W numerze:
• Budowa obwodnicy Staszowa.
• Z posiedzeń Rady Powiatu w Staszowie.
• Remont drogi wojewódzkiej 756 Szydłów – Solec Stary.
• Z remontu dróg powiatowych.
• Uroczystości Ochotniczych Straży Pożarnych.
• Z powiatowych zawodów OSP.
• Dożynki wojewódzkie i powiatowe.
• Współpraca z Ukrainą.
• Utracone dzieciństwo, odc. 3.
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Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie
w Masłowie
W niedzielę 3 września br., rolnicy ziemi świętokrzyskiej, wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych, izb i związków rolniczych, kół gospodyń wiejskich i zespołów ludowych, zjechali do Masłowa na XVII
Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. Gospodarzami rolniczego święta, oprócz Urzędu Marszałkowskiego
w Kielcach, były w tym roku władze powiatu kieleckiego.

Delegacja powiatu staszowskiego ze starostą Michałem Skotnickim, z przodu: kapela ,,Nadwiślanie” i zespół śpiewaczy ,,Sichowianie”.

Czytaj na str. 19.
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Z obrad 47. sesji Rady Powiatu w Staszowie
Posiedzenie odbyło się w dniu
14 września br. Do zaproponowanego przez przewodniczącego
Rady Damiana Sieranta porządku
obrad nie zgłoszono dodatkowych propozycji, podobnie jak i w
punktach: interpelacje, zapytania
i wnioski radnych.
W związku z powyższym przystąpiono do głosowania projektów
uchwał, w następujących sprawach:
1. udzielenia pomocy finansowej
gminie Połaniec w kwocie 80 tys.
zł, na realizację zadania: ,,Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej
w układzie grawitacyjno-tłocznym
wraz z przydomowymi pompowniami ścieków, doprowadzenie do nich
energii elektrycznej na terenie miasta i gminy Połaniec”,
2. udzielenia pomocy finansowej
gminie Łubnice w kwocie 4 tys. 242
zł na ,,Usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest”,

Sesję otworzył i prowadził przewodniczący Damian Sierant, w towarzystwie wiceprzewodniczących:
Marka Chyli i Stanisława Walczyka.

3. zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Staszowskiego
na lata: 2017-2027,
4. zmian w budżecie na 2017
rok.
Wszystkie projekty przyjęto jed-

nogłośnie. Ostatni punkt programu
obrad dotyczył sprawozdania z prac
Zarządu Powiatu Staszowskiego w
okresie między sesjami, które zostało przyjęte bez dyskusji.
Tekst i foto: Jan Mazanka

W obradach 47. sesji uczestniczyli wszyscy radni powiatu staszowskiego.

Z obrad 46. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Posiedzenie odbyło się w dniu 5 września br. Porządek obrad, do którego nie zgłoszono uwag ani dodatkowych projektów uchwał, został
przyjęty jednogłośnie.
Po dyskusji w ramach punktów:
,,interpelacje i zapytania” oraz
,,wnioski i oświadczenia radnych”,
dotyczącej, m.in. sytuacji ekonomicznej w szkołach ponadgimnazjalnych, a także w staszowskim
szpitalu, skarbnik Jolanta Piotrowska przedstawiła informację o dotychczasowym wykonaniu budżetu
powiatu staszowskiego i wielolet-

niej prognozie finansowej. O realizacji przedsięwzięć i wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Staszowie, za pierwsze półrocze 2017 roku, poinformował dyrektor szpitala Józef Żółciak.
Następnie, jednogłośnie przyjęto
8 uchwał, które dotyczyły:
1. udzielenia pomocy finansowej

Gminie Szydłów,
2. stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w
Staszowie, ul. Szkolna 11, w Branżową Szkołę I Stopnia,
3. stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im.
Stanisława Staszica w Staszowie, ul.
Koszarowa 7, w Branżową Szkołę
I Stopnia,
4. stwierdzenia przekształcenia
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dotychczasowej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie”
w Połańcu, ul. Ruszczańska 23, w
Branżową Szkołę I Stopnia,
5. zmiany Uchwały Nr XL/9/17
Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28
marca 2017 r. w sprawie określenia
zadań finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017
roku,
6. zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego im. ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego w Staszowie,

7. zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru zajęć dyrektora
Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie,
8. zmian w budżecie na
2017 rok.
Ostatnim punktem obrad było sprawozdanie
z prac Zarządu Powiatu
Staszowskiego w okresie między sesjami, które
złożył przewodniczący Zarządu, starosta staszowski
Michał Skotnicki.
Tekst i foto: Jan Mazanka

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

Do interpelacji i pytań zgłoszonych przez radnych, odniósł się
starosta staszowski Michał Skotnicki.

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

Z obrad 45. sesji
Rady Powiatu w Staszowie

Po otwarciu sesji przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta, jednogłośnie przyjęto rozszerzony program posiedzenia. Następnie,
w związku z brakiem wniosków w punkcie ,,interpelacje i zapytania”,
przystąpiono do głosowania projektów uchwał.

2.
3.
Przed zamknięciem posiedzenia, starosta staszowski
Michał Skotnicki poinformował o bieżących
sprawach realizowanych przez Zarząd Powiatu
i życzył radnym oraz zaproszonym gościom udanych
urlopów. Z prawej: skarbnik powiatu
Jolanta Piotrowska.

Ogółem, jednogłośnie przyjęto
11 projektów, które dotyczyły:
1. wyrażenia zgody na przystąpie-

4.

5.

nie przez Powiat Staszowski do
projektu ,,e-Geodezja – cyfrowy
zasób geodezyjny powiatów: sandomierskiego, opatowskiego i
staszowskiego”. Zadanie będzie
realizowane przy udziale środków
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
udzielenia pomocy finansowej
Gminie Osiek, w kwocie 2 tys. 737
zł, na usuwanie azbestu,
udzielenia pomocy finansowej
Gminie Rytwiany, w kwocie 3 tys.
922 zł, na usuwanie azbestu,
udzielenia pomocy finansowej
Gminie Łubnice, w kwocie 80 tys.
zł, na termomodernizację Szkoły
Podstawowej w Budziskach,
przyjęcia informacji z realizacji w
2016 roku „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepeł-

nosprawnych na lata 2016 – 2022,
w zakresie rehabilitacji społecznej,
rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw
osób niepełnosprawnych”,
6. udzielenia pomocy finansowej
Gminie Staszów, w kwocie 10 tys.
457 zł, na usuwanie azbestu,
7. udzielenia pomocy finansowej
Gminie Osiek, w kwocie 80 tys. zł,
na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Ossali,
8. zmian w budżecie na 2017 rok,
9. pomocy finansowej dla Gminy
Bogoria w kwocie 4 tys. 973 zł, na
usuwanie azbestu,
10.udzielenia pomocy finansowej
Gminie Rytwiany, w formie dotacji
celowej w kwocie 27 tys. 804 zł, z
przeznaczeniem na budowę odcinka sieci wodociągowej w Sichowie
Dużym,
11.udzielenia pomocy finansowej
Gminie Szydłów, w formie dotacji
celowej w kwocie 55 tys. 900 zł,
z przeznaczeniem na zakup wozu
asenizacyjnego.
Po złożeniu sprawozdania przez starostę Michała Skotnickiego z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie
między sesjami, obrady zakończono.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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Z budowy obwodnicy Staszowa
stan robót na dzień 25 sierpnia br.

Dobrze przygotowany front robót przez wykonawcę inwestycji
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ,,FART” Sp. z o.o. w Kielcach,
a także sprzyjająca drogowcom
w ostatnich miesiącach pogoda,
pozwalają na planową realizację kolejnych odcinków I etapu budowy

obwodnicy. Obecnie trwają roboty
ziemne, wycinka drzew, i usuwanie warstwy humusu na odcinkach
przy: ul. Kościuszki, w rejonie bazy
PKS i od strony ul. Oględowskiej.
Następnie planowana jest, m.in.
wywózka karpiny, a także stabilizacja
górnej warstwy nasypu do obiektu

mostowego na rzece Czarnej. Rozpoczęcie budowy samego mostu o długości 100 m, planowane jest na listopad br., po uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
w zakresie budowy samego mostu.
Przypomnijmy, długość budowanego
odcinka obwodnicy wyniesie 4,87 km,
a całkowita wartość robót, które powinny zakończyć się 31 października
2018 roku, to 19 mln 667 tys. zł.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Prace ziemne na odcinku przy ul. T. Kościuszki w Staszowie.

Prace nadzoruje kierownik budowy Kajetan Żaba-Żabiński.

Roboty ziemne na odcinku przy bazie PKS.

W trakcie usuwania drzew na odcinku przy ul. Oględowskiej, widok z góry.

W trakcie usuwania drzew przy ul. Oględowskiej, widok z dołu.

5
Prowadzone prace w zasadzie
przebiegają zgodnie z planem, chociaż ostatnie 3 tygodnie opadów
spowodowały niewielkie opóźnienia, które w opinii kierownika budowy Kajetana Żaby-Żabińskiego,
są do nadrobienia.
Na większości odcinków wykonano warstwy stabilizacyjne, trwa
nawożenie kruszywa do podbudowy
i wzmocnienia podłoża. W ostatniej
dekadzie września br., prace koncentrują się na realizacji wykopu – niwelacji 13-metrowego wzniesienia przy
drodze wojewódzkiej na Chmielnik.
Po zdjęciu warstwy piachu i ziemi natrafiono na podłoże z kamienia wapiennego, co powoduje konieczność
użycia sprzętu do kruszenia bloków
skalnych.
Na prawo od w/w drogi, w kierunku rzeki Czarnej, trwa nawożenie piachu i kruszywa w celu utwardzenia
podłoża, a także zbudowania nasypu
wynikającego z planów konstrukcyjnych ponad 100-metrowego mostu.

Budowa obwodnicy Staszowa,
na dzień 28 września br.

Na odcinku przy ul. T. Kościuszki w Staszowie, wykonano warstwę stabilizacyjną, trwa nawożenie kruszywa do
podbudowy.

Na ukończeniu jest modernizacja
starej instalacji gazowej, polegająca
na jej obniżeniu w stosunku do pier-

wotnego poziomu i umieszczeniu jej
w stalowych rurach.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Na odcinku przy bazie PKS, utwardzanie warstwy stabilizacyjnej.
Odcinek obwodnicy od bazy PKS.

Kierownik budowy obwodnicy Kajetan Żaba-Żabiński i nadzorujący wykopy
Piotr Arendarski. U podnóża wzniesienia widoczne kamienne podłoże
utrudniające prowadzenie niwelacji.

Modernizacja instalacji gazowej, polega na jej obniżeniu i umieszczeniu
w stalowej rurze.

Urobek ze wzniesienia transportowany jest na przeciwległą stronę drogi,
dla wykonania warstwy stabilizacyjnej odcinka w kierunku rzeki Czarnej.

Od strony Radzikowa, z lewej strony rzeki Czarnej, podciągnięto wymagany
planami nasyp.

cd. na następnej str.
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Odcinek obwodnicy w Radzikowie, od strony drogi wojewódzkiej Staszów –
Raków.

O wykonanie remontu na drodze
wojewódzkiej z Szydłowa do Stopnicy, władze powiatu staszowskiego
zabiegały od kilku lat, dlatego też
z radością informujemy o aktualnie
realizowanym zadaniu pn. ,,Przebudowa DW 756 na odcinku Szydłów
– Solec Stary od km 52+700 do km
60+600 wraz z rozbudową obiektu
mostowego w Solcu Starym”.
Jak wynika z tytułu zadania, długość remontowanego odcinka wynosi 7 km 900 m. W ramach w/w robót
przewiduje się:• wzmocnienie kon-

Stan budowy na odcinku od rzeki Czarnej, w kierunku drogi wojewódzkiej
Staszów-Chmielnik.

Z przebudowy drogi wojewódzkiej 756
strukcji jezdni do obciążeń 115kN/
oś dla kategorii ruchu KR3 wraz ze
zmianą podstawowej szerokości nawierzchni do 7,0 m • poprawę odwodnienia poprzez renowację i wykonanie rowów wraz z przepustami
• renowację poboczy • przebudowę
nawierzchni skrzyżowań • wykonanie
zatok autobusowych • budowę chodników z betonowej kostki brukowej
• przebudowę zjazdów wraz z prze-

pustami • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego
• rozbudowa mostu w m. Stary Solec.
Zadanie o wartości 8 mln 444 tys. zł,
po złożeniu w przetargu najkorzystniejszej oferty realizuje Konsorcjum
Firm Lider: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz
Dyl. Zadanie powinno zostać zakończone do 15 listopada br.
Tekst i foto: Jan Mazanka

W zakresie inwestycji znalazły się: budowa odwodnienia i zjazdów na posesje.

Remont na odcinku wsi Wola Żyzna.

Nowa nawierzchnia na zakręcie między Wolą Żyzną a Solcem Starym.

Odcinek w Woli Żyznej, w kierunku Szydłowa.

Prace na odcinku w Solcu Starym.

Przebudowa mostu w Solcu Starym zakłada jego poszerzenie.
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Inwestycje na drogach powiatowych
W roku bieżącym na drogach powiatowych realizowane są inwestycje
w ramach remontów oraz przebudowy dróg. Zadania te finansowane są
z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz ze środków z Unii
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
We wrześniu dokonano odbioru robót realizowanych w oparciu o
fundusze z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Zarząd Dróg Powiatowych w
Staszowie wykonał z tego programu
dwa projekty obejmujące przebudowę 5 odcinków dróg powiatowych o
łącznej dł. 4,4 km, zlokalizowanych
na terenie gmin: Bogoria, Rytwiany, Szydłów, Oleśnica oraz Staszów.
Łączny koszt robót wyniósł 2 mln 519
tys. 572 zł., wartość dotacji wyniosła
1 mln 249 tys. 920 zł. W realizacji
tych zadań finansowo partycypowały
samorządy gmin na których terenie
realizowane były roboty.
Obecnie, na dzień 4 października
br., dobiegają końca prace na trzech
zadaniach realizowanych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tj. ,,Zmiana nawierzchni drogi
powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów na odcinku
Bogoria – Podlesie” - dł. 2 km 520 m
( teren gminy Bogoria ), ,,Zmiana na-

wierzchni drogi powiatowej nr 0836T
Rytwiany - Łubnice na odcinku Wilkowa – Borki” - dł. 2 km 490 m ( teren
gminy Łubnice), a także ,,Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T
Grabki Duże - Potok na odcinku Potok
– Brzeziny” - dł. 2 km 245 m ( teren
gminy Szydłów ). Łączna wartość robót na tych odcinkach wynosi 2 mln
414 tys. 418 zł, wartość dotacji: 1
mln 538 tys. 202 zł, udział środków z
gmin: 438 tys. 108 zł, środki powiatu
staszowskiego: 438 tys. 108 zł.
W roku bieżącym realizowane są
również zadania z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
w ramach tych środków wykonano
już ,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 0039T Gacki - Dobrów od km
1+128 do km 2+165 wartość robót
184 tys. 700 zł. Wysokość dotacji: 147
tys. 760 zł, wsparcie gminy Szydłów w
wysokości 18 tys. 470 zł, środki powiatu staszowskiego: 18 tys. 470 zł.
Obecnie w ramach dotacji na
usuwanie skutków klęsk żywioło-

wych realizowane są dwa zadania
pn. ,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 0715T Kujawy – Szczeglice,
od km 1+141 do km 1+841” oraz
,,Remont odcinka drogi powiatowej
nr 0844T Szczeglice – Moszyny, od
km 0+000 do km 1+260”, realizowane na terenie gminy Bogoria oraz
jedno zadanie pn. ,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany – Luszyca, od km 5+220 do
km 6+720”, realizowane na terenie gminy Rytwiany, a także jedno
zadanie na terenie gminy Staszów
pn. ,,Remont odcinków drogi powiatowej nr 0784T Wólka Żabna –
Podmaleniec, od km 0+000 do km
0+300 oraz od km 2+363 do km
4+131”. Łączna wartość robót wynosi 1 mln 416 tys. 864 zł, wysokość
dotacji: 1 mln 122 tys. 118 zł. Udział
własny gmin to około 10% wartości
robót, podobnie jak i wkład powiatu
staszowskiego.
W dniu 15 września br. złożono
również 6 wniosków na dofinansowanie zadań planowanych do
realizacji w roku 2018, w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Łączna szacunkowa wartość złożonych
wniosków opiewa na kwotę ponad
4,5 miliona złotych.
Tekst i foto: Paweł Krakowiak

Droga powiatowa nr 0834T Koniemłoty – Gaj Koniemłocki w m. Koniemłoty.

W czasie odbioru przebudowy drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka –
Niekrasów, od lewej: Krzysztof Kępa – prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
Staszów, Rafał Suska – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie,
inspektor nadzoru Jacenty Szymczyk i wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.

Droga powiatowa nr 0109T Bydłowa – Brody w m. Brody.

Na drodze powiatowej nr 0780T Wola Malkowska – Bogoria – Klimontów
w m. Pełczyce, od lewej: wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, inspektor
nadzoru Jacenty Szymczyk, dyr. Rafał Suska, prezes Krzysztof Kępa i członek
Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy.

cd. na następnej str.
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Droga powiatowa nr 0780T Wola Malkowska – Bogoria – Klimontów w m. Pełczyce

Droga powiatowa nr 0037T Szydłów – Pieczonogi w m. Szydłów

Regionalne Targi Pracy w Staszowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, już od 2014 r., we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy
naszego województwa, organizuje
Regionalne Targi Pracy. To już czternasta edycja tego rodzaju przedsięwzięcia.
Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie
jest współorganizatorem Targów po raz
drugi. Pierwsze Targi, które odbyły się
w 2015 roku, okazały się dużym sukcesem – zarówno dla wystawców, jak
i odwiedzających, którzy mieli okazję
nie tylko zapoznać się z ofertami pracy oraz nawiązać bezpośredni kontakt
z pracodawcami, ale również wziąć
udział w towarzyszących Targom spotkaniach informacyjnych. W poprzedniej edycji Targów wzięło udział ponad
1 500 osób z powiatu staszowskiego i
powiatów sąsiednich.
Regionalne Targi Pracy są wydaW czasie otwarcia Targów, od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, dyr. PUP w Staszowie Benedykt
rzeniem o zasięgu ponadlokalnym,
Kozieł, dyr. PUP w Sandomierzu Marian Łatkowski, zastępca dyr. WUP w Kielcach Cezary Mielcarz
dającym możliwość kontaktu nie tyli dyr. WUP w Kielcach Arkadiusz Piecyk.
ko z pracodawcami działającymi
na terenie danego powiatu, lecz
także
powiatów
ościennych. Dlatego
współorganizatorami staszowskich targów były
Powiatowe Urzędy
Pracy w Busku-Zdroju, Opatowie
i
Sandomierzu.
Przestrzeń Targów
została podzielona Targi, w których uczestniczyło 68 wystawców, odbyły się w auli Zespołu Szkół
w Staszowie, przy ul. Koszarowej 7.
na 3 strefy: zatrudnienia, edukacji i przedsiębiorczości. Staszów, Sandomierz i Busko-Zdrój,
W każdej z nich można było znaleźć • 12 wystawców w strefie edukacji:
ofertę wspierającą rozwój zawodowy i uczelnie, szkoły, instytucje szkoleniodostęp do zatrudnienia. Łącznie w Tar- we, • 9 wystawców w strefie przedgach udział wzięło 68 wystawców: • siębiorczości: Państwowy Fundusz Re47 wystawców w strefie zatrudnienia, habilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Targi oficjalnie otworzył starosta staszowski
w tym 4 urzędy: WUP w Kielcach, PUP Państwowa Inspekcja Pracy, Główny
Michał Skotnicki.
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Na stoisku Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak rozmawiają, od lewej:
starosta staszowski Michał Skotnicki, zastępca dyr. WUP w Kielcach Cezary
Mielcarz i Aneta Czegus.
W Sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES można znaleźć oferty pracy,
m.in. w: Belgii, Niemczech, Czechach, w Wielkiej Brytanii, Holandii i Szwecji.

