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Z pierwszej sesji Rady 
Powiatu w Staszowie

Po rozpoczęciu posiedzenia, prze-
wodniczący Powiatowej Komisji Wy-
borczej sędzia Łukasz Stępień, wręczył 
nowo wybranym radnym zaświadcze-
nia o wyborze, po czym radni złożyli 
ślubowanie.

Po stwierdzeniu prawomocności 
obrad, radny Stanisław Batóg zgłosił 
wniosek o rozszerzenie programu po-
siedzenia o wybór: starosty, wicesta-
rosty oraz 3 członków Zarządu Powia-
tu, a także przyjęcia w drodze uchwał 
regulaminów wyboru poszczególnych 
członków władz powiatu. Po wyborze 
sekretarza obrad, którym został radny 
Andrzej Kruzel, wybrano Komisję Skru-
tacyjną, w skład której weszli: przewod-
niczący Mariusz Zyngier oraz członko-
wie: Krystyna Semrau i Adam Kowal. 
Regulamin wyboru przewodniczącego 
Rady, a przed kolejnymi głosowaniami 
także pozostałe regulaminy, odczytał 
radny Mariusz Zyngier. Wszystkie regu-
laminy głosowań zostały przyjęte jed-
nogłośnie. Następnie radny Stanisław 
Batóg zgłosił kandydaturę radnego 
Grzegorza Rajcy na przewodniczące-
go Rady Powiatu w Staszowie, innych 
kandydatów nie zgłoszono. Radny 
Grzegorz Rajca, w głosowaniu tajnym 
otrzymał 16 głosów ,,za”, 2 radnych 
było przeciwnych, 1 głos był nieważny. 
Uchwała o wyborze radnego Grzego-

Posiedzenie, nowo wybranej Rady Powiatu w  Staszowie, zwołane przez 
Komisarza Wyborczego w Kielcach, odbyło się w dniu 22 listopada br. Obrady 
z udziałem wszystkich 19 radnych, otworzył i do chwili wybrania nowego prze-
wodniczącego Rady, prowadził radny senior Adam Siekierski.

Pierwszą sesję rozpoczął radny senior Adam Siekierski, po wyborze nowego przewodniczącego  
Grzegorza Rajcy, przekazał prowadzenie posiedzenia.

Radni powiatu staszowskiego, od lewej: Stanisław Batóg, Adam Kowal, Stanisław Walczyk, Grzegorz Rajca, 
Michał Skotnicki, Jerzy Chudy, Anna Niziałek, Anna Kosowicz i Andrzej Kruzel.

Radni powiatu staszowskiego, od lewej: Zbigniew Bąk, Krystyna Semrau, Mariusz Zyngier, Jolanta Wójtowicz, 
Janusz Bąk, Zbigniew Wiącek, Leszek Guzal, Józef Żółciak i Romuald Zgrzywa.

rza Rajcy na przewodniczącego Rady 
obecnej 5-letniej kadencji, została 
przyjęta jednogłośnie. Na funkcje wi-
ceprzewodniczących Rady zgłoszono 
radnych: Stanisława Batóga i Romual-
da Zgrzywę, którzy w głosowaniu taj-
nym otrzymali odpowiednio: 15 gło-
sów ,,za”, 3 ,,przeciw” i 1 głos nieważny 
oraz 17 ,,za”, 1 ,,przeciw” i 1 głos nie-
ważny. Uchwałę o wyborze radnych: 
Stanisława Batóga i Romualda Zgrzy-
wy na funkcje wiceprzewodniczących 
Rady, przyjęto jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do wyboru 
starosty staszowskiego, jedynym zgło-
szonym kandydatem był radny Józef 
Żółciak, który w głosowaniu tajnym 
otrzymał: 16 głosów ,,za”, 2 ,,przeciw”, 
1 głos był nieważny. Uchwała o wy-
borze radnego Józefa Żółciaka na sta-
rostę staszowskiego została przyjęta 
jednogłośnie. Nowo wybrany starosta 
Józef Żółciak serdecznie podziękował 
za wybór, podziękował za pracę na 
rzecz powiatu w poprzedniej kadencji 
byłemu staroście Michałowi Skotnic-
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Prezydium Rady Powiatu w Staszowie VI kadencji, od lewej: wiceprzewodniczący Romuald 
Zgrzywa, przewodniczący Grzegorz Rajca i wiceprzewodniczący Stanisław Batóg. 

Przemawia starosta staszowski w poprzedniej kadencji Michał Skotnicki, 
w środku.

Pozostałymi członkami Zarządu Powiatu w Staszowie, oprócz starosty Józefa 
Żółciaka i wicestarosty Leszka Guzala, zostali wybrani, od lewej: Jolanta 

Wójtowicz, Janusz Bąk i Zbigniew Wiącek. 

Radni powiatu staszowskiego VI kadencji, w pierwszym rzędzie od lewej: wicestarosta Leszek Guzal, 
starosta staszowski Józef Żółciak, przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Rajca, wiceprzewodniczący 

Stanisław Batóg i wiceprzewodniczący Romuald Zgrzywa. W drugim rzędzie od lewej: Zbigniew Wiącek – 
członek Zarządu Powiatu, Anna Kosowicz, Anna Niziałek, Jolanta Wójtowicz – członkini Zarządu Powiatu, 

Krystyna Semrau i Andrzej Kruzel. W trzecim rzędzie od lewej: Michał Skotnicki, Zbigniew Bąk, Adam 
Siekierski, Janusz Bąk – członek Zarządu Powiatu. W czwartym rzędzie od lewej: Mariusz Zyngier, Stanisław 

Walczyk, Adam Kowal i Jerzy Chudy.

Nowo wybrany starosta staszowski Józef Żółciak serdecznie 
podziękował za wybór, a także za pracę w poprzedniej kadencji byłemu 

staroście Michałowi Skotnickiemu, pozostałym członkom Zarządu 
i Radzie Powiatu oraz poprosił o konstruktywną współpracę w obecnej 

kadencji. Z lewej: wicestarosta Leszek Guzal.

kiemu, pozostałym członkom Zarządu 
i Radzie Powiatu oraz poprosił o kon-
struktywną współpracę w obecnej ka-
dencji. Starosta na swojego zastępcę 
zaproponował radnego Leszka Guzala, 
który w głosowaniu tajnym uzyskał 16 
głosów ,,za”, 3 głosy były ,,przeciwne”. 
Uchwała o wyborze radnego Leszka 
Guzala na wicestarostę staszowskiego 
została przyjęta jednogłośnie. Ostat-
nie głosowanie dotyczyło wyboru po-
zostałych 3 członków Zarządu Powiatu 
w Staszowie, którymi w głosowaniu 
tajnym zostali wybrani: Jolanta Wójto-
wicz - 15 głosów ,,za” i 4 ,,przeciw”, Ja-
nusz Bąk – 18 głosów ,,za” i 1 ,,przeciw” 
oraz Zbigniew Wiącek - 18 głosów ,,za” 
i 1 ,,przeciw”. Uchwałę o wyborze w/w 
3 członków Zarządu, również przyjęto 
jednogłośnie. 

Przed zamknięciem obrad, prze-
wodniczący Rady Grzegorz Rajca po-
informował radnych o terminach naj-
bliższych posiedzeń Rady i powodach 
zwoływania planowanych posiedzeń, 
a także poprosił radnych o złożenie pi-
semnych deklaracji, co do pracy w po-
szczególnych Komisjach Stałych Rady 
Powiatu.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Posiedzenie odbyło się w  dniu 26 
listopada br., podczas którego pod-
jęto uchwały w sprawach przekazania 
do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w  Kielcach skarg Prokura-
tora Rejonowego w  Staszowie, na 
uchwały przyjęte przez Radę Powia-
tu w  Staszowie w  latach 2012 – 2015, 
w  sprawach dotyczących ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie pojazdu 
z drogi i  jego przechowywanie na par-
kingu strzeżonym. 

Działanie związane jest ze spraw-
dzaniem przez Prokuratury Rejonowe, 

2. Nadzwyczajna Sesja 
Rady Powiatu w Staszowie 

3. Sesja Rady Powiatu w Staszowie

na polecenie Prokuratury Krajowej, 
uchwał Rad Powiatów i  Rad Miejskich, 
pod kątem prawidłowości określania 
wysokości opłat i  kosztów związanych 
z  usuwaniem i przechowywaniem po-
jazdów. Przy ustalaniu wysokości wy-
żej wymienionych opłat w  podjętych 
uchwałach, brano pod uwagę faktycz-
ne koszty i  możliwości zapewnienia 

sprawnej realizacji holowania. Temat 
zreferował naczelnik Wydziału Komuni-
kacji i Transportu Stanisław Altenberg, 
a w dyskusji głos zabrali: starosta Józef 
Żółciak, radny Michał Skotnicki i  radny 
Andrzej Kruzel. Wszystkie uchwały zapi-
sane w programie sesji przyjęto jedno-
głośnie.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Posiedzenie odbyło się przy pełnym składzie Rady, tj. 19 radnych.

Od lewej: przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie Anna Niziałek i sekretarz Komisji 
Anna Kosowicz, jednocześnie przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz radny Andrzej Kruzel.

1. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu 
w Staszowie przewodnicząca Anna Ni-
ziałek, wiceprzewodnicząca – Krystyna 
Semrau, sekretarz – Anna Kosowicz, 

2. nowo powołana Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji – przewodnicząca 
Anna Kosowicz, 

3. Komisja Budżetu i Rozwoju Go-
spodarczego - przewodniczący Adam 
Kowal,

4. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i 
Promocji Powiatu – przewodniczący Zbi-
gniew Bąk, 

5. Komisja Oświaty, Wychowania, 
Kultury, Sportu i Turystyki – przewodni-
czący Mariusz Zyngier. 

6. Komisja Zdrowia, Opieki Społecz-
nej i Polityki Prorodzinnej – przewodni-
cząca Krystyna Semrau. 

Kolejne przyjęte uchwały doty-
czyły: ustalenia wynagrodzenia sta-
rosty staszowskiego oraz wysokości 
diet przysługujących radnym powia-
tu staszowskiego, a także uchwalenia 

Pierwsze, podjęte podczas posiedzenia uchwały, dotyczyły powołania Komisji Stałych Rady Powiatu, ustalenia ob-
szaru ich działania, a także wybór przewodniczących. W obecnej kadencji pracować będzie 6 komisji, jedna więcej niż to 
było dotychczas.

„Rocznego programu współpracy Po-
wiatu Staszowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie na rok 2019”. Trzy kolejne uchwa-
ły, podjęto w celu dokonania zmian we 
wcześniej przyjętych uchwałach, w spra-

wie udzielenia pomocy finansowej na 
usuwanie azbestu 3 gminom: Szydłów, 
Łubnice i Oleśnica. Uprzednio przeka-
zano środki w łącznej kwocie 9 tys. 894 
zł, która została pomniejszona o 1 tys. 
256 zł, z powodu niewykorzystania tej 
sumy przez samorządy gminne. Ostatni 
przegłosowany projekt uchwały zawie-
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Od prawej: przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
Adam Kowal i wiceprzewodniczący Rady Stanisław Batóg.

Od lewej: przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu 
Zbigniew Bąk, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki 

Prorodzinnej Krystyna Semrau, jednocześnie wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki 

Mariusz Zyngier.

rał zmiany w budżecie powiatu na 2018 
rok, które omówiła skarbnik powiatu Jo-
lanta Piotrowska. W punkcie ,,zapytania 
radnych” poruszono sprawę usprawnie-
nia rejestracji pojazdów w Wydziale Ko-

munikacji oraz przygotowania Zarządu 
Dróg Powiatowych w Staszowie do akcji 
zimowego utrzymania dróg. Przed za-
mknięciem obrad przewodniczący Rady 
Grzegorz Rajca, poprosił radnych o prze-

kazywanie interpelacji i zapytań na ręce 
starosty staszowskiego w formie pisem-
nej, które następnie będą kierowane do 
odpowiednich Wydziałów Starostwa. 

Tekst i foto: Jan Mazanka 

Jest świętem wszystkich pracowni-
ków służb społecznych, a w szczegól-
ności pracowników socjalnych. Sposób 
świętowania Dnia ma w Polsce wielo-
letnią tradycję. Składają się na nią m.in. 
spotkania z przedstawicielami władz 

Dzień Pracownika Socjalnego 
świętowano w Starostwie

Święto obchodzone jest 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy spo-
łecznej z dnia 29 listopada 1990 roku. 

W czasie spotkania starosty staszowskiego Józefa Żółciaka i wicestarosty Leszka Guzala z pracownikami PCPR w Staszowie. W spotkaniu uczestniczyła także radca prawny 
PCPR w Staszowie mec. Agata Cholewa. 

lokalnych, tak też było w Starostwie 
Staszowskim w dniu 26 listopada, kie-
dy to z pracownikami Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie 
spotkali się starosta Józef Żółciak i wice-
starosta Leszek Guzal. Starostowie wy-

razili wdzięczność pracownikom za ich 
zaangażowanie i należyte wykonywa-
nie powierzonych, nie zawsze łatwych 
obowiązków oraz wręczyli pisemne 
podziękowania. Spotkanie, w którym 
uczestniczyła także radca prawny PCPR  
mec. Agata Cholewa, było też okazją do 
zapoznania starostów przez dyrektor 
Annę Ogórek z aktualnie realizowany-
mi zadaniami i projektami, jak również 
z planami pracy na najbliższe miesiące.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Kolejny projekt PCPR 
w Staszowie

Za udział w projekcie syna podziękowała, m.in. Sabina Jeznach.

Starosta staszowski Józef Żółciak podziękował realizującym projekt oraz jego 
uczestnikom za sprawne wykonanie zadania i poprosił o kontynuację tego typu 

inicjatyw.

Spotkanie podsumowujące projekt, które odbyło się w Restauracji ,,Lord”, otworzyła dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Anna Ogórek. 

Szczegółowo o realizacji zadania i jego rezultatach 
opowiedziała koordynatorka projektu  

Joanna Mazur.

W dniu 5 grudnia br., odbyło się 
spotkanie podsumowujące realizację 
projektu „Dobry start – lepsza przy-
szłość”. Zadanie realizowane przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Staszowie, było współfinansowane 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

W spotkaniu udział wzięły: osoby 
niepełnosprawne, pracownicy PCPR w 
Staszowie oraz reprezentanci firm i insty-
tucji realizujących projekt, a także przed-
stawiciele władz powiatu, na czele ze sta-
rostą staszowskim Józefem Żółciakiem, 
wicestarostą Leszkiem Guzalem i skarb-

nik powiatu Jolantą Piotrowską. Obecni 
byli także radni powiatu: wiceprzewodni-
czący Rady Stanisław Batóg oraz Jolanta 
Wójtowicz i Zbigniew Wiącek. Spotkanie 
rozpoczęła dyrektor PCPR Anna Ogórek, 
która powitała gości i wstępnie zapo-
znała zebranych z założeniami projektu. 
Bardziej szczegółowo o realizacji zadania 
i osiągniętych rezultatach mówiła koor-
dynator Joanna Mazur. Głównym celem 
projektu było przygotowanie 24 osób z 
niepełnosprawnością intelektualną do sa-
modzielnego życia lub przy minimalnym 
wsparciu ze strony opiekunów oraz ich 
ochrona przed wykluczeniem społecz-

nym i ubóstwem. W programie znalazły 
się, m.in.: zajęcia gotowania, sprzątania i 
prania realizowane w mieszkaniu trenin-
gowym, rozmowy z psychologiem, prace 
w ogródku warzywnym i na trawnikach, 
zakupy w sklepie, wizyty w urzędach i 
zakładach pracy, a także wyjazd integra-
cyjny do Zakopanego. Koszty realizacji 
zadania ogółem to: 931 tys. 292 zł, w tym: 
środki europejskiego funduszu społecz-
nego – 791 tys. 598 zł, budżetu powiatu 
– 70 tys. 632 zł i budżetu państwa – 69 tys. 
062 zł. Zgodnie z opinią, zarówno realizu-
jących zadanie jak i samych beneficjen-
tów, projekt, którego realizacja zostanie 
oficjalnie zamknięta w końcu grudnia br., 
spełnił swoje zadanie. Osiągnięto wyma-
gane wskaźniki, a w wystąpieniach osób 
podczas spotkania, zgłaszano potrzebę 
kontynuacji tej inicjatywy. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Beneficjentami projektu były 24 osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny.

Zapraszamy do siłowni
W środę 21 listopada br., oficjalnie 

otwarto nową siłownię znajdującą się 
w piwnicach Powiatowego Centrum 
Sportowego przy ul. Oględowskiej 6 
w Staszowie. 

W obszernej sali treningowej znajdują 
się, m.in.: maszyny do wszechstronnego 
kształtowania masy mięśniowej, ławki 
do ćwiczeń brzucha i grzbietu. Wśród 
akcesoriów treningowych strefy siłowej 
znalazły się: zestawy hantli, obciążników, 
gryfów, maty fitness, zestaw piłek me-
dycznych oraz poręcze do ćwiczeń. Strefa 
aerobowa (cardio) została wyposażona, 
m.in.: w bieżnie elektryczne, rowery do 
ćwiczeń, urządzenia eliptyczne (cross 
trainer) oraz ergometr wioślarski. Produ-
centem urządzeń i wyposażenie jest re-
nomowana włoska firma Intenza Fitness. 
Wyposażenie siłowni zostało udostępnio-
ne na podstawie umowy leasingowej na 
sprzęt sportowy podpisanej przez Powiat 
Staszowski – Powiatowe Centrum Spor-
towe w Staszowie z Konsorcjum zawiąza-
nym przez Europejski Fundusz Leasingo-
wy S.A. we Wrocławiu oraz Perfect Fitness 
Service Tomasz Kowalewski w Elblągu. 
Umowa opiewa na kwotę 646 tys. 208 zł 
za pięcioletni okres użytkowania sprzętu. 
Realizację całego zadania, stanowiącego 
nową ofertę PCS, rozpoczęto w dniu 16 
stycznia br. od podpisania umowy po-
między Powiatem Staszowskim a firmą 
,,Usługi Remontowo-Budowlane Zbi-

gniew Dziuba” z Koniemłotów, w sprawie 
,,Przebudowy ze zamianą sposobu użyt-
kowania pomieszczenia magazynowego 
w Powiatowym Centrum Sportowym na 
pomieszczenie rekreacyjno-sportowe 

wraz z pełnym wyposażeniem”. Wartość 
przebudowy, sfinansowany ze środków 
budżetu powiatu, wyniósł 636 tys. zł, a za-
danie zostało oficjalnie odebrane w dniu 
30 kwietnia br. W powstałych pomieszcze-
niach, oprócz siłowni powstały również 
sale: do treningu zapasów i fitness. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Zestawy hantli ogumowanych, stojaki i gryfy, obciążenia olimpijskie.

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonał uczeń Zespołu Szkół w Staszowie Konrad Reperowski.
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Dla poprawy jakości świad-
czonych usług medycznych w Sa-
modzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Staszowie, realizowane są kolejne 
modernizacje i nowe inwestycje. 
Trwają prace budowlane i wykoń-
czeniowe dotyczące zadania pn. 
„Modernizacja i rozbudowa Szpital-
nego Oddziału Ratunkowego, w celu 
rozwoju systemu ratownictwa me-
dycznego w powiecie staszowskim”. 

Inwestycja, o wartości 7,5 mln zł, 
uzyskała dofinansowanie w kwocie:  
5 mln 950 tys. zł z Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020, w ramach działania 9.1. - Infra-
struktura ratownictwa medycznego. 

Realizacja zadania została podzie-
lona na 3 etapy. W pierwszym etapie 
przewidziano rozbudowę SOR od stro-
ny północnej i budowę pracowni RTG, 
drugi etap zakłada rozbudowę od stro-
ny południowej, natomiast w etapie 
trzecim, istniejący Szpitalny Oddział 
Ratunkowy zostanie zmodernizowany 
oraz pobudowany nowy podjazd dla 
karetek ratunkowych. Na chwilę obec-
ną oddana jest część północna oraz 

Trwa rozbudowa SOR  
w staszowskim szpitalu

W czasie oceny stanu realizacji inwestycji w dniu 14 grudnia br. Nowo 
dobudowana izba przyjęć pełni czasowo funkcję Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego, od lewej: inspektor ds. techniczno-gospodarczych szpital 
Andrzej Falasa, starosta staszowski Józef Żółciak i zastępca dyrektora 

szpitala Tomasz Zych. 

