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• Z wizyty Ambasadora Republiki Mołdawii
• Z obrad sesji Rady Powiatu
• Projekt dla edukacji
• Wojewódzkie święto policji w Staszowie
• Prace planistyczne obwodnicy Staszowa trwają
• Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie w Bogorii
• Współpracy z Ukrainą ciąg dalszy
• Dożynki Powiatowe i Dzień Chleba
• Wydarzenia kulturalne powiatu staszowskiego
• Powiatowe zawody OSP
• 40 lat minęło, benefis „Czarnych chmur”

Po 10 latach, licząc od IV Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich, jakie odbyły  
się 7 września 2003 roku w Staszowie, w powiecie po raz drugi goszczono rolników ziemi 
świętokrzyskiej. Tym razem, w dniu 8 września br., XIII wojewódzkie święto plonów odbyło 
się w Bogorii.

Plon niesiemy plon

Czytaj na str. 12
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Z prac Rady i Zarządu Powiatu...

Nadzwyczajna sesja ,,sakralna”

Z obrad 46. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Szczegóły projektu oraz rodzaje prac, jakie zaplanowano do wykonania w poszczególnych parafiach, omówił 
starosta staszowski Andrzej Kruzel, koordynujący działania dotyczące skompletowania dokumentów  

i napisania wniosku. Z lewej: wicestarosta Michał Skotnicki, z prawej: skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.

Skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska uzasadniła 
potrzebę dokonania zmian w budżecie powiatu,  

a także w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu. 
Z prawej: wiceprzewodniczący Rady Jerzy Chudy.

Starosta staszowski Andrzej Kruzel, w imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie,  do zaproponowanego porządku 
obrad, zgłosił dodatkowe 4 projekty uchwał.

W dniu 26 września br., radni powiatu staszowskiego spotkali się na 
obradach nadzwyczajnej 47. sesji Rady, podczas której jednogłośnie przy-
jęto projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Staszowskiego na lata: 2013-2024, poprzez zwiększenie stro-
ny dochodowej i wydatkowej budżetu powiatu w latach: 2014-2016, w 
związku z planowanym do realizacji projektem pn.: „Remont i wykonanie 
prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie 
Staszowskim”. 

Prace konserwatorskie, po po-
zytywnym rozstrzygnięciu wniosku, 
zostaną sfinansowane z programu 
,,Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzic-
twa Kulturowego”, w ramach Mecha-
nizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 2009-2014 
i Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego 2009-2014. 

Łączna wartość kosztorysowa pro-
jektu, którego realizację zaplanowano 
na lata: 2014 – 2016 wynosi:  10 mln 
725 tys. 106,58 zł. 

Prace konserwatorsko-remontowe 
przewidziano do wykonania w kom-
pleksach kościelnych parafii: pw. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Beszowej, 
pw. Św. Jakuba w Kotuszowie, pw. Św. 
Bartłomieja w Staszowie, pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Koniemłotach, parafii pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny i św. 
Augustyna w Kurozwękach, pw. Św. 
Michała Archanioła w Wiązownicy Ko-
lonii, pw. Św. Władysława w Szydło-
wie i pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Potoku.

Tekst i foto: Jan Mazanka 

Posiedzenie, które otworzył i 
prowadził przewodniczący Rady 
Damian Sierant, odbyło się w pią-
tek 20 września br. W trakcie jego 
trwania przegłosowano 9 projek-
tów uchwał, które dotyczyły:

1. udzielenia pomocy finan-
sowej gminie Oleśnica w kwocie  
3 929,60 zł, z przeznaczeniem na 
usuwanie i unieszkodliwianie odpa-
dów zawierających azbest,

2. udzielenia pomocy finan-
sowej gminie Połaniec w kwocie  
30 131,00 zł, na dofinansowanie 
zadań w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych,

3. udzielenia pomocy finan-
sowej gminie Staszów w kwocie:  
250 000,00 zł, na przebudowę ulic 
na Osiedlu ,,Na Stoku”, w ramach  
Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych,

4. wygaśnięcia mandatu rad-

nego Andrzeja Iskry,
5. zmiany uchwały nr 40 z 26 

marca 2013 roku, w sprawie okre-
ślenia zadań finansowanych ze 
środków PFRON w 2013 roku,

6. zmian w budżecie powiatu 
na 2013 rok,

7. zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu 
Staszowskiego, na lata: 2013 – 
2014,

8. współpracy Powiatu 
Staszowskiego z samorządami i 
społecznościami lokalnymi innych 
państw,

9. udzielenia pomocy finan-
sowej gminie Połaniec w kwocie  
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Radni powiatu staszowskiego podczas obrad 46. sesji.

4 178,45 zł, z przeznaczeniem na 
usuwanie i unieszkodliwianie odpa-
dów zawierających azbest.

W punkcie ,,interpelacje i zapy-
tania radnych” starosta staszow-
ski Andrzej Kruzel poinformował 
o przebiegu ostatniego spotkania 
w sprawie opracowania koncepcji 
programowo-przestrzennej ukła-
du obwodnicowego Staszowa, w 
zakresie przygotowania rozwiązań 
środowiskowych. W spotkaniu, ja-
kie miało miejsce w dniu 16 wrze-
śnia br., udział wzięli przedstawi-
ciele: Starostwa Powiatowego w 
Staszowie, Urzędu Miasta i Gminy w 
Staszowie, Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Świętokrzyskiego, 
Promost Consulting w Rzeszowie, 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska w Kielcach i Świętokrzy-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach. 

Z obrad 45. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Starosta staszowski Andrzej Kruzel udzielił 
informacji w sprawie projektu uchwały, dotyczącej 
termomodernizacji SPZZOZ w Staszowie. Wartość 
całego zadania wynosi 6 mln 182 tys. zł, z czego 

powiat staszowski w latach: 2013-2015 zabezpieczy 
20% kosztów, tj. 1 mln 236 tys. zł.

Oprócz w/w 2 projektów uchwał, 
radni przegłosowali także 5 kolejnych 
projektów dotyczących:

1. pozbawienia kategorii i wy-
łączenia  z użytkowania części dro-
gi powiatowej nr 0116T Pacanów-
Sroczków-Wólka-Oleśnica-Brody-
Podborek-Święcica-Grobla, na wnio-
sek Przedsiębiorstwa Wiennerberger 
Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

2. zmiany uchwały nr XL/15/13 z 
dnia 26.03.2013 r w sprawie określe-
nia zadań finansowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 2013 roku,

3. zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Powiatu Staszowskiego 
na lata: 2013-2014,

4. zmian w budżecie powiatu na 
2013 rok,

5. zmiany uchwały nr XLIV/48/13 
z dnia 24.07.2013 roku, w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej gminie 
Łubnice.

Obrady, po przegłosowaniu w/w 
projektów uchwał, zostały przerwa-
ne, w związku z projektem uchwa-
ły w sprawie wygaśnięcia manda-

Posiedzenie odbyło się w dniu 29 sierpnia br. Do programu sesji, za-
proponowanego przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta, sta-
rosta staszowski Andrzej Kruzel, w imieniu Zarządu Powiatu, zgłosił 
dodatkowo dwa projekty uchwał: w sprawie wprowadzenia zmian do 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz 
wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Termomodernizacja Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 
z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych celem ograniczenia emisji CO 
i wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł”.

Na początku obrad radni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego posła ś.p. Konstantego Miodowicza.

tu radnego Andrzeja Iskry. W myśl 
obowiązujących przepisów, zain-
teresowany radny powinien mieć 
możliwość złożenia wyjaśnień. Nie-
obecność Andrzeja Iskry na posie-
dzeniu wykluczała taką możliwość, 
stąd decyzja przewodniczącego 
Rady Damiana Sieranta o przerwa-
niu obrad. Kontynuowanie posie-
dzenia zaplanowano na dzień  3 
września br., od godz. 1500. Nie-

mniej, z powodu przebywania w 
tym dniu radnego Andrzeja Iskry  
w szpitalu, do obrad sesji nie doszło. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Radni poruszyli również sprawę 
lokalizacji na budowanej obwodnicy 
Osieka ,,Miejsca Obsługi Podróżnych”, 

z parkingiem i miejscami do ważenia 
oraz kontroli pojazdów ciężarowych. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Nadzwyczajni goście 44. posiedzenia  
Rady Powiatu w Staszowie

Podczas obrad 44. sesji Rady Powiatu w Staszowie, w środku, członkowie delegacji zagranicznych.

Przewodniczący Rady Powiatu Damian Sierant, 
starosta staszowski Andrzej Kruzel i wicestarosta 

Michał Skotnicki witają gości z Ukrainy, Gruzji  
i Mołdawii na schodach Starostwa Powiatowego  

w Staszowie.

W skład 12-osobowej delegacji z 
w/w państw wchodzili zarówno po-
licjanci, jak i samorządowcy i biznes-
meni. Z Ukrainy przyjechali: płk Myko-
ła Zagorulko - zastępca komendanta 
Obwodu Winnickiego, ppłk Ganna 
Oliinyk - naczelnik Wydziału Praso-
wego Komendy Obwodowej Policji w 
Winnicy, por. Oksana Slavna – repre-
zentująca Obwodową Orkiestrę Policji 
w Winnicy, Aleksej Gawriłow – radny 
obwodu Winnickiego, prezes Win-
nickiego Oddziału Stowarzyszenia 
,,Ukraina-Polska-Niemcy” i Andrej Ka-
wuniec – zastępca prezesa Stowarzy-
szenia. W składzie delegacji gruzińskiej 
wchodziło 5 obywateli tego państwa: 
Giorgi Chelidze - gubernator regionu, 
Radja – Lechkhumi – Kvemo Svaneti, 
Gaga Kvitsaridze – naczelnik Wydziału 
Kultury i Sportu w mieście Tskaltuba, 
Avtandil Motsonelidze - zastępca prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Tskaltu-
by, Grigoli Gobejishvili – prezes „Global 
Consulting”, były minister ekonomii 
Gruzji i Archil Elbakidze – przewodni-
czący Stowarzyszenia „AIC”. Mołdawię 
reprezentowało dwóch oficerów policji 
płk Ilie Svârnej – naczelnik Inspektora-
tu Policji w Donduszien i jego zastępca 
ppłk Walentyn Bużag. 

Po rozpoczęciu obrad, przewodni-
czący Rady Damian Sierant serdecznie 
powitał gości i o ich przedstawienie 
poprosił Aleksja Gawriłowa. Starosta 
staszowski Andrzej Kruzel nakreślił rad-
nym i wszystkim pozostałym uczest-
nikom sesji dotychczasową historię 
współpracy powiatu z krajami i regio-

Obradom sesji, jaka odbyła się w dniu 24 lipca br., przysłuchiwali się członkowie delegacji z: Ukra-
iny, Gruzji i Mołdawii, którzy przyjechali do Staszowa na obchody Wojewódzkiego Święta Policji.

nami reprezentowanymi przez gości 
zagranicznych.

W czasie obrad przegłosowano 
wszystkie 17 projektów uchwał, jakie 
znalazły się w programie posiedzenia. 

Zagraniczni goście, wykorzystując 
okazję po zakończeniu części obrad, 
objętych planem sesji, zadali szereg 
pytań, dotyczących: pracy Rady, proce-
sowania uchwał, zakresu obowiązków 
radnych powiatu, relacji Zarządu z Radą 
Powiatu, jak również obowiązków sa-
morządu powiatowego określonego 
ustawą sejmową z 1998 roku. Obszer-

nych informacji udzielił przewodniczą-
cy Rady Damian Sierant i starosta sta-
szowski Andrzej Kruzel. Starosta poin-
formował wszystkich obecnych na sesji 
o programie pobyty w  Staszowie gości 
z: Gruzji, Ukrainy i Mołdawii, który za-
kładał m.in. uczestnictwo w Obcho-
dach Wojewódzkiego Święta Policji, 
wizyty u wojewody świętokrzyskiego 
i marszałka województwa, a także ro-
bocze spotkania w Starostwie staszow-
skim oraz w Koneckim Stowarzyszeniu 
Wspierania Przedsiębiorczości.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 29 sierpnia br,
z żalem pożegnaliśmy posła

ś.p. 

Konstantego 
Miodowicza

Ziemia świętokrzyska straciła 
oddanego i doświadczonego 

parlamentarzystę, od lat aktywnie 
pracującego na rzecz rozwoju 

naszej ,,małej ojczyzny”.

Rodzinie i Współpracownikom 
Zmarłego składamy najszczersze 

wyrazy współczucia.

Rada i Zarząd Powiatu 
Staszowskiego.

Panu insp. 

Tomaszowi Śliwińskiemu
Komendantowi Powiatowemu 

Policji w Staszowie

wyrazy najgłębszego 
współczucia i żalu

z powodu śmierci 

Ojca

składają
Rada i Zarząd Powiatu  

w Staszowie
oraz pracownicy Starostwa

i Jednostek Organizacyjnych 
Powiatu Staszowskiego
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Swoje propozycje, co do liczby i lokalizacji przejść dla zwierząt, zgłosił starosta Andrzej Kruzel.

Naczelnik Rafał Ziętal poprosił o najnowsze raporty dotyczące analiz 
przyrodniczych i natężenia ruchu, na podstawie których będzie możliwe 

wypracowanie stanowiska Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Kielcach. Spotkanie odbyło się w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.

W dyskusji udział wzięli: starosta 
staszowski Andrzej Kruzel i wicestaro-
sta Michał Skotnicki wraz z pracow-
nikami Wydziału Tworzenia, Realiza-
cji Projektów i Inwestycji,  burmistrz 
miasta i gminy Staszów Romuald Gar-
czewski ze swoim zastępcą Tomaszem 
Fąfarą wraz ze współpracownikami,  
projektant Andrzej Kasprzyk i kierow-
nik ds. Ochrony Środowiska Agata Dą-
bal z Promost Consulting w Rzeszowie, 
dyrektor Waldemar Pietrasik i główny 
specjalista Krystyna Cierlikowska z Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Kielcach, naczelnik Wydziału Realiza-
cji Inwestycji Rafał Ziętal oraz kierownik 
Działu Dokumentacji i Przygotowania 
Inwestycji Katarzyna Alzak ze Święto-

krzyskiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Kielcach oraz Ewa Równicka i 
Agnieszka Zapała z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Świętokrzy-
skiego. 

Po powitaniu wszystkich obecnych 
przez starostę staszowskiego Andrze-
ja Kruzla, projektant Andrzej Kasprzyk 
i kierownik Agata Dąbal z Promost 
Consulting, przedstawili ostatnio opra-
cowane rozwiązanie środowiskowe z 
uwzględnieniem 13 wstępnie propo-
nowanych przejść dla zwierząt na całej 
długości obwodnicy z uwzględnieniem 
tzw. ,,korytarza ekologicznego” od 
strony północno-wschodniej. Jak zgod-
nie stwierdzono, nie budzi wątpliwo-
ści lokalizacja głównego przejścia dla 

Kolejne konsultacje w sprawie obwodnic
W poniedziałek, 16 września br., w Starostwie staszowskim odbyło się 

kolejne spotkanie, podczas którego zainteresowane strony zaprezento-
wały swoje stanowiska na obecnym etapie opracowania koncepcji pro-
gramowo-przestrzennej układu obwodnicowego Staszowa.

zwierząt, także dla tych o największych 
gabarytach ( łoś, jeleń ), jakie będzie 
znajdować się pod mostem, po oby-
dwu stronach rzeki Czarnej. Podobnie 
nie kwestionowano przejść dla małych 
zwierząt i płazów przy rzekach Desta 
i Desna, natomiast nie rozstrzygnię-
to zasadności budowy kosztownych 
przejść na obwodnicy od strony połu-
dniowo-zachodniej, rejon Oględowa.

Naczelnik Rafał Ziętal poprosił o 
najnowsze raporty dotyczące analiz 
przyrodniczych i natężenia ruchu, na 
podstawie których będzie możliwe 
wypracowanie stanowiska Świętokrzy-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Kielcach. 

Swoje propozycje, co do liczby i 
lokalizacji przejść dla zwierząt, zgłosili 
również: starosta Andrzej Kruzel i bur-
mistrz Romuald Garczewski, uwzględ-
niając przede wszystkim aktualną i pla-
nowaną zabudowę w okolicach plano-
wanej obwodnicy, jak również znaną 
im sytuację, po konsultacjach z kołami 
łowieckimi, odnoście pogłowia zwie-
rząt łownych w okolicach Staszowa.  
Swoje propozycje przedstawił także 
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Staszowie Rafał Suska, zwracając 
jednocześnie uwagę na konieczność 
dotrzymania terminów prac planistycz-
nych.

Dyskusja będzie kontynuowana w 
najbliższych dniach, po szczegółowym 
zapoznaniu się przez dyrekcję Święto-
krzyskiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Kielcach i Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska w Kielcach z pro-
pozycjami środowiskowymi Promost 
Consulting w Rzeszowie.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Posiedzenie ,,Konwentu wójtów i burmistrzów powiatu staszowskiego”, jaki odbył się  
w Starostwie staszowskim w dniu 26 września br., był poświęcony wypracowaniu wspólnego 
stanowiska gmin i powiatu w sprawie zasad współpracy przy realizacji inwestycji w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Drogowy konwent

Obrady prowadził przewodniczący konwentu, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, ( z prawej ),  
z lewej starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Podczas obrad konwentu, od lewej: burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski, wójt gminy 
Oleśnica Leszek Juda, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Rafał Suska i wicestarosta staszowski 

Michał Skotnicki.

Podczas obrad konwentu, od lewej: wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, wójt gminy Bogoria Władysław 
Brudek, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, burmistrz miasta i gminy Osiek Włodzimierz Wawrzkiewicz oraz 

burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski.

W szczególności akcentowano 
konieczność, przy ubieganiu się o 
środki na przebudowy dróg powia-
towych, zagwarantowania 30% + 
1 zł udziału gmin w puli środków 
wkładu własnego. Pozostałe 20% 
do wymaganej połowy dołoży bu-
dżet powiatu staszowskiego. W tym 
układzie istnieje określona szansa, 
dzięki uzyskaniu dodatkowych 5 
punktów przy ocenie wniosku, po-
zyskania pozostałych 50% środków 
z w/w programu. 

Po dłuższej dyskusji, propozycję 
taką zaakceptowały gminy: Staszów, 
Połaniec, Bogoria, Łubnice, Oleśnica 
i Rytwiany. Pozostałe dwie gminy: 
Osiek i Szydłów nie przystąpiły do 
programu.

Jednogłośnie przyjęto propo-
zycję pisemnego sprzeciwu, co do 
planowanej decyzji Rady Ministrów 
( z piątku 20 września br.), rady-
kalnego zmniejszenia puli środków 
na Narodowy Program Przebudo-
wy Dróg Lokalnych w wojewódz-
twie świętokrzyskim. Proponowane 
zmniejszenie wcześniej zadeklaro-
wanej kwoty z 50,5 mln zł do 12,6 
mln zł, spowoduje, że dla powiatów 
ziemi świętokrzyskiej przypadnie do 
podziału około 6,3 mln zł. Podob-
ny protest na ręce wojewody świę-
tokrzyskiego oraz do Urzędu Rady 
Ministrów, wystosuje Rada Powiatu 
w Staszowie, głosowanie wniosku 
odbędzie się na sesji, jaka w dniu 
obrad konwentu (26 września br.), 
odbędzie się o godz. 1430. Propo-
nowane przez Urząd Rady Mini-
strów zmiany spowodują radykalne 
zmniejszenie szans na uzyskanie do-
finansowania także na projekty, w 
które gminy zainwestowały znaczne 
środki wynikające z ich przygotowa-
nia. 

Przed zakończeniem obrad kon-
wentu, starosta staszowski Andrzej 
Kruzel i dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Staszowie Rafał 
Suska, zaapelowali o zintensyfiko-
wanie prac nad wnioskami, w tym 
także podjęcie przez Rady Gmin 
stosowych uchwał, tak aby wyma-
gane dokumenty złożyć w terminie, 
do poniedziałku – 30 września br., 
godz. 1500.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Staszowska Izba Gospodarcza  
i Fundacja Farma mają nową siedzibę

W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele władz samorządo-
wych powiatu i miasta Staszowa: 
radny sejmiku wojewódzkiego Izy-
dor Grabowski, starosta staszowski 
Andrzej Kruzel, burmistrz miasta i 
gminy Staszów Romuald Garczew-
ski, zastępcy burmistrza Staszowa: 
Henryka Markowska i Tomasz Fą-
fara, prezes Staszowskiej Izby Go-
spodarczej Jerzy Kwiecień, prezes 
Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Mło-
dzieży FARMa Barbara Zamożnie-
wicz oraz wiceprezes Justyna Gór-
ska-Sekuła. 

Do staszowskiego parku przy-
było liczne grono przedsiębiorców 
z terenu powiatu. Wszyscy zebra-
ni serdecznie pogratulowali i po-
dziękowali prezesowi SIG Jerze-

W dniu 13 września br., w parku miejskim w Staszowie odbyło się uroczyste otwarcie no-
wej siedziby Staszowskiej Izby Gospodarczej oraz Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży.

Uroczystość otwarcia budynku, która zgromadziła liczne grono członków Staszowskiej Izby Gospodarczej, prowadził Dominik Rożek ze Staszowskiego Ośrodka Kultury. 