Na stoisku Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i Młodzieżowych
Centrów Kariery, w rozmowie z klientem, od lewej: Karolina Stojak – specjalista
ds. rozwoju zawodowego z Opatowa, Monika Kozakiewicz – doradca zawodowy
z Sandomierza, Monika Baszak – pośrednik pracy w Opatowie i Agnieszka Siuda –
doradca zawodowy ze Staszowa.

Kierownik Oddziału / Specjalista ds. Rekrutacji
ABJob Serwis z Kielc Kinga Kulczykowska, oferowała
miejsca pracy poza granicami kraju.

Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego,
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców,
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości. Zgłoszona liczba
miejsc pracy w kraju i za granicą – blisko 1 070 stanowisk oraz 90 miejsc
pracy w ramach ofert sieci EURES. Zawody, w których pracodawcy zgłosili
zapotrzebowanie to, m.in.: opiekun/
ka osób starszych – ponad 350 miejsc
pracy, operator linii montażowej - 100,

Ofertę Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, m.in. proponował
dyr. Jerzy Jabczuga, z prawej.

elektryk,
elektromonter - 50, pracownik szklarniowy
- 35, spawacz - 35,
operator
wózka
widłowego - 35,
pracownik produkcji - 35, pracownik
magazynowy - 25,
operator suwnicy - Z lewej: stoisko Komendy Powiatowej Policji w Staszowie i podkom. Aneta Nowak20, monter izolacji
Lis. Z prawej: mjr Zbigniew Turczyniak z WKU Sandomierz,
budowlanych - 20, m.in. informował o zasadach rekrutacji w szeregi Wojskowej Obrony Terytorialnej.
szwaczka maszynowa - 15, kierow- nikom produkcji. Osoby odwiedzające
ca samochodu ciężarowego – 15. Na Targi mogły wziąć również udział w
stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy spotkaniach informacyjnych: ,,Wydostępnych było 35 ofert pracy za gra- jazd do pracy za granicą – co musisz
nicą na 90 miejsc pracy ogółem pozy- wiedzieć”, ,,Własna firma - pomoc na
skanych od pracodawców zagranicz- starcie” oraz ,,Krajowy Fundusz Szkonych w ramach sieci EURES. Najwięcej leniowy i Baza Usług Rozwojowych
do: Belgii, Niemiec i Czech. Ponadto – wsparcie dla pracodawców i ich pradysponowano ofertami do: Wielkiej cowników”. Obecni na Targach doradBrytanii, Holandii i Szwecji. Przeważały cy pomagali w wypełnieniu formularzy
oferty pracy w branży budowlanej (9 aplikacyjnych oraz udzielali konsultacji
ofert) i metalowej (6 ofert). Najwięcej w zakresie procedur i wymogów zwiąwolnych miejsc pracy w ramach sieci zanych z podjęciem pracy w poszczeEURES oferowanych było w zawodach: gólnych krajach Unii Europejskiej.
Patronat honorowy nad Targami
elektryk, monter instalacji sanitarnych,
grzewczych i klimatyzacyjnych, mecha- objął Adam Jarubas - marszałek wojenik, konserwator urządzeń oraz tokarz wództwa świętokrzyskiego.
CNC. Zatrudnienie proponowano rówTekst: Renata Wąs,
nież: lakiernikom, ślusarzom i pracowfoto: Jerzy Stachurski i Jan Mazanka
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Tegoroczne powiatowe obchody święta policji odbyły się w środę 19
lipca br., w klasztorze pokamedulskim w Rytwianach.   Tradycyjnie rozpoczęto mszą świętą, którą odprawili: proboszcz parafii św. Bartłomieja w Staszowie ks. kan. Szczepan Janas, proboszcz parafii św. Barbary
w Staszowie ks. kan. Edward Zieliński i kapelan powiatowy policji ks. kan.
Wiesław Kowalewski - proboszcz kościoła rektoralnego w Rytwianach.

Świętowali policjanci powiatu staszowskiego

Komendant wojewódzki policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak i komendant powiatowy policji
w Staszowie insp. Leszek Dębowski, wręczyli akty mianowania na kolejne stopnie policyjne.

Policjanci powiatu staszowskiego awansowani na wyższe stopnie policyjne.

Część oficjalna święta policji
odbyła się w auli Pustelni Złotego
Lasu, którą od powitania wszystkich
obecnych na uroczystości, rozpoczął komendant powiatowy policji
w Staszowie insp. Leszek Dębowski.
Drugim punktem programu było
wręczenie aktów mianowania na
wyższe stopnie policyjne. Następnie asp. Agata Kwiecień-Godzwon
i sierż. szt. Tomasz Prasałek, odebrali z rąk starosty staszowskiego
Michała Skotnickiego oraz burmistrza miasta i gminy Staszów Leszka Kopcia, grawertony za zajęcie II
i III miejsca w konkursach policyjnych szczebla wojewódzkiego. Po
wręczeniu awansów, grawertonów
i pucharów w podziękowaniu za
współpracę, życzenia oraz gratulacje policjantom złożyli: starosta staszowski Michał Skotnicki, burmistrz
Staszowa Leszek Kopeć, zastępca

Marek Strzała i prezes Stowarzyszenia ,,Bezpieczny powiat staszowski” Władysław Makuch. Uroczystość podsumował komendant
wojewódzki policji w Kielcach insp.
Dariusz Augustyniak, który pogratulował staszowskim policjantom
bardzo dobrych wyników w służbie,
co m.in. sprawia, że województwo

Komendant wojewódzki policji w Kielcach insp.
Dariusz Augustyniak, serdecznie pogratulował
staszowskim policjantom bardzo dobrych wyników
w służbie, co m.in. sprawia,
że województwo świętokrzyskie jest, wg statystyk,
najbezpieczniejszym województwem w Polsce.

Starosta Michał Skotnicki odbiera puchar z podziękowaniami za udzieloną
pomoc w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców ziemi staszowskiej.

komendanta powiatowego PSP mł.
bryg. Grzegorz Rajca, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

świętokrzyskie jest, wg statystyk, najbezpieczniejszym województwem w
Polsce.

W obchodach święta policji powiatu staszowskiego udział wzięli, m.in. zaproszeni goście: przewodniczący
Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant, starosta staszowski Michał Skotnicki, burmistrzowie i wójtowie
powiatu staszowskiego, zastępca komendanta powiatowego PSP w Staszowie mł. bryg. Grzegorz Rajca,
prokurator rejonowy w Staszowie Piotr Okarski oraz przedsiębiorcy i rodziny policjantów. Pierwszy z lewej:
zastępca komendanta powiatowego policji w Staszowie podkom. Jacek Rozczypała.

11
W dniu 28 lipca Zarząd i myśliwi
Koła Łowieckiego ,,Głuszec” z Tarnobrzega, obchodzili swoje 40-lecie.
Tradycyjnie rozpoczęto mszą świętą odprawioną w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
w Woli Rzeczyckiej.
W uroczystościach, oprócz członków Koła, udział wzięli licznie przybyli
zaproszeni goście. Wręczono odznaczenia łowieckie, a także pamiątkowe
statuetki, grawertony i pisma gratulacyjne. Koło Łowieckie ,,Głuszec” zostało
uhonorowane srebrnym medalem ,,Za
zasługi dla łowiectwa”, a łowczy Koła
Jerzy Chudy medalem złotym. Koło
powiększyło się o 4 nowych członków,
którzy w obecności opiekunów złożyli
ślubowanie myśliwskie. Obecny na spotkaniu starosta staszowski Michał Skotnicki wręczył prezesowi Koła Sławomirowi Luberze pamiątkowy grawerton,
w którym czytamy, m.in.: ,,Z okazji
40-lecia Koła, w imieniu władz samorządowych powiatu staszowskiego,
a także swoim własnym, życzymy Zarządowi oraz wszystkim Członkom

,,Głuszec” ma 40 lat

Koła wszelkiego dobra
i zadowolenia, jakie
tylko pochodzić mogą
z wielowiekowej tradycji i zwyczajów polskiego łowiectwa. Gorąco
życzymy samych sukcesów łowieckich w czasie polowań, znakomitych trofeów, a także
pełnej satysfakcji z prowadzonej gospodarki
łowieckiej w Waszym
obwodzie, której przyświecają szczytne zasady etyki łowieckiej
Koło Łowieckie ,,Głuszec” zostało uhonorowane srebrnym medalem
oraz troska o środowi,,Za zasługi dla łowiectwa”.
sko naturalne i piękno
przyrody”. Członek Zarządu Powiatu trofea. Zespół ,,Raróg” z Zarządu
w Staszowie, łowczy Koła Jerzy Chu- Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu odedy przekazał pamiątkowy puchar. grał koncert sygnalistów. ,,Darz Bór”
Łowiecki charakter uroczystości pod- na kolejne 40 lat.
Tekst: Jan Mazanka
kreślały obecne sztandary zaprzyjaźFoto:
Lucjan Piotrowski
nionych Kół, a także zgromadzone

Łowczy Koła Jerzy Chudy został odznaczony złotym medalem ,,Za zasługi dla
łowiectwa”. Medal wręczył członek Naczelnej Rady Łowieckiej Marian Tatara.

Starosta staszowski Michał Skotnicki wręczył prezesowi Koła Sławomirowi
Luberze pamiątkowy grawerton, a członek Zarządu Powiatu w Staszowie,
łowczy Koła Jerzy Chudy przekazał pamiątkowy puchar.

Członkowie Koła Łowieckiego ,,Głuszec” z Tarnobrzega i myśliwi z innych Kół.

12
W niedzielę, 20 sierpnia w Koniemłotach odbyły się uroczystości upamiętniające 41. rocznicę męczeńskiej
śmierci ks. Romana Kotlarza – obrońcy robotników w czasie protestów radomskich w 1976 r. Wydarzenie połączone było z jubileuszem 37. rocznicy powstania NSZZ Solidarność.

Uczczono pamięć ks. Romana Kotlarza

Modlitwę przy grobie księdza Romana Kotlarza na koniemłockim
cmentarzu poprowadził ks. proboszcz dr Michał Łukasik.

Mszę świętą w intencji bohatera wydarzeń „Czerwca
1976”, odprawili ks. Wacław Hapak – proboszcz
parafii Andrzejów k/Janowa Lubelskiego, wikariusz
koniemłockiej parafii ks. Paweł Zaręba i ojciec
redemptorysta ks. dr Marian Sojka z Torunia.

W uroczystościach
wzięli udział członkowie rodziny księdza,
przedstawiciele NSZZ
Solidarność
Regionu z Kielc, delegacje
NSZZ Solidarność z
Radomia, Staszowa,
Połańca, przedstawiciele władz samorządowych: wicestarosta
Tomasz Fąfara, burmistrz miasta i gminy
Staszów Leszek Kopeć, zastępca burmi-

Kwiaty pod pomnikiem ks. Romana Kotlarza
składają: wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara
i radny powiatu staszowskiego Mirosław Ciepiela.

Poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz delegacji NSZZ
Solidarność w kościele parafialnym w Koniemłotach.

strza miasta i gminy Staszów dr Ewa
Kondek, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, przedstawiciele instytucji kultury, nadleśnictwa Staszów,
radni gminni i powiatowi oraz liczni
mieszkańcy powiatu staszowskiego.
Obchody, mimo ulewnego deszczu, rozpoczęto wspólną modlitwą
przy grobie księdza Romana na koniemłockim cmentarzu. Modlitwę poprowadził proboszcz parafii Koniemłoty ks. dr Michał Łukasik. Delegacje
złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze. Następnie w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koniemłotach, została odprawiona msza
święta w intencji ks. Romana Kotlarza
i Ojczyzny. Liturgię koncelebrowali:
ks. Wacław Hapak – proboszcz parafii Andrzejów k/Janowa Lubelskiego,
wikariusz koniemłockiej parafii ks.
Paweł Zaręba i ojciec redemptorysta
ks. dr Marian Sojka z Torunia. Podczas
nabożeństwa modlono się także o rychłe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego księdza Kotlarza. W homilii ks.
Wacław Hapak przypomniał historię
księdza Romana oraz podkreślał znaczenie ofiary, którą złożył męczennik
robotniczego protestu na rzecz Kościoła i wolnej Ojczyzny. Oprawę muzyczną podczas mszy świętej zapewniła Parafialna Orkiestra z Kopci oraz
Chór Parafialny z Koniemłotów. Po
nabożeństwie uczestnicy uroczystości
złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem ks. Romana Kotlarza.
Tekst i foto: Paulina Majczak

Pomnik ks. Romana Kotlarza po zakończeniu uroczystości.
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Pożegnanie Profesora

Śp. Tomasza Bieleckiego szanowali i cenili rodzice jego
uczniów. W ich imieniu pożegnał Nauczyciela p. Tadeusz
Adamczyk, wyrażając Zmarłemu, życzliwie i serdecznie,
wdzięczność, szacunek i podziękowanie. Licznie zebrani na
Śmierć zawsze przychodzi za wcześnie. Zawsze. Kiedy
cmentarzu długo pozostawali przy grobie Profesora w zajednak umiera człowiek młody, zatrzymujemy się w codzienmyśleniu i modlitwie.
ności. Nie sposób wówczas nie pomyśleć o naszej człoMiałam zaszczyt znać śp. Tomasza właśnie ze spotkań z
wieczej kruchości i małości życia, które kilkoma pojęciami
różnych okazji, w Liceum. W mojej pamięci pozostanie jako
lapidarnie opisał barokowy poeta Daniel Nieborowski: „…
Człowiek o wysokiej, zupełnie niedzisiejszej, kulturze osobidźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt..” I już? Tak szybstej, o nienagannych manierach, o nieprzeciętnej erudycji,
ko? Zakończyło się czyjeś ziemskie wędrowanie-nietrwałe,
prawdziwym powołaniu i talencie pedagogicznym, bogaulotne, chwilowe? Już?
tych zainteresowaniach muzycznych, literackich, pasjach baW ciszy, z pokorą i głębszą refleksją stajemy przed madawczych, zdolnościach aktorskich
jestatem śmierci, bezradni wobec
i reżyserskich, rozleglej wiedzy z
Boskich wyroków. W słoneczny 27
wielu dziedzin, nieustannej aktywdzień lipca 2017 roku pożegnaliśmy
ności, ciągłych poszukiwań nowych
śp. Tomasza Bieleckiego - wieloletpomysłów i poczuciu ogromnej odniego nauczyciela Liceum Ogólnopowiedzialności za powierzone mu
kształcącego im. ks. kard. Stefana
obowiązki. Wiem, że nikt Tomka w
Wyszyńskiego w Staszowie. Żegnali
szkole nie zastąpi.
Profesora Najbliżsi, Przyjaciele, NaWieczne odpoczywanie racz Mu
uczyciele, Uczniowie, wszyscy, któdać, Panie!
rzy z potrzeby serca pragnęli podzięBardzo współczuję w bólu i cierkować Zmarłemu za pracę dla szkopieniu Najbliższym śp. Tomasza Bieły, uczniów i wszelkie dobro, którym
leckiego, nade wszystko Jego ukoinnych obdarzył.
chanemu synowi, Wojciechowi, także
W czasie mszy pogrzebowej o
pasjonatowi tajemnic historii i nie
śp. Tomaszu - „wspaniałym Nauczytylko, studentowi III roku historii i ficielu, Wychowawcy i serdecznym
lologii angielskiej Uniwersytetu Jana
Przyjacielu” - mówiła, z ogromnym
Kochanowskiego w Kielcach. Mam
wzruszeniem i niezwykle ciepło, p.
nauczycielską nadzieję i wierzę, że
dyr. szkoły Anna Karasińska. Jej słokiedyś Wojtek zrealizuje niespełnione
wa do głębi i łez poruszyły uczestmarzenia naukowe i badawcze swoników ceremonii. W pełni oddawały
Śp. Tomasz Bielecki (1968 - 2017).
jego Taty. A dzisiaj przypominaj sobie
wyjątkowy profesjonalizm, nowaWojtku zapewnienie poety, ks. Jana Twardowskiego: „Można
torskie, oryginalne metody przekazywania wiedzy, pasję, zaodejść na zawsze, by stale być blisko”. Na jutro zaś, na przyangażowanie, prawdziwe nauczycielskie powołanie Profeszłość, tę bliską i tę dalszą, życzę Ci, Wojtku, z całego serca,
sora. Podkreślały dobitnie Jego ogromne zasługi w realizacji
żeby się spełniły wszystkie Twoje marzenia, plany i zamierzepatriotycznego programu szkoły (żeby jedynie wspomnieć:
nia.
m.in.: muzeum, lekcje otwarte, uroczystości patriotyczne,
Staszów, lipiec 2017
ogólnopolskie konkursy uczniów, autorstwo wielu cennych
Jadwiga Szyszka
publikacji, zajęcia teatralne, spektakle, inicjowanie wielu
przedsięwzięć kulturalnych, oświatowych i społecznych i
Z głębokim żalem pożegnaliśmy,
wiele innych działań). Za całokształt swojej bogatej pracy dydaktycznej, wychowawczej i społecznej został uhonorowany
zmarłego w dniu 24 lipca br.
wieloma odznaczeniami resortowymi, medalami, m.in. Edukacji Narodowej, Stambułką Staszowską, nagrodami: kuratora, starosty, burmistrza i dyrektora szkoły.
Jego uczniowie przynieśli ze sobą białe róże, na tę ostatnią lekcję ze swoim ukochanym Nauczycielem, Mistrzem i
wieloletniego nauczyciela
Przyjacielem, ażeby, jak mówiła Pani Dyrektor: „… złożyć
Ci, Tomku, hołd i podziękować, że dane im było spotkać
Liceum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
na swojej drodze wybitnego Profesora. Byłeś prawdziwym
w Staszowie
przyjacielem swoich uczniów, dla których zawsze miałeś
otwarte serce i czas. Tomku, traktowałeś swoją pracę jako
najszczytniejsze powołanie.(…) Szczerą postawą i zaangaŁączymy się w bólu z Synem Wojciechem,
żowaniem przyczyniłeś się do podnoszenia etosu naszego
członkami Rodziny,
Liceum i naszej polskiej szkoły. Wychowywałeś do miłości
małej i dużej Ojczyzny. (…) Byłeś autorytetem dla uczniów
Przyjaciółmi i Znajomymi Zmarłego
i nauczycieli”.
Mocno poruszające wystąpienie zakończyła Pani DyrekRada i Zarząd Powiatu Staszowskiego
tor słowami: „Śpij spokojnie Tomaszu, boś utrudzony wielce,
pracownicy Starostwa
odpoczywaj, otoczony modlitwą, dobrą myślą o Tobie, dzięki
której nie wszystek umarłeś. My, których pozostawiłeś, węi Jednostek Organizacyjnych Powiatu
drujemy w Twoim kierunku przekonani, że Bóg jest Miłością”.

