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Z prac Rady i Zarządu Powiatu...

Radni powiatu 4. kadencji  
obradowali po raz 50.

Od lewej: wiceprzewodniczący Rady Jerzy Chudy, przewodniczący Damian Sierant, poseł na Sejm RP  
Lucjan Pietrzczyk - gościnnie i wiceprzewodnicząca Lucyna Kozoduj.

Radna powiatu Małgorzata Kazimierska złożyła ślubowanie.

Przegłosowane projekty dotyczyły: 
1. uzupełnienia składu Rady Powia-

tu w Staszowie, 
2. zmiany Uchwały Nr II/14/10 Rady 

Powiatu w Staszowie z dnia 13 
grudnia 2010 roku w sprawie 
powołania stałej Komisji Budżetu 
i Rozwoju Gospodarczego Rady 

Powiatu w Staszowie, ustalenia 
przedmiotu jej działania oraz 
składu osobowego, – wykreśle-
nia ze składu Komisji radnego śp. 
Andrzeja Iskry, 

3. zmiany Uchwały Nr II/15/10 Rady 
Powiatu w Staszowie z dnia 13 
grudnia 2010 roku w sprawie po-

Posiedzenie odbyło się w dniu 29 listopada br. Do zaproponowane-
go porządku obrad nie zgłoszono zmian. Po akceptacji treści protokołu 
z poprzedniej sesji, a także uczczeniu minutą ciszy zmarłego byłego wie-
loletniego burmistrza Staszowa Henryka Albery, przewodniczący Rady 
Damian Sierant poprosił nową radną powiatu Małgorzatę Kazimierską, 
która zajęła miejsce zmarłego radnego śp. Andrzeja Iskry, o złożenie ślu-
bowania. Następnie rozpoczęto głosowanie projektów uchwał, które 
wszystkie przyjęto jednogłośnie. 

wołania stałej Komisji Infrastruk-
tury, Rolnictwa i Promocji Powia-
tu Rady Powiatu w Staszowie, 
ustalenia przedmiotu jej dzia-
łania oraz składu osobowego 
- wykreślenia ze składu Komisji 
radnego śp. Andrzeja Iskry, 

4. zmiany Uchwały Nr II/13/10 Rady 
Powiatu w Staszowie z dnia 13 
grudnia 2010 roku w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Staszowie, wy-
kreślenia ze składu Komisji śp. 
Andrzeja Iskry a wpisanie do 
składu radnej Małgorzaty Kazi-
mierskiej, 

5. zmiany Uchwały Nr V/2/11 Rady 
Powiatu w Staszowie z dnia 
5 stycznia 2011 roku w spra-
wie powołania stałej Komisji 
Oświaty, Wychowania, Kultury, 
Sportu i Turystyki Rady Powiatu 
w Staszowie, ustalenia przed-
miotu jej działania oraz składu 
osobowego – dopisanie do skła-
du Komisji radnej Małgorzaty 
Kazimierskiej, 

6. ustalenia wysokości opłat za 
usunięcie pojazdu z drogi i jego 
przechowywanie na parkingu 
strzeżonym, 

7. uchwalenia ,,Rocznego pro-
gramu współpracy powiatu 
staszowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiota-
mi wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 
rok 2014”, 

8. zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Powiatu 
Staszowskiego na lata 2013-
2024, 

9. zmian w budżecie na 2013 rok, 
10. ustalenia wysokości opłat za usu-

nięcie i przechowywanie statków 
lub innych obiektów pływających 
z obszarów położonych na tere-
nie powiatu staszowskiego.

Miłym akcentem posiedzenia było 
wręczenie listów gratulacyjnych od 
starosty staszowskiego, z tytułu zdo-
bycia przez ucznia Technikum Elektro-
nicznego w ZS w Połańcu Mariusza 
Bielaszka Złotego Medalu i Nagrody 
Specjalnej na Światowych Targach 
Innowacji w Brukseli. Listy otrzymali: 
dyrektor ZS w Połańcu Stanisław Ro-
gala oraz nauczyciele: Beata Zyngier, 
Grzegorz Wójcikowski i Mariusz Zyn-
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49. ,,finansowa” sesja Rady Powiatu w Staszowie
Wyróżnieni pedagodzy i uczniowie z wręczającymi nagrody i listy gratulacyjne.

Na początku obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego radnego powiatu Andrzeja Iskry.

gier, który odebrał również gratula-
cje za przyznanie mu przez ministra 
edukacji narodowej honorowego  
tytułu ,,Profesora Oświaty”. Lista-
mi gratulacyjnymi uhonorowano 
uczniów: w/w Mariusza Bielaszka 
z Techniku Elektronicznego w Ze-

spole Szkół w Połańcu oraz stypen-
dystów premiera RP: Monikę Banaś 
z II LO w Zespole Szkół w Staszowie, 
Annę Gałęcką z LO w Osieku, Alicję 
Górną z LO w Staszowie, Michała Ja-
nika z Technikum w ZS w Staszowie, 
Katarzynę Kalotę z LO w Bogorii, 

Weronikę Opałko z Technikum w ZSE 
w Staszowie, Adriannę Piekarską 
z Technikum w ZSCKP w Sichowie Du-
żym oraz Katarzynę Rogalę z LO w ZS 
w Połańcu i Grzegorza Wójtowicza 
z Technikum z ZS w Połańcu.

Tekst i foto: Jan Mazanka

1. zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Powiatu Staszowskiego 
na lata 2013 – 2024, 

2. zmian w budżecie powiatu na 2013 
rok,

3. udzielania pomocy gminie Bogoria 
w kwocie 11 737,71 zł na realizację 
likwidacji pokryć dachowych zawie-
rających azbest.
Radni, przyjęli jednogłośnie tak-

że informację o stanie realizacji za-
dań oświatowych w roku szkolnym 
2012/2013, z którą zapoznał zebra-
nych naczelnik Wydziału Edukacji w 
Starostwie staszowskim Tadeusz Kar-
dynał. 

Przewodniczący Rady Powiatu w 
Staszowie Damian Sierant przedstawił 
analizę oświadczeń majątkowych za 
2012 rok, złożonych przez członków 
Zarządu Powiatu, sekretarza powiatu, 
skarbnika powiatu, kierowników jed-
nostek organizacyjnych powiatu oraz 
osoby, wydające decyzje administracyj-
ne w imieniu starosty, a także radnych 
powiatu staszowskiego. Nie stwierdzo-
no żadnych nieprawidłowości.  

