współpracę z panią Florą
i spotkanie w Krakowie, jakie miało miejsce w dniu 1 września 2014 roku.

nad 140 mieszkańców Staszowa, powiatu i zaproszonych gości, poprzedził
wzruszający montaż słowno-muzyczny
pt. ,,Wspomnijcie mnie czasem pięknie”
w wykonaniu uczniów Liceum, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Lucyny Jankowskiej i Tomasza Bieleckiego.
Gościem honorowym uroczystości była
pani Flora Liebich, która powiedziała,
m.in. ,,Z przyjemnością wracam pamięcią do mojej wizyty, jesienią 2014
roku, na ziemi staszowskiej. Wówczas
to, z wielkim wzruszeniem przekazałam
władzom powiatu rękopis wspomnień
wojennych mego wuja Władysława
Rzadkowolskiego. Wuj, pełniąc funkcję
dyrektora Komunalnej Kasy Oszczędności, spędził w Staszowie i w jego okolicach dramatyczny okres II wojny światowej.
Wiele lat po śmierci wuja Władysława w Polsce, i mojej matki w Kanadzie,
przypadkowo znalazłam ten rękopis
w domu rodzinnym w Montrealu. Przypuszczalnie, w 1972 roku, wuj przekazał go mojej matce, Irenie Rzadkowolskiej-Liebich, podczas ich jedynego
spotkania w Polsce po wojnie. Od tego
czasu rękopis staszowskich wspomnień
wojennych mego wuja, leżał spokojnie
wraz z innymi dokumentami i pamiątkami rodzinnymi, i nikt nie wiedział
o jego istnieniu. Pragnęłabym szczególnie podziękować władzom powiatu
staszowskiego obecnej i poprzedniej kadencji, za publikację wspomnień wuja
w kwartalniku „Powiat Staszowski”
oraz doprowadzenie do ukazania się
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Bardzo ważne miejsce w ,,łańcuchu ludzi dobrej woli”, dzięki którym publikacja
pamiętników stała się możliwa, miał prof. zw. dr hab. Antoni Kamiński z Instytutu
Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

List od świętokrzyskiego kuratora oświaty, odczytała
i wręczyła wizytator Anna Słoczyńska.

Na temat niepublikowanych prac płk. Andrzeja Liebicha, udostępnionych przez
panią Florę Liebich Zakładowi Historii Najnowszej na Wydziale Historii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, mówił dr hab. Zdzisław Zblewski.

ich w formie tej książeczki. Wdzięczna jestem również panu Józefowi Juszczykowi, który podjął się ilustracji wspomnień
i z taką umiejętnością, graficznie przedstawił te, częstokroć tragiczne wydarzenia. Niezmiernie ważne jest dla mnie, by
odnalezione wspomnienia przetrwały,
jako świadectwo wojennych losów ziemi staszowskiej i dramatycznych przeżyć jej mieszkańców, a także by zostały
przekazane obecnym i przyszłym pokoleniom staszowian”. Niemniej, cała sprawa pozyskania i publikacji pamiętnika,
miała swój początek od zamieszczenia,
w kwartalniku ,,Powiat Staszowski nr 55/

Od lewej: wicestarosta Tomasz Fąfara, starosta Michał Skotnicki i pani Flora Liebich.
W treści wręczonego grawertonu czytamy, m.in. ,,Wyrażamy serdeczne podziękowanie
za współpracę zapoczątkowaną w 2013 roku, której efektem jest publikacja pamiętników
Pani Wuja, dokumentu o wyjątkowej wartości historycznej, którego uroczystą promocję
mamy przyjemność wspólnie z Panią przeżywać w dniu dzisiejszym. Życzymy dużo
zdrowia i sił na wiele lat, samych sukcesów w pracy w instytucjach humanitarnych, a także
serdecznie zapraszamy do stałych odwiedzin powiatu staszowskiego”.

marzec 2013, artykułu płk. Jerzego Więckowskiego ,,Z Rytwian do estońskiego
Tallina”, którego bohaterem był płk dypl.
Andrzej Liebich urodzony w 1893 roku
w Rytwianach, ojciec Flory Liebich. Następnie, działania kilku życzliwych osób,
doprowadziły nie tylko do ukazania się
tej publikacji, ale także do powstania
relacji, które z pewnością zaowocują kolejnymi ciekawymi inicjatywami z pożytkiem dla społeczności ziemi staszowskiej.
Pamiętniki można otrzymać bezpłatnie
w sekretariacie Starostwa staszowskiego,
do wyczerpania nakładu.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Autor grafik Józef Juszczyk i nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Staszowie Anna Andrzejczuk w rozmowie z panią Florą Liebich.

Uczestnicy spotkania na stojąco odśpiewali pani Florze Liebich tradycyjne ,,Życzymy, życzymy”.
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Uczniowie na strzelnicy

Starosta staszowski Michał
Skotnicki, podsumowując spotkanie promocyjne pamiętników
Władysława
Rzadkowolskiego
„Staszów w latach okupacji hitlerowskiej”, jakie w dniu 16 czerwca br., odbyło się w staszowskim
Liceum, nie tylko podziękował za
przekazanie pamiętników do druku i organizację spotkania.

Starosta, skierował także miłe
słowa pod adresem uczniów i nauczycieli, którzy przygotowali i zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, nawiązujący do tragicznych wydarzeń II wojny światowej,
i w dowód uznania zaprosił uczniów
i nauczycieli na turniej strzelecki, który odbył się już w środę 21
czerwca br., na strzelnicy Szydłow-

W turnieju strzeleckim na strzelnicy Szydłowskiego Towarzystwa wzięło udział 22 uczniów
z dwóch klas wojskowych staszowskiego Liceum Ogólnokształcącego.

skiego Towarzystwa Strzeleckiego.
W strzelaniu z kbks, na odległość 50
m, do tarczy „popiersia”, zwyciężył
Tomasz Wójcik, II miejsce zajął Kamil Monkowicz, a III - Paweł Banasik.
W turnieju wzięło udział 22 uczniów
klas wojskowych: Ie i IIe, którzy mieli również okazję obejrzeć militaria,
z prywatnych zbiorów komendanta Mariana Lesiaka, zgromadzone
w „Izbie Pamięci” Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Strzelec na stanowisku.

W pierwszym rzędzie, od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie Anna Karasińska, Paweł Banasik – III miejsce
w turnieju, Tomasz Wójcik – I miejsce, Karol Monkowicz – II miejsce, opiekun uczniów Marek Morawski i absolwent LO Jakub Majka - od 2 lat żołnierz 3. Sandomierskiego
Batalionu Radiotechnicznego.
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W środę, 31 maja br., ksiądz Ryszard Piwowarczyk - proboszcz parafii pw. św. Władysława w Szydłowie, obchodził 30-lecie święceń kapłańskich. Z tej okazji w szydłowskim kościele farnym została odprawiona
msza święta koncelebrowana, której przewodniczył ks. Adam Pajda - proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Gnojnie. Liczne delegacje złożyły Księdzu Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia, a także i podziękowania
za blisko 12-letnią pracę w szydłowskiej parafii.

Dostojny jubileusz Księdza Proboszcza
Starosta staszowski Michał Skotnicki w przekazanym liście napisał,
m.in. ,,Pragnę życzyć Księdzu Proboszczowi wielu Łask Bożych, jak
również dużo zdrowia i wszelkiego
dobra na każdy dzień pracy i posługi kapłańskiej. Gratuluję wielu do-

tychczasowych sukcesów, nie tylko
z tytułu głoszenia Słowa Bożego, ale
także w pracy na rzecz zachowania
wielowiekowego dorobku kultury sakralnej w naszym średniowiecznym
grodzie, m.in. pięknego odnowienia
szydłowskiej fary, a także prac prowa-

Starosta Michał Skotnicki podziękował ks. Ryszardowi Piwowarczykowi nie tylko za głoszenie Słowa
Bożego w okresie 30 lat kapłaństwa, ale także za 12-letnią pracę w Szydłowie i troskę o zabytkowe
kościoły: p.w. św. Władysława i Wszystkich Świętych.

W dniu 5 maja br. odbyły się
w Staszowie kolejne obchody
„Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”.
Uczestnicy wydarzenia uczcili
święto przemarszem sprzed budynku
Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Staszowie.
Do marszu, w którym wzięły udział
także dzieci i młodzież ze staszowskich szkół, zachęcała Halina Łabuda
– dyrektor staszowskiego Ośrodka.
W kolorowym korowodzie uczestniczyli uczniowie staszowskich szkół
i przedszkoli oraz przedstawiciele
władz samorządowych, jednostek
organizacyjnych miasta i powiatu
staszowskiego, staszowscy przedsiębiorcy. Po dojściu kolumny na
Rynek, uczestnicy marszu przeszli
do Sanktuarium św. Jana Pawła II,
gdzie odbyła się masz święta, w
intencji osób niepełnosprawnych
oraz ich opiekunów. Nabożeństwo
odprawił ks. kan. Szczepan Janas
– proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie. Obchody „Dnia

dzonych w kościele Wszystkich Świętych. Gorąco życzę realizacji dalszych
sukcesów w kierowaniu szydłowską
parafią, jak również pomyślnego
wykonania tegorocznych ambitnych
planów inwestycyjnych, dla dobra
wiernych i Kościoła w Polsce. Proszę
także o przyjęcie najszczerszych życzeń wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym”.
W imieniu władz gminy Szydłów
życzenia przekazał wójt Jan Klamczyński. Wśród delegacji byli, m.in.
przedstawiciele grona nauczycielskiego, uczniowie i członkowie kół różańcowych.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Ks. proboszcz Ryszard Piwowarczyk, prosząc o modlitwę w jego
intencji, a także w intencji całej parafii, serdecznie podziękował za
życzenia i miłe słowa. Z tyłu: wikariusz szydłowskiej parafii
ks. Mariusz Chmura i ks. Adam Pajda - proboszcz parafii
p.w. św. Jana Chrzciciela w Gnojnie.

Staszowskie obchody Dnia Godności
Osób Niepełnosprawnych

W barwnym korowodzie szli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych, jednostek organizacyjnych miasta
i powiatu staszowskiego, staszowscy przedsiębiorcy.

Godności” zorganizował Zarząd
Koła Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną w Staszowie. Jest to

szczególna okazja do integracji osób
niepełnosprawnych z ich zdrowymi
rówieśnikami.
Tekst i foto: Michał Skrętek
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W hołdzie poległym
i pomordowanym

W Szydłowie, w dniu 2 czerwca br., odsłonięto pomnik poświęcony, jak
głosi napis: ,,Żołnierzom Armii Krajowej, poległym i pomordowanym oraz
wszystkim walczącym o niepodległą Polskę w latach: 1939-1945”. Nad
hasłem ,,UMARLI CZYNAMI ŻYJĄ” umieszczono nazwiska 7 osób, które w
czerwcu 1943 roku, zostały zamordowane przez Niemców w Szydłowie.

W kościele p.w. św. Władysława w Szydłowie, podczas mszy świętej w intencji pomordowanych.

Inscenizację niemieckiej zbrodni przygotowali członkowie Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego.
W czerwcu 1943 roku Niemcy zamordowali w Szydłowie 7 osób.

Przecinania wstęgi dokonał szydłowski senior Antoni Adamski dobrze pamiętający te tragiczne wydarzenia.

Ceremonię odsłonięcia pomnika
rozpoczęto mszą świętą w intencji
ofiar, odprawioną w szydłowskim kościele przez ks. Franciszka Siarka - proboszcza parafii p.w. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Chmielniku. W uroczystości, oprócz członków rodzin
pomordowanych, udział wzięli, m.in.:
p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan
Józef Kasprzyk, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, starosta staszowski Michał Skotnicki i wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński. Po zakończeniu
liturgii mszy świętej, ceremonię odsłonięcia pomnika poprzedziła inscenizacja zbrodni, jaką Niemcy popełnili na
niewinnych mieszkańcach Szydłowa.
Uroczystości, które prowadził Jarosław
Zatorski – były burmistrz Chmielnika,
historycznie wzbogacił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów
miejscowych szkół. Po zakończeniu
oficjalnych przemówień, przecięciu
wstęgi, poszczególne delegacje złożyły
kwiaty. Członkowie rodzin pomordowanych osób, serdecznie podziękowali
za upamiętnienie ofiar, o co przez długie lata bezskutecznie się starali.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Minister Jan Józef Kasprzyk, w swoim
przemówieniu zwrócił uwagę na potrzebę
dochowania wierności Ojczyźnie, zarówno w czasie
wojny jak i pokoju, cyt. ,,Wierność Ojczyźnie jest
wartością łączącą pokolenia w Naród”.