śp. Tomasza Bieleckiego
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Spotkanie, jakie odbyło się w Starostwie staszowskim w dniu 27 września br., rozpoczęto od informacji służb
i administracji samorządowej z przebiegu tegorocznego, wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie
powiatu staszowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na rzekach i akwenach wodnych.

Z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Jako pierwszy, informacji udzielił
zastępca komendanta powiatowego policji w Staszowie podkom. Jacek Rozczypała. Negatywnie ocenił
wzrost przypadków utonięć, 5 ofiar,
jak również przedstawił działania
prowadzone przez policję, w celu
zapobieżenia podobnym tragediom
w przyszłości. Przedstawione informacje uzupełnił komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał
Gajewicz, zwracając uwagę na akcje
prewencyjne i propagandowe mające
na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie mogą dotyczyć wypoczywających nad wodą. O pozytywnych
wynikach kontroli wypoczynku, pod
względem warunków i norm żywienia oraz jakości wody w akwenach,
poinformowała powiatowy inspektor
sanitarny Bożena Głaz.
O aktualizacji planu zarządzania
kryzysowego mówił insp. Andrzej
Sałata z Wydziału Spraw Obywatel-

skich i Zarządzania Kryzysowego
w Starostwie staszowskim. Przypomniał o potrzebie terminowego
rozliczenia otrzymanych
powiatowych
dotacji
dla Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, prowadzący posiedzenie
Insp. Andrzej Sa- wicestarosta Tomasz Fąfara – szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
i naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
łata podsumował
w Starostwie Ryszard Stachura.
także
ostatnio
ogłaszane akcje pogotowia powo- służby wojewody świętokrzyskiego.
dziowego, szczególnie w gminie Po- Na zakończenie spotkania, powiałaniec. Prowadzący spotkanie szef towy lekarz weterynarii Zofia SłomPowiatowego Zespołu Zarządzania ka, zwróciła uwagę na potencjalne
Kryzysowego, wicestarosta Tomasz niebezpieczeństwo zarażenia drobiu
Fąfara, zwrócił uwagę na konieczność ptasią grypą, wynikające z jesiennych
ustalenia telefonicznego dyżuru oso- przelotów ptaków, a także na proby w gminach, do kontaktu w razie blem usuwania z pasów drogowych
wypadku czy wystąpienia zagrożenia martwych zwierząt.
na danym terenie, o co wnioskują
Tekst i foto: Jan Mazanka

W posiedzeniu udział wzięli komendanci i inspektorzy powiatowi, naczelnicy wydziałów starostwa staszowskiego i jednostek organizacyjnych, a także pracownicy gmin
odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe na swoich terenach.

Z żalem informujemy, że odeszli od nas:
W dniu 20 września br.
przeżywszy 68 lat zmarł nasz Kolega
były naczelnik
Wydziału Geodezji i Ewidencji Gruntów

śp. Stanisław Klocek
Córkom: Joannie i Sylwii, Synowi
Markowi oraz członkom Rodziny
i przyjaciołom Zmarłego
składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Odszedł nasz serdeczny Kolega,
ceniony geodeta, który na zawsze pozostanie
w naszej pamięci.

W dniu 29 września br.
przeżywszy 88 lat zmarł
były komendant rejonowy Zawodowej Straży
Pożarnej w Staszowie

śp. st. kpt. poż.

Kazimierz Gawroński
Małżonce Marii,
córkom Marzenie i Wioletcie z rodzinami
oraz krewnym i znajomym Zmarłego
składamy najszczersze wyrazy współczucia.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !

W dniu 29 września br.
przeżywszy 81 lat zmarł
były dyrektor Szkoły Podstawowej w Szydłowie

śp. Stanisław
Wujcikowski
Małżonce Helenie, córce Dorocie
i synowi Leszkowi z rodzinami
oraz krewnym i znajomym Zmarłego
składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Rada i Zarząd Powiatu Staszowskiego
Pracownicy Starostwa
i Jednostek Organizacyjnych Powiatu
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Dożynki powiatowe z ,,Dniem Chleba”

Rolnicy ziemi staszowskiej świętowali w niedzielę, 27 sierpnia br. Tegoroczne ,,Dożynki Powiatu Staszowskiego”
odbyły się wspólnie z ,,Dniem Chleba” w Staszowie. Korowód dożynkowy wyruszył o godz. 11:45 z Parku
im. Adama Bienia, gdzie wcześniej rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy z terenu miasta
i gminy Staszów.

Orszak dożynkowy z parku im. Adama Bienia do Sanktuarium św. Jana Pawła II, prowadzi dowódca uroczystości komendant miejsko-gminny OSP w Staszowie
druh Grzegorz Kwietniewski.

Starostowie Dożynek Powiatowych oraz Dnia Chleba, parlamentarzyści, przedstawiciele władz powiatu
staszowskiego oraz miasta i gminy Staszów, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, zaproszeni goście.

Uroczystej mszy świętej przewodniczył ks. kan. Szczepan Janas, homilię wygłosił ks. kan. Edward Zieliński.

Uroczysta msza święta dożynkowa, pod przewodnictwem ks. kan.
Szczepana Janasa, została odprawiona w Sanktuarium świętego Jana
Pawła II, homilię wygłosił ks. kan.
Edward Zieliński. Część oficjalna odbyła się w Kompleksie Rekreacyjnym
,,Zalew nad Czarną” w Staszowie.
Tam starostowie ,,Dożynek Powiatu Staszowskiego”: Grażyna Dyrduł
z Łazisk i Tadeusz Graca z Szydłowa oraz ,,Dnia Chleba”: Joanna Asik
z Wiśniowej Poduchownej i Mirosław
Bernyś z Czajkowa Południowego,
wręczyli staroście staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu i burmistrzowi
Staszowa Leszkowi Kopciowi dorodne bochny chleba. Włodarze obiecali
dzielić je sprawiedliwie, głównie z myślą o najbardziej potrzebujących. Następnie, 18 rolników, z terenu powiatu
staszowskiego, zostało wyróżnionych
honorowymi odznakami ,,Zasłużony
dla rolnictwa”, po czym ogłoszono
wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec z terenu miasta i gminy Staszów.
Zwyciężył wieniec z sołectwa Niemścice, który następnie okazał się najpiękniejszym wieńcem w konkursie powiatowym, w związku z czym w dniu
3 września reprezentował powiat staszowski na dożynkach wojewódzkich
w Masłowie. Jak co roku, nagrodzono
zwycięzców w powiatowym konkursie
cd. na następnej str.
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Po zakończeniu mszy świętej korowód dożynkowy udał się do Kompleksu Rekreacyjnego ,,Zalew nad Czarną” w Staszowie. Parlamentarzyści, przedstawiciele władz
powiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Staszów, rolnicy, zaproszeni goście.

Starostowie dożynek powiatowych: Tadeusz Graca z Szydłowa i Grażyna Dyrduł
z Łazisk przekazują dożynkowy chleb staroście staszowskiemu
Michałowi Skotnickiemu.

Starostowie ,,Dnia Chleba”: Mirosław Bernyś z Czajkowa Południowego i Joanna
Asik z Wiśniowej Poduchownej przekazują dożynkowy chleb burmistrzowi miasta
i gminy Staszów Leszkowi Kopciowi.

Podziękowania za trud pracy rolniczej, wszystkim rolnikom ziemi staszowskiej,
składa starosta staszowski Michał Skotnicki.

Starosta staszowski Michał Skotnicki i burmistrz Staszowa Leszek Kopeć wręczają
zasłużonym rolnikom honorowe odznaki ,,Zasłużony dla rolnictwa”.
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W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
powiatu staszowskiego zwyciężył wieniec miasta
i gminy Staszów z sołectwa Niemścice.

Po wręczeniu dyplomów i nagród w konkursie wieńcowym.

,,Piękna i bezpieczna zagroda przyjazna środowisku”, którymi zostali Aneta
i Krzysztof Grochowscy z Woli Żyznej
i oni także reprezentowali powiat staszowski na dożynkach świętokrzyskich
w Masłowie. Jak co roku dopisali wy-

stawcy, oferujący m.in. zdrową regionalną żywność, a także wyroby z innych branż. Część estradową rozpoczęło trio Klubu Piosenki ,,Rytm” ze
Staszowskiego Ośrodka Kultury. Wystąpili także: zespół folklorystyczny

,,Furmani”, zespół folkowy ,,Modesta
Pastiche”, kabaret DNO i gwiazda
wieczoru Kasia Kowalska z zespołem,
której koncert rozpoczął się o godz.
20:30.
Tekst i foto: Jan Mazanka
Państwo Aneta
i Krzysztof Grochowscy
reprezentowali powiat
staszowski w podobnym
konkursie na szczeblu
wojewódzkim, którego
wyniki poznaliśmy
w czasie dożynek
świętokrzyskich
w Masłowie, w niedzielę
3 września br. Tam
państwo Grochowscy
zajęli bardzo wysokie
3. miejsce.
Do wręczających czek:
Andżeliki Szymańskiej
- członkini Zarządu
Banku Spółdzielczego
w Szydłowie – fundatora
nagrody, starosty
Michała Skotnickiego
i wicestarosty Tomasza
Fąfary dołączyli, od
prawej: wójt gminy
Szydłów Jan Klamczyński
i wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Staszowie
Marek Chyla.

Gra, tańczy i śpiewa zespół folklorystyczny ,,Furmani”.

Stoiska ze zdrową żywnością i tradycyjnym pieczywem cieszyły się zasłużoną
popularnością.
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Starosta Dożynek
Tadeusz Graca z Szydłowa.

Starościna Dożynek
Grażyna Dyrduł z Łazisk.

Wspólnie z mężem Zbigniewem - pracownikiem Spółki ,,Elporem i Elpoautomatyka” w Połańcu, prowadzi 4,5
hektarowe gospodarstwo nastawione na produkcję roślinną. Od 2010 roku, pani Grażyna pełni także funkcję
sołtysa sołectwa Łaziska. Syn Paweł jest studentem 4.
roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na kierunkach: prawniczym oraz finanse i rachunkowość.

Wspólnie z żoną Elżbietą, posiada 10-hektarowe gospodarstwo sadownicze, z nasadzeniami: śliw, moreli i czereśni. 25-letnie doświadczenie sadownicze sprzyja podejmowaniu nowych wyzwań, jak ostatni zakup w Instytucie
Sadowniczym w Kijowie, wspólnie z kolegą,
5 tys. karłowych podkładek czereśni, które w
tym roku zostały zaoczkowane. Drugą innowacją, także służącą zwiększeniu plonów owoców, jest prowadzona od tego roku hodowla
trzmiela ziemnego, owadów niezbędnych obecnie w
zapylaniu kwiatów drzew owocowych i jagodników.
Państwo Gracowie mają 3 córki: lek. wet. Małgorzatę,
która wraz z mężem Włodzimierzem, prowadzi własne
gospodarstwo sadownicze w Kotuszowie, także zamężną Katarzynę – studentkę ostatniego roku Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i mgr farmacji Annę,
pracującą w Szczecinie. Jedyna, jak na razie, wnusia
Eliza ma 2,5 roku.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Najpiękniejsze gospodarstwo w Woli Żyznej

W tegorocznym powiatowym konkursie ,,Piękna i bezpieczna zagroda, przyjazna środowisku” zwyciężyło
gospodarstwo Anety i Krzysztofa Grochowskich z Woli Żyznej w gminie Szydłów. Nagrodę w kwocie 1000 zł
ufundował Bank Spółdzielczy w Szydłowie. W konkursie wojewódzkim państwo Grochowscy zajęli bardzo wysokie III miejsce z nagrodą wojewody świętokrzyskiego.
Powierzchnia gospodarstwa wyno- stanie obsadzone borówką amerykańsi 21,6 ha, z czego 12 ha zajmują sady ską. Gospodarstwo posiada wszystkie
śliwkowe i jabłoniowe, natomiast 1,5 niezbędne maszyny i urządzenia do
ha to trwałe użytki zielone. Pozostałe produkcji sadowniczej i rolnej, a także
8,1 ha obsiewa się głównie zbożami, chłodnię na 150 ton owoców.
z czego w najbliższym czasie 4 ha zoTekst i foto: Jan Mazanka

Właścicielami gospodarstwa są państwo Aneta
i Krzysztof Grochowscy.

Gospodarstwo położone jest w Woli Żyznej.
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Z wojewódzkiego święta plonów

Gości dożynkowych powitali: wójt gminy Masłów
Tomasz Lato i starosta kielecki Michał Godowski.

Korowód dożynkowy w drodze na lotnisko.

Życzenia i podziękowania za trud pracy na roli,
świętokrzyskim rolnikom składa marszałek
Adam Jarubas.
W kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Masłowie, mszę świętą koncelebrowaną odprawił i homilię
wygłosił proboszcz parafii ks. Piotr Motyka.

Starostowie dożynek: Beata Popis z Obic w gminie Morawica i Michał Nawarro z Jędrzejowa wręczyli
marszałkowi Adamowi Jarubasowi dożynkowy bochen chleba.

Na przyjezdnych, już od godz.
10:30 czekał poczęstunek w masłowskim dworku, skąd w godzinę później
korowód dożynkowy udał się do kościoła pw. Przemienienia Pańskiego.
Mszę świętą koncelebrowaną odprawił
i homilię wygłosił proboszcz parafii ks.
Piotr Motyka. Po tradycyjnym poświęceniu wieńców ustawionych wokół
kościoła, korowód udał się na lotnisko
w Masłowie, gdzie odbyły się dalsze
obrzędy i uroczystości dożynkowe.
Rozpoczęto wręczeniem marszałkowi
województwa Adamowi Jarubasowi
bochna chleba, co uczynili starostowie
dożynek: Michał Nawarro z Jędrzejowa
i Beata Popis z Obic w gminie Morawica.
Jak każdego roku, dużo emocji
dostarczył konkurs na najpiękniejszy
wieniec, w tym roku zwyciężył powiat
sandomierski, przed powiatem włoszczowskim i kieleckim. W konkursie
,,Piękna i bezpieczna zagroda, przyjazna środowisku” powiat staszowski
cd. na następnej str.
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miał swoich reprezentantów w osobach Anety i Krzysztofa Grochowskich
z Woli Żyznej, którzy w dniu 27 sierpnia
br., w czasie dożynek powiatowych,
odebrali nagrodę za najpiękniejsze
gospodarstwo ziemi staszowskiej.
W konkursie wojewódzkim państwo
Grochowscy zajęli bardzo wysokie 3
miejsce, i odebrali nagrodę ufundowaną przez wojewodę świętokrzyskiego
Agatę Wojtyszek.
Występy artystyczne rozpoczęto folkowym widowiskiem regionalnym ,,Estrada folkloru” i propozycją gospodarzy ,,Świętokrzyski pasiak”. Gwiazdami
wieczoru byli ,,Andrzej i przyjaciele”, a
na zakończenie ,,Czerwone gitary”.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Delegacja powiatu staszowskiego w oczekiwaniu na ocenę wieńca z Niemścic, reprezentującego ziemię staszowską.

Stoisko powiatu staszowskiego przygotowane przez Centrum Kultury w Łubnicach
i Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowej, oczekuje na pierwszych gości.

Bez kapeli ,,Nadwiślanie” trudno sobie wyobrazić dożynkowe święto.

Wieniec powiatu staszowskiego z Niemścic w czasie oceny konkursowej.

21

W czasie konkursu wieńcowego na scenie: kapela ,,Nadwiślanie” i zespół śpiewaczy ,,Sichowianie”. Władze samorządowe reprezentowali, od prawej: starosta staszowski Michał
Skotnicki, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć i sekretarz Sławomir Mikula.

Nagrodę za III miejsce w konkursie ,,Piękna i bezpieczna zagroda, przyjazna
środowisku”, ufundowała wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.

W konkursie wojewódzkim na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy zwyciężył powiat
sandomierski i to on będzie reprezentował
ziemię świętokrzyską na tegorocznych
Dożynkach Prezydenckich w Spale.

Na stoisku powiatu staszowskiego, od lewej: eurodeputowany dr Czesław Siekierski,
członek Zarządu Powiatu Sandomierskiego Marcin Piwnik, zastępca naczelnika Wydziału
Rolnictwa w Starostwie staszowskim Monika Michalec, marszałek województwa Adam
Jarubas, starościna dożynek Beata Popis, starosta dożynek
Michał Nawarro i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Pozostałe 10 powiatów, w tym powiat staszowski, w konkursie wieńcowym otrzymało wyróżnienia.
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Obchodzono 26. rocznicę niepodległości Ukrainy
W poniedziałek, 4 września br.,
w sali  koncertowej Filharmonii Warszawskiej, dla uczczenia 26. rocznicy
niepodległości Ukrainy, odbyło się
spotkanie przyjaciół tego kraju: dyplomatów, samorządowców, przedsiębiorców, twórców kultury, artystów oraz działaczy fundacji i stowarzyszeń.
W holu Filharmonii, wszystkich zaproszonych gości witali: ambasador
nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy
w Polsce Andrij Deszczycia z małżonką
Iryną oraz wysokiej rangi dyplomaci
Ambasady.
Część oficjalną, jak zwykle rozpoczęto odegraniem hymnów państwowych
Ukrainy i Polski, po czym ambasador
Andrij Deszczycia wygłosił oficjalne
przemówienie. Na samym początku wystąpienia, ambasador poprosił
o uczczenie minutą ciszy swoich rodaków, którzy zginęli w czasie konfliktu
zbrojnego, jaki na wschodzie Ukrainy,
rozpoczął się w pierwszych miesiącach
2014 roku. Większą część przemówienia
ambasador Andrij Deszczycia poświęcił
aktualnym relacjom ukraińsko-polskim,
w tym pomocy w różnych obszarach,
jaka kierowana jest za wschodnią granicę. Ambasador zwrócił również uwagę
na sukcesy i osiągnięcia, będące udzia-

z udziałem m.in. delegacji powiatów rawskiego i staszowskiego

Przed Filharmonią Warszawską, w dniu 4 września br., od lewej: naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy
z Zagranicą w Starostwie staszowskim Jan Mazanka, przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria
Charążka, radca minister, zastępca ambasadora Ukrainy w Polsce Wołodymyr Baczynśki, wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Staszowie Marek Chyla i starosta staszowski Michał Skotnicki.