Po oficjalnych wystąpieniach, burmistrz Romuald Garczewski przekazał prezesowi 
Jerzemu Kwietniowi grawerton z herbem miasta Staszowa a starosta Andrzej Kruzel 

pamiątkowy obraz. 
Gruntownie wyremontowany i przebudowany budynek w staszowskim parku dla 

potrzeb Staszowskiej Izby Gospodarczej i Fundacji FARMa.

mu Kwietniowi za dotychczasowe 
starania w zakresie pracy na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości na zie-
mi staszowskiej. Starosta Andrzej 
Kruzel wręczył prezesowi Jerze-
mu Kwietniowi pamiątkowy obraz 
a burmistrz Romuald Garczewski 
grawerton z herbem miast i gminy 
Staszów. Natomiast prezes Barbara 
Zamożniewicz odebrała podzięko-
wania za zaangażowanie w pracę z 
młodzieżą.

Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 420 tys. zł, w tym 210 tys. zł 
to kwota dofinansowania przez 
Unię Europejską, z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata: 2007-2013.

Zgodnie z projektem przepro-
wadzony został remont budynku, 
a także zakupiono wyposażenie na 
potrzeby Ośrodka.

Głównymi celami Staszowskiej 
Izby Gospodarczej są: wspieranie 
przedsiębiorczości i inicjatyw go-
spodarczych, upowszechnianie za-
sad zarządzania oraz promocja po-
stępu technicznego, technologicz-
nego i organizacyjnego. 

Należy także podkreślić, iż, uzy-
skana w wyniku rewitalizacji budyn-
ku, stała siedziba fundacji FARMa 
umożliwi jej członkom i sympaty-
kom stabilność funkcjonowania w 
realizacji dalszych projektów mło-
dzieżowych. 

Tekst i foto: Michał Skrętek
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Świętowano razem

Dożynkowe uroczystości odbyły 
się na terenie ośrodka rekreacyj-
nego ,,Zalew nad Czarną”. Tam, 
zgodnie z tradycją, starostowie do-
żynek: Elżbieta Gałązka z Jabłonicy 
i Zbigniew Wojciechowski z Zagród 
przekazali bochny chlebów dożyn-
kowych burmistrzowi Staszowa 
Romualdowi Garczewskiemu i sta-
roście staszowskiemu Andrzejowi 
Kruzlowi, wraz z prośbą o sprawie-
dliwy podział. 

Życzenia wszystkim rolnikom zie-
mi staszowskiej, oprócz burmistrza i 
starosty,  złożyli także: wiceminister 
obrony narodowej Beata Oczko-
wicz i członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Kazimierz 
Kotowski. List od europosła dr. inż. 
Czesława Siekierskiego odczytał wi-
cestarosta Michał Skotnicki, a od 
wojewody świętokrzyskiego Bożen-
tyny Pałki-Koruby, zastępca dyrek-
tora Wydziału Certyfikacji i Rozwo-

Połączone święta: Dni Chleba i Dożynek Powiatu Staszowskiego, od-
były się w niedzielę, 25 sierpnia br. Korowód dożynkowy, o godz. 1200, 
wyruszył sprzed Staszowskiego Ośrodka Kultury do Sanktuarium Błogo-
sławionego Jana Pawła II. Przed kościołem na gości dożynkowych ocze-
kiwał ks. kan. Szczepan Janas wraz z kapłanami, którzy odprawili uroczy-
stą mszę świętą dożynkową. Głównym celebransem był ks. kan. Wiesław 
Opiat, a homilię wygłosił prof. KUL dr hab. ks. Roman Sieroń.

Korowód dożynkowy na staszowskim Rynku zmierza do Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II. Na czele 
starostowie dożynek: Elżbieta Gałązka z Jabłonicy i Zbigniew Wojciechowski z Zagród.

Chleb kościołowi wręczają: wiceminister Beata 
Oczkowicz, burmistrz Staszowa Romuald Garczewski 

i zastępca burmistrza Tomasz Fąfara.

Życzenia składa członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

Kosz owoców od powiatu staszowskiego wręczyli: 
starosta Andrzej Kruzel, przewodniczący Rady 
Powiatu Damian Sierant i wicestarosta Michał 

Skotnicki.

Starosta staszowski Andrzej Kruzel i burmistrz 
Staszowa Romuald Garczewski dziękują kapłanom za 

odprawienie mszy świętej.

Życzenia rolnikom ziemi staszowskiej składa 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Beata Oczkowicz.

Msza święta dożynkowa została odprawiona w Sanktuarium Jana Pawła II w Staszowie.
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List od wojewody świętokrzyskiego Bożentyny 
Pałki-Koruby, odczytał zastępca dyrektora Wydziału 

Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego  
w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim  

Michał Warszawski.

Przemawia burmistrz Staszowa Romuald Garczewski.

c.d. na następnej str.

Wspólne zdjęcie rolników wyróżnionych honorowymi medalami ,,Zasłużony dla rolnictwa”, z wręczającymi odznaczenie.

Na wniosek starosty Andrzeja Kruzla, minister 
rolnictwa i rozwoju wsi odznaczył 17 rolników 

honorowym medalem ,,Za zasługi dla rolnictwa”. 
Medale wręczyli: wiceminister Beata Oczkowicz, 

wicemarszałek Kazimierz Kotowski  
i starosta Andrzej Kruzel.

Życzenia od starosty staszowskiego Andrzeja Kruzla.

List od europosła dr. inż. Czesława Siekierskiego 
odczytał wicestarosta Michał Skotnicki. 

Zgodnie z tradycją, starostowie dożynek: Elżbieta Gałązka z Jabłonicy i Zbigniew Wojciechowski z Zagród 
przekazali bochny chlebów dożynkowych burmistrzowi Staszowa Romualdowi Garczewskiemu i staroście 

staszowskiemu Andrzejowi Kruzlowi, wraz z prośbą o sprawiedliwy ich podział. 

ju Regionalnego w Świętokrzyskim 
Urzędzie Wojewódzkim Michał War-
szawski.

Jak zwykle, dużo emocji dostar-
czył wybór najpiękniejszego wieńca 
miasta i gminy Staszów, który za 
2 tygodnie stanie w konkursowe 
szranki o reprezentowanie powia-
tu staszowskiego na XIII Święto-
krzyskich Dożynkach Wojewódz-
kich w Bogorii. Siedmioosobowa 
komisja, pod przewodnictwem 
wiceprzewodniczącego Rady Miej-
skiej Staszowa Bonifacego Wojcie-
chowskiego, po wnikliwej ocenie 
uznała, że najpiękniejszy wieniec 
tegorocznego Dnia Chleba  wyko-
nano w Niemścicach, drugie miej-
sce zajął wieniec z Woli Osowej, a 
trzecie wykonany przez OSP w Łu-
kawicy. Podobnie jak w latach ubie-
głych, ogłoszono wyniki konkursu 
na ,,Piękną i bezpieczną zagrodę”. 
Pierwsze miejsce zajęło gospodar-
stwo Waldemara Kierasa z Zalesia, 
gmina Łubnice, drugie – gospodar-
stwo Elżbiety i Janusza Gałązków z 
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Najładniejszy wieniec Dnia Chleba pochodził  
z Niemścic.

Ogłoszono wyniki i wręczono nagrody konkursu na ,,Piękną i bezpieczną zagrodę”. Od lewej: naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie staszowskim Stanisław Batóg, członek 

Zarządu Powiatu i radny powiatu Janusz Bąk, Waldemar Kieras z Zalesia w gminie Łubnice – I miejsce, Janusz 
Gałązka z Jabłonicy – II miejsce, Anna Wieczorek z Turska Wielkiego – III miejsce oraz fundatorzy nagród: dyr. 
Wiesław Lasota z Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju - Oddział w Łubnicach i wiceprezes 

Banku Spółdzielczego w Staszowie Renata Barańska-Kmiecik.

Tereny ,,Zalewu nad Czarną” szczelnie wypełniły liczne stoiska producentów pieczywa i produktów 
regionalnych, a także firm świadczących usługi na rzecz rolnictwa.

Pani Elżbieta Gałązka z Jabłonicy – tegoroczna 
starościna Dnia Chleba i Dożynek Powiatowych  

w Staszowie.

Pan Zbigniew Wojciechowski - tegoroczny starosta 
Dnia Chleba i Dożynek Powiatowych w Staszowie.

Tegorocznymi Starostami Dnia 
Chleba i Dożynek Powiatowych w 
Staszowie jakie odbyły się w niedzielę 
25 sierpnia br., zostali wybrani: pani 
Elżbieta Gałązka z Jabłonicy i pan Zbi-
gniew Wojciechowski z Zagród. 

Pani Elżbieta, wraz z mężem Janu-
szem, prowadzi 16-hektarowe gospo-
darstwo, z czego 8 hektarów obsadzo-
ne jest borówką amerykańską, której 
zbiory w blisko 90% są eksportowane 
do Holandii. Oprócz tego uprawiane 
są kwiaty balkonowe i chryzantemy, w 
latach ubiegłych dominowała kapusta 
pekińska. Państwo Gałązkowie mają 
czworo dzieci i dwóch wnuków.

Pan Zbigniew, gospodarujący na 
4 ha, wraz z żoną Grażyną, skoncen-
trował się na uprawach pomidorów 
i ogórków pod osłonami. Umiejętnie 
łączy pracę w gospodarstwie z funk-
cjami: sołtysa sołectwa Zagrody i rad-
nego Rady Miejskiej w Staszowie, w 
której kieruje Komisją Rolnictwa. Pań-
stwo Wojciechowscy mają dwóch żo-
natych synów.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Jabłonicy, gmina Szydłów, a trze-
cie - Anny i Edmunda Wieczorków 
z Turska Wielkiego, gmina Osiek. 
Nagrodę za I miejsce ufundował dy-
rektor Nadwiślańskiego Banku Spół-
dzielczego w Solcu Zdroju - Oddział 
w Łubnicach, natomiast nagrody za 
II i III miejsce Bank Spółdzielczy w 
Staszowie. 

Jak co roku, pamiętano o 
najlepszych rolnikach powiatu 
staszowskiego. Na wniosek staro-
sty Andrzeja Kruzla, minister rol-
nictwa i rozwoju wsi odznaczył 17 
rolników honorowym medalem ,,Za 
zasługi dla rolnictwa”, byli to: Sła-
womir Adaś, Jerzy Bernyś, Leszek 
Cichoń, Mirosław Durma, Stanisław 
Fit, Sławomir Juszczyk, Małgorzata 
Kalita, Krzysztof Kluszczyński, Rafał 
Kogut, Zbigniew Laskowski, Maria 
Lipińska, Ryszard Noga, Zygmunt 
Orzech, Lucjan Piotrowski, Jerzy 
Rajkowski, Zdzisław Sojda i Stani-
sław Wierzbicki.

Tereny ,,Zalewu nad Czarną” 
szczelnie wypełniły liczne stoiska 
producentów pieczywa i produktów 
regionalnych, a także firm świad-
czących usługi na rzecz rolnictwa. 
W programie artystycznym wystą-
pili: ,,Folk’n Roll”, ,,Kleks”, ,,Mecha-
nicy Shanty”, Formacja Chatelet” i 
gwiazda wieczoru zespół ,,Big Cyc”.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Wieniec miasta i gminy Staszów – I miejsce.

Wieniec miasta i gminy Osiek – III miejsce.
Konkurs był częścią programu festynu nad „Zalewem 

Buczyna”.

Wieniec gminy Bogoria – II miejsce.

Podczas wręczania dyplomów i wyróżnień.

Wybrano najpiękniejszy wieniec 
powiatu staszowskiego

Konkurs odbył się w sobo-
tę, 7 września br., podczas 
festynu nad ,,Zalewem Bu-
czyna” w Bogorii, gdzie wy-
łoniono wieniec, jaki repre-
zentował powiat staszowski 
w konkursie wieńców na XIII 
Świętokrzyskich Dożynkach 
Wojewódzkich, jakie dzień 
później odbyły się w Bogorii. 

Wieńce oceniała komisja w skła-
dzie: przewodnicząca - Justyna Żak-
-Wójcik - kierownik Powiatowego Ze-
społu Doradczego w Staszowie Świę-
tokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Modliszewicach oraz 
członkowie: Monika Michalec – kie-
rownik Powiatowego Biura ARiMR w 
Staszowie, Stanisław Batóg – naczel-
nik Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie 
staszowskim i Władysław Sadłocha – 
regionalista, twórca ludowy.

I miejsce zajął wieniec reprezentu-
jący miasto i gminę Staszów, II miej-
sce z gminy Bogoria a trzecie z miasta 
i gminy Osiek. Wyróżnienia otrzyma-
ły wieńce z: Połańca, Szydłowa i Ry-
twian. Przyznano, odpowiednio do 
zajętych miejsc, nagrody pieniężne: 
750 zł, 600 zł, 500 zł oraz za wyróż-
nienia: po 400 zł. W konkursie nie 
brały udziału wieńce z gmin Łubnice 
i Oleśnica.

Tekst i foto: Jan Mazanka.
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Uroczystości dożynkowe, zgodnie 
z tradycją rozpoczęto mszą świętą od-
prawioną przez 3 księży kanoników w 
miejscowym Sanktuarium pw. Matki 
Bożej Pocieszenia. Homilię wygłosił 
kustosz sanktuarium ks. kan. Andrzej 
Wierzbicki, który także po zakończeniu 
liturgii poświęcił 13 wieńców, jakie do 
Bogorii przywiozły delegacje z wszyst-
kich powiatów województwa. 

Następnie korowód dożynkowy po-
wrócił na plac przed Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących, gdzie rozpoczęto 
tradycyjne obrzędy. Prowadzący im-
prezę: Arkadiusz Szostak i Barbara Jan-
kowska-Piróg, poprosili na scenę: mar-
szałka województwa świętokrzyskiego 
Adama Jarubasa oraz samorządowców 
- gospodarzy: starostę staszowskiego 
Andrzeja Kruzla i wójta gminy Bogoria 
Władysława Brudka, którzy w serdecz-
nych słowach powitali wszystkich rolni-
ków i zaproszonych gości, jacy zjechali 
do Bogorii świętować tegoroczne po-
myślne zbiory. Starostowie dożynek: 
Małgorzata Nogajczyk z Rębowa w 
gminie Kije i Konrad Lipiński z Małej 
Wsi w gminie Bogoria wręczyli mar-
szałkowi Adamowi Jarubasowi okazały 
bochen chleba z prośbą o sprawiedliwy 
jego podział. Marszałek podziękował 
za dar i wyraził uznanie wszystkim rol-
nikom województwa za ich całoroczny 
trud, nie zawsze należycie oceniany 
i opłacany. W podobnym tonie prze-
mówił wiceminister rolnictwa i rozwo-
ju wsi Tadeusz Nalewajk, przekazując 

Plon niesiemy plon

Korowód dożynkowy w drodze do Sanktuarium pw. Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii,  
na uroczystą mszę świętą.

Mszę świętą koncelebrowaną odprawił i homilię wygłosił ks. kan. Andrzej Wierzbicki – kustosz Sanktuarium 
pw. Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii, wspólnie z ks. kan. Szczepanem Janasem – proboszczem parafii pw. 
św. Bartłomieja w Staszowie (z lewej) i ks. kan.  Edwardem Zielińskim – proboszczem parafii pw. św. Barbary  

w Staszowie (z prawej).

Od lewej: radny powiatu Adam Kowal, przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa 
Kryspin Bednarczyk, pani Ewa Brudek, radny Sejmiku Województwa dyr. Izydor 

Grabowski, zastępca burmistrza Staszowa Henryka Markowska, burmistrz 
Romuald Garczewski.

Wójt gminy Bogoria Władysław Brudek i starosta staszowski Andrzej Kruzel 
serdecznie powitali tegorocznych uczestników XIII Świętokrzyskich Dożynek 

Wojewódzkich, z lewej prowadzący imprezę: Barbara Jankowska-Piróg  
i Arkadiusz Szostak.

Po 10 latach, licząc od IV Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich, jakie odbyły się 7 wrze-
śnia 2003 roku w Staszowie, w powiecie po raz drugi goszczono rolników ziemi święto-
krzyskiej. Tym razem, w dniu 8 września br., XIII wojewódzkie święto plonów odbyło się  
w Bogorii.
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uszanowanie rolnikom oraz życzenia 
wszelkiej pomyślności od ministra Sta-
nisława Kalemby.

Blisko 2 godziny trwała prezentacja 
13 wieńców reprezentujących na do-
żynkach wszystkie powiaty ziemi świę-
tokrzyskiej. Zwyciężył wieniec powiatu 
pińczowskiego, który 15 września br., 
reprezentował nasze województwo 
na Centralnych Dożynkach w Spale. 
Drugie miejsce zajął wieniec z powiatu 
opatowskiego a trzecie z powiatu san-
domierskiego.

Wręczanie nagród rolnikom rozpo-
częto od laureatów konkursu ,,Piękna 
i bezpieczna zagroda – przyjazna śro-
dowisku”, zwyciężyli państwo Anna i 
Krzysztof Bugajowie z Chlewic w gmi-
nie Moskorzew, a wśród laureatów, na 
4. miejscu, znaleźli się również pań-
stwo Grażyna i Waldemar Kierasowie z 
Zalesia, w gminie Łubnice.

Laureatami konkursu na najlepsze 
gospodarstwo ekologiczne w woje-
wództwie świętokrzyskim w kategorii 
,,Ekologia-środowisko” zostali pań-
stwo Rozalia i Jan Machoccy z Cisowa 
w gminie Daleszyce, a wyróżnienie w 
tej kategorii otrzymali państwo Danuta 
i Stanisław Gratkowie z Celin, w gminie 
Raków. Natomiast w kategorii ,,Ekolo-
giczne gospodarstwo towarowe” zwy-
ciężyli państwo Maria i Konrad Lipińscy 
z Małej Wsi w gminie Bogoria. 

Artystycznymi atrakcjami tegorocz-

Starostowie dożynek: Małgorzata Nogajczyk  
z Rębowa w gminie Kije i Konrad Lipiński z Małej Wsi 

w gminie Bogoria, wręczyli marszałkowi Adamowi 
Jarubasowi okazały bochen chleba.

Przemawia wiceminister rolnictwa  i rozwoju wsi 
Tadeusz Nalewajk.

Goście honorowi XIII Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Bogorii.

Podczas konkursu, wieniec gospodarzy – powiatu staszowskiego, zgodnie z tradycją, był prezentowany na końcu.

Na scenie delegacja powiatu staszowskiego.

Na scenie uczniowski zespół estradowy 4 H ,,Iskra” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Ożarowie.
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nych dożynek wojewódzkich, obok 
występów kapel i śpiewaków z kilku 
powiatów, były koncerty: Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej OSP i Mażoretek 
z Mykanowa i uczniowskiego zespołu 
estradowego 4 H ,,Iskra” z Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury i Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie. 
Gromkimi brawami liczna publiczność 
nagrodziła pokaz 4 ułanów z Kieleckie-
go Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku 
Ułanów Wileńskich. Gwiazdą wieczoru 
był zespół ,,Baciary”, a całą imprezę, po 
pokazie fajerwerków, zakończyła zaba-
wa ludowa przy muzyce w wykonaniu 
zespołu ,,Standard”.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Ułani w barwach 13 Pułku Ułanów Wileńskich, zaprezentowali wspaniały pokaz, 
nawiązując do tradycji przedwojennej kawalerii.

Marszałek Adam Jarubas wyraził uznanie wszystkim rolnikom województwa  
za ich całoroczny trud.

Gwiazdą wieczoru był zespół ,,Baciary”.

Starostowie XIII Świętokrzyskich Dożynek 
Wojewódzkich: Małgorzata Nogajczyk z Rębowa  

i Konrad Lipiński z Małej Wsi.

Starościna Małgorzata Nogaj-
czyk, od 2000 roku wraz z mężem 
Andrzejem prowadzi gospodar-
stwo rolne, przejęte po rodzicach. 
Zaczynali od 16 ha, obecnie posia-
dają 70 ha gruntów własnych i 80 
ha dzierżawy, głównie gleby 4 i 5 
klasy. Gospodarstwo ukierunkowa-
ne jest na produkcję roślinną; upra-
wę zboża, rzepaku, roślin strącz-
kowych. Współpracują z Centralą 
Nasienną w Kielcach, z którą mają 
podpisane umowy kontraktacyjne. 
W prowadzeniu gospodarstwa po-
magają dzieci: córka Anna i syn Do-
minik. Rozwój gospodarstwa nie 
byłby możliwy bez funduszy unij-
nych. Dzięki środkom z SAPARD-u, 
SPO, PROW i kredytom preferencyj-
nym na zakup ziemi, gospodarstwo 
zostało powiększone i wyposażone 
w maszyny i urządzenia do produk-
cji rolnej, zmodernizowano budyn-
ki, utwardzono place, zamontowa-
no instalację solarną. Pani Małgo-

W tym roku starostami dożynek wojewódzkich byli:  
Małgorzata Nogajczyk z Rębowa w gmina Kije i Konrad Lipiński z Małej Wsi w gminie Bogoria

rzata aktywnie uczestniczy w życiu 
gminy i powiatu. 

Starosta Konrad Lipiński, 
wspólnie z żoną Marią od 20 lat 
prowadzi ekologiczne gospodar-
stwo rolne. Na 12 hektarach grun-
tu, które przejął po rodzicach, upra-
wia zioła, owoce i warzywa. 14 lat 
temu, ich gospodarstwo uzyskało 
status gospodarstwa ekologiczne-
go. Może się pochwalić również 
Certyfikatem Zgodności Produkcji 
Ekologicznej, potwierdzającym, że 
produkowane surowce wytwarzane 
są wyłącznie metodami ekologicz-
nymi, a produkcja, przetwarzanie i 
obrót poddawane są stałej kontro-
li. W pracy w gospodarstwie, panu 
Konradowi pomagają dzieci – córka 
Katarzyna i syn Piotr. Gospodarstwo 
wyposażone jest w nowoczesne 
maszyny, m.in. kosiarkę do zbioru 
ziół, ciągnik, pługi  oraz opielacze 
aktywne. 