W pomieszczeniach budowanego nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 
o prowadzonych pracach informował inż. Mariusz Pyszczek, w środku.

Nowy SOR będzie posiadał pełne zaplecze niezbędne do nowoczesnego 
sprawnego funkcjonowania, między innymi: salę przyjęć, gabinety lekarskie, 
obserwacji, konsultacji, pomieszczenia segregacji, niezbędne węzły sanitarne 

oraz zaplecze administracyjno-gospodarcze. 

W projekcie przewidziano także zakupy nowoczesnego sprzętu, m.in. bardzo 
przydatnego na SOR aparatu rentgenowskiego.

Inżynierowie budowy poinformowali starostę staszowskiego Józefa Żółciaka 
o najbliższych pracach, jakie mimo okresu zimowego będą wykonywane. 

pracownia RTG. Do użyt-
ku została także oddana 
nowa winda towarowo-
-osobowa w celu bez-
pośredniej komunikacji 
pionowej dla pacjentów 
transportowanych na 
oddziały szpitalne, blok 
operacyjny i badania 
diagnostyczne. Po za-
kończeniu wszystkich 
prac powstaną warun-
ki, m.in. do wydzielenia 
obszarów: rejestracji i 
przyjęć, segregacji me-
dycznej, resuscytacyjno-
-zabiegowego, wstępnej 
intensywnej terapii oraz 
terapii natychmiastowej 
z gabinetem zabiego-
wo-operacyjnym, obserwacji, konsul-
tacji, oraz zaplecza administracyjno-
-gospodarczego. 

W ramach realizacji zadania, szpital 
przewidział także zakup nowoczesnego 

sprzętu oraz wyposażenia medyczne-
go. Inwestycję realizuje Zakład Remon-
towo-Budowlany ,,OLSZOWY” z siedzi-
bą w Kosowach, w woj. podkarpackim.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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5 kondygnacji szpitala więcej

Kolejne inwestycje na 
drogach powiatowych

Pięciokondygnacyjny budynek został dobudowany do szpitala od strony 
południowo-zachodniej. 

Nowo położona nawierzchnia na drodze powiatowej nr 0712T Gryzikamień – Miłoszowie.

Aktualnie prowadzona rozbudowa 
szpitala polega na dobudowie pięcio-
kondygnacyjnego pawilonu łóżkowe-
go, w stanie surowym zamkniętym, o 
łącznej powierzchni użytkowej 1 886 
m². Wartość inwestycji, realizowanej ze 
środków własnych szpitala, wynosi 4 
mln 193 tys. zł. Budowę wykonuje Za-
kład Remontowo-Budowlany Romana 
Olszowego z siedzibą w Kosowach.

Dobudowa jest prowadzona w po-
wiązaniu z realizowaną inwestycją w 
ramach Projektu pn. „Modernizacja i 
rozbudowa szpitalnego oddziału ratun-
kowego celem rozwoju systemu ratow-
nictwa medycznego w powiecie sta-
szowskim”. Efektem inwestycji będzie:  
• na pierwszym piętrze w dobudowanym 
skrzydle utworzony zostanie w ramach 
Oddziału Chorób Wewnętrznych Podod-
dział Intensywnej Opieki Kardiologicznej 
z nową 7 stanowiskową Salą Intensywnej 
Opieki Kardiologicznej, który zostanie wy-
posażony w nowy sprzęt medyczny oraz 
niezbędne wyposażenie medyczne. Prze-
budowany zostanie także Oddział Chorób 
Wewnętrznych. Wszystkie sale chorych 
zostaną wyposażone w pełny węzeł sani-
tarny z prysznicem i toaletą. Powstaną dwie 
izolatki oraz zmodernizowane zostaną ga-
binety zabiegowe, a także zaplecze admini-
stracyjno-socjalno-magazynowe oddziału,  

• na drugim piętrze w do-
budowanym pawilonie po-
wstanie nowy 9 łóżkowy 
Oddział Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii - wraz z za-
pleczem administracyjnym, 
socjalnym i magazynowym, 
• w ramach trzeciego piętra 
nowego skrzydła oraz na po-
wierzchnię dotychczasowe-
go Oddziału Urologicznego 
przeniesiony zostanie Od-
dział Chirurgiczny Ogólny. 
W dobudowanym pawilonie 
powstanie 10 sal łóżkowych 
z pełnym węzłem sanitar-
nym dla 23 pacjentów oraz pomieszczenie 
porządkowe. W modernizowanej części 
oddziału (dot. O. Urologiczny) wszystkie 
sale łóżkowe zostaną wyposażone w pełny 
węzeł sanitarny. Powstanie 6 stanowiskowa 
sala pooperacyjna. Przebudowane zostanie 
zaplecze administracyjno-socjalno-maga-
zynowe, • na czwartym piętrze zmoderni-
zowany zostanie Oddział Chirurgii Urazo-
wo-Ortopedycznej oraz przeniesiony zo-
stanie z drugiego piętra do nowego skrzy-
dła Pododdział Endoprotez. W dobudowa-
nej części powstanie 6 sal chorych z pełnym 

węzłem sanitarnym, 4 stanowiskowa sala 
pooperacyjna oraz zaplecze diagnostycz-
no-socjalne. W modernizowanej części 
wszystkie sale chorych zostaną wyposażo-
ne w pełen węzeł sanitarny, powstanie izo-
latka oraz przebudowane będzie zaplecze 
diagnostyczne, administracyjne, socjalne i 
magazynowe oddziału, • na piątym piętrze 
w dobudowanym pawilonie planowane 
jest uruchomienie dodatkowej bazy łóżko-
wej dla oddziałów SPZZOZ w Staszowie, a 
docelowo nowego zakresu świadczeń.

Tekst: Anna Stawiarz
Foto: Jan Mazanka

Zmierza ku końcowi realizacja dwóch 
zadań na drogach powiatowych, które 
wykonywane są w ramach promesy na 
Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 24 września 2018 r. Inwesty-
cje, na które została przyznana dotacja, 
obejmuje przebudowę odcinka drogi 

powiatowej nr 0837T Rytwiany – Luszy-
ca o dł. 995 m, w miejscowości Rytwiany 
oraz remont odcinka drogi powiatowej 
nr 0712T Gryzikamień – Miłoszowice 
dł. 665 m, w miejscowości Miłoszowi-
ce. Koszt pierwszej inwestycji wynosi  
674 tys. 525 zł, z czego 539 tys. 620 
zł, tj. 80% stanowi otrzymana dotacja  
z budżetu państwa, a 134 tys. 905 zł, to 
udział własny powiatu staszowskiego i 
gminy Rytwiany. Zakres prac obejmu-
je wykonanie przebudowy istniejących 
warstw konstrukcji drogi wraz z wykona-
niem nawierzchni z betonu asfaltowego 
oraz utwardzenie poboczy.

Natomiast remont odcinka drogi 
powiatowej w Miłoszowicach o war-
tości 148 tys. 151 zł, także został dofi-
nansowany 80% dotacją w wysokości  
111 tys. 845 zł. Pozostałe koszty w wy-
sokości 36 tys. 306 zł, to wkład własny 
powiatu staszowskiego oraz gminy 
Bogoria. Remont drogi obejmuje wyko-
nanie nawierzchni z betonu asfaltowego 
oraz utwardzenie poboczy. 

Tekst i foto: Adam Jur
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Z budowy obwodnicy 
Staszowa

Na początku drugiej dekady grud-
nia, w związku ze zmianą pogody, wa-
runki pracy znacznie się pogorszyły, 
mimo tego zaplanowane wcześniej 
prace były realizowane, głównie na 
moście oraz na rondach, które w po-
łowie grudnia powinny już funkcjono-
wać w 100%. 

Na wszystkich 4 rondach, na ukoń-
czeniu jest kładzenie warstwy ścieralnej 
SMA i montaż oznakowania pionowego. 
Oznakowanie poziome na jezdniach, ze 
względu na aurę zimową, w swej zasad-

niczej części zostanie wykonane na wio-
snę. Trwa czyszczenie odcinka nr 2, od 
ul. Krakowskiej do Oględowskiej, gdzie 
także kończone są wykopy rowów od-
wodnieniowych, co umożliwi kładzenia 
korytek. Skarpy zostały wyhumusowane 
i obsiane trawą. 

Na moście przez rzekę Czarną trwa 
zbrojenie płyt przejściowych, desek 

gzymsowych, krawężników i kap chodni-
kowych. Wykonywana jest także izolacja 
pod nawierzchnię kap chodnikowych.

Zakończenie realizacji budowy ob-
wodnicy o wartości 19 mln 700 tys. zł, 
której długość wynosi 4,8 km, planowa-
ne jest na pierwszą dekadę maja 2019 
roku.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 11 grudnia br., z przebiegiem prac na obwodnicy zapoznał się 
starosta staszowski Józef Żółciak, w rozmowie z nadzorującym budowę mostu 

Szymonem Gromnikiem i kierownikiem budowy obwodnicy Tomaszem Tatarem.
W czasie montażu płyty przejściowej na moście.

Intensywne prace wykończeniowe na rondzie nr 2, w ciągu dw. 757 Staszów-
Stopnica. Kruszywem z wykopu we wzgórzu na odcinku nr 2, utwardza się  

skarpy obwodnicy.

Rondo nr 3. Zgodnie z harmonogramem prac, w sobotę 14 grudnia, 
rozpoczęto instalowanie oznakowania pionowego.

Budowa ronda nr 1 w ciągu ul. Kościuszki jest na ukończeniu.

W dniu 12 grudnia warunki pogodowe uległy zmianie, widok na most  
od strony ul. Oględowskiej.

Rondo nr 4 w Radzikowie, od strony planowanej do realizacji drugiej części 
obwodnicy, która połączy dw. 764 Staszów-Raków z dw. 757 Staszów-Opatów.
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W sobotę rano 15 grudnia, dzięki sprzyjającej pogodzie i temperaturze 0oC, na odcinku 2A od ul. Oględowskiej do mostu na Czarnej, rozpoczęto kładzenie ostatniej 
ścieralnej warstwy asfaltu.

W czasie odbioru wyremontowanego odcinka długości 1 990 m, na drodze 
powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Łukawica. Od lewej: radny powiatu Adam 

Kowal, dyrektor Zarządu Drog Powiatowych Mirosław Bernyś, prezes Zarządu 
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów Krzysztof Kępa, wicestarosta 

Tomasz Fąfara, wójt gminy Bogoria Władysław Brudek, starosta staszowski Michał 
Skotnicki i członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy.

Fragment wyremontowanego odcinka drogi powiatowej 0812T w Pliskowoli. 

W czasie odbioru wyremontowanego odcinka na drodze powiatowej 0787T 
Witowie – Kolonia Pęcławska, od lewej: wicestarosta staszowski Tomasz 

Fąfara, prokurent Przedsiębiorstwa Drogowego Sp. k ,,DYLMEX INWESTYCJE” 
Tomasz Dyl, wójt gminy Bogoria Władysław Brudek, członek Zarządu Powiatu 

w Staszowie Jerzy Chudy, radny powiatu staszowskiego Adam Kowal i dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś.

Fragment wyremontowanego odcinka drogi powiatowej 0780T Bogoria – 
Klimontów.

W październiku br. odebrano 
remonty na kolejnych odcinkach 

dróg powiatowych

Inwestycje drogowe, dla których 
umowy podpisano w dniu 29 maja 
br. w Starostwie staszowskim, zosta-
ły zrealizowane. Odbiór 4 odcinków 
dróg powiatowych miał miejsce we 
wtorek 9 października br. 

Pierwszy odcinek o długości 1 990 m, 
drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywian-
ka – Łukawica, położony jest na terenie 
gmin: Bogoria i Staszów. Wartość inwe-
stycji wyniosła 390 tys. 031 zł, z czego 
80% pokryto z funduszu MSWiA na usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych, 10% 
z budżetu powiatu staszowskiego i 10%, 
proporcjonalnie do długości odcinków, z 
budżetów gmin: Bogoria i Staszów.

Drugi odcinek, o długości 945 m 
położony jest na drodze powiatowej 
0812T w miejscowości Pliskowola, gmi-
na Osiek. Wartość inwestycji wyniosła 
757 tys. 616 zł, z czego 371 tys. tj. 50% 
pochodziło z ,,Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury drogo-
wej na lata: 2016 – 2019”. Pozostałe 50% 
kosztów pokryto z budżetów: powia-
tu staszowskiego oraz miasta i gminy 
Osiek. Wykonawcą robót na obydwu 

odcinkach było PRZEDSIĘBIORSTWO 
ROBÓT DROGOWYCH Staszów Sp. z o.o.

Trzeci odcinek o długości 1 480 m po-
łożony jest na drodze powiatowej 0780T 
Bogoria – Klimontów. Wartość inwestycji 
wyniosła 1 mln 438 tys. 613 zł, z czego 719 
tys. 306 zł, tj. 50%, pochodziło z ,,Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata: 2016 – 2019”, drugą 
połowę solidarnie pokryto z budżetów po-
wiatu staszowskiego i gminy Bogoria. 
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Wszystkich zgromadzonych przywitał starosta staszowski Michał Skotnicki, z lewej: skarbnik powiatu 
staszowskiego Jolanta Piotrowska. Od prawej: dyr. Monika Ręczkowska i kierownik Kinga Nowak z PGNIG 

Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w Warszawie. 

Warunki wykonania podpisanych umów przedstawił Artur Pisarczyk z ,,Konsulting” w Lipnicy.

Umowę podpisuje starosta staszowski Michał Skotnicki. Z lewej: skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, 
z prawej Kinga Nowak i Monika Ręczkowska z PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w Warszawie. 

Podpisano umowy na dostarczenie gazu 
dla Grupy Zakupowej

Czwarty odcinek, o długości 1 593 
m położony jest na drodze powiatowej 
0787T Witowie – Kolonia Pęcławska. 
Wartość wykonanej odbudowy wyniosła 
416 tys. 303 zł, z czego 333 tys. 043 zł, tj. 
80%, pochodziło z funduszu MSWiA na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a 
pozostałe 20% pokryto po połowie, z bu-

dżetów: powiatu staszowskiego i gminy 
Bogoria. Wykonawcą inwestycji na oby-
dwu odcinkach było Przedsiębiorstwo 
Drogowe Sp. k ,,DYLMEX INWESTYCJE”.

Ogółem odebrano remont 6 km dróg 
powiatowych na wartość 3 mln 2 tys. 563 
zł, z czego dotacje zewnętrzne wyniosły 
1 mln 730 tys. 556 zł tj. 58% kosztów, na-

tomiast udział środków powiatu to: 636 
tys. 005 zł tj. 21% kosztów inwestycji. 
Pozostałe 21% kosztów zostało pokry-
te z budżetów gmin: Bogoria, Staszów i 
Osiek, proporcjonalnie do długości wy-
remontowanych dróg powiatowych, po-
łożonych na terenie tych gmin.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 4 października br., w sali 
konferencyjnej Starostwa Powia-
towego w  Staszowie, podpisano 
umowy na wykonanie zadania pn. 
„Kompleksowa dostawa paliwa 
gazowego dla Grupy Zakupowej 
Powiatu Staszowskiego”. W  skład 
Grupy Zakupowej wchodzą: Powiat 
Staszowski oraz 6 jednostek samo-
rządowych: Miasto i Gmina Staszów, 
Miasto i  Gmina Połaniec, Gmina 
Bogoria, Gmina Rytwiany, Gmina 
Oleśnica i Gmina Szydłów, tj. wszyst-
kie jednostki samorządowe wraz 
z jednostkami organizacyjnymi.

Dostawcą gazu jest Polskie Górnic-
two Naftowe i Gazownictwo Obrót De-
taliczny Sp. z o.o., z siedzibą w Warsza-
wie, reprezentowane przez: kierownik 
Działu Klientów Instytucjonalnych Kin-
gę Nowak i  zastępcę dyrektora Biura 
Kontrolingu Monikę Ręczkowską. 

Przedmiotem podpisanych umów, 
których wartość ogółem wyniosła  
4 mln 589 tys. 882 zł, jest świadczenie 
przez Wykonawcę na rzecz Zamawia-
jących kompleksowej dostawy paliwa 
gazowego w  postaci gazu ziemnego 
wysokometanowego oraz jego dys-
trybucję do instalacji znajdujących się 
w  obiektach Zamawiających. Łączną 
ilość paliwa gazowego, która będzie 
dostarczona w  okresie obowiązywania 
umowy tj. od 1 stycznia 2019 roku do 
31 grudnia 2020 roku, szacuje się w wy-
sokości 23.687.900 kWh. W  imieniu 
Zamawiających umowy podpisali: sta-
rosta staszowski Michał Skotnicki przy 
kontrasygnacie skarbnik powiatu Jo-
lanty Piotrowskiej oraz burmistrzowie 
i wójtowie gmin wchodzących w skład 
Grupy Zakupowej: wójt gminy Bogoria 
Władysław Brudek, wójt gminy Oleśnica 
Leszek Juda, burmistrz Miasta i  Gminy 
Staszów Leszek Kopeć, zastępca bur-
mistrza Miasta i Gminy Połaniec Roman 

Adamczak wraz ze skarbnik Małgorzatą 
Żugaj i  wójt gminy Szydłów Jan Klam-
czyński. Na spotkaniu obecni byli rów-

nież kierownicy jednostek organizacyj-
nych powiatu oraz gmin. 

Tekst i foto: Paulina Majczak.
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Komendant WKU Sandomierz ppłk Artur Gołębiowski w rozmowie ze starostą staszowskim 
 Józefem Żółciakiem.

Wizyta Komendanta
W dniu 11 grudnia br., roboczą wi-

zytę w Starostwie staszowskim złożył 
komendant Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień w Sandomierzu ppłk Artur Go-
łębiowski. 

Podczas spotkania ze starostą sta-
szowskim Józefem Żółciakiem omówiono 
sprawy dotyczące całorocznej współpracy 
powiatu z WKU Sandomierz, m.in. organi-
zację i przeprowadzenie przyszłorocznej 
kwalifikacji wojskowej, która w powiecie 
staszowskim zaplanowana jest w dniach: 
od 25 lutego do 21 marca. Ustaleniu zdol-
ności do czynnej służby wojskowej ze 
wstępnym przeznaczeniem do poszcze-
gólnych form powszechnego obowiązku 
obrony kraju, podlegać będzie 429 męż-
czyzn z rocznika 2000 oraz 33 mężczyzn 
starszych, którzy z różnych przyczyn nie 
przeszli kwalifikacji w 2018 roku. Obowiąz-
kowi stawienia się do kwalifikacji wojsko-

wej podlegają również kobiety, które w da-
nym roku kończą 19-ty rok życia oraz uczą 
się na kierunkach: medycznych, farmaceu-

tycznych, weterynaryjnych i psychologicz-
nych. Ustalono, że kwalifikacje wojskowa, 
podobnie jak w roku bieżącym, odbędzie 
się w Powiatowym Centrum Sportowym 
przy ul. Oględowskiej 6 w Staszowie.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Pedagodzy wyróżnieni 
w Warszawie 

Anna Zalewska, minister edukacji narodowej oraz Anna Kaniszewska, 
dyrektor Przedszkola Samorządowego w Połańcu. Mariusz Zyngier i minister edukacji narodowej Anna Zalewska. 

Dwoje świętokrzyskich nauczycieli 
zostało wyróżnionych podczas uro-
czystości, która odbyła się w Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów w Warsza-
wie. Zorganizowano ją z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Minister Anna 
Zalewska wręczyła Złoty Krzyż Zasłu-
gi Annie Kaniszewskiej, dyrektorce 
Przedszkola Samorządowego w Po-
łańcu. Mariusz Zyngier otrzymał na-
grodę Ministra Edukacji Narodowej.

 Anna Kaniszewska powiedziała, że 
dzisiejsze wydarzenie jest dla niej bar-
dzo ważne i że nie doszłoby do tego, 
gdyby nie dobra współpraca z całym ze-

społem. Przypomniała, że w przedszkolu 
w Połańcu od wielu lat realizowane są 
nowatorskie programy dla dzieci. Należy 
do nich, m.in. edukacja ekologiczna. We 
współpracy z Towarzystwem Kościusz-
kowskim oraz szkołami organizowane są 
żywe lekcje historii. Dzieci dowiadują się 
również na wiele sposobów o zdrowym 
żywieniu, uczestniczą w akcjach chary-
tatywnych.