Starosta staszowski Michał Skotnicki nawiązał do
słów marszałka Józefa Piłsudskiego, cyt. ,,Naród,
który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje
na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do
przyszłości”. Uroczystość prowadził były burmistrz
Chmielnika Jarosław Zatorski.
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Kwiaty składa starosta staszowski Michał Skotnicki.

Minister Jan Józef Kasprzyk i ppłk Mariusz Kowalski z Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Spotkanie w sprawie
odszkodowań dla sadowników

Podczas spotkania w Urzędzie Gminy Szydłów, od lewej: wójt Jan Klamczyński, wojewoda świętokrzyski
Agata Wojtyszek, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim
Jacek Sułek, starosta staszowski Michał Skotnicki i delegat Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach
Sławomir Suchojad z Korytnicy. Starosta Michał Skotnicki uzasadnił potrzebę udzielenia sadownikom
konkretnego wsparcia finansowego, a nie tylko w formie preferencyjnych kredytów,
czy prolongat w spłacie już posiadanych.

W spotkaniu wzięło udział ponad 30 sadowników z gminy Szydłów.

W dniu 2 czerwca br., wojewoda
świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz
dyrektor Wydziału Infrastruktury
i Rozwoju w Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim Jacek Sułek, spotkali się
z szydłowskimi sadownikami, a także
z przedstawicielami władz powiatu
staszowskiego i gminy Szydłów, na
czele ze starostą staszowskim Michałem Skotnickim i wójtem gminy Szydłów Janem Klamczyńskim.
Spotkanie rozpoczęto w Urzędzie
Gminy Szydłów, gdzie omówiono aktualny stan szacowania szkód, jakie w
kwietniu i na początku maja br., nastąpiły w wyniku mrozów, które spowodowały obumarcie kwiatów, w wyniku
czego straty w zbiorach owoców sięgną
nawet 100 procent. W czasie dyskusji
zwrócono uwagę na potrzebę usprawnienia pracy komisji szacujących szkody, a także przedstawiono oczekiwania
sadowników, jakie były kierowane pod
adresem rządu. Po zakończeniu rozmów w Urzędzie Gminy, podczas wizji
lokalnej, naocznie przekonano się o skali zniszczeń, jakie mróz poczynił w okolicznych sadach.
Tekst i foto: Jan Mazanka

W sadzie położonym przy drodze do Korytnicy.
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Kwiaty w hołdzie walczącym
Dla upamiętnienia bitwy, jaką 77 lat temu, stoczyli w Mokrem partyzanci Batalionów Chłopskich
z Niemcami, przy pomniku upamiętniającym ten czyn zbrojny, złożono kwiaty i zapalono znicze.
w mokrzańskim lesie, przy szosie
z Kurozwęk do Szydłowa zasadzkę,
obsadzając obydwa skraje drogi partyzantami uzbrojonymi nie tylko w
karabiny, granaty i pistolety, ale także
karabiny maszynowe, co zapewniło
zdecydowaną przewagę ogniową.
Kolumnę rozbito, 18 Niemców
zginęło, a 10 zostało ciężko rannych. Partyzanci nie ponieśli żadnych strat. Wziętych do niewoli
Niemców puszczono wolno. Miejsce to i zapomniany czyn zbrojny
walki z okupantem, władze powiatu staszowskiego postanowiły przywrócić do świadomości mieszkańców ziemi staszowskiej.
Podobnie zrobiono rok wcześniej,
Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli członkowie Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego.
rozpoczynając po wielu latach zaSymboliczna uroczystość z udzia- br. Asystowali szydłowscy strzelcy, pomnienia, składanie kwiatów, każdego 1 września, przy obelisku upałem, m.in.: marszałka województwa którzy zaciągnęli warty honorowe.
świętokrzyskiego Adama Jarubasa,
W dniu 17 lipca 1944 roku, do- miętniającym zbrodnie niemieckie w
radnego Sejmiku Województwa Świę- wódca oddziału partyzanckiego BCh Czerwonym Krzyżu, w połowie drogi
tokrzyskiego Izydora Grabowskiego i Piotr Pawlina, ps. ,,Piotr”, po otrzyma- ze Staszowa do Osieka.
starosty staszowskiego Michała Skot- niu informacji o zbliżającej się kolumTekst i foto: Jan Mazanka
nickiego, odbyła się w dniu 11 lipca nie ciężarówek Wehrmachtu, urządził

Po złożeniu kwiatów przy pomniku upamiętniającym bitwę, jaką w dniu 17 lipca 1944 roku stoczyli z Niemcami partyzanci
Batalionów Chłopskich z oddziału Piotra Pawliny.
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Bitwa przy mokrzańskim lesie

17 lipca 1944 roku

Przedruk z książki: Piotr Pawlina ,,Podziemni żołnierze wolności”, str. 298 – 300.
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1973.

Partyzantami dowodził dowódca oddziału BCh
Piotr Pawlina, ps. ,,Piotr”, zdjęcie z czasów służby
wojskowej w latach trzydziestych ubiegłego wieku.

„Zaledwie po upływie paru minut
nadjechał osobowy samochód i przystanął mniej więcej na środkowym
odcinku lasu. Wysiedli z niego Niemcy.
Ze swojego stanowiska widziałem ich
dokładnie. Jeden z nich był lejtnantem, drugi chyba feldfeblem, obydwaj
znajdowali się zaledwie o kilka kroków
ode mnie. Baliśmy się, aby nie zdradzić swojej obecności, gdyż do końca
chcieliśmy pozostać niezauważeni. Oni
z kolei na pewno mieli wielkiego pietra, idąc w stronę lasu, w którym mogli
się ukrywać „bandyci” – jak to oni nas
nazywali. Obok mnie leżał „Kruszyna”,
który przez cały czas celował do Niemców z pepeszy. Szeptem powiedziałem
mu, że nie wolno. Popatrzył na mnie
wtedy błagalnym wzrokiem, że aż żal
mi się go zrobiło. Aby go pohamować,
szarpnąłem go lekko za ucho. Wytrzymaliśmy jakoś wszyscy, a Niemcy,
uspokojeni niczym nie zmąconą ciszą,
wrócili znów do samochodu, zawrócili
nim na szosie i odjechali z powrotem
w stronę Kurozwęk. I oto naraz usłyszeliśmy coraz bardziej narastający
warkot silników samochodowych, a za
chwilę w odległości zaledwie niecałego kilometra w tumanach kurzu ujrzeliśmy zwartą zmotoryzowaną kolumnę
niemiecką. W jej skład wchodziło pięć
samochodów ciężarowych jeden oso-

bowy i dwa motocykle z przyczepami.
Na przedzie jechał czarny samochód
osobowy, ten sam, który przed kilkunastu minutami dokonywał inspekcji
tego odcinka drogi. W odpowiednim
momencie na sygnał z mojego visa
otworzyliśmy ogień. Wielu Niemców
nie zdążyło nawet zeskoczyć z samochodów – zostali zabici lub ranni pod
plandekami. Inni z okrzykami przerażenia zaskakiwali do rowów z prawej
strony szosy i próbowali się bronić, lecz
stamtąd wykurzyły ich serie z karabinu
maszynowego „Artura”. Niemcy poczęli uciekać w pole, ale i tam czekała
ich pewna śmierć. Jednak w dalszym
ciągu zagrażała nam załoga jednego z
motocykli, która ziała do nas długimi
seriami z kaemu typu „Drajza”. Mimo
usiłowań nie mogliśmy go dosięgnąć
ogniem z naszego karabinu maszynowego. Widząc to „Artur” podczołgał
się blisko stanowiska Niemców i z odległości nie całych trzydziestu metrów
rzucił w to miejsce angielski granat.
„Drajza” momentalnie zamilkła. W tym
momencie poderwałem oddział do
ataku. Żołnierze z okrzykami: - Hura !
Ręce do góry ! Ruki w wierch ! Hande
hoch! – biegli za mną w stronę szosy.
Wkrótce walka była skończona. W rowie stało kilkunastu Niemców z podniesionymi rekami. Na szosie, w samochodach i w polu leżało osiemnastu
zabitych i dziesięciu ciężko rannych, a
siedemnastu poddało się do niewoli.
Z naszych żołnierzy ani jeden nie
odniósł nawet najlżejszej rany. Nad
rowem leżał ciężko ranny starszy feldfebel. Otrzymał w brzuch serie z automatu i upadł, zanim zdążył schronić
się w rowie. Widać było, że bardzo
cierpiał. Współczułem mu tak zwyczajnie po ludzku, i w pierwszej kolejności
kazałem jego opatrzyć. Zapytałem też,
w czym mogę mu ewentualnie pomóc, ale on popatrzył na mnie z nienawiścią i z trudem, krztusząc się krwią,
wykrzyknął ,,Alle Polen Banditen!”. A
co się tu litować ? – odezwał się któryś
z naszych żołnierzy. – Niech zdycha,
kiedy taki zawzięty! Oni się tam nad
nami nie litują. W duchu przyznałem
chłopakowi rację. Machnąłem ręką i
poszedłem dalej. Nie maiłem czasu na
zbytnie roztkliwianie się, od opatrywania rannych byli nasi sanitariusze.

Ruszyłem dalej. Obok mnie szedł
młodziutki, bo zaledwie osiemnastoletni partyzant – Włodzimierz Szymański
z Rytwian, który także pochylił się nad
leżącym w rowie rannym Niemcem.
- Nicht schiessen, ich habe Frau und
drei Kinder! – zawołał rozpaczliwie
ranny, widząc partyzanta zbliżającego
sie do niego ze stenem w garści. Włodek, nim wstąpił do oddziału, uczęszczał na komplety tajnego nauczania,
więc próbował mu wyjaśnić, że polscy
partyzanci nie mordują rannych, tak
jak to czynią hitlerowcy. Niemiec zrozumiał i choć cierpiał bardzo, starał się
być jak najbardziej potulny i dziękował
za darowanie mu życia. Teraz szybko
zdobycznymi samochodami wjechaliśmy we głąb lasu i tam dopiero przeładowaliśmy wszystko, co tylko w nich
było, na nasze furmanki, które w tym
czasie sprowadzone zostały z Ponika.
Oprócz ubezpieczenia wszyscy chłopcy uwijali się setnie przy przenoszeniu. Było tam wszystko, co tylko partyzanci nasi mogli zapragnąć w tych
warunkach: konserwy, sery, wędliny
a nawet kilka żywych kur i trzy warchlaki oraz tytoń, cygara, papierosy i
niemały zapas świetnych wódek. Poza
tym dużo zapasowej bielizny, obuwia
i różnych innych sort mundurowych,
nie mówiąc już o broni i dużej ilości
zapasowej amunicji. Ponadto skórzanych teczkach znajdowało się ponad
sto tysięcy złotych. Tymi to pieniędzmi
pierwszy raz wypłaciłem żołd naszym
żołnierzom. Samochód z zabitymi i
rannymi Niemcami wziętymi do niewoli odjechał w kierunku Szydłowa. I
kiedy wydawało się, że już nareszcie
spokój, od strony Kurozwęk ukazała
się na szosie nowa ciężarówka, a za
nią druga i trzecia załadowana hitlerowcami. Prawdopodobnie byli oni
uprzedzeni o rozbiciu przez nas kolumny samochodowej, gdyż jeszcze
przed lasem wysypali się szybko z samochodów i, rozwinąwszy tyralierę,
rozpoczęli atak w kierunku skraju lasu
mokrzańskiego. Razem z niedobitkami
rozgromionej kolumny, którym udało się wycofać w kierunku Jabłonicy,
a później Kurozwęk, było ich około
sześćdziesięciu. Na szczęście, od tej
strony ubezpieczał nas nadal pluton
„Sępa”, który przywitał ich ogniem
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swych karabinów maszynowych. My
tymczasem szybko i energiczne zorganizowaliśmy przeciwuderzenie.
I tak oto rozpoczęła się druga faza
walki pod Mokrem. Na pomoc „Sępowi” przyszedł pluton „Krawca”, który zajął stanowiska na cyplu lasu od
strony Kurozwęk i z lewej flanki uderzył we wroga ogniem wszystkiej swej
broni. „Artur” wraz ze swoim plutonem otrzymał rozkaz dokonania manewru oskrzydlającego. Chodziło o to,
aby wejść przeciwnikowi na tyły i w
ten sposób odciąć mu drogę do Kurozwęk, skąd rozwijało się ich natarcie.
W tym czasie „Adek” swym plutonem ubezpieczał i odtransportowywał w głąb lasu nasz tabor. „Artur”
niespodziewanie otrzymał do pomocy kilku dobrze uzbrojonych bechowców z placówki oględowskiej,
przybyłych pod dowództwem Jana
Maja „Koniczyny”. Sam kierowałem
kontrnatarciem. Leżąc za jakimś wy-