Red. 
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Gra i śpiewa Folk’n Roll, zespół Staszowskiego Ośrodka Kultury.

Od lewej: prezes EKOPOL-Ż Sp. z o.o. Tomasz Żukiewicz, nauczycielka języka rosyjskiego w staszowskim liceum 
Maria Pęczek i starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Eko-moda na scenie.

Impreza plenerowa obfitowała w 
liczne atrakcje. Występy artystyczne, 
pokazy mody oraz liczne konkursy 
ze wspaniałymi nagrodami, przycią-
gnęły wielu gości. Dopisała pogoda, 
a publiczność zgromadzona w parku 
w Staszowie bawiła się wyśmienicie. 
Starosta staszowski Andrzej Kruzel, 
burmistrz Miasta i Gminy Staszów 
Romuald Garczewski oraz prezes 
EKOPOL-Ż Sp. z o.o. Tomasz Żukie-
wicz, dołożyli wszelkich starań, aby 
VI PIKNIK EKOLOGICZNY naszego 
powiatu przyczynił się do wzmoc-
nienia, spójnego i kompleksowego 
programu edukacji ekologicznej. Or-
ganizatorzy wierzą, że ten sposób 
aktywizacji środowiska lokalnego, 
zwłaszcza dzieci i młodzieży, umożli-
wi ograniczenie ilości śmieci na skła-
dowiskach, a także przyczyni się do 
likwidacji dzikich wysypisk. 

Zgromadzona widownia miała 
okazje obejrzeć rewelacyjny występ 
orkiestry policyjnej, występ arty-
styczny młodzieży z  Gimnazjum w 
Czajkowie, występ zespołu Folk’n 
Roll SOK, Kabaret „Raz Dwa Trzy”, 
występy uczniów Szkoły Podstwowej 
nr 3 w Staszowie, występy uczestni-
ków EKO-SONG, konkurs wiedzy o 
ekologii, EKO-MODA, konkurs kara-
oke, pokazy psów policyjnych i wie-
le innych atrakcji. Podczas pikniku 
zgromadzona publiczność otrzymała 
również broszury informacyjne, któ-
re w jasny i prosty sposób przybliżają 
idee ekologii.

Przedsięwzięcie zostało poparte 
i dofinansowane przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-

W trosce o ŚrodoWisko

W dniu 25 lipca br., o godzinie 1500 w Parku im. Adama Bienia w Staszowie, odbył się  
VI PIKNIK EKOLOGICZNY POWIATU STASZOWSKIEGO zorganizowany przez Starostwo Powia-
towe oraz EKOPOL-Ż Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzie. Szósta edycja Pikniku Ekologicznego 
odbyła się wspólnie z WOJEWÓDZKIM SWIĘTEM POLICJI. 

spodarki Wodnej w Kielcach. Wspar-
cia udzieliło również wiele lokalnych  
firm, których wspólnym celem jest 
promowanie zachowań proekologicz-
nych naszej społeczności. Piknik jest 
częścią kampanii ekologicznej pro-
wadzonej przez EKOPOL-Ż Sp. z o.o. i 
lokalne władze. Kampania, która uczy 
jak i po co segregować odpady udo-
wadnia, że selektywna ich zbiórka i se-
gregacja, to czyste miejsca w których 
przebywamy. Ograniczona eksplo-
atacja zasobów naturalnych poprzez 
wykorzystanie w produkcji surowców 
wtórnych, to również oszczędności fi-
nansowe segregującego.

Tekst: Beata Zielono
Foto: Sławomir Rakowski
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Apel dla uczczenia pamięci policjantów i oficerów WP

Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Staszowie

Apel z ceremoniałem wojskowym, 
odbył się dzień wcześniej, w środę 24 
lipca br., w Parku im. Adama Bienia. 
Rozpoczęto o godz. 2000, z udziałem 
m.in. świętokrzyskiego komendan-
ta wojewódzkiego policji w Kielcach 
insp. Jarosława Szymczyka, komen-
danta wojewódzkiego policji w Lu-
blinie insp. Michała Domaradzkiego, 
członków Zarządu Województwa: 
Kazimierza Kotowskiego i Piotra Żo-
łądka, przewodniczącego Rady Po-
wiatu w Staszowie Damiana Sieranta, 
starosty staszowskiego Andrzeja Kru-
zla, burmistrza Staszowa Romualda 
Garczewskiego, komendanta powia-
towego policji w Staszowie insp. To-
masza Śliwińskiego, a także oficerów, 
aspirantów, podoficerów i policjan-
tów z całego województwa święto-
krzyskiego. W ceremonii udział wzięli 
także goście zagraniczni z: Ukrainy, 
Gruzji i Mołdawii, wśród których byli 
policjanci, zajmujący ważne stanowi-
ska w swoich krajach m.in.: płk Myko-
ła Zagorulko – zastępca komendanta 
obwodu winnickiego na Ukrainie i płk 
Ilie Svârnej – naczelnik Inspektoratu 
Policji w Donduszien, w Mołdawii. 

Po złożeniu meldunku przez do-
wódcę uroczystości mł. insp. Da-
riusza Góździa świętokrzyskiemu 
komendantowi wojewódzkiemu 
policji w Kielcach insp. Jarosławo-
wi Szymczykowi i przywitaniu się 
komendanta z policjantami oraz z 
zaproszonymi gośćmi, rozpoczęła 
się część oficjalna uroczystości. Po 
przemówieniach okolicznościowych: 
komendanta wojewódzkiego insp. 
Jarosława Szymczyka i burmistrza 
Staszowa Romualda Garczewskiego, 
młodzi artyści Staszowskiego Ośrod-
ka Kultury zaprezentowali montaż 
słowno muzyczny, upamiętniający 
ofiary zbrodni w Miednoje i Katyniu. 
Następnie odsłonięto tablice epita-
fijne, upamiętniające policjantów i 
oficerów, związanych miejscem uro-
dzenia lub służbą z ziemią staszow-
ską, a pomordowanych na wschodzie 
wiosną 1940 roku. Byli to: st. post. 
Marcin Madej, przod. Karol Gomuła, 

Główne uroczystości święta policji, jakie w dniu 25 lipca br., odbyły się w Staszowie, po-
przedził apel pomordowanych na wschodzie, w hołdzie policjantów i oficerów z obozów  
w Kozielsku i Ostaszkowie, którzy ponieśli śmierć z rąk funkcjonariuszy NKWD i spoczęli  
w masowych grobach w Miednoje i Katyniu.  

st. post. Stanisław Dziewięcki, por. 
WP Józef Jaroń, post. Stefan Müller, 
przod. Aleksander Lisicki, post. Adam 
Pastwa, kpt. WP Jan Raczyński, post. 
Władysław Urbański i ppor. WP Jan 
Wróblewski.

Tablice poświęcił proboszcz parafii 

Pododdział reprezentacyjny Policji Państwowej przed staszowskim pomnikiem pomordowanych na wschodzie 
policjantów i oficerów Wojska Polskiego.

Przemówienie wygłosił świętokrzyski komendant 
wojewódzki policji w Kielcach  

insp. Jarosław Szymczyk.

Goście zagraniczni, od prawej: płk Mykoła Zagorulko – zastępca komendanta obwodu winnickiego na 
Ukrainie, por. Roksana Sławna z Winnicy, ppłk Ganna Oliinyk – dyr. Biura Prasowego Komendy Obwodowej 
Policji w Winnicy, ppłk Walentyn Bużag – zastępca naczelnika Inspektoratu Policji w Donduszien i dowódca 

tego Inspektoratu płk Ilie Svârnej. 

Przemawia burmistrz miasta i gminy Staszów 
Romuald Garczewski. 

pw. św. Bartłomieja w Staszowie ks. 
kan. Szczepan Janas. Pododdział re-
prezentacyjny Policji oddał salwy ho-
norowe, złożono kwiaty i zapalono 
znicze. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Dostojnie i uroczyście

Główne uroczystości Wojewódzkiego Święta Policji w Staszowie, w dniu 25 lipca br., rozpoczęto mszą świętą 
w Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II.

Oficjalne przemówienie wygłosił świętokrzyski 
komendant wojewódzki policji w Kielcach  

insp. Jarosław Szymczyk.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Beata Oczkowicz pogratulowała 

odznaczonym i awansowanym na wyższe stopnie.

Podobnie uczynili: wojewoda świętokrzyski 
Bożentyna Pałka–Koruba …

…wicemarszałek województwa świętokrzyskiego 
Grzegorz Świercz, …

… burmistrz Staszowa Romuald Garczewski, ... 

Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił biskup 
sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz.

Na staszowskim Rynku nadinsp. Mirosław Schossler dokonał przeglądu pododdziałów oraz przywitał  
poczty sztandarowe.

Liturgii i homilii wysłuchali m.in.: 
eurodeputowany dr inż. Czesław Sie-
kierski, zastępca komendanta główne-
go policji nadinsp. Mirosław Schossler, 
wojewoda świętokrzyski Bożentyna 
Pałka-Koruba, świętokrzyski komen-
dant wojewódzki policji w Kielcach 
insp. Jarosław Szymczyk ze swoimi za-
stępcami, komendant powiatowy poli-
cji w Staszowie insp. Tomasz Śliwiński 
oraz przedstawiciele władz samorzą-
dowych powiatu staszowskiego na 
czele ze starostą Andrzejem Kruzlem 
i burmistrzem Staszowa Romualdem 

Garczewskim.
Policyjne uroczystości odbyły się na 

staszowskim Rynku. Na samym po-
czątku mł. insp. Dariusz Góźdź złożył 
meldunek zastępcy komendanta głów-
nego policji nadinsp. Mirosławowi 
Schosslerowi o gotowości do rozpo-
częcia uroczystości. Nadinsp. Schossler 
dokonał przeglądu pododdziałów oraz 
przywitał zebrane poczty sztandarowe. 
Wciągnięto flagę państwową na maszt 
i odegrano hymn państwowy. Jak co 
roku, funkcjonariusze otrzymali nomi-
nacje na wyższe stopnie, jak również 
odznaczenia państwowe i resortowe. 
Wręczenia odznaczeń „Za Długoletnią 
Służbę” i „Zasłużony Policjant” doko-
nali wojewoda świętokrzyski Bożenty-
na Pałka–Koruba, zastępca komendan-
ta głównego policji nadinsp. Mirosław 
Schossler oraz świętokrzyski komen-
dant wojewódzkiego policji insp. Ja-
rosław Szymczyk. Następnie wręczono 
nominacje na wyższe stopnie policyjne. 
Podczas uroczystości, 5 osób, w tym 
wicewojewodę Grzegorza Dziubka 

Główne Obchody Wojewódzkiego Święta Policji odbyły się 
we czwartek 25 lipca br. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą 
w Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w Staszowie, 
odprawioną przez biskupa sandomierskiego ks. dr. Krzyszto-
fa Nitkiewicza. 

c.d. na następnej str.
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…starosta staszowski Andrzej Kruzel oraz …

… zastępca komendanta głównego policji nadpis. 
Mirosław Schossler. 

Nową Komendę Powiatową Policji w Staszowie poświęcił biskup sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz.

Goście honorowi przed nowym budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

Jak co roku, funkcjonariusze otrzymali nominacje na wyższe stopnie policyjne.

Wstęgę przecinają, od lewej: świętokrzyski komendant wojewódzki policji w Kielcach insp. Jarosław Szymczyk, 
komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Tomasz Śliwiński, starosta staszowski Andrzej Kruzel, 

zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Mirosławow Schossler, burmistrz miasta i gminy Staszów 
Romuald Garczewski, wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba i wicemarszałek województwa 

świętokrzyskiego Grzegorz Świercz.

uhonorowano medalami „Za Zasługi 
dla Policji”, a insp. Jarosława  Szymczy-
ka medalem „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej”.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, 
wojewoda świętokrzyski Bożentyna 
Pałka–Koruba oraz wicemarszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego Grzegorz 
Świercz pogratulowali awansów i od-
znaczeń. Podobnie uczynili: zastępca 
komendanta głównego policji nadpis. 
Mirosław Schossler, starosta staszow-
ski Andrzej Kruzel i burmistrz Staszowa 
Romuald Garczewski. W imieniu od-
znaczonych i awansowanych podzię-
kował insp. Adam Równicki – komen-
dant powiatowy policji w Pińczowie. 
Uroczystości na rynku zakończyła de-
filada pododdziałów policji i musztra  
paradna orkiestry z Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Katowicach.

Następnie uczestnicy uroczystości 
przenieśli się na ul. Armii Krajowej 10 
w Staszowie, gdzie dokonano oficjal-
nego otwarcia i poświęcenia nowej 
siedziby Komendy Powiatowej Policji w 
Staszowie. Wszyscy mieli okazję zwie-
dzić nowoczesną Komendę, urządzo-
ną po odpowiedniej adaptacji budyn-
ku, jaki na rzecz policji wraz z działką, 
przekazała gmina Staszów. Po nowej 
Komendzie oprowadzał zastępca świę-
tokrzyskiego komendanta wojewódz-
kiego policji w Kielcach insp. Dariusz 
Wódkowski. O godz. 1500 w parku im. 
Adama Bienia rozpoczął się policyjny 
festyn rodzinny, połączony z promocją 
działań na rzecz ochrony środowiska.  

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Z wizytą w Kielcach 
i Końskich

W ostatnim dniu wizyty, w pią-
tek 26 lipca br., starosta staszowski 
Andrzej Kruzel, po wcześniejszych 
uzgodnieniach, zaproponował spo-
tkania z: wojewodą świętokrzyskim 
Bożentyną Pałką-Korubą, członkiem 
Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego Kazimierzem Kotowskim, pod 
nieobecność marszałka Adama Jaru-
basa oraz w Koneckim Stowarzysze-
niu Wspierania Przedsiębiorczości.

Wojewoda świętokrzyski Bo-
żentyna Pałka-Koruba, wspólnie 
z dyrektorem generalnym Marią 
Szydłowską, przedstawiła gościom 
strukturę organizacyjną Święto-
krzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
główne zadania realizowane przez 
urząd, a także możliwości ich finan-
sowania. Charakterystyka i atrakcje 
turystyczne ziemi świętokrzyskiej 
zawierała specjalnie przygotowana 

Członkowie delegacji z: Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, oprócz udziału w 
obchodach Wojewódzkiego Święta Policji, zapoznali się z pracą samorzą-
dów, uczestnicząc w 44. sesji Rady Powiatu w Staszowie, a także składa-
jąc wizytę w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów. Goście zwiedzili również: 
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowe Centrum 
Sportowe w Staszowie, Hutę Szkła Gospodarczego BTBB w Grzybowie, 
jak również Zespół Pałacowy w Kurozwękach.

Podczas wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów. 

W pomieszczeniu monitoringu Staszowa, od lewej: płk. Ilie Svârnej i ppłk Walentyn Bużag z Mołdawii, 
gubernator Giorgi Chelidze z Gruzji i Andrei Kavunec z Winnicy.

prezentacja, z najnowszymi zdjęcia-
mi zabytków i ciekawostek przyrod-
niczych.

Spotkanie z wicemarszałkiem 
Kazimierzem Kotowskim dotyczyło 
głównie inwestycji, jakie samorząd 
wojewódzki wspólnie z powiatami 
i gminami zrealizował w ostatnich 
latach. Przedstawiono zasady finan-
sowania zadań, podziału środków 
unijnych i budżetowych, a także 
przyjęte priorytety, zarówno w okre-
sie 2007 – 2013, jak i sformułowane 
w znowelizowanej strategii rozwoju 
województwa na okres budżetowa-
nia: 2014 – 2020.

Z Kielc delegacje udały się do 
Końskich, gdzie w siedzibie Konec-
kiego Stowarzyszenia Wspierania 
Przedsiębiorczości czekał na gości 
prezes Marek Mika, który poinfor-
mował o stowarzyszeniu i zada-
niach, jakie od wielu lat realizuje na 
rzecz wspierania małych i średnich 
przedsiębiorstw, nie tylko z terenu 
województwa świętokrzyskiego. 
Prezes Marak Mika, przypomniał 
m.in. wspólnie zrealizowany z po-
wiatem staszowskim, w 2012 roku, 
projekt sfinansowany przez Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych RP 
kwotą 230 tys. zł, a skierowany na 
uaktywnienie bezrobotnych kobiet 
w obwodzie winnickim na Ukrainie. 
W drugiej części spotkania w Koń-
skich, udział wzięli: wojewoda świę-
tokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, 
starosta konecki Bogdan Soboń, 
burmistrz Końskich Michał Cichocki 
i zastępca burmistrza Jacek Matera. 
W dyskusjach i wystąpieniach pod-
kreślano znaczenie współpracy mię-
dzynarodowej opartej na kontak-
tach samorządów różnych krajów 
z organizacjami pozarządowymi, 
takimi jak: Koneckie Stowarzysze-
nie Wspierania Przedsiębiorczości 
czy Stowarzyszenie Ukraina Pol-
ska-Niemcy w Winnicy. Takie relacje 
stwarzają konkretne możliwości ko-
rzystania zarówno z funduszy rządo-
wych (MSZ, Ministerstwo Kultury RP) 
czy też ze środków unijnych, a także 
z funduszy międzynarodowych funda-
cji, czego przykładem z ostatnich lat, 
jest aktywna działalność na tym polu 
powiatu staszowskiego we współpra-
cy z w/w stowarzyszeniami. Po zakoń-
czeniu rozmów, delegacja z Gruzji od-
jechała na lotnisko do Pyrzowic, skąd 
nocnym rejsem odleciała do Kutaisi. 
Delegacje z Ukrainy i Mołdawii powró-
ciły ze starostą Andrzejem Kruzlem do 
Staszowa i następnego dnia rano,  
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Starosta staszowski Andrzej Kruzel zaprosił gości do zwiedzenia Powiatowego 
Centrum Sportowego.

Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu wizyty w Komendzie Powiatowej PSP  
w Staszowie.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, marszałek 
Kazimierz Kotowski, szczegółowo poinformował o inwestycjach, jakie samorząd 

wojewódzki wspólnie z powiatami i gminami zrealizował w ostatnich latach.

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, gości przyjęła wojewoda 
świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, wspólnie z dyrektorem generalnym ŚUW 

Marią Szydłowską.

W Koneckim Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości, od lewej: wojewoda 
świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, starosta konecki Bogdan Soboń, burmistrz 

Końskich Michał Cichocki i zastępca burmistrza Jacek Matera.

W holu Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, po oficjalnym spotkaniu.

w sobotę 27 lipca br., odjechały na 
Ukrainę. W drodze powrotnej, w 
Leszczkowie k/Lipnika, na trasie z 
Opatowa do Sandomierza, pułkownik 
Mykoła Zagorulko z Winnicy, wysypał 
woreczek ziemi, jaki przywiózł z rodzin-
nej wsi swojego dziadka Zahara Ivan-

czenki, żołnierza 
1 Frontu Ukra-
ińskiego, który 
poległ w Leszcz-
kowie, w styczniu 
1945 roku. 
Tekst i foto: Jan Mazanka
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Zaproszenie, przesyłane nie-
przerwanie od 2007 roku, przez 
ambasadorów Ukrainy do powiatu 
staszowskiego, jest wyrazem uzna-
nia za wielostronną współpracę, 
jaka prowadzona jest przez władze 
powiatu z obwodem winnickim i 
miastem Winnica.

W okolicznościowym przemó-
wieniu ambasador nadzwyczajny i 
pełnomocny Ukrainy w Polsce Mar-
kijan Malskyj, podkreślił znaczenie 
22. rocznicy uzyskania niepodległo-
ści dla narodu ukraińskiego, który 
obecnie może samostanowić o swo-
im losie, w tym o miejscu i roli w 
rodzinie demokratycznych państw 
Europy. Ambasador serdecznie po-
dziękował rządowi Rzeczypospolitej 
Polskiej, a także różnym środowi-
skom, za wspieranie europejskich 
aspiracji Ukrainy.

Efektem różnorodnych działań w 
tym zakresie, na przestrzeni ostat-
nich kilku lat, będzie zapewne pod-
pisanie w listopadzie br. w Wilnie, 
umowy stowarzyszeniowej Unia 
Europejska - Ukraina. Podpisanie 
tak ważnego dokumentu, podczas 
obrad Partnerstwa Wschodniego, 
byłoby dobitnym potwierdzeniem 
europejskich dążeń Ukrainy oraz 
woli integracji ze światem zachod-
nim. W czasie wileńskiego szczytu 
planowane jest również parafowa-
nie podobnych porozumień Unii 
Europejskiej z Republiką Mołdawii i 
Gruzją, z którymi powiat staszowski 
także aktywnie współpracuje, wno-
sząc swój skromny wkład w proces 
integracji tych narodów z Europą. 

Podczas spotkania wicestarosta 
Michał Skotnicki przekazał amba-
sadorowi Markijanowi Malskyemu 
pismo od starosty Andrzeja Kruzla 
z życzeniami z okazji 22. Rocznicy 
Święta Niepodległości wraz z oko-
licznościowym pucharem wyprodu-
kowanym na okoliczność podpisa-
nia w dniu 18 maja br., beztermi-
nowej umowy o współpracy, między 
powiatem staszowskim a miastem 
Winnicą. We współpracy tej od lat 
aktywną rolę pełni Ambasada Ukra-
iny w Warszawie, wspierając reali-
zowane inicjatywy. Podobne pu-

Ukraina świętowała 22. rocznicę niepodległości
Z tej okazji, w dniu 30 sierpnia br., w Hotelu InterContinental w Warszawie, odbyło się uro-

czyste spotkanie, na którym powiat staszowski reprezentowali: wicestarosta Michał Skotnicki 
oraz naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Jan Mazanka.

chary starosta staszowski Andrzej 
Kruzel, podczas majowego pobytu 
w Winnicy, przekazał także: prezy-
dentowi tego miasta Vołodymyrowi 
Grojsmanowi, konsulowi general-
nemu RP w Winnicy Krzysztofowi 
Świderkowi, a także do Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.