łem Ukraińców mieszkających w Polsce,
zarówno w pracy zawodowej, jak i studentów, uczniów czy artystów.
Wśród zaproszonych gości, obok
przedstawicieli rządu RP, posłów i senatorów, członków korpusu dyplomatycznego z wielu krajów, znaleźli się
także, z racji wieloletniej współpracy
z partnerami ukraińskimi, przedstawiciele dwóch powiatów: staszowskiego
i rawskiego. Obydwie delegacje wręczyły ambasadorowi Andrijowi Desz-

Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia
z małżonką Iryną, witają się ze starostą staszowskim Michałem Skotnickim
i wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Staszowie Markiem Chylą.

Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia
wygłosił oficjalne przemówienie. W programie uroczystego koncertu Narodowej
Akademickiej Orkiestry Instrumentów Ludowych z Kijowa, pod dyrekcją prof.
Wiktora Hucała, znalazły się utwory ukraińskie i polskie, a także światowe
przeboje w oryginalnej aranżacji. Na scenie akcent staszowsko-rawski, kosze
kwiatów w barwach narodowych Ukrainy.

czyci i jego małżonce Irynie, kosze
niebiesko-żółtych kwiatów. Po zakończeniu części oficjalnej i uroczystego
koncertu, członkowie obydwu powiatowych delegacji rozmawiali z zaprzyjaźnionymi pracownikami Ambasady Ukrainy w Polsce, m.in., na temat
przyszłorocznej współpracy, zarówno
z Ambasadą, jak i ukraińskimi parterami z obwodów: winnickiego i charkowskiego.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Kosz kwiatów od powiatu rawskiego wręczyli: przewodnicząca Rady Powiatu
Maria Charążka, wita się z małżonką ambasadora Iryną Deszczycią,
i Janusz Mierzejewski ze Starostwa rawskiego.

W środku, wśród licznie zgromadzonych gości, delegacje powiatów
staszowskiego i rawskiego.
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W ramach spotkań i inicjatyw związanych z przyszłorocznymi obchodami 60. rocznicy podpisania umowy o współpracy między województwem kieleckim a obwodem winnickim, na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, trzydniową wizytę na ziemi świętokrzyskiej złożyli
samorządowcy z obwodu winnickiego.

Samorządowcy z obwodu winnickiego
z wizytą w powiecie staszowskim

Ukraińcy goście i staszowscy gospodarze przed głównym budynkiem Zespołu Szkół w Staszowie. Trzeci z lewej,
w pierwszym rzędzie: przewodniczący delegacji Vołodymyr Mereszko - dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej
w Urzędzie Obwodu Winnickiego. Z prawej strony: Ewa Kapel-Śniowska - zastępca dyrektora Departamentu Promocji
i Edukacji w Urzędzie Marszłkowskim Woj. Świętokrzyskiego i starosta staszowski Michał Skotnicki.

W Hucie Szkła Gospodarczego ,,BTBB” w Grzybowie, gości przyjął dyr. Jacek Jaworski,
pierwszy z lewej.

W internacie, w rozmowie z uczennicami z obwodu winnickiego, które kształcą
się w Zespole Szkół w Staszowie. Niektóre dziewczęta pochodzą z tych samych
miejscowości obwodu winnickiego, co członkowie delegacji.

Na czele 34-osobowej delegacji ukraińskiej, w skład której wchodzili starostowie, burmistrzowie i pracownicy administracji samorządowej, stał dyrektor
Departamentu Współpracy Zagranicznej
w Urzędzie Obwodu Winnickiego Vołodymyr Mereszko. We wtorek, 19 września, Ukraińcy gościli w mieście i gminie
Morawica, a następnie w powiecie staszowskim, gdzie przyjęli ich: starosta staszowski Michał Skotnicki i radny Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego, dyrektor Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski. Rozpoczęto od zwiedzania pałacu w Kurozwękach z unikatową hodowlą
bizonów, prowadzoną na pastwiskach
przylegających do zespołu parkowego. Z
racji wypełnianych obowiązków, samorządowcy ukraińscy z zainteresowaniem
zwiedzili: Zespół Szkół w Staszowie z internatem oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Powiatowe Centrum Sportowe. Zadawane pytania dotyczyły nie tylko
programów nauczania czy wyposażenia
bazy dydaktycznej, ale także problemów
występujących w polskiej oświacie oraz
sposobów ich rozwiązywania. Pobyt na
ziemi staszowskiej, ukraińscy goście zakończyli zwiedzaniem Huty Szkła Gospodarczego ,,BTBB” w Grzybowie, gdzie
zapoznali się z całym procesem produkcji,
od przygotowania tzw. ,,wsadu do pieca”, po gotowe wyroby.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Na pływalni Powiatowego Centrum Sportowego, drugi z lewej: starosta
staszowski Michał Skotnicki.

Jak zwykle, największym zainteresowaniem cieszył się proces formowania
szklanych wyrobów przy piecu hutniczym.

cd. na następnej str.
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Prace hutników były fotografowane i nagrywane.

Z zainteresowaniem zwiedzano ekspozycję, gdzie zgromadzono niewielką część
dotychczas wyprodukowanych wzorów.

W dniu 19 września br., podczas
wizyty
samorządowców
ukraińskich w powiecie staszowskim,
dyrektor
Departamentu Współpracy Zagranicznej w
Urzędzie Obwodu Winnickiego
Vołodymyr Mereszko, wręczył
naczelnikowi Wydziału Promocji
i Współpracy z Zagranicą w Starostwie staszowskim Janowi Mazance, okolicznościową statuetkę
,,Za wkład w rozwój współpracy
świętokrzysko-winnickiej”.
Dyrektor Vołodymyr Mereszko,
przekazując statuetkę podkreślił, że
jest to drugie wyróżnienie wręczone
w województwie świętokrzyskim,
pierwsze otrzymał marszałek województwa Adam Jarubas. Naczelnik
Jan Mazanka koordynuje współpracę powiatu staszowskiego z miastem Winnica i samorządami powiatowymi obwodu winnickiego, nieprzerwanie od 2002 roku. Dziękując
za to wyróżnienie, zadedykował je

W muzeum Huty Szkła Gospodarczego BTBB w Grzybowie.

Statuetka za współpracę

swoim najbliższym współpracowni- nież radnym powiatu, którzy także
kom ze Starostwa, a także z innych aktywnie wspierają współpracę stajednostek organizacyjnych powiatu szowsko-winnicką.
staszowskiego, bez udziału których
Tekst i foto: Piotr Macugowski
realizacja corocznych zadań i inicjatyw nie byłaby
możliwa. Szczególne podziękowanie naczelnik
Jan Mazanka skierował pod adresem wszystkich 4
starostów powiatu staszowskiego,
którzy pełnili i
pełnią tę funkcję,
począwszy
od
nawiązania
pierwszych kontaktów z partnerami ukraińskimi.
Podziękował rówOd lewej: naczelnik Jan Mazanka i dyrektor Vołodymyr Mereszko.
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Powiat staszowski chętnie odwiedzany

W lipcu br., jak co roku gościliśmy grupę najmłodszych uczniów Sobotnio-Niedzielnej
Szkoły przy Konfederacji Polaków Podola w Winnicy. W programie pobytu znalazły
się, m.in. wyjazdy do: Kielc, Szydłowa, Kurozwęk i na Święty Krzyż. Na zdjęciu, przed
kościołem św. Władysława w Szydłowie.

Jednodniową wizytę, 19 września br., złożyła w powiecie staszowskim grupa
studentów z Winnicy realizująca projekt wspólnie ze Stowarzyszeniem
,,Siemacha” w Odporyszowie. Kierownikiem grupy była Julia Monchak
- naczelnik Wydziału ds. Młodzieży i Turystyki w Urzędzie Miejskim
w Winnicy. Na zdjęciu, w czasie zwiedzania pałacu w Kurozwękach.

Pamięć o walczących i poległych w obronie Ojczyzny, szczególnie z bitew wojny polsko-bolszewickiej 1920
roku, uczczono odprawieniem mszy świętej w kościele pw. św. Władysława i złożeniem kwiatów przed pomnikiem ofiar wojen światowych. W uroczystościach, oprócz wiernych, udział wzięli także: starosta staszowski Michał Skotnicki, wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński oraz członkowie Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego
i Oddziału Wydzielonego Strzeleckiej Obrony Wybrzeża z Gdańska.

Dzień Wojska Polskiego w Szydłowie

Przed pomnikiem ofiar obydwu wojen światowych w Szydłowie. Starosta staszowski Michał Skotnicki,
przypominając przebieg wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, zwrócił uwagę na znaczący udział
w zwycięstwie szerokich rzesz żołnierzy pochodzenia chłopskiego, którzy na apel Wincentego Witosa masowo
zgłaszali się do polskiej armii.

Kwiaty składają: starosta staszowski Michał Skotnicki, st. insp. Związku
Strzeleckiego Marian Lesiak i prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
w Szydłowie Stefan Zieliński.

Mszę świętą koncelebrowaną
w intencji poległych i pomordowanych w obronie niepodległości kraju
odprawił proboszcz szydłowskiej parafii ks. Ryszard Piwowarczyk, a homilię wygłosił ks. prefekt Mariusz
Chmura.
Po zakończeniu liturgii nastąpiło
złożenie kwiatów i zapalenie zniczy
przed pomnikiem ofiar wojen. Wcześniej szydłowscy strzelcy zaciągnęli
warty i złożyli kwiaty przy grobach
żołnierzy poległych w wojnie obronnej 1939 roku, a także przy symbolicznych mogiłach oficerów pomordowanych w Katyniu i Miednoje.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Na miejscowym cmentarzu szydłowscy strzelcy zaciągnęli warty przy mogiłach żołnierskich,
także tych symbolicznych, oficerów pomordowanych w Związku Radzieckim.
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Obradował Zarząd Powiatowy OSP

Posiedzenie Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Staszowie
odbyło się w Sielcu, w dniu 1 sierpnia br. Otworzył je i prowadził prezes, starosta staszowski Michał
Skotnicki. Główne punkty posiedzenia dotyczyły organizacji tegorocznych powiatowych zawodów
pożarniczo-sportowych oraz zasad
udzielania dotacji dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych.
W związku z planowanym do rozegrania na stadionie ,,Pogoni Staszów”,
w terminie zawodów pożarniczych,
meczem eliminacyjnym Polska-Szwecja do finału mistrzostw Europy w piłce nożnej do lat 16, uzgodniono, że
tegoroczne zawody odbędą się w Sichowie Małym, na tamtejszym obiekcie sportowym. O zasadach tegorocznego rozdziału dotacji z funduszy
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
na utrzymanie gotowości jednostek
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz remonty strażnic, poinformował komendant powiatowy
PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz.
Spotkanie było także okazją do zaprezentowania oferty wydania albumu
pt. ,,Strażacy ziemi staszowskiej”,
co uczynił red. Stanisław Bukowiec
z Agencji Wydawniczej ,,Palindrom”
s.c. z Bochni. Album miałby się ukazać w połowie przyszłego roku i zawierać historię z ostatnich dziesięcioleci, a także stan obecny jednostek
OSP z terenu powiatu staszowskiego,
a także Państwowej Straży Pożarnej
w Staszowie.
Przed zamknięciem obrad pre-

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Staszowie, jakie odbyło
się w dniu 1 sierpnia br. w Sielcu, otworzył i prowadził prezes ZOP ZOSP, starosta staszowski Michał Skotnicki.

zes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Staszowie, starosta Michał Skotnicki podziękował
wszystkim druhom za zorganizowanie
i udział w tegorocznych zawodach

pożarniczych na szczeblach gminnych
i wyłonieniu reprezentacji na wrześniowe zawody powiatowe w Sichowie Małym.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Ofertę wydawniczą albumu pt. ,,Strażacy ziemi staszowskiej” przedstawił red. Stanisław Bukowiec
z Agencji Wydawniczej ,,Palindrom” s.c. z Bochni, w środku.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Staszowie, prezesi i komendanci miejsko-gminni i gminni z terenu ziemi staszowskiej.
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W dniu 17 września br. w Sichowie Małym odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo–Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu
staszowskiego, z udziałem drużyn wyłonionych w zawodach na szczeblach gminnych.

Z zawodów powiatowych OSP

Złotym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”
uhonorowano druha Wojciecha Skowrona.

W zawodach wzięło łącznie udział 198 druhów i druhen OSP z terenu powiatu staszowskiego.

Zawody oficjalnie rozpoczął prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta
staszowski Michał Skotnicki.

Przed rozpoczęciem pierwszej konkurencji zasłużonym druhom wręczono medale ,,Złoty Znak Związku”. Od
lewej: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki,
druh Józef Folda, druh Stanisław Bator, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach
Bolesław Gradziński, sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie Mieczysław Madej
i komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz.

Zmagania strażaków
ochotników zgromadziły
liczne grono widzów, żywiołowo
dopingujących
swoich
faworytów.
Meldunek
o gotowości do
rozpoczęcia
zawodów, wiceprezesowi
Zarządu
Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kiel- Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza wręczono: druhowi Włodzimierzowi
Majczakowi i druhowi Janowi Plewie.
cach Bolesławowi
Gradzińskiemu, złożył dowódca Staszowie, starosta staszowski Miplacu, komendant miejsko-gmin- chał Skotnicki. Przed rozpoczęciem
ny OSP w Staszowie druh Grzegorz pierwszej konkurencji, zasłużonym
Kwietniewski. Zawody oficjalnie druhom wręczono odznaczenia i
rozpoczął prezes Zarządu Oddzia- medale. ,,Złotym Znakiem Związku”
łu Powiatowego Związku OSP RP w uhonorowano: druha Stanisława

Batora i druha Józefa Foldę, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza: druha Włodzimierza Majczaka i druha Jana Plewę, a złotym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”
druha Wojciecha Skowrona.
W zawodach wzięło udział 22
drużyny, w tym: 9 Drużyn OSP, 4
Kobiece Drużyny Pożarnicze, 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Chłopców i 4 Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze Dziewcząt. Łącznie 198
druhów i druhen, rywalizowało w
dwóch konkurencjach: w sztafecie
na dystansie 7x50 metrów z przeszkodami oraz w ćwiczeniach bojowych. Mimo niesprzyjającej, deszczowej pogody, rywalizacja przebiegała sprawnie i bezpiecznie.
W klasyfikacji generalnej, wśród
jednostek OSP: I miejsce zajęła OSP
z Sichowa Małego, II miejsce przypadło OSP z Kłody, na III miejscu
uplasowała się drużyna OSP z Wiśniowej. Wśród Kobiecych Drużyn
Pożarniczych zwyciężyły panie z jednostki w Koniemłotach przed Ruszczą i Wiśniową. Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców kolejne trzy miejsca zajęły nacd. na następnej str.
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stępujące drużyny: I miejsce MDP
Rytwiany, II miejsce MDP Krzczonowice, III miejsce MDP Strzelce.
W kategorii Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze Dziewcząt: I miejsce zajęła drużyna z Rytwian, II miejsce
drużyna z Koniemłotów i III miejsce
drużyna z Sichowa Małego. Wszystkim uczestnikom zawodów wręczono pamiątkowe dyplomy, natomiast
najlepsze drużyny z poszczególnych
kategorii odebrały puchary, medale
i nagrody rzeczowe, a także pieniężne, ufundowane przez władze samorządowe poszczególnych gmin.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Organizatorzy zawodów i goście zaproszeni, od lewej: sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Staszowie Mieczysław Madej, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Marek Chyla, eurodeputowany
dr inż. Czesław Siekierski i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta
staszowski Michał Skotnicki.

Jako pierwsze wystartowały drużyny OSP, sztafetą na dystansie
7x50 metrów z przeszkodami.

Po zakończeniu sztafet przez drużyny OSP
wystartowały Kobiece Drużyny Pożarnicze.

Kobiece Drużyny Pożarnicze w sztafecie.

Ćwiczenia bojowe drużyn OSP.

Drużyny OSP w ćwiczeniach bojowych.

Puchar, medale, nagrody i dyplomy odbierają dziewczęta z MDP Rytwiany
zwyciężczynie zawodów w tej kategorii.
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Wśród Kobiecych Drużyn Pożarniczych zwyciężyły panie z jednostki w Koniemłotach.

Z prawej: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Rytwian – I miejsce, z lewej:
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Krzczonowic – II miejsce.

Puchar za zajęcie I miejsca w zawodach drużynie OSP z Sichowa Małego wręcza
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta
staszowski Michał Skotnicki.

Dla drużyny OSP Sichów Mały za zwycięstwo w ćwiczeniach bojowych, puchar
ufundował prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w
Kielcach Mirosław Pawlak, w imieniu którego puchar wręczyli: prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta staszowski
Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta
staszowski Michał Skotnicki, ufundował puchar dla zwycięskiej drużyny MDP Dziewcząt
w konkurencji ćwiczenia bojowe. MDP Chłopców, za zwycięstwo w ćwiczeniach
bojowych, otrzymała puchar ufundowany przez dyrektora P.P.H.U. SUBOR Marcina Ptaka.

Dla Kobiecej Drużyny Pożarniczej, która
zwyciężyła w konkurencji ćwiczenia
bojowe, puchar ufundował komendant
powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał
Gajewicz. Puchar odebrała druhna Patrycja
Krzesaj z KDP Koniemłoty.

Zawodnikom i organizatorom zmagań,
kończąc oficjalnie zawody, pogratulował
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Staszowie starosta
staszowski Michał Skotnicki.

Wspólne zdjęcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców i Dziewcząt z Rytwian, które zwyciężyły w tych kategoriach.
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90 lat OSP w Wiązownicy Małej

Jubileusz 90-lecia powstania jednostki OSP w Wiązownicy Małej, świętowano w niedzielę, 24 września br. Mszę świętą, przy ołtarzu polowym
przed strażnicą, odprawili: proboszcz miejscowej parafii pw. św. Michała
ks. kan. Wiesław Opiat i ks. Mariusz Piotrowski z Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, rodowity wiązowniczanin.
Po zakończeniu liturgii przystąpiono do najbardziej podniosłego
punktu obchodów, tj. przekazania
sztandaru jednostce, który następnie został udekorowany złotym me-

dalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”.
Uhonorowano także zasłużonych
druhów, odznakę ,,Za wysługę 70
lat członkostwa” i statuetkę św. Floriana, wręczono byłemu prezesowi

jednostki, druhowi Henrykowi Dudkowi. Ponadto, złotymi, srebrnymi i
brązowymi medalami ,,Za zasługi dla
pożarnictwa” wyróżniono siedmiu
druhów. Zaproszeni goście złożyli
gratulacje i życzenia, potwierdzone
grawertonami i okolicznymi listami,
przekazanymi na ręce prezesa OSP
w Wiązownicy Małej druha Lucjana
Piotrowskiego. Jubileusz zakończono
poczęstunkiem strażackim i zabawą
taneczną.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Mszę świętą odprawili: proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Wiązownicy
Małej ks. kan. Wiesław Opiat i pochodzący z Wiązownicy Małej ks. Mariusz
Piotrowski z Kurii Sandomierskiej, brat prezesa Lucjana Piotrowskiego.

Zaproszeni goście i druhowie strażacy uczestniczący we mszy świętej.