Dyrektor staszowskiego szpitala dr 
n. med. Marek Tombarkiewicz zaprosił 

radnych na uroczystość wręczenia Cer-
tyfikatu Akredytacyjnego Ministerstwa 
Zdrowia, którego posiadanie stawia 
szpital w gronie najlepszych tego typu 
placówek w Polsce ( w pierwszej ,,50” 
na około 1000 podobnych szpitali ). 
Ponadto dyr. Marek Tombarkiewicz po-
informował o rozpoczęciu pracy pra-
cowni rezonansu magnetycznego i ba-
dań klinicznych, a także o ukończeniu 
remontu pomieszczeń laboratorium, 
jak również o przeniesieniu Ośrodka 
Rehabilitacji Dziennej na ul. Wschod-

Podczas posiedzenia, które odbyło się w 23 października br., jednogłośnie przyjęto trzy projekty uchwał, 
które dotyczyły:

nią, ( czyt. na str.: 4-5). 
W punkcie ,,interpelacje i zapytania 

radnych” poruszono sprawy dotyczą-
ce: realizacji wspólnych zadań z gmi-
nami oraz ich finansowania, bieżącej 
działalności Powiatowego Centrum 
Sportowego, a także możliwości pod-
niesienia limitu prędkości na drodze 
wojewódzkiej Staszów-Opatów w 
miejscowości Dobra, o co zawniosko-
wał Jerzy Chudy – wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Kolejne sukcesy staszowskiego szpitala
Ośrodek Badań Klinicznych umożli-

wi również zastosowanie nowych ofert 
leczenia, w tym leków, wymianę do-
świadczeń międzynarodowych przez 
personel medyczny szpitala oraz udział 
w zjazdach i konferencjach na całym 
świecie.

Uroczystego otwarcia dokonali 
m.in.: podsekretarz stanu w Minister-
stwie Zdrowia Aleksander Sopliński, 
prezes Zarządu KO-MED Centra Klinicz-
ne dr n. med. Marek Konieczny, sta-
rosta staszowski Andrzej Kruzel, bur-
mistrz Staszowa Romuald Garczewski i 
dyr. staszowskiego szpitala dr n. med. 
Marek Tombarkiewicz. 

Zaproszeni gości mieli okazję obej-
rzeć nowocześnie wyposażone po-
mieszczenia Ośrodka, a także nowo 
powstałą pracownię Rezonansu Ma-
gnetycznego i salę wykładową oraz 
ostatnio wyremontowany Oddział Ge-
riatryczny, a także Laboratorium. 

W drodze na konferencję, jaka 
odbyła się w auli Zespołu Szkół w 
Staszowie, zwiedzano, również nowo 
wyremontowany, Ośrodek Rehabilitacji 
Dziennej na ul. Wschodniej, po którym 
oprowadzała kierownik lek. med. Jo-
lanta Stradowska.

Głównym punktem konferencji było 
wręczenie dyr. Markowi Tombarkiewi-
czowi, przez wiceministra Aleksandra 
Soplińskiego, Certyfikatu Akredytacyj-
nego Ministerstwa Zdrowia nr 2013/52 
potwierdzającego, że Samodzielny 
Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Staszowie, spełnia wy-
magania standardów akredytacyjnych 
dla lecznictwa szpitalnego. Drugim 
potwierdzeniem jakości i poziomu le-
czenia było przyznanie szpitalowi dy-
plomu z Rankingu Najlepszych Szpitali 
,,Rzeczypospolitej” 2013, za zajęcie 48 
miejsca ( na 750 szpitali w Polsce ) na 
najlepszy szpital zabiegowy, wielospe-
cjalistyczny i onkologiczny. Dyplom 
wręczył dyr. Markowi Tombarkiewiczo-
wi Jerzy Hennig – dyrektor Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia.  Gratulacje pod adresem dy-
rektora, lekarzy, pielęgniarek i pozosta-
łych pracowników szpitala skierowali: 
starosta staszowski Andrzej Kruzel oraz 
burmistrz miasta i gminy Staszów Ro-
muald Garczewski.

Program konferencji zawierał rów-

W dniu 29 listopada br., otwarto w staszowskim szpitalu Ośrodek Badań Klinicznych, który prowadzony bę-
dzie przez KO-MED Centra Kliniczne. Funkcjonowanie ośrodka niewątpliwie podniesie rangę szpitala, a w szcze-
gólności: umożliwi lekarzom zdobycie nowych kwalifikacji, spowoduje wzrost dochodów spoza Narodowego 
Funduszu Zdrowia, a także sprzyjać będzie efektywniejszemu wykorzystaniu urządzeń medycznych. 

Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia nr 2013/52 
potwierdzający, że Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Staszowie, spełnia wymagania 
standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

Po prawej. Dyplom z Rankingu Najlepszych Szpitali 
,,Rzeczypospolitej” 2013, za zajęcie 48 miejsca ( na 

750 szpitali w Polsce ) na najlepszy szpital zabiegowy, 
wielospecjalistyczny i onkologiczny.

Dyrektor szpitala dr n. med. Marek Tombarkiewicz rozpoczyna ceremonię otwarcia 
Ośrodka Badań Klinicznych przy SZZOZ w Staszowie.

Wśród zaproszonych gości: posłowie na Sejm RP: Renata Janik i Lucjan Pietrzczyk oraz lekarze,  
samorządowcy i przedsiębiorcy ziemi staszowskiej. 
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Przemawia prezes Zarządu KO-MED Centra Kliniczne dr n. med. Marek Konieczny. Otwarcia Ośrodka pogratulował starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Nowo otwarta Pracownia Rezonansu Magnetycznego.

Nowo wyremontowany Oddział Geriatryczny.

W nowo wyremontowanych pomieszczeniach 
Laboratorium.

W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej na ul. Wschodniej, 
od lewej: dyr. Marek Tombarkiewicz, kierownik lek. 
med. Jolanta Stradowska, wiceminister Aleksander 

Sopliński i starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński, wręczył 
dyr. Markowi Tombarkiewiczowi ,,Certyfikat 

Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia”. Dyplom 
za zajęcie przez staszowski szpital 48. miejsca 
w rankingu ,,Rzeczypospolitej”, wręczył Jerzy 

Hennig – dyrektor Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia, ( z lewej ).

Przez rozpoczęciem konferencji w auli Zespołu Szkół 
w Staszowie, od lewej: prezes Zarządu KO-MED 

Centra Kliniczne dr n. med. Marek Konieczny, dyr. 
Agnieszka Gackowska z firmy Quintiles  

i starosta staszowski Andrzej Kruzel.