krotem, obserwowałem walkę. Obok
mnie gotowy na rozkaz przycupnął
„Kruszyna”. Tym razem był zupełnie
spokojny, mieliśmy wyraźną przewagę. Myśmy byli na skraju lasu, a wróg
nacierał z otwartego pola. Trzeba jednak przyznać, że Niemcy znali rzemiosło wojenne i nie ustępowali, dopóki
nie zauważyli okrążenia. „Arturowi”
bowiem udało się obejść lewe skrzydło
tyraliery niemieckiej, ale i oni zrozumieli w porę nasz plan. Zorientowawszy się, jak wielkie grozi im niebezpieczeństwo, pośpiesznie, aczkolwiek w
porządku, wycofali się do Kurozwęk.
- A wy, hitlerowskie syny ! – krzyczał
„Kruszyna”, grożąc za nimi otrzymaną
od „Maksa” pepeszą.
Bitwa pod Mokrem została zakończona. Jeden wermachtowiec, z
pochodzenia Jugosłowianin, czy też
Chorwat, oświadczył, że nie pojedzie
już z Niemcami, i poprosił, abym pozwolił pozostać mu w oddziale, a on

pokaże jak bić „germańców”. Był to
bardzo młody chłopak, a poza tym
lekko ranny w rękę, więc pozwoliłem
mu pozostać.
Po odjeździe Niemców chłopak
opowiedział mi dopiero, że była to żandarmeria z województwa lubelskiego,
poprzebierana w mundury Wehrmachtu, a między nimi było zaledwie kilku
żołnierzy Wehrmachtu, do których i on
należał. Byli oni przydzieleni do żandarmerii jako kierowcy samochodowi.
Szlag mnie chciał trafić, gdy to
usłyszałem. A więc znowu ocalało kilku zbrodniarzy i to przez moje gołębie
serce. Niestety, relacja mojego informatora potwierdziła się, gdy zdjęliśmy
z furmanek skrzynie pełne ważniejszych akt jednego z posterunków żandarmerii w województwie lubelskim.
Akta te przekazałem Szczotce jako
historykowi. Niestety, podczas późniejszych walk w Stopnicy uległy one
zniszczeniu”.

Partyzanci Batalionów Chłopskich z oddziału Piotra Pawliny ps. „PIOTR”. Zdjęcie z książki „Podziemni żołnierze wolności”, str. 165.
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1973.

Nie żyje ksiądz Jan Majewski

Śp. ks. Jan Majewski (1942-2017)

Duchowny, pochodzący ze Strzyżowic, gminia Opatów,
zmarł 10 lipca br.w Krakowie. Miał 75 lat.
Pogrzeb odbył się w poniedziałek, 17 lipca br., w Więcławicach, powiat krakowski.
Msza święta została odprawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem
świętego Jakuba Apostoła, gdzie śp. ks. Jan był księdzem emerytem.
Śp. ks. Jan Majewski był z wykształcenia prawnikiem. W dojrzałym wieku wstąpił do
seminarium duchownego, święcenia kapłańskie uzyskał mając 57 lat. Pracował, m.in. w
parafii św. Wojciecha w Kaliningradzie, pomagał ludziom ubogim, także w Polsce, wykorzystując wcześniej nabytą wiedzę prawniczą.
Cześć Jego Pamięci
Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie
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„Sprawni Razem” po raz 11

Wicestarosta Tomasz Fąfara życzył wszystkim uczestnikom imprezy wspaniałej zabawy, stoją obok:
dyr. Jan Gromniak, dyr. Halina Łabuda i burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.

W dniu 14 czerwca br. na boisku przy
Zespole Szkół - Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego i Publicznym Gimnazjum nr 2
w Staszowie, odbyła się XI edycja paraolimpiady „Sprawni Razem”.
Na zawody zorganizowane przez
Zarząd Staszowskiego Koła Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, przybyło
wiele osób żywiołowo dopingujących
wszystkich zawodników. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek
Kopeć i dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w
Staszowie Jan Gromniak. Pensjonariusze staszowskiego Ośrodka sprawdzali
swoje umiejętności w różnych konkurencjach. Wśród nich były, m.in.: wyścigi
wózków, rzut piłką koszykową, a także
jazda rowerem w tandemie na czas.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Zawody w przeciąganiu liny.

Rzut piłką do kosza.

Wyścigi rowerów w tandemie.
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„Dzień kariery” w staszowskim „Ekonomiku”

Otwierając „Dzień kariery”, zaproszonych gości
przywitał dyr. Jan Ungeheuer.

O osiągnięciach staszowskiego „Ekonomika”,
w kwestii dostosowania oferty edukacyjnej do wymagań
dzisiejszego rynku pracy, z uznaniem mówił dyr.
Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt Kozieł.

Starosta staszowski Michał Skotnicki gratuluje
doskonałej organizacji imprezy dyrekcji szkoły,
wszystkim pracownikom oraz uczniom.

Przy mikrofonie kierownik biura Cechu
Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Staszowie Lidia Misterkiewicz.

W dniu 26 kwietnia br., w Zespole Szkół Ekonomicznych im.
Jana Pawła II w Staszowie odbył się „Dzień kariery”. Impreza
skierowana do uczniów gimnazjów zgromadziła w hali sportowej staszowskiego „Ekonomika”
wielu młodych ludzi, którzy już
za niedługi czas dokonają wyboru swojej dalszej drogi edukacyjnej.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się, m.in.: starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta
Tomasz Fąfara, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Benedykt
Kozieł, kierownik biura Cechu
Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Staszowie Lidia Misterkiewicz,
doradca zawodowy Agnieszka Siuda-Góra, a także Zofia Kwiecień
– właścicielka cukierni „Poemat”
w Staszowie.
Podczas „Dnia kariery” uczniowie i absolwenci staszowskiego
ZSE prezentowali ofertę edukacyjną szkoły na specjalnie przygotowanych stoiskach. Wszystkie prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem gimnazjalistów.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Wśród zaproszonych gości, od lewej: wicedyrektor ZSE: Joanna Mazur oraz Małgorzata Garczewska, dyr. Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt Kozieł,
wicestarosta Tomasz Fąfara, starosta Michał Skotnicki oraz dyr. ZSE Jan Ungeheuer.
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W dniu 18 maja br., w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Staszowie
odbyły się powiatowe obchody
Dnia Bibliotekarza.
Uroczystość zgromadziła liczne
grono miłośników literatury, wśród zaproszonych gości byli m.in.: wicestarosta Tomasz Fąfara, przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie Dominik
Rożek, kierownik Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie Jolanta Macias oraz

Święto bibliotekarzy w Staszowie
dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele
instytucji kultury, współpracujących ze
staszowską biblioteką. Wszyscy obecni mieli okazję obejrzeć występ artystyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie.
Następnie głos zabrała dyr. Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Staszowie Ewa

Uroczystość zgromadziła liczną grupę miłośników literatury z terenu miasta i powiatu
staszowskiego.

W dniu 5 czerwca br., w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica
w Staszowie odbyło się spotkanie
informacyjne pt. „Wykorzystanie
środków finansowych UE na rozwój
kompetencji kadr i promocję przedsiębiorstw”.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz samorządowych, na czele
z wicestarostą staszowskim Tomaszem
Fąfarą, a także przedsiębiorcy, dyrektorzy placówek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
Podczas spotkania zorganizowanego przez Departament Polityki
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
prezentacje dotyczące programów,
wspierających nowoczesne rozwiązania w szkolnictwie zawodowym, wygłosili reprezentujący tę instytucję: Janusz Juszczyk z Oddziału
ds. Innowacji i Transferu
Wiedzy Departament Polityki Regionalnej UMWŚ
oraz Piotr Żołądek ze
Świętokrzyskiego
Centrum Obsługi Inwestora
UMWŚ.
Uczestnicy spotkania
zostali zapoznani, m.in.
z założeniami programu
„Nowoczesna szkoła za-

Cygan, która w prezentacji multimedialnej przedstawiła dotychczasowe działania, a także podziękowała
wszystkim, którzy do tej pory wspierali bibliotekę. Na zakończenie dyr. Ewa
Cygan otrzymała liczne gratulacje, podziękowania i bukiety kwiatów z życzeniami dalszych sukcesów.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza, dyr. Ewie Cygan składają:
wicestarosta Tomasz Fąfara i inspektor z Wydziału Edukacji
w Starostwie Bożena Mazur.

O nowościach w szkolnictwie zawodowym
wodowa – nowoczesny region”. Zagadnienie to omówił Janusz Juszczyk.
Programem zostało objętych 28 szkół
i placówek ponadgimnazjalnych w regionie, 560 uczniów i uczennic oraz
56 nauczycieli. Jego głównym założeniem jest wzrost jakości kształcenia
zawodowego, zgodnie z siedmioma
inteligentnymi specjalizacjami regionu
świętokrzyskiego: metalowo-odlewniczej, nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa spożywczego, turystyki
zdrowotnej i prozdrowotnej, zasobooszczędnego budownictwa, zrównoważonego rozwoju energetycznego,
technologii informacyjno-komunika-

cyjnych i branży targowo-konferencyjnej.
Kolejny prelegent, Piotr Żołądek
mówił o Projekcie Promocji Gospodarczej Województwa Świętokrzyskiego,
przedstawił także harmonogram działań z tym związanych. W ramach projektu, w latach 2017-2020 już zrealizowano, a także zaplanowano szereg
konferencji i spotkań informacyjnych.
Tematykę szkoleń i aktualnie prowadzonych naborów wniosków o unijne
dofinansowanie, przedstawił Marek
Kowalski z Punktu Informacji o Funduszach Europejskich w Sandomierzu.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali wszystkich prezentacji.
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Irenka ,,Mistrzynią Języka Polskiego”
W dniu 21 maja br. w Winnicy,
Fundacja Wolność i Demokracja,
zorganizowała
ogólnoukraińskie
dyktando z języka polskiego, dla
osób w 2 kategoriach wiekowych:
„Dzieci i Młodzież” - od 12 do
18 oraz „Dorośli” - osoby powyżej
19 roku życia. Dyktando z języka
polskiego, pod hasłem: „Ja Piszę,
Ty piszesz, My piszemy po polsku”,
zostało zorganizowane w ramach
projektu „Biało-czerwone ABC. Wydarzenia uzupełniające edukację
polską na Ukrainie”, przy wsparciu
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
w ramach sprawowania opieki
nad Polonią i Polakami za granicą,
w 2017 roku.
W pierwszej grupie, ku naszej radości i satysfakcji, I nagrodę i tytuł
„Mistrzyni Języka Polskiego” zdobyła
15-letnia Irena Iwaszczenko z Baru.
Nagrodą za zwycięstwo był tablet
i książka. Irenka, siostrzenica naszej
tłumaczki Oli Zhelawskiej-Gołąb,
w sierpniu 2012 roku brała udział
w projekcie Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży, jaki realizowaliśmy
w powiecie staszowskim. Wtedy też
mięliśmy przyjemność wysłuchania
referatu Irenki (jednego z 4, jakie
strona ukraińska była zobligowana
przygotować zgodnie z regulaminem
konkursu). W kolejnych latach, kiedy to Irenka przyjeżdżała do cioci Oli
do Krakowa na wakacje, prosiła nas
o różne materiały dotyczące wspólnej
historii ziemi winnickiej i świętokrzy-

Druga z prawej: nasza Irenka Iwaszczenko z Baru - ,,Mistrzyni Języka Polskiego”. Tytuł zdobyty podczas
ogólnoukraińskiego dyktanda, jakie pisano w Winnicy, w dniu 21 maja br.

skiej. W zdobywaniu potrzebnych
wiadomości korzystaliśmy, głównie z zasobów Wojewódzkiej Biblioteki w Kielcach, m.in. z księgozbioru rodziny Deskurów z Sancygniowa, (czytaj poniżej), w którym
znajdują się również bardzo cenne
księgi dawnej biblioteki Stanisława
Szczęsnego Potockiego z Tulczyna,
miasta oddalonego od Baru o około 50 km. (czytaj poniżej). Tak więc
droga do największego, jak do tej
pory, sukcesu Irenki wiodła z Baru,
przez Staszów, Kraków, Kielce i Tulczyn. Ale na tym nie koniec. Miesiąc
wcześniej, w końcu kwietnia br., Irenka zdobyła wyróżnienie w konkursie

W wychowaniu i nauczaniu Irenki bardzo dużą
rolę odegrał ks. prof. Jan Ślepowroński - długoletni
proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Barze.
Na zdjęciu ks. profesor opowiada naszej młodzieży
z powiatu staszowskiego historię katedry w Barze,
lipiec 2007 roku.
Obecnie ks. prof. Jan Ślepowroński poświecił się pracy
z ubogimi i chorymi mieszkańcami Podola.