Fundator sztandaru jednostki dyrektor P.P.H.U. SUBOR Marcin Ptak przekazał
sztandar na ręce wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
RP w Kielcach Bolesława Gradzińskiego.

Prezes Lucjan Piotrowski przekazał sztandar pocztowi druhów z jednostki OSP
Wiązownica Mała.

Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach Bolesław
Gradziński, udekorował sztandar złotym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”.

Zasłużonych druhów uhonorowano: złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami,
„Za zasługi dla pożarnictwa”.
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Po wręczeniu odznaki ,,Za wysługę 70 lat członkostwa” i okolicznościowej statuetki św. Floriana druhowi Henrykowi Dudkowi, wieloletniemu prezesowi OSP
w Wiązownicy Małej i strażakowi z 70-letnim stażem członkowskim.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Na zakończenie obchodów, prezes Lucjan
OSP RP w Staszowie, starosta staszowski Michał
Piotrowski odczytał list od posła na Sejm
Skotnicki, wręczył prezesowi Lucjanowi Piotrowskiemu
Gratulacje druhom OSP Wiązownica Mała złożył poseł na okolicznościowy grawerton i podziękował za organizację Kazimierza Kotowskiego, a także podziękował
wszystkim za przybycie i złożone życzenia.
Sejm RP Krystian Jarubas.
obchodów jubileuszu.

Obchody zakończyła defilada pocztów sztandarowych, prowadzona przez dowódcę uroczystości komendanta miejsko-gminnego OSP RP w Staszowie
druha Grzegorza Kwietniewskiego.
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W sobotę 9 września br., w Rudzie świętowano 70-lecie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Tradycyjnie rozpoczęto odprawieniem uroczystej mszy świętej
w intencji zmarłych druhów i pomyślnej służby w czasie obecnym
i w przyszłości.
Po zakończeniu części kościelnej,
dowódca uroczystości mł. asp. Łukasz
Kruk złożył meldunek o gotowości do
dalszych obchodów wiceprezesowi
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP w Kielcach, wicewojewodzie świętokrzyskiemu Andrzejowi Bętkowskiemu. Rys historyczny
jednostki odczytał prezes OSP w Rudzie druh Stanisław Meszek, po czym
sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie
Mieczysław Madej poprowadził ceremonię odznaczenia sztandaru jed-

70 lat OSP w Rudzie

nostki oraz zasłużonych druhów medalami ,,Za zasługi dla pożarnictwa”
i ,,Odznakami Strażak Wzorowy”.
Sztandar jednostki został odznaczony srebrnym medalem ,,Za zasługi dla
pożarnictwa”, natomiast medalami złotymi uhonorowano 3 druhów,
medalami srebrnymi 6 druhów a medalami brązowymi 8 druhów. ,,Odznaki Strażak Wzorowy” otrzymało
11 druhów. Ponadto zasłużonym dla
rozwoju jednostki samorządowcom,
przedsiębiorcom i druhom wręczono
pamiątkowe puchary wyprodukowane i ufundowane przez prezesa Tadeusza Wrześniaka – właściciela Hut
Szkła Gospodarczego.

Poczty sztandarowe jednostek z gminy Rytwiany.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Artur Czerwiec

Dowódca uroczystości mł. asp. Łukasz Kruk składa
meldunek o gotowości do obchodów uroczystości
wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP w Kielcach, wicewojewodzie
świętokrzyskiemu Andrzejowi Bętkowskiemu.

Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP w Kielcach, wicewojewoda świętokrzyski Andrzej
Bętkowski odznaczył sztandar OSP Ruda srebrnym medalem
,,Za zasługi dla pożarnictwa”.

Osobom zasłużonym dla jednostki,
naczelnik Wiesław
Anioł wręczył
pamiątkowe
puchary, odbiera
wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Staszowie
Marek Chyla.
Medalami złotymi,
srebrnymi i
brązowymi
,,Za zasługi dla
pożarnictwa”
uhonorowano łącznie
17 druhów, 11
druhów otrzymało
,,Odznakę Strażak
Wzorowy”.

Puchary 70-lecia OSP
Ruda otrzymali także
zasłużeni druhowie.
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Obchody jubileuszu 100. rocznicy utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęcławicach Górnych odbyły się w niedzielę 13 sierpnia br. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości komendanta gminnego OSP
w Bogorii Sławomira Kapustę prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP w Kielcach druhowi Mirosławowi Pawlakowi, biało-czerwoną flagę podniesiono na maszt i odegrano hymn państwowy.

100 lat OSP w Pęcławicach Górnych

odprawili:
kapelan
druhów strażaków powiatu staszowskiego
ks. kan. Andrzej Wierzbicki i proboszcz parafii pw. św. Jerzego w
Szczeglicach ks. kan.
Stanisław Wiktor.
Część oficjalną uroczystości rozpoczęto
odczytaniem,
przez
druhnę Karolinę Zając,
rysu historycznego
Poczty sztandarowe i pododdział druhów przemaszerowały w miejsce
uroczystości.
jednostki w PęcłaZaproszonych gości, mieszkańców wicach Górnych, po czym nastąpiło
Pęcławic Górnych i gminy Bogoria pożegnanie z dotychczas reprezenpowitał prezes jednostki Marcin tującym jednostkę sztandarem, który
Adamczyk.
został odprowadzony na honorowe
Mszę świętą w intencji strażaków miejsce do strażnicy. Akt nadania

Nowy sztandar, w 100-lecie istnienia jednostki OSP w Pęcławicach Górnych, został
odznaczony ,,Złotym Znakiem Związku”.

Medale srebrne otrzymało 5 druhów, w tym: prezes Marcin Adamczyk i naczelnik
Tomasz Chłodnicki oraz 3 druhów w pocztach sztandarowych.

Mszę świętą w intencji strażaków odprawili: kapelan
druhów strażaków powiatu staszowskiego ks.
kan. Andrzej Wierzbicki i proboszcz parafii pw. św.
Jerzego w Szczeglicach ks. kan. Stanisław Wiktor.

Historię jednostki OSP w Pęcławicach Górnych
odczytała druhna Karolina Zając.

Złotymi medalami ,,Za zasługi dla pożarnictwa” zostali uhonorowani:
Tomasz Zając i Jerzy Chudy.

Odznaki ,,Strażak wzorowy” wręczyli: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki,
wiceprezes Zarządu Powiatowego Grzegorz Forkasiewicz i wójt gminy
Bogoria Władysław Brudek.

cd. na następnej str.
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nowego sztandaru i jego odznaczenie Złotym Znakiem Związku
odczytał sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Staszowie druh Mieczysław Madej. Sztandar odznaczył i przekazał prezes Zarządu Wojewódzkiego
druh Mirosław Pawlak. Następnie
zasłużonych druhów odznaczono
medalami ,,Za zasługi dla pożarnictwa”. Złotym medalem uhonorowano druhów: Jerzego Chudego i
Tomasza Zająca, wręczono także 5
medali srebrnych, 6 brązowych, a

także 6 odznak ,,Wzorowy strażak”.
Zarząd jednostki podziękował zasłużonym osobom dla rozwoju OSP
w Pęcławicach Górnych wręczając
12 okolicznościowych pucharów i
dyplomów. Ostatnim punktem obchodów były wystąpienia zaproszonych gości. Komendant powiatowy
PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz przekazał prezesowi Marcinowi
Adamczykowi list gratulacyjny od
komendanta Wojewódzkiego PSP w
Kielcach st. bryg. Adama Czajki, a
prezes Zarządu Oddziału Powiato-

Osobom zasłużonym dla jednostki OSP w Pęcławicach Górnych wręczono pamiątkowe puchary.

wego Związku OSP RP w Staszowie,
starosta staszowski Michał Skotnicki
wręczył okolicznościowy grawerton.
Po zakończeniu części oficjalnej i
rozformowania pododdziału pocztów sztandarowych i druhów OSP,
rozpoczęto festyn strażacki, w którym wystąpili: Orkiestra Grupy Azoty
KiZChS ,,Siarkopol” SA w Grzybowie,
sekcja wokalna Gminnego Ośrodka
Kultury w Bogorii, Bractwo Rycerskie
Zamku Szydłów oraz zespoły: Fire
Play i Mega Dance.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Dowódca uroczystości komendant gminny OSP w Bogorii Sławomir Kapusta melduje
prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druhowi
Mirosławowi Pawlakowi o zakończeniu uroczystości.

W Staszowie czytano „Wesele”

W 2017 roku, lekturą ,,Narodowego Czytania” wybrano ,,Wesele”
Stanisława Wyspiańskiego. Dramat ten zwyciężył 3 inne propozy- w Staszowie Kazimiera Dorosińska nież i temu wydarzeniu towarzyszycje w głosowaniu internetowym. i Stanisław Ratusznik, a następnie: ła muzyka, grała Kapela Estradowa
Ogólnopolski finał tegorocznej uczniowie, rodzice, członkowie ,,Dys- Staszowskiego Ośrodka Kultury.
edycji zaplanowano na sobotę 2 kusyjnego Klubu Książki” i stali czytelTekst: Paulina Majczak
Fot: archiwum Biblioteki
września br. Również w powiecie nicy biblioteki.
Miasta i Gminy w Staszowie
Jak przystało na wesele, rówstaszowskim, w tym dniu, czytano
„Wesele”, m.in. w staszowskim Ratuszu, który w sobotnie przedpołudnie gościł: samorządowców, uczniów szkół
wszystkich
szczebli,
regionalistów i stałych
czytelników
Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Staszowie.
Czytanie
rozpoczęli: starosta staszowski
Michał Skotnicki i przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Dominik
Rożek. Następnie dołączyli: burmistrz miasta
i gminy Staszów Leszek
Kopeć, dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego
w Staszowie Anna Karasińska,
członkowie Uczestnicy Narodowego Czytania ,,Wesela” 2017 w Staszowie, w pierwszym rzędzie od lewej: przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Dominik
Uniwersytetu III Wieku
Rożek i starosta staszowski Michał Skotnicki.
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Z zebrania Powiatowego SZS w Staszowie

W dniu 15 września br., w Starostwie staszowskim odbyło się zebranie Powiatowego Szkolnego Związku
Sportowego w Staszowie. Prowadzący zebranie,   przewodniczący PSZS Jacek Więckowski, przedstawił sprawozdanie z realizacji imprez sportowych, a także podsumował wojewódzką rywalizację sportową i przedstawił
ranking szkół za miniony rok szkolny 2016/2017.

Od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, prowadzący spotkanie przewodniczący Powiatowego Szkolnego
Związku Sportowego w Staszowie Jacek Więckowski, zastępca przewodniczącego Krzysztof Kazberuk.

W tymże roku, Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w Staszowie, zorganizował 22 imprezy powiatowe,
m.in. w dyscyplinach: sztafetowe biegi przełajowe, mini koszykówka, piłka
siatkowa, ręczna i nożna dziewcząt i
chłopców. PSZS był także gospodarzem 12 półfinałów wojewódzkich,
m.in. w siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej oraz drużynowym tenisie
stołowym dziewcząt i chłopców. We
wszystkich imprezach sportowych
uczestniczyło ogółem 2 tys. 411 osób.
W rezultacie bardzo dobrej organizacji i optymalnym wykorzystaniu infrastruktury sportowej, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w
Staszowie, był gospodarzem 6 Finałów
Wojewódzkich, m.in.: Igrzysk Indywidualnych i Drużynowych w Biegach
Przełajowych w Rytwianach, Igrzysk
w III–boju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców w Rytwianach, Igrzysk
w koszykówce dziewcząt w Oleśnicy
oraz Igrzysk w unihokeju dziewcząt
i chłopców w Rytwianach. W dalszej
części zebrania, ustalono powiatowy
kalendarz imprez sportowych dla
szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, na rok szkolny 2017/2018. Kończąc posiedzenie,
przewodniczący Jacek Więckowski podziękował fundatorom nagród w rozgrywkach powiatowych: Starostwu
Powiatowemu w Staszowie, Urzędowi
Miasta i Gminy w Połańcu oraz Urzędom Gmin w Rytwianach i Oleśnicy.

Starosta Michał Skotnicki, dziękując za dotychczasowe zaangażowanie, życzył wszystkim uczestnikom zebrania
dalszych sukcesów sportowych.

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Tekst: Michał Skrętek
Foto: Jan Mazanka
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W trakcie realizacji projektu „Dobry start - lepsza przyszłość”
Włączanie społeczne i walka
z ubóstwem oraz rozwój wysokiej
jakości usług społecznych, to główny kierunek realizacji przez Powiat
Staszowski - Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Staszowie,
projektu pn. „Dobry start – lepsza
przyszłość”. Projekt, realizowany
w okresie od lutego 2017 r. do
grudnia 2018 r., jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020.
Uczestnikami projektu są osoby
niepełnosprawne intelektualnie oraz
ze sprzężonymi schorzeniami, rodziny zastępcze i ich wychowankowie,
a także kandydaci na rodziców zastępczych. Dotychczas, podczas półrocznego okresu realizacji projektu
zostało zrealizowane już wiele działań. M.in., zostało utworzone dwupokojowe mieszkanie treningowe,
w którym osoby niepełnosprawne,
pod opieką trenerów, psychologa
i informatyka, uczą się samodzielnie
mieszkać. Podczas treningów prowadzona jest nauka: prania, przygotowywania posiłków, obsługi sprzętu
gospodarstwa domowego, sprzątania, dbania o higienę osobistą
i zdrowie, nauka obsługi komputera, a także zagospodarowania czasu
wolnego. W trakcie pobytu w miesz-

W marcu br., podczas rozpoczęcia realizacji zadania, uczestników projektu powitał starosta
Michał Skotnicki. Założenia oraz cele projektu „Dobry start – lepsza przyszłość”, przedstawiła dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Ogórek.

kaniu treningowym uczestnicy mają
również możliwość poprawy kondycji
fizycznej. Korzystają ze wspólnych
spacerów, zewnętrznej siłowni, uprawiają Nordic Walking, grają w badmintona.
W ramach kontaktów społecznych,
uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji publicznych np.
Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, banku,
poczty, bibliotek, zakładów fryzjerskich oraz kawiarni. W kompleksie
klasztornym w Pustelni Złotego Lasu
w Rytwianach, w miesiącu czerwcu
br., odbyło się spotkanie uczestników projektu, opiekunów i rodziców,
Trening mieszkaniowy w Sichowie Dużym –
warsztaty psychologiczne.

Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara na spotkaniu
z uczestnikami projektu i kadrą zarządzającą, na czele z dyr. PCPR Anną Ogórek.

W mieszkaniu treningowym, przygotowanie
posiłków.
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którego celem było kształtowanie
nawyków grzecznościowych, utrwalanie zasad obowiązujących przy stole, zwiększenie samodzielności oraz
aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym. W trakcie pobytu w Pustelni wszyscy uczestnicy zwiedzali
pokamedulski kompleks klasztorny,
a następnie wspólnie grillowali. Dla
rodzin zastępczych w ramach projektu zapewniono wsparcie systemu
pieczy zastępczej poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz
poprzez wsparcie rodzin zastępczych
i ich wychowanków. Dla rodziców
przeprowadzono 5-dniowe wyjazdowe warsztaty psychologiczne i pedagogiczne dot. wspierania umiejętności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia odbyły się w Kompleksie Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Marzenie” w Zakopanem.
Dla rodziców zastępczych prowadzone jest indywidualne i grupowe
wsparcie, które realizuje psycholog.
Spotkania mają na celu dzielenie
się problemami i doświadczeniami
w wychowywaniu dzieci w rodzinie
zastępczej oraz radzenia sobie z występującymi problemami wychowawczymi, a także przygotowanie rodziny do lepszego rozumienia dziecka
z zaburzeniami emocjonalnymi i rozwiązywania kryzysów. Ponadto w ramach projektu rodzinom zastępczym
i ich wychowankom oraz osobom
niepełnosprawnym, zapewniono nieodpłatne poradnictwo psychologiczne i konsultacje prawne.
Tekst i foto: Zbigniew Uss-Wąsowicz

Uczestnicy projektu poznają funkcjonowanie instytucji publicznych, od lewej: wicestarosta Tomasz
Fąfara, starosta staszowski Michał Skotnicki, dyrektor PCPR w Staszowie Anna Ogórek
i uczestnicy projektu.

W bibliotece pedagogicznej w Staszowie.

W Zakopanem, przed odjazdem.
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W tym roku
postawiono na młodzież

W nawiązaniu do umowy o współpracy powiatów staszowskiego
i rawskiego, podpisanej w dniu 3
marca br., w Starostwie staszowskim, w roku bieżącym postawiono
runki do biegania i jazdy
na wymianę młodzieży i realizację
na rowerze, a także na
projektów sportowo-kulturalnych.
pływalni
Powiatowego
W pierwszej dekadzie lipca, ucznioCentrum Sportowego, jak
wie z Rawy Mazowieckiej, wraz z przerównież tradycyjna gowodniczącą Rady Powiatu Rawskiego
ścinność Internatu ZespoMarią Charążką i wiceprzewodnicząłu Szkół sprawiły, że obozy
cym Grzegorzem Stefaniakiem wzięli
treningowe w Staszowie
udział w polsko-ukraińskim plenerze
młodych rawskich triathmalarskim, o czym pisaliśmy w polonistów, na stałe zostały
przednim kwartalniku, ( str. 12-13 ).
wpisane do kalendarza
W zamian, wizytę w powiecie rawskim
sportowych zajęć Klubu.
złożyli szydłowscy strzelcy z komendanTekst i foto:
tem Marianem Lesiakiem, którym goJanusz Mierzejewski
spodarze przygotowali bardzo ciekawy
i Jan Mazanka
program pobytu umożliwiający, m.in.
poznanie historii
i miejsc związanych z walkami
w czasie powstań
narodowych
i obydwu wojen
światowych. Miłym gestem była
także podróż do
oddalonej o 75
km
Warszawy,
ze zwiedzaniem
warszawskiej Starówki i Stadionu
Narodowego.
Uczniowie
z Rawy Mazowieckiej
gościli
ponownie
Staszowie
w
w dniach 24 – 29
sierpnia,
realizując
program
treningowy najmłodszych członków Klubu TriaW Zespole Pałacowym Kurozwęki.
tlon Rawa. Wa-

Starosta staszowski Michał Skotnicki wraz z komendantem Marianem
Lesiakiem zaprosili gości z Rawy Mazowieckiej na turniej strzelecki,
który odbył się na strzelnicy Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego.
Puchar starosty odbiera zwyciężczyni turnieju Roksana Rudzka.

Oprócz zajęć sportowych młodzi rawczanie poznawali historię oraz
zabytki ziemi staszowskiej i świętokrzyskiej, również klasztor
na Świętym Krzyżu.

Najmłodsi rawscy triathloniści w Szydłowie na tle murów obronnych
i Bramy Krakowskiej.

Każdy z uczestników turnieju otrzymał pamiątkowy dyplom.
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Przed odjazdem, gości z Rawy Mazowieckiej pożegnali: starosta
staszowski Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara.