Obecny na spotkaniu ambasa-
dor nadzwyczajny i pełnomocny 
Republiki Mołdawii w Polsce Iurie 
Bodrug, przekazał staroście Andrze-
jowi Kruzlowi serdeczne podzięko-
wanie za gościnne przyjęcie w dniu 
14 lipca br. w Staszowie, a także za 
realizację tegorocznych inicjatyw 
staszowsko-mołdawskich.   

Tekst i foto: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski

Od lewej: ambasador Ukrainy Markijan Malskyj, asystent ambasadora Stanisław Matijewskij, wicestarosta 
staszowski Michał Skotnicki i naczelnik Jan Mazanka. 

Jak co roku ambasador nadzwyczajny i pełnomocny 
Ukrainy w Polsce Markijan Malskyj, wygłosił 

okolicznościowe przemówienie. Z prawej: małżonka 
ambasadora pani Marta Malskya. 

Obecny na spotkaniu ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Mołdawii w Polsce Iurie Bodrug, przekazał 
staroście Andrzejowi Kruzlowi serdeczne podziękowanie za gościnne przyjęcie w dniu 14 lipca br. w Staszowie.

c.d. na następnej str.
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Grano, śpiewano i tańczono w Staszowie

Tekst przemówienia z okazji 22. Rocznicy Niepodległości Ukrainy, wygłoszonego przez 
Jego Ekscelecję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w Polsce Markijana Malskyego,  

podczas uroczystego spotkania w Warszawie, w dniu 30 sierpnia 2013 roku.

Starosta staszowski Andrzej Kruzel, z prawej, 
powitał ambasadora Republiki Mołdawii w Polsce 
Iurie Bodruga z małżonką Valentyną, na schodach 

Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Przed rozpoczęciem koncertu, wśród prezentów, jakie otrzymał ambasador Iurie Bodrug, był grawerton  
z herbem Staszowa, wręczony przez burmistrza Romualda Garczewskiego.

Ekscelencje, Eminencje, 
Szanowni Państwo!

Mam wielki zaszczyt i przy-
jemność powitać zacnych go-
ści – serdecznych przyjaciół 
mojego kraju na uroczysto-
ściach z okazji Święta Naro-
dowego Ukrainy.

Strategiczne partnerstwo 
między Ukrainą i Polską, któ-
re nadal pozostaje  niezmien-
nym priorytetem polityki za-
granicznej obu państw, pielę-
gnowane przez nie jedno po-
kolenie Ukraińców i Polaków 
- wytrzymało próbę czasu. 

Dzisiaj jesteśmy świadkami zjednoczenia dwóch wielkich 
narodów wokół wartości demokratycznych, co jest nie-
zbędnym dla rozwoju wspólnoty europejskiej.

Głębokie więzi historyczne, kulturalne i gospodarcze 
przyczyniły się do tego, że dzisiaj naszym wspólnym in-
teresem jest przyszłość Europy - rozwiniętej, demokra-
tycznej, bez linii podziału, której nieodłączną częścią, 
szczerze wierzymy, będzie Ukraina. 

Szanowni Państwo,
w tym szczególnie uroczystym dla Ukrainy dniu, skła-

dam naszym polskim przyjaciołom serdeczne wyrazy 
podziękowania za konsekwentne wsparcie europejskich 
aspiracji Ukrainy, za otwartość, wyrozumiałość i goto-
wość do zacieśnienia współpracy w różnych dziedzinach, 
zarówno w dwustronnych, jak i  wielostronnych płasz-
czyznach.

Jak i miliony moich rodaków wierzę, że wspólny 
dorobek Ukrainy i Polski będzie nadal wzmacniał się i 
wzbogacał o nowe projekty oraz inicjatywy. 

Życzę, żeby kolejne lata niepodległości Ukrainy speł-
niały nasze wspólne marzenia, żeby pomyślność, spokój, 
satysfakcja z osiągnięć wypełniały nasz wspólny Europej-
ski Dom.

Drodzy przyjaciele, 
korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podzięko-

wać naszym sponsorom, bez wsparcia których dzisiejszy 
wieczór byłby niemożliwy.

Serdecznie dziękuję wszystkim, że jesteście dzisiaj ra-
zem z nami w dniu wielkiego dla Ukrainy Święta.

Zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania.
Dziękuję za uwagę.

Blisko trzygodzinny spektakl był 
częścią 10-dniowego projektu, realizo-
wanego przez Starostwo Staszowskie i 
Gminne Centrum Kultury w Szydłowie 
wspólnie z Tulczyńską Szkołą Kultury na 
Ukrainie i Urzędem Miejskim w Winni-
cy. Projekt, realizowany w dniach od 10 
do 19 lipca br., o nazwie ,,Świętokrzy-

ski triatlon – w 150. rocznicę powsta-
nia styczniowego” nawiązuje do tra-
gicznych wydarzeń, jakie w roku 1863 
rozegrały się na ziemi staszowskiej. 
Niemniej jeden dzień postanowiono 
przeznaczyć na przypomnienie ubiegło-
rocznego projektu pt. ,,Wspólnie moż-
na więcej – malujemy i gramy razem”, 

W niedzielę, 14 lipca br., na scenie estrady ,,Zalew nad Czarną” w 
Staszowie, kilkuset osobowa publiczność miała okazję podziwiać wystę-
py artystów z: Ukrainy i Mołdawii oraz ze Staszowskiego Ośrodka Kultury, 
współorganizatora koncertu. 

jaki zrealizowano w Tulczynie na Ukra-
inie. Warto zaznaczyć, że w obydwu 
inicjatywach uczestniczyło, albo aktu-
alnie bierze udział, po 100 uczniów i 
10 pedagogów zarówno z Polski, jak i z 
Ukrainy, a więc w sumie w realizację za-
dania zaangażowanych jest 220 osób. 
To z pewnością bardzo dobrze służy 
przedstawicielom obydwu narodów w 
prezentowaniu historii i kultury swoich 
ojczyzn, a także bliższemu poznaniu 
się i nawiązaniu osobistych przyjaźni. 
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Obydwie inicjatywy nie mogłyby mieć 
miejsca, gdyby nie dofinansowanie ze 
środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu Polsko-Ukraińska 
Wymiana Młodzieży. 

W związku z pobytem, w tym sa-
mym czasie w powiecie staszowskim, 
grupy artystów z Mołdawii, którzy już 
po raz trzeci uczestniczyli w plenerze 
malarskim, do udziału w niedzielnym 
koncercie zaproszono narodowego ar-
tystę tego kraju Viktora Botnaru, któ-
remu towarzyszyła 10-letnia Elizaveta 
Yegen z Ankary – Turcja. Ukrainę repre-
zentowały uczennice Studium Wokalu 
Estradowego ,,Cudowny Świat” oraz 
kolektyw Tulczyńskiej Szkoły Kultury. 
Ukraińcy wspólnie przygotowali spe-
cjalny program, składający się zarówno 
z pieśni, piosenek i tańców, a także z 
utworów muzycznych granych przez 
uczniowski zespół. Okolicznościowy list, 
skierowany do starosty staszowskiego 
Andrzeja Kruzla, przysłał ambasador 
nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy 
w Polsce pan Markijan Malskyj, któ-
ry ze względów służbowych nie mógł 
osobiście uczestniczyć w niedzielnym 
koncercie. W liście czytamy m.in.: ,,…
Wyrażam serdeczne podziękowanie 
władzom powiatu staszowskiego za 
aktywną działalność w zakresie rozwo-
ju ukraińsko-polskich stosunków mię-
dzyregionalnych. Chciałbym podkreślić, 

Starosta Andrzej Kruzel wręczył pani Valentynie 
Bodrug kosz kwiatów w barwach narodowych 

Republiki Mołdawii. 

Narodowemu artyście Mołdawii, grającemu  
na 24 instrumentach, Viktorowi Botnaru, towarzyszyła 

10-letnia Elizaveta Yegen z Ankary – Turcja.

Ambasador Iurie Bodrug podziękował za zaproszenie i dotychczasową 3-letnią współpracę.

Dziewczęta z Tulczyńskiej Szkoły Kultury.

Kozacy razem z cyganami.

Zespół instrumentalny Tulczyńskiej Szkoły Kultury.

c.d. na następnej str.
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że Ambasada Ukrainy w Rzeczypospo-
litej Polskiej dołoży wszelkich starań na 
rzecz rozwoju stosunków pomiędzy 
powiatem staszowskim i partnerami 
z Ukrainy. …Propozycję objęcia Patro-
natem Honorowym koncertu ,,Polsko-
-Ukraińsko-Mołdawskiego” traktuję 
jako zaszczyt i z wielką przyjemnością 
się do niej przychylam.” Natomiast 
gościem honorowym koncertu był 
ambasador nadzwyczajny i pełno-
mocny Mołdawii w Polsce pan Iurie 
Bodrug z małżonką Valentyną, który 

W kurozwęckim pałacu, w czasie zwiedzania muzeum pamiątek rodzinnych państwa Popielów.

Chwila na wypicie kawy w sieleckiej posiadłości 
prezesa Tadeusza Wrześniaka.

Wycieczkę po ziemi staszowskiej rozpoczęto od 
,,Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach”.

W Oględowie, przed domem, gdzie w latach: 1914–15 
kwaterował marszałek Józef Piłsudski.W Sichowie Dużym, w dawnym majątku księcia Krzysztofa Radziwiłła.

Oprócz artystów z Ukrainy i Mołdawii wystąpił zespół ,,FOLK’n Roll”, a także solistki  
i solista ze Staszowskiego Ośrodka Kultury.

Artystom za wspaniały koncert podziękowali: starosta staszowski Andrzej Kruzel, 
burmistrz Staszowa Romuald Garczewski i wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński.

do Staszowa przyjechał na zaprosze-
nie starosty staszowskiego Andrzeja 
Kruzla. Ambasador Bodrug, dzięki któ-
remu powiat staszowski, przed trzema 
laty, nawiązał kulturalno-oświatową 
współpracę z Mołdawią, serdecznie 
podziękował za zaangażowanie władz 
powiatowych i miejskich Staszowa w 
realizację corocznych inicjatyw. Sta-
rosta staszowski Andrzej Kruzel i bur-
mistrz Staszowa Romuald Garczew-
ski zostali uhonorowani dyplomami 
uznania za propagowanie mołdaw-

skiej kultury w latach 2010 – 2013, 
które wręczyła Elvira Cemortan-Vo-
losin - prezes Stowarzyszenia ,,ART–
ELIT” z Kiszyniowa. Oprócz artystów 
z Ukrainy i Mołdawii, wystąpiła mocna 
,,reprezentacja” Staszowskiego Ośrod-
ka Kultury, na czele z zespołem ,,FOL-
K’n Roll”. W związku z bardzo ciepłym 
przyjęciem artystów przez staszowską 
publiczność zapowiedziano konty-
nuację wymiany artystycznej w roku 
przyszłym i podobne koncerty.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Fotorelacja z wizyty Ambasadora
Mimo, że Państwo: ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki 

Mołdawii w Polsce Iurie Bodrug wraz z małżonką Valentyną, przebywali 
w powiecie staszowskim zaledwie parę godzin, starosta Andrzej Kruzel 
zdołał pokazać parę ciekawych miejsc.
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Taki tytuł nosił projekt historyczno-sportowy, jaki w połowie lipca br., grupa 80 uczniów i 8 opiekunów 
z Ukrainy i Polski, zrealizowała w powiecie staszowskim. Idea niełatwego zadania zrodziła się na początku 
bieżącego roku w Wydziale  Promocji i Współpracy Zagranicznej Starostwa Powiatowego w Staszowie, który 
polsko-ukraińską wymianą młodzieży zajmuje się nieprzerwanie od 2002 roku.  Napisano odpowiedni wniosek 
do programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży Narodowego Centrum Kultury w Warszawie i pozyskano 
partnerów do realizacji projektu, którymi zostali: ze strony polskiej: Gminne Centrum Kultury w Szydłowie,  
a ze strony ukraińskiej renomowana Tulczyńska Szkoła Kultury.

Projekt zakładał aktywne pozna-
nie przez uczniów losów powsta-
nia styczniowego na terenie ziemi 
staszowskiej, a także województwa 
świętokrzyskiego, w czym pomóc 
miały wędrówki po miejscach zwią-
zanych z wydarzeniami powstań-
czymi: dwory, mogiły powstańcze, 
miejsca bitew i potyczek oraz tablice 

upamiętniające te wydarzenia lub 
ofiary walk. Wytyczono etapy do po-
konania,  co nie nastręczało wielu 
trudności z racji bogatej historii walk 
powstańczych oddziałów gen. Maria-
na Langiewicza na terenie ziemi sta-
szowskiej i świętokrzyskiej. Tak więc 
na trasach marszów lub etapów ro-
werowych znalazły się m.in.: dwór w 

Realizację projektu, w dniu 10 lipca br., oficjalnie rozpoczął starosta staszowski Andrzej Kruzel. Od lewej: Viktoria 
Zhelavska – tłumacz, Diana Ptashynska – kierownik artystyczny studium wokalu ,,Cudowny świat w Winnicy”, 

Julia Monczak – zastępca naczelnika Wydziału ds. Młodzieży i Turystyki w Urzędzie Miasta Winnica, wicestarosta 
Michał Skotnicki, dyr. Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski, starosta Andrzej Kruzel i zastępczynie dyrektora 

Tulczyńskiej Szkoły Kultury: Olena Kochelaba i Svitlana Onyshchenko.
Kasztelan Paweł Ciepiela prezentuje pistolet, jaki 

używano podczas walk powstańczych.

Na powstańczym szlaku w Górach Świętokrzyskich.

W czasie wygłaszania obowiązkowych opracowań dotyczących historii i kultury regionów skąd pochodzili 
uczniowie realizujący projekt.

c.d. na następnej str.
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Zawierano nowe przyjaźnie, które, miejmy nadzieję, przetrwają na długo.

Na tle świętokrzyskiego klasztoru.

Na platformie widokowej ,,gołoborza”.

Część ,,rowerowa” projektu była możliwa do 
zrealizowania dzięki pomocy Staszowskiego Klubu 

Turystyki Rowerowej, który bezpłatnie użyczył sprzętu. 
Prowadzi Andrzej Sałacki.

Uczestnicy projektu przy zbiorowej mogile powstańczej w Kurozwękach.  Zapalono znicze i złożono kwiaty  
w barwach narodowych Ukrainy i Polski.

Sichowie Dużym należący wtedy do 
rodziny Potockich, eklektyczny pałac 
,,Dzięki” Aleksandra Pietrowa w Wią-
zownicy Kolonii, mogiły powstańcze 
w rytwiańskim lesie, klasztor poka-
medulski w Rytwianach, mogiła po-
wstańcza w Kurozwękach, tablice z 
nazwiskami poległych w: Staszowie, 
Jurkowicach i Kurozwękach. Jednym 
z dłuższych etapów do przejścia był 
szlak powstańczy od Nowej Słupi 
do Świętego Krzyża i dalej do  Huty 
Szklanej. Na tym terenie, w pierw-
szych dniach marca 1863 roku, od-
działy powstańcze dowodzone przez 
gen. Langiewicza i płk. Czachowskie-
go stoczyły krwawą bitwę z Rosjana-
mi gen. Czengerego. 

Teoretycznym wprowadzeniem do 
tematu projektu, zgodnie z obowią-
zującym regulaminem, były 4 opra-
cowania dotyczące walk powstań-
czych na Wołyniu i Podolu. Pozostałe 
4 referaty dotyczyły kultury i tradycji 
regionów, skąd pochodziła młodzież 
realizująca zadanie. Naukową część 
projektu dopełniły lekcje języków: 
polskiego dla Ukraińców i ukraińskie-
go dla Polaków, prowadzone przez 
Viktorię Zhelavską pochodzącą z 
Baru, studentkę Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, która w projekcie pełniła 
rolę tłumacza.

Realizacja tak ambitnego zadania 
nie mogłaby mieć miejsca, gdyby nie 
dofinansowanie, jakie udało się pozy-
skać z programu Polsko-Ukraińskiej 
Wymiany Młodzieży Narodowego 
Centrum Kultury i środki własne, któ-
re zapewniło Starostwo Powiatowe w 
Staszowie. W samo wykonywanie za-
dań zaangażowanych było  kilka śro-
dowisk ziemi staszowskiej, na czele z: 
Klubem  Turystyki Rowerowej PTTK w 
Staszowie, który bezpłatnie użyczył 
rowerów młodzieży do przejechania 
kolejnych etapów projektu, a także 
z Szydłowskim Towarzystwem Strze-
leckim, na strzelnicy którego obył 
się konkurs strzelecki o puchar gen. 
Mariana Langiewicza. W wyżywieniu 
uczniów pomagały panie z gospo-
darstw agroturystycznych i druhowie 
OSP ze Staszowa. Jak każdego roku, 
bazą noclegową był Internat Zespołu 
Szkół w Staszowie, który zapewnił nie 
tyko komfortowe miejsce zakwatero-
wania, ale także smaczne i niedrogie 
posiłki.

Jak wynikało z nazwy projektu, 
trzecim zadaniem do wykonania 
przez uczniów, oprócz marszów i jaz-
dy na rowerze, było przepłynięcie w 
sumie 3 etapów na łączną długość 
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1500 m. Ze względów bezpieczeń-
stwa zrezygnowano z pływania na 
odkrytych akwenach, a dokonano 
tego w krytej pływalni Powiatowego 
Centrum Sportowego w Staszowie. 
Pobyty na pływalni stanowiły dla  
młodzieży znakomity relaks po tru-
dach pieszych i rowerowych wędró-
wek.

Jeden dzień, niedzielę 14 lipca 
br., przeznaczono na przypomnienie 
ubiegłorocznego, listopadowego 
projektu wymiany młodzieży, kie-
dy to uczniowie staszowskich szkół 
gościli w Tulczyńskiej Szkole Kultury, 
a produktem finalnym tamtego za-
dania, był wspólny polsko-ukraiń-
ski koncert pod hasłem ,,Wspólnie 
można więcej – malujemy i gramy 
razem”. To właśnie ten koncert wi-
dzowie ze Staszowa i okolic obejrze-
li na scenie ,,Zalewu nad Czarną” w 
Staszowie. (czyt. na str. 22)

Z pewnością pozostaną wspo-
mnienia na długie lata z pobytu w 
Staszowie ukraińskich gości i przy-
jaźnie, jakie wtedy nawiązano. 
Zrodziły się także kolejne pomysły, 
także wśród dorosłych, m.in. Klub 
Turystyki Rowerowej ze Staszowa 
już teraz planuje podróże w roku 
przyszłym po Ukrainie Środkowej, w 
czym ochoczo pomóc ma podobny 
Klub z Tulczyna, wymieniono adresy 
i telefony.

Tekst i foto: Jan Mazanka  
W Kielcach, przed pomnikiem autora ,,Trylogii”.

W czasie turnieju strzeleckiego młodzieży pomagał 
starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Na strzelnicy Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego.

Trzecią dyscypliną  ,,Świętokrzyskiego triatlonu” było pływanie. Wyznaczone etapy pokonywano na pływalni 
Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie pod czujnym okiem ratowników.

Druhowie OSP ze Staszowa ugotowali wspaniałą 
grochówkę i żurek.

Niezaplanowana wizyta, przed pomnikiem 6 tys. jeńców radzieckich zamordowanych na Świętym Krzyżu przez 
Niemców.

c.d. na następnej str.
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W Stadninie Koni Arabskich w Kurozwękach.

W Wilanowie.

Przed Zamkiem Królewskim w Warszawie.

W sali balowej kurozwęckiego pałacu oficjalnie 
zakończono realizację projektu, starosta Andrzej Kruzel 

wręczył dyplomy i odznaki projektowe.

Wartość dodana do programu projektu, wizyta na cmentarzu żołnierzy 1 Frontu Ukraińskiego w Krakowie, złożenie 
kwiatów w barwach narodowych obydwu krajów, w nawiązaniu do sierpniowego projektu z 2012 roku.

Na Wawelu.

Program projektu przewidywał także zwiedzanie Stadniny Koni Kurozwęki, której współwłaścicielem, w poł. XIX 
wieku, był Jan Popiel – jeden z trzech dowódców w bitwie pod Komorowem, 20 czerwca 1863 roku.
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Pamiątkowe zdjęcie na tle pałacu w Kurozwękach.

Wielce Szanowny Andrzej Kruzel !
Szanowny Panie Starosto !

Dyrekcja Tulczyńskiej Szkoły Kultury, przekazuje Panu szczerą wdzięczność 
za wsparanie realizacji projektów Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży.

Dbając o rozwój kultury wnosi Pan szczery i konkretny wkład w proces 
pariotycznego wychowania młodzieży, czyniąc młodych ludzi bogatszymi du-
chowo, z poczuciem estetycznego i artystycznego smaku.

Wierzę, że Pańska praca przyniesie nieocenioną korzyść naszym „małym 
ojczyznom”, umożliwi uczniom poznanie historii Polski i Ukrainy, a także nada 
perspektywę naszej dalszej współpracy, która sprzyjać będzie przyswojeniu 
porzez młodzież światowych i europejskich wzorców.