Mariusz Zyngier mówiąc o nagrodzie 

wspomniał o całym gronie pedagogicz-
nym Zespołu Szkół, które dba o bardzo 
dobry poziom edukacji w tej placówce. 
Dodał, że Dzień Edukacji Narodowej jest 
dla niego również świętem uczniów, 
ponieważ bez sukcesów młodzieży nie 
byłoby sukcesów nauczycieli. Nagroda 
ministra edukacji narodowej jest dla 
niego siłą napędową do podejmowania 
kolejnych działań.

Tekst i foto: Mariusz Zyngier
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Górnicze święto w Grupie Azoty KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie, rozpoczęto od mszy świętej odprawionej 
w dniu 4 grudnia w kościele św. Barbary w Staszowie. Sztandary związkowe poświęcił ks. dr Tomasz Cuber - dyrektor 

Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej.

Akademia barbórkowa odbyła się w auli Zespołu Szkół w Staszowie.

Prezes Zarządu Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady 
Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie 

Trajan Szuladziński w swoim wystąpieniu 
podsumował wyniki ekonomiczne bieżącego roku 
i podziękował pracownikom za sumienną pracę.

List od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał 
doradca w kancelarii Prezydenta RP  

Cezary Kochalski. 

Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, 
odczytała list od premiera  
Mateusza Morawieckiego.

 Przemawia marszałek województwa 
świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, przekazał Zarządowi 

,,Siarkopolu” płaskorzeźbę herbu województwa.

Barbórka 2018
Górnicze święto w Grupie Azoty 

KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie, 
rozpoczęto od mszy świętej, odpra-
wionej w dniu 4 grudnia w kościele św. 
Barbary w Staszowie. Liturgii przewod-
niczył i homilię wygłosił ks. dr Tomasz 
Cuber - dyrektor Wydziału Duszpaster-
stwa Małżeństw i Rodzin Diecezji San-
domierskiej. Dzień wcześniej, 3 grud-
nia w hotelu ,,Gwarek”, miała miejsce 
akcja honorowego oddania krwi, w 
której wzięło udział 57 pracowników 
,,Siarkopolu”. Pozyskano prawie 20 li-
trów, tego bezcennego leku.

Oficjalne uroczystości barbórkowe 
odbyły się w piątek, 7 grudnia w auli Ze-
społu Szkół w Staszowie. Podczas akade-
mii, oprócz oficjalnych wystąpień, jak co 
roku wręczono odznaczenia państwowe i 
resortowe, a także czaka górnicze, kordy 
i szpady oraz awanse na wyższe stopnie 

górnicze. Prezes Zarządu Grupy Azoty Ko-
palń i Zakładów Chemicznych Siarki ,,Siar-
kopol” S.A. w Grzybowie Trajan Szuladziń-
ski, podziękował załodze za całoroczny 
trud pracy górniczej i poinformował o 
najbliższych zadaniach prorozwojowych, 
zaliczając do nich, m.in. wykonanie od-

wiertów na terenach, które planowane 
są do poszerzenia obszaru wydobycia Ko-
pali Osiek. Życzenia rozwoju i stabilizacji 
w ,,Siarkopolu” złożyli, m.in.: doradca w 
kancelarii Prezydenta RP Cezary Kochal-
ski, który odczytał list od prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, wojewoda świętokrzyski 
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W imieniu samorządowców życzenia i gratulacje złożył starosta staszowski Józef Żółciak, od lewej: przewodniczący 
Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca, wójt gminy Tuczępy Marek Kaczmarek, burmistrz miasta i gminy Osiek 

Rafał Łysiak, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz oraz burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć.

Agata Wojtyszek, która odczytała list od 
premiera Mateusza Morawieckiego, mar-
szałek województwa świętokrzyskiego 
Andrzej Bętkowski z przewodniczącym 
Sejmiku Andrzejem Prusiem, przewodni-
czący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego 
NSZZ ,,Solidarność” Waldemar Bartosz, 
starosta staszowski Józef Żółciak z prze-
wodniczącym Rady Powiatu Grzegorzem 
Rajcą oraz burmistrzami i wójtami ziemi 
staszowskiej, a także prezesi firm i spółek 
współpracujący z ,,Siarkopolem”. Jak co 
roku wręczono szereg odznaczeń pań-
stwowych i resortowych, w tym: 5 złotych 
medali ,,Za długoletnią służbę”, 2 medale 
srebrne i 2 brązowe, a także 21 odznak 
,,Zasłużony dla Górnictwa RP”, 10 odznak 
,,Zasłużony dla Siarki w Grzybowie” i 5 od-
znak ,,Zasłużony Ratownik Górniczy Ra-
towniczej Stacji Górnictwa Otworowego”. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Dzień Seniora

W imieniu prezesa Tadeusza Wrześniaka, prezenty odebrał dyr. Jacek Jaworski.

Zebrani mieli okazję wysłuchać blisko godzinnego spektaklu słowno-muzycznego 
w wykonaniu, od lewej: Małgorzaty Węgrzynowskiej – śpiew, Grzegorza Flesika - 
akompaniament, Janusza Galewskiego - śpiew i Elżbiety Wieprzewskiej – poezja. 

Wicestarosta Leszek Guzal podarował seniorom radio z odtwarzaczem CD. 
Seniorzy rewanżowali się bombkami bożonarodzeniowymi i różami.

Przemawia opiekun Klubu Seniora ,,Radość Życia”, prezes Staszowskiej Izby 
Gospodarczej Wojciech Skowron.

Tego rodzaju spotkania, oprócz propa-
gowania i przypominania postulatów ma-
jących na celu poprawę sytuacji osób star-

W bieżącym roku, obchody ,,Dnia Seniora” ustalono na dzień 14 listopada. 
Nieco później, bo we wtorek 27 listopada br., staszowscy seniorzy zrzeszeni 
w Klubie Seniora ,,Radość Życia” wspólnie z koleżankami i kolegami z połaniec-
kiego Klubu ,,Megawat”, spotkali się w sieleckiej restauracji ,,Zakątek Święto-
krzyski”. Wszystkich zebranych, w imieniu właściciela prezesa Tadeusza Wrze-
śniaka, powitał i gościł dyr. Jacek Jaworski. 

szych, chociażby w zakresie zapewnienia im 
odpowiedniej opieki zdrowotnej, w tym do-
stępności do tanich leków i badań lekarskich, 

mają także na celu urozmaicenie codzienne-
go życia osób w wieku emerytalnym, w mi-
łej, twórczej atmosferze. I o to właśnie zadbał 
organizator spotkania prezes Klubu Seniora 
,,Radość Życia” Henryk Makuch, proponując 
zebranym wysłuchanie blisko godzinnego 
programu słowno-muzycznego w wyko-
naniu staszowskiego kwartetu ,,Moderato”. 
Wtorkowy wieczór w ,,Zakątku Świętokrzy-
skim” zakończono kolacją ufundowaną przez 
prezesa Tadeusza Wrześniaka.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Uroczystą sesję Rady Powiatu w Staszowie i Rady Miejskiej Staszowa, z okazji Dnia Edukacji Narodowej prowadzili, 
od lewej: przewodniczący Rady Miejskiej Dominik Rożek i przewodniczący Rady Powiatu Damian Sierant.

Od lewej: poseł Kazimierz Kotowski oraz odznaczeni brązowymi Krzyżami Zasługi: Małgorzata Stachura - referent 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, Sabina Sierant - nauczyciel w Zespole Szkół w Połańcu i Bogdan 

Pióro - wicedyrektor w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie. 

Z uroczystej sesji edukacyjnej Uroczystość zgromadziła liczne 
grono pedagogów i dyrektorów pla-
cówek oświatowych z terenu powiatu 
staszowskiego, a także emerytowanych 
nauczycieli z placówek oświatowych 
wszystkich szczebli. W sesji, oprócz 
przedstawicieli władz samorządowych 
powiatu oraz miasta i gminy Staszów, 
uczestniczyli także zaproszeni goście: 
poseł na Sejm RP Kazimierz Kotowski, 
przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, 
wicewojewoda świętokrzyski Andrzej 
Bętkowski, świętokrzyski kurator oświa-
ty Kazimierz Mądzik, z-ca szefa Wojsko-
wego Sztabu Wojskowego w Kielcach 
ppłk Bogdan Kołkowski i szef Wydziału 
Rekrutacji w Wojskowej Komendzie Uzu-
pełnień w Sandomierzu mjr Zbigniew 
Turczyniak. 

Po wprowadzeniu pocztów sztan-
darowych i odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego, oficjalne przemówienia wy-
głosili: przewodniczący Rady Powiatu 
w Staszowie Damian Sierant, przewod-
niczący Rady Miejskiej Staszowa Domi-
nik Rożek, starosta staszowski Michał 
Skotnicki oraz burmistrz miasta i gminy 
Staszów Leszek Kopeć. W wystąpieniach, 
oprócz złożonych życzeń i gratulacji, 
podkreślano poświęcenie oraz trud pra-
cy pedagogicznej w kształceniu i wycho-
waniu młodego pokolenia Polaków, jak 
również znaczenie procesu edukacyjne-
go dla rozwoju ekonomicznego i kultu-
ralnego kraju, a także dla jego bezpie-
czeństwa. 

Uroczystość, jak co roku, była okazją 
do wręczenia odznaczeń i nagród na-
uczycielom i pracownikom oświaty, w 

Podobnie jak w latach poprzednich Dzień Edukacji Narodowej, władze po-
wiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Staszów, uczciły wspólną sesją Rady 
Powiatu i Rady Miejskiej. Posiedzenie, które prowadzili obydwaj przewodni-
czący Rad: Damian Sierant i Dominik Rożek, odbyło się w sobotę 13 październi-
ka, w hali sportowej Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie. 

Zaproszeni goście, władze samorządowe powiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Staszów, dyrektorzy i pedagodzy, pracownicy administracji szkolnej,  
emerytowani nauczyciele. 
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Podczas wręczania złotych medali Za Długoletnią 
Służbę.

 Osoby wyróżnione nagrodą ministra edukacji narodowej, od lewej: nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym 
w Staszowie Mariusz Ziętarski, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Staszowie Jan Gromniak, nauczyciel 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach Barbara Dynak, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie 
Anna Karasińska i dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym Dorota Karasińska-Kozłowska.

Świętokrzyski kurator oświaty wręcza nagrodę kierownik Internatu Zespołu 
Szkół w Staszowie Ewie Maj.

Nagrody starosty staszowskiego otrzymało 29 dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu staszowskiego.

Dyrektor Izydor Grabowski został odznaczony srebrnym medalem ,,Za zasługi dla Ligi Obrony 
Kraju”. Takim samym medalem Zarząd Główny LOK wyróżnił także Zespół Szkół w Staszowie.

Statuetkę ,,Ambasador Powiatu Staszowskiego” odbierają założycie i prowadzący Zespoły ,,Kleks”  
Małgorzata i Janusz Szmyrgałowie.

podziękowaniu za ich rzetelną codzien-
ną pracę. Brązowym Krzyżem Zasługi 
zostali odznaczeni: Bogdan Pióro - wi-
cedyrektor w Zespole Placówek Oświa-
towych nr 1 w Staszowie, Sabina Sierant 
- nauczyciel w Zespole Szkół w Połańcu, 

Małgorzata Stachura - referent Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Staszowie 
i Małgorzata Wojtczak - nauczyciel w 
Przedszkolu nr 8 w Staszowie. Złotym 
medalem Za Długoletnią Służbę zostali 
uhonorowani: Kazimiera Krala - dyrek-
tor w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Strzegomiu, Mieczysława Misiak - na-
uczyciel w Zespole Szkół w Osieku, Ewa 
Opałacz - pracownik obsługi w Przed-
szkolu nr 8 w Staszowie, Barbara Szta-
ba - nauczyciel w Przedszkolu nr 3 w 
Staszowie i Stanisława Domagała - głów-



18 POWIAT STASZOWSKI - nr 73 - grudzień 2018 r.

W części artystycznej ,,Kleks” w układzie choreograficznym ,,Gniazdo”, nagrodzonym we wrześniu br.,  
I nagrodą na Festiwalu ,,Orfeusz” we Włoszech.

 W części artystycznej zagrał także ,,Stawiński Band” pod dyrekcją założyciela zespołu Andrzeja Stawińskiego.

ny księgowy w Zespole Placówek Oświa-
towych w Staszowie. Srebrny medal Za 
Długoletnią Służbę otrzymało 17 nauczy-
cieli i pracowników oświaty, a medal brą-
zowy 12 osób. Następnie 36 osób odzna-
czono Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej, po czym 5 dyrektorom i nauczycie-
lom wręczono Nagrody Ministra Edukacji 
Narodowej, a 7 nauczycielom Nagrody 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Na-
grody Starosty Staszowskiego, za szcze-
gólne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i 
wychowawczej, otrzymało 29 dyrektorów 
i pedagogów, a nagrody burmistrza Mia-
sta i Gminy Staszów 51 osób.

Ostatnim punktem obrad było wręcze-
nie Stowarzyszeniu Przyjaciół Artystycz-
nych ,,Kleks” w Staszowie, pierwszego, 
ustanowionego w roku bieżącym, tytułu 
,,Ambasador Powiatu Staszowskiego”.  
Tytuł w dziedzinie kultury, Rada Powiatu 
w Staszowie przyznała zespołom arty-
stycznym ,,Kleks” za sukcesy na scenach 
krajowych i zagranicznych, ostatnio we 
wrześniu, na festiwalu we Włoszech, a 
także za wieloletnią promocję kultury 
ziemi staszowskiej na scenach krajowych 
i zagranicznych. Zespoły Artystyczne 
,,Kleks” odwzajemniły się za przyznany ty-
tuł koncertem, w przerwie którego zagrał 
zespół muzyczny ,,Stawiński Band”.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Uczniowie z Technikum w Połańcu na Ogólnopolskim Kongresie Edukacji Przyszłości. 

W dniach 3 i 4 października br., 
uczniowie Technikum Elektroniczne-
go, prezentowali sukcesy szkoły, wśród 
uczestników Kongresu Edukacji Przy-
szłości. Uczestnicy kongresu debato-
wali nad kwestiami kreatywności i in-
nowacyjności w edukacji oraz doradz-
twie, a także dyskutowali o kształceniu 
zawodowym. Tylko 5 najlepszych szkół 
z województwa prezentowało swoje 
aktywności. My skorzystaliśmy z zapro-
szenia kuratora oświaty, jako liderzy in-
nowacyjnych i kreatywnych rozwiązań.

Podczas pierwszego dnia, dyskusja 
skupiała się na nowatorskich rozwiąza-
niach z dziedziny dydaktyki, a także wy-
korzystania technologii w realizowanym 
procesie edukacyjnym przez nauczycieli 
przedszkoli, szkół i placówek oświato-
wych. Kongres Edukacji Przyszłości dał 
uczestnikom możliwość wymiany do-
świadczeń z ekspertami, dydaktykami 
i przedstawicielami firm branżowych z 
całej Polski.

Drugi dzień kongresu to rozmowy 
o kształceniu zawodowym. Pod hasłem 
Atelier Przyszłości Doradztwo Edukacyj-

Technikum Zespołu Szkół w Połańcu 
na Ogólnopolskim Kongresie Edukacji 

Przyszłości w Kielcach
no-Zawodowe, przedstawione zostały 
doświadczenia osób i instytucji odpo-
wiedzialnych za podejmowanie sku-
tecznych działań w tworzeniu sprawnie 
funkcjonującego doradztwa edukacyj-
no-zawodowego. Patronat nad realizo-

waną inicjatywą objęła Minister Edukacji 
Narodowej - Anna Zalewska. Dziękujemy 
ENEA S.A. za wsparcie, w tym przekazane 
stroje, które pomagają realizować nasze 
edukacyjne pasje.

Tekst i foto: Mariusz Zyngier
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Maciek i Kuba w prezentacji podczas E(x)plory 2018.

Przed wejściem na STENA VISION do Karlskrony.

„Radmorska” przygoda uczniów ZS w Połańcu

Sukces absolwentów Zespołu 
Szkół w E(x)PLORY 2018

Maciej Kowalski (absolwent 2018 
Technikum Elektronicznego, obecnie 
AGH Kraków) i Jakub Zyngier (absol-
went 2017 Liceum Ogólnokształcące-
go, obecnie AGH Kraków) zostali lau-
reatami nagrody specjalnej w trakcie 
finału najbardziej prestiżowego w 
Polsce konkursu dla młodych naukow-
ców. 

Gdynia E(x)plory Week to największe 
w Polsce wydarzenie promujące naukę i 
nowoczesne technologie, które Fundacja 
Zaawansowanych Technologii organi-
zuje wraz z Pomorskim Parkiem Nauko-
wo-Technologicznym Gdynia od 2013 r. 
Gdynia E(x)plory Week to niezwykle bo-
gaty program skierowany do młodzieży 
szkolnej, nauczycieli, studentów, start-
-upów, innowacyjnych firm, naukowców, 
przedstawicieli mediów, władz samorzą-
dowych i centralnych oraz wszystkich pa-
sjonatów nauki i nowych technologii. Na 
wszystkich gości czekały warsztaty, poka-

zy naukowe, prezentacje 
konkursowe, debaty oraz 
panele dyskusyjne, orga-
nizowanych w ramach Fe-
stiwalu Nauki i Technologii 
E(x)plory, Kongresu E(x)
plory oraz Krajowego Fi-
nału Konkursu Naukowe-
go E(x)plory. Krajowy Finał 
Konkursu Naukowego E(x)
plory 2018 - to prezentacja 
najlepszych 35 projektów 
naukowych wyłonionych spośród kilku-
set zgłoszonych do konkursu. Projekty 
oceniało ogólnopolskie jury złożone z 
pracowników naukowych wielu uczelni. 
Kuba jest potrójnym finalistą tego pre-
stiżowego konkursu, a uczniowie lub ab-
solwenci naszej szkoły byli 5- krotnie w 

finałach konkursu!!! I jeszcze dobra infor-
macja z ostatniej chwili - Fundacja Haller 
Pro Inventio, podjęła decyzję o nominacji 
pracy naszych absolwentów na Croatia 
INNOVA 2018 i sfinansowaniu udziału w 
tym prestiżowym wydarzeniu.

Tekst i foto: Mariusz Zyngier

Nasza morska przygoda, była po 
prostu za krótka. Na dobry początek 
naszego wyjazdu: spotkanie z profesjo-
nalną załogą firmy RADMOR. 

Czy ktoś z Was pamięta pierwszy pro-
dukt firmy na rynek cywilny? Stereofo-
niczny odbiornik radiowy Radmor 5100 
(1977 rok) - najbardziej zaawansowany 
technicznie sprzęt audio czasów PRL-u. 
Gdzie obudzić u naszych młodych elektro-
ników „iskierkę innowacji” i zmotywować 
do udziału w prestiżowych konkursach? 
Najlepiej „u źródeł”! Edukacyjne zabawy w 
Centrum Nauki EXPERYMENT, mocno po-

budziły nasze wszystkie zmysły. A ja, już w 
środę... znowu Gdynia (Centrum Zaawan-
sowanych Technologii) i ogólnopolski finał 
konkursu naukowego E(x)PLORY – walczy-
my z naszymi absolwentami (obecnie stu-
dentami AHG) o laury najbardziej prestiżo-
wego konkursu w Polsce. Rejs potężnym i 
nowoczesnym STENA VISION do Karlskro-
ny, to czas relaksu i doskonałej zabawy. 
Całodzienne zwiedzanie miasta wpisane-
go na listę UNESCO (gdzie wszystko jest 
podporządkowane marynarce wojennej) 
było fascynujące. Okręt podwodny NEMO 
(jeszcze w czasach zimnej wojny pływał po 

wodach Bałtyku), galiony i pyszny lunch. 
Popłynęliśmy na wyspę Aspö, aby zdobyć 
twierdzę Drottningsskär. Kościół Admirali-
cji, neoromantyczna Selma Lagerlöf, smut-
na historia Matta Rosebona i wiele innych 
szwedzkich niuansów – nie stanowią już 
dla nas żadnych tajemnic. Rejs powrotny 
był dla nas czasem doskonałej zabawy 
i był po raz drugi... za krótki. Sobota to 
dla nas: Gdańsk z Europejskim Centrum 
Solidarności, Sopot – z „Monciakiem” i 
molo, a na koniec pływanie z rekinami 
w Aquaparku REDA. I jeszcze nocka w 
pociągu i powolutku czas wracać do rze-
czywistości.