Z szydłowskim strzelcami spotkał się starosta rawski Józef Matysiak. Zdjęcie przed Starostwem
Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, po spotkaniu w gabinecie starosty.

W szańcu mjr. Hubala w Anielinie k/Inowłodza, napis na tablicy głosi: ,,Tu walczył i zginął 30.IV.1940
roku major Henryk Dobrzański ,,HUBAL”, dowódca oddziału Wojska Polskiego, nieustraszony
żołnierz, pierwszy partyzant”.

Przed Kościołem Garnizonowym w Warszawie uczniowie
powiatów rawskiego i staszowskiego, symbolicznie dołączyli do
akcji ,,Rycerze Biało-Czerwonej”, mającej na celu popularyzację
eksponowania biało-czerwonych barw narodowych.

W hołdzie Powstańcom Warszawskim.

Przed Stadionem Narodowym w Warszawie, trzeci z lewej: dyr. Biura Rady Powiatu Rawskiego Tomasz Góraj.

Cmentarz parafii pw. św. Stanisława w Rawie Mazowieckiej. Warta honorowa
szydłowskich strzelców na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego,
poległych we wrześniu 1939 r. oraz członków ruchu oporu poległych lub
zamordowanych podczas okupacji hitlerowskiej.
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W niedzielę, 23 lipca 2017 r. na zamku w Szydłowie odbył się Rycerski
Turniej ze Śliwką. Choć pogoda pokrzyżowała nieco plany organizacyjne,
to i tak pod względem frekwencyjnym imprezę można zaliczyć do udanych.

Turniej rycerski ze śliwką

Organizatorzy wydali niemal
2.400
bezpłatnych biletów, a do
Szydłowa
przyjechało
ponad
160
członków
bractw rycerskich
z całej Polski, w
tym też 30 rycerzy z dwóch grup
zagranicznych:
Szent György Lovagrend (Rycerze
Świętego Jerzego)
z Visegrádu na
Węgrzech i Skupina historického
šermu
Cohors
(Grupa Szermierki
Historycznej Cohors) z Prešova na
Słowacji.
Rycerski turniej ze śliwką to

Orszak rycerski wkracza do Szydłowa.

impreza, która miała na celu przybliżyć
historyczne i naturalne walory Szydłowa. Do tych pierwszych zaliczają się
dużej klasy zabytki z obwarowaniami
miejskimi, a do drugich – szydłowska
śliwka. Całość rozpoczęto od przemarszu grup rycerskich ulicami Szydłowa
do kościoła pw. św. Władysława ma
uroczystą mszę świętą. Po jej zakończeniu rycerze i damy dworu powrócili
na dziedziniec zamkowy, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie turnieju. Turniej
rozpoczął się zgodnie z planem od pokazu tańców Dziecięcego Zespołu Tańca Dawnego. Był to pierwszy występ
zespołu przed szeroką publicznością,
bardzo udany zresztą, bo nagrodzony
gromkimi oklaskami. Następnie wystąpili Cohorsi ze Słowacji a po nich
Węgrzy, którzy swój pierwszy występ
zakończyli w strugach deszczu. Duże
uznanie publiczności wzbudziły dwa
pokazy konne w wykonaniu Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich.
Niestety, burza i ulewny deszcz sprawił, że organizatorzy zrezygnowali
z biegu rycerskiego dla publiczności
i bitwy o zamek. Po drugim pokazie
konnym odbyła się ceremonia zakończenia imprezy.
Tekst i foto: Piotr Walczak

Przemawia starosta Staszowski Michał Skotnicki.

Podczas walk rycerskich.

Łucznicy prezentują swoje umiejętności.

Przemarsz grup rycerskich ulicami Szydłowa.
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Kolejny, w tym roku jubileuszowy, 20. weekend ze śliwką już za nami.  W tym roku, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, Święto Śliwki ograniczono do jednego dnia tj. 20 sierpnia. Tradycyjnie rozpoczęto
mszą świętą koncelebrowaną, którą w kościele pw. św. Władysława odprawili: proboszcz parafii ks. Ryszard Piwowarczyk, ks. prof. Roman Sieroń z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i ojciec redemptorysta prof. Paweł
Mazanka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  

Deszczowy weekend ze śliwką

W oficjalnej części obchodów Święta Śliwki, które odbyło się w sali gimnastycznej szydłowskiego gimnazjum,
obok licznego grona sadowników,
uczestniczyli zaproszeni goście, m.in.:
poseł do Parlamentu Europejskiego
Paweł Zalewski, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w
Kielcach Jacek Kowalczyk, delegacja z
gminy Šiluva na Litwie na czele z wójtem
Juozasem Šlepasem, a także delegacja z
gminy Łącko z wójtem Janem Dziedziną. Wszystkim sadownikom i zaproszonym gościom podziękował za przybycie
wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński,
któremu starostowie Święta Śliwki Re-

Podczas mszy świętej, kosz szydłowskich śliwek ks. proboszczowi Ryszardowi Piwowarczykowi przekazali
starostowie Święta Śliwki, Renata Janecka i Dariusz Bławat z Szydłowa.

Za zaproszenie podziękował poseł do Parlamentu Europejskiego Paweł Zalewski.

nata Janecka i Dariusz Bławat, wręczyli
kosz owoców. Następnie odbył się koncert Orkiestry Dętej z Łącka, której muzycy wystąpili w strojach góralskich.

Orkiestra Dęta z Łącka zagrała muzykę góralską.

Organizatorami imprezy byli: Gminne Centrum Kultury w Szydłowie i Urząd
Gminy Szydłów. Honorowy patronat
objęli: wojewoda świętokrzyski Agata

Wojtyszek, marszałek województwa
świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz
starosta staszowski Michał Skotnicki.

Z powodu ulewnego deszczu świętowano w hali sportowej szydłowskiego gimnazjum.

Tekst i foto: Michał Skrętek

42

Zlot Karawaningowy „Święto Śliwki” – Szydłów 2017
W dniach 18 - 20 sierpnia br.,
odbył się w Szydłowie 1. Ogólnopolski Zlot Karawaningowy „Święto Śliwki” zorganizowany przez
wójta gminy Szydłów – Jana Klamczyńskiego i Katolickie Stowarzyszenie Karawaningowe „Razem w
Drodze”.
Część uczestników przyjechała już
w czwartek, ale oficjalne przyjmowanie załóg rozpoczęło się w piątek.
Każda załoga otrzymała „pakiet informacyjno-turystyczny” przygotowany
przez Biuro Zlotu dzięki życzliwości
Urzędu Gminy w Szydłowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Szydłowie, Starostwa Powiatowego w Staszowie,
redakcji „Polskiego Caravaningu”
oraz portalu CampRest.com. Na zlot
dotarło 67 załóg z całej Polski (najdalsze z Rumii, Olsztyna i Sokołowa
Podlaskiego), razem około 160 osób.
Piątek upłynął na spotkaniach w gronie znajomych, dzieleniu się wrażeniami z wakacyjnych wyjazdów oraz
planami na resztę sezonu. W sobotę,
o godz. 10.00, uroczystego otwarcia
zlotu oraz powitania gości dokonali:
wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, starosta powiatu staszowskiego

Michał Skotnicki,
proboszcz
szydłowskiej parafii
ks. Ryszard Piwowarczyk oraz prezes KSK Razem w
Drodze
Włodzimierz Rybczyński.
Komandorem Zlotu był Andrzej Batory. Po oficjalnej
części był czas na
zwiedzanie Szydłowa, a po południu i wieczorem
uczestnicy wzięli
Starosta staszowski Michał Skotnicki, na ręce prezesa KSK Razem w Drodze
dział w Święcie Włodzimierza Rybczyńskiego, przekazał symboliczny puchar, wraz z zaproszeniem
na rok przyszły, dla wszystkich uczestników zlotu.
Śliwki oraz w koncercie zespołu ENEJ. Niedziela to uro- ło się wydobyć z błota, przy czym i tak
czysta Msza św. na rozpoczęcie świę- wszystkim dopisywały humory. Mota, z udziałem Orkiestry z Łącka, która krzy, ubłoceni, ale szczęśliwi wszyscy
później dała koncert na sali gimna- wrócili do domów, gdzie będą mieć o
stycznej w szydłowskim gimnazjum, czym opowiadać. Miejmy nadzieję, że
gdzie ze względu na niepogodę zo- za rok znów się spotkamy, a pogoda
stała przeniesiona część uroczystości. będzie nieco lepsza. Tak więc, już za
Niestety, kilkunastogodzinne opady rok ponownie zapraszamy do Szydłosprawiły, że do wyciągania kampe- wa z okazji Jubileuszowego 20. Turrów i przyczep zaangażowane zo- nieju Rycerskiego.
stały, dzięki pomocy gminy Szydłów,
Tekst: ks. Mariusz Chmura
dwa ciągniki. Wszystkie pojazdy udaFoto: archiwum zlotu

Razem w Drodze ponownie na ziemi staszowskiej
W dniach 8 - 10 września br. na
terenie gminy Łubnice odbyło się
V Terenowe Spotkanie Członków
Katolickiego Stowarzyszenia Karawaningowego ,,Razem w Drodze”.
Do Łubnic przybyło 25 załóg (55
osób) z całej Polski, jedna z załóg
przyjechała aż z Wejherowa. Coraz
więcej fanów zyskują samochody
z przyczepą i kampery, które wielu
nazywa pieszczotliwie ,,domkami
na kółkach”. W europejskich krajach
moda na taką formę wypoczynku
święci triumfy od dawna. W Polsce
karawaning szybko zdobywa nowych zwolenników. Zlot rozpoczął
się wernisażem wystawy fotograficznej pt. ,,Kamperem na wysokościach” ks. Mariusza Chmury, który
jest wiceprezesem KSK ,,Razem w
Drodze”, a jednocześnie prefektem
parafii w Szydłowie. Wystawa fotograficzna przedstawiająca zdjęcia z
tegorocznego wakacyjnego wyjazdu w Dolomity i Alpy Włoskie oraz
Alpy Francuskie zachwyciła wszystkich uczestników wernisażu. Zdjęcia

ks. Mariusza Chmury przedstawiają
najpiękniejsze zakątki Europy, w tym
La Salette – piękne Sanktuarium Matki Bożej Płączącej, położone wśród
szczytów alpejskich, ale i jedne z najniebezpieczniejszych dróg Europy –
Passo dello Stelvio czy przełęcz Cime
de Bonette (obie na wysokościach
prawie 3000 m n.p.m.). Drugi dzień

zlotu obfitował w zwiedzanie ciekawych miejsc na terenie gminy Łubnice i gmin sąsiednich, m.in.: klasztoru
pokamedulskiego w Rytwianach, kościoła w Beszowej, Bazyliki Mniejszej
w Pacanowie i Muzeum Kolejnictwa
w Szczucinie.
Tekst: Aleksandra Stachniak
Foto: Centrum Kultury w Łubnicach

Razem w Drodze ponownie na ziemi staszowskiej, przed kościołem w Beszowej.
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40 lat posługi kapłańskiej księdza proboszcza

W dniu 15 sierpnia br., ksiądz
Edward Szymczyk - proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Potoku, obchodził
40. rocznicę święceń kapłańskich.
Z tej okazji, w dniu święta Wniebowzięcia Patronki Parafii, wierni,
a także sprawujący liturgię księża,
podziękowali księdzu Ryszardowi
za 40-letnią służbę kościołowi.
Mszę świętą koncelebrowaną
odprawił dziekan Dekanatu Chmiel-

nickiego ks. kan. Franciszek Siarek,
homilię wygłosił ojciec Franciszek
ze Zgromadzenia Księży Sercanów z
Kątów Starych. Wśród składających
życzenia i gratulacje był, m.in. starosta staszowski Michał Skotnicki, który
Księdzu Jubilatowi życzył wielu Łask
Bożych, jak również dużo zdrowia
i wszelkiego dobra na każdy dzień
pracy i posługi kapłańskiej. Starosta
pogratulował także księdzu proboszczowi dotychczasowych sukcesów,

Mszę świętą koncelebrowaną odprawił dziekan Dekanatu Chmielnickiego ks. kan. Franciszek
Siarek, z lewej: proboszcz parafii pw. św. Władysława w Szydłowie, z prawej ojciec Franciszek
ze Zgromadzenia Księży Sercanów z Kątów Starych k/Stopnicy, który wygłosił homilię.

Tradycyjnie, już od kilku lat,
Grupa Rekonstrukcji Historycznych Oddział Partyzancki „Jędrusie”, wziął udział w inscenizacji
historycznej w Ociesękach.

nie tylko z tytułu głoszenia Słowa
Bożego, ale także w działaniach na
rzecz zachowania wielowiekowego
dorobku kultury sakralnej świątyni
w Potoku oraz prac związanych z remontem i odnowieniem kościoła. Na
uroczystej mszy świętej obecny był
także wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, jak również Zbigniew Piątek
– wójt gminy Piekoszów, skąd pochodzi Ksiądz Jubilat.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Wśród wiernych byli, m.in. starosta staszowski Michał Skotnicki, wójt
gminy Szydłów Jan Klamczyński i wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek
z małżonką Małgorzatą.

Inscenizacja w Ociesękach

W dniu 30 lipca br., dziesięcioosobowa grupa staszowian uczestniczyła w tej widowiskowej imprezie. Staszowscy rekonstruktorzy
wspomogli polskich żołnierzy z armii „Kraków”, biorących udział w
bitwie pod Broniną. Staszowianie
wcielili się w role ludności cywilnej
i oddziałów pomocniczych Wojska
Polskiego.
Ponadto, w minionych 4 miesiącach Grupa Rekonstrukcyjna
uczestniczyła także: w obchodach
Dnia Dziecka w Łubnicach, odsłonięciu pomnika ku czci pomordowanych mieszkańców Szydłowa, w
uroczystościach partyzanckich na
Wygwizdowie i w Cebrze oraz w
obchodach 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego, zorganizowanych w Staszowie.
Tekst: Paweł Ciepiela
Foto: Jan Mazanka

Tym razem w Cebrze, 16 lipca br., Grupa Rekonstrukcji Historycznych Oddział Partyzancki „Jędrusie”
i ułani 27 Pułku Króla Stefana Batorego z Nieświeża, w czasie uroczystości upamiętniających poległych
i pomordowanych w sierpniu 1944 roku.
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W Cebrze, gmina Bogoria, w nocy z 4 na 5 sierpnia 1944 roku, w ramach Akcji ,,Burza”,  84 partyzantów III batalionu 2 pp. Legionów Armii
Krajowej rozbiło batalion Wehrmachtu ochraniający tabor, zdobywając
broń, amunicję, środki opatrunkowe, dwie kuchnie polowe i inne dobra.

Upamiętniono ofiary w Cebrze

Liturgię mszy świętej odprawił ks. Jerzy Kubik – proboszcz parafii
pw. św. Mikołaja Biskupa w Kiełczynie.

W akcji polegli: por. Adam
Hamerski
ps.
,,Babinicz” i podchor. Leon Szymalski ps. ,,Sęp”.
Po wycofaniu się
ze wsi żołnierzy
AK, w kilka godzin później, w
ramach represji
zostali zamordowani przez Niem-

Za pamięć o czynach zbrojnych Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich podziękował
starosta staszowski Michał Skotnicki.

ców: kpr. Józef Kućma ps. ,,Jodła”
ur. w 1914 r., szer. Walenty Kućma
ps. ,,Brzoza” ur. w 1923 r. i szer. Józef Gawlik ps. ,,Skała” ur. w 1923 r.
Dla upamiętnienia tych tragicznych
wydarzeń sprzed 73 laty, w niedzielę 16 lipca br., przed obeliskiem
poległych i pomordowanych odprawiono mszę świętą, złożono kwiaty
i zapalono znicze. Uroczystość zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii. Jak każe tradycja, nie
zabrakło wojskowego poczęstunku.
Patriotyczny charakter uroczystości podkreślały poczty sztandarowe
związków kombatanckich, a także
umundurowani członkowie Grup
Rekonstrukcyjnych ze Staszowa i z
Kielc.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Kwiaty składają przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK – Koło
w Sandomierzu.

Po zakończeniu mszy świętej, oficjalną część uroczystości rozpoczęła dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii
Zofia Ligia Janda.

W imieniu delegacji Powiatu Staszowskiego, kwiaty
złożył starosta staszowski Michał Skotnicki.
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Czerwony Krzyż, to część lasu
w połowie drogi ze Staszowa do
Osieka, największe miejsce straceń
na ziemi świętokrzyskiej w latach II
wojny światowej. Tu w latach: 1940
– 43, Niemcy rozstrzelali około 400
Polaków i 900 jeńców radzieckich.
W dniu 1 września br., w nawiązaniu do apelu starosty staszowskiego
Michała Skotnickiego, zamieszczonego w kwartalniku ,,Powiat staszowski” nr 62 z marca 2016 roku po publikacji artykułu na temat w/w zbrodni, podobnie jak w roku ubiegłym,
przed obeliskiem zaciągnięto warty
honorowe, złożono kwiaty i zapalono
znicze. Po złożeniu kwiatów starosta
Michał Skotnicki podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo w uroczystości upamiętnienia ofiar, a także
przypomniał tragiczną historię tego
miejsca. Dyrektor Staszowskiego Liceum Ogólnokształcącego Anna Karasińska podziękowała uczniom klas
mundurowych za zaciągnięcie warty
honorowej i przypomniała o potrzebie propagowania historii „małych
ojczyzn” wśród dzieci i młodzieży.
W pamięci mieszkańców okolicznych wsi, pamiętających niemieckie
zbrodnie, szczególnie zachowała się
tragedia związana z wymordowaniem uczestników wesela, których
hitlerowcy przywieźli samochodami
zza Wisły. Oprócz masowych rozstrzeliwań, głównie jeńców radzieckich z obozów na Świętym Krzyżu i
w Sandomierzu, Czerwony Krzyż był
także miejscem licznych mniejszych

Kwiaty przed obeliskiem
egzekucji dokonywanych na Polakach i
Żydach. Z dokumentów Okręgowej Komisji Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Kielcach, która w pierwszych latach 70-tych
ubiegłego
stulecia
prowadziła śledztwo,
dotyczące zbrodni na
Czerwonym Krzyżu,
ustalono, że pierwsze
egzekucje na Polakach, podejrzewanych
o udział w ruchu oporu, miały tu miejsce
już w drugiej połowie
1940 roku.
Tekst i foto:
Jan Mazanka

Warta honorowa uczniów klas mundurowych staszowskiego LO, w hołdzie,
ponad 1300 ofiarom, pomordowanym przez Niemców
w lesie na Czerwonym Krzyżu.

Miejsce straceń, w głębi lasu, około 400 m za obeliskiem.