,,Być Polakiem”. Napisała pracę, której tematem była aranżacja muzeum
polskiego na Ukrainie. Wręczenie dyplomów i nagród z tego konkursu,
odbyło się w dniu 6 lipca br., na Zamku Królewskim w Warszawie. Gratulujemy, napiszemy o tym wydarzeniu w kolejnym numerze.
Tekst oraz zdjęcia Aleksy Mazur, CRP
„Polonia”, 23.05.2017 r.
Dyktando pisało łącznie ponad 200 osób.
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Pamiątkowe zdjęcie z zakończenia projektu Polsko-Ukraińskiej-Wymiany Młodzieży, Narodowego Centrum Kultury. Irenka, najmłodsza uczestniczka projektu, w środku,
za tarczą kulomiotu. W projekcie gościnnie uczestniczyli także uczniowie z Republiki Mołdawii. Staszów, sierpień 2012 roku.

W dniu 28 lutego br., podczas spotkania w Bibliotece Wojewódzkiej
im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, oficjalnie włączono dawną kolekcję biblioteki rodziny Deskurów z Sancygniowa do Narodowego Zasobu
Bibliotecznego.

Księgozbiór sancygniowski częścią
narodowego zasobu bibliotecznego

Gości powitał i spotkanie oficjalnie rozpoczął
dyr. Andrzej Dąbrowski.

Biblioteka Wojewódzka w Kielcach jest jedną z siedmiu podobnych
placówek w Polsce, których część
zbiorów znalazło się w narodowym
zasobie. Takim wyróżnieniem mogą
się pochwalić także: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka
Narodowa w Warszawie, Biblioteka
cd. na następnej str.

Dr Stanisław Deskur z uznaniem mówił o dorobku dyrekcji i pracowników Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
w dziele skatalogowania zbioru, a także podjętych prac konserwatorskich. Z lewej: dyrektor Biblioteki
Narodowej w Warszawie dr Tomasz Piasecki.
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Ossolineum we Wrocławiu, Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii
Umiejętności i Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Biblioteka
Miejska w Elblągu. Do narodowego
zasobu bibliotecznego zaliczane są
zbiory mające wyjątkową wartość

i znaczenie dla
dziedzictwa narodowego.
Biblioteka
sancygniowska,
którą od połowy
XVIII wieku zaczął
tworzyć Andrzej
Deskur, powstaniec styczniowy,
dwukrotny sybirak, przed zakończeniem II wojny
W spotkaniu, 28 lutego br. w Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, uczestniczyli, m.in.,
światowej liczyod lewej: dr Grzegorz Świercz – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
ła ponad 6 tys. Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Małgorzata Kowalińska - zastępca dyrektora
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
pozycji: książek DepartamentuwPromocji,
Kielcach oraz dyrektor departamentu Jacek Kowalczyk.
drukowanych, rękopisów, czasopism, rycin
i map. Najstarszą księgą w
kolekcji, jest pochodząca
z 1571 roku ,,Historia Polski”, napisana przez Jana
Herbuta, sekretarza króla
Zygmunta II Augusta. Kolekcja uległa częściowemu
spaleniu przez żołnierzy
Armii Czerwonej pod koniec wojny, a następnie
unicestwiana w kolejnych

Z uznaniem dla działań edukacyjnych wśród młodzieży ukraińskiej,
prowadzonych przez Starostwo staszowskie, odniósł się
śp. ks. kard. Franciszek Macharski. W środku: dr Stanisław Deskur,
z prawej starosta staszowski Michał Skotnicki. Muzeum Diecezjalne
w Kielcach, marzec 2011 roku.

W zbiorach Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, obecnie znajduje się 2677 obiektów dawnej Biblioteki Sancygiowskiej,
w tym część księgozbioru Biblioteki Tulczyńskiej, którego Irenka korzystała przygotowując się do dyktanda.

Z niektórych pozycji Biblioteki Sancygniowskiej, a także z książek z prywatnej biblioteki dr Heleny i Stanisława
Deskurów, korzystaliśmy od 2008 roku przy pisaniu projektów do programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży
Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Niejednokrotnie gościliśmy Państwa Deskurów u siebie, na zdjęciu
z lewej strony. Rytwiany sierpień 2008 roku.

miesiącach funkcjonowania władzy
ludowej. Na szczęście udało się uratować w sumie 2677 pozycji, które
obecnie znajdują się nie tylko w Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, ale
także stały się częścią narodowego
zbioru bibliotecznego, co z pewnością
pomoże w zdobyciu środków na konserwację najcenniejszych obiektów. Z
niektórych pozycji, dzięki uprzejmości dr. Stanisława Deskura, mogliśmy
korzystać przy pisaniu projektów do
programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży Narodowego Centrum
Kultury w Warszawie, które zawsze
kończyły się pozyskaniem środków
na realizację zaplanowanych działań.
W niektórych projektach, osobiście
uczestniczył Pan Doktor z Małżonką,
jako świadkowie historii i przedstawiciele zasłużonej dla Polski rodziny
Deskurów, za co jesteśmy szczerze
wdzięczni.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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W dniu 22 czerwca br., w auli
Liceum Ogólnokształcącego w Sta-szowie, odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego w Społecznej Szkole Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Staszowie.
Zaproszonych gości, absolwentów
i uczniów szkoły oraz ich rodziców,
powitał dyr. mgr Antoni Drozd.

Spotkanie rozpoczął mgr Antoni Drozd - dyrektor
Społecznej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki
w Staszowie.

W swoim wystąpieniu, m.in. poinformował, że od 1 września br., dotychczasowa Społeczna Szkoła Muzyczna, będzie funkcjonować jako Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia,
na mocy już dokonanego wpisu do
Rejestru Szkół Artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

Młodzi muzycy zakończyli rok szkolny

Wśród zaproszonych gości byli, m.in., od lewej: prezes Staszowskiej Izby Gospodarczej Wojciech Skowron,
przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Dominik Rożek, dyr. LO w Staszowie Anna Karasińska, kierownik
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim Staszowa Jolanta Macias, zastępca burmistrza Staszowa
dr Ewa Kondek i starosta staszowski Michał Skotnicki.

go. W najbliższej przyszłości placówka
może być przekształcona w Publiczną
Szkołę Artystyczną, wówczas otrzyma
pełne finansowanie na swoją działalność. Za wieloletnie wspieranie szkoły, prezes Staszowskiego Towarzystwa
Kulturalnego dr Dariusz Kubalski został
uhonorowany statuetką ,,Muzyczny
Wiolinek”. W koncercie uczniów i absolwentów szkoły, można było usłyszeć

zarówno dzieła klasyki, jak też muzykę
filmową i utwory estradowe. Na zakończenie spotkania wręczono świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły, a także wszystkim uczniom ostatnio
wydane pamiętniki ,,Staszów w latach
okupacji hitlerowskiej”, ufundowane
przez Starostwo staszowskie.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Gratulacje z okazji zakończenia roku składa starosta staszowski Michał Skotnicki.

Koncert rozpoczął zespół gitar klasycznych.

Z lewej, absolwenci szkoły: Patryk Węgierski i Karolina Szeleś, od 1 września uczniowie
Szkół Muzycznych II stopnia w Kielcach i w Warszawie.

Śpiewa Karolina Szeleś, przy fortepianie nauczyciel SSM Wacław Gogola.
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W dniu 7 czerwca br,. w auli Zespołu Szkół w Staszowie, miała miejsce
miła uroczystość obchodów 30-lecia
powstania Przedszkola nr 8 im. J.Ch.
Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie.
Rozpoczynając jubileuszową akademię, zaproszonych gości, dzieci i ich rodziców powitała dyr. Alicja Misiak. W swoim
wystąpieniu powiedziała m.in.: ,,Wokół
naszego przedszkola zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań, otwarte
i wrażliwe na potrzeby dzieci. Dzięki ich
entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się
stworzyć wspaniałą placówkę. Dzisiaj tym
wszystkim chcemy serdecznie podziękować, wyrazić szczerą wdzięczność i uznanie. Na przestrzeni lat przedszkole zmieniało swoje oblicze i strukturę. W istocie
jednak pozostało takie samo. Jest nie tylko
ważną i nieodzowną częścią życia lokalnej
społeczności, ale jest także naszym drugim domem”.
Uczestnicy obchodów mieli okazję wysłuchać i zobaczyć dwa widowiska przygotowane przez rodziców i nauczycieli pt.
,,Opowieści o historii” i ,,Królewnę Śnieżkę” braci Grimm. Natomiast całe spotkanie rozpoczęto pięknym polonezem w
wykonaniu dzieci, z muzyką Wojciecha
Kilara napisaną do filmu ,,Pan Tadeusz”.
Osoby zasłużone dla rozwoju i działalności przedszkola otrzymały specjalne podziękowania, a dyr. Alicja Misiak okolicznościowe listy, kwiaty i grawertony.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Perłowy jubileusz przedszkola

Rozpoczęto pięknym polonezem w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 8 w Staszowie. Tańczono do muzyki
Wojciecha Kilara z filmu ,,Pan Tadeusz” Andrzeja Wajdy.

Rodzice i nauczyciele przygotowali wspaniały spektakl - ,,Królewnę Śnieżkę” braci Grimm. Zakończenie sztuki
przeniesiono w czasy współczesne z akcentem Disco Polo.

Jubileuszowe podziękowanie odbiera długoletni przewodniczący Rady
Rodziców Przedszkola, wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.

Grawerton od władz powiatu staszowskiego wraz z życzeniami, przekazał wicestarosta
staszowski Tomasz Fąfara.

Życzenia od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Słodycze dla wszystkich.
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W dniu 2 czerwca br., z okazji ,,Dnia Dziecka”, na pływalni Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie odbyły się zawody pływackie sekcji
pływackiej „Delfin Połaniec” oraz „Centrum Staszów”.

Dzień Dziecka na pływalni

ki. Początek imprezy poprzedził
pokaz udzielania
pierwszej pomocy,
prowadzony
przez
Tomasza
Nowaka, przedstawiciela Świętokrzyskiego Wodnego Pogotowia
Ratunkowego.
Zawodnicy rywalizowali na dystanZawody otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki.
sach 25 metrów
stylem
dowolnym,
w każdym
Uroczystego otwarcia dokonał
roczniku,
na
małym
i dużym
starosta staszowski Michał Skotnic-

Wszystkie dzieci otrzymały okolicznościowe złote medale oraz komplet upominków.

W dniu 22 kwietnia br. na pływalni Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie odbyła się II edycja
„Otwartych Mistrzostw Staszowa
Ogólnopolskich Zawodów Pływackich
o Puchar Starosty Staszowskiego”.
W sportowej rywalizacji wzięło udział kilkuset zawodników z 18
klubów oraz 12 pływaków niezrzeszonych w żadnym klubie. Zawody
zgromadziły w staszowskim PCS wielu
miłośników pływania, którzy żywiołowo dopingowali swoich faworytów.
Imprezę otworzyli: starosta staszowski Michał Skotnicki i dyrektor Powiatowego Centrum Sportowego Andrzej
Walczowski. Zawody rozegrano w
dwóch blokach, podzielonych trwającą trzydzieści minut rozgrzewką. Młodzi pływacy rywalizowali w następujących konkurencjach, z podziałem na
dziewczęta i chłopców: 25 i 50 m stylem dowolnym, klasycznym, grzbietowym oraz motylkowym, a także w

basenie.
Startowało
również
5 sztafet na dystansie 800 metrów
stylem dowolnym. W tym szczególnym dniu wszyscy zawodnicy uplasowali się na pierwszym miejscu,
otrzymując złote okolicznościowe
medale oraz komplet upominków
ufundowanych przez sponsorów
obu klubów, którymi w tym dniu
byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Enea Połaniec w porozumieniu z
Fundacją Wspomagania Oświaty w
Połańcu, Firma Unity Line Limited
Sp z o.o., Bio Energia, Bank Spółdzielczy, Dar Pol, Baseny Mineralne
Solec–Zdrój, FHU „Lidar” Staszów,
„Mrówka” Staszów oraz Powiatowe
Centrum Sportowe w Staszowie. W
imieniu zarządów obu klubów serdecznie dziękujemy za wsparcie.
Tekst: Agata Borycka
Foto: Sławomir Rakowski

Pokaz udzielania pierwszej pomocy poprowadził przedstawiciel ŚWPR
Tomasz Nowak.