Z całego serca życzę Panu zdrowia, pomyślności oraz twórczych działań na 
rzecz rozwoju i dobrobytu Polski.

Niech Pański dotychczasowy poziom profesjonalizmu, oddanie sprawie, 
niewyczerpana energia, będą stałym gwarantem licznych osiągnięć i nowych 
sukcesów.

Dyrektor Tulczyńskiej Szkoły Kultury
Leonid Traczuk

Przed pałacem w Kurozwękach sumujemy wyniki 
poszczególnych etapów. Dyplomy podpisał starosta 

staszowski Andrzej Kruzel.

W sierpniu br. w Tulczynie, dyrektorowi Leonidowi 
Traczukowi komplet materiałów, dotyczących 
projektu, przekazał naczelnik Jan Mazanka. 

Zwycięzca konkursu strzeleckiego o puchar 
gen. Langiewicza w kategorii chłopców Ruslan 

Reshetnyk odbiera dyplom i puchar z rąk 
burmistrza Staszowa Romualda Garczewskiego.
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Sytuacja w oświacie podlega nie-
ustannym zmianom. Wpływ na to 
mają różnorakie czynniki i uwarun-
kowania. Wprowadzany jest kolejny 
etap reformy szkolnictwa, zmienia 
się formuła egzaminów zewnętrz-
nych, do szkół wkraczają sześcio-
latki, pojawiają się nowe problemy 
wychowawcze oraz zmienia się de-
mografia. Przed nowymi zadaniami 
stają zarówno nauczyciele jak i dy-
rektorzy placówek. Dlatego współ-
czesna szkoła musi, jak nigdy, od-
powiadać na wyzwania dzisiejszych 
czasów, a szkoła to nie tylko infra-
struktura, ale to przede wszystkim 
uczeń oraz nauczyciel. Oni tworzą 
szkołę. Ponadto nowe rozporzą-

dzenie o nadzorze pedagogicznym 
zmienia dotychczasowe podejście 
do wielu spraw związanych z funk-
cjonowaniem placówek. Dyrektor 
ma obowiązek zaplanowania za-
kresu wspomagania nauczycieli w 
realizacji ich zadań. Projekt Ośrod-
ka Rozwoju Edukacji w Staszowie 
doskonale się wpisuje w tę nową 
formułę i wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom i potrzebom pedagogów, 
rodziców i uczniów, którzy tym spo-
sobem otrzymają stosowną pomoc. 
Całość zadań jest finansowana z 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, bez jakiegokolwiek wkładu wła-
snego. 

Już od ponad roku, gdy tylko po-
jawiła się taka możliwość, podjęto 
w naszym powiecie działania, aby 
kwestie doskonalenia nauczycieli 
rozwiązać systemowo w oparciu o 
przystąpienie do projektu finanso-
wanego ze środków EFS w ramach 
POKL 2007-2013, Priorytet III, Dzia-
łania 3.5 Kompleksowe wspomaga-
nie rozwoju szkół. 

Instytucją zajmująca się tym za-
daniem jest Ośrodek Rozwoju Edu-
kacji. Tytuł projektu brzmi: „Bez-
pośrednie wsparcie rozwoju szkół 
i przedszkoli poprzez wdrożenie 
zmodernizowanego systemu do-
skonalenia nauczycieli w powiecie 
staszowskim”. Całkowity koszt to: 1 
mln 419 tys. 950,78 złotych. Okres 
realizacji od: 1 sierpnia 2013 do 30 
czerwca 2015 roku. 

Oficjalna inauguracja projektu, 
z udziałem dyrektorów i nauczycieli 
placówek, które biorą udział w reali-
zacji tego ambitnego zadania, mia-
ła miejsce w dniu 24 września br., 
w Auli Zespołu Szkół w Staszowie. 
Obecni także byli przedstawiciele 
władz powiatu staszowskiego oraz 
miasta i gminy Staszów, w osobach: 
starosty Andrzeja Kruzla, wicesta-
rosty Michała Skotnickiego, naczel-
nika Wydziału Edukacji Tadeusza 
Kardynała, burmistrza Romualda 
Garczewskiego, zastępcy burmi-
strza Henryki Markowskiej i wice-
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Staszowa Bonifacego Wojciechow-
skiego. 

Projektem zostanie objętych trzy-
dzieści cztery placówki z terenu po-
wiatu staszowskiego. Są to: 
1. Szkoła Podstawowa nr 1  

w Staszowie, 
2. Gimnazjum nr 1 w Staszowie, 
3. Szkoła Podstawowa nr 2  

w Staszowie, 
4. Gimnazjum nr 2 w Staszowie, 
5. Szkoła Podstawowa nr 3  

w Staszowie, 
6. Szkoła Podstawowa w Most-

kach, 
7. Szkoła Podstawowa w Czajko-

wie Północnym, 
8. Gimnazjum w Czajkowie Północ-

nym, 
9. Szkoła Podstawowa w Bogorii, 
10. Gimnazjum w Bogorii, 
11. Szkoła Podstawowa w Jurkowi-

cach, 
12. Szkoła Podstawowa w Oleśnicy, 
13. Gimnazjum w Oleśnicy, 
14. Gimnazjum w Łubnicach, 
15. Szkoła Podstawowa w Osieku, 

Projekt dla edukacji

Problematyka doskonalenia nauczycieli już od dłuższego czasu wywo-
łuje wiele dyskusji i wzbudza kontrowersje. Najogólniej można powie-
dzieć, że nie dzieje się obecnie w tym względzie najlepiej.

W konferencji, oprócz licznego grona pedagogów i dyrektorów szkół wszystkich szczebli z terenu powiatu 
staszowskiego, udział wzięli m.in.: starosta staszowski Andrzej Kruzel, burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald 
Garczewski, wicestarosta Michał Skotnicki, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Bonifacy Wojciechowski, 

zastępca burmistrza Staszowa Henryka Markowska, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie 
staszowskim Tadeusz Kardynał, menager projektu, nauczyciel w Zespole Szkół w Staszowie Andrzej Poniewierski.

Rolę szkolnych organizatorów rozwoju edukacji w projekcie pełnią, w pierwszym rzędzie, od lewej: Paulina 
Mielnik, Wioletta Hatak, Maria Sipowicz, a także nieobecny na zdjęciu Dariusz Sokołowski.
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Konferencję inaugurującą 
rozpoczęcie projektu otworzył 

dyrektor Zespołu Szkół  
w Staszowie Izydor Grabowski.

Program spotkania przedstawił 
menager projektu Andrzej 

Poniewierski, który prowadził 
całą konferencję.

Ogólne założenia projektu 
,,Bezpośrednie wsparcie szkół i 
przedszkoli poprzez wdrożenie 
zmodernizowanego systemu 
doskonalenia nauczyciela w 

powiecie staszowskim” przedstawił 
wicestarosta Michał Skotnicki.

Zadania stojące przed 
szkolnymi organizatorami 
rozwoju edukacji omówiła 

Paulina Mielnik.

Aktualny stan oświaty 
na szczeblu szkół 

ponadgimnazjalnych oraz 
perspektywy na najbliższe 

lata zaprezentował naczelnik 
Tadeusz Kardynał.

Zasady działania sieci 
współpracy zreferował 

Mariusz Ziętarski, nauczyciel 
staszowskiego LO.

O potrzebie realizacji 
projektów podnoszących 
jakość kształcenia mówił 
starosta Andrzej Kruzel.

Spotkanie 
było okazją do 

wręczenia statuetek 
za osiągnięte 

wyniki egzaminu 
gimnazjalnego,  

I miejsce w powiecie 
zajęło Gimnazjum 
nr 2 w Staszowie, 

statuetkę z rąk 
starosty Andrzeja 

Kruzla odbiera dyr. 
Jan Gromniak.

Za zajęcie II miejsca 
przez Gimnazjum 
nr 1 w Staszowie 
statuetkę odbiera 
dyr. Małgorzata 

Kazimierska.

III miejsce zajęło 
Gimnazjum w 

Łubnicach, statuetkę 
odbiera dyr. Jolanta 

Hynek.

16. Gimnazjum w Osieku, 
17. Szkoła Podstawowa w Rytwianach, 
18. Gimnazjum w Rytwianach, 
19. Gimnazjum w Szydłowie,
20. Szkoła Podstawowa w Szydłowie, 
21. Szkoła Podstawowa w Połańcu, 
22. Gimnazjum nr 1 w Połańcu, 
23. Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, 
24. Liceum Ogólnokształcące w Staszowie, 

ul. Koszarowa,
25. Technikum w Staszowie, ul. Koszarowa, 
26. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w 

Staszowie, ul. Koszarowa, 
27. Technikum w Staszowie, ul. Szkolna, 
28. Liceum Ogólnokształcące w Połańcu, 
29. Technikum w Połańcu, 
30. Przedszkole nr 3 w Staszowie, 
31. Przedszkole nr 8 w Staszowie, 
32. Przedszkole nr 4 w Staszowie, 
33. Przedszkole w Połańcu, 
34. Przedszkole w Osieku.

W ramach projektu Szkolni Organi-
zatorzy Rozwoju Edukacji przeprowadzą 
diagnozy potrzeb odnośnie doskonalenia 
w poszczególnych placówkach i opracu-
ją dla nich Roczne Plany Wspomagania. 
Szkoła otrzyma fachowe wsparcie poprzez 
warsztaty, szkolenia, konsultacje grupowe 
i indywidualne, rady pedagogiczne. Do 
prowadzenia tych form doskonalenia będą 
zapraszani eksperci i specjaliści zgodnie z 
potrzebami placówki. Ponadto nauczyciele 
będą mogli uczestniczyć i wymieniać swoje 
doświadczenia w ramach sieci przedmio-

c.d. na 
następnej str.
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towych lub problemowych pod kie-
runkiem koordynatora sieci, jak rów-
nież pracować na platformie online. 
Funkcję SORE pełnią w projekcie: 
Paulina Mielnik, Wioletta Hatak, Ma-
ria Sipowicz i Dariusz Sokołowski. Z 
powstałych Rocznych Planów szkol-
nych zostanie utworzony Powiatowy 
Plan Wspomagania, który będzie na 
bieżąco monitorowany, a po zakoń-
czeniu jego realizacji zostanie przy-
gotowany raport. Warto dodać, że 
powiat staszowski i ostrowiecki to 
jedyne powiaty w województwie 
świętokrzyskim, które napisały takie 
projekty, przeszły całą procedurę i 
przystąpiły do ich realizacji.

Realizacja projektu spotkała się z 
dużym zainteresowaniem dyrekto-
rów szkół i placówek. Przedsięwzię-
cie to pozwoli, dzięki środkom EFS, 
przygotować nauczycieli i dyrekto-
rów do funkcjonowania w nowym 
systemie zgodnie z rzeczywistymi 
potrzebami placówki oraz wpły-
nie na poprawę jakości kształcenia  
w powiecie staszowskim.

Tekst: Zespół realizujący projekt
Foto: Norbert Kiciński i Jan Mazanka

Podobnymi statuetkami 
uhonorowano 

dyrektorów, których 
uczniowie najlepiej zdali 
egzamin maturalny w 

2013 roku.  
W ,,kategorii Liceów 
Ogólnokształcących”. 
I miejsce w powiecie 

zajęło LO Zespołu Szkół 
w Staszowie, statuetkę 

odbiera dyr. Izydor 
Grabowski.

II miejsce zajęło Liceum 
Ogólnokształcące w 
Bogorii, w imieniu 

dyrektora statuetkę 
odbiera zastępca wójta 

Roman Pompa.

III miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące im. kard. Stefana Wyszyńskiego  
w Staszowie, statuetkę odbiera dyr. Anna Karasińska.

W ,,kategorii Techników”, najlepiej w 2013 roku egzamin maturalny zdali 
uczniowie Technikum Zespołu Szkół w Staszowie, statuetkę ponownie odebrał 

dyr. Izydor Grabowski.

II miejsce zajęło Technikum Zespołu Szkół w Połańcu, statuetkę odebrał  
dyr. Stanisław Rogala.

III miejsce zajęło Technikum Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, statuetkę 
odebrał dyr. Jan Ungeheuer.
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Jarosław Makuch, w konkurencji ,,Pistolet sportowy – część dokładna”.

Od lewej; Jakub Śmistek, Marcin Szymański (trener), Jarosław Makuch

Pierwszego dnia rywalizacji za-
wodnicy strzelali konkurencje pneu-
matyczne. W konkurencji ,,karabinu 
pneumatycznego - 30 strzałów” bar-
dzo dobrze zaprezentował się Jakub. 
Wystrzelane 274 pkt. pozwoliło mu na 
zajęcie pierwszego miejsca w gronie 
młodzików. Uzyskany wynik był gorszy 
zaledwie o jeden punkt od rekordu ży-
ciowego zawodnika. Natomiast w ry-
walizacji pistolecjarzy rewelacyjnie spi-
sał się Jarosław Makuch, który uzyskał 
najwyższy wynik zawodów w tej kon-
kurencji i jednocześnie wystrzelał nowy 
rekord życiowy 274 pkt., wyprzedzając 
starszych i bardziej doświadczonych 
zawodników. 

Drugiego dnia strzelcy konkurowali 
w konkurencjach kulowych. Pistolecja-
rze, w ,,Pistolecie sportowym” część 
dokładna i część szybka na dystansie 
25 metrów, a karabinierze w ,,Karabi-
nie sportowym” 3 x 10 ( 10 strzałów 
klęcząc, 10 strzałów leżąc i 10 strza-
łów stojąc ) na dystansie 50 metrów.  

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Strefy IV
W dniach 13 - 15.09.2013r. w Starachowicach, na strzel-

nicy sportowej ,,Świtu Starachowice”, odbyły się zawody 
strzeleckie Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
strefy IV. Udział w nich wzięli przedstawicieli czterech wo-
jewództw: świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i 
podkarpackiego. W tym dwaj zawodnicy ,,Niedźwiadka 
Staszów”: Jarosław Makuch i Jakub Śmistek. 

Najlepsi pedagodzy w powiecie staszowskim awansowani

Wszystkich uczestników piątkowego spotkania serdecznie przywitał starosta 
staszowski Andrzej Kruzel. 

W dniu 13 września br., w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiato-
wego w Staszowie odbyło się uro-
czyste nadanie stopnia awansu za-
wodowego nauczycielom ze szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu po-
wiatu staszowskiego. 

Dokumenty, potwierdzające nada-
nie kolejnego stopnia w hierarchii osią-
gnięć zawodowych pedagogom, wrę-
czył starosta staszowski Andrzej Kruzel, 
awanse otrzymali: Grzegorz Grądziel 
z Zespołu Szkół im. Oddziału Party-
zanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, 
Tomasz Grabarz z Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Staszowie, Iwona Bu-
rzyńska z Liceum Ogólnokształcącego 
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Staszowie, Justyna Pasternak z Ze-
społu Szkół im. Stanisława Staszica w 
Staszowie oraz Wojciech Misiak z Ze-
społu Szkół Ekonomicznych im. Jana 
Pawła II w Staszowie. Natomiast dyrek-
tor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 
Jana Pawła II w Staszowie Jan Unge-

heuer odebrał z rąk starosty Andrzeja 
Kruzla i wicestarosty Michała Skotnic-
kiego podziękowania z okazji jubile-
uszu 25-lecia pracy zawodowej. 

Spotkanie, w którym uczestniczyli 
również: naczelnik Wydziału Eduka-
cji, Kultury i Sportu Tadeusz Kardynał, 
dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu staszowskiego: Anna Karasiń-
ska, Stanisław Rogala, Izydor Grabow-
ski oraz przedstawiciele nauczyciel-
skich związków zawodowych: prezes 
Zarządu Oddziału 
ZNP w Staszowie 
Zbigniew Błasiński 
oraz przewodniczą-
cy Międzyszkolnej 
Komisji Oświaty i 
Wychowania NSZZ 
,,Solidarność” Pra-
cowników Oświaty 
w Staszowie Mark 
Poniewierka, było 
także okazją do 
uzgodnienia ter-
minu i oprawy te-

gorocznych obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej na terenie powiatu. 

W tym zakresie ustalono m.in. ter-
min obchodów Dnia Edukacji na dzień 
11 października br. Jak co roku, uro-
czystość odbędzie się w budynku auli 
Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica 
w Staszowie. Dodatkowo podjęto de-
cyzję o wspólnym uczczeniu święta 
pedagogów, przez nauczycieli szkół 
wszystkich szczebli z terenu powiatu. 

Tekst i foto: Michał Skrętek

W konkurencji pi-
stoletowej Jaro-
sław Makuch zajął 
czwarte miejsce z 
rekordem życio-
wym a Jakub Śmi-
stek w karabinie 
sportowym drugie, 
także z rekordem 
życiowym. 

Ostatniego dnia 
zawodów roze-
grana została kon-
kurencja ,,Karabin 
sportowy” 40 strza-
łów, leżąc na dy-
stansie 50 metrów. 
W tej konkurencji 
Jakub Śmistek usta-
nowił swój nowy 
rekord życiowy wynikiem 367 pkt i 
uplasował się na drugim miejscu.

Zawodnicy Uczniowskiego Mię-
dzyszkolnego Klubu Sportowego 
„NIEDŹWIADEK” przy Zespole Szkół w 

Staszowie na zawodach w Staracho-
wicach wywalczyli cztery medale (dwa 
złote i dwa srebrne), jednocześnie usta-
nowili cztery rekordy życiowe.

Tekst i foto: Marcin Szymański
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Na terenie powiatu opatowskie-
go rozpoczęto  realizację oraz zre-
alizowano: 

1. Prace remontowe, mające 
na celu adaptację dla potrzeb pro-
mocji turystyki budynku zabytko-
wego młyna w centrum Opatowa. 
Beneficjentem projektu jest firma 
„NETRADUS POLSKA” sp. z o.o. – 
Opatów. Koszt całkowity projektu 
to 4 264 241, 38 zł natomiast do-
finansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2007 
– 2013 wynosi 1 499 764,89  zł. 
Ukończenie modernizacji obiektu 
przewidziane jest na koniec grudnia 
2013 roku.  

2. W ramach projektu „Wyko-
nanie kompleksowych prac konser-
watorskich w kościele p.w. Wniebo-
wzięcia NMP, OO. Bernardynów w 
Opatowie”. Konserwacji poddanych 
zostało: 1 dwustronny ołtarz głów-
ny, 8 ołtarzy bocznych, 1 nastawa 
ołtarzowa na ścianie zachodniej, 
1 ambona, stalle. Koszt całkowity 
projektu to 1 770 604,06 zł, nato-
miast kwota dofinansowania wyno-
si 1 062 362,44 zł.

3. Projekt „Rewitalizacja cen-
trum miejscowości Iwaniska – etap 
I”, którego wartość to 2 217 947,51 
zł, w tym dofinansowanie z RPO WŚ 
w kwocie 875 239,28 zł. obejmował 
m.in.: remont świetlicy wiejskiej z 
przystosowaniem na toalety pu-
bliczne, modernizację parkingu przy 
ulicy Opatowskiej, remont i oświe-

Dwa powiaty, wiele inwestycji… 
W dniu 9 sierpnia br., na terenie dwóch powiatów województwa świę-

tokrzyskiego: opatowskiego i staszowskiego, odbyła się wizyta studyjna 
z udziałem dziennikarzy, reprezentujących świętokrzyskie media lokalne. 
Tematem piątkowego wyjazdu była: „Prezentacja projektów realizowa-
nych z unijnym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”. 

tlenie ciągu pieszo – jezdnego od 
ulicy Rynek do ulicy Opatowskiej, 
budowę fontanny wraz z uzbroje-
niem na rynku, remont parkingu 
przy ulicy Rynek, zagospodarowanie 
terenu zielenią i małą infrastrukturą 
rekreacyjną (ławki). Kompleksowy 
remont i zagospodarowanie bu-
dynku biblioteki publicznej: remont 
elewacji budynku, ocieplenie wraz 
z wymianą okien i drzwi, wymiana 
instalacji, budowa podjazdów dla 
osób niepełnosprawnych, remont 
dachu.

4. W ramach projektu „Zamek 
Krzyżtopór markowym produktem 
turystycznym Województwa Świę-
tokrzyskiego” przeprowadzone zo-
stały m.in.: przebudowa obiektu 
dziedzictwa kulturowego – Zamku 
Krzyżtopór – (wykonanie zabez-
pieczeń struktury zabytku poprzez 
przeprowadzenie prac konserwa-
torskich przy murach zamku), ada-
ptacja pomieszczeń zamku oraz wy-
miana estetycznych zadaszeń. Koszt 
całkowity projektu to 11 913 885, 
08 zł, dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach RPO WŚ wynosi 7 
771 370, 49 zł. Zakończenie inwe-
stycji zaplanowano na 31 sierpnia 
2013 roku.

5. Projekt „Poprawa wizerun-
ku turystycznego regionu poprzez 
promocję walorów wczesnobaro-
kowego zamku Krzyżtopór w Ujeź-
dzie” przewiduje realizację czterech 
przedsięwzięć filmowo – promocyj-

no – telewizyjnych – koszt  4 750 
mln zł brutto. Każdej z produkcji 
będą towarzyszyły dodatkowe dzia-
łania promujące, takie, jak: impre-
za promocyjna, wydawnictwa w 
formie dodatków do gazet, czaso-
pism. Zakończenie realizacji projek-
tu przewidziane jest na 30 listopada 
2013 roku. 