Kwiaty składają: starosta staszowski Michał Skotnicki, dyrektor staszowskiego LO Anna Karasińska i nauczyciel LO Marek Morawski. Kwiaty złożyli także: uczniowie
i nauczyciele klas mundurowych staszowskiego Liceum oraz członkowie Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie i Polskich Drużyn Strzeleckich.
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W niedzielę 23 lipca br., po raz
11. oficjalnie otwarto, a tym samym
zaproszono turystów, do kukurydzianego labiryntu w Kurozwękach.
Tegoroczny labirynt to wizerunek
Tadeusza Kościuszki na koniu, ze
szkicu Wojciecha Kossaka do Panoramy Racławickiej.
Historia labiryntów w kukurydzy
rozpoczęła się w Kurozwękach w
2007 roku, kiedy to właściciel zespołu pałacowego Jan Marcin Popiel, korzystając z usług amerykańskiej firmy
,,The Maize”, upamiętnił na 4-hektarowym polu wybór Polski i Ukrainy
na organizatorów mistrzostw ,,Euro
2012”. Wizerunek Tadeusza Kościuszki na tegorocznym labiryncie, związany jest z jego 200. rocznicą śmierci i
ustanowieniem przez Sejm RP roku
2017 rokiem Tadeusz Kościuszki. Przy
okazji otwarcia labiryntu, Muzeum
Rodzinne Popielów mieszczące się w
kurozwęckim pałacu, wzbogaciło się
o portret Dezyderego Chłapowskiego, kontynuatora walk rozpoczętych
przez Tadeusza Kościuszkę, a także o
wydawnictwa oraz gadżety związane

Labirynt poświęcony Kościuszce
z osobą naczelnika.
Prezenty
przekazali
starosta staszowski
Michał Skotnicki
i prezes Towarzystwa
Kościuszkowskiego w Połańcu Radosław
Matusiewicz.
Labirynt posiany został na
powierzchni 4,5
ha.
Najdłuższa
trasa to: 4 kilometry 165 me- W niedzielę 23 lipca br. oficjalnie otwarto labirynt w Kurozwękach, którego bohaterem
trów ścieżek, ale był Tadeusz Kościuszko. Dobrej zabawy, podobnie jak w poprzednich dziesięciu latach,
życzył starosta staszowski Michał Skotnicki.
labiryntowe zagadki można już rozwiązać pokonując czono planszę z informacjami, które
odległość 2 kilometry i 45 metrów. pomogą prawidłowo odpowiedzieć
Każdy gość, który zdecyduje się poko- na pytania. Kukurydziany labirynt sąnać labirynt, otrzyma plan i krzyżów- siaduje z dwoma innymi - z konopi i z
kę z pytaniami dotyczącymi życiorysu labiryntem stałym, w kształcie gwiazTadeusza Kościuszki. Dla ułatwienia, dy, obsadzonym drzewkami bukowymi.
przed wejściem do labiryntu, umieszTekst i foto: Jan Mazanka

Konferencja rocznicowa w rytwiańskiej Pustelni Złotego Lasu
W dniach 23-24 września br.
w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach odbyło się sympozjum naukowe. Wydarzenie to zorganizowano
z okazji 400 – lecia obecności zakonu kamedułów w Rytwianach.    
Walory klasztoru pokamedulskiego, oraz jego urokliwej okolicy, zaprezentowało w swoich referatach
łącznie 15 prelegentów, ze środowisk
akademickich Polski i Europy. Uczestnicy sympozjum wysłuchali informacji
z dziejów kamedułów, historii Pustelni
Złotego Lasu, zasług rodu Tęczyńskich
oraz wartości historycznych i artystycznych kościoła w Rytwianach.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszych turystów, rytwiańska Pustelnia oferuje odwiedzającym
pokamedulski kompleks: turnusy wypoczynkowe, a w ich ramach: ofertę
leczniczą Centrum Terapeutycznego,
zwiedzanie zbiorów Galerii Kamedulskiej, ogrody klasztorne, a także
muzeum serialu ,,Czarne Chmury”,
do którego sceny kręcono m.in. w Rytwianach.
Ciekawym punktem sobotniej części sympozjum była możliwość obejrzenia nie tylko wspomnianych wyżej
miejsc, ale także ekspozycji doku-

mentującej efekt
wykopalisk, prowadzonych przez
krakowską firmę
archeologiczną
,,Farmea” w lipcu
i sierpniu oraz w
listopadzie 2014
roku. Efektem ich
było odkrycie na
terenie eremitorium rytwiańskiej
Pustelni
wielu
przedmiotów codziennego użytku
oraz kości ludzkich i zwierzęcych. Niedzielna
sesja wykładowa
dotyczyła współczesnych
problemów,
przed
jakimi stoi nie
tylko rytwiański
klasztor, ale także
wiele tego rodzaju obiektów architektury sakralnej
w Polsce i Europie.
Tekst i foto:
Michał Skrętek

Uczestników sympozjum serdecznie przywitał ks. kan. Wiesław Kowalewski - dyrektor
Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach.

Na wystawie, m.in. pokaźna kolekcja mis oraz innych przedmiotów codziennego
użytku rytwiańskich mnichów.
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,,Wojenna” wystawa w Liceum
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie   uczcili   bohaterów września 1939 montażem
słowno-muzycznym pt. „Wrzesień
1939 - 2017” oraz wystawą książek
ze zbiorów biblioteki szkolnej.
Na wystawę składają się publikacje książkowe oraz czasopisma tematycznie związane z II wojną światową,
Polskim Państwem Podziemnym i organizacjami niepodległościowymi. Przedsięwzięcia te zostały przygotowane
przez Szkolny Samorząd Uczniowski,
pod egidą jego opiekunów: wicedyrektor Anicety Wójcik, nauczycielki języka
polskiego Marii Żmudy i nauczyciela
WF-u Macieja Jońcy.
Tekst i foto: LO w Staszowie

Wystawa w holu Liceum przypomina o tragicznych latach II Wojny Światowej.

W staszowskim Liceum dyskutowano o szkodliwości narkotyków
W dniu 28 września br., w auli
Liceum
Ogólnokształcącego
w Staszowie, odbyła się debata na
temat szkodliwości narkotyków.
Spotkanie pod hasłem „Bezpieczeństwo młodzieży, a zagrożenie
środkami odurzającymi” zorganizowali funkcjonariusze z Komendy
Powiatowej Policji w Staszowie.
Debatę prowadził st. asp. Mariusz
Domagała – rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.
Wśród zaproszonych gości byli, m.in.:
starosta staszowski Michał Skotnicki,
wicestarosta Tomasz Fąfara, komendant powiatowy policji w Staszowie
insp. Leszek Dębowski, Dorota Wojnarowska z Powiatowej Stacji Sa-

nitarno-Epidemiologicznej w Staszowie,
a także przedstawiciele szkół oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu
staszowskiego. Podczas spotkania uczniowie mogli zarówno
zadawać pytania zaproszonym ekspertom,
jak również poszerzyć
swoją wiedzę o szkodliwości
substancji
psychoaktywnych
w codziennym życiu.
Tekst i foto:
Michał Skrętek

St. asp. Mariusz Domagała – rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Staszowie, poprosił Dorotę Wojnarowską ze staszowskiego Sanepidu
o podzielenie się doświadczeniami z praktyki przeciwdziałania narkomanii.

W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa młodzieży oraz zaproszeni goście.
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Staszowscy licealiści pamiętali o ważnej rocznicy

W dniu 27 września br., w staszowskim LO, odbyły się uroczyste
obchody 78. rocznicy utworzenia
struktur Polskiego Państwa Podziemnego.
Licznie zgromadzona młodzież
oraz wielu zaproszonych gości wysłuchali wykładu Pauliny Mielnik –
nauczyciela historii w staszowskim
LO, a także obejrzeli montaż słowno-muzyczny, w wykonaniu uczniów
klas mundurowych staszowskiego Liceum. Ciekawym dopełnieniem uroczystości była wystawa prezentująca
sylwetki liderów Polskiego Państwa
Podziemnego

Uczniowie klas mundurowych podczas montażu słowno-muzycznego na temat Polskiego Państwa Podziemnego.

Tekst i foto: Michał Skrętek

Na zaproszenie
dyrekcji, pedagogów
oraz samorządu
uczniowskiego
odpowiedziało wielu
gości: regionalistów,
pasjonatów historii,
przyjaciół szkoły,
rodziców uczniów,
kombatantów, a także
przedstawicieli instytucji
współpracujących ze
szkołą.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie i Dyrekcja Przedszkola Publicznego w
Połańcu zaprosili dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli psychologów i rodziców na sympozjum
poświęcone neurodydaktyce, której
celem jest zbudowanie nowego modelu nauczania i uczenia się w oparciu o naturalne zdolności mózgu,
pozwalające stworzyć optymalne
warunki do jego rozwoju.
W imieniu organizatorów sympozjum, jego uczestników tj.: prelegentów, licznie przybyłych nauczycieli z terenu całego powiatu, a także przedstawicieli organów prowadzących szkoły i
przedszkola powitały: Paulina Mielnik i
Beata Mika.
Wysłuchano dwóch prelekcji oraz
przeprowadzono siedem warsztatów
z udziałem zaproszonych gości: naukowców, psychologów i pedagogów.
Już same tematy prezentacji, jak również zajęć warsztatowych, świadczyły o
roli neurodydaktyki w rozwiązywaniu
coraz bardziej złożonych problemów
współczesnego szkolnictwa: ,,Neurodydaktyka jako nowy sposób myślenia
o szkole”, ,,Kuna w kurniku i biologia

Neurodydaktyka w roli głównej

nauczania, czyli o tym, jak neurody- inaczej”, a także pracowników Publiczdaktyka włącza się do sporu o szkołę”, nej Poradni Psychologiczno-Pedago,,Dwa mózgi w domu, czyli jak zrozu- gicznej w Staszowie.
mieć nastolatka”, ,,E-świat i REALny
Z zaproszenia do udziału w symmózg”, ,,Złość – dzwonek alarmowy”, pozjum skorzystali licznie przybyli do
,,Metoda projektu drogą do innowa- Połańca nauczyciele przedszkoli i szkół
cyjnych rozwiązań w szkole”, ,,Kodo- wszystkich szczebli z terenu powiatu
wanie na dywanie, czyli nauka progra- staszowskiego oraz przedstawiciemowania od przedszkola”, ,,Przemoc le władz samorządowych – organów
domowa wobec dziecka – działania prowadzących, co najlepiej świadczy o
pracowników oświaty”, ,,Uzależnienia potrzebie organizowania tego rodzaju
behawioralne – gry komputerowe”. spotkań.
Tekst i foto: Jan Mazanka
Do udziału w sympozjum zaproszono
naukowców z: Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego – Wszechnica
Śląska,
Wydziału
Biologii i Ochrony
Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu
Jana
Kochanowskiego w Kielcach,
Stowarzyszenia
Psychoprofilaktyki
Szkolnej
,,Spójrz Sympozjum oficjalnie otworzyli: burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski
(pierwszy z lewej ) oraz przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Rady Powiatu w Staszowie Jacek Nowak ( drugi z prawej ).
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Lekcja o samorządzie w powiecie staszowskim
W dniu 27 września br., w Starostwie staszowskim, uczniowie
trzech staszowskich szkół ponadgimnazjalnych, wzięli udział w lekcji o samorządzie, pod hasłem
„Obywatelem być, to znaczy...”.
Lekcję, po raz kolejny, zorganizowało Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
W pierwszej, po przerwie wakacyjnej lekcji, uczestniczyli uczniowie oraz
nauczyciele: Zespołu Szkół Ekonomicznych, z klasy II b, Zespołu Szkół, z klasy
II c i Liceum Ogólnokształcącego, z klas
II i III. Spotkanie poprowadził Marek
Jarco z Biura Komunikacji Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego, który przybliżył młodzieży m.in. jak funkcjonują
poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, w jaki sposób wybierani są
radni oraz jakie są ich zadania. Uczniowie mogli wziąć udział w głosowaniu,
a także zadawać pytania prowadzącemu oraz obecnym na sali staroście i
wicestaroście powiatu staszowskiego.
O początkach powstania powiatu
staszowskiego, zadaniach rady i zarządu powiatu oraz o procedurach prawa
lokalnego, mówił starosta powiatu Michał Skotnicki. Starosta zachęcał także
do aktywności i czynnego udziału młodzieży w lekcji. - Dzisiejsze spotkanie
jest dobrą okazją do zaprezentowania
wam bardzo ważnego dokumentu. Ten
dokument to akt potwierdzający powstanie powiatu staszowskiego, otrzymał go w 1998 roku pierwszy starosta
powiatu - mówił starosta Michał Skotnicki. - Mam nadzieję, że zdobyta dzisiaj
wiedza pozwoli wam lepiej poruszać się
w sprawach administracyjnych - dodał.

Starosta Michał Skotnicki, przypomniał historię tworzenia powiatów i zaprezentował uczniom ,,Akt Powołania
Powiatu Staszowskiego”, jaki w dniu 23 listopada 1998 roku został wręczony na Zamku Królewskim w Warszawie
pierwszemu staroście Czesławowi Pargiele.

Starosta staszowski Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara, w dalszej części spotkania poinformowali
uczniów, m.in. o zadaniach realizowanych przez powiat staszowski. Moderatorem dyskusji był Marek Jarco z Biura
Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, z prawej strony.

Wicestarosta Tomasz Fąfara przybliżył
uczniom, m.in. obszary współpracy samorządu powiatowego i wojewódzkiego oraz zachęcał młodzież do pracy w
radach sołeckich oraz korzystania z funduszu sołeckiego, który obowiązuje na
terenie trzech staszowskich gmin. Lek-

cje, prowadzone od ponad 10 lat, dla
młodzieży i osób dorosłych, poświęcone
są tematyce samorządowej i sprawom
obywatelskim.
Tekst: Biuro Komunikacji Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego
Foto: Jan Mazanka

W spotkaniu udział wzięło 55 uczniów i 6 nauczycieli z trzech staszowskich szkół ponadgimnazjalnych.
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Kolejna wystawa twórczości artystycznej w Staszowie
23 lipca br., w parku im. Adama
Bienia w Staszowie odbyła się kolejna „Wystawa plenerowa twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną”.
Zgromadzeni na wernisażu mieszkańcy miasta i powiatu staszowskiego
mieli okazję obejrzeć wiele obrazów

autorstwa pensjonariuszy Ośrodka
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Staszowie, a także
wystawę rękodzieła artystycznego,
do czego serdecznie zaprosiła dyrektor OREW Halina Łabuda. Także w tym
roku wernisaż zgromadził w staszowskim parku liczne grono miłośników

Na stoiskach zaprezentowano rękodzieło artystyczne, jakie pensjonariusze OREW stworzyli
podczas warsztatów terapii zajęciowej. Od lewej: przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa
Dominik Rożek, dyrektor OREW Halina Łabuda oraz starosta staszowski Michał Skotnicki.

Wakacje z Fryderykiem

W lipcu i sierpniu br., sale kurozwęckiego pałacu rozbrzmiewały
dźwiękami mazurków, etiud, polonezów i walców Fryderyka Chopina,
a to za sprawą corocznie organizowanego tam ,,Festiwalu Chopinowskiego”, połączonego z warsztatami
muzycznymi prowadzonymi przez
prof. Naomi Ischii z Japonii i dr. Krystiana Tkaczewskiego.
W sześciu koncertach, jakie od 2
lipca do 4 sierpnia odbyły się w sali balowej kurozwęckiego pałacu, oprócz
utworów Fryderyka Chopina, zagrano
także kompozycje, m.in.: Franciszka
Liszta, Jana Sebastiana Bacha i Wolfganga Amadeusza Mozarta.
W tym roku do Kurozwęk przyjechali młodzi pianiści z: Japonii, USA,
Singapuru, Chin, Litwy i Białorusi. W
czasie pobytu nie tylko brali udział w
zajęciach muzycznych u swoich profesorów, ale także poznawali piękno i
historię ziemi staszowskiej. Kurozwęcki ,,Festiwal Chopinowski” jest dofinansowywany z programu ,,Kultura”
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, dzięki czemu
ta cenna międzynarodowa inicjatywa,
mogła być w tym roku zorganizowana
już po raz 10. Dr Krystian Tkaczewski
na zakończenie ostatniego koncertu,

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

Główną atrakcją wernisażu był koncert zespołu „Gold Star”.

jaki odbył się w piątek 4 sierpnia br.,
podziękował marszałkowi Adamowi
Jarubasowi, a także rodzinie państwa
Popielów za pomoc i gościnę w czasie
wszystkich dotychczasowych 10 pobytów w gościnnych progach kurozwęckiego pałacu. Starostę staszowskiego
Michała Skotnickiego na piątkowym
koncercie reprezentował naczelnik
Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą w Starostwie staszowskim Jan

Mazanka, który dr. Krystianowi Tkaczewskiemu wręczył pamiątkowy obraz pałacu w Kurozwękach namalowany przez jedną z ukraińskich artystek, w
czasie tegorocznego polsko-ukraińskiego pleneru malarskiego. Wszystkie występujące pianistki otrzymały pamiątki
promocyjne powiatu staszowskiego.
Słowa uznania dla koncertujących i ich
profesorów wyraził także dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej w Staszowie
mgr Antoni Drozd, przekazując prof.
Naomi Ishii bukiet kwiatów.
Tekst i foto: Piotr Macugowski

Po wręczeniu certyfikatów i upominków, od lewej: naczelnik Jan Mazanka, Witold Świtalski z Zespołu Pałacowego
w Kurozwękach, Zofia Tkaczewska, Marina Fukuda, Kiho Shinomiya, dyr. Antoni Drozd, Arisa Nonomura, Hana Igawa,
Igor Kubalski, Yoriko Okono, Yoko Mukai, Natalia Cichoń, Hibiki Katayama, dr Krystian Tkaczewski i prof. Naomi Ishii.
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Festynowo nad Chańczą

W sobotę, 15 lipca br., w czasie festynu ,,Chańcza – świętokrzyska perła”, bawiło się ponad 1000 osób. Mimo niepewnej pogody, podobnie jak
w latach ubiegłych, publiczność dopisała, i to nie tylko z terenu województwa świętokrzyskiego.

Podczas oficjalnego otwarcia festynu, przemawia starosta staszowski Michał Skotnicki.

Głównym punktem programu sobotniej zabawy były wybory ,,Miss
Lata Echa Dnia” – Chańcza 2017, ale
przygotowano także inne atrakcje:
występy estradowe, stoiska z potrawami regionalnymi, mecz siatkówki plażowej czy konkurencję ,,lania

wody”. Festyn otworzyli główni jego
organizatorzy: starosta kielecki Michał Godowski, starosta staszowski
Michał Skotnicki, wójt gminy Raków
Alina Siwonia i wójt gminy Szydłów
Jan Klamczyński. Swoje umiejętności
muzyczno–wokalne zaprezentowały

zespoły, mające w swoim repertuarze
przeboje znanych, polskich i zagranicznych wykonawców. Zaraz po oficjalnym rozpoczęciu imprezy, ośmioosobowe jury przystąpiło do oceny
kandydatek tegorocznego konkursu
o tytuł „Miss Lata Echa Dnia”. Została
nią Anna Ozga ze Skorzeszyc w gminie Górno, tytuł I wicemiss przypadł
Natalii Pacholec z Kielc, a II wicemiss
Zuzannie Maroszek z Radomia. Miss
publiczności została Agnieszka Życińska z Gruszki, w gminie Zagnańsk.
Mecz siatkówki plażowej wygrała reprezentacja powiatu staszowskiego,
przed gminą Raków i powiatem kieleckim.
W konkurencji ,,lania wody” zwyciężyli reprezentanci gminy Raków,
przed powiatem staszowskim i powiatem kieleckim. Imprezie towarzyszył rajd rowerowy staszowskiego
Koła Grodzkiego PTTK, co stworzyło
okazję, m.in. do zapowiedzi przyszłorocznego międzynarodowego zlotu
rowerzystów - ,,14 Tygodnia Turystyki Kolarskiej UECT 2018”, jaki odbędzie się w lipcu przyszłego roku w
powiecie staszowskim. Główną bazą,
około 2 tys. rowerzystów z całej Europy, będą Kurozwęki.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Panie z powiatu kieleckiego przyjechały z potrawami regionalnymi.
Stoisko promocyjne powiatu staszowskiego.