Ogólnopolskie zawody pływackie w Staszowie
sztafecie mieszanej 4 x 50 m stylem
zmiennym.
Organizatorami pływackich zmagań o puchar Starosty Staszowskiego
byli: Starostwo Powiatowe w Sta-

-szowie, Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie oraz Stowarzyszenie Centrum Sport i Rekreacja
w Staszowie.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Kibice i zaproszeni goście w czasie zawodów zapewnili wszystkim zawodnikom żywiołowy doping.
Zawody odbyły się pod czujnym okiem sędziów.
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,,Wielka Noc, Wielka Moc”, pod
takim hasłem w dniu 6 kwietnia br.
w Staszowskim Ośrodku Kultury,
miłośnicy poezji, malarstwa i muzyki mogli się spotkać ze znanymi
i cenionymi twórcami tych dziedzin
sztuki.

Działalności na rzecz promocji poezji oraz efektów
współpracy polsko-białoruskiej, poetom z obydwu
krajów pogratulował starosta staszowski
Michał Skotnicki.

Rozpoczęto obchodami ,,Światowego Dnia Poezji” z udziałem, m.in.:
poety, prozaika i eseisty Aleksandra
Nawrockiego - wydawcy i redaktora
naczelnego miesięcznika „Poezja Dzisiaj”, prezesem kieleckiego Oddziału
Związku Literatów Polskich Stanisławem Nyczajem, czy poetą ziemi staszowskiej Benedyktem Koziełem. Gośćmi honorowymi poetyckiego spotkania były panie z Białorusi: Ludmiła
Kiebicz i Ałła Klemianok–Straszyńska.

Kulturalne spotkania
Po zakończeniu części poetyckiej w galerii
,,Piwnice” Staszowskiego
Ośrodka Kultury otwarto
wystawę Marka Wawro pt.
,,Pomiędzy/Between”. Specyfikę twórczości artysty
przybliżyła dyr. Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach Stanisława Zacharko.
Wieczorne spotkanie zakończono koncertem zatytułowanym ,,Jedwabiście”
Tomasza Kordeusza - autora tekstów i wykonawcy ballad oraz piosenek,
a także muzyki ilustracyjnej
dla potrzeb radia, telewizji,
reklamy, itp. Przed koncertem miała miejsce miła
uroczystość odznaczenia
kieleckiego dziennikarza,
publicysty, pisarza, autora
tomików wierszy i powieści Andrzeja Piskulaka brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Poetę, w imieniu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
uhonorował
Paweł Lubieniecki - dyr. generalny Świętokrzyskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w Kielcach.
Tekst i foto: Jan Mazanka

W wernisażu wystawy obrazów i grafik Marka Wawro uczestniczyło
kilkadziesiąt osób ze Staszowa i okolic.

Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach Stanisława Zacharko
i twórca dzieł Marek Wawro.

Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu spotkania poetyckiego.
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Wokół nas nie brakuje ludzkich problemów wynikających z biedy, chorób, samotności, czy zwykłego zrządzenia losu. Zajęci własnym, pędzącym w zawrotnym tempie życiem często nie zauważamy, że gdzieś obok
jest drugi człowiek, który potrzebuje pomocy.

Każdy ma coś, co może dać innym

Nasze wolontariuszki: Basia, Jola i Kasia podczas wizyty w OREW w Staszowie.

Czasami wystarczyłaby mu życzliwa rozmowa, chwila zainteresowania, jakiś drobny gest, by poczuł
się lepiej. Dlatego warto się zatrzymać i dobrze rozejrzeć, a wtedy na
pewno dostrzeżemy tych, którym
możemy i powinniśmy dać coś od
siebie. Wrażliwości i otwartości na
potrzeby drugiego człowieka musimy uczyć nasze dzieci i młodzież.
Wystarczy znaleźć odpowiedni „pomysł” na pomaganie i wskazać młodym ludziom rodzaj działania, a na
pewno przyniesie to wspaniałe efekty. Tak właśnie dzieje się w naszym
internacie, w którym młodzież zainspirowana i motywowana do działania przez wychowawców od kilku
lat realizuje różne formy pomocy i
pracy na rzecz potrzebujących. Serca wychowanków Internatu Zespołu
Szkół w Staszowie zdobyły głównie
dzieci, którym z radością poświęcają oni swój czas, uwagę, okazują zainteresowanie i pomoc.
Nasze dziewczęta bezinteresownie udzielają się w pracy z podopiecznymi Ośrodka Rehabilitacyjnego-Edukacyjno-Wychowawczego
przy ul. Rytwiańskiej w Staszowie.
Jeśli tylko czas im pozwala, po
skończonych lekcjach uczestniczą
w codziennych zajęciach w tej placówce, pomagając w opiece nad
chorymi dziećmi. Oprócz tego pod
kierunkiem wychowawczyni przygotowują drobne upominki i obdarowują dzieciaki z okazji takich
świąt jak Mikołajki, Dzień Dziecka,

Dzień Kobiet itp. Niejednokrotnie w
działalność na rzecz wychowanków
OREW angażują się wszyscy wychowankowie internatu uczestnicząc
w zbiórkach zabawek, maskotek,
przyborów szkolnych, a także nakrętek i rolek papierowych, które ośrodek wykorzystuje na swoje
potrzeby. Korzyść z tej współpracy
jest obopólna. Jedna z naszych wolontariuszek, Basia powiedziała, że
dla niej liczy się satysfakcja, jaką
odczuwa widząc radość dzieci, którym okazuje swoje zainteresowanie
i pomoc. Przez długi czas wśród

młodzieży i pracowników naszego
internatu prowadzone były zbiórki
funduszy, za które kupowane były
prezenty i różne artykuły dla dzieci
z domu dziecka w Pacanowie. Młodzież wraz z wychowawcami wielokrotnie była w odwiedzinach w tej
placówce i mogła się przekonać,
że ich zainteresowanie i wsparcie
wywołuje tylko pozytywne emocje
i że naprawdę warto pomagać. Po
raz pierwszy, w kończącym się roku
szkolnym 2016/17, przyłączyliśmy
się do ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Z różnych możliwości
wspierania potrzebujących wybraliśmy na początek wpłatę zebranych
środków na konto fundacji. Będziemy na pewno kontynuować akcję w
kolejnym roku szkolnym. Poza tymi
inicjatywami, nasi wychowankowie
nie pozostają obojętni na prośby
wsparcia płynące z naszego środowiska. Tak było w przypadku pomocy małemu Stasiowi, kiedy to podczas koncertu charytatywnego zatańczył dla niego zespół INTER-KO7,
wcześniej także braliśmy udział
w zbieraniu środków na leczenie
chorej osoby z okolic Staszowa,
poprzez sprzedaż okolicznościowych pocztówek. Podsumowując,
chcę powiedzieć, że nasza młodzież
jest wrażliwa i otwarta na potrzeby innych ludzi. Jestem pewna, że
wspólnie zrealizujemy jeszcze wiele
dobrych i pożytecznych działań.
Tekst: Renata Jaworska,
Foto: z archiwum internatu

Jedna z wychowanek internatu wręcza upominki dzieciom w Pacanowie.
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Tradycyjnie rozpoczęto od mszy świętej w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego i Świętego
Ducha w Wiśniowej, w którym spoczywa serce Hugona Kołłątaja. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił proboszcz parafii ks. Krzysztof Barański.

226. rocznicę Konstytucji 3 Maja świętowano w Wiśniowej i Staszowie

Kwiaty przed tablicą z sercem Hugona Kołłątaja składają: starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta
Tomasz Fąfara i Stanisława Błażejewska.

Kwiaty składają członkowie Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie.

Centralne uroczystości, jak co roku
organizowane przez władze powiatu
staszowskiego oraz miasta i gminy

Staszów, miały miejsce przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki na staszowskim Rynku. Okolicznościowe

Mszę świętą za Ojczyznę w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Staszowie odprawił ks. kan. Szczepan Janas, homilię
wygłosił ks. kan. Edward Zieliński.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta
staszowski Michał Skotnicki.

przemówienie wygłosił starosta staszowski Michał Skotnicki, który powiedział, m.in: ,,Szanowni Państwo.
W dniu dzisiejszym, wspominając
dokonania i próby przeprowadzenia
reform ustrojowych w naszym kraju
sprzed 226 laty, powinniśmy także
zastanowić się nad problemami dnia
dzisiejszego. Przeanalizować wydarzenia i zaszłości ostatnich miesięcy,
względem naszych obowiązków wobec Ojczyzny. Mimo różnych opinii
dotyczących procesu demokratyzacji
życia społeczno-politycznego i gospodarczego naszego kraju, należy
stwierdzić, że zdołaliśmy wypracować korzystne i sprawdzone wzorce
zarządzania w samorządach różnych
szczebli oraz kolektywnego podejmowania decyzji, zarówno w sferze
planowania, jak i samej realizacji inwestycji oraz inicjatyw społecznych.
To dzięki decentralizacji władzy
i przekazania znacznych kompetencji gminom, powiatom i województwom, reforma samorządowa
w Polsce, jest najlepiej zrealizowaną,
w porównaniu do innych reform,
i stanowi obecnie wzór dla szeregu
krajów podejmujących podobne wyzwania”. Po złożeniu kwiatów przed
pomnikiem Tadeusza Kościuszki
przez liczne delegacje, uczestnicy
uroczystości przeszli do Sanktuarium
św. Jana Pawła II, gdzie została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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W
dniu
22
maja
br.,
w Staszowskim Ośrodku Kultury odbył się Wieczór Artystyczny, połączony z podsumowaniem tegorocznej
edycji „Przedszkoliady” oraz wernisażem wystawy malarstwa Jadwigi
Kotlarz pt. „Kwiaty”.
Uroczystość zgromadziła wielu miłośników kultury i sztuki, wśród których byli m.in.: starosta staszowski Michał Skotnicki, a także dyrektorzy szkół
i przedszkoli z powiatu staszowskiego.
W części pierwszej artystycznego wieczoru publiczność zgromadzona w sali
widowiskowej, wysłuchała koncertu
„MUSICA DA CAMERA” w wykonaniu
artystów Filharmonii Narodowej. Ciekawostką jest, iż występujące artystki mają swoje korzenie w Staszowie,
ich dziadkowie pochodzą właśnie ze
Staszowa, o czym poinformowała publiczność prowadząca koncert dyrygent Malina Sarnowska. Dyrektorom
placówek, biorących udział w „Przedszkoliadzie”, wręczono dyplomy i podziękowania za udział w przeglądzie.

Staszowski Wieczór Artystyczny

W trakcie koncertu „MUSICA DA CAMERA” artyści wykonali, m.in. utwory polskiego kompozytora
Adama Jarzębskiego.

Następnie, prowadzący staszowski
wieczór artystyczny, przewodniczący
Rady Miejskiej Staszowa Dominik Rożek, zaprosił wszystkich na wernisaż
wystawy malarstwa Jadwigi Kotlarz pt. „Kwiaty”. W wypełnionej po
brzegi sali kameralnej
Staszowksiego Ośrodka

Podczas wernisażu Jadwigi Kotlarz, w imieniu artystów ziemi staszowskiej życzenia składa
Władysław Sadłocha.

Kultury, Tomasz Staszewski przedstawił
sylwetkę znanej i cenionej staszowskiej
artystki oraz charakterystykę jej prac.
Tekst i foto: Paulina Majczak

Kolejnym punktem wieczoru było wręczenie dyplomów i upominków dla
dyrektorów placówek przedszkolnych z terenu powiatu staszowksiego,
biorących udział w „Przedszkoliadzie 2017”. Dyplomy wręczali: starosta
staszowski Michał Skotnicki, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć
oraz dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kultury Katarzyna Ciepiela.