W pierwszym rzędzie, od prawej: dyr. Stanisław 
Pisarski, ks. prof.  Mirosław Kalinowski, dyr. Jerzy 
Hennig, wiceminister Aleksander Sopliński, dyr. 
Agnieszka Gackowska, dyr. Marek Konieczny, 

starosta Andrzej Kruzel i dyr. Marek Tombarkiewicz.

Gratulacje, pod adresem dyrektora, lekarzy, 
pielęgniarek i pozostałych pracowników szpitala, 

skierował starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski 
do swoich gratulacji dołączył pamiątkowe prezenty. 

Drugi z lewej: prezes Henryk Gruszka - ,,NZOZ Usługi 
Rentgenowskie” z Ostrowca Świętokrzyskiego, który 

zaprosił do korzystania z badań w nowo otwartej 
Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

 W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej na ul. Wschodniej.

nież ciekawe i wartościowe referaty. 
Rys, 20-letniej działalności Oddziału 
Neurologicznego, przedstawił jego or-
dynator lek. med. Jacek Wójcik, ,,Dia-
gnostyka obrazowa w rezonansie ma-
gnetycznym” - to tytuł wystąpienia kie-
rownika Działu Diagnostyki Obrazowej 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Kielcach dr. n. med. Jacka Heciaka, a 
o aspektach etycznych w badaniach kli-
nicznych mówił ksiądz prof. dr hab. Mi-
rosław Kalinowski z Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego. Ze sfery nauki 
i przedsiębiorczości medycznej swoje 
prezentacje wygłosili: dyr. Agnieszka 
Gackowska z firmy Quintiles nt. ,,Bada-
nia kliniczne a postęp w medycynie”, 
dr Janusz Bąk, nt.  ,,Innowacyjny mo-
del badań klinicznych oraz dr n. med. 
Marek Konieczny, który omówił zagad-
nienia dotyczące pracy Ośrodka Badań 
Klinicznych. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Samorządowi mistrzowie inwestycji.

W kategorii powiatów najlepszym 
okazał się powiat lubelski, powiat sta-
szowski zajął 10 miejsce, na 314 po-
wiatów ziemskich w Polsce, natomiast 
w pierwszej ,,10” klasyfikowany jest 
nieprzerwanie od 2007 roku. Biorąc 
pod uwagę, że ziemia staszowska nie 
należy do najbogatszych, z niewielkimi 
dochodami własnymi, a co za tym idzie 
ograniczonymi możliwościami wno-
szenia do każdego projektu środków 
własnych, fakt bycia w ,,złotej dzie-
siątce” nieprzerwanie od 5 lat, należy 
uznać za znaczący sukces, wynikający 
głównie z umiejętności pozyskiwania 
finansów na inwestycje z różnych źró-
deł, krajowych i europejskich. Ponadto 
w ocenie do rankingu sumowane są 
środki wydane wyłącznie na infrastruk-
turę techniczną, z pominięciem inwe-
stycji oświatowych, na opiekę zdro-
wotną, czy na tzw. projekty ,,miękkie”, 
nie dotyczące inwestycji. Wtedy byłoby 
jeszcze lepiej, chociaż w gruncie rzeczy 
nie o to chodzi.

Wręczenie certyfikatów odbyło się 
w Hotelu ,,Sofitel Warsaw Victoria”. 
Powiat staszowski reprezentował sta-
rosta Andrzej Kruzel, a w imieniu władz 
województwa świętokrzyskiego certy-
fikat odebrała skarbnik Maria Fidziń-
ska-Dziurzyńska.   

Rankingi ,,Wspólnoty”, są opraco-
wywane przez prof. Pawła Swianiewi-
cza z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Powstają na bazie zestandaryzowa-
nych, obiektywnych wskaźników, pu-
blikowanych przez Główny Urząd Sta-
tystyczny. 

Tekst i foto: Jan Mazanka 

W dniu 9 października br., w Warszawie, samorządowcy z całej Polski odebrali certyfikaty dwutygodnika ,,Wspól-
nota”, wręczone za osiągnięcia inwestycyjne w infrastrukturę techniczną na swoim terenie. Wśród województw 
zwyciężyło zachodniopomorskie, a 2. miejsce, co było sporą niespodzianką, zajęło województwo świętokrzyskie.

Certyfikat Powiatu Staszowskiego za zajęcie 10 
miejsca w kategorii powiatów ziemskich, na 314 

powiatów w Polsce.

Wydatki na infrastrukturę techniczną w poszczególnych województwach począwszy od 2001 roku, w przeliczeniu 
na mieszkańca, w województwie świętokrzyskim jest to średnio 178,05 zł/osobę/w latach: 2010-2012.

Klasyfikacja powiatów ze względu na wydatki na infrastrukturę techniczną, począwszy od 2001 roku.

Podczas wręczenia certyfikatów w Warszawie, od lewej: zastępca redaktora naczelnego ,,Wspólnoty”  
Zdzisław Majewski, starosta staszowski Andrzej Kruzel i starosta zduńskowolski Wojciech Rychlik.

W imieniu władz województwa świętokrzyskiego certyfikat za zajęcie przez województwo II miejsca w rankingu 
odebrała skarbnik województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska.
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W rankingu ,,Wspólnoty” 
ponownie powiat staszowski.

W Rankingu ,,Powiaty - Wykorzystanie środków Unii Europejskiej” w latach 2009-
2012 w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiat staszowski na 26 miejscu, na 314 

powiatów ziemskich w kraju. 
W Rankingu ,,Miasta inne - Wykorzystanie środków Unii Europejskiej” w latach 

2009-2012 w przeliczeniu na 1 mieszkańca, Połaniec na 27. miejscu.

Dane odnoszą się do kwot pozy-
skanych w przeliczeniu na 1 mieszkań-
ca. W latach: 2009 – 2012, w powiecie 
staszowskim było to 469,74 zł, co dało 
nam 26. miejsce w kraju. Z terenu wo-
jewództwa świętokrzyskiego nieco da-
lej, na 32. miejscu, uplasował się po-
wiat buski, z kwotą 424,66 zł/1 miesz-
kańca. W tabeli podano również miej-
sca w klasyfikacji za lata: 2004 – 2009 
– powiat staszowski był na 14. miejscu 
oraz w latach: 2007-2011 – powiat był 

W dwutygodniku ,,Wspólnota” nr 22/1132 z 26 października br., podano 
kolejny ranking dotyczący pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej.

na 26. miejscu. W kategorii: ,,Miasta 
inne” w latach: 2009 – 2012, na po-
zycji 27. uplasował się Połaniec, który 

w w/w dwóch poprzednich okresach 
zajmował miejsca: 77 i 52.