Uczniowie Zespołu Szkół w Połańcu



20 POWIAT STASZOWSKI - nr 73 - grudzień 2018 r.

Dostojny Jubileusz 
Staszowskiego Liceum

Liceum im. ks. kard. Stefana Wy-
szyńskiego to szkoła z bogatą trady-
cją. W dniach 6-7 października br., 
szkoła obchodziła Jubileusz 100-lecia 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcą-
cego w Staszowie. Główne uroczysto-
ści jubileuszowe pod Patronatem Ho-
norowym Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 
100-lecia Odzyskania Niepodległości, 
odbyły się 6 października br., i połą-
czone były z VI zjazdem absolwentów 
szkoły.

Msza święta w intencji szkoły, peda-
gogów, uczniów, pod przewodnictwem 
biskupa sandomierskiego ks. dr Krzysz-
tofa Nitkiewicza, została odprawiona w 
kościele pw. św. Bartłomieja w Staszowie. 

W siedzibie szkoły odbyły się główne 
uroczystości jubileuszowe, rozpoczęto 
od odsłonięcia i poświecenia tablicy pa-

Biskup sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz otrzymał od wiernych portret ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego namalowany przez Józefa Juszczyka.

Msza święta w intencji szkoły, pedagogów, uczniów, pod przewodnictwem biskupa sandomierskiego  
ks. dr. Krzysztofa Nitkiewicza, została odprawiona w kościele pw. św. Bartłomieja w Staszowie.

Kwiaty przed tablicą składają: marszałek 
województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas 

i radny sejmiku województwa Izydor Grabowski.
Przybyłych na jubileusz gości wita dyr. LO  

Anna Karasińska. 

Podczas uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową, której 
fundatorem był staszowianin Leszek Belusiak.

miątkowej poświęconej tym, którzy w 
latach 1918-2018 tworzyli historię szkoły 
i przyczynili się do jej rozwoju. Wiązanki 
biało-czerwonych kwiatów pod tablicą 
złożyli: marszałek województwa świę-
tokrzyskiego Adam Jarubas wraz z rad-
nym sejmiku województwa Izydorem 
Grabowskim, starosta staszowski Michał 
Skotnicki z przewodniczącym Rady Po-
wiatu Damianem Sierantem oraz samo-
rząd uczniowski.

Dalsze uroczystości odbyły się w 
hali sportowej, po wprowadzeniu fla-
gi państwowej oraz sztandaru szkoły i 
odegraniu hymnu państwowego oraz 
hymnu liceum, przybyłych na uroczy-
stość gości przywitali prowadzący i dyr. 
Anna Karasińska. Radę i Zarząd Powiatu 
Staszowskiego na uroczystości repre-
zentowali: przewodniczący Rady Powia-

tu w Staszowie Damian Sierant, starosta 
staszowski Michał Skotnicki i wicestaro-
sta Tomasz Fąfara oraz radni powiatowi.

Doniosłym momentem podczas uro-
czystość było wręczenie medalu jubile-
uszowego nadawanego osobom szcze-
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Oficjalne spotkanie zakończono występami artystycznymi w wykonaniu uczniów Liceum.

W imieniu marszałka województwa świętokrzyskiego 
Adama Jarubasa przemawia radny Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego, dyrektor Zespołu 
Szkół w Staszowie Izydor Grabowski.

Przemawia wojskowy komendant uzupełnień 
w Sandomierzu ppłk Artur Gołębiowski.

Na zakończenie głos zabrał dyrektor Adam Koziński, 
który kierował szkołą przez 28 lat.

Absolwenci szkoły mogli odnowić wspomnienia ze szkolnych 
ławek dzięki udostępnionym kronikom pamiątkowym.

Starosta staszowski Michał Skotnicki w imieniu Rady 
i Zarządu Powiatu w Staszowie oraz swoim własnym, 

podziękował za możliwość udziału w uroczystości. 
Wyrazy szacunku i uznania skierował do dyrektorów 
i pedagogów, którzy podtrzymują w szkole tradycję 

wychowania młodych pokoleń w duchu patriotyzmu.

Osobom szczególnie zasłużonym dla szkoły wręczono pamiątkowe medale. 

gólnie zasłużonym dla szkoły. Następnie 
przyznano medale za wsparcia finansowe 
i rzeczowe na rzecz rozwoju szkoły, które 
otrzymali przedsiębiorcy, twórcy ludowi i 
artyści oraz byli dyrektorzy i nauczyciele 
Liceum. Po oficjalnej części, zebrani mogli 
zobaczyć montaż artystyczny w wykona-
niu uczniów, a później posadzono 100 
drzew w ogrodzie edukacyjnym szkoły i 
przy mogile powstańców styczniowych, 
na cmentarzu kościoła św. Bartłomieja. 

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Uniwersytet rozpoczął 
swoją działalność

Spotkanie prowadził pracownik naukowy 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  

dr Kazimierz Sztaba. 

Za stołem prezydialnym, od lewej: prezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego dr Dariusz Kubalski, 
starosta staszowski Michał Skotnicki, dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys, prowadząca Uniwersytet Teresa Cierlik, 
burmistrz Staszowa Leszek Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa Kondek i ks. kan. Szczepan Janas – proboszcz 

parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie.

Ks. kan. Stefan Janas zaprosił na mszę 
świętą w intencji słuchaczy Uniwersytetu III 

Wieku jaka została odprawiona  
21 października, w sanktuarium św. Jana 

Pawła II w Staszowie. 

Wykład inauguracyjny pt. ,,Narodziny Niepodległej”, wygłosił adiunkt Instytutu Historii Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys. 

Przewodnicząca samorządu słuchaczy 
Uniwersytetu Grażyna Szlęk 

podziękowała koleżankom i kolegom za 
ubiegłoroczną współpracę i zaprosiła do 
podobnej współpracy w roku bieżącym.

Prowadząca Uniwersytet Teresa Cierlik, poprosiła słuchaczy o zgłaszanie 
propozycji do programu zajęć w roku akademickim 2018/2019.

Życzenia równie udanego roku akademickiego jak 
ubiegłoroczny, życzył starosta staszowski  

Michał Skotnicki.

Przemawia prezes Staszowskiego Towarzystwa 
Kulturalnego dr Dariusz Kubalski.

W dniu 18 października br. słucha-
cze Uniwersytetu III Wieku w Staszowie, 
rozpoczęli swoje zajęcia. Spotkanie 
prowadził pracownik naukowy Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach dr Kazimierz Sztaba, który po 
powitaniu zaproszonych gości i stu-
dentów, w krótkim wystąpieniu przy-
pomniał o znaczeniu dla lokalnego 
środowiska prowadzenia tego rodzaju 
działalności edukacyjnej. Atrakcyjne 
zajęcia, wykłady i wyjazdy studyjne w 
minionych latach sprawiły, że każde-
go roku przybywa nowych studentów, 
obecnie jest ich 76.

Wykład inauguracyjny pt. ,,Narodziny 
Niepodległej”, na temat odrodzenia się po 
123 latach niewoli państwa polskiego, wy-

głosił adiunkt Instytutu Historii Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr 
hab. prof. UJK Jerzy Gapys. Profesor w swo-
im wykładzie zwrócił uwagę, m.in. na wie-
lowiekową walkę Polaków w sytuacjach za-
grożeń militarnych, udział różnych warstw 
społecznych w kolejnych powstaniach, a 
także znaczenie literatury i malarstwa w 
podtrzymywaniu ducha narodowego, co 
w konsekwencji spowodowało, że możli-
wości powstania niepodległego państwa 
polskiego po zakończeniu I wojny świato-
wej, nie trafiły w próżnię, lecz zostały wy-
korzystane przez środowiska polityczne i 
wojskowe, którym przewodzili, m.in. Igna-
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W sprawie uniknięcia zatruciom 
tlenkiem węgla

W spotkaniu udział wzięło 16 pracowników samorządów powiatu staszowskiego oraz przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowych ze Staszowa i Połańca.

Słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Staszowie, w roku akademickim 2018/2019.

Spotkanie otworzył komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz.

cy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Józef 
Piłsudski i gen. Józef Haller.

Prowadząca Uniwersytet Teresa Cierlik, 
serdecznie podziękowała staroście sta-
szowskiemu Michałowi Skotnickiemu oraz 
burmistrzowi miasta i gminy Staszów Lesz-
kowi Kopciowi za ubiegłoroczne wsparcie 
Uniwersytetu i pomoc w realizacji różnych 
inicjatyw. Jednocześnie poprosiła słucha-
czy o zgłaszanie propozycji, zarówno do-
tyczących tegorocznych wykładów, jak i 
wyjazdów oraz zajęć w terenie, co pomoże 
w opracowaniu interesującego programu 
roku akademickiego 2018/2019. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

 W środę 7 listopada br., w związku 
z  rozpoczęciem sezonu grzewczego, 
w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w  Staszowie, odbyło 
się spotkanie poświęcone przeciwdzia-
łaniu zatruciom tlenkiem węgla.

Spotkanie z  udziałem pracowników 
Starostwa oraz Urzędów Gmin, a  także 
Spółdzielni Mieszkaniowych z  terenu po-
wiatu staszowskiego, otworzył komen-
dant powiatowy PSP w  Staszowie bryg. 
Rafał Gajewicz, który omówił przyczyny 
zatruć tlenkiem węgla, a  także sposoby 
przeciwdziałania tragicznym zdarzeniom, 
które każdego roku powodują śmierć oko-
ło 400 osób w kraju. Są to ofiary nie tylko 
w wyniku działania CO, ale także pożarów 
domów i  innych budynków, niemniej 
przyczyny tragicznych zdarzeń są bardzo 
podobne, tj. m.in.: wadliwe przewody ko-
minowe i wentylacyjne, nieumiejętne ko-
rzystanie z  różnego rodzaju źródeł ciepła 
i nie przestrzeganie instrukcji p.poż. 

Prezentację dotyczącą przyczyn wy-
stępowania w  pomieszczeniach CO oraz 
postępowań przeciwdziałających temu 
zjawisku, a także statystyki wypadków na 
obszarze kraju i w powiecie staszowskim, 
przedstawił st. kpt. Michał Żal. Z  przed-

stawionych materiałów wynikało, że na 
skutek około 140 tys. pożarów na terenie 
kraju, rocznie ginie około 500 osób z cze-
go 71 przypadków śmiertelnych spowo-
dowanych jest zatruciem tlenkiem węgla. 
Teren powiatu staszowskiego nie stanowi 
wyjątku i tak: w 2017 roku w pożarze zgi-
nęła 1 osoba, a w 2018 roku 4 osoby. 

Prezentacje funkcjonariuszy PSP 
uzupełnił Krzysztof Majcher z  Zakładu 

Kominiarskiego w  Busku-Zdroju, który 
swoją wypowiedź poparł m.in. przykła-
dami z  własnej pracy, zarówno pozy-
tywnymi jak i  dotyczącymi zaniedbań 
w konserwacji i remontach przewodów 
kominowych oraz przypadków nieprze-
strzegania przepisów i  instrukcji p.poż. 
w  tym zaklejania przewodów wentyla-
cyjnych.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Świętokrzyskie i Winniczyzna 
świętowały 60-lecie współpracy

Oficjalne obchody rozpoczął marsza-
łek Adam Jarubas, który powiedział, m.in.: 
,,Dokładnie 60 lat temu, 8 października 
1958 roku, nasi poprzednicy podpisali 
zobowiązanie do tego, że chcą rozwijać 
współpracę między regionami winnickim 
i kieleckim. To była ważna chwila, w której 
obydwa województwa podały sobie ręce i 
powiedziały - tak, chcemy od dziś wspólnie 
działać. Dziękujemy naszym przyjaciołom 
za to, że dziś tę współpracę kontynuuje-
my”. Kolejno przemawiali także: guberna-
tor obwodu winnickiego Walerij Korowij, 
przewodniczący Rady Obwodu Winnic-
kiego Anatolij Olijnyk, przewodniczący 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
Arkadiusz Bąk, a także radca minister w 
Ambasadzie Ukrainy w Polsce Volodymyr 
Bachynsky i konsul generalny RP w Winni-
cy Damian Ciarciński. 

Podczas gali wręczono pamiątkowe 
grawertony i statuetki dla przedstawicieli 
obu samorządów i instytucji ze święto-
krzyskiego i winniczyzny za rozwijanie 
współpracy obu regionów. Ważnym punk-
tem w scenariuszu spotkania było pod-
pisanie umowy o współpracy środowisk 
młodzieżowych i studenckich. Uroczystą 
galę zakończył ponad godzinny koncert 
Zespołu Tańca ,,Barvinok” z Winnicy oraz 
występ grupy muzycznej ,,Wodohraj”. 
Dopełnieniem obchodów była wysta-

W poniedziałek, 8 października br., w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, obchodzono 60-lecie współpracy wo-
jewództwa świętokrzyskiego, dawniej kieleckiego, z obwodem winnickim na Ukrainie. Wśród uczestników gali obecni 
byli przedstawiciele władz obydwu regionów, a całe spotkanie uświetnił występ Ludowego Zespołu Tańca ,,Barvinok”  
z Winnicy i wystawa fotograficzna „Świętokrzyskie – Winniczyzna, oczami partnera”.

Przemawia radca minister Ambasady Ukrainy 
w Polsce Volodymyr Bachynsky, który także odczytał 

list gratulacyjny od ambasadora Ukrainy w Polsce 
Andrija Deszczyci.

Konsul generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński, 
m.in. przypomniał znaczenie współpracy 

świętokrzysko-winnickiej przy podejmowaniu decyzji 
o utworzeniu konsulatu właśnie w Winnicy. 

Artystyczną atrakcją poniedziałkowej gali był koncert dziecięco-młodzieżowego Ludowego Zespołu ,,Barvinok” 
z Winnicy.

W pierwszym i drugim rzędzie goście honorowi: władze obwodu winnickiego i województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele Ambasady Ukrainy w Warszawie 
i Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie.
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Jadwiga Szyszka „ZATRZYMAĆ PAMIĘĆ”

wa ponad 30 fotogramów zatytułowana 
„Świętokrzyskie – Winniczyzna, oczami 
partnera”. Wśród zdjęć, jakie znalazły się na 
wystawie, 3 z nich dotyczyły współpracy 
powiatu staszowskiego z Winnicą. Powiat 

Zespół ,,Barvinok” zaskoczył widzów pięknie zatańczoną suitą tańców polskich, rozpoczętą polonezem w strojach łowickich, później był oberek w strojach lubelskich, 
a następnie mazur i krakowiak.

Fragment wystawy fotogramów „Świętokrzyskie – 
Winniczyzna, oczami partnera”. Na jednym ze zdjęć 

wykonanych w lipcu 2007 roku w Winnicy, od lewej: 
były skarbnik województwa świętokrzyskiego Zdzisław 

Wojciechowski, obecny premier Ukrainy Vołodymyr 
Grojsman, który jako prezydent Winnicy podpisuje 

umowę o przedłużeniu współpracy z powiatem 
staszowskim, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie 
Włodzimierz Ligęza, starosta staszowski Czesław Pargieła 

i prezes Kongresu Polaków Podola Jan Glinczewski.

Z lewej: foto z koncertu zespołu ,,Barvinok” w Kurozwękach, 12 czerwca 2009 roku. Na zdjęciu obok, 
pierwszy z lewej: obecnie deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Oleksander Dombrowski, poprzednio 
m.in. gubernator obwodu wnnickiego, a także prezydent Winnicy, z którym w styczniu 2003 roku, władze 

powiatu staszowskiego podpisały pierwszą umowę o współpracy.

Autorka Jadwiga Szyszka w staszowskim Liceum przy wystawie jej poświęconej, zorganizowanej z okazji  
100-lecia szkoły.

staszowski, od 15 lat, corocznie realizuje 
różne inicjatywy we współpracy ze swoimi 
winnickimi partnerami, także przy udziale 
i wsparciu Ambasady Ukrainy w Warsza-
wie, bardzo konkretnie wpisując się w cały 

obszar współpracy województwa świę-
tokrzyskiego z obwodem winnickim, co 
podkreślano w szeregu wystąpieniach na 
uroczystej gali. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

W październiku br. Jadwiga Szyszka 
wydała swoją kolejną książkę – tomik po-
ezji pt. „Zatrzymać pamięć”. 

We wstępie tomiku Michał Skrętek pięk-
nie napisał o wierszach swojej Babci: „Ra-
dość, smutek, nostalgia, czasem zaskocze-
nie otaczającą rzeczywistością, czytając ten 
niezwykły tomik, w mgnieniu oka jesteśmy 
przepełnieni tymi właśnie emocjami. Wszyst-
kie one są jedyne w swym rodzaju, a spisane 
tu strofy pełne nie tylko bogactwa językowe-
go, ale nade wszystko życiowej mądrości.... 
Krótki, jednocześnie mówiący wszystko, ty-
tuł: „Zatrzymać pamięć” zdaje się nie tylko su-
gestywną aluzją do chęci uchwycenia minio-
nych chwil. W tych kilkudziesięciu utworach 
odnajdujemy wszystko, co chcielibyśmy wie-
dzieć o człowieku, jako istocie uczuciowej, 
myślącej, zatopionej w zakamarkach własnej 
duszy, której drogocenne skrawki pamięci 
są obecne w każdym napisanym tu słowie...

„Zatrzymać pamięć” to przede wszystkim 
strumień życia, zamknięty w słowach, będą-
cy wyrazem namysłu nad często trudnymi 
aspektami ludzkiego istnienia.” 

Jadwiga Szyszka w swojej poezji zabie-
ra nas w podróż będącą wspomnieniami 
jej młodości, domu rodzinnego, podwór-

ka. Pisze o wierze, różańcu, jej ukochanym 
Staszowie, kościele Św. Bartłomieja. Pisze o 
miłości, samotności, wdzięczności, pamięci 
i spotkaniach. W tomiku są także wspaniałe 
strofy będące przemyśleniami i obserwacją 
współczesności. Tomik został wzbogacony 
kolażami zdjęć autorki z czasu młodości oraz 
wykonanych współcześnie. 

Tekst i zdjęcia: Anna Kos 
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,,Tak daleko nam do siebie a tak blisko  
– w 100. rocznicę odzyskania niepodległości”

Projekt miał za zadanie popularyza-
cję osób, jakie wzięły bezpośredni udział 
w walkach lub działaniach politycznych, 
mających wpływ na odzyskanie niepod-
ległości w 1918 roku, pochodzących z 
obwodu winnickiego, a także z terenu 
powiatu staszowskiego, regionów współ-
pracujących ze sobą od 15 lat. W myśl 
twierdzenia, że ,,wolność nie jest dana raz 
na zawsze”, w projekcie zostały ukazane 
także osoby, które w okresie międzywo-
jennym, a także w latach II wojny świato-
wej, wywarły znaczący wpływ w proce-
sie budowania niepodległego państwa 
polskiego w różnych obszarach życia: 
wojskowego, naukowego, kulturalnego 
i społecznego na czele z: marszałkiem 
Józefem Piłsudskim i księciem Artu-
rem Radziwiłłem z Rytwian k/Staszowa 
- uczestnikiem wyprawy na Kijów w 1920 
roku, poległym we wrześniu 1939 pod 
Ołtarzewem k/Warszawy. Oprócz tego 
bohaterami projektu były osoby uro-
dzone na Podolu: Ignacy Jan Paderew-
ski (1860-1941), pianista, kompozytor, 
działacz niepodległościowy, mąż stanu 
i polityk, Józef Kostrzewski - prezydent 
Przemyśla w latach: 1918-1926, Stefan 
Drzewiecki (1844–1938) – polski inżynier 
i wynalazca, pionier żeglugi podwodnej, 
Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz 
(1890-1972) - kpt. żeglugi wielkiej, pierw-
szy kapitan ,,Daru Pomorza” w latach 
1930-1938, wykładowca w szkołach mor-
skich, Joachim Wołoszynowski (1870-
1945) - działacz społeczny, twórca spół-
dzielczości rolniczej na Podolu, dzienni-
karz, polityk, poseł na Sejm i senator w 
II RP, Aleksander Januszkiewicz (1872-
1955) - profesor nauk medycznych, prze-
wodniczący Wileńskiego Towarzystwa 
Lekarskiego i rektor Uniwersytetu im. 
Stefana Batorego w Wilnie, Mieczysław 
Pruszyński – (1910-2005) – brat Ksawe-
rego, obrońca Tobruku, następnie pilot 
RAF-u oraz bracia hrabiowie Grocholscy 
ze Striżawki i Winnicy: Tadeusz (1887-
1920), dowodzący pociągiem z polskimi 
uchodźcami, zamordowany przez budio-
nowców w Płoskirowie w czerwcu 1920 
roku, Michał ( 1891-1923) ułan Beliny 
Prażmowskiego, zamordowany w czasie 
obrony własnego majątku, Stefan ( 1893 

Taki tytuł nosił tegoroczny projekt wymiany młodzieży między powiatem staszowskim a uczniami szkół z obwodu 
winnickiego na Ukrainie. 