Dobrych wieści ciąg dalszy

Po zdobyciu III miejsca w ogólnopolskim konkursie Młody Innowator (organizowany przez
NOT), Maciek Kowalski i Kuba
Zyngier zdobyli III miejsce w Polsce i tytuł laureata szczebla centralnego prestiżowej Olimpiady
Innowacji Technicznych w kategorii ,,usprawnienie softwarowo
– techniczne”.
Ponadto Kuba w eliminacjach
regionalnych konkursu naukowego
E(x)plory zdobył akredytację i będzie reprezentował województwo
w finale krajowym w Gdyni 18-20
października 2017. Wszyscy dostaliśmy również akredytację na IWIS

International Warsaw Invention
Show na Politechnice Warszawskiej
(październik 2017). Nieprzerwanie
od 4 lat uczniowie z Połańca, jako
jedyni z powiatu staszowskiego
i z województwa, są co najmniej
finalistami
tego
największego
w Polsce konkursu naukowego.
W poprzednich latach, jako laureaci szczebla centralnego reprezentowali Polskę w Belgii i Rumunii
(na światowych konkursach naukowych dla młodzieży do lat 20-tu).
Podobnie dobrze dla Zespołu Szkół
w Połańcu wygląda kwestia ,,bycia” laureatami Olimpiady Innowacji Technicznych.
Tekst i foto: Mariusz Zyngier

Ogólnopolski Konkurs Młody Innowator - III miejsce
w Polsce i tytuł laureata: Maciek Kowalski i Kuba Zyngier
w Ministerstwie Edukacji na uroczystości wręczenia nagród
dla Innowacyjnego duetu Technikum + Liceum Połaniec.
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W sobotę, 10 czerwca br., po raz pierwszy w Kurozwękach odbyły się I Zawody Regionalne i Towarzyskie w Sportowych Rajdach Konnych, dyscyplinie
jeździeckiej coraz bardziej popularnej nie tylko w Polsce, ale także i w krajach
Europy Zachodniej.

Rajdy konne, po raz
pierwszy w Kurozwękach

Prowadzi ,,Czort z Gór” i Łucja Mieleń, przyjechali
z Tuchowa.

Ogier arabski ,,Czarymar z Gór” przyjechał z Łąki koło
Pszczyny, dosiada Agnieszka Waliczek.

Dla tych wierzchowców przejazd przez drewniany
most nie stanowił problemu.

Lekarze weterynarii badają konie po zakończeniu
startu.

Część ekipy z Drugni, od lewej: Zuzanna z ,,Erudyto” i Julia z ,,Mają”, obydwie dziewczyny z Krakowa.
Konie poi właściciel stadniny Włodzimierz Małocha.

Ekipa ze staszowskiej stadniny ,,Mam pasję”, od lewej: Beata Skowrońska na ,,Carze”, Aleksandra Stawiarz na
,,Kubileju”, Justyna Piotrowicz na ,,Kondeuszu”, Wojtek Barabasz na ,,Bohunie”, Eryka Kozioł na ,,Parysie”
i Ada Bień na ,,Wiktorynie”.

Pierwsze zawody na naszym kontynencie odbyły się w Hiszpanii w
1953 roku, a w Polsce w roku 1986.
Głównym założeniem tej dyscypliny,
jest sprawdzenie wytrzymałości koni
na długich trasach liczących od 20
do nawet 160 km. Dystans zostaje podzielony na mniejsze odcinki,
pomiędzy którymi koń przechodzi
szczegółowe badania weterynaryjne.
Tylko pozytywne przejście przez tzw.
bramkę weterynaryjną umożliwia
dalsze uczestnictwo w zawodach,
ostrożność ta eliminuje ryzyko zbytniego nadwyrężenia zdrowia konia.
Istotnym elementem jest również
współpraca, nie tylko pomiędzy koniem i jeźdźcem, ale również między
zawodnikiem, a pomagającymi mu
tzw. luzakami, którzy poją, karmią,
czyszczą i siodłają konia. Do zawodów w Kurozwękach zgłoszono ponad 60 koni, m.in. z województw:
świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego.
Startowano na 4 dystansach, w następujących klasach:
• L – towarzyskiej - dystans 20
km: I miejsce – Grażyna Seweryn na
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W klasie L – towarzyskiej, dystans 20 km, na podium była także nasza zawodniczka,
II miejsce – Maria Szyper, III miejsce - Beata Skowrońska ze Staszowa.
Zwyciężczyni Grażyna Seweryn odjechała wcześniej.

,,Laydys”, II miejsce – Maria Szyper na
,,El-Media”, III miejsce - Beata Skowrońska na ,,Carze”,
• L – dystans 31 km: I miejsce ex
aequo – Jakub Murawsko na ,,Piruecie” i Edyta Mamontowicz na
,,Sato”, III miejsce – Izabella Maj na
,,Cercecie”,
• P – dystans 42 km: I miejsce Miłosz Gut na ,,Wykusie”, II miejsce
– Barbara Krywult na ,,Nesstalii”, III

miejsce – Piotr Mądel na ,,Czadzie”,
Najlepsi jeźdźcy najcięższej klasy N – dystans 83 km: I miejsce – Magdalena Piątek,
• N – dystans
II miejsce – Barbara Rygoł, III miejsce – Tadeusz Sajdak.
83 km: I miejsce –
Magdalena Piątek na ,,Asis”, II miej- ze Staszowa (III miejsce w klasie L –
sce – Barbara Rygoł na ,,El Mandi”, III towarzyskiej) i ze stadniny Włodzimiejsce – Tadeusz Sajdak na ,,Czorcie mierza Małochy z Drugni. Głównym
2 z gór”.
organizatorem zawodów była WeroW rajdach udział wzięły 2 ekipy z nika Sosnowska ze Stadniny Koni w
naszego regionu: z Klubu Jeździeckie- Kurozwękach.
Tekst i foto: Jan Mazanka
go Beaty Skowrońskiej ,,Mam pasję”

Z wizytą w Hiszpanii
W dniach 1 - 8 kwietnia br., nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
w Sichowie Dużym uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu Erasmus+
„Woda, europejskie zadanie w kontekście globalnym”.
Zjazd miał miejsce w Alicante - historycznym mieście portowym na wybrzeżu Costa Blanca w Hiszpanii. W ramach projektu odbyły się już spotkania
we Włoszech, Grecji, Islandii i Polsce.
Na ostatnie, podsumowujące do Hiszpanii, polecieli uczniowie: Agnieszka
Borycka, Andrzej Ciężarkiewicz, Mag-

dalena Kowynia oraz nauczyciele: Dorota Karaś, Jolanta Godzwon i Tadeusz
Żmudziński. Program spotkania dotyczył głównie wykorzystania wody w rejonie Alicante. W szklarniach firmy Bonnysa - jednego z większych przedsiębiorstw agrospożywczych, pokazano
nam nowe technologie wykorzystywane do nawadniania w rolnictwie. Mieliśmy również możliwość zwiedzania
starego miasta Alicante. W Muzeum
Volvo Ocean Race zwiedziliśmy jedną
z łodzi biorących udział w regatach,
poznaliśmy ich historię, zobaczyliśmy
wiele zdjęć i filmów oraz multimedialnych atrakcji. Pożegnania były bardzo

Był także czas na rozgrywki sportowe.

trudne - wszyscy wiedzieli, że to już
ostatnie spotkanie w ramach realizacji
tego projektu. W ciągu trzech lat nawiązało się wiele przyjaźni, poznaliśmy
bliżej nasze kraje, kultury i regiony.
Tekst i foto: Jolanta Godzwon

Explanada de España - jedna z najpiękniejszych
promenad Hiszpanii.
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W dniach 2 i 5 czerwca 2017r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym, ekipa
telewizyjna nagrywała materiał do programu „Rolnik szuka szkoły”, promującego szkoły rolnicze prowadzone
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nagrania do programu „Rolnik Szuka Szkoły” w Sichowie Dużym

Po szkole oprowadzał uczeń Jakub Wojdan. Można było zobaczyć
produkcję oleju rzepakowego, przygotowywanie ziarna do siewu, naukę
jazdy kombajnem i samochodem osobowym oraz ciągniki rolnicze podczas
pracy w polu. Na terenie naszej szkoły
znajduje się Edukacyjne Centrum Murarki, zajrzeliśmy więc z kamerą na

wykład prowadzony przez dr Dariusz
Tepera z Instytutu Ogrodnictwa w
Skierniewicach, dotyczący roli zapylaczy w środowisku rolniczym. W nowoczesnej pracowni obsługi konsumenta, urządzonej na wzór lokalu gastronomicznego, uczniowie przygotowali
pokaz carvingu. Najsmaczniejszym
punktem tego dnia była oczywiście

Układ synchronicznej obsługi konsumenta.

wizyta w pracowni technologii gastronomicznej. Kamera odwiedziła
również bibliotekę, która pełni funkcję
szkolnego centrum multimedialnego.
Uczniowie mają tu również możliwość
wypożyczenia lektur, podręczników
do przedmiotów zawodowych i literatury fachowej.
Tekst i foto: Jolanta Godzwon

Przygotowanie ziarna do siewu.

Niezwykła akcja połanieckiego wolontariatu!
Korona Kielce - Legia Warszawa
i super mecz piłkarskiej Extraklasy
na Kolporter Arena. Dzieci z Domu
Dziecka im. Ojca Gwidona w Pacanowie wyprowadzały zawodników
Legii na murawę.
Cały mecz pełen emocji: Dzieci,
Siostry i Panie okazały się najlepszymi

kibicami, ich buzie niezwykle często
pokazywał Canal+ w swojej relacji. A
to wszystko dzięki: Marcinowi Kaczmarczykowi - dyrektor departamentu
„Sport dla wszystkich” w Ministerstwie
Sportu (pomysł, organizacja, bilety, firmowe koszulki z imionami dzieci, asysta wejścia na boisko), Gosi Walczyk i

Niestety, maskotka Korony zamieszka z nami w Pacanowie, dopiero po
wygaśnięciu kontraktu, za kilka lat.

jej wolontariuszom z Zespołu Szkół w
Połańcu (dorzucili do przejazdu) i fantastycznym Siostrom i Paniom, które
zdecydowały, że... możemy pojechać i
razem z nami mocno kibicowały. DZIĘKUJĘ WAM BARDZO! Ale było frajdy :).
Dzieci z Domu Dziecka
im. Ojca Gwidona w Pacanowie

Po raz pierwszy na takim meczu i na tak dużym stadionie.
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W połowie maja br., Powiatowe
Centrum Sportowe w Staszowie,
podpisało umowę z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, w sprawie
realizacji projektu pn. „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób
z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Głównym celem zadania jest zwiększenie samodzielności i aktywności

Kolejna umowa podpisana przez PCS
osób z niepełnosprawnościami. Pierwsza część projektu jest realizowana
w Staszowie, od 12 maja 2017 r. do
31 marca 2018 r. Udział w projekcie
jest bezpłatny. Uczestnicy mają zwracane: koszty opieki trenera, częściowy
lub całkowity zwrotu kosztów dojazdu, koszt wstępu na pływalnię, i zakupu niezbędnego sprzętu sportowe-

Rozgrzewka przed zajęciami na pływali PCS.

zowany od marca do połowy grudnia
z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.
W 2017 roku z bezpłatnej nauki pływania skorzysta 942 uczniów z klas I – III,
z następujących Szkół Podstawowych:
nr 1, nr 2 i nr 3 w Staszowie, a także
szkół: Czajkowa, Koniemłotów, Wiązownicy Dużej, Kurozwęk, Mostek,
Smerdyny, Wiśniowej, Szydłowa, Osieka, Suchowoli, Bogorii, Jurkowic, Niedźwiedzia i Szczeglic. Dotacja przyznana
Stowarzyszeniu „Centrum”, z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów,
wynosi 160 tysięcy złotych. W realizację projektu włączyły się gminy
dofinansowując
przejazd
uczniów ze szkół
na
pływalnię.
Stowarzyszenie
bardzo dziękuje
za współpracę
i za wsparcie.
Tekst: Agata
Borycka,
Foto: Sławomir
Rakowski

Podczas zajęć na pływalni PCS.

Tekst: A. Borycka, Foto: J. Gąszczyk

Trenerzy: Łukasz Łygan i Leszek Tarka, z uczestniczkami projektu.