Tekst: Jan Mazanka
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W poniedziałek, 18 listopada br.,
odeszła niespodziewanie nasza najdroższa koleżanka  

i współpracownica

śp. Marianna 
Korycińska-Klocek

inspektor w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Mężowi Stanisławowi, Córkom: Sylwii i Joannie, Synowi Markowi,  
a także Rodzinie Zmarłej 

składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Śp. Marianna pozostanie w naszej pamięci jako wybitny fachowiec 
i najlepsza koleżanka, z którą współpraca zawsze należała do przyjemności.

Cześć Jej pamięci.

Rada i Zarząd Powiatu Staszowskiego
oraz pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych Powiatu.

Wyrazy najgłębszego współczucia 
i żalu z powodu śmierci

Matki
na ręce bryg. 

Wiesława Woszczyny
całej rodzinie zmarłej

składają

Rada i Zarząd Powiatu 
w Staszowie

oraz 
Zarząd Oddziału

Powiatowego 
Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP

W związku z nagłą śmiercią
w dniu 18 października br.,

śp. 

Andrzeja Iskry

byłego burmistrza Staszowa w latach: 2006 - 2010
i radnego powiatu staszowskiego, od 2010.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego,

składamy wyrazy najgłębszego żalu i współczucia.

Śp. Andrzej na trwałe wpisał się w staszowską 
samorządową rzeczywistość, będzie go nam szczerze 

brakowało.

Cześć Jego pamięci!

Rada i Zarząd Powiatu Staszowskiego
pracownicy Starostwa

 i Jednostek Organizacyjnych Powiatu

W niedzielę 17 listopada br., 
po długiej i ciężkiej chorobie  zmarł

śp. 

Henryk Albera

były naczelnik miasta i gminy Staszów w latach 
1986-1990, a także wieloletni 

burmistrz miasta i gminy Staszów w latach:  
1990 – 2002.

Uhonorowany odznaką
 ,,Zasłużony dla miasta Staszowa”. 

Od 2006 roku 
prezesa Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Córkom zmarłego: Annie i Agnieszce,  
Synom: Andrzejowi  i Adamowi

oraz ich Rodzinom, a także Przyjaciołom
składamy najszczersze kondolencje  

i wyrazy współczucia.

W pamięci staszowian śp. Henryk Albera pozostanie 
jako zasłużony obywatel i samorządowiec, dla 

którego dobro mieszkańców i miasta stało zawsze na 
pierwszym miejscu.

Cześć Jego pamięci.

Rada i Zarząd Powiatu Staszowskiego
oraz pracownicy Starostwa i Jednostek 

Organizacyjnych Powiatu
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Powiat staszowski inwestorem na medal

Mała elektrownia rozpoczęła pracę.

Tym samym, uhonorowano i doce-
niono władze powiatu, na czele ze sta-
rostą staszowskim Andrzejem Kruzlem, 
za wybudowanie i oddanie do użytku 
Powiatowego Centrum Sportowego.

Wyróżnienie to przyznawane jest 

Tak głosi napis na medalu, jaki w dniu 14 listopada br. odebrali w Warszawie: wicestarosta Michał Skotnicki i dyrek-
tor Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie Andrzej Walczowski. Oprócz powiatu staszowskiego, w tegorocz-
nej edycji konkursu BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU, wyróżniono jeszcze 4 powiaty: poznański, ostrowiecki, gryficki 
i głubczycki.

Powiat staszowski na warszawskiej gali wręczenia medali ,,BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU”, jaka odbyła się  
w Hotelu ,,Polonia Palace”, reprezentowali: wicestarosta Michał Skotnicki i dyr. PCS Andrzej Walczowski.

W otwarciu elektrowni udział wzięli przedstawiciele: RZGW Kraków, Urzędu Wojewódzkiego 
i Marszałkowskiego w Kielcach, Starostwa Powiatowego w Staszowie, Instytutu OZE Sp. z o.o. w Kielcach 

oraz pracownicy Zapory Chańcza.

inwestorom za wyjątkowe zaangażo-
wanie w budowę lub modernizację 
obiektów sportowych i rekreacyjnych 
w Polsce oraz za aktywność i odpowie-
dzialność podczas przebiegu procesu 
inwestycyjnego.

Wyróżnienie przyznawane jest 
przez ,,Klub Sportowa Polska”, który 
w swoich ocenach bierze pod uwagę 

opinie współpracujących z nim nieza-
leżnych instytucji i ośrodków badaw-
czych. Konkurs BUDOWNICZY POLSKIE-
GO SPORTU, pod patronatem: Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego, Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, Stowarzyszenie 
Architektów Polskich, a także marszał-
ków województw, prowadzony jest od 
1999 roku.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 20 listopada br., 
na Zaporze Chańcza, oddano 
do użytku małą elektrownię 
wodną o mocy 160 kW. 

Zaproszonych gości powitała dyr. 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie Joanna Ślusar-
czyk. O przebiegu budowy opowie-
dział Maciej Kowalski z Instytutu OZE 
Sp. z o.o. w Kielcach. Budowa była 
współfinansowana z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego. Całkowita wartość pro-
jektu w RPO to: 1 998 529,87 zł, z 
czego dofinansowanie z Europejskie-
go Banku RPO wyniosło: 629 244,59 
zł. Roboty budowlane i montażowe, 
które wykonał Instytut OZE Sp. z o.o. 
z Kielc, były prowadzone w terminie 
od 12 października 2012 roku do 30 
września 2013.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Konwent starostów pod znakiem 
dobrego klimatu dla powiatów

W dniu 28 listopada br. w Rytwianach, odbył się konwent starostów z terenu wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Tematem przewodnim obrad, w ramach regionalnej konferencji kli-
matycznej w województwie świętokrzyskim, była ochrona środowiska naturalnego. 

Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta polkowicki Marek Tramś, zaraz po otwarciu obrad konwentu 
poinformował starostów o wynikach ostatniego spotkania w Urzędzie Rady Ministrów.

W obradach wzięli udział starostowie i wicestarostowie powiatów województwa świętokrzyskiego, którzy pełnili 
te funkcje począwszy od 1999 roku.

Starosta staszowski Andrzej Kruzel, podczas dyskusji poświęconej ochronie środowiska, zwrócił m.in. uwagę na 
powrót do planów ochrony wód, gleby i krajobrazu, sporządzonych kilkadziesiąt lat temu.