Publiczności przybywało z każdą godziną.

Od prawej: ,,Miss Lata Echa Dnia” - Chańcza 2017 Anna Ozga ze Skorzeszyc,
II wicemiss – Zuzanna Maroszek z Radomia i I wicemiss – Natalia Pacholec z Kielc.
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Kibicowaliśmy najlepszym siatkarzom Europy
Dzięki uprzejmości Polskiego
Związku Piłki Siatkowej i ufundowaniu biletów na Mistrzostwa Europy - Kraków Arena, wychowankowie Domu Ojca Gwidona z Pacanowa, mogli uczestniczyć w najważniejszej, w bieżącym roku, imprezie sportowej w naszym kraju.
W sobotę, 24 czerwca br, obejrzeliśmy dwa mecze siatkówki: Rosji z Bułgarią i Słowenii z Hiszpanią.
Super sportowy poziom, a przede
wszystkim radość, zabawa i fantastyczne emocje dla dzieci - to najlepsze podsumowanie wspaniałego wieczoru. Serdeczne podziękowania dla
władz PZPS za ufundowanie biletów
dla całej naszej grupy, miejsca były
fantastyczne. Specjalne podziękowania dla pani Karoliny Kaczmarczyk
z PZPS za super kontakt i organizację naszego udziału w tym wielkim
wydarzeniu. Za skuteczne wsparcie
naszej aktywności, dziękujemy bardzo dyr. Marcinowi Kaczmarczykowi
z Ministerstwa Sportu.
Akcja ŻYJ SPORTOWO - ODLOTOWO jest kontynuacją zapoczątkowa-

Z siostrą wychowawczynią i rosyjskim siatkarzem - przyszłym mistrzem Europy.

nej przed 15 laty i realizowanej corocznie z moimi wychowankami ,,Mikołajkowej Podróży Marzeń”. Obecnie, z czego jestem dumny, realizację
,,Mikołajkowych Podróży”, przejęli
uczniowie-wolontariusze z Zespołu
Szkół w Połańcu. Mnie dotychczas

ŻYJ SPORTOWO – ODLOTOWO

udało się zapewnić dzieciom sportowe emocje w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej (Katowice 2016)
i teraz w siatkówce. I na pewno na
tych aktywnościach związanych ze
sportem nie poprzestaniemy.
Tekst i foto: Mariusz Zyngier

rzenia meczów podczas: Mistrzostw
Europy w piłce ręcznej 2016 i Mistrzostw Europy w piłce siatkowej
2017. Byliśmy także na meczu ekstraklasy Korona-Legia, z asystą przy wyprowadzeniu zawodników na murawę boiska. I teraz sprzęt piłkarski kadry narodowej - to było dotychczas,
ale na tym nie poprzestaniemy, bo po
prostu - lubimy pomagać!

Miło jest sprawić dzieciakom dużo radości i frajdy - a to się udało! Niezapowiedziani i nieoczekiwani tego wieczora, 10 września br., pojawiliśmy się u naszych przyjaciół z Domu Dziecka Ojca Gwidona w Pacanowie.
Przekazane stroje były kolejnym
Dzięki pomysłowi, uprzejmości i
staraniom Marcina Kaczmarczyka - naszym ,,sportowym” działaniem,
dyrektora Departamentu Sportu dla w ostatnich latach, na rzecz dzieci z
Wszystkich w Ministerstwie Sportu Domu Dziecka w Pacanowie, obok,
i Turystyki oraz pozytywnym decy- m.in. umożliwienia dzieciom obejzjom władz Ministerstwa, a także
władz PZPN, dzieci otrzymały SUPER
PREZENTY. Ponad 30 kompletów,
czyli dla wszystkich, sprzętu sportowego naszej reprezentacji piłkarskiej
- bluzy dresowe, koszulki meczowe,
koszulki treningowe i ,,wyjściowe”,
spodenki w kilku wersjach oraz piłki meczowe. Wszystko warte bardzo
dużo pieniędzy - elementy wyposażenia naszej kadry narodowej, efekt
marzeń wielu fanów piłki nożnej w
całym kraju, ale nie to jest najważniejsze. Najcenniejsze były pozytywne emocje, uśmiech i radość DZIECI,
sióstr zakonnych, wychowawców.
Radość i frajdę z udziału w tym wieczorze niespodzianek dzielili z nami
wolontariusze z Zespołu Szkół w Połańcu, wraz z opiekunką Gosią Walczyk.
Biało-czerwoni z Pacanowa.

Tekst i foto: Mariusz Zyngier
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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 3

głodową po skrajnym wyczerpaniu. Nasza okrutna gehenna, z pewnością była spotęgowana przez wybuch wojny
pomiędzy naszymi zaborcami. W bałaganie i rozgardiaszu
szybko przesuwającego się frontu na wschód, nasz transport jechał bez przerwy wiele godzin, ale najczęściej staliśmy
w stepie lub na maleńkich stacyjkach. Na jednej z większych
stacji inny pociąg wjechał w bok naszego transportu, blisko
naszego wagonu. Czy byli zabici? Nie wiadomo, widziałem
jak wynoszono rannych. Ja w momencie uderzenia byłem
na narach i spadając na okute kufry i podłogę, rozbiłem głowę w kilku miejscach. Niemal każda rodzina zabrała z domu
coś do jedzenia, co okazało
się zbawienne, gdyż posiłki
dla całego transportu wydawano co drugi – trzeci dzień.
Niemniej, najbardziej okrutną
udręką dla nas wszystkich zesłańców, był ciągły brak wody.
O myciu nie było mowy w
ciągu całej podróży. Nie otrzymywaliśmy wody przez dwa,
trzy dni. Był to koniec czerwca i początek lipca. Na dworze
upał i skwar od gorącego słońca na bezchmurnym niebie, a
w pozamykanych wagonach
było wręcz potwornie gorąco
i duszno od oddechów kilkudziesięciu ludzi i od wyziewów
niemytych ciał. Po dwóch
tygodniach podróży, już w
głębi Rosji, podczas postoju
pociągu w stepie, pozwolono
ludziom opuścić wagony. Kobiety szły na jedną stronę pociągu a mężczyźni na drugą.
Niemcy bombardują dworzec w Mińsku z transportem polskich zesłańców.
Wówczas spragnieni ludzie
większych dzieci, spaliśmy pośrodku wagonu na stosach pili wodę z rowów i rozlewisk. Skutki tego nie dały długo na
różnych kufrów, skrzyń, pak, tobołów i innych rupieci. Po- siebie czekać. Do okropnej wszawicy i brudu dołączyły szybgodnym i ślicznym rankiem powitał nas dzień 22 czerwca ko choroby zakaźne. Umierały w pierwszym rzędzie małe
1941 roku na wielkiej stacji węzłowej w Mińsku. Transport dzieci, ludzie schorowani, cierpiący na serce i staruszkowie.
nasz stał już na jednym z torów. Wtem znienacka rozległ Nie zapomnę młodej kobiety, której zmarło niemowlę. Nie
się warkot samolotów, gwizd spadających bomb, ogłusza- pozwalała je wyrzucić, tylko mówiła, że dziecko śpi. Jak już
jące wybuchy i terkot karabinów maszynowych z samolo- był mocny fetor od rozkładającego się małego trupka, to
tów. Do tych mrożących krew w żyłach odgłosów dołączyły mężczyźni siłą wyrwali kobiecie broniącej zażarcie drogie jej
zawodzące jękliwymi i przejmującymi głosami liczne syreny ciałko, rozchylili druty w okienku i podczas biegu pociągu,
alarmowe. Do dziś mam w oczach widok panicznie uciekają- wyrzucili dziecko na zewnątrz. Kobieta nie płakała normalcego pod wagon sołdata. Karabin, który miał przewieszony nie, lecz około dwóch dni, dosłownie wyła opętańczym,
na sznurku przez plecy, zawadził lufą o wagon, sznurek pękł nieludzkim głosem. Sądzę, że po utracie, w tak potworny
a sołdat schował się pod wagon i dopiero jak samolot prze- sposób najdroższej istoty, pomieszały się jej zmysły, bo odstał atakować wyczołgał się i podniósł swój karabin. Podczas kąd ją pamiętam, to nie reagowała dosłownie na nic, tylko
nalotu w Mińsku ludzie padali na kolana w pozamykanych cicho siedziała w ciemnym kącie. Gdy ktoś jej wystarał się
wagonach i głośno wzywali Pana Boga, aby niemieckie bom- o kubek wody, czy kromkę chleba, to wzięła to bez słowa,
by trafiły w nas i pozabijały wszystkich. Starsi ludzie wiedzieli zjadła, wypiła, lecz sama nigdy nie walczyła o przeżycie. Po
dobrze, że bolszewicy wioząc nas na nieludzką ziemię, szy- trzech tygodniach z naszego transportu ubyło około połowę
kują nam okrutną poniewierkę, pracę ponad siły i śmierć wagonów, a my ciągle jechaliśmy na północny wschód. Gdy

Gdy się rozwidniło, okazało się, że jedziemy prosto w tarczę olbrzymiego, cudownie wschodzącego słońca. Nikt nie
miał złudzeń, że jedziemy na poniewierkę i zatracenie. Ci, co
wyglądali przez zadrutowane okienka i na zakrętach liczyli
wagony, mówili, że jest ich ponad pięćdziesiąt. Nasz wagon,
spięty został niezbyt daleko od lokomotyw, bo ciągnęły nasz
transport dwie lokomotywy, które na wzniesieniach zwalniały i ciężko sapały. W wagonach był tak niesamowity tłok, że
miejsca do spania nawet na boku na podłodze i na narach,
nie starczało dla wszystkich. Ja i wiele innych mniejszych i
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wieźli nas na zesłanie już w głębi Rosji, gdy już wypuszczono
ludzi z wagonów na jednym z postojów, mama wraz z innymi Polakami oddaliła się, aby coś kupić do jedzenia. Pociąg
miał stać kilka godzin, lecz niebawem ruszył i pojechał dalej
na wschód. Wielu Polaków z naszego zesłańczego wagonu
pozostało na tej stacji. Z naszego wagonu mama i jeszcze
dwie osoby.
Płakaliśmy rzewnie w trójkę, bo baliśmy się, że mama już
nie wróci. Jakaż była nasza radość, gdy po kilku godzinach
mama i inni Polacy dogonili nasz transport i każdy ujrzał
swoich bliskich. Po miesiącu podróży byliśmy na miejscu.
Rozładowaliśmy się z wagonów na furmanki zaprzężone w
woły. Po wielu godzinach jazdy dojechaliśmy do kołchozu
Chłoponowo, obwód Archangielsk. Moje wspomnienia z
okolic Chłoponowa, to biały niedźwiedź widziany z daleka
i olbrzymie stada krów, których duże ilości zarzynano codziennie na wolnym powietrzu niedaleko nas. My, dzieci
baliśmy się bardzo, bo setki krów czując świeżą krew przebiegały pomiędzy domami ryjąc ziemię rogami i racicami,
ryczały okropnie. Wieczorami grupki miejscowej młodzieży
spacerowały z harmoszką i bałałajką. Często ładnie śpiewali,
lecz nieraz przekręcali własne pieśni dostosowując słowa do
aktualnej sytuacji, jak np.: jeśli zawtra wajna, ubijom kabana, ( jeśli jutro będzie wojna zabijemy świnię ), i pasledniu
korowu zariżem ( i ostatnią krowę zarżniemy ) miaso sami
sjedim, chwost bojcom atdadim ( mięso sami zjemy, ogon
oddamy żołnierzom ) i tagda my pajdiom na Germanica ( i
wtedy pójdziemy na Niemca ). Nieraz piekliśmy brukiew i bu-

raki w palenisku. Smakowało nam to wyśmienicie. Krajobraz
w okolicach Chłoponowa był płaski i monotonny. Lasy były
rzadkie, niezbyt wyrośnięte, nie takie gęstwiny jak u nas w
Polsce. Przeważały świerk, brzoza i wierzba. Niedaleko jezioro o torfowych brzegach, było dużo połaci drobnego, gęstego poszycia, podobnego do naszych wrzosowisk. Z jeziora
wody do picia nie brano. Z Chłoponowa do Archangielska
było około 100 kilometrów. W sierpniu 1941 roku uznano, że dorośli Polacy, dzieci i niemowlęta, nie stanowią już
śmiertelnego zagrożenia dla Związku Sowieckiego. Przestano nas traktować jak najgorszych odwiecznych wrogów, co
wcale nie oznaczało, że mogliśmy robić co chcemy. W tamtych strasznych latach bez prikazu, nikt nie śmiał odwiedzić
sąsiedniego kołchozu. Dzięki staraniom gen. Władysława
Sikorskiego i gen. Władysława Andersa, pod koniec sierpnia
1941 roku, wiele tysięcy Polaków przemieszczono z dalekiej
północy na południe. Załadowaliśmy się w Chłoponowie na
wozy konne i ruszyliśmy w podróż na południowy–wschód,
trwającą bez przerwy dwa miesiące. Większość podróży
jechaliśmy wozami konnymi. Jechaliśmy również wołami.
Część podróży odbyliśmy koleją. Cały ten szlak z północy
na południe to Droga Krzyżowa Polskich Zesłańców. Bardzo
wiele Polskich rodzin usłało szczątkami swych najbliższych
ten szlak śmierci. W czasie tej podróży z naszej rodziny zmarła siostra Lucynka – młodsza ode mnie o pięć lat i brat Edziu
– młodszy o trzy lata. Nikt nigdy nie pochyli się nad ich samotnymi mogiłami, nie zapali najmniejszego znicza w Święto Zmarłych, nie położy na mogile bławatka lub chabru, nikt
nie odmówi zdrowaśki, bo
byli pochowani w naprędce wykopanym dole, bez
trumny, bez krzyża, na stepie obok drogi, z dala od
siedzib ludzkich, na jednym
z etapów naszej ciernistej
drogi, po bezbrzeżnej przestrzeni nieludzkiej ziemi.
Każda z Polskich rodzin, w
trakcie całej podróży, wyzbywała się różnych rzeczy
i przedmiotów, wymieniając je na artykuły spożywcze. Poza tym wszyscy byli
wielokrotnie okradani. W
grodze z dalekiej północy
na południe jechaliśmy na
jednym wozie z rodziną
państwa Listwonów. Jedynie niemowlęta jechały cały
czas na wozach, oczywiście
z matką idącą obok wozu.
Mnie i Wieśka, dzieci już sześcioletnie, po krótkich chwilach odpoczynku zganiano z
wozu. Marsz obok wozów
trwał po kilkanaście godzin
dziennie, przez długie tygodnie. Dróg tam nie było w
naszym rozumieniu. Stromizny i wyboje, bezdenne
W czasie podróży z naszej rodziny zmarła siostra Lucynka – młodsza ode mnie o pięć lat i brat błoto, odcinki piaszczyste.

Edziu – młodszy o trzy lata. Zostali pochowani w naprędce wykopanym dole, bez trumny, bez
krzyża, na stepie obok drogi, z dala od siedzib ludzkich.
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W Wysokach Średnich, w gminie Bogoria, już od 9 lat,  za sprawą orga56
nizowanych tam dorocznych ,,Świąt Pieroga”, niezmiennie panuje moda
na tradycyjną i zdrową polską kuchnię. Festiwalowi, jaki odbył się w niedzielę 30 lipca br., towarzyszył konkurs na najsmaczniejsze pierogi, w tym
roku rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: ,,pierogi na słodko” i ,,pierogi
tradycyjne”.

Festiwal pierogów po raz 9.

Pierogi oceniała 4-osobowa komisja w składzie: przewodnicząca
Bernadetta Broda oraz członkinie: Weronika Zielińska, Dorota Borowiec
i Zofia Wesołowska. Po zakończeniu pracy Jury rozpoczęła się degustacja
konkursowych pierogów, przez wszystkich uczestników festynu.

Powołane
4-osobowe Jury, oceniało zarówno walory smakowe z
uwzględnieniem tradycji
kulinarnych regionu, jak
też wygląd oraz estetykę pierogów przygotowanych do degustacji, a
także użyte składniki pochodzące z własnego gospodarstwa. Do konkursu,
którego organizatorem
był Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii, zgłosiło się
28 pań i panów oraz Koła
Gospodyń Wiejskich z Łu-

Uczestnicy pleneru rzeźbiarskiego otrzymali pamiątkowe prezenty z gminy Bogoria, od
lewej: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Zofia Ligia Janda, wójt gminy Bogoria Władysław
Brudek i uczestnicy pleneru: Władysław Sadłocha ze Staszowa, Zofia i Krzysztof Wesołowscy
z Zagnańska oraz Józef Żak ze Staszowa.

kawicy i Grzybowa, Dom Pomocy Społecznej z Pęcławic i Gospodarstwo Agroturystyczne z Kurozwęk. W kategorii ,,pierogi na słodko” zwyciężył Kacper Raban z
Podlesia, przed Ewą Biało ze Szczeglic i
Wiesława Pańczyk z Wysok Średnich. Wyróżnienia przyznano: Katarzynie Lipiec z
Wysok Dużych, Paulinie Wiśniewskiej z
Jurkowic i Marii Raban z Konar. W kategorii ,,Pierogów tradycyjnych” zwyciężyła Zofia Piotrowska z Grzybowa, przed
Joanną Banią z Kurozwęk i Małgorzatą
Piotrowską z Jurkowic. Wyróżnienia w tej
kategorii otrzymały: Agnieszka Maj z Gryzikamienia oraz Dorota Wójcik i Monika
Wieczorek z Wysok Dużych.
Festiwalowi pierogów towarzyszył
wernisaż prac pleneru rzeźbiarskiego. Jak
co roku, nie zabrakło atrakcji dla dzieci
oraz stoisk handlowych i gastronomicznych dla dorosłych. Gwiazdą wieczoru
był zespół ,,Szarotka” grający muzykę
dance i disco.
Tekst: Jan Mazanka
Foto: Ewa Kochanowska

Starosta staszowski Michał Skotnicki wręczył dyplom dla zwycięzcy
kategorii ,,pierogi na słodko” Kacprowi Rabanowi z Podlesia. Nagrodę
przekazał członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy.

Laureaci kategorii ,,pierogi na słodko” wraz z: członkami Jury, wręczającymi nagrody i organizatorami festiwalu.