UMIEM PŁYWAĆ 2017

Pod koniec maja br., na pływalni
Powiatowego Centrum Sportowego
w Staszowie, podsumowano pierwszą cześć projektu powszechnej nauki pływania ,,Umiem Pływać 2017”
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Każdy uczeń, biorący udział w zajęciach,
otrzymał pamiątkowy dyplom.
Już po raz czwarty Stowarzyszenie
„Centrum” Sport i Rekreacja, w partnerstwie z Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie, zorganizowało
bezpłatnie dla uczniów szkół podstawowych klas I – III dwadzieścia godzin
zajęć nauki pływania. Projekt jest reali-

go. Staszowska sekcja pływacka osób
z niepełnosprawnościami, liczy obecnie
11 osób, w tym 9 dorosłych i 2 dzieci.
Zajęcia prowadzą trenerzy „Centrum
Staszów”: Łukasz Łygan i Leszek Tarka,
którym na każdych zajęciach pomagają wolontariusze: Dawid Majsak, Arkadiusz Majsak oraz Maciej Tarka.

„Centrum Staszów”
w Programie KLUB MSiT.

Stowarzyszenie
„Centrum”
Sport i Rekreacja, działające przy
Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie, otrzymało dofinansowanie z Programu „Klub”
na rok 2017, w ramach rozwijania
sportu, poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
Wsparcie z Ministerstwa Sportu i
Turystyki, w wysokości 15 tysięcy
złotych, zostanie przeznaczone na
wynagrodzenia szkoleniowców,
prowadzących zajęcia sportowe
i zakup sprzętu sportowego, co
umożliwi nam podniesienie jakości i efektywności klubowych działań. Stowarzyszenie „Centrum”
prowadzi obecnie dwie sekcje
sportowe: pływacką i zapasów.
Program „Klub” będzie realizowany do końca listopada 2017 roku.
Tekst: Agata Borycka
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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 2

Ludzie, wywożeni w głąb Rosji byli narażeni na poniewierkę, prace ponad siły, epidemie ciężkich chorób zakaźnych i głodowe racje żywnościowe. Ubrani byli zazwyczaj w
letnie, przewiewne ubrania i obuci w letnie obuwie. A w
Rosji sowieckiej zimową porą są duże mrozy, nierzadko 50oC
i więcej. Często wieją potężne wiatry zasypujące śniegiem
całe ludzkie osiedla. W północnym Kazachstanie domki i lepianki mają od środka wyłazy na dach. Po niejednej burzy
ludzie budzą się w ciemnej chacie. Domek jest zasypany
równo z dachem. Wychodzą wówczas tym wyłazem z sionki
na dach, odkopują drzwi i okna, następnie odkopują domek
sąsiadów. Z naszej gminy Lubotyń odwieziono nas końmi do
stacji kolejowej Śniadowo pod Łomżą. Naszą rodzinę zawiózł parokonny wóz załadowany ponad miarę, lecz już w
transporcie trzeba było pozbywać się paru rzeczy, wymieniając je na chleb i mleko dla malutkiej Lucynki. Chyba nie było
ani jednej polskiej rodziny, której by bolszewicy nie okradli.
Nas okradziono czterokrotnie. Dla tych wszystkich nieszczęsnych zesłańców, którym nie pozwolono zabrać ze sobą chociaż części majątku wypracowanego krwawo i uczciwie nieraz przez całe życie, pierwsza zima na tej nieludzkiej ziemi
była okrutnym selekcjonerem i bardzo często ostatnią w życiu. Znakomita większość tych ludzi umarła z głodu, zimna i
chorób. Nas zawieziono do Śniadowa pod długi sznur bydlęcych wagonów. Ludzie mówili, że jest ich ponad pięćdziesiąt. W wagonach było ciasno i duszno. Podczas załadunku
do wagonów, jedna z naszych przywar narodowych dała
znać o sobie. Ludzie kłócili się i skakali sobie do oczu, o kącik
na toboły, o dostęp do zadrutowanego kolczastym drutem
maleńkiego okienka pod dachem i częstokroć bez powodu.
Często jeszcze z Polski, ale przeważnie z dalszej podróży
utkwiły mi w pamięci bardzo smutne obrazki. W bałaganie i
rozgardiaszu, jaki panował w wyniku szybko przesuwającego się frontu na wschód, częstokroć nie dostawaliśmy codziennie wody i wówczas te kłótnie sięgały zenitu. Podczas
przydziału dwu wiader wody na 50-60 spragnionych ludzi,
sypały się inwektywy i dochodziło do gorszącej szarpaniny.
Niejednokrotnie rozlewano bezcenną wodę. Po każdorazowym otwarciu wagonu i załadunku kolejnej rodziny, wagon
był zamykany na głucho od zewnątrz. W każdym wagonie
niesamowity tłok. Na dworze pogodnie i upalnie, jest przecież 20 czerwiec 1941 roku. Ile stopni oC jest w zamkniętych
na głucho wagonach, nie wiadomo. Lecz jest potwornie
duszno i gorąco. Co słabsi ludzie mdleją i tracą przytomność.
Nie ma wody dla spragnionych i spękanych polskich ust,
chociaż przez zadrutowane okno pod sufitem widać polskich gospodarzy krzątających się po podwórkach i lejących
wiadrami zaczepionymi na skrzypiących żurawiach upragnioną orzeźwiającą wodę do koryt. Ta życiodajna woda jest
tak blisko, na niewielki rzut kamieniem, a jednocześnie tak
daleko dla kilku tysięcy Polaków wyrwanych z cichych, pogodnych wiosek, szeroko rozłożonych wśród płaskich mazowieckich pól. Woda została skutecznie odcięta od spragnionych ust przez ciężkie zamki bydlęcych wagonów, druty kolczaste w oknach i mrowie bolszewickich sołdatów z bagne-

tami na karabinach. Dla tych Polaków, co pożyją nieco dłużej
na tych otchłaniach zapomnianych przez Pana Boga, skrzypienie mazowieckich żurawi będzie niezapomnianym miłym
tonem brzmiącym swojsko w uszach do końca życia. Również obraz swego sioła rozciągniętego nad czystą jak kryształ
rzeką Orz, wijąca się malowniczo przez łąki, z licznymi śluzami młynów wodnych, rozlewiskami i głębinami na zakolach,
brzegami porośniętymi obficie tatarakiem, trzcinami i szuwarami oraz rozległymi łąkami obsypanymi mrowiem kaczeńców, jaskrów, lilii, stokrotek, niezapominajek i wielu innych kwiatów, tkwić będą w naszej pamięci. Będą jawiły się
nam w snach pola dorodnego żyta, ukwieconego wspaniale
przez błękitne jak pogodne niebo chabry i prześliczne kąkole. Obejmiemy pamięcią szumiące łany złotej pszenicy, pólka
chwiejącego się na wietrze owsa, dorodnego wąsatego jęczmienia i błękitnego jak lazur zagonu kwitnącego lnu. Nie zapomnimy miłej wrzawy całych stad jaskółek, które swym
miłym szczebiotem witają cichy, pogodny i sielski poranek.
Śnić się nam będą po nocach licznie gnieżdżące się, dostojne
i ufne do ludzi, klekoczące doniośle polskie bociany, powracające do swych rodzinnych gniazd od niezliczonych pokoleń. Brak nam będzie wrzawy i kłótni całych stad wszędobylskich, czupurnych i zadziornych szarych wróbelków. Bardzo
wielu z nas, biednych zesłańców nie usłyszy już nigdy więcej
odgłosów dochodzących z bliskiej sercu wioski budzącej się
ze snu. Piania pierwszych kogutów zwiastujących nadchodzący świt, donośne głosy czujnych gęsi, powolne poszczekiwanie wiejskich: Dubeltów, Pucków, Burków, Kruczków i
Azorów, oznajmujących, że czuwają. Porykiwania bydła pojonego w rzece i u koryt, skrzyp licznych żurawi, wesołe, chorze głosy dziewcząt, śmiechy chłopców i przemiłe tony dzikiego ptactwa witającego pogodny, rześki poranek śpiewem, świergotem, klaskaniem i gwizdem spod strzech, z pól
i olszynowych lasów. Do okrutnej poniewierki przez naszych
wrogów, do ustawicznego niedojadania, do bardzo wielu
chorób zakaźnych rzucających się na osłabione organizmy
wycieńczone głodem, do prześladowań i szykan, dołączyła
się przemożna tęsknota za utraconym domem ojczystym.
Dla bardzo wielu Polaków było to ponad ich siły. Wszyscy
oni, doprowadzeni do ruiny zdrowia fizycznego, ogarnięci
ogromną tęsknotą za swą ojczystą strzechą, w ciągu kilku
miesięcy odchodzili z grona żyjących, umierając na tej przeklętej, obcej ziemi, w okropnym żalu za utraconym domem
rodzinnym. Nam, wiezionym daleko na wschód, towarzyszyła jedna wielka nadzieja, że chociaż jedna osoba – siostra
nasza Jasia zostanie przy życiu z całej rodziny, dzięki temu, że
udało się ocalić ją do wywózki. W czasie pamiętnego 20
czerwca 1941 roku, mama, rozpaczająca i nieprzytomna z
trwogi o swe życie i nas pięcioro, skazanych na los tułaczy do
wrogiego kraju, nie przygotowywała nic do zabrania na zesłanie. Chodziła bez celu po mieszkaniach i obejściu, to jednak rosyjscy żołnierze znosili i ładowali na wóz dosłownie
wszystko, co im wpadło w ręce. W pewnej chwili do mamy
podeszła Jasia, moja starsza siostra, mająca ósmy rok. Mówi
do mamy: mamusiu, ja się schowam! Mama powiodła wokół zaczerwienionym, opuchłymi od łkania oczyma i widząc,
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Za kilkanaście minut Rosjanie zakończyli ładowanie naszego dobytku na wóz.
że nie ma żadnego Rosjanina w pobliżu, przytuliła Jasię za
główkę do siebie, pocałowała i rzekła do niej: schowaj się
dziecinko, może, chociaż ty jedyna ocalejesz z naszej rodziny.
Jasia odeszła do starszej siostry mamusi, Apolonii Stańczykowej. Natychmiast pomiędzy gromadkami sąsiadów udali się
do dalszych ludzi. Tam ciocia ukryła siostrę, a sama natychmiast powróciła, aby nie być posądzoną o ukrycie dziecka. Za
kilkanaście minut Rosjanie zakończyli ładowanie naszego dobytku na wóz. Oficer na powrót wyjął papiery, czyta nasze
nazwiska i imiona. Mnie i brata Edzia Rosjanie sadowią na
wóz pomiędzy tobołami. Nastąpiła konsternacja, gdy wyczytanej Jasi nie było nigdzie w pobliżu. Rosjanie rozbiegli się po
domu, strychu, obejściu, budynkach gospodarczych, zaglądali w każdy zakamarek, ale siostry ani śladu. Oficer krzyczy
na mamusię: kuda ty spriatała doczku? (gdzie schowałaś córkę?). Mama głośno odparła oficerowi, jak ja mogłam schować córkę, kiedy cały czas nie oddaliłam się z obejścia? Oficer
krzyczał na naszych krewnych, że to oni wzięli Jasię, lecz oni
odpierali atak, mówiąc, że nie oddalali się z tego miejsca. Po
dwudziestu minutach rozgardiaszu spowodowanego brakiem siostry, oficer bolszewicki kazał ruszać furmanowi. Stacją załadowczą było Śniadowo pod Łomżą. Niech dobry Pan
Bóg odpuści winy tych wszystkich Rosjan, którzy nas rugowali na zagładę, bo nie byli to ludzie pozbawieni sumienia. W
innych przypadkach, za brakującą osobę z deportowanej rodziny, porywano pierwsze lepsze dziecko, panienkę, młodzieńca lub osobę znajdującą się pod ręką. Nie ważne kto,
ważne aby zgadzały się ilości osób, figurujące w dokumentach deportacyjnych. Wybiegnę w przyszłość o pięć lat, aby w

kilku zdaniach zarysować los siostry Jasi, pozbawionej matczynego serca, dobroci i pracowitych rąk. Po naszym cudownym ocaleniu i powrocie do Polski z tej przeklętej otchłani,
spotkaliśmy się z tatą i Jasią. Siostra przy powitaniu z Mamą
nie mogła się od niej oderwać przez wiele minut, a obydwie
płakały rzewnymi łzami. Pamiętam dokładnie słowa siostry,
powiedziane przy pierwszym spotkaniu z nami. Gdy już się
nieco uspokoiła, łzy szczęścia i radości już nie dławiły jej gardła. Patrząc rozpromienionymi, załzawionymi oczyma na
mamę, rzekła słowa, które miliony sierot na całym świecie,
hoduje pieczołowicie w swych dziecięcych, ufnych serduszkach. – Mamusiu, gdyby nasi wrogowie zabierali naszą rodzinę na zatracenie, lub nawet na pewną śmierć, nigdy więcej
nie odłączę się od mamy! Słowa siostry Jasi zrozumie tylko
ten z Polaków, kto w czasie wojny był sierotą i tułał się po
obcych kątach. Jasia była tylko półsierotą. Mamę i nas czworo każdy rozsądny Polak spisał na straty okrucieństwa radzieckiego okupanta. Na prawo i na lewo w każdym wagonie były zbite nary, to jest pomosty z grubych desek od ściany
do ściany, na połowie wysokości pomiędzy podłogą a sufitem. Nasza rodzina miała wydzielony skrawek miejsca na narach. Potrzeby fizjologiczne ludzie załatwiali do niewielkiego
otworu wyrąbanego w podłodze na środku wagonu. Podczas tych czynności, osoby dorosłe były zasłaniane przez innych ludzi prześcieradłem lub czymkolwiek. W nocy z 20 na
21 czerwca 1941 roku ruszył nasz transport. W wagonach
wzmógł się płacz, prośby do Pana Boga, głośne modlitwy,
śpiewy patriotyczne i przekleństwa na naszych oprawców.
cdn.
Tekst: Stanisław Zecer, grafika: Józef Juszczyk
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INFORMACJA

NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM W 2017 ROKU

PROWADZONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 ROKU O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (Dz. U. 2015 r. poz.1255)



Osoba uprawniona do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej
to osoba fizyczna, która:

Sposób wykazywania uprawnienia:

w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie
nieodpłatnej pomocy prawnej miała przyznane świadczenie z pomocy
społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie
nienależnie pobranego świadczenia
posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego
posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana
poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa



przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia
z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,
o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej



nie ukończyła 26 lat



przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana
poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa
przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość



ukończyła 65 lat



przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość



w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty



złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych
okoliczności



kobiecie, która jest w ciąży (nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza 










kolejnością)

przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POLEGA NA:
1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NIE OBEJMUJE:
1. spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2. spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3. spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Punkt Nr 3

Punkt Nr 2

Punkt Nr 1

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE POWIATU STASZOWSKIEGO:
Lokalizacja /adres/

Dni i godziny działania punktu

ul. Józefa Piłsudskiego 7,
28-200 Staszów

poniedziałek – godz. 730 - 1130
wtorek – godz. 900 - 1300
środa – godz. 1200 – 1600
czwartek – godz. 900 - 1300

ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów

piątek – godz. 1130 – 1530

ul. Zrębińska 33a, 28-230 Połaniec

poniedziałek – godz. 8 00 – 1200
środa – godz. 8 00 – 1200
piątek – godz. 8 00 – 1200

Powiat Staszowski

Łubnice 66A, 28-232 Łubnice

wtorek – godz. 8 00 – 1200

wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką
w Rzeszowie

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

czwartek – godz. 8 00 – 1200

ul. Wolności 18, 28-221 Osiek
ul. Kolejowa 24, 28-210 Bogoria
ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany

poniedziałek – godz. 8 00 – 1200
czwartek – godz. 8 00 – 1200
00

00

środa - godz. 8 – 12
piątek – godz. 8 00 – 1200
wtorek – godz. 8 00 – 1200

Podmiot Prowadzący Punkt/
Pomoc prawna udzielana przez
Powiat Staszowski
Radcy prawni

Zarządca/administrator lokalu

Starostwo Powiatowe w Staszowie

wskazani przez Okręgową Izbę Radców
Prawnych w Kielcach

Urząd Gminy w Szydłowie

Urząd Miasta i Gminy Połaniec

Adwokaci

Urząd Gminy w Łubnicach
Urząd Gminy w Oleśnicy

Fundacja Honeste VIVERE
z siedzibą w Warszawie,
ul. Amałowicza-Tatara 7,
04-474 Warszawa
- pomoc prawna udzielana przez Radców
prawnych

Urząd Miasta i Gminy w Osieku
(siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej)

Urząd Gminy w Bogorii
Urząd Gminy w Rytwianach

(siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej)
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To nasz świat…

współudziale p. Katarzyny Ptaszkiewicz, która ułożyła i zaprezentowała publiczności swój komentarz. Dotyczył on
wszystkich, bez wyjątku, członków stowarzyszenia. Autorka mówiła o swoich koleżankach i kolegach z ciepłym
humorem, inteligentnie, delikatnie, nikogo nie obrażając,
przeciwnie - serdecznie, tak, jak charakteryzuje się osoby,
które wzajemnie się lubią i szanują. Na scenę, w blasku
migających świateł i dymnych efektów, wbiega w pełnej
krasie zespół Pań ćwiczących, a dokładniej mówiąc, tańczących aerobikowe układy w rytm muzyki. Ileż tam u Pań
było gracji, uroku, poczucia rytmu i wdzięku!
Głośne brawa, podziękowania od widzów. Już za
chwilę życzenia i serdeczności- z humorem, młodzieżowo jak dla młodych i kwiaty w dowód uznania od p.
burmistrzów Staszowa, pp. Leszka Kopcia i Ewy Kondek.
A na scenie już wicestarosta Tomasz Fąfara z podziękowaniami, oczywiście z życzeniami, uznaniem i deklaracją
finansowego wsparcia: karnetów na basen dla Talentowiczów, co też zostało przez nich przyjęte gromkimi
brawami i ogromną radością. Jeszcze szacunek i uznanie od Marka Strzały, radnego Sejmiku Wojewódzkiego. To nie koniec imprezy. Spokojnie na jej zakończenie czekał słodki poczęstunek i ogromny jubileuszowy
tort! Gości obdarowano misternie wykonanymi zakładkami do książek. Na koniec moje uznanie i wielki
szacunek dla Was, Koleżanki i Koledzy, nieco „dojrzalsi
w dojrzałości” za to, że udaje Wam się spełniać swoje
marzenia i realizować cele. Za dystans, jaki macie do
siebie i upływającego czasu. Za chęć uczenia się czegoś nowego. Za pozytywne emocje, zaangażowanie,
wzajemną życzliwość, energię i młodzieńczość myśli
i działania. W jakiejś piosence usłyszałam, że „młodość
przychodzi z wiekiem”, a „marzenia trzeba planować,
bo dusza musi z czegoś żyć”! Dedykuję Wam te myśli, jakby dla Was specjalnie napisane. Bardzo żałuję,
że „szlachetne zdrowie, które jest życiem” nie pozwala
mi być z Wami, ale stale kibicuję Waszym działaniom
i z serca życzę następnych pięknych jubileuszy. To Wasz
dzisiejszy świat i niech taki pozostanie na długie lata.

Pierwszy wyraz tytułu jest
nazwą Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych działającego od
5 lat przy Staszowskim Ośrodku Kultury. Właśnie 8 czerwca
br. świętował swój Jubileusz.
Już zaproszenie, jakie otrzymali goście na tę uroczystość,
było maleńkim dziełem sztuki.
Teraz najzwięźlej, krótka informacja o działalności „Talentu”.
Działania tej niezwyczajnej
grupy osób - nieco „późniejszej dorosłości” wzbudzają
podziw a nade wszystko szacunek. Jakie tam 50+?! Cele
stowarzyszenia realizują według zaplanowanych: warsztatów, zajęć sportowych, imprez, wycieczek, wyjazdów
do teatrów i na koncerty. Wystarczy wspomnieć, że tych
manualnych było ponad 40 różnych rodzajów. A jeszcze
inne: taneczne, muzyczne, bębniarskie, literackie, teatralne (z udziałem młodzieży), spotkania okolicznościowe, zabawy, wycieczki (12). Wspólne wyjazdy do teatrów, muzeów, filharmonii, opery. Współorganizowali z SOK-iem
wiele cyklicznych imprez. Nie zapominali o urodzie, stąd:
i aerobik, i pływanie, i spotkanie z wizażystką. W szczelnie wypełnionej dużej sali SOK powitał gości, prowadzący
imprezę, przewodniczący Rady Miasta, członek Zarządu
stowarzyszania Dominik Rożek i przekazał głos Krystynie
Bednarskiej, prezes stowarzyszenia. Wysłuchaliśmy z uwagą informacji o działalności grupy i licznych podziękowań
dla: dyr. Katarzyny Ciepieli za pomoc, życzliwość i gościnność w SOK, dla wielu sponsorów, wspomagających ciekawe dokonania tego niezwykłego fenomenu, jakim jest
„Talent”, w naszym staszowskim ( i nie tylko! ) środowisku. Wielka w tym zasługa p. prezes Krystyny, która wiele
serca i pracy poświęca przygotowaniom wszelkich działań
stowarzyszenia, za co są jej wdzięczni wszyscy członkowie
Tekst: Jadwiga Szyszka
grupy. Zaczęło się występem pięcioosobowego zespołu
Foto: Stanisław Ratusznik
bębniarskiego, który, mówiąc młodzieżowym językiem,
dał „prawdziwego czadu”.
Gromkie brawa i aplauz widowni były nagrodą dla Artystów za ich wspaniale umiejętności. Bardziej szczegółowego
podsumowania
wielorakich
działań „Talentu” dokonała
wiceprzewodnicząca stowarzyszenia, p. Katarzyna Ptaszkiewicz. I już zmiana scenografii:
kawiarnia, goście i „kwiatowy
spektakl”. Recytowała kilkuosobowa grupa Pań i Pan. Ich
recytacje podobały się publiczności, ponieważ z zaangażowaniem i aktorskimi umiejętnościami zagrali swoje role.
Scenę zakrywa ekran, i…
prezentacja multimedialna. Jej
technicznym przygotowaniom
wiele pracy poświęciły: Krysty- „Kwiatowy spektakl” ,,,Lato” w wykonaniu pań, od lewej: Henryki Czapli, Kazimiery Dorosińskiej, Bogumiły Matujewicz,
Wiesławy Wąsali, Agnieszki Ździuch, pani Kozaczki, Anny Krawieckiej i pana Bartłomieja Miernika.
na Bednarska i Zofia Paliś przy

KLEKSY zakończyły kolejny rok
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W dniu 23 czerwca br., w Powiatowym Centrum Sportowym
w Staszowie, odbyło się widowisko taneczne Zespołów Artystycznych „Kleks”, podsumowujące
rok pracy młodych tancerzy ze
wszystkich grup tanecznych.
Swoje umiejętności taneczne w 19
–stu choreografiach autorstwa Małgorzaty i Jana Szmyrgałów, zaprezentowało łącznie ponad 200 artystów w
wieku od 5 do 16 lat. Licznie zgromadzoną publiczność powitała dyr.
Małgorzata Szmyrgała, zapraszając
na niezwykle barwne i profesjonalne
widowisko. Powiat staszowski na gali
reprezentowali: przewodniczący rady
powiatu Damian Sierant, starosta
staszowski Michał Skotnicki i wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara. Jak
zwykle dopisali rodzice dzieci i młodzieży tańczącej w Kleksach, a także
członkowie ich rodzin i znajomi, któ-

rzy wypełnili halę
sportową PCS-u
po brzegi.
Po zakończeniu
spektaklu,
najstarszym grupom tanecznym
wręczono imienne statuetki w
ramach podziękowania za zdobycie wielu prestiżowych
wyróżnień na festiwalach tanecznych. Następnie
dyr. Małgorzata
Szmyrgała odebrała liczne podziękowania,
bukiety kwiatów
oraz gratulacje.
Tekst i foto:
Paulina Majczak

Wśród zaproszonych gości byli m.in., od prawej: przewodniczący rady powiatu
Damian Sierant z małżonką Edytą, wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara
z małżonką Beatą oraz starosta staszowski Michał Skotnicki.

Występuje najmłodsza grupa „KLEKSIKI V” w choreografi pt. „Kaczuszki”.

Grupa „KLEKS III” i „TEAM F1”.

Tancerki z grupy „KLEKS” ze statuetkami wręczonymi w ramach podziękowań
za sukcesy odniesione w konkursach tanecznych.

Wręczając Małgorzacie Szmyrgale bukiet kwiatów, słowa uznania od Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie skierowali: przewodniczący Damian Sierant,
starosta Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara.