Obrady otworzył i prowadził prze-
wodniczący konwentu, starosta ję-
drzejowski Edmund Kaczmarek, a go-
ściem honorowym był prezes Zarządu 
Związku Powiatów Polskich, starosta 
polkowicki Marek Tramś, który zaraz 
po otwarciu posiedzenia poinformo-
wał o ostatnim spotkaniu w Urzędzie 
Rady Ministrów i ustaleniach dotyczą-
cych m.in.: dodatkowych funduszy dla 
Powiatowych Urzędów Pracy, zmian w 
PEFRON, a także w nadzorze budow-
lanym.

Seminaryjną część konwentu doty-
czącą wyników debat klimatycznych, 
przeprowadzonych w kilkuset powia-
tach w Polsce, poprowadził Tadeusz 
Nerkun ze Związku Powiatów Polskich, 
a referaty na temat obliczania ,,śladu 
węglowego” oraz tworzenia samorzą-
dowych sieci i porozumień na rzecz 
ochrony klimatu, wygłosił dr Wojciech 
Szymański z ,,Instytutu na rzecz Ekoro-
zwoju”.

W drugiej części seminarium, o 
źródłach finansowania unijnego na 
ochronę klimatu w perspektywie lat 
2014-2020, zakładanych w Regional-
nym Programie Operacyjnym Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, mówił 
Marcin Bilski z Departamentu Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskie-
go w Kielcach. Kolejnym prelegentem 
był Michał Ławniczak z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach, który 
poinformował o krajowych źródłach 
finansowania ochrony klimatu, nato-
miast bankowe instrumenty podob-
nych działań zaproponował Paweł 
Banach, reprezentujący Bank Ochrony 
Środowiska w Kielcach. 

Całodniowe obrady konwentu zo-
stały także wypełnione panelem dys-
kusyjnym pt. ,,Powiat liderem ochrony 
klimatu w regionie”, podczas którego 
swoje doświadczenia w tym zakresie 
zaprezentowali: starosta buski Jerzy 
Kolarz i starosta staszowski Andrzej 
Kruzel. 

Do obradujących dołączyli również: 
wojewoda świętokrzyski Bożentyna 
Pałka-Koruba i członek Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, poprzed-
ni prezes Zarządu Związku Powiatów 
Polskich Kazimierz Kotowski. Obecność 
pani wojewody stworzyła możliwość 
dyskusji na temat warunków realiza-
cji przez powiaty zadań rządowych, 
szczególnie dotyczących sfery opieki 
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Od lewej: były starosta ostrowiecki Waldemar Marek Paluch, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, przewodniczący Konwentu 

Starostów Województwa Świętokrzyskiego, starosta jędrzejowski Edmund 
Kaczmarek, wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich, starosta polkowicki Marek Tramś i starosta ostrowiecki 
dr Zdzisław Kałamaga.

Zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich  
Marek Wójcik

Z lewej: naczelnik Wydziału Promocji, rzecznik prasowy starosty polkowickiego 
Mirosława Myrna-Kudryk, przewodniczący Rady powiatu kazimierskiego Marek 
Augustyn, starosta staszowski 3 kadencji, obecnie burmistrz Staszowa Romuald 

Garczewski i starosta starachowicki Andrzej Matynia.

społecznej oraz organizacji działań, 
a także funduszy na likwidację skut-
ków klęsk żywiołowych. Wicemar-
szałek Kazimierz Kotowski poinfor-
mował starostów m.in. o pomyślnej 
ocenie realizacji zadań finansowa-
nych z RPOWŚ w latach: 2007-2013 ( 
będzie wykorzystane 100% środków 
unijnych ), a także o planowanym 
dwufunduszowym podziale środków 
RPO na najbliższy okres budżetowa-
nia Unii Europejskiej w latach: 2014-
2020.

Obrady zakończyło 30-minutowe 
wystąpienie z-c dyrektora Biura Związ-
ku Powiatów Polskich Marka Wójcika, 
który zreferował ostatnie rządowe 
propozycje dotyczące m.in.: perspek-

Podczas obrad ,,Konwentu wójtów i burmistrzów powiatu staszowskiego”, od lewej: wójt gminy Oleśnica Leszek 
Juda, burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski, wicestarosta Michał Skotnicki, starosta staszowski 

Andrzej Kruzel, przewodniczący konwentu, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, burmistrz miasta i gminy 
Połaniec Jacek Tarnowski, wójt gminy Bogoria Władysław Brudek, wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, wójt 

gminy Łubnice Anna Grajko oraz burmistrz miasta i gminy Osiek dr Włodzimierz Wawrzkiewicz.

Kolejny konwent 
W dniu 13 listopada br., w 

Starostwie staszowskim bur-
mistrzowie i wójtowie powiatu 
spotkali się na konwentowych 
obradach, w celu podsumowa-
nia współpracy gmin z powia-
tem w zakresie realizacji inwe-
stycji drogowych, związanych 
z ochroną środowiska, opieką 
zdrowotną, a także w oświacie.

Generalnie pozytywnie oceniono 
realizację poszczególnych wspólnych 
inwestycji oraz wielkość ich dofinan-
sowania przez powiat z różnych fun-
duszy, głównie z dawnego powiato-
wego funduszu ochrony środowiska. 

Burmistrzowie i wójtowie wstęp-
nie zgłosili swoje potrzeby, w zakre-
sie dofinansowania ,,powiatowymi” 
środkami inwestycji, zaplanowane 
na rok przyszły, podkreślając ko-
nieczność uwzględnienia określo-

nych środków, w planowanych obec-
nie budżetach jednostek samorządo-
wych na 2014 rok. Z powodu braku 
kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia na usługi połanieckiego 
Ambulatorium, burmistrz Jacek Tar-
nowski postulował uruchomienie 

wsparcia finansowego z gmin po-
wiatu na rzecz tej placówki, w której 
leczą się także pacjenci spoza terenu 
gminy Połaniec. Natomiast burmistrz 
Staszowa Romuald Garczewski za-
apelował o zaplanowanie w przy-
szłorocznych budżetach stosownych 
sum, jakie mogłyby być spożytko-
wane na dofinansowanie transportu 
publicznego.

Tekst i foto: Jan Mazanka

tyw zmian w jednostkach samorządu 
terytorialnego, ujednolicenia finan-
sowania Domów Opieki Społecznej i 
reformy finansowania służby zdrowia, 
w tym szpitali powiatowych. 