- 1939), rozstrzelany przez hitlerowców w 
październiku 1939 roku w Kościanie, Ksa-
wery ( 1903-1947 ) zamordowany przez 
UB w więzieniu na Rakowieckiej w War-
szawie, oraz jedyny, który zmarł śmiercią 
naturalną, Adam Remigiusz Grocholski 
(1888-1965) płk Wojska Polskiego, adiu-
tant marszałka J. Piłsudskiego, uczestnik 
Powstania Warszawskiego, prywatnie 
teść Krzysztofa Zanussiego.

Obraz olejny o wymiarach 2x3 m, namalowany przez staszowskich uczniów pod kierunkiem regionalisty 
i malarza Józefa Juszczyka zostanie przekazany do Muzeum Ziemi Staszowskiej. W górnym rzędzie, od 

lewej: Michał Grocholski, Tadeusz Grocholski, Józef Kostrzewski, Ignacy Jan Paderewski, marszałek Józef 
Piłsudski, Stefan Drzewiecki, Joachim Wołoszynowski, Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz, Artur Radziwiłł. 
W dolnym rzędzie, od lewej: Ksawery Grocholski, Remigiusz Grocholski, Henryk Grocholski, Aleksander 

Januszkiewicz, Mieczysław Pruszyński.

Kuryłówkę, miejsce urodzenia i dzieciństwa Ignacego Jana Paderewskiego, poznaliśmy w 2015 roku, przy okazji 
realizacji innego projektu poświęconego Janowi Potockiemu, autorowi ,,Rękopisu znalezionego w Saragossie”. 

Zwiedzenie Kuryłówki zaproponował dyr. szkoły w Uładówce Ołeksander Masnyj, pierwszy z prawej.

Partnerem ze strony ukraińskiej była 
Szkoła Podstawowa z Kuryłówki, gdzie 
w 1860 roku urodził się i lata dzieciń-
stwa spędził wybitny polski pianista i 
działacz niepodległościowy Ignacy Jan 
Paderewski. Partnerem ze strony polskiej 
byli członkowie Szydłowskiego Towa-
rzystwa Strzeleckiego - uczniowie szkół 
wszystkich szczebli z terenu powiatu 
staszowskiego. Trwałym śladem po pro-
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Fragment wystawy poświęconej Ignacemu Janowi Paderewskiego w szkole podstawowej w Kuryłówce.

Uczestnicy projektu przed pałacem w Kurozwękach. 

Na Krakowskim Przedmieściu przechodniów 
pozdrawiał marszałek Józef Piłsudski.

Plansza, z prawej 
strony powiększona, 

z opisami wynalazków 
Stefana Drzewickiego 

umieszczona 
w holu Politechniki 
Warszawskiej, przy 

okazji wystawy lotniczej. 
Osoby namalowane na 
obrazie ze zdjęciami w 

Warszawie, porównywał 
najmłodszy uczestnik 

projektu 2-letni Teodor.

jekcie pozostał obraz olejny o wymia-
rach 2 x 3 m z postaciami - bohaterami 
projektu, namalowany przez uczniów 
pod kierunkiem staszowskiego artysty 
malarza i regionalisty Józefa Juszczyka. 
Obraz został oprawiony przez uczniów 
Zespołu Szkół - klasy o specjalności ,,sto-
larz i obróbka drewna”, pod okiem na-
uczycieli zawodu z Centrum Kształcenia 
Praktycznego: Piotra Kawalca i Macieja 
Grabki. A że był to projekt edukacyjny, w 
realizację dzieła wpisano obowiązkowe 
referaty przygotowane przez: uczniów 
ukraińskich: ,,Paderewscy w Kuryłówce”, 
,,Obywatele winniczyzny zasłużeni dla 
Rzeczypospolitej”, ,,Muzeum szkolne i 
tablice pamiątkowe Ignacego Jana Pa-
derewskiego w Kuryłówce” oraz ,,Zie-
mianie polscy w okolicach Kuryłówki, 
w minionych wiekach” oraz uczniów z 
powiatu staszowskiego: ,,Maj 1920 roku, 
marszałek Józef Piłsudski w Winnicy”, 
,,Książę Artur Radziwiłł - uczestnik wojny 
1920 roku, żołnierz września 1939 roku”, 
,,Dwór Ignacego Paderewskiego w Ko-
śnej Dolnej”, ,,Miejsca pamięci narodo-
wej na ziemi staszowskiej”. 

Tekst i foto: Jan Mazanka i Julia Monchak

Wartość dodana do projektu - w czasie jednodniowego pobytu w Warszawie uczestnicy projektu z satysfakcją spo-
strzegli, że w stolicy także doceniono 3 naszych bohaterów projektu: Ignacego Jana Paderewskiego, marszałka Jozefa 
Piłsudskiego i inż. Stefana Drzewieckiego. Na obrazie, w środku obok siebie (na poprzedniej stronie).

Wystawa pt. ,,Paderewski w Ameryce – Gwiazda Sceny Muzycznej, Ambasador Sprawy Polskiej”,  
25 fotogramów wyeksponowano na murach Starego Miasta, obok Barbakanu. 
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Drugi ,,Hubertus” za nami

W pochodzie było 8 pocztów sztandarowych Kół Łowieckich oraz poczet Cechu Rzemieślników  
i Przedsiębiorców w Staszowie.

Przedstawiciele władz samorządowych i łowieckich, myśliwi, zaproszeni goście.

Myśliwi odznaczeni srebrnymi i brązowymi ,,Medalami Zasługi Łowieckiej” z wręczającymi medale i samorządowcami.

Mimo że według kalendarza dzień 
św. Huberta przypada 3 listopada, to 
ze względu na porę roku i niepewność 
pogody, myśliwi ziemi staszowskiej 
swojego patrona uczcili już w niedzielę  
14 października. 

Rozpoczęto mszą świętą w Sanktu-
arium św. Jana Pawła II w Staszowie, po 
czym myśliwi i zaproszeni goście przeszli 
na teren Kompleksu Rekreacyjno-Sporto-
wego ,,Zalew nad Czarną”. Imprezę otwo-
rzył łowczy okręgowy Polskiego Związku 
Łowieckiego w Tarnobrzegu Robert Bąk. 
Życzenia i gratulacje władzom Okręgo-
wego Związku, Zarządom Kół Łowieckich 
i wszystkim myśliwym złożyli: poseł na 
Sejm RP Anna Krupka, starosta staszowski 
Michał Skotnicki i burmistrz Staszowa Le-
szek Kopeć. Spotkanie było okazją do wrę-
czenia zasłużonym myśliwym srebrnych 
i brązowych ,,Medali Zasługi Łowieckiej”, 
przyznanych przez Kapitułę Odznaczeń Ło-
wieckich. Ceremonii odznaczeń dokonali: 
prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Tar-
nobrzegu Tadeusz Jabłoński i wiceprezes 
Okręgowej Rady, prezes Koła Łowieckiego 
,,Knieja” w Sichowie Kazimierz Mazur.

Uczestnicy festynu z zainteresowaniem 
wysłuchali występu Zespołu Sygnalistów 
Myśliwskich ,,Raróg” z Tarnobrzega oraz 
wabiarzy z Niska, a także obejrzeli pokaz 

sokolniczy i psów myśliwskich. Stoiska 
edukacyjne wystawiły: Nadleśnictwo 
Staszów i ,,Klub Dian Wadera” działający 
przy Zarządzie Okręgowym Polskiego 
Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu. 
Swoje namioty, w których nie tylko pre-
zentowano trofea myśliwskie, ale także 

częstowano potrawami i wędlinami z 
dziczyzny, ustawiły Koła Myśliwskie: ,,Głu-
szec” Tarnobrzeg, ,,Szarak” Bogoria, ,,Ody-
niec” Kielce, ,,Knieja” Sichów, ,,Dzik” Poła-
niec, ,,Cietrzew” Osiek, ,,Bór” Rytwiany i 
,,Bażant” Łubnice. Popularność, jaką cie-
szyły się potrawy z dziczyzny serwowane 

bezpłatnie wśród wszystkich uczestni-
ków imprezy oraz ,,myśliwski klimat” w 
czasie realizacji poszczególnych punktów 
programu, są najlepszą rekomendacją 
dla organizacji następnego ,,Hubertusa”,  
w roku przyszłym.

Tekst i foto: Jan Mazanka 
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Stoiska przygotowało 8 kół łowieckich oraz Nadleśnictwa Staszów i ,,Klubu Dian Wadera” działający  
przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu.

Z kotła ,,Dobra z lasu” serwowano bezpłatny gulasz z sarniny. 

Staszowianie na planie „Legionów”

Odprawa reżyserska. 

Jedenastu mieszkańców Staszowa 
i  powiatu staszowskiego brało udział 
w realizacji produkcji filmowej, pt. „Le-
giony”, realizowanej w  dniach 20-21 
września br. w Stradowie koło Chrobrza. 

Byli wśród nich członkowie Grupy Re-
konstrukcji Historycznej Oddział Partyzanc-
ki „Jędrusie”, działającej przy Staszowskim 
Ośrodku Kultury. Statyści wcielili się w role 
legionistów I  Brygady Legionów, asysto-
wali, m.in.: Janowi Fryczowi, Mirosławowi 
Bace, czy Sebastianowi Fabiańskiemu. Mło-
dzi rekonstruktorzy poznali realia pracy na 
planie filmowym. Premiera filmu, którego 
producentem jest Maciej Pawlicki, zapla-
nowana jest na październik 2019 roku. 

Tekst i foto: Paweł Ciepiela 
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Pierwsza w Staszowie siłownia na świeżym 
powietrzu oddana do użytku

Z obrad Powiatowej Rady 
Rynku Pracy 

W dniu 9 października br. dokonano 
oceny stanu technicznego prac i odbio-
ru końcowego zamówienia polegające-
go na dostawie i montażu urządzeń re-
kreacyjno-sportowych dla zadania pn.: 
„Budowa siłowni plenerowej i strefy re-
laksu przy Zespole Szkół im. Stanisława 
Staszica w  Staszowie”, realizowanego 
w ramach projektu pn.: „Budowa infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej o cha-
rakterze wielopokoleniowym – Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA).

Zadanie obejmowało budowę siłowni 
plenerowej wraz z  dostawą i  montażem 
następujących urządzeń rekreacyjno-
-sportowych: jeździec, biegacz, orbitrek, 
wyciskanie wyciąg, wioślarz, twister ste-
per, wahadło odwodziciel, rower, motyl 
integracyjny. Ponadto w  ramach przed-
miotowego zadania wykonano: utwar-

Tablica informacyjna ,,Otwartej Strefy Aktywności”.

Podczas odbioru prac, od lewej: dyr. Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski, 
wicestarosta Tomasz Fąfara, Justyna Supa z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w 
Starostwie Staszowskim, Bożena Mazur z Wydziału Edukacji, naczelnik Wydziału Inwestycji 
Magdalena Fila, Mariusz Fijałkowski z Wydziału Inwestycji, właściciel Zakładu Remontowo – 

Budowlanego „MAL-BUD” Marek Bąk i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Starosta staszowski Michał Skotnicki, przewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy, wójt gminy Łubnice Anna 
Grajko oraz wiceprzewodniczący Sebastian Świetlik z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. 

Urządzenia rekreacyjno-sportowe zamontowane w siłowni.

dzenie terenu z docelową warstwą z płyt 
SBR grubości 30 mm, nasadzenia krzewów 
wraz z renowacją powierzchni przyległego 
trawnika oraz budowę strefy relaksu obej-
mującą urządzenia małej architektury: 4 
ławki, stół do tenisa, stół do szachów, sto-
jak na rowery oraz kosz na śmieci.

Budowę placu pod instalację urządzeń 
rozpoczęto 31 lipca br., a  wykonawcą in-
westycji był Zakład Remontowo – Budow-
lany „MAL-BUD” Marek Bąk ze Staszowa. 
Całkowita wartość zadania wyniosła 58 
tys. 917 zł, z czego 24 tys. 900 zł, tj. 42%, zo-
stało sfinansowane ze środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej w  ramach Programu 
rozwoju małej infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej o  charakterze wielopokolenio-
wym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). 
Pozostała część kosztów, w kwocie 34 tys. 

17 zł, została pokryta z  budżetu powiatu 
staszowskiego. Z  pierwszej w  Staszowie 
siłowni na świeżym powietrzu będą mo-
gli korzystać nie tylko uczniowie Zespołu 
Szkół w Staszowie, ale także wszyscy chęt-
ni, zarówno dzieci i  młodzież jak i  osoby 
dorosłe.

Tekst: Mariusz Fijałkowski
Foto: Jan Mazanka

W środę 10 października br., w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowe-
go w Staszowie, obradowała Powiato-
wa Rada Rynku Pracy. Po przedstawie-
niu przez przewodniczącą Rady wójt 
gminy Łubnice Annę Grajko porządku 
obrad, przystąpiono do powołania w 
skład PRRP nowych członków.

Spośród 14 organizacji, wchodzących 
w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w 
Staszowie, w 4 z nich wybrano nowych 
przedstawicieli, którymi zostali: Zbigniew 
Błasiński z Ogólnopolskiego Porozumie-
nia Związków Zawodowych, Artur Kapsa 
z Pracodawcy RP, Kamila Pękalska z Bu-
siness Center Club – Loża Świętokrzyska 
oraz Stanisław Wojterski ze Świętokrzy-
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Benedykt Kozieł, m.in. omówił 
bieżącą sytuację na rynku pracy w powiecie staszowskim. 

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Staszowie. 

skiego Związku Rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych Województwa Świę-
tokrzyskiego. Przewodniczącą pozostała 
wójt Anna Grajko, natomiast funkcję wi-
ceprzewodniczącego powierzono Seba-
stianowi Świetlikowi z Polskiej Konfedera-
cji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. 

Następnie głos zabrał dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Staszowie 
Benedykt Kozieł, który omówił zasady 
działania i kompetencje Rady, a także 
przedstawił bieżącą sytuację na rynku 
pracy w powiecie staszowskim. Liczba 
osób bezrobotnych na dzień 31 sierp-

nia br. wynosiła 2 187, natomiast stopa 
bezrobocia 6,9% i była niższa o 0,6% 
w stosunku do roku ubiegłego. Po wy-
czerpaniu porządku obrad prowadząca 
zebranie wójt Anna Grajko zakończyła 
posiedzenie. 

Tekst i foto: Michał Skrętek

W ścianie warsztatu zamontowano pamiątkową tablicę.

Niepodległościowy spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym. Uroczystość zakończono wmurowaniem aktu erekcyjnego w murze przyszłego warsztatu.

Rozbudową szkoły uczczono 
100. rocznicę odzyskania niepodległości

Ceremonia podpisania, a następnie 
wmurowania aktu erekcyjnego pod roz-
budowę Zespołu Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego w Sichowie Dużym od-
była się 16 listopada br. 

W uroczystości wzięli udział zaproszeni 
goście, nauczyciele i uczniowie miejscowe-
go Technikum oraz Gimnazjum. Podpisa-
nie, a następnie wmurowanie aktu erekcyj-
nego poprzedziła akademia poświęcona 
wydarzeniom i osobom związanym z wal-
kami o odzyskanie przez Polskę niepod-
ległości. Wszystkich zebranych powitał 
dyrektor szkoły Piotr Mazur, który także 
odczytał list nadesłany przez podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi Rafała Romanowskiego. Następnie 
uczniowie szkoły w montażu słowno-mu-

zycznym przybliżyli wybitne postaci sprzed 
100 lat, na czele z: marszałkiem Józefem 
Piłsudskim, Ignacym Janem Paderewskim, 
Romanem Dmowskim i gen. Józefam Halle-
rem. Następnie dokonano ceremonii pod-
pisania aktu erekcyjnego, na którym swoje 
podpisy złożyli: wiceminister Rafał Roma-
nowski, przewodniczący Rady Powiatu w 
Staszowie Grzegorz Rajca, naczelnik Wy-
działu Edukacji w Starostwie Staszowskim 
Tadeusz Kardynał, dyr. ZSCKR Piotr Mazur, 
ks. dr Michał Łukasik – proboszcz parafii w 
Koniemłotach, wójt gmin Rytwiany Grze-
gorz Forkiewicz, kierownik Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Staszowie 
Aneta Ostrowska, przedstawiciel Powiato-
wego Zespołu Doradztwa Rolniczego w 
Staszowie Magdalena Walasek, projektant 

Zygmunt Drzymalski, naczelnik Wydziału 
Promocji w Starostwie staszowskim Jan 
Mazanka i przedstawiciel wykonawcy Ro-
bert Pietryka. Po podpisaniu aktu, wszyscy 
uczestnicy uroczystości przeszli na plac bu-
dowy, gdzie dokonano jego wmurowania. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W dniach 30 listopada – 2 grudnia 
br., z okazji setnej rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, na 
terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi zorganizowało ,,Narodo-
wą Wystawę Rolniczą”. 

Poznański sukces ZSCKR 
w Sichowie Dużym 

Stoisko ZSCKR w Sichowie Dużym. Szkołę reprezentowali uczniowie: Emilia Górnicz, Katarzyna Opałka, Jakub 
Wojdan, Robert Janik oraz nauczyciele: dyr. Piotr Mazur, Maria Lipiec i Sławomir Sztaba. 

Stoisko odwiedził, m.in. podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał 

Romanowski, z prawej strony, w towarzystwie dyr. 
Piotra Mazura i Sławomira Sztaby. 

W pawilonie nr 17, przeznaczo-
nym dla promocji polskiej żywności, 
swoje stoiska miały: koła gospodyń 
wiejskich, urzędy marszałkowskie, in-
stytucje branżowe oraz szkoły rolnicze 
prowadzone przez Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. Przedstawicielem powia-
tu staszowskiego był Zespół Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego w Sichowie 

Dużym. Stoisko szkoły odwiedziło wielu 
znamienitych gości, m. in. Prezydent RP 
Andrzej Duda oraz podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa Rafał Roma-
nowski. Dla szkół został zorganizowany 
„Konkurs na najładniejsze stoisko wysta-
wiennicze”. Do konkursu przystąpiło 52 
szkoły z całego kraju. Trzy najpiękniejsze 
stoiska uhonorowano nagrodami finan-
sowymi oraz statuetkami. Technikum 
w Sichowie Dużym zajęło zaszczytne 
II miejsce. To wielkie wyróżnienie dla 
szkoły i całego powiatu staszowskiego. 

Wigilia w Polskim Związku Niewidomych 

Starosta staszowski Józef Żółciak podziękował za zaproszenie oraz złożył członkom 
koła życzenia świąteczne. Obok: prezes staszowskiego koła Stanisław Rozborski. Członkowie koła podczas łamania się opłatkiem.

Wigilijne spotkanie, odbyło się w 
dniu 12 grudnia br. Jego organizacja 
była dofinansowana ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i wynikała z reali-
zacji przez Zarząd Koła w Staszowie za-
dania pn.: „Spotkanie wigilijne dla osób 
niepełnosprawnych członków Polskie-
go Związku Niewidomych mieszkań-
ców terenu powiatu staszowskiego”.

W spotkaniu z członkami koła uczest-
niczył starosta staszowski Józef Żółciak, 
który złożył wszystkim życzenia zdro-
wia, pomyślności w życiu osobistym i 
powodzenia w realizacji inicjatyw na 
rzecz integracji osób zrzeszonych w sta-
szowskim kole niewidomych. Obecny 
był również Mirosław Szymczyk - pre-
zes Świętokrzyskiego Okręgu Związku 
Niewidomych. Po złożeniu wzajemnych 

życzeń, Stanisław Rozborski - prezes Za-
rządu Koła Polskiego Związku Niewido-
mych w Staszowie, zaprosił wszystkich 
na poczęstunek. Spotkanie było dobrą 
okazją do rozmowy o problemach jakie 
napotykają osoby niewidome lub słabo 
widzące, jak również o możliwościach 
korzystania przez te osoby z różnych ini-
cjatyw.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Nagrodę z rąk 
ministra Jana 
Krzysztofa Arda-
nowskiego oraz 
podsekretarza 
stanu Rafała Ro-
manowskiego 
odebrał dyrektor 
szkoły Piotr Ma-
zur wraz z całym 
zespołem. 