W drugiej części wizyty, przedsta-
wiciele mediów udali się, m.in. do 
Staszowa, gdzie starosta staszowski 
Andrzej Kruzel zaprezentował naj-
nowszą inwestycję o charakterze 
rekreacyjno-sportowym na terenie 
powiatu, Powiatowe Centrum Spor-
towe w Staszowie. Przedmiotem 
projektu, którego koszt całkowity 
opiewa na 25 358 793,28 zł, w tym  
kwota dofinansowania ze środków 
unijnych w ramach RPO WŚ na lata 
2007 – 2013 to 8 992 939,00 zł, z 
Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej 
4 400 000,00 zł, z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych 120 289,85 zł oraz ze 
środków własnych powiatu w kwo-
cie 11 845 564,43 zł, była budowa 
pełnowymiarowej hali sportowej 
z boiskiem o wym. 40x20 m oraz 
krytej pływalni z częścią rekreacyj-
ną (basen wym. 12,5x25m z 6 to-
rami do pływania, basen do nauki 
pływania z 3 torami, zjeżdżalnia o 
dł. ok. 60 m). Obie części posiadają 
widownię (hala-310, pływalnia-287 
miejsc siedzących). Wszystkie po-
ziomy łączy winda, umożliwiająca 
także swobodne poruszanie się oso-
bom niepełnosprawnym po całym 
obiekcie. 

W Pustelni Złotego Lasu w Ry-
twianach w ramach projektu zaty-
tułowanego  „Wiedza, Terapia, Kon-
templacja – Rytwiańskie Dziedzic-
two Kulturowe Kamedułów Źródłem 
Odnowy Duchowej Europejczy-
ków”, rewitalizacji poddane zostały 
wnętrza klasztoru. Prace przepro-
wadzone były m.in. ze środków po-
zyskanych ze Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego. Fundusze na realizację 
przedsięwzięcia opiewały na kwotę 
6.211.757.84 zł, przy dofinanso-
waniu ze środków Unii Europejskiej 
w wysokości 4.658.818,38 zł oraz 
wkładzie własnym 1.552.939,46 zł. 
Efektem prac jest m.in. powstanie: 
Relaksacyjno – Kontemplacyjnego 
Centrum Terapeutycznego „Pustel-
nia Złotego Lasu”, którego zasadni-
czą formę działalności stanowi tera-
pia dla osób zagrożonych skutkami 

Na temat zrealizowanych i planowanych inwestycji na terenie gminy Iwaniska mówił wójt Marek Staniek.
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Kolejny oddział staszowskiego szpitala 
otwarto po remoncie.

cywilizacji.  
W ramach projektu, dofinanso-

wanego z RPO WŚ na lata 2007 – 
2013 zatytułowanego „Przeszłość 
dla przyszłości Galeria Kamedulska 
w Pustelni Złotego Lasu”, m.in. 
przebudowano Dom Braci Konwer-
sów wraz z budynkiem gospodar-
czym (łącznie z wyposażeniem) oraz 
zagospodarowano ogród. Całkowi-
ty koszt projektu to 2 501 935,09 zł, 
w tym kwota dofinansowania w ra-
mach RPO WŚ na lata 2007 – 2013 
wyniosła 2 000 000 zł.

Kulminacją wyjazdu była wizyta 
w Domu i Bibliotece im. Krzyszto-
fa i Zofii Radziwiłłów w Sichowie 
Dużym, gdzie przeprowadzono 
renowacje zabytkowego obiektu. 
Głównym celem projektu, zatytuło-
wanego „Adaptacja zespołu pałaco-
wo-parkowego w Sichowie Dużym 
na ośrodek doradztwa, pensjonat i 
bibliotekę z czytelnią internetową”, 
była odbudowa zespołu pałacowo – 
parkowego oraz budynków gospo-
darczych  w Sichowie Dużym, przy-
stosowanie ich na centrum doradz-

W Staszowie starosta Andrzej Kruzel serdecznie powitał m.in. Irenę Sochacką 
dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. 

We wnętrzu biblioteki Stefan Dunin-Wąsowicz opowiedział ciekawą historię 
swojej zabytkowej posiadłości, a także mówił o formach 

i przeznaczeniu uzyskanego na jej renowację wsparcia finansowego.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wojewoda świętokrzyski Bożentyna 
Pałka-Koruba, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz 

Kotowski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Grzegorz Świercz, poseł 
Mirosław Pawlak oraz poseł Marzena Okła-Drewnowicz i starosta staszowski 

Andrzej Kruzel.
Po nowym oddziale gości oprowadzał dyrektor staszowskiego szpitala  

dr n. med. Marek Tombarkiewicz.

Od 1993 roku Oddział zajmował 
cześć I piętra i od tego czasu prze-
szedł wiele zmian. W marcu 2011 
roku, oficjalnie została otwarta no-
woczesna sala udarowa dla pacjen-
tów w ostrej fazie udarów mózgu. 
Sala powstała dzięki dotacji celowej z 
GDF Suez Energia Polska S.A.

Generalny remont części V piętra, 
z przeznaczeniem pod Oddział Neuro-
logiczny i Udarowy, trwał od połowy 
kwietnia do końca czerwca 2013. Cał-
kowity koszt modernizacji, obejmujący 
zarówno prace budowlano- remonto-
we jak i kompleksowe wyposażenie od-
działu, wyniósł ponad milion złotych. 

Od 15 lipca br. Oddział Neurologiczny i Udarowy rozpoczął pracę w 
nowo wyremontowanych pomieszczeniach V piętra budynku szpitala  
(po starym Oddziale Pediatrycznym). 

Liczba łóżek na nowym oddziale 
zwiększyła się z 27 do 32. Będzie tam 
6 stanowisk do intensywnego nadzo-
ru chorych po udarach, a także sala 
do rehabilitacji, której dotychczas 
neurologia nie posiadała. Wszystkie 
sale oddziału wyposażone są w klima-
tyzację oraz węzeł sanitarny. W szpi-
talu planowane jest również otwarcie 
do końca roku Oddziału Rehabilitacji 
Neurologicznej, gdzie terapia będzie 
bezpośrednią kontynuacją leczenia 
specjalistycznego w Oddziale Neuro-
logicznym i Udarowym.

Tekst Anna Stawiarz 
Foto: Marcin Jarosz 

twa dla rozwoju 
gospodarczego 
i życia kultural-
nego regionu. 
W efekcie po-
wstała baza w 
postaci 13 dwu-
- o s o b o w y c h 
pokoi noclego-
wych, zaplecza 
kuchennego i 
sali jadalnej, 
sal szkolenio-
wo-odpoczyn-
kowych oraz 
czytelni – bi-
blioteki. Koszt 
całkowity pro-
jektu wyniósł  
3 037 591, 74 
zł, w tym kwota 
dofinansowania 
ze środków RPO 
WŚ na lata 2007 
– 2013 to 1 499 
226,60 zł.  

Tekst i foto: 
Michał Skrętek 
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W sobotę, 17 sierpnia br., w szydłowskiej synagodze otwarto wystawę obrazów wykonanych podczas pleneru, 
którego organizatorem było Staszowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych i Gminne Centrum Kultury  

w Szydłowie. Artyści malarze i samorządowcy wspierający działania kulturalne, trzeci z lewej: poseł Mirosław 
Pawlak, trzeci z prawej: starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Życzenia sadownikom z gminy Szydłów składa starosta 
staszowski Andrzej Kruzel.

Niedzielny program obchodów, 18 sierpnia br., 
rozpoczęto od uroczystej mszy świętej. 

Starostami 16. Święta Śliwki byli: Alina Mazur  
z Szydłowa i Krzysztof Grochowski z Woli Żyznej.

Wszystko co można zrobić ze śliwek.

Imprezę prowadził Dominik Rożek ze Staszowskiego Ośrodka Kultury.

Pierwszego dnia, w sobotę, swój 
repertuar lokalnych utworów folk-
lorystycznych zaprezentował zespół 
„Kasztalon” z Korytnicy. Wszyscy 
obecni mieli także okazję posłuchać 
znanych utworów muzyki popular-
nej w wykonaniu takich zespołów jak 
m.in.: „Masters” oraz „Pozytywnie 
Zakręceni”. Natomiast główną atrak-
cją tegorocznej edycji szydłowskiej 
imprezy był koncert popularnego 
zespołu „PECTUS”, w drugim dniu 
święta.  Oprócz tego zagrali również: 
Orkiestra Hut Szkła Gospodarczego 
Tadeusza Wrześniaka, ,,Jontki” i ,,Ka-
kadu”. 

Drugi dzień szydłowskiego święta, 
rozpoczęto tradycyjnie mszą świętą 
w intencji rolników, a po jej zakoń-
czeniu dokonano oficjalnego otwar-
cia uroczystości. 

Święto Śliwki już za nami  
W dniach 17-18 sierpnia br., w Szydłowie odbyło się Święto Śliwki. 

Organizowana już po praz szesnasty impreza od lat cieszy się dużym za-
interesowaniem nie tylko samych producentów szydłowskich śliwek, ale 
także  licznej rzeszy gości z terenu ziemi świętokrzyskiej, jak również z 
innych zakątków Polski. 

Na tegorocznym święcie szydłow-
skiej śliwki, jak co roku, dla nikogo nie 
zabrakło szydłowskiego specjału, który 
w różnych postaciach cieszył się dużym 
zainteresowaniem smakoszy. 

Starostami tegorocznego Święta 
Śliwki byli: Alina Mazur z Szydłowa 
oraz Krzysztof Grochowski z Woli Ży-
znej. Imprezę zorganizowali: Gminne 
Centrum Kultury w Szydłowie, Urząd 
Gminy Szydłów oraz Starostwo Powia-
towe w Staszowie. Natomiast honoro-
wy patronat nad sobotnio-niedzielnym 
świętem objęli: minister rolnictwa i 
rozwoju wsi Stanisław Kalemba, wo-
jewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka 
- Koruba i Adam Jarubas - marszałek 
województwa świętokrzyskiego.  

Tekst: Michał Skrętek
Foto: Jan Mazanka, Piotr Walczak  

i Sławomir Rakowski.
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Podczas oficjalnego otwarcia 16. Święta Śliwki, od lewej: Grzegorz Dunia 
– burmistrz Kazimierza Dolnego, mł. bryg. Jarosław Pławski – zastępca 

komendanta powiatowego PSP w Staszowie, Bożena Kizińska – honorowy 
obywatel Szydłowa, dyr. biura europoseł prof. Joanny Senyszyn, Andrzej 

Martoś – dyr. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 
Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, Jolanta Stachowicz – wójt gminy 

Gnojno, Andrzej Kruzel – starosta staszowski, Jan Klamczyński – wójt gminy 
Szydłów, Romuald Garczewski – burmistrz miasta i gminy Staszów i Michał 

Skotnicki – wicestarosta staszowski.

Na scenie zespół śpiewaczy ,,Kasztalon” z Korytnicy.

Pectus – gwiazda tegorocznego 16. Święta Śliwki.

Przed jednym ze stoisk: wicestarosta staszowski  
Michał Skotnicki, starosta Andrzej Kruzel i burmistrz Staszowa Romuald Garczewski.
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Pamiętano o kapłanie

Pochodzący z Koniemłotów ksiądz 
Roman, został pochowany w rodzin-
nym grobowcu na miejscowym cmen-
tarzu. Podobnie jak w latach poprzed-
nich, na mogile księdza złożono kwia-
ty i zapalono znicze. Kolumna mar-
szowa prowadzona przez Orkiestrę 
,,Siarkopolu” przeszła na plac przed 
kościołem, gdzie usytuowana była 
meta biegów ulicznych im. ks. Roma-
na Kotlarza, w których udział wzięli 
uczniowie szkół wszystkich szczebli z 
terenu powiatu staszowskiego. Rów-
nolegle do biegów na miejscowym 
boisku rozgrywany był turniej szkol-
nych drużyn piłkarskich, zorganizowa-
ny przez miejsko-gminne i powiatowe 
struktury Ludowych Zespołów Spor-
towych. Turniej rozegrano w dwóch 
kategoriach dla Szkół Podstawowych: 
klasy III – IV i V – VI. 

Po zakończeniu sportowej części 
uroczystości została odprawiona rocz-

W sobotę 7 września br., w Koniemłotach uczczono 37. 
rocznicę śmierci ks. Romana Kotlarza, proboszcza parafii w 
Pelagowie, zamordowanego w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach, w czasie tzw. ,,wypadków radomskich” w 1976 roku.

nicowa msza święta koncelebrowana, 
której przewodniczył ks. kan. Wiesław 
Opiat – proboszcz parafii pw. św. Micha-
ła Archanioła w Wiązownicy. W wygło-
szonej homilii ks. kanonik przypomniał 
kapłańską drogę ks. Romana Kotlarza, 
w szczególności jego zaangażowanie w 
pomoc prześladowanym robotnikom z 
Radomia, co w konsekwencji przepłacił 
życiem. 

Po złożeniu kwiatów przed obeli-
skiem ks. Romana Kotlarza na przyko-
ścielnym placu jego imienia, odsłonięto 
,,Krzyż Katyński”, jaki wykonali szydłow-
scy strzelcy wraz ze swoim komendan-
tem Marianem Lesiakiem.

Następnie uczestnicy uroczystości 
przeszli na nowo urządzone boisko 
szkolne, które poświęcił ks. kan. Wie-
sław Opiat, po czym  przed remizą OSP 
podsumowano przebieg manifestacji 
ze zwróceniem uwagi na przemiany, 
jakie zaszły w naszym kraju w wyniku 

Uczestnicy manifestacji zebrali się przy grobie ks. Romana Kotlarza, starosta staszowski Andrzej Kruzel  
i płk Wiesław Szczygielski w WAT.

Mszę świętą koncelebrowaną odprawił i homilię wygłosił ks. kan. Wiesław Opiat - proboszcz parafii w Wiązownicy, 
dziekan Dekanatu Koprzywnickiego ( z lewej ).

 ,,Krzyż Katyński” poświęcił ks. kan. Wiesław Opiat.

powstania NSZZ ,,Solidarność”. Prze-
mawiali m.in.: senator Mieczysław Gil, 
płk Wiesław Szczygielski z Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie, 
starosta staszowski Andrzej Kruzel, bur-
mistrz miasta i gminy Staszów Romuald 
Garczewski, dyr. biura senatora Mie-
czysława Gila w Staszowie Józef Mało-
bęcki i przewodniczący Międzyszkolnej 
Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ 
,,Solidarność” Pracowników Oświaty w 
Staszowie Marek Poniewierka. 

Burmistrz Romuald Garczewski na 
ręce sołtysa Koniemłotów Roberta Wi-
danki symbolicznie przekazał nowe bo-
iska szkolne wraz z piłką, którą odebrał 
jeden z uczniów miejscowej szkoły. Pod-
sumowano także projekt pt. ,,Przeszłość 
dla przyszłości – mała ojczyzna w rękach 
młodzieży”, jaki zrealizowali członkowie 
Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości i 
Parafii Koniemłoty ,,Przyszłość”. Na ko-
niec wszyscy uczniowie, którzy zajęli 3 
kolejne miejsca w turnieju piłkarskim i 
biegach, otrzymali puchary, dyplomy i 
medale.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Kwiaty przed obeliskiem ks. Romana Kotlarza składa najbliższa jego rodzina,  
w środku siostra księdza Michalina Kawalec.

Uczniowie w kategorii Szkół Podstawowych, najlepsi w turnieju piłkarskim. 

Uczniów, realizujących projekt ,,Przeszłość dla przyszłości”, nagrodzono dyplomami.

Wszyscy uczniowie, którzy zajęli 3 kolejne miejsca w turnieju piłkarskim i biegach, 
otrzymali puchary, dyplomy i medale. Organizatorem sportowych zmagań były: 

Miejsko-Gminny i Powiatowy Zarząd LZS w Staszowie.

Kwiaty składają przedstawiciele władz powiatu oraz miasta i gminy Staszów.

Senator Mieczysław Gil przecina wstęgę ,,Krzyża Katyńskiego”.
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W hołdzie powstańcom, 
w 150 lat później

W uroczystości, która odbyła 
się w odpust Podwyższenia Drze-
wa Krzyża Świętego, uczestniczyły 
rzesze wiernych, mieszkańcy regio-
nu świętokrzyskiego oraz turyści. 
Rolę Świętego Krzyża w dziejach 
Polski podkreślał superior klasztoru 
o. Zygfryd Wiecha. Przypomniał, 
że w latach: 1861-1862 doroczna 
uroczystość Podwyższenia Krzyża 
Świętego przerodziła się w wielką 
mobilizację ludu świętokrzyskiego. 
Do wydarzeń sprzed 150 lat nawią-
zywał także biskup Krzysztof Nit-
kiewicz, Ordynariusz Diecezji San-

Uroczysta msza święta na Świętym Krzyżu pod przewodnictwem bi-
skupa sandomierskiego ks. dr. Krzysztofa Nitkiewicza, zakończyła w nie-
dzielę, 15 września br., wojewódzkie obchody 150. rocznicy powstania 
styczniowego.

domierskiej, powiedział m.in.: ,,…
Powstania nas ocaliły, nasz naród i 
naszą Ojczyznę. Dziedzictwo to nas 
zbliża i może być źródłem dumy 
wśród narodów Europy”.

W uroczystości uczestniczyli 
potomkowie powstańców stycz-
niowych walczących na ziemi 
świętokrzyskiej: Maria Mazaraki, 
Stanisław Deskur, Andrzej Wie-
lowieyski, Andrzej Jordan i Jan 
Chryzostom Czachowski, którzy 
z rąk przewodniczącego Sejmiku 
Tadeusza Kowalczyka i marszał-
ka Adama Jarubasa otrzymali pa-

miątkowe grawertony. ,,Jesteście 
żywym ogniwem w pokoleniowym 
łańcuchu naszej pamięci narodo-
wej. Wasi przodkowie dali przykład 
niekłamanego patriotyzmu, a Wam 
nie brakło sił, by iść drogą ku nie-
podległości” - podkreślał marszałek 
Adam Jarubas. ,,Jesteśmy szczęśli-
wi, że możemy tutaj być i uczestni-
czyć w tej pięknej uroczystości, by 
uczcić pamięć naszych przodków” 
- mówiła Maria Mazaraki, wnuczka 
Jana Mazaraki, rotmistrza kawalerii 
narodowej, który walczył w wie-
lu bitwach powstańczych, m.in. w 
okolicach Miechowa i Olkusza. Był 
autorem pamiętników, dzięki któ-
rym znamy przebieg wielu walk po-
wstańczych. 

Odczytano apel pamięci, a żoł-

Wśród walczących w bitwie pod Świętym Krzyżem byli członkowie ,,Chorągwi rycerstwa ziemi staszowskiej”.

Tablicę pamiątkową w kruchcie kościoła klasztoru na Świętym Krzyżu odsłonili, od lewej: przewodniczący Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz i marszałek 

Adam Jarubas.

Uroczystej mszy świętej przewodniczył biskup 
sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz.

Marszałek Adam Jarubas dziękował wszystkim, którzy 
włączyli się w organizację obchodów 150. rocznicy 

wybuchu powstania styczniowego.
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Potomkowie powstańców: Stanisław Deskur*, Maria Mazaraki i Andrzej Wielowieyski, odbierają pamiątkowe 
grawertony z rąk przewodniczącego Sejmiku Tadeusza Kowalczyka.

Andrzej Deskur (1825 - 1903) - działacz niepodległościowy, powstaniec styczniowy, 
dwukrotny zesłaniec w głąb Rosji.

nierze z 5. Batalionu Dowodzenia 
2. Korpusu Zmechanizowanego w 
Krakowie, oddali salwy honorowe. 
Uroczystość uświetniła Orkiestra 
16. Batalionu Powietrzno-Desanto-
wego z Krakowa.

Po mszy świętej w kruchcie ko-
ścioła odsłonięto tablicę pamiątko-
wą ,,W Hołdzie Bohaterom Powsta-
nia Styczniowego w 150. Rocznicę 
Walk o Nieodległą Polskę. Miesz-
kańcy Województwa Świętokrzy-
skiego, 15 września 2013 r.” Na 
błoniach przed klasztorem Grupy 
Rekonstrukcji Historycznych zapre-
zentowały inscenizację z okresu po-
wstania styczniowego – bitwę, któ-
rą stoczono pod Świętym Krzyżem, 
w okolicy Nowej Słupi, podczas 
której powstańcy walczyli z wojska-
mi rosyjskimi. Do historii przeszła 
jako bitwa pod Świętym Krzyżem.

Uroczystość na Świętym Krzyżu 
zwieńczyła obchody 150. rocznicy 
powstania styczniowego, które od 
22 stycznia odbywały się w regio-
nie świętokrzyskim. Towarzyszyły im 
liczne wydarzenia, poszerzające na-
szą wiedzę historyczną o wydarze-
niach sprzed 150 lat: sesje nauko-
we, wystawy, konferencje, marsze i 

rajdy piesze szlakami powstańczych 
potyczek. Marszałek Adam Jarubas 
dziękował wszystkim, którzy włą-
czyli się w organizację rocznicowych 
obchodów. m.in. samorządowcom, 
młodzieży, naukowcom i nauczy-

cielom, którzy odkrywali nieznane 
fakty powstania i przybliżali drogę 
Polaków do niepodległości.