W związku z 15-leciem samorządu 
powiatowego, na obrady konwentu 
zostali zaproszeni wszyscy starosto-
wie i wicestarostowie powiatów wo-
jewództwa świętokrzyskiego, którzy 
pełnili te funkcje, począwszy od 1999 
roku. Do Rytwian zjechało ponad 50 
osób, wszyscy otrzymali pamiątkowe 
puchary 15-lecia powiatów, wypro-
dukowane i podarowane przez pre-
zesa Hut Szkła Gospodarczego Tade-
usza Wrześniaka.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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„Barbórka” po raz 48.
Obchody tegorocznego 

święta górników rozpoczę-
to w kościele św. Barbary w 
Staszowie, w dniu 4 grud-
nia br., odprawieniem mszy 
świętej koncelebrowanej 
pod przewodnictwem ks. 
biskupa dr. Edwarda Fran-
kowskiego, który również 
wygłosił homilię. 

Oficjalne uroczystości barbórko-
we staszowskich górników odbyły 
się w piątek 6 grudnia, z udziałem 
Zarządu i pracowników KiZChS 
„Siarkopol” S.A., przedstawicieli 
firm kooperujących, samorządow-
ców i zaproszonych gości, na czele 
z: wojewodą świętokrzyskim Bożen-
tyną Pałką-Korubą, Bożenną Kitą 
– głównym specjalistą w Minister-
stwie Gospodarki, członkiem Zarzą-
du Województwa Świętokrzyskiego 
Kazimierzem Kotowskim, przewod-
niczącym Rady Powiatu w Staszowie 
Damianem Sierantem, wicestarostą 
staszowskim Michałem Skotnickim i 
burmistrzem Staszowa Romualdem 
Garczewskim. 

Oficjalne przemówienie wygłosił 
prezes, dyrektor generalny KiZChS 
„Siarkopol” S.A. w Grzybowie Ma-
rian Kosowicz, który pozytywnie 
ocenił miniony 2013 rok, dziękując 
wszystkim pracownikom za wysiłek 
i zaangażowanie w wykonywaniu 
niełatwych górniczych obowiązków. 
Prezes Marian Kosowicz przypo-
mniał, że  w czerwcu br. pomiędzy 
Skarbem Państwa a inwestorem: 
Grupą Azoty S.A. z siedzibą w Tar-
nowie parafowany został projekt 
umowy sprzedaży 85% akcji ,,Siar-
kopolu”. Po przeprowadzonym 
postępowaniu antymonopolowym 
prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów wydał 30 paździer-
nika br., zgodę na przejęcie przez 
Grupę Azoty S.A., kontroli nad spół-
ką Kopalnie i Zakłady Chemiczne 
Siarki „Siarkopol”.

Z okazji górniczego święta, za-
służonym pracownikom wręczono 
medale, górnicze czaka, kordy i 
szpady. 

Złotym Medalem za Długoletnią 
Służbę zostali uhonorowani: Elżbie-
ta Barsznica, Jan Ceranka, Jerzy For-

Obchody tegorocznego święta górników rozpoczęto w kościele św. Barbary w Staszowie, w dniu 4 grudnia br., 
odprawieniem mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. biskupa dr. Edwarda Frankowskiego.

Poczty sztandarowe Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie.

Kosze kwiatów dla kościoła od górników ,,Siarkopolu”.
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Życzenia składają: przewodniczący Rady Powiatu 
w Staszowie i wicestarosta Michał Skotnicki.

Prezes Marian Kosowicz wręczył wojewodzie 
Bożentynie Pałce-Korubie „Honorowy Kord Górniczy”.

Złote Medale za Długoletnią Służbę wręczyła 
wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. 

Puchar od Hut Szkła Gospodarczego prezesa Tadeusza 
Wrześniaka wręczył dyr. Bogusław Łabno.

W czasie odegrania hymnu górniczego, od lewej: wicestarosta staszowski Michał Skotnicki, przewodniczący 
Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant, zastępca burmistrza Staszowa Henryka Markowska, członek Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski i burmistrz Staszowa Romuald Garczewski.

Oficjalne przemówienie podczas akademii 
barbórkowej w dniu 6 grudnia br., wygłosił prezes, 

dyrektor generalny KiZChS „Siarkopol” S.A. 
w Grzybowie Marian Kosowicz.

Przemawia członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

Burmistrz Staszowa Romuald Garczewski  
i zastępca burmistrza Henryka Markowska.

kasiewicz, Stanisław Jegorow, Piotr 
Kaczmarski,  Władysław Kalota, Jan 
Maciejski, Marek Sobieniak, Ma-
rian Świerczyński, Henryka Wojcie-
chowska i Wojciech Wydra. Medale 
Srebrne otrzymali: Robert Dąbrow-
ski, Krzysztof Eliasz, Dariusz Paw-
lik i Romuald Solarski. Honorową 
Odznaką „Zasłużony dla Górnictwa 
Rzeczypospolitej Polskiej” wyróżnie-
ni zostali: Leszek Kosik, Jan Borycki, 
Tomasz Zacharz, Tomasz Szelengie-
wicz,  Jerzy Banaś, Agnieszka Jarzyna 
i Jerzy Ostrowski. „Honorowy Kord Gór-
niczy”, przyznany przez Zarząd KiZChS 
,,Siarkopol” S.A. otrzymała wojewoda 
Bożentyna Pałka–Koruba, natomiast 
,,Honorową Szpadą Górniczą” wyróż-
niono: marszałka województwa świę-
tokrzyskiego Adama Jarubasa i wice-
prezesa Grupy Azoty Witolda Szczypiń-
skiego. Pamiątkowy Samorodek Siar-
kowy otrzymał nadbrygadier Zbigniew 
Muszczak – świętokrzyski komendant 
wojewódzki PSP w Kielcach. Odznaka-
mi „Zasłużony dla Siarki w Grzybowie” 
uhonorowano pracowników: Jerzego 
Chłodnickiego, Jana Janeczkę, Jadwigę 
Kostemską, Adama Krakówkę, Krzysz-
tofa Lisa, Marka Rogalę, Henryka Rze-
pę, Dariusza Słomińskiego i Dorotę  
Wawrzkiewicz. Honorową Odznakę 
„Zasłużony Ratownik Górniczy Ratow-
niczej Stacji Górnictwa Otworowego”, 
otrzymali: Mariusz Kazimierski, Sławo-
mir Cepil, Krzysztof Bednarski, Leszek 
Kosik i Grzegorz Kalina.

Jak co roku, przedstawiciele władz 
samorządowych wszystkich szczebli 
oraz zaproszeni goście skierowali pod 
adresem Zarządu KiZChS „Siarkopol” 
S.A. w Grzybowie, podziękowania za 
współpracę w minionym roku i życze-
nia dalszego rozwoju. 

W przeddzień zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku pracownikom i zebranym go-
ściom życzono zdrowia i satysfakcji 
w pracy zawodowej, a także w życiu 
osobistym.

Tekst i foto: Paulina Majczak-Tarka
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Osoby wyróżnione Srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę,  
z wręczającymi odznaczenie.