Tekst: Maria Lipiec
Foto: Jakub Wojdan
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ERASMUS+ w staszowskim ekonomiku

Zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów powitał dyrektor Jan Ungeheuer.

Starosta staszowski Józef Żółciak, absolwent tej szkoły, pogratulował uczniom i nauczycielom  
realizacji projektu.

Koordynator projektu wicedyrektor Małgorzata Garczewska zapoznała 
gości z celami projektu, a także wręczyła uczniom certyfikaty 

uczestnictwa w jego realizacji. Stoiska gastronomiczne przygotowane przez uczestników projektu.

Uczniowie i koordynatorzy podsu-
mowali projekt „Kreatywność ucznia 
kluczem sukcesu zawodowego”, reali-
zowanego przez Zespół Szkół Ekono-
micznych im. Jana Pawła II w Staszowie, 
w ramach programu ERASMUS+. Wyda-
rzenie miało miejsce w dniu 12 grudnia 
br., w siedzibie szkoły przy tłumnie wy-
pełnionych trybunach sali gimnastycz-
nej. 

Przybyłych uczniów, nauczycieli i za-
proszonych gości przywitał dyrektor Jan 
Ungeheuer, który opowiedział o szkole i jej 
najważniejszych projektach. Uczestniczą-
cy w podsumowaniu starosta staszowski 
Józef Żółciak pogratulował uczniom i na-
uczycielom realizacji projektu, dzięki któ-
remu staszowska młodzież, m.in. mogła 
uczestniczyć w praktykach zagranicznych. 

Program projektu „Kreatywność ucznia 
kluczem sukcesu zawodowego” przewi-
dywał dwa wyjazdy zagraniczne. Podczas 
pierwszego, we włoskim Rimini swoje 
umiejętności zawodowe weryfikowa-
li uczniowie kształcący się w zawodach: 
technik hotelarstwa, technik organizacji 
reklamy i technik informatyk. Następnie 
wyjechali do Włoch przedstawiciele kolej-
nych zawodów tj. technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik ekonomista 
i technik logistyk. Łącznie działaniami w 
ramach projektu objętych jest 60 uczniów.

Podsumowanie w formie spektaklu 
poprowadzili uczniowie staszowskiego 
ekonomika. Opowiedzieli o tym czego 
nauczyli się podczas praktyk we włoskim 
miasteczku Rimini, zaprezentowali zna-
jomość języka włoskiego i angielskiego 
oraz zdobyte umiejętności w zawodach. 

Koordynator projektu wicedyrektor Mał-
gorzata Garczewska opowiedziała o reali-
zacji projektu oraz planach na przyszłość, 
po czym wręczyła uczestnikom projektu 
europejskie certyfikaty. Wszyscy obecni 
na sali mogli spróbować włoskich potraw 

przygotowanych przez uczniów odbywa-
jących praktyki, obejrzeć prezentacje mul-
timedialne oraz posłuchać największych 
włoskich przebojów muzycznych w wyko-
naniu uczniów.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Posiedzenie Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Staszowie, od-
było się we czwartek 11 października 
br., w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Osieku.

Obrady otworzył i prowadził pre-
zes Zarządu starosta staszowski Michał 
Skotnicki. Rozpoczęto od informacji 
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Osieku, dotyczącej 
działalności w roku bieżącym. Prezes 
druh Henryk Stawiarz poinformował, 
m.in. o przebiegu zebrań, zakupie sprzę-
tu i kończonej budowie strażnicy w Su-
chowoli. Natomiast komendant miejsko-
-gminny druh Tomasz Mysłek omówił 
sytuację dotyczącą stanu technicznego 
sprzętu, w tym samochodów bojowych, 
najmłodszy jest z 1991 roku, jak również 
przedstawił stan osobowy w 9 jednost-
kach, w tym w 5, włączonych do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-

Obradował Zarząd 
Powiatowy OSP

Podczas otwarcia posiedzenia, od lewej: komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz, 
prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Osieku druh Henryk Stawiarz, prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki, burmistrz miasta 

i gminy Osiek Rafał Łysiak i sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie druh 
Mieczysław Madej.

Komendant miejsko-gminny w Osieku druh Tomasz Mysłek omówił, m.in. sytuację 
dotyczącą stanu osobowego i technicznego w poszczególnych jednostkach. 

Komendant miejsko-gminy w Staszowie druh Grzegorz Kwietniewski poruszył 
sprawę konieczności organizacji, wspólnie z innymi stowarzyszeniami, obozów 
szkoleniowych dla młodzieży, a także potrzebę poprawienia łączności między 

Komendą Powiatową PSP a jednostkami KSRG.

Komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz, przedstawił 
sprawozdanie dotyczące zagrożeń pożarowych i innych zdarzeń, jakie miały 

miejsce w bieżącym roku na terenie powiatu staszowskiego.

O likwidacji zagrożeń na terenie gminy Łubnice mówił prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP druh Józef Dulęba.
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go. Następnie komendant powiatowy 
PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz, 
przedstawił sprawozdanie dotyczące 
zagrożeń pożarowych i innych zdarzeń, 
jakie miały miejsce w bieżącym roku na 
terenie powiatu staszowskiego, jak rów-
nież poinformował o udziale państwo-
wej straży pożarnej w likwidacji tych 
zagrożeń. Ogółem, licząc od 1 stycznia 
do dnia zebrania 12 października, w po-
równaniu do roku ubiegłego było o 100 
zdarzeń więcej, a większość z nich nie 
dotyczyła pożarów. Komendant Rafał 
Gajewicz poddał analizie comiesięczne 
wyjazdy i interwencje jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych w poszczegól-
nych gminach będących w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, a na 
zakończenie wystąpienia zwrócił uwagę 

druhom na przestrzeganie przepisów 
RODO przy publikacji internetowych 
zdjęć i informacji, w celu uniknięcia w 
problemów z tym związanych.

W części obrad poświęconej na 
dyskusję podnoszono, m.in. potrzebę 
większej aktywności druhów w szkole-
niach, szczególnie dotyczących udzie-
lania pierwszej pomocy medycznej, 
ratownictwa lodowego i wodnego oraz 
w kursach na dowódców i naczelników. 
Dużą część zebrania przeznaczono na 
omówienie prawidłowego przygotowa-
nia wniosków na inwestycje remontowe 
w remizach oraz zakupy sprzętu, w tym 
samochodów bojowych, co może być w 
znacznym stopniu dofinansowane środ-
kami zewnętrznymi, m.in. z funduszy 
MSWiA, a także z Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego. Jak poinformował staro-
sta staszowski Michał Skotnicki, w RPO 
w najbliższym czasie, zostanie wyasy-
gnowana kwota 18 mln zł, na potrzeby 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Na za-
kończenie posiedzenia, sekretarz Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP w Staszowie druh Mieczysław Madej, 
omówił tegoroczne uroczystości obcho-
dów rocznic założenia jednostek, a tak-
że związanych z nadaniem sztandarów, 
jakie miały miejsce na terenie powiatu 
staszowskiego. Spotkanie podsumował 
i zakończył prowadzący obrady prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Staszowie, starosta Michał 
Skotnicki.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Kolejna likwidacja 
barier 

Od lewej: pracownik socjalny OPS Renata Wójtowicz, zastępca kierownika OPS Maria Hamer, kierownik OPS 
w Staszowie Renata Śledź, starosta staszowski Michał Skotnicki, Stanisław Oleś i dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie Anna Ogórek.

Oficjalnego uruchomienia windy dokonał sam użytkownik pan Stanisław Oleś, 
w towarzystwie starosty staszowskiego Michała Skotnickiego.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie Renata Śledź 
podziękowała za pozyskanie funduszy na zakup i instalację windy.

W czwartek, 15 listopada br., na 
osiedlu Pipała w Staszowie, oddano 
do użytku podnośnik pionowy umożli-
wiający bezproblemowy transport do 
mieszkania wózka inwalidzkiego z oso-
bą niepełnosprawną. 

Inwestycję o wartości 37 tys. 800 zł 
zrealizowano w oparciu o środki Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w kwocie 34 tys. 20 zł tj. 90% 
wartości zadania, pozyskanych przez PCPR 
w Staszowie. Pozostałe 10% kosztów w 
wysokości 3 tys. 780 zł sfinansował sam za-
interesowany. Stosowną umowę podpisa-
no w Starostwie Powiatowym w Staszowie 
w dniu 31 lipca br., a wykonawcą zadania 
była firma LIFT PLUS PL Kaczmarczyk Spół-
ka Jawna z Wrzosowej koło Częstochowy. 
Jest to kolejna inwestycja likwidacji barier 
architektonicznych w miejscu zamieszka-
nia osób niepełnosprawnych, jakie od lat 
realizuje powiat staszowski – Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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O znaczeniu komunikacji  
w procesach edukacyjnych

,,Komunikacja przyszłością eduka-
cji” to tytuł II Powiatowej Konferencji 
Edukacyjnej, jaka odbyła się w dniu  
2 października br. w Zespole Placó-
wek Oświatowych nr 1 w Staszowie.

Z zaproszenia na konferencję skorzy-
stało blisko 100 dyrektorów, nauczycieli, 
i wychowawców z placówek oświato-
wych wszystkich szczebli z terenu po-
wiatu staszowskiego. W programie prze-
widziano dwa wykłady: ,,Korzenie prze-
mocy rówieśniczej”, wygłoszonego przez 
dr. hab. Jacka Pyżalskiego prof. Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i 

,,Od zasad do prawa – komunikacja i me-
diacje rówieśnicze w przedszkolu”, wy-
głoszonego przez Patrycję Leciej – An-
drzejczak z Uniwersytetu Najmłodszych 
,,Skarbonka”. Drugą część konferencji 
wypełniły warsztaty dla nauczycieli oraz 
uczniów. Dyskutowano także na temat 
znaczenia mediacji i innych form dzia-
łania w sytuacji wystąpienia konfliktu 

W konferencji udział wzięło blisko 100 nauczycieli i dyrektorów placówek 
oświatowych wszystkich szczebli z terenu powiatu staszowskiego. 

W pierwszym rzędzie od lewej: dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych 
nr 1 w Staszowie Dariusz Firmanty, starosta staszowski Michał Skotnicki 
i dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie 

Wioletta Hatak.
Do skorzystania z najnowszych pozycji nabytych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Staszowie 

zapraszały: kierownik biblioteki Monika Stemplewska i Ewelina Raczyńska. 

Przed rozpoczęciem merytorycznej części konferencji jej uczestnicy obejrzeli krótki występ dzieci z Przedszkola nr 3 w Staszowie.

w szkole, jak również o walorach gry w 
szachy i ich wykorzystania w edukacji 
szkolnej. Uzupełnieniem konferencji 
była wystawa najnowszych publikacji 
dotyczących obszarów dyskutowanych 
w czasie spotkania, przygotowana przez 
staszowską filię Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Kielcach.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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CKP na Kongresie

Z cyklu 100. rocznica 
niepodległości 

Reprezentacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie na ,,I Ogólnopolskim Kongresie Edukacja 
Przyszłości” w Kielcach. 

Powiatowy koordynator Punktu Doradztwa Edukacyjno 
– Zawodowego w Staszowie Małgorzata Stachura 

przedstawiła kreatywne rozwiązania w zakresie doradztwa.

Na wystawie przedstawiono charakterystyki postaci historycznych oraz najważniejsze 
wydarzenia z okresu walk o niepodległość Polski. W otwarciu wystawy uczestniczyli uczniowie staszowskich szkół. 

Uczniowie i nauczyciele Cen-
trum Kształcenia Praktycznego w 
Staszowie, również wzięli udział w  
,,I Ogólnopolskim Kongresie Edukacja 
Przyszłości”, jaki odbył się w Centrum 
Targowym w Kielcach. 

Podczas Kongresu poruszane były, 
m.in. kwestie kreatywności i innowa-

cyjności w edukacji oraz w doradz-
twie zawodowym. Dyrektor CKP w 
Staszowie Jerzy Jabczuga oraz ucznio-
wie: Patryk Niziałek, Marcin Koryciński 
oraz Mateusz Mikus, pod opieką na-
uczycieli: Szymona Nowaka i Tomasza 
Grabarza, mieli okazję zaprezentować 
specyfikę zawodu - elektromechanik 

pojazdów samochodowych. W drugim 
dniu Kongresu, który upłynął pod ha-
słem ,,Atelier Przyszłości Doradztwo 
Edukacyjno – Zawodowe”, powiatowy 
koordynator Punktu Doradztwa Edu-
kacyjno – Zawodowego w Staszowie 
Małgorzata Stachura przedstawiła 
kreatywne rozwiązania w zakresie do-
radztwa edukacyjno – zawodowego w 
powiecie staszowskim.

Tekst i foto: CKP w Staszowie

W  dniu 2 października br., 
w  Staszowskim Ośrodku Kultury 
otwarto wystawę historyczną, zatytu-
łowaną „Ojcowie Niepodległości”. 

Wernisaż przygotowany przez dr 
Zofię Fenrych i  Mateusza Lipko z  Insty-
tutu Pamięci Narodowej, zorganizowa-
no w  ramach obchodów 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści, w celu propagowania historii wśród 

młodzieży szkół wszystkich szczebli z te-
renu powiatu staszowskiego. Wystawę, 
ukazującą sylwetki i  dokonania, m.in.: 
Józefa Piłsudskiego, Romana Dmow-
skiego, Ignacego Jana Paderewskiego, 

Wincentego Witosa oraz wielu innych 
postaci historycznych z  okresu walk 
o  niepodległość, można było do końca 
października br. 

Tekst i foto: Michał Skrętek
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Najmłodsze pokolenie ziemi staszowskiej niesie biało-czerwoną flagę.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy Staszowa i okolicznych miejscowości.

Na staszowskim Rynku przed odśpiewaniem hymnu państwowego.

Hymn śpiewają dzieci ze staszowskich przedszkoli.

Zaproszeni goście, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, 
przedsiębiorcy i uczniowie. 

Z obchodów niepodległości w Staszowie

Po sformowaniu pochodu w Parku 
im. Adama Bienia, uczestnicy manifesta-
cji przeszli na staszowski Rynek, gdzie 
punktualnie o godz. 12:00, włączając się 
w ogólnopolską akcję ,,Niepodległa dla 
hymnu”, odśpiewano wszystkie zwrotki 
,,Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie w 
Sanktuarium św. Jana Pawła II została 
odprawiona uroczysta msza święta kon-
celebrowana za Ojczyznę. Liturgii prze-
wodniczył proboszcz parafii św. Bartło-
mieja ks. kan. Szczepan Janas, a homilię 
wygłosił proboszcz parafii św. Barbary 
ks. kan. Edward Zieliński. Po zakończe-

100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości, podobnie jak w latach ubiegłych, władze powiatu staszowskiego obcho-
dziły wspólnie z samorządem miejsko-gminnym Staszowa. Mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości tłumnie wzięli 
udział w tym wyjątkowym święcie.

niu mszy świętej dalsza część obcho-
dów Święta Niepodległości odbyła się 
na staszowskim Rynku. Po odegraniu 
hymnu państwowego oficjalne prze-
mówienie wygłosił burmistrz miasta 
i gminy Staszów Leszek Kopeć. Po 
złożeniu kwiatów przed tablicą Józe-
fa Piłsudskiego przez przedstawicieli 
władz powiatu staszowskiego oraz 
miasta i gminy Staszów, rozpoczęła się 
ceremonia składania kwiatów przed 
pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Biało-
-czerwone wiązanki złożyło kilkadzie-
siąt delegacji samorządowców, służb 
mundurowych, szkół, przedsiębior-
ców, związków kombatanckich, stowa-
rzyszeń i partii politycznych. Następnie 
uczestnicy manifestacji przeszli przed 
Staszowski Ośrodek Kultury. Na zakoń-
czenie obchodów starosta staszowski 
Michał Skotnicki podziękował wszyst-
kim za udział w świętowaniu 100. 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości i 
zaprosił wszystkich na tradycyjny po-
częstunek. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Wierni i poczty sztandarowe w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Kwiaty przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki składa delegacja Rady i Zarządu 
Powiatu w Staszowie. Warta przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki i poczty sztandarowe.

Zespół Miasta i Gminy Staszów kontra drużyna Miasta i Gminy Osiek. 

W czasie pochodu po zakończeniu mszy świętej, na czele kolumny poczet 
flagowy, za nim poczet sztandarowy powiatu staszowskiego i miasta Staszowa. 

„Sportowy Dzień Niepodległość” Stało się już tradycją, że Narodowe 
Święto Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości, obchodzone w  powiecie 
staszowskim, ma także swoją sportową 
odsłonę. W  tym roku świętujemy 100. 
rocznicę powrotu naszego kraju na 
mapę „wolnego świata”, z tej okazji już 
10 listopada br., w  Powiatowym Cen-
trum Sportowym, zorganizowano ,,Ha-
lowy Turniej Piłki Nożnej Samorządow-

ców o Puchar Starosty Staszowskiego”.
W  imprezie udział wzięło 3 zespoły, 

reprezentujące: Miasto i  Gminę Staszów, 
Miasto i  Gminę Osiek oraz Starostwo Po-
wiatowe w Staszowie. Zacięta rywalizacja, 
w duchu fair play, zakończyła się zwycię-
stwem drużyny Starostwa Powiatowego 
w Staszowie, II miejsce zajął Urząd Miasta 

i Gminy Staszów, a III miejsce Urząd Miasta 
i  Gminy Osiek. Najlepszym zawodnikiem 
został wybrany Radosław Chynek z  dru-
żyny Starostwa, najlepszym bramkarzem 
Andrzej Dybus z drużyny Osieka, a najstar-
szym zawodnikiem na boisku był Rajmund 
Suliborski, także z Osieka. 

Tekst i foto: Michał Skrętek 
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Z biegu obwodnicą Staszowa

Parę minut przed godz. 11:00, roz-
poczęto rozgrzewką, po czym wystrza-
łem z pistoletu, biegaczy wystartował 
starosta staszowski Michał Skotnicki. 
Początek biegu i jego zakończenie usta-
lono przy bazie PKS w Staszowie. Trasę 
należało przebiec od ul. Krakowskiej w 
kierunku Oględowa do mostu na rzece 
Czarnej i z powrotem. Po zakończeniu 
biegu zawodników sklasyfikowano w 
następujących kategoriach: • OPEN ko-
biet i mężczyzn, • mieszkańcy powiatu 
staszowskiego – kobiety i mężczyźni,  
• kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 
16 – 29 lat, 30 – 39 lat, 40 – 49 lat, 50 – 59 
lat i 60+.

W kategorii OPEN, wśród kobiet: I 
miejsce zajęła Wioletta Jonczyk z ,,Fit-
ness Active Daleszyce”, II miejsce - Ka-
tarzyna Nogaś z ,,Run For Fun” Mielec, 
III miejsce – Monika Rychlik-Bożek ze 
,,Stalowowolskiego Klubu Biegacza”, na-
tomiast wśród mężczyzn: I miejsce zajął 
Sylwester Lepiarz z ,,LKB Rudnik”, II miej-
sce pochodzący z Kłody Damian Noga z 
Komendy Powiatowej PSP w Sandomie-
rzu, a III - Jacek Żądło z ,,Perfect Runner 
Team” z Mielca.

Organizatorem biegu, który patrona-
tem honorowym objęli: marszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego Adam Ja-
rubas i starosta staszowski Michał Skot-

W niedzielę 14 października, odbył się ,,Jedyny Oficjalny Bieg Obwodnicą Staszowa” na dystansie 10 km, w którym 
udział wzięło 105 biegaczy z województwa świętokrzyskiego i sąsiednich regionów. 

Na 10-kilometrową trasę wyruszyło 105 biegaczy. Od lewej z numerami: 97 – Sylwester Lepiarz, 103 – Damian 
Noga i 92 – Jacek Żądło, zawodnicy ustawieni w takiej kolejności, w jakiej przybiegli do mety. 

Do ronda na ul. Oględowskiej zbiegano drogą serwisową i dalej do rzeki Czarnej.

Na mecie zwycięzca wśród mężczyzn Sylwester 
Lepiarz z ,,LKB Rudnik”.

II miejsce zajął Damian Noga z Komendy Powiatowej 
PSP w Sandomierzu.