Źródło: Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego  

(tekst i foto).

w połowie lutego 1864 roku ,,...gdy 
Andrzej Deskur w Szczecnie odrzekł 
do Bentkowskiego - Pan jesteś wro-
giem naszego narodu, a wrogowi 
słowa honoru się 
nie daje - przysko-
czył Bentkowski 
do niego i kula-
kiem szturchnął 
go w pierś, wte-
dy Andrzej palnął 
Moskala w pysk, 
aż się ten prze-
wrócił. Obecni 
temu oficerowie 
rosyjscy rzucili się 
na Deskura i pię-
ściami a nawet 
pałaszami bić go 
poczęli - przewró-
cili na posadzkę. 
Wtedy Bętkowski 
r o z w ś c i e c z o n y 
kopał go nogami 
i znęcał się nad 
nim, ... jego i in-
nych kazali soł-
datom pokrępo-
wać powrozami i 
wrzucić do jakie-
goś chlewa, gdzie 

* Z obszernej wiedzy Pana dr. 
Stanisława Deskura, od ośmiu 
lat korzystamy przy opracowy-
waniu powiatowych projektów 
edukacyjnych, w szczególności 
dotyczących naszej współpracy 
z Ukrainą. Tak było i tym razem, 
w trakcie pisania projektu pt. 
„Świętokrzyski thriatlon, w 150. 
rocznicę powstania styczniowe-
go”, czyt. na str. 25. 

Fragment pamiętników rotmi-
strza Jana Mazarakiego, w których 
wspomina Andrzeja Deskura, pra-
dziadka obecnego na uroczystości 
dr. n. rol. Stanisława Deskura.  ,,…
Tej nocy, zaraz po kolacji pojecha-
łem z ojcem moim do Iżykowic 
do Andrzeja Deskura, by mu za-
meldować mój pobyt w Kołkowie 
i przedstawić potrzeby oddziału 
względem furażu dla ludzi i koni, 
jako też niektórych braków w 
uzbrojeniu żołnierzy, nadto wy-
miany kilkunastu koni, które dłużej 
służyć już nie mogły. Wszystko to, 
ten czynny i energiczny patriota 
na drugi dzień załatwił, odwiedził 
mój oddział, przekonał się o jego 
potrzebach i codziennie bywał u 
nas..." oraz moment aresztowania 

przebyli przez noc, aż do rana. Na 
drugi dzień Moskale zabrali ich do 
Kielc, skąd odstawiono ich w głąb 
Rosji."
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Wśród aktorów nie zabrakło troj-
ga głównych bohaterów: Leonarda 
Pietraszaka, grającego pułkownika 
Krzysztofa Dowgirda, Macieja Rayza-
cherach, odtwórcy roli kpt. Knothego 
i Elżbiety Starosteckiej, która wcie-
liła się w postać starościanki Anny 
Ostrowskiej . W pierwszym dniu spo-
tkania, w sobotę 28 września br., do-
stojni goście, osobiście posadzili swoje 
drzewka w ,,Rytwiańskiej Alei Gwiazd 
Aktorów i Twórców serialu ,,Czarne 

,,40 lat minęło 
jak jeden dzień”

Niezwykłe spotkanie miało miejsce w ,,Pustelni Złotego Lasu w Rytwia-
nach”. W dniach 28 – 29 września br., uroczyście obchodzono tam 40-le-
cie znanego i cenionego, przez co najmniej 3 pokolenia widzów, serialu 
,,Czarne chmury”. Z tej okazji zjechali do Rytwian aktorzy oraz pracowni-
cy planu filmowego, a także liczni fani tej kultowej produkcji lat siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku, wśród których byli tacy, którzy pamiętali 
realizację scen w zabytkowych murach pokamedulskiej pustelni.

Leonard Pietraszak i Anna Popek.

Swoje drzewko w ,,Rytwiańskiej Alei Gwiazd” posadził Leonard Pietraszk.

Wśród zaproszonych gości, od lewej: starosta staszowski Andrzej Kruzel, dyr. Małgorzata Garczewska, wojewoda 
świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba z wnuczką, burmistrz Staszowa Romuald Garczewski, wójt gminy Rytwiany 

Grzegorz Forkasiewicz.

Maciej Rayzacher i Anna Popek.

Elżbieta Starostecka mogła być w Rytwianach tylko  
w pierwszy dzień benefisu.

Gratulacje i życzenia aktorom i twórcom serialu złożyła 
wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba.

Podobnie uczynili: wiceminister obrony narodowej 
Beata Oczkowicz i wicemarszałek województwa 
świętokrzyskiego dr n med. Grzegorz Świercz.

chmury”, z okazji Jubileuszu 40-lecia”. 
Drzewko nieżyjącego Ryszarda Pietru-
skiego, grającego rolę wachmistrza 
Kacpra, posadził osobiście Leonard 
Pietraszak. Otwarto muzeum serialu, 
w którym zgromadzono różne rekwi-
zyty użyte podczas kręcenia filmu.

 Główna część benefisu mia-
ła miejsce w niedzielę, 29 września 
br., na placu przyklasztornym. Bez-
pośrednio przed mszą świętą, której 
przewodniczył ks. Jan Oleszko – rektor 
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Laudację wygłosił wybitny aktor scen polskich i światowych Andrzej Seweryn.

Przyjacielowi podziękował Leonard Pietraszak.

Finałowa scena benefisu z udziałem członków Chorągwi Rycerstwa Zamku Szydłów.

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. rektor Jan Oleszko.

Na ekranie przywołano pamięć tych, którzy odeszli, Stanisław Niwiński zagrał w 
,,Czarnych chmurach” kpt. dragonów Zarębę.

Na galerię gwiazd zmierza płk Dowgird, Leonard Pietraszak.

Dziewczęta z grupy „Kleks” wcieliły się w rolę aktorów trupy teatralnej, jaka przed 
czterdziestoma laty zagościła w Pustelni.

Kościoła p.w. św. Karola Borome-
usza Księży Palotynów na podkie-
leckiej Karczówce, wyświetlono na 
telebimie zdjęcia zmarłych aktorów 
i twórców serialu. Wśród tych, któ-
rzy odeszli, byli niezapomniani: Ja-
nusz Zakrzeński, Edmund Fetting, 
Mariusz Dmochowski, Stanisław Ni-
wiński, Marian Glinka oraz ponad 30 
innych aktorów i osób związanych z 
polskim filmem.

Całą imprezę świetnie prowadzi-
ła Anna Popek, a wspaniałą laudację 
wygłosił sam Andrzej Seweryn znany z 
wybitnych kreacji filmowych i teatral-
nych nie tylko w kraju, ale także i za 
granicą.

Tekst i foto: Jan Mazanka  
i Michał Skrętek
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W Daleszycach, pamiątkowa fotografia z posłem Andrzejem Bętkowskim i przyjaciółmi.

Sympatyków przybywa, Karolina z Kutna  
i Michał z Warszawy W mundurach polskich, inscenizacja - wrzesień 1939.

Na daleszyckim Rynku w dniu 11 sierpnia br., w czasie przeglądu 
umundurowania przed rozpoczęciem uroczystości.

W czasie inscenizacji walk wrześniowych 1939 roku, strzelcy w mundurach 
niemieckich.

W drodze do daleszyckiego kościoła. Przed pomnikiem poległych w czasie II wojny światowej.

Między innymi, w dniu 11 sierp-
nia br., z przyjemnością, ale także i 
z satysfakcją, świetnie umunduro-
wanych i ,,uzbrojonych” strzelców, 
z herbem powiatu staszowskiego 
na rękawach, mogliśmy oglądać na 
daleszyckim Rynku, podczas uroczy-
stości z okazji 69. rocznicy wymarszu  
1 Batalionu 4 Pułku Piechoty Legio-
nów Armii Krajowej na akcję ,,Burza”. 

Zawsze możemy liczyć na udział 
strzelców w wydarzeniach roczni-
cowych organizowanych przez wła-
dze powiatu staszowskiego. W tym 
roku szczególnie jesteśmy wdzięcz-
ni młodzieży i komendantowi za 
uczestnictwo w marszach i podczas 
odsłaniania tablic poświęconych 
150. rocznicy wybuchu powstania 
styczniowego. Jak zwykle nieoce-
nione usługi strzelcy oddali w czasie 
realizacji ,,powstaniowego” projek-
tu polsko-ukraińskiej wymiany mło-
dzieży (czyt. na str. 25). 

Redakcja.

Pracowity sezon

Dobiegający pomału do końca 2013 rok, podobnie jak wszystkie po-
przednie lata, szydłowscy strzelcy mogą zaliczyć do pracowitych i uda-
nych. Sporządzony przez komendanta st. insp. Związku Strzeleckiego 
Mariana Lesiaka ,,Kalendarz imprez i uroczystości okolicznościowych od-
działu Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego w Szydłowie”, jest re-
alizowany w 100%, a także i poszerzony przez wydarzenia, do udziału  
w których strzelcy zostali zaproszeni poza ustalonym programem. 
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Laureaci III miejsca ogólnopolskiego konkursu „Żydzi 
w naszej pamięci”: Anita Grosicka  uczennica Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Stanisława 
Staszica i Brian Kaczmarczyk z Liceum im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Staszowianie z pozostałymi laureatami konkursu.

W dniu 27 września 2013 roku w 
Warszawie w Muzeum Historii Ży-
dów Polskich odbyła się uroczysta 
Gala Finałowa Konkursu historyczne-
go z cyklu „Historia i Życie”. Temat 
VIII edycji brzmiał „Żydzi w naszej 
pamięci”. Na uroczystość ogłoszenia 
wyników i wręczenie nagród zostali 
zaproszeni  Anita Grosicka  uczen-
nica Liceum Ogólnokształcącego w 
Zespole Szkół im. Stanisława Sta-
szica i Brian Kaczmarczyk z Liceum 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
wraz z opiekunami Edytą Utnik i To-
maszem Bieleckim. Młodzi staszo-

Młodzi staszowianie pamiętają o historii
Wiele słyszy się obecnie narzekań na młode pokolenie Polaków, krytykuje ich poglądy i styl życia, 

a już szczególnie stosunek do historii. Nie do końca jest to prawdą czego dowodem może być ostatni 
sukces uczniów staszowskich szkół ponadgimnazjalnych.

wianie zostali laureatami konkursu i 
zajęli exeqwo III miejsca. Nagrodzeni 
zostali upominkami  książkowymi, 
finansowymi oraz pamiątkowymi 
dyplomami. Dodatkowo wyróżnie-
nie otrzymała również pani Edyta 
Utnik z Zespołu Szkół za opiekę na 
uczniami przygotowującymi pra-
cę w kolejnych edycjach konkursu. 
Tematem pracy Anity  były: „Śla-
dy zamieszkiwania Żydów w mojej 
okolicy”. Brian napisał pracę Sztetel 
Stashev, wędrówka śladami Żydów 
w Staszowie. Obie prace zostały 
ocenione bardzo wysoko za bogatą 
dokumentację bibliograficzną i fo-
tograficzną. O uznaniu może świad-

czyć również fakt zamieszczenia 
ich w wydanej publikacji dotyczącej 
konkursu, którą otrzymali laureaci, 
opiekunowie oraz biblioteki szkol-
ne. Przy tej okazji nasi uczniowie 
mogli zwiedzić nowo zbudowane 
i dopiero otwarte Muzeum Historii 
Żydów Polskich. Gmach muzeum 
to bardzo nowoczesny budynek, 
ma mieścić sale dydaktyczne, pra-
cownie i główną ekspozycję, która 
będzie otwarta w roku przyszłym. 
Zajmować będzie powierzchnię  
4 tys. m2. Jej urządzenie kosztować 
będzie 170 mln zł, natomiast sama 
budowa pochłonęła 200 mln zł. 

Tekst i foto: dr Sławomir Maj

Od 17 do 25 września br., piętna-
stoosobowa grupa uczniów Zespo-
łu Szkół im. Stanisława Staszica w 
Staszowie wraz z opiekunami panem 
Krzysztofem Janikiem i panią Marią 
Arendarską wyjechała do Serbii. Po-
mysł ten został zainicjowany przez 
Milana Stankovica, ucznia „Gimnazi-
ja Becej” oraz Aleksandrę Kowalcze, 
uczennicę „Staszicówki”. Poznali się 
oni podczas wielokulturowej wy-
miany w Niemczech odbywającej się 
w wakacje ubiegłego roku. Po uzy-
skaniu zgody dyrekcji obu placówek 

Nigdy nie możemy być pewni, co czeka nas w przyszłości. Czasem 
może ona nas miło zaskoczyć, czasem spłatać figla, ale najważniejsza jest 
spontaniczność. Decyzje podejmowane pod presją chwili, uczuć i emocji. 
Tak właśnie narodził się pomysł zrealizowania projektu wymiany szkol-
nej.  W kwietniu Serbowie poznawali klimaty polskie - naszą codzienność.  
A teraz my Polacy, mieliśmy możliwość odkrycia bałkańskiej kultury.

Serbia krajem kukurydzy 
i ciekawych ludzi

oraz podpisaniu obustronnego poro-
zumienia, młodzi zaczęli działać.

„Zawsze mogliśmy liczyć na 
wsparcie dyrektora - pana Sławomi-
ra Maja oraz innych nauczycieli. Bez 

nich nie dalibyśmy sobie rady. Włoży-
liśmy dużo wysiłku w przygotowanie 
pierwszej części wymiany, ale opła-
cało się! Tuż po wyjeździe naszych 

c.d. na następnej stronie
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słowiańskich przyjaciół, nie mogłam 
doczekać się, aby móc zobaczyć ich 
ponownie i zasmakować serbskiej 
kultury.” - wspomina Iza Borycka.

Nastał długo oczekiwany przez 
wszystkich dzień. Spontaniczny po-
mysł wymiany stał się rzeczywisto-
ścią. Po trzynastu godzinach podróży 
przez Polskę, Słowację i Węgry w koń-
cu znaleźliśmy się na terytorium Re-
publiki Serbskiej. Zaskoczył nas krajo-
braz tego kraju. Nie spodziewaliśmy 
się, tak dużej ilości pól uprawnych, 

a w szczególności pól kukurydzy. 
Można ją było zauważyć w każdym, 
nawet najmniejszym gospodarstwie. 
Pomiędzy miastami rozciągały się 
również niezliczone hektary słonecz-
ników i soi. 

Rolnictwo to ważna gałąź gospo-
darki, z której Serbia czerpie najwię-
cej dochodów. Najlepiej rozwiniętym 
rolniczo regionem w kraju jest Vojvo-
dina, przede wszystkim ze względu 
na bardzo żyzne gleby - czarnoziemy, 
które dają obfite plony kukurydzy, 

Nasz serbski przewodnik w Karlovicach.

Belgradzka twierdza.

W zamku Fantast.

Folklor w Nowym Sadzie.

słoneczników, soi, pszenicy.
Zostaliśmy przywitani według sło-

wiańskiej tradycji chlebem i solą. „To 
było niesamowite móc znowu się zo-
baczyć. Po tak długiej przerwie. Wie-
le się zmieniło przez ten czas, jednak 
nasza znajomość przetrwała. I trwać 
będzie...” - mówi Paweł Rokita. Każdy 
dzień w Serbii był dokładnie zaplano-
wany przez naszych partnerów. Spoty-
kaliśmy się codziennie w miejscowości 
Becej, gdzie znajduje się szkoła. Jest to 
malownicze miasteczko położone nad 
rzeką Tisa. Każdy może odnaleźć tam 
coś dla siebie. Znajduje się tam nie 
tylko dużo pubów, restauracji i kanto-
rów, ale również piekarni, sklepików, 
parków, a nawet muzeów! Przyciąga 
to wielu turystów i jest bardzo waż-
ne dla odnowy miasta, które stara 
się powrócić do dawnej świetności 
po konflikcie bałkańskim. Obszar ten 
wyróżnia się wielokulturowością. Cała 
Vojvodina, prowincja zlokalizowana w 
północnej części kraju jest zamieszki-
wana przez Serbów i Węgrów, dwie 
nacje, które mogą być wzorem do na-
śladowania. Kościół katolicki i cerkiew 
znajdujące się na tej samej ulicy nie 
były obcym widokiem.

Naszym marzeniem była podróż 
do Belgradu, stolicy Serbii. Zszokował 
nas widok ruin budynków cywilnych, 
zniszczonych w skutek bombardo-
wań NATO w 1999 r. Nie wszystkie 
budowle są odnowione. Potrzeba na 
to pieniędzy i czasu. Wojna skończyła 
się tak niedawno, a mimo to miasto 
dąży do tego, aby uważać je za no-
woczesne. Nie byliśmy w stanie zwie-
dzić wszystkiego w ciągu jednego 
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Pożegnanie w teatrze w Beczeju.

„Beczejska weczera” w restauracji Panorama.

W czasie zwiedzania Nowego Sadu.

dnia, dlatego zadowoliliśmy się oglą-
daniem charakterystycznych budowli 
z okien autobusu, m.in. Belgrade Fair, 
gdzie w 2008 roku odbył się finał 
Eurowizji i Hipodrom, greckie kolo-
seum. Największe wrażenie zrobiła 
na nas Cerkiew św. Savy, jedna z naj-
większych świątyń prawosławnych 
w Europie. Zaliczana jest także do 
czołówki największych katedr świata. 
Niesamowite wrażenie wywarł na nas 
widok Nowego Sadu, czyli drugiego 
pod względem ludności miasta w 
Serbii. Miasto turystyczne o bogatej 
przeszłości. Piękne, kolorowe, w któ-
rym mieszkała żona Alberta Einsteina.

Mieszkanie w domach naszych 
serbskich znajomych pozwoliło nam 
zapoznać się z ich obyczajami. Za-
smakowaliśmy tradycyjnej serbskiej 
kuchni. Zauważyliśmy podobieństwa 
i różnice pomiędzy naszymi krajami. 
Serbowie są bardzo otwartym na-
rodem. Ludzie potrafią cieszyć się z 
każdego dnia, z najmniejszej rzeczy, 
uśmiechu czy uczynku. Kochają prze-
bywać w towarzystwie, rozmawiać 
i wspólnie spędzać każdą możliwą 
chwilę.

Chociaż kraj ten obecnie nie jest 
zaliczany do europejskich potęg, w 
latach 90. był liczącym się na arenie 
międzynarodowej. A co najciekawsze 
Serbowie to najbliżej spokrewniony 
naród z naszym! Warto zobaczyć ten 
kraj! I poczuć ten klimat: zapach ku-
kurydzy, widok słoneczników, smak 
kołaczy i dźwięk serbskiej muzyki. Na 
zakończenie warto zacytować słowa 
naszego opiekuna Krzysztofa Janika: 
,,Być na Bałkanach, a nie być w Serbii 
to grzech”.

Tekst i foto:
Aleksandra Kowalcze i przyjaciele
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To nasz świat… 
„Niechże Pani pisze nadal tak jak 

do tej pory” – w trybie niemal rozkazu 
nakazała mi jedna z Czytelniczek. „Tak 
się nie robi nawet kotu” - za Wisławą 
Szymborską powtórzył, rozczarowany 
moim pomysłem, mój uczeń Marian 
Tomporowski z Łodzi, przywołując 
znany wiersz noblistki o kocie, którego 
osierociła właścicielka.

Pozostaję, więc nadal przy starej 
formie „naszego świata” w związku z reakcją moich Czytelni-
ków, których zaskoczyła i zdziwiła decyzja zmiany formy moich 
tekstów, bo „stara” według Nich jest najlepsza. Będę je nieco 
modyfikowała i zmieniała.

Dzisiejszemu nadaję podtytuł „Co do słowa z Andrzejem”. 
Nie chcę bowiem okazać się hipokrytką, bo znamy się bardzo 
długo i „jesteśmy po imieniu”, stąd taka forma rozmowy. A „co 
do słowa” oznacza dokładne, dosłowne przytoczenie odpo-
wiedzi Andrzeja na moje pytania. Myślę, wybiegając nieco w 
przyszłość, o przeprowadzeniu podobnej rozmowy ze starostą 
Andrzejem Kruzlem. Wówczas pytania będą dotyczyły wyłącz-
nie jego pracy. Uznaję teraz, że odpowiedzi Andrzeja były 
szczere i nasi Czytelnicy poznają Go nieco bliżej, jako syna, 
męża, ojca i najszczęśliwszego na świecie dziadziusia, Andrzeja.

No, to zaczynajmy:

Jak patrzysz w lustro, kogo w nim widzisz? Powiedz 
kilka zdań o sobie.

Siebie, człowieka, który bije się myślą, że już nigdy nie 
będzie tym, kim był wcześniej. Mam coś z romantyka, chociaż 
nie piszę wierszy. Lubię weekendy, słońce i wodę, kolor niebie-
ski wpadający w granat. Może nie widać po mnie, ale lubię też 
pojeść. Pasjonuje mnie dom, ogród i przyroda. Praca w samo-
rządzie daje mi pełną satysfakcję i spełnienie marzeń, dotyczą-
cych realnego zmieniania otoczenia na lepsze i doskonalsze.

Dzieciństwo, jak je wspominasz? Co na zawsze zapamię-
tałeś z tego okresu życia?

Moi rodzice dali mi piękne kolorowe dzieciństwo mimo 
„obłędu”, w jakim żyli. Pozwolili dorastać w odpowiednim 
tempie i pchnęli w dorosłość w odpowiednim momencie. Las, 
drewniany dom z piecem i okapem, lampa naftowa i babcia 
Rozalia, opowiadająca wieczorami różne historie to bajkowy 
klimat i utrwalone niezapomniane chwile z dzieciństwa. Starsi 
koledzy, przewodnicy po „tajemniczych” zakątkach poznawa-
nego świata. Zwierzęta domowe: konie, krowy, kaczki, gęsi i 
pies najwierniejszy przyjaciel z tamtego okresu, tulący się wie-
czorami przy palenisku do malucha, którym byłem ja. To nieza-
pomniane chwile dzieciństwa.

Pamiętasz, kim wtedy chciałeś być?
Czarodziejem zmieniającym świat na lepszy i mającym moc 

uzdrawiania szczególnie ludzi bliskich. Mając cztery lata, zapa-
miętałem umierającego dziadka – wtedy najbardziej ukocha-
nego i najbliższego towarzysza życia. Chciałem zostać lekarzem 
lub architektem, aby leczyć lub budować.