Po wprowadzeniu pocztów sztan-
darowych i odegraniu hymnu pań-
stwowego, oficjalne przemówienie 
wygłosił przewodniczący Rady Powiatu 
w Staszowie Damian Sierant, który po-
wiedział m.in.: ,,…Drodzy Nauczycie-
le i Wychowawcy,  spadkobiercy idei 
Komisji Edukacji Narodowej, pełnicie 
w społeczeństwie i w Ojczyźnie szcze-
gólną rolę. Pomimo różnych trudności, 
przekazujecie wiedzę, ale także kształ-
tujecie człowieka, uczycie i wychowu-
jecie, jesteście z uczniem nie tylko na 
lekcji. Wskazujecie młodym ludziom 
jak szanować Ojczyznę, jak funkcjono-
wać w społeczeństwie, w rodzinie, jak 
zachowywać się w różnych sytuacjach 
życiowych, a w konsekwencji, jak roz-
wiązywać problemy. I tu należy pod-
kreślić Waszą determinację i odwagę 
w walce o młodego człowieka, często 
pozostawionego samemu sobie przez 
rodziców i opiekunów, nierzadko szu-
kających pracy za granicami naszego 
kraju. Obiecuję, że Rada Powiatu w 
Staszowie, zawsze będzie, jak do tej 
pory, wspierać Wasze inicjatywy, po-
dejmowane z myślą o uczniu, szkole i 
środowisku...”. Następnie głos zabrał 
starosta staszowski Andrzej Kruzel, 
który oprócz przekazania wyrazów 
wdzięczności nauczycielom i dyrekto-
rom oraz pracownikom administracji, 
dokonał podsumowania dotychczaso-
wych osiągnięć, jakie miały miejsce w 
oświacie na terenie powiatu, zarów-
no naukowych i wychowawczych, jak 
również w obszarze inwestycji, na cze-

le z oddaniem do 
użytku, w listo-
padzie ubiegłego 
roku, Powiatowego 
Centrum Sporto-
wego w Staszowie. 
Część wystąpienia 
starosty poświę-
cona była planom 
i wyzwaniom na 
najbliższe miesiące 
i lata, jakie przed 
szkołami wszyst-
kich szczebli stawia 

W dniu 11 października br., dla uczczenia Dnia Edukacji Narodowej w Staszowie, radni 
powiatu i radni miejscy obradowali na wspólnej sesji, jaka została zwołana w auli Zespo-
łu Szkół przy ul. Koszarowej. W obradach, oprócz władz powiatu, a także miasta i gminy, 
udział wzięło ponad 300 pedagogów i dyrektorów placówek oświatowych z terenu powiatu 
staszowskiego, jak również zaproszeni goście, na czele z: wojewodą świętokrzyskim Bożen-
tyną Pałką-Korubą i świętokrzyską kurator oświaty Małgorzatą Muzoł.

,,Dzień Nauczyciela” w Staszowie świętowano razem.

Sesję prowadzili wspólnie: przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie  
Damian Sierant i przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Kryspin Bednarczyk.

W pierwszym rzędzie, od lewej: zastępca burmistrza Staszowa Henryka Markowska, burmistrz Staszowa Romuald 
Garczewski, wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, świętokrzyska kurator oświaty Małgorzata Muzoł, 

starosta staszowski Andrzej Kruzel, wicestarosta Michał Skotnicki i radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 
dyr. Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski.

szybko zmieniająca się rzeczywistość, 
m.in.: informatyzacja szeregu obsza-
rów życia, malejąca z każdym rokiem 
liczba uczniów, a także zagrożenia, z 
jakimi na co dzień mamy do czynienia. 
Życzenia pedagogom złożyli również: 
wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, 
kurator Małgorzata Muzoł oraz bur-
mistrz Staszowa Romuald Garczewski. 
Z okazji tegorocznego Dnia Edukacji 
Narodowej przyznano odznaczenia 
państwowe i resortowe, a także na-
grody. Złotym Krzyżem Zasługi zo-
stał odznaczony radny Rady Miejskiej 
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Starosta staszowski Andrzej Kruzel dokonał 
podsumowania dotychczasowych osiągnięć 
w oświacie na terenie powiatu: naukowych 

i wychowawczych, jak również w obszarze inwestycji.

Burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald 
Garczewski wyróżnił nagrodami 50 dyrektorów 
i pedagogów: Przedszkoli, Szkół Podstawowych 

i Gimnazjów. 

Dyrektorzy i pedagodzy wyróżnieni Nagrodą Starosty Staszowskiego, z lewej: wręczający nagrody starosta 
Andrzej Kruzel.

Dyrektorzy i pedagodzy wyróżnieni Nagrodami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

Róże wręczał przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Kryspin Bednarczyk.

Nagrodę Starosty Staszowskiego odbiera dyrektor 
ZSE w Staszowie Jan Ungeheuer.

Operetkowy duet: Renata Drozd i Dominik Sutowicz.

Staszowa Kazimierz Zapart. Brązowym 
Krzyżem Zasługi zostali uhonorowani: 
Halina Bieniek – Przedszkole w Połańcu, 
Justyna Brzyszcz – Zespół Szkół w Czaj-
kowie, Małgorzata Kałamaga-Pióro - 
Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w 
Staszowie, Joanna Modras-Nowacka – 
Zespół Szkół w Czajkowie, Ewa Nowak 
– Zespół Placówek Oświatowych nr 1 
w Staszowie i Agnieszka Laskowska–
Rak – Zespół Szkół Nr 2 w Staszowie. 
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę 
zostali odznaczeni: Grażyna Gad – Ze-
spół Szkół w Połańcu, Zofia Głowacka – 
Szkoła Podstawowa w Czajkowie i Zdzi-
sława Szcześniak – Poradnia Psycho-
logiczno–Pedagogiczna w Staszowie 
Filia w Połańcu. Ponadto, 18 osobom 
wręczono Srebrny Medal za Długolet-
nią Służbę, natomiast Medal Brązowy 
8 osobom. Nagrodę Ministra Edukacji 
Narodowej otrzymał Wacława Opala 
z Zespołu Szkół nr 2 w Staszowie, a 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
uhonorowano 31 pedagogów. Nagro-
dą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
wyróżniono 8 dyrektorów i nauczycieli, 
Nagrodą Starosty Staszowskiego – 28, 
natomiast Nagrodą Burmistrza Miasta i 
Gminy Staszów - 51 osób.