Brązowy medalista - Jacek Żądło z ,,Perfect Runner 
Team” z Mielca.
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X Uliczne Biegi 
Parafialne 

„BARBÓRKA 
– 2018”

Czeki o wartości 300, 200 i 100 zł, takie same dla mężczyzn, wręcza główny 
organizator biegu Arkadiusz Nemś. Na podium: I miejsce Wioletta Jonczyk 

z ,,Fitness Active Daleszyce”, II miejsce - Katarzyna Nogaś z ,,Run For Fun” Mielec, 
III miejsce – Monika Rychlik-Bożek ze ,,Stalowowolskiego Klubu Biegacza”.

W kategorii OPEN wśród mężczyzn zwyciężyli: I miejsce Sylwester Lepiarz z ,,LKB 
Rudnik”, II miejsce Damian Noga z Komendy Powiatowej PSP w Sandomierzu, 
III - Jacek Żądło z ,,Perfect Runner Team” z Mielca. Puchary i nagrody pieniężne 

wręczył starosta staszowski Michał Skotnicki.

Klasyfikacja indywidualna, dziewczęta ze szkół ponadgimnazjalnych, z wręczającymi medale.

Klasyfikacja indywidualna, chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych, z wręczającymi medale.

Klasyfikacja drużynowa, kat. szkoły ponadgimnazjalne - I miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie.

nicki, było Staszowskie Towarzystwo 
Amatorów Rekreacji i Sportu ,,Ruch – 
Sprawność – Zdrowie”, przy współudzia-

le: Starostwa Powiatowego w Staszowie, 
Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkow-
skiego w Kielcach i staszowskiego towa-

rzystwa ,,BiegamBoLubię”.
Tekst: Jan Mazanka

Foto: Jan Mazanka i Przemysław Śmieszek

Celem imprezy, która odbyła się  
2 grudnia br., była popularyzacja 
biegów wśród młodzieży szkolnej 
oraz uczczenie święta parafialnego  
św. Barbary. 

W zawodach, zorganizowanych już po 
raz 10., udział wzięli uczniowie ULKS, UKS, 
Klubu Sportowego „LZS Sigma OSiR” oraz 
niezrzeszeni zawodnicy, reprezentujący 
szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne, 
a  także szkoły średnie. Bieg, z  udziałem 
155 uczestników, był rozgrywany na 
dystansie 800 m w  kategorii dziewcząt 
i  chłopców. W  kategorii ,,szkoły ponad-
gimnazjalne”: I  miejsce – Zespół Szkół 
Ekonomicznych w  Staszowie, II miejsce 
Zespół Szkół w  Staszowie, III miejsce Li-
ceum Ogólnokształcące w  Staszowie, IV 
miejsce – Zespół Szkół – Centrum Kształ-
cenia Rolniczego w  Sichowie Dużym. 
Wśród dziewcząt w  tej kategorii zwycię-
żyły ex aequo: Paulina Musiał i Klaudia Sa-
dowicz, a  chłopców Mateusz Podsiedlik. 
Wręczenie pucharów medali i dyplomów 
odbyło się w dniu 4 grudnia na hali OSiR 
w  Staszowie, z  udziałem przedstawicieli 
władz samorządowych powiatu i  gminy 
Staszów, a  także organizatorów biegu 
i nauczycieli. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Zapraszamy na wystawę do Zespołu 
Szkół w Staszowie

Projekt TIK w staszowskim liceum

Wystawa ,,Odrodzenie i odbudowa 
Państwa Polskiego 1918 – 1939” zosta-
ła przygotowana przez uczniów szkoły 
pod kierunkiem kustosza ekspozycji 
Jana Karola Żukowskiego. 

Przygotowanie wystawy trwało kilka 
miesięcy. Uczniowie i pan Jan Karol do-
tarli do bardzo ciekawych materiałów. Te-
matyka poszczególnych tablic obejmuje 
m.in.: życie kulturalne w Staszowie w okre-

Fragment wystawy poświęcony staszowskiej edukacji w latach międzywojennych.  
O tej interesującej wystawie pisaliśmy w kwartalniku nr 71/wrzesień 2018 na str.: 54-55, a także wydarzenie 

to znalazło swoje miejsce w albumie „Powiat Staszowski Zaprasza”, wyd. 2018, na str. 80. Przyp. red.

Kustosz wystawy Jan Karol Żukowski przy swoim dziele.

sie międzywojennym, zabytki Staszowa, 
obiekty przemysłowe, staszowskie Gim-
nazjum, a także wydarzenia związane z 
nauką, kulturą, sztuką, sportem, wycho-
waniem i wypoczynkiem. Zgromadzono 
kilkadziesiąt unikatowych i nieznanych 
dotąd zdjęć, m.in. staszowskiej synago-
gi, cerkwi św. Jerzego, kościoła garnizo-

nowego, kolei, parku miejskiego i koszar  
1. batalionu 2. Pułku Piechoty Legionów. 
Ekspozycję zdjęć uzupełniają zgromadzo-
ne w gablotach ciekawe eksponaty. Wy-
stawa czynna jest codziennie w godzinach 
otwarcia szkoły. Wstęp wolny. Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych.

Tekst i zdjęcia: Anna Kos 

Liceum Ogólnokształcące im. 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w 
Staszowie, od października br., reali-
zuje projekt pn.: „Nauka nowej ge-
neracji – poprawa jakości kształcenia 
ogólnego i w zakresie Technologii In-
formatyczno Komunikacyjnych w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Staszowie”. 

Głównym celem projektu jest wzrost 
kompetencji uczniów w zakresie TIK 
(technologii informacyjno-komunika-
cyjnych), nauk matematyczno-przyrod-
niczych, nauk humanistycznych, nauk 
języków obcych oraz wzrost kompeten-
cji nauczycieli kształcenia ogólnego, w 
szczególności w zakresie wykorzystania 
TIK w nauczaniu.

Grupą docelową objętą wsparciem w 
zakresie rozwijania kompetencji kluczo-
wych lub umiejętności uniwersalnych są 

nauczyciele i uczniowie liceum. Rekruta-
cję do udziału w projekcie przeprowa-
dzono w październiku i listopadzie br.

Nad sprawną i efektywną realiza-
cją projektu czuwa 
Zespół Projektowy, 
na którego czele, 
jako koordynator, 
stoi dyrektor Anna 
Karasińska. Liceum 
zostanie wyposażo-
ne w sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. Do 
tej pory zakupiono 
urządzenia LabMa-
te+, wraz z komple-
tem podręczników 
i czujników, z któ-
rych mogą korzy-
stać nauczyciele 

przedmiotów matematyczno-przy-
rodniczych oraz uczniowie. Całkowita 
wartość projektu to 252 tys. 074 zł, a 
dofinansowanie projektu z Europej-
skiego Funduszu Społecznego to kwo-
ta: 222 tys. 174 zł. Projekt rozpoczął się 
1 października 2018 r., a zakończy 1 
września 2020 r.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Zakupione w ramach projektu LabMate+ to wielofunkcyjne urządzenie, dzięki 
któremu można przeprowadzać doświadczenia z fizyki, chemii czy biologii 

z wykorzystaniem czujników oraz z możliwością pokazania uczniom wyników 
doświadczeń na tablicach interaktywnych, laptopach i tabletach. 
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Sukcesy Mateusza w Chochołowie

O Kołach Gospodyń Wiejskich 
rozmawiano w Staszowie 

Zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach Tomasz Kuśnierek 
podziękował uczestnikom szkolenia za liczne przybycie. Z prawej: wicestarosta staszowski Leszek Guzal. 

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie. 

Mateusz Cecelon na trasie.Najlepsi w biegu na 2000 m, Mateusz Cecelon wywalczył srebro.

W  poniedziałek 10 grudnia br., 
w sali konferencyjnej Starostwa Po-
wiatowego w  Staszowie, odbyło się 
szkolenie skierowane do przedsta-
wicielek Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu powiatu staszowskiego. 

W  spotkaniu zorganizowanym 
przez Biuro Powiatowe Agencji Re-
strukturyzacji i  Modernizacji Rolnic-
twa w  Staszowie, uczestniczył, m.in. 
zastępca dyrektora Świętokrzyskiego 
Oddziału Regionalnego ARiMR w Kiel-
cach Tomasz Kuśnierek, który dzięku-
jąc za liczne przybycie, życzył wszyst-
kim członkiniom KGW powodzenia 
w realizacji zamierzonych celów. 

Spotkanie zorganizowano pod ha-
słem „Kobiety Gospodarne i  Wyjątko-
we. Koło Gospodyń Wiejskich”, promu-
jącym rządowe wsparcie dla KGW. Pod-
czas szkolenia Tomasz Klimek – spe-
cjalista z  Biura Powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Staszowie, szczegółowo omówił 
zarówno procedurę powołania koła, 
jak również sposoby finansowania or-

ganizacji. Po zakończeniu Tomasz Kli-
mek wyczerpująco odpowiadał także 
na dodatkowe pytania.

Tekst i foto: Michał Skrętek

W dniach: 7 – 8 grudnia br., w Cho-
chołowie, odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski w Biegach Narciarskich Osób Nie-
pełnosprawnych. 

W zawodach tych wziął udział Mate-
usz Cecelon - zawodnik klubu LZS SIGMA 
Staszów. Wystartował w konkurencjach 
biegowych na 1000 m - zdobywając  

2. miejsce i na 2000 m - zajmując 3. lokatę. 
Tym samym Mateusz z Mistrzostw Polski 
przywiózł srebrny i brązowy medal. Gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Redakcja
Foto: Mariusz Cecelon



44 POWIAT STASZOWSKI - nr 73 - grudzień 2018 r.

Turniejowa sobota w PCS 

Drużyny rywalizujące w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Staszowskiego.

Mecz rozegrany w ramach Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Staszowskiego, pomiędzy 
drużynami: Starostwa Powiatowego w Staszowie i „Huragan” Staszów.

W turnieju udział wzięły dzieci i młodzież ze szkół powiatu staszowskiego oraz dorośli.

W dniu 20 października br. Powia-
towe Centrum Sportowe stało się are-
ną zmagań dla uczestników dwóch 
turniejów. W siedzibie PCS rozegrano 
bowiem Powiatowy Turniej Piłki Siat-
kowej o Puchar Starosty Staszowskiego 
oraz Jubileuszowy Międzypokoleniowy 
Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora 
LO w Staszowie. 

turnieju statuetek, pucharów i medali. W 
kategorii „do lat 10”, klasyfikacja przedsta-
wiała się następująco: I miejsce Filip Białek, 
II miejsce Jakub Białek, III miejsce Geworg 
Czobanian. W kategorii „do lat 18”: I miej-
sce Julia Giemza, II miejsce Kacper Łabęc-

starszym zawodnikiem” wybrano Wacława 
Widalskiego. 

Turniej szachowy zorganizowano w 
ramach obchodów 100. rocznicy Odzy-
skania przez Polskę Niepodległości oraz 
100-lecia Liceum i Gimnazjum w Staszowie. 

W turnieju siatkarskim wzięło udział 
6 zespołów: Starostwo Powiatowe w 
Staszowie, Grupa Azoty S.A Siarkopol 
w Grzybowie, Spółka z.o.o „Murena” w 
Staszowie, Zespół Szkół im. Stanisława 
Staszica w Staszowie, „Huragan” Staszów 
oraz PHH „Skowron” Staszów. Po kilku 
godzinach rywalizacji, w duchu fair play, 
I miejsce zajęła drużyna PHH „Skowron” 
Staszów, II miejsce Starostwo Powiatowe 
w Staszowie, a III miejsce Zespół Szkół im. 
Stanisława Staszica w Staszowie. Wszyscy 
uczestnicy turnieju otrzymali podzięko-
wania za grę, puchary, medale i okolicz-
nościowe dyplomy. Turniej zorganizowało 
Starostwo Powiatowe w Staszowie.

Drugim wydarzeniem sportowym 
tego dnia był turniej szachowy, w którym 
uczestniczyli zawodnicy w różnym wieku 
z terenu powiatu staszowskiego. Wyma-
gające skupienia i wytrwałości zmagania 
zakończyły się rozdaniem uczestnikom 

ki, III miejsce Emilia Sieniek. W kategorii 
„seniorzy”: I miejsce Marcin Graczykowski, 
II miejsce Marek Pedyński, III miejsce Piotr 
Tarka. W kategorii „Powiat Staszowski”: I 
miejsce Marcin Graczykowski, II miejsce 
Marek Pedyński, III miejsce Kacper Łabęcki. 
Statuetkę „Dla najmłodszego zawodnika” 
odebrała Lilia Czobanian, natomiast „Naj-

Organizatorem imprezy byli: Liceum Ogól-
nokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Staszowie, Świętokrzyski Związek 
Szachowy oraz Ludowy Uczniowski Katolic-
ki Klub Sportowy, natomiast Starostwo Po-
wiatowe w Staszowie objęło to wydarzenie 
patronatem honorowym. 

Tekst i foto: Michał Skrętek 
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Zwycięzcom konkursu na międzypokoleniową 
szachownicę, nagrody wręczali: Grzegorz Rajca - 
przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie, Anna 

Karasińska - dyrektor Liceum w Staszowie oraz 
Leszek Kopeć - burmistrz miasta i gminy Staszów.

Uczestnicy konkursu wraz z wręczającymi nagrody i organizatorami.

Zgromadzeni goście, realizatorzy, partnerzy, trenerzy. W pierwszym rzędzie od lewej: dyrektor Anna 
Karasińska, trener Jarosław Bem, trener Anna Kot, dyrektor Andrzej Poniewierski, przewodniczący Rady 

Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć.

Wspaniałej inicjatywy edukacyjnej i patriotycznej, 
jaką był konkurs, pogratulował przewodniczący Rady 

Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca.

Staszowska Szachomania 
- podsumowanie projektu

W ramach projektu odbywały się 
międzypokoleniowe, bezpłatne zajęcia 
szachowe dla juniorów i seniorów, wielki 
turniej szachowy oraz konkurs „Junio-
r&Senior Nasza Historyczna Szachow-
nica”. Projekt zrealizowano w ramach 
programu grantowego Działaj Lokalnie 
2018. Podsumowanie projektu połączo-
ne z wręczeniem nagród w konkursie 
historycznym, odbyło się w Liceum w 
dniu 8 grudnia br. Uczestników projek-
tu i przybyłych gości w progach szko-
ły powitała dyrektor Anna Karasińska, 
po czym realizatorzy projektu omówili 
jego główne cele i zadania. Nagrody w 
konkursie na historyczną międzypo-
koleniową szachownicę wręczyli: prze-
wodniczący Rady Powiatu w Staszowie 
Grzegorz Rajca, burmistrz miasta i gmi-
ny Staszów Leszek Kopeć, dyrektor LO 
Anna Karasińska i dyrektor Powiatowe-
go Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 
Staszowie Andrzej Poniewierski.

Trener szachowy Anna Kot – pre-
zes LUKKS Kielce w swoim wystąpieniu 
zwróciła uwagę na osiągnięcia staszow-
skich szachistów oraz podziękowała im 

Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni – ma-
wiał Paul Morphy, amerykański szachista. Takie motto przyświecało realizacji 
projektu „Staszowska Szachomania – Junior & Senior na jednej szachownicy”, 
który był realizowany przez grupę nieformalną „Staszowska Szachomania” 
przy współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Staszowie. 

za wiele wspólnych miesięcy treningów 
i doskonalenia umiejętności. Radę i 
Zarząd Powiatu w Staszowie reprezen-
tował przewodniczący Grzegorz Raj-
ca, który podziękował realizatorom za 
wniesioną pracę i zaangażowanie, a sza-
chistom i ich rodzinom życzył zdrowia i 
wszelkiej pomyślności z okazji nadcho-
dzących Świąt Bożego Narodzenia. Po 
zakończeniu części oficjalnej i wręczeniu 
podziękowań dla sponsorów, młodzi 
szachiści zostali zaproszeni na poczęstu-
nek, a później na kolejne zajęcia, gdyż 
umiejętność gry w szachy zdobywa się 

latami. Jest to dyscyplina sportowa, któ-
ra od zawodnika wymaga wiele godzin 
praktycznych ćwiczeń oraz umiejętności 
posunięć strategicznych.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Na piwo do Kurozwęk

Wśród licznie przybyłych na otwarcie zaproszonych gości byli, m.in.: posłowie na Sejm RP, przedstawiciele 
samorządów wszystkich szczebli, przedsiębiorcy, działacze społeczni, lokalni artyści oraz przyjaciele rodziny Popielów.

Zaproszonych gości powitał właściciel Zespołu 
Pałacowego Kurozwęki Michał Popiel de Boisgelin, 
przedstawił historię budowy browaru i serdecznie 

podziękował swoim pracownikom za pomoc 
i zaangażowanie w realizację tego dzieła.

Tak właśnie nazwano dwa gatunki wy-
bornego piwa, a będzie ich więcej, które 
od 8 grudnia serwowane są w miejsco-
wym przypałacowym browarze. Podczas 
uroczystego otwarcia browaru, właściciel 
Zespołu Pałacowego Kurozwęki Michał 
Popiel de Boisgelin przypomniał wielowie-
kowe tradycje produkcji piwa przez kolej-
nych właścicieli dóbr kurozwęckich. Licz-
nie przybyli zaproszeni goście podziwiali 
nie tylko jakość serwowanego piwa, ale 
także wystrój piwiarni, zabytkowe meble 
i dekorację ścian, gdzie przeważały stare 
zdjęcia członków rodziny Popielów i zna-
nych z urody koni arabskich, hodowanych 
w kurozwęckiej stadninie. W aranżacji 
wnętrza, zarówno parteru jak i poddasza, 
wykorzystano urządzenia służące do pro-
dukcji piwa, dzięki czemu każdy, kto tylko 
zechce, może prześledzić cały proces jego 
ważenia. W browarze można także zamó-

Miłośnicy złotego trunku, żeby napić się naprawdę dobrego piwa, już nie 
muszą jeździć na ,,Octoberfest” do Monachium. Wystarczy przyjechać do Kuro-
zwęk, gdzie w tamtejszym zespole pałacowym na turystów czeka nowy produkt 
w dwóch gatunkach: ,,Złoto Kurozwęk” i ,,Pan Paweł”. 

wić pizzę i przekąski z dodatkiem mięsa 
bizoniego. Browar zaprasza w następują-
cych godzinach: poniedziałek – czwartek: 

15 – 22, piątek – sobota: 13 – 24, a w nie-
dzielę od 13 do 23.

Tekst: Jan Mazanka. Foto: Grzegorz Niziałek 

Polecamy nie tylko znakomite ku-
rozwęckie piwo ,,Pan Paweł”, ale także 
jego, jakże ciekawe wspomnienia z po-
dróży konnych po Polsce, jakie odbył w 
latach 1931-35, o czym tak pięknie opo-
wiadała słuchaczom staszowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pani 
Elżbieta Perec ze Stadniny Koni Kielna-
rowa k/Rzeszowa. Sympozjum odbyło 
się w sali balowej kurozwęckiego pała-
cu w dniu 12 czerwca br.

Paweł Popiel, ur.. 25 lutego 1870 r. w Ruszczy k. 
Krakowa, zm. 23 czerwca 1936 w Kurozwękach, 

ziemianin, hipolog, pisarz.



POWIAT STASZOWSKI - nr 73 - grudzień 2018 r. 47

,,Zamek od wielu lat pozbawiony dachu imponuje dotąd wysokimi murami, 
resztkami murowanych i ciosanych obramowań okien i drzwi, każdy jednak rok 

zaznacza się nowymi zarysowaniami i dalszymi zniszczeniami, a towarzyszy mu żal 
za wielką minioną przeszłością” napisał w swoim notesie Paweł Popiel po dotarciu 

do Krzyżtoporu.

Wiosna 1934 roku. Przygotowując 
corocznym zwyczajem siebie i konia 
przed kolejną wycieczką objechałem 
najpierw w tym celu opatowsko-sando-

mierską krainę, krajo-
brazowo uroczą z do-
minującym nad tą uro-
dzajną ziemią pasmem 
gór Świętokrzyskich. 
Góry te dochodzące 
do 611 m wysokości, 
należą geologicznie do 
najstarszych formacji 
nie tylko na ziemiach 
polskich, ale nawet 
w Europie. Na dość 
znacznej powierzchni 
są pokryte lasami, róż-
nej już dziś wartości.