Pierwsza ważna książka w Twoim życiu?
Nie wiem, czy ważna, ale tę, którą zapamiętałem to powieść 

pt. ,,Czarne stopy” Seweryny Szmaglewskiej. Wracając po 
latach do jej treści i przesłania, wiem, że człowiek zagubiony 
i błądzący, z pomocą innych, dzięki ich życzliwości i wsparciu, 
może odnaleźć siebie i ujawnić swe najlepsze strony. W dzie-
ciństwie dowiadywałem się tego, czytając książki, jako starszy 
człowiek przypominam sobie, że tak naprawdę jest.

Lubiłeś chodzić do „podstawówki”? który okres zdo-
bywania wiedzy, łącznie ze studiami (wiem, że ukończyłeś 
dwa fakultety) najlepiej wspominasz?

W życiu człowiek zawsze się uczy. Okres poznawania, zdo-
bywania wiedzy to najcenniejszy dar dany człowiekowi i gdy 
on trwa jest najwspanialszy, niezależnie od wieku. Oczywiście 

studia to najaktywniejszy okres w moim życiu w sensie poznaw-
czym: założenie rodziny, dzieci, pierwsze kroki w polityce i życiu 
społecznym, budowa podstaw materialnych własnej rodziny to 
ten okres. Kilka lat studiowania.

Jakie są według Ciebie współczesne kobiety? Co sądzisz o 
feministkach i o Partii Kobiet?

Motorem postępu są przedsiębiorcze, aktywne, ambitne i 
konsekwentne w działaniu. Inteligencja połączona z obowiązko-
wością i pracowitością przyniosła czas prawdziwej emancypacji. 
Kobiety, które pragną i czują potrzebę zrzeszania się i tworzenia 
takich organizacji, nie mają i nie będą mieć we mnie przeciw-
nika. Jeśli organizacje, stowarzyszenia czy partie spełniają  ocze-
kiwania swoich członków, to jest dobrze. Mądrość, spryt i uroda 
potrafi zmienić wiele i kobiety mają wpływ na rozwój, tego wła-
śnie im życzę.

Wiem, także od mojego ojca, kim był Twój i jakie miał 
trudne życie. W kilku zdaniach powiedz o nim. Wiem, że to 
trudne, ale spróbuj krótko to uczynić.

Tata kochał, bardzo kochał, choć nie okazywał tego. Łagier-
nik, Sybirak z utraconą młodością, płaczący duszą, płakał „do 
środka”, nigdy na zewnątrz. Twardziel z naturą anioła. Powia-
dał – więcej powiem Ci, jak dorośniesz i nie musiał. Życie to 
„więcej” przynosi samo. Przeżywał z nami nasze dorastanie i 
przekazywał wnukom to „coś”, co pozostało w duszy następ-
nego pokolenia. Był i pozostanie dla nas synów i wnuków na 
zawsze niedoścignionym wzorem prawego, uczciwego czło-
wieka, pełnego wiary i niosącego nadzieję ludziom żyjącym w 
beznadziei. Powtarzał nam synom, że w życiu nie chodzi o to, 
jak się bić, ale nauczyć się przyjmować ciosy, żeby móc dalej 
walczyć. Przestrzegał przed tym, aby nigdy w życiu nie zabrakło 
nam czasu na  okazywanie  uczuć. Prosty, Wielki Człowiek. Teraz 
już tylko w pamięci.

Rodzina jest dla mnie…
Rodzina jest dla mnie i była pierwszą, najcenniejszą szkołą, 

która co prawda nie wystawia żadnych dyplomów, ale posiada 
certyfikat swojej, jakości w postaci mojej osoby. Dzięki jej zna-
komitym „profesorom” nauczyłem się być człowiekiem. Tato 
nauczył mnie akceptacji dla ludzi, którzy myślą i postępują nieco 
inaczej niż ja.

Idą drogą ustalonych przekonań. Dziadkowie byli najwspa-
nialszymi wykładowcami dobrych manier i historii. Dom był i 
jest miejscem, gdzie mogę przynosić swoje smutki i wymieniać 
je na radość. To tu odpoczywam po dniach zmagań, zwierzając 
się moim najbliższym, zarówno ze swoich niepowodzeń, jak i 
małych sukcesów czy planów na przyszłość.

Twoje dzieci i ich rodziny, jak one postrzegają dzisiejszy 
świat? A wnuk już dorasta do wspólnych zabaw z dziadkiem?

Wielopokoleniowa, kultywująca tradycje rodzina jest zawsze 
sobie bliska i pełna pozytywnych emocji. Tak też postrzega świat. 
Szczęście dopełnia nowe pokolenie, któremu pragnie się uchy-
lić nieba. Tak wygląda normalna, polska rodzina i do tej grupy 
należy również nasza.

Tradycje w Twojej rodzinie wyniesione z waszych domów 
rodzinnych. Które z nich są dzisiaj „wasze” i Twoich dzieci?

W mojej rodzinie od dawna są ustalone pewne wzorce 
zachowania, obyczaje i tradycja. Pierwszym zwyczajem panu-
jącym w mojej rodzinie, który pamiętam od dziecka to wspólne 
spożywanie obiadu. Wspólne biesiadowanie uczy szacunku 
do siebie samych i innych ludzi, okazywania uczuć i tego, co 
najważniejsze: szczerości. Innym zwyczajem, jaki panuje w 
naszej rodzinie, zwłaszcza podczas świąt, to przygotowania 
świąteczne. Wspólna wigilia i wspólne śniadanie wielkanocne. 
Ważne elementy to świętowanie ważnych dat rodzinnych, 
kościelnych i państwowych – polskich. Tradycja świętowania 
niedzieli, – jako szczególnego dnia w tygodniu i łączenia się 
niezależnie od miejsca pobytu ( w różnych częściach świata i 
kontynentów ) we wspólnej modlitwie poprzez udział we mszy 
świętej. Te tradycje są nasze, niezależnie od miejsca, wieku 
członków rodziny, pokoleń. Sięgają dziadków i obejmują pra-
wnuków. To jest element siły, który pozwolił przetrwać rodzinie 
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najtrudniejsze czasy rozstań, tułaczki, dawał siłę do odbudowy 
materialnej rodziny.

Powiedz, jakim jesteś człowiekiem ? Jaka cecha (może 
być dwie, trzy) Twojego charakteru jest największą Twoją 
zaletą, a jakiej wady najbardziej nie lubisz ? 

Normalnym, zwyczajnym człowiekiem z zaletą kochania 
drugiego człowieka. Kształcenia myślenia i niebycia czyjąś wła-
snością. Wadą, że czasem nie radzę sobie ze swoimi emocjami, 
ponadto przejmuję  się wszystkim, nawet gdy tego nie wyma-
gają okoliczności.

Wymień dwie wady, które wytyka ci żona ? 
Nigdy mi tego „nie wyartykułowała”. O to trzeba zapytać ją 

osobiście.
Czy rzeczywiście mężczyźni są dzisiaj słabszą płcią ?
Biorąc pod uwagę statystyki zdrowia i śmiertelności, to tak. 

W innych kwestiach zostawię to pytanie bez odpowiedzi jako 
temat otwarty. 

Wiem, że palisz, czy trudno walczyć z nałogiem ? Próbo-
wałeś ? Masz jakieś sposoby ?

Matka natura sama ostrzegła: mówi nałogom „NIE”. Jej 
trzeba się słuchać. 

Co uznajesz za swój największy życiowy sukces ?
To, że codziennie wstaję rano i mogę śmiało sobie spojrzeć 

w lustrzane odbicie oczu, bo nie zrobiłem niczego wbrew sobie. 
Czy jest coś w twoim życiu, czego nie zrobiłeś, a chciałbyś 

zrobić ?
Są rzeczy, których się już nie da wykonać. Więcej czasu spę-

dzić z dziećmi, są już dorosłe. Może nadrobię to z wnukami, 
pośrednio odrabiając zaległość przeszłości.

Trzy najważniejsze priorytety w Twoim życiu ?
Mieć wokół siebie osoby, które się kocha, mieć przyjaciół i 

mieć możliwość pomagania innym. 
Mówi się: „Z kim przystajesz, takim się stajesz”. A Ty z 

kim przystajesz ? 
Z każdym, kto tego pragnie. W każdym człowieku ukryty 

jest skarb i dobrze jest obcować z tymi, którzy się chcą z tobą 
dzielić. Dawanie z siebie i dzielenie się z drugim potrzebującym 
daje poczucie szczęścia. Kto nie chce być szczęśliwym? Ja jestem 
szczęśliwcem – spotkałem na swojej drodze wielu wspaniałych 
ludzi.

Czym jest dla ciebie przyjaźń ? Podobno, kto nie ma 
wrogów nie zasługuje na przyjaciół. To prawda ?

Przyjaźń to coś na wzór nieusuwalnego znamienia, przetrwa 
burze i nigdy nie zadrży. Przyjaźń nie zmienia się z czasem, ale 
potwierdza się nawet u progu przeznaczenia. Czy potwierdze-
niem zasługi na prawdziwych przyjaciół jest obecność wrogów 
– z taką tezą się nie zgadzam. Wrogów trzyma się w bezpiecz-
nym dystansie i pod kontrolą, aby nie zaburzyli i zdeformowali 
pozytywnych efektów przyjaźni i nie mieli możliwości skrzyw-
dzić przyjaciół.

Określ rodzaj swojej relacji z burmistrzem Romanem, czy 
to przyjaźń, czy też, idąc tropem klasyka, „szorstka przy-
jaźń” ?

Ja uważam, że to dobrze uformowana relacja oparta na wza-
jemnym szacunku, którą można podawać za wzór przyjaźni.

Boisz się upływającego czasu, myślisz niekiedy o staro-
ści?

Czas to nieskończoność a starość to jeden z nieuniknionych 
etapów życia, ale owocny w dojrzałe rady, okres pomnażania 
mądrości i łagodzenia namiętności. W życiu wszystko trzeba 
przeżyć, aby osiągnąć wieczne szczęście, na nie zasłużyć godnym 
życiem.

A może jakieś inne obawy, niepokoje, o siebie, o bliskich, 
o kraj, o dzisiejszy świat ? A jakie plany i osobiste zamierze-
nia ? 

Obawa moja związana jest z postawą człowieka XXI w, lęka-
jącego się Boga i usuwającego Go z życia, wprowadzającego 
własne zasady moralne. Indywidualizm człowieka zaspokaja-
jącego własne potrzeby i usuwającego na margines poświęce-
nie, szlachetność i godność to największa obawa o przyszłość 

rodziny, kraju, świata. Polecam lekturę Jana Pawła II „Przekro-
czyć próg nadziei” i tam znajdziemy odpowiedź na to trudne 
pytanie. Świat bez ponadczasowych zasad moralnych zmierzał 
będzie w pustkę i skazany jest na nicość i zagładę. Pomyślmy o 
tym poważnie teraz i tu. Chciałbym, aby nad moją przeszłością 
zapanowało miłosierdzie, nad teraźniejszością miłość a nad 
przyszłością Opatrzność. 

Piękna, głęboka myśl!!! 
Jak odreagowujesz stresy, co robisz dla swojego zdro-

wia i formy, można Cię spotkać np. na basenie, masz czas 
na relaks, może jakieś hobby czy pasje ?

Słucham muzyki, śpiewam, spaceruję głęboko oddychając, 
myśląc o przyjemnych rzeczach i ludziach, których kocham. 
Podziwiam piękno przyrody, wykonując prace pielęgnacyjne 
w ogrodzie, który uwielbiam. Towarzystwo tulącego się, pod-
starzałego jamnika pozwala mi odreagować skumulowane 
negatywne emocje w trakcie wieczornych spacerów. Od czasu 
do czasu pływanie i rowerowe wycieczki dopełniają elementy 
relaksu i ucieczki od stresujących obowiązków urzędniczych.

A masz poczucie humoru, także na swój temat ?
W towarzystwie, gdzie są ludzie z poczuciem humoru, czuję 

się dobrze i potrafię wczuć się w panujący nastrój zabawy, 
dokładając swoje elementy humoru. Humor i żarty dopusz-
czalne, ale ploty… nie.

Czego najbardziej w życiu żałujesz ? 
Żałuję tego, że obecnie żyję tak, że w końcowym etapie 

podróży po tym padole nie będę zadowolony z przeżytych 
chwil przeszłości. 

Czy są osoby, które wyjątkowo cenisz i za co ?
Za otwartość, optymizm i pozytywne nastawienie do życia. 

Tacy jeszcze są.
A czego u ludzi w ogóle nie tolerujesz ?
Dwulicowości, fałszerstwa, i egoizmu. Udawania kogoś, 

kim się nie jest.
Śpiewasz przy goleniu ? Lubisz muzykę ?
Słucham, nucę, śpiewam i czasem gram. Mam nadzieję, że 

nie na nerwach otoczeniu. 
Wiara w Twoim życiu. Co sądzisz o papieżu Franciszku ? 
Wiara, nadzieja i miłość cnoty, o których wiele się mówi 

i pisze. Człowiek jest tym elementem najważniejszym, który 
żyje, kocha i wierzy. Żyjąc -  odczuwa przyjemności, żyjąc -  
nadzieją widzi dalej, kochając - rozwija się i wierząc zapewnia 
sobie szczęśliwą wieczność i widzi wszystko w innym świe-
tle, w innej perspektywie. Warto wierzyć. Papież Franciszek 
– skromny, bezpośredni w kontakcie z ludźmi, kapłan służący 
Bogu dla dobra ludzkości. Kładzie nacisk na ewangelizację i 
powrót do wiary i Boga. 

Dokończ te dwie wypowiedzi. Patriotyzm dzisiaj to…, 
Jestem patriotą, ponieważ…

Patriotyzm dzisiaj to szacunek dla godła, hymnu, języka pol-
skiego i historii, szanowanie polskiej kultury i tradycji i dbanie 
o wspólne miejsce z trudem budowane przez pokolenia, troska 
o dobro wspólne. Uważam się za patriotę, ponieważ odziedzi-
czyłem bardzo rzadką cechę charakteru po swoich przodkach 
i wrażliwość na te elementy, które zawierają encyklopedyczny 
opis słowa „patriota”.

Bardzo dziękuję za rozmowę. Miało być ,,co do słowa” i 
było. Życzę Andrzeju, żeby spełniły się wszystkie Twoje plany, 
zamierzenia i marzenia związane z życiem osobistym i pracą 
zawodową. Mam nadzieję na następną rozmowę ze starostą 
Andrzejem Kruzlem.

Na koniec podzielę się krótką refleksją. Ktoś mnie ostrze-
gał, że mężczyźni nie chcą mówić szczerze o swoich uczuciach 
i emocjach w takich rozmowach jak ta. Jestem jednak mile 
zaskoczona. Myślę, że Czytelnicy z zainteresowaniem przeczy-
tają mój  „staro-nowy „nasz świat”, w którym starałam się przy-
bliżyć Państwu osobowość Andrzeja Kruzla. Czy mi się udało?

Wrzesień 2013
Jadwiga Szyszka
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Wsparcia finansowego orga-
nizacji zawodów i zakupu nagród 
udzielili: starosta staszowski Andrzej 
Kruzel, burmistrz miasta i gminy 
Staszów Romuald Garczewski, bur-
mistrz miasta i gminy Połaniec Jacek 
Tarnowski, wójt gminy Bogoria Wła-
dysław Brudek, wójt gminy Łubnice 
Anna Grajko, wójt gminy Oleśnica 
Leszek Juda, wójt gminy Rytwiany 
Grzegorz Forkasiewicz, wójt gminy 
Szydłów Jan Klamczyński, prezes Hut 
Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrze-

śniak, GDF Suez Energia Polska S.A. 
w Połańcu, Z.U.T. ,,Sprzętbud” w 
Staszowie – Mirosław Orszulak, Cen-
trum Ratownictwa ,,Elpoż” Sp. z o.o. 
w Zawadzie, Nadleśnictwo Staszów 
– nadleśniczy Adam Lubera, ,,Var-
mil” Sp. z o.o. w Rytwianach – Piotr 
Guca, ,,Drew – Trans” w Rytwianach 
- Władysław Linowski, Hurtownia 
Wodno-Kanalizacyjna ,,Bel-Pol” w 
Staszowie - Leszek Belusiak, Zakład 
Uboju Zwierząt Rzeźnych i Produkcji 
Wędlin ,,Adaś” w Sichowie Dużym – 

Barbara i Jerzy Adasiowie, ,,Dersław” 
Sp. z o.o. – Wiesław Woszczyna, 
PPHU ,,Subor” w Staszowie – Mar-
cin Ptak, PHU ,,Progres” w Staszowie 
– Helena i Jan Suska, Gminna Spół-
dzielnia ,,Samopomoc Chłopska” w 
Staszowie – prezes Barbara Gosz-
czyńska, PSS ,,Społem” w Staszowie 
– prezes Zygmunt Zmarzlik i Usługi 
Remontowo - Budowlane Zbigniew 
Dziuba, Koniemłoty. Więcej informa-
cji na: www.staszowski.eu.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W ćwiczeniach bojowych druhowie z MDP Wola Żyzna.

Druhowie OSP z Sichowa Małego, zwycięzcy w kategrii drużyn OSP.

Zawody podsumowali: 
poseł Andrzej Bętkowski, …

nadbryg. Zbigniew 
Muszczak oraz …

burmistrz Staszowa 
Romuald Garczewski

Nagrody wręcza starosta staszowski Andrzej Kruzel 
– wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP w Staszowie.

Puchary i dyplomy dowódcom zwycięskich drużyn wręczaj: starosta staszowski Andrzej 
Kruzel, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach nadbryg. Zbigniew 

Muszczak i burmistrz Staszowa Romuald Garczewski.

Dowódcy zwycięskich drużyn z osobami wręczającymi puchary.

W czasie ćwiczeń bojowych.

W czasie rozgrywania ćwiczeń bojowych drużyn OSP.

Za III miejsca puchary odebrało dwóch dowódców 
drużyn, ponieważ w zawodach wystartowały tylko  

2 Kobiece Drużyny Pożarnicze i 2 Drużyny Dziewcząt.

Dowódcy drużyn, które w zawodach zajęły  
II miejsca, z osobami wręczającymi nagrody.
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Zawody, a w szczególności przy-
gotowania i treningi, mają istotny 
wpływ na podnoszenie sprawności 
i wartości bojowej jednostek OSP, 
stąd szczególne zainteresowanie w 
ich organizacji władz samorządo-
wych wszystkich szczebli, a także 
licznych sponsorów.

W tym roku, po przeprowadze-
niu eliminacji gminnych, do roz-
grywek powiatowych przystąpiło  
19 zespołów tj. 190 druhów i druhen.

Zawody, w myśl regulaminu 
składały się z dwóch części: sztafety 
pożarniczej 7 x 50 m i ćwiczenia bo-
jowego. Ostatecznie po uwzględ-
nieniu rezultatów z obydwu konku-
rencji, wyniki zawodów przedsta-
wiają się następująco:

• w kategorii Drużyny OSP:  
I miejsce OSP Sichów Mały, II miej-
sce OSP Wiśniowa i III miejsce OSP 
Szczeka.

• w kategorii Kobiece Druży-
ny Pożarnicze: I miejsce Wiśniowa  
i II miejsce Łukawica. 

• w kategorii Młodzieżowe Dru-
żyny Pożarnicze Chłopców: I miej-
sce Krzczonowice, II miejsce Kłoda 
i III miejsce Wiśniowa.

• w kategorii Młodzieżowe Dru-
żyny Pożarnicze Dziewcząt: I miej-
sce Koniemłoty, II miejsce Zrębin.

Najlepsze trzy zespoły nagrodzo-
no pucharami i nagrodami, wszyscy 
uczestnicy zawodów otrzymali pa-
miątkowe dyplomy. Sędzią głów-
nym zawodów był mł. bryg. Tomasz 
Bajerczak z Komendy Powiatowej 
PSP w Opatowie.

Przed rozpoczęciem zawodów 
wręczono dwa odznaczenia, ,,Zło-
tym Znakiem Związku” został uho-
norowany druh Władysław Borek, 
z Brązowym Medalem ,,Za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa” druh Łukasz 
Śniaz.

Prezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP w Kiel-
cach, poseł Mirosław Pawlak ufun-
dował dla najlepszej drużyny w ćwi-

strażackie zmagania 
W niedzielę 6 października br., przy słonecznej pogodzie, rozegrano  

w Staszowie Powiatowe Zawody Sportowo–Pożarnicze Ochotniczych Drużyn 
Strażackich, jakie organizowane są co dwa lata, między innymi dla wyłonie-
nia powiatowej reprezentacji do uczestnictwa w zawodach szczebla woje-
wódzkiego, które w przyszłym roku odbędą się w Skalbmierzu i Strawczynie.

Uczestników zawodów i gości honorowych powitał 
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku  

OSP RP w Staszowie, burmistrz Romuald Garczewski.

Drużyny OSP podczas otwarcia zawodów.

Druh z OSP Oleśnica w sztafecie.

Sztafetę pokonują zawodniczki 
Kobiecych Drużyn Pożarniczych, 

druhna z Łukawicy.
Druhna z Wiśniowej na finiszu 

sztafety. Zawodnik MDP Chłopców.

Druh z Pęcławic Górnych 
pokonuje ściankę. Na ławeczce druh z OSP Szczeka.

czeniach bojowych okolicznościowy 
puchar i wycieczkę do Sejmu. 

cd. na poprzedniej str.