Wyjeżdżając z Kuro-
zwęk skierowałem się 
na północ, dobre kil-
kadziesiąt kilometrów 
jechałem lasami, aż do 
miasteczka Iwaniska 
przy szosie prowadzą-
cej do Opatowa. O 3 
km stamtąd wznoszą 
się w Ujeździe dum-
ne mury Krzyżtoporu, 
jednego z najwspanial-
szych niegdyś zamków 
w Polsce, wzniesione-
go przez wojewodę 
Krzysztofa Ossolińskie-
go pod koniec pierw-
szej połowy XVII wieku, 
według planów i pod 
kierunkiem architekta 
włoskiego Wawrzyńca 

Senesa. Współcześni cudzoziemcy pisali, 
że przyćmiewa niejedną królewską rezy-
dencję, że z wielu zamków w Polsce jest 
najpiękniejszy, gdyż „lubo Rzemień bar-

dzo warowny, Wiewiórka Tarnowskich 
rozkoszna, a Baranów nader piękny, 
Krzyżtopór przewyższa je wszystkie”. 
A jednak przetrwał zaledwie lat kilka-
naście. Już w roku 1655 zdobyty został 
przez Szwedów podstępem, a potem 
złupiony i spustoszony pomimo, że był 
obronny. Kilkakrotnie w tej samej epoce 
zajmowany i pustoszony już nigdy do 
pierwotnej okazałości nie powrócił, był 
w jednym skrzydle zamieszkały do roku 
1770. Ruiny zaczętej przez Szwedów 
dokonały klęski Konfederacji Barskiej. 
Przed końcem XVIII wieku przedstawiał 
już pustkę, która według diariusza Ada-
ma Naruszewicza, zwiedzającemu za-
mek królowi Stanisławowi Augustowi, w 
drodze powtórnej z Kaniowa cyt. „nawet 
w swoich gruzach, większość starożyt-
nych Polaków przypominał”. Wejście 
do zamku jest przez bramę ozdobioną 
po bokach olbrzymimi herbami Topo-
rem i Krzyżem z napisem „Krzyż obro-
na – krzyż podpora – dziadki naszego 
Topora”. Wewnętrzne ściany zamku od 
podwórza były ozdobione freskami i 
medalionami osób spokrewnionych z 
Ossolińskim, a pod każdym napis „W ho-
nor domu jego i pamięci”. Były to podo-
bizny: Siemieńskich, Zabrzydowskich, 
Koniecpolskich, Łaskich, Lanckoroń-
skich, Kurozwęckich, Tęczyńskich, Lu-
bomirskich, Daniłowiczów, Ostrorogów, 
Wiśniowieckich, Tarłów, Ligęzów, So-
bieskich, Zborowskich, Chodkiewiczów, 
Tarnowskich, Koreckich, Opalińskich, 
Stadnickich, Firlejów, Sapiechów, Kaza-
nowskich, Leszczyńskich, Radziwiłłów, 
Sieniawskich i Gniewoszów. 

Gdzie niegdzie widoczny jest dziś za-
rys postaci, barw i niektórych podpisów. 

W ośmiobocznej baszcie mieścić się 
miała sala balowa, nad którą był szklany 

Z kart historii, szczególnie polecamy: Paweł Popiel ,,Wycieczka po okolicy, 
dla wprawy siebie i konia, przed podróżą wiślanym szlakiem do polskiego mo-
rza”. Odcinek 2. 

A tak Paweł Popiel opisał kościół w Grzegorzewiczach: stoi on ukryty prawie 
w lesie na stromym wzgórzu, dochodzi się do niego po 50 kamiennych stopniach. 

Składa się z romańskiej półkolistej absydy zbudowanej w XI wieku i niewiele 
większej nawy z XV wieku fundacji kasztelana Nawoja herbu Topór. W niezmiernie 

skromnym wnętrzu kamienna chrzcielnica pochodząca może z pogańskich 
czasów, gdy inny miała użytek. Na ścianie nagrobek Onufrego Chościaka 

Popiela, kasztelana sandomierskiego, rotmistrza kawalerii narodowej, marszałka 
konfederacji radomskiej 1812. Był to brat mego pradziada i z tego powodu do 

Grzegorzewic dążyłem. 

Zwiedzając kościół w Szewnej, Paweł Popiel nie 
przypuszczał, że w tej parafii całe swoje kapłańskie, 

życie spędzi jego najstarszy syn Marcin. Dwór w Boksicach z 1916 roku, stan obecny, miejsce jednego z noclegów Pawła Popiela.
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basen ze złotymi rybami, na dnie baszty 
studnia, w podziemiach stajnie na dwie-
ście koni z marmurowymi żłobami. Za-
mek miał cztery baszty narożne, 12 sal, 52 
pokoje i 365 okien obramowanych mar-
murem. Wewnętrzne urządzenie miało 
być odpowiednio wspaniałe. W jednej z 
sal nad wielkim kominkiem był umiesz-
czony dwuwiersz: „Miły w tym domu po-
kój przemieszkuje, gdzie mąż przygrywa 
– żona przyśpiewuje”. Po odpoczynku 
w pałacu u państwa Morawskich, poło-
żonym blisko krzyżtoporskiego zamku, 
zanocowałem u stóp Gór Świętokrzy-
skich w Gołoszycach u pana Leszczyń-
skiego. Towarzyszył mi on cały dzień, 
dosiadając ogromnego wzrostu klaczy 
pełnej krwi ,,Coriolanka”. Z wielkim za-
interesowaniem przejechaliśmy pasmo 
gór w poprzek przez Górę Jeleniowską 
z charakterystycznym zalesieniem jo-
dłowym i zupełnie górską, kamienistą 
i pełną wyboi drogą. Znaleźliśmy się w 
Starej Słupi, prawie pod samym, z daleka 
widocznym, dumnie sterczącym wyso-
ko klasztorem świętokrzyskim. Najbliż-
szym celem było zwiedzenie kościółka 
w Grzegorzewiczach, po czym powró-
ciliśmy do Starej Słupi by się zapoznać z 
ciekawym rezerwatem modrzewiowym, 
okrywającym na przestrzeni 176 ha, tuż 
obok znajdującą się Górę Chełmowską. 
Jest to modrzew polski - larix polonica, 
uznany jako osobny gatunek, różniący 
się od modrzewia europejskiego - larix 
europea. Opisany i badany przez prof. 
Raciborskiego i Jedlińskiego występuje 
przeważnie w Łysogórach, a w zwarciu 
jedynie na Górze Chełmowskiej. Co do 
wieku oglądane sztuki nie przekraczały 
200 lat. Nie bez zdumienia zauważy-
łem wiele sztuk o nie całkiem prostej 
strzale – jest to jednak u tego gatunku 

cechą charakterystyczną. Nocleg w Boksi-
cach u baronostwa Horochów. Nazajutrz 
zwiedziłem w Szewnej, na przedmieściu 
Ostrowca, poważny trzynastowieczny ko-
ściół z roku 1746. W wielkim ołtarzu duża, 
drewniana figura św. Mikołaja, wczesno-
barokowa. Z pośród dymiących kominów 
fabrycznego Ostrowca wydostałem się 
na szosę prowadzącą przez Bolechów, 
Chmielów, znów w sandomierskie łany – 

Marcin Popiel przyszły ksiądz infułat, zdjęcie wykonane 
przed pałacem w Kurozwękach, na początku lat 30-tych 

ubiegłego wieku. Jedyną parafią przez 45 lat posługi 
kapłańskiej księdza Marcina była Szewna, od roku 1945 

do śmierci w 1991.

Na promie przez Wisłę z Dzikowa do Łoniowa. Paweł Popiel wraz z towarzyszącym mu chłopcem 
powożącym dwukółką. 

Dwa dni Paweł Popiel spędził u hrabiego Zdzisława Tarnowskiego, 
właściciela dóbr dzikowskich, polityka, działacza gospodarczego 

społecznego i kulturalnego, założyciela i fundatora licznych placówek 
pożytku publicznego. Portret namalowany przez Wojciecha Kossaka, 

na tle dzikowskiego zamku. 
W drodze z Łoniowa do Byszowa k/Klimontowa Pawłowi Popielowi towarzyszył 

młody hr. Moszyński. 

na noc do Gierczyc szambelana Łempic-
kiego, gdzie znajduje starożytny kościół 
z XIV wieku i dzwonnica, jeden z rzad-
kich już okazów polskiego budownic-
twa drewnianego. Po odpoczynku po-
łudniowym we Włostowie u szambelana 
Karskiego przejechałem w Sandomierzu 
most na Wiśle, by zdążyć przed wieczo-
rem na dwudniowy pobyt w Dzikowie 
u hr. Zdzisława Tarnowskiego, urozma-
icony oglądaniem stada, którego szcze-
gółowy opis pomieszczony został w pi-
śmie „Jeździec i Hodowca”. Z powrotem 
przeprawiłem się przez Wisłę na promie 
w Tarnobrzegu i po noclegu w Łoniowie 
u hr. Moszyńskiego dojechałem wraz z 
nim do Byszowa pana Bronikowskiego, 
gdzie zaciekawiał stojący tam państwo-
wy ogier ,,Double” i liczny szereg miej-
scowych i obcych klaczy, które miały być 
z nim złączone. Odprowadzany konno 
przez czterech hodowców, którzy jedno-
cześnie zjechali do Byszowa, powróciłem 
szóstego dnia do domu – przejechawszy 
dla wprawy mojej klaczy ,,Jedynki” 239 
km. W kilka dni później rozpocząłem na 
ten rok obmyśloną wycieczkę do „pol-
skiego morza”.

Przedruk z Tygodnika „Rolnik”, 1935 rok. 
Drukarnia A. Gojawiczyńskiego, Lwów.

Foto: arch. rodziny Popielów.
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Stanisław Bień, dyrektor staszowskiego LO w latach 1945-61.

Wspomnienie pana dyrektora 
Stanisława Bienia, w 100-lecie 
Liceum Ogólnokształcącego 

w Staszowie

Dwa powody skłoniły mnie 
do wspomnienia postaci dyrek-
tora Liceum Ogólnokształcącego 
w  Staszowie w  latach: 1954 – 1961, 
pana Stanisława Bienia. Pierwszy 
to, jak sądzę, należy i warto właśnie 
z  okazji jubileuszu szkoły, przypo-
mnieć wszystkich jej Dyrektorów, 
także pana Stanisława Bienia. Za-
służył bowiem na to swoją pracą 
zawodową, a  także wyjątkową oso-
bowością rozważnego, sprawiedli-
wego, dobrego człowieka. I nie są to 
jedyne zalety Dyrektora. 

Najpierw byłam przez cztery lata 
uczennicą Liceum, już „za dyrekto-
ra” Bienia, później pracowałam z  nim 
przez kilka lat jako pracownica kan-
celarii. Dobrze poznałam pana Bienia 
jako dyrektora, nauczyciela, a  może 
przede wszystkim człowieka. Powró-
cę jeszcze do tego wątku. Po drugie, 
zdecydowałam się napisać ten tekst ze 
względu na syna pana Dyrektora, Jasia 
Bienia, mojego nieco młodszego ko-
legę z  Liceum i  sąsiada. Mieszkaliśmy 
obok naszej szkoły. Przyjechał z Białe-
gostoku, wraz z  uroczą żoną, na jubi-
leuszowe uroczystości w październiku, 
ażeby uczestniczyć w  święcie swojej 
szkoły i  ojca. Pragnął pokazać żonie 
szkołę, której budowę, w  każdym jej 
etapie, nadzorował ojciec. Pan Stani-
sław Bień uczestniczył także w uroczy-
stości jej otwarcia, przeprowadzce ze 
starego do nowego budynku i był nie-
zwykle dumny z jej powstania. Dobrze 
pamiętam ten gorączkowy i ciężki dla 
niego czas. W tych samych miesiącach 
dopilnował generalnego remontu 
i wyposażenia starego budynku, gdzie 
powstał internat. Pracował potem 
w  nim przez jakiś czas jako wycho-
wawca. W swojej wieloletniej karierze 
zawodowej przeszedł długą drogę 
zdobywania praktycznych umiejętno-
ści współpracy z ludźmi, od wiejskiego 
nauczyciela w  Tursku, Ossali, Łonio-
wie, Lipsku, do dyrektora liceum. 

Słowa, które teraz piszę, niechże 
będą wyrazem mojego, i nie tylko, hoł-
du i  szacunku oddane wspaniałemu: 
nauczycielowi matematyki i  innych 
przedmiotów, wybitnemu dyrektoro-
wi, który potrafił szanować każdego 
z  nauczycieli, doceniał ich pracę, kie-
rował ludźmi bezkonfliktowo, spo-
kojnie, sprawiedliwie i  prawdziwie 

szczerze. Chętnie poma-
gał młodym nauczycie-
lom, udzielał dyskretnych 
uwag, a każdy ich sukces 
nagradzał choćby do-
brym słowem, wyróżniał, 
chwalił, dziękował w  na-
turalny i  prosty sposób. 
Umiał także przyznać 
komuś rację, przeprosić, 
zmieniać swoją decyzję, 
jeśli został przekonany 
słusznymi argumentami, 
w  spokojnej rozmowie 
czy też dyskusji. Nikogo 
nie upokorzył, nie ośmie-
szył i  nie obraził. Do 
uczniów miał niezwykle 
przyjacielski i  życzliwy 
stosunek. Cenili go ich ro-
dzice i mieszkańcy miasta 
właśnie za prawdomów-
ność, szczerość i pracowi-
tość. Był postacią znaną i 
bardzo szanowaną. 

Godnym przypomnie-
nia w  tym miejscu jest 
bardzo ważny etap działań i osiągnięć 
w pracy nauczycielskiej pana Dyrekto-
ra. Od 1 stycznia 1940 do 31 sierpnia 
1944 roku pan Stanisław Bień wraz ze 
swoją żoną, Janiną także nauczycielką, 
prowadził tajne nauczanie w  tajnych 
kompletach gimnazjalnych w  gminie 
Tursko Wielkie. Pan Dyrektor pełnił 
wówczas funkcję przewodniczącego 
Gminnej Komisji Kulturalno - Oświato-
wej. Chwała więc Państwu Bieniom za 
tę niebezpieczną i trudną pracę w cza-
sie okupacji. W 1962 roku cała rodzina 
Państwa Bieniów wyjechała do pod-
warszawskiej miejscowości Boża Wola 
k. Błonia. Przez kilka lat pan Dyrektor 
podejmował pracę w  wielu warszaw-
skich szkołach (handlowej, budowla-
nej, ekonomicznej) aż do momentu 
przejścia na emeryturę w  1975 roku. 
Przeżył godnie jedynie 64 lata jako do-
bry człowiek, mąż i ojciec. 

Mam nadzieję, że moje wspomnie-
nie usatysfakcjonuje Uczniów Pana 

Bienia, także mieszkańców Staszowa, 
którzy jeszcze go zachowują w dobrej 
pamięci oraz syna pana Dyrektora Sta-
nisława Bienia, Jana i  jego liczną Ro-
dzinę. Dla mnie to był zaszczyt i wielka 
radość, że mogłam spełnić obowiązek 
uczennicy i  pracownicy, a  tymi ser-
decznymi słowami przywołać pamięć 
pana Dyrektora w stulecie szkoły, którą 
miał zaszczyt kierować, pozostawiając 
po sobie życzliwe, dobre wspomnie-
nie. I na zakończenie osobista refleksja. 
Miałam ogromne szczęście do Dyrek-
torów w  czasie mojej 41-letniej pracy 
zawodowej, począwszy od pana dyr. 
Stanisława Bienia, aż do mojego ostat-
niego dyrektora gimnazjum pana Jana 
Gromniaka. Wszystkich, bez wyjątku, 
pamiętam, szanuję i cenię Ich pracę.

Z wyrazami szacunku 
dla Szanownych Czytelników

Październik 2018.
Jadwiga Szyszka
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Szydłowscy strzelcy wraz ze swo-
im komendantem Marianem Lesia-
kiem, również włączyli się w obchody 
100. rocznicy odzyskania niepodle-
głości. 

Temu służyły między innymi wyjaz-
dy do Krakowa w dniu 29 września i do 
Warszawy 27 października. W Krypcie 
Grobów Królewskich na Wawelu zacią-
gnięto warty przy sarkofagach mar-
szałka Józefa Piłsudskiego i prezydenc-
kiej pary Lecha i Marii Kaczyńskich. W 
Warszawie, oddano hołd poległym w 
różnych latach za wolność, żołnierzom 
i powstańcom warszawskim, spoczywa-
jącym na Wojskowych Powązkach. Zni-
cze zapalono także przed pomnikiem 
poległych w katastrofie smoleńskiej 
10 kwietnia 2010 roku. Po zwiedzeniu 
Muzeum Powstania Warszawskiego 

Z działalności Szydłowskiego 
Towarzystwa Strzeleckiego

Na Wawelu przy trumnie marszałka Józefa Piłsudskiego.

Przy sarkofagu Pary Prezydenckiej: Marii i Lecha Kaczyńskich.

Przed Pomnikiem Katyńskim na Wojskowych Powązkach.

Na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Hołd oddano także ofiarom tragedii smoleńskiej 2010 roku.

Na parkingu przed Wawelem.
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Przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Przy symbolicznym grobie por. rez. Stefana Lecha zamordowanego w 1940 roku w Katyniu.

Przy zbiorowej mogile żołnierzy poległych we wrześni 1939 roku.
Przed pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej w Szydłowie, pomordowanych przez Niemców 

w 1943 roku.

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

strzelcy zaciągnęli warty przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza i pomnikiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Tradycyjnie w Szydłowie, w dniu Świę-
ta Zmarłych 1 listopada, zapalono znicze i 
zaciągnięto warty przy zbiorowej mogile 
żołnierzy września 1939 roku, jak również 

przy symbolicznych grobach dwóch ofi-
cerów rezerwy: por. inż. leśnika Stefana 
Lecha zamordowanego w Katyniu i ppor. 
Zygmunta Żelawskiego zamordowanego 
w Charkowie. Warty zaciągnięto także 
przed pomnikiem upamiętniającym 7 
żołnierzy Armii Krajowej zamordowanych 

w 1943 roku przez Niemców. 
Wyrażajmy serdeczne podziękowa-

nie władzom samorządowym powia-
tu staszowskiego i gminy Szydłów za 
udzielane wsparcie, co umożliwia nam 
realizację naszych zadań statutowych. 

Szydłowscy strzelcy
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W tym roku, obchodzone Święto 
Niepodległości 11 Listopada, z powodu 
100. rocznicy odzyskania państwowości, 
miało szczególnie uroczysty charakter. 

Kulminacyjnym wydarzeniem obcho-
dów, był oczywiście 9. marsz ulicami War-
szawy. Ponad 200-tysięczna rzesza Polaków 
wyruszyła o godz. 14:00 z Ronda Romana 
Dmowskiego i Alejami Jerozolimskimi, 
przez Rondo De Gaulle' i Most Poniatow-
skiego, dotarła na błonia Stadionu Naro-
dowego. Wśród uczestników marszu nie 
mogło zabraknąć mieszkańców ziemi sta-
szowskiej.

Dzień wcześniej, w sobotę 10 listopada, 
podniosły nastrój Narodowego Święta Nie-
podległości 2018, został podkreślony od-
słonięciem, przed gmachem dowództwa 
Garnizonu Warszawa na placu marszałka 
Józefa Piłsudskiego, pomnika prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego. Także w sobotę, 
wśród wielu imprez, odbyła się inscenizacja 
przejazdu Józefa Piłsudskiego przez War-

Warszawa 
biało-czerwona

W sobotę, 10 listopada, przed gmachem Dowództwa Garnizonu Warszawa został odsłonięty pomnik  
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego maszeruje pododdział Pułku 
Reprezentacyjnego WP.

Wśród uczestników marszu: Lucjan, Krzysztof i Agnieszka z Wiązownicy Kolonii. Julia i Wiktor z Szydłowa.

Przed budynkiem Dworca Śródmieście, Aleje Jerozolimskie 50.

Biało-czerwono na Alejach Jerozolimskich.

szawę. O godz. 12.00 marszałek został po-
witany na Dworcu Gdańskim przez ośmio-
osobowy oddział Legionów Polskich i Or-
kiestrę OSP Nadarzyn, po czym przejechał 
powozem na Plac Zamku Królewskiego. Był 
to początek całodniowych imprez patrio-
tycznych, które trwały do późnych godzin 
popołudniowych. 

Tekst: Jan Mazanka, Foto: Grzegorz Piotrowski