Po zakończeniu oficjalnej części 
obrad, wystąpił ,,Strauss Ensemble”, 
z solistami polskich scen operowych: 
sopranistką Renatą Drozd i tenorem 
Dominikiem Sutowiczem. Natomiast 
przed rozpoczęciem obrad zagrał ze-
spół ,,Staszicówka Band”.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Mariusz Zyngier honorowym Profesorem Oświaty

PODWÓJNY SUKCES POŁAŃCA
Gala 20-lecia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 

Tytuł profesora oświaty może otrzy-
mać nauczyciel dyplomowany, mający 
co najmniej 20-letni okres zatrudnienia 
w zawodzie nauczyciela, z zastrzeże-
niem 10-letniego okresu zatrudnienia 
jako nauczyciel dyplomowany. Profe-
sor oświaty jest najwyższym  stopniem 
w nauczycielskiej hierarchii i nadawany 
jest na wniosek Kapituły do Spraw Pro-
fesorów Oświaty, przez ministra edu-
kacji. Pierwszym profesorem oświaty 
reprezentującym szkoły naszego po-
wiatu został Mariusz Zyngier – nauczy-
ciel przedmiotów elektryczno – elektro-
nicznych w Zespole Szkół w Połańcu. 

Niewątpliwym sukcesem edukacji 
zawodowej w województwie święto-
krzyskim jest fakt, że w gronie laure-
atów znalazł się Pan Radosław Moskal 
z Ostrowca Świętokrzyskiego, który 
podobnie jak Mariusz Zyngier jest na-

Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, która odbyła się 14 października br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nagro-
dziła honorowym tytułem profesora oświaty nauczycieli, których osiągnięcia dydaktyczne 
i wychowawcze zostały uznane za wybitne.

uczycielem przedmiotów elektryczno 
-  elektronicznych. Laureaci są dobry-
mi znajomymi i od lat realizując swoje 
pasje, doskonale ze sobą współpracu-
ją oraz systematycznie stawiają swoje 
szkoły w ścisłej krajowej czołówce. 

Nauczyciele uhonorowani tytułem 
profesora oświaty to ludzie znani i po-
ważani w krajowym systemie eduka-
cji, którzy oddali swoje serca i umysły 
najmłodszym obywatelom. Przyznanie 
nauczycielowi takiego tytułu jest do-
cenieniem jego wyjątkowego dorobku 
zawodowego i starań na rzecz wszech-
stronnego rozwoju uczniów, a także 
uznaniem dla jego pasji i osiągnięć. To 
są najlepsi z najlepszych - mówi o wy-
różnionych minister edukacji Krystyna 
Szumilas.

Stanisław Rogala
dyrektor Zespołu Szkół w Połańcu

Dwóch profesorów oświaty z województwa 
świętokrzyskiego: Mariusz Zyngier (z prawej), 

nauczyciel w Zespole Szkół w Połańcu i Radosław 
Moskal (z lewej), nauczyciel w Zespole Szkół Nr 3  

w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z Minister Edukacji 
Narodowej Krystyną Szumilas.

Część oficjalną gali otworzyły wy-
stąpienia dyrektora generalnego Fun-
dacji Mirosława Marczewskiego oraz 
zaproszonych prominentnych gości: 
minister edukacji narodowej oraz mi-
nister nauki i szkolnictwa wyższego 
oraz przedstawicieli ambasad.

Najważniejszem dla nas punktem 
programu była ceremonia rozdania 

Gala 20-lecia FRSE to największe i najważniejsze wydarzenie wpisa-
ne w tegoroczne obchody jubileuszu Fundacji. Odbyła się 21 listopada 
2013 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Udział w niej wzięło ponad 
200 przedstawicieli administracji centralnej, współpracujący z Fundacją 
przedstawiciele instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, re-
prezentacja szkół wyższych oraz przedstawiciele ambasad.

nagród laureatom konkursu EDUin-
spiracje - inicjatywy podejmowanej 
przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji, której podstawowym celem 
jest upowszechnianie i promocja re-
zultatów i doświadczeń beneficjen-
tów programów koordynowanych 
przez fundację.

Zespół Szkól w Połańcu był na-
gradzany dwukrotnie. Beata Zyngier 
zwycięzyła w kategorii Comenius (mo-
bilność szkolnej kadry edukacyjnej) a 
Zespół Szkół został wyróżniony za reli-

zaję stażu uczniów 
Technikum Elektro-
niczego programu 
Leonardo da Vinci 
(koordynator Ma-
riusz Zyngier) 

Te g o r o c z n a 
gala to nie tylko 
święto samej Fun-
dacji, ale przede 
wszystkim pró-
ba podkreślenia 
olbrzymiej roli i 
znaczenia funk-
cjonowania euro-

Beata Zyngier i Tadeusz Wojciechowski z FRSE.

Tegoroczni laureaci konkursów Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji.

pejskich programów edukacyjnych 
w Polsce. Ich wizytówką są dziś mi-
liony beneficjentów, którzy dzięki 
otrzymanemu wsparciu finansowe-
mu i organizacyjnemu mogli zdo-
być nowe umiejętności, zrealizować 
swoje pasje, odbyć studia za gra-
nicą, poznać ludzi z całego świata 
oraz podnieść kompetencje zawo-
dowe.

Stanisław Rogala - dyrektor Zespołu 
Szkół w Połańcu
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2011 i złotym z 
wyróżnieniem w 
roku 2012, tego-
roczny medal - to 
kolejny ogromny 
sukces Technikum 
Elektronicznego. 
Składa się na nie-
go właściwa i kon-
sekwentna reali-
zacja założonych 
przed wielu laty 
celów. Tegoroczny 
udział w targach 
BRUSSELS INNO-
VA był finanso-
wany ze środków 
własnych szkoły. 
Wspierali nas: Pan 
Czesław Siekierski 
- europoseł nasze-
go regionu, Urząd 
M a r s z a ł k o w s k i 
W o j e w ó d z t w a 
Świętokrzyskiego 
oraz Biuro Inno-
wacji. Udział w 
Brussels Innova 
był nagrodą za za-
jęcie I i II miejsca 

w Polsce w konkursie MŁODY WY-
NALAZCA. Organizatorem prestiżo-
wego konkursu jest firma Eurobusi-
ness-Haller oraz Fundacja Haller Pro 
Inventio. Patronat nad nim objęła 
minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego Pani prof. Barbara Kudrycka. 

Serdecznie dziękujemy całej za-
łodze firmy HALLER, za profesjonal-
ną i miłą obsługę stoiska. 

Wanted Clock - lokalizator osób 
zaginionych

AUTOR: Mariusz Bielaszka - Tech-
nikum Elektroniczne Połaniec

PROMOTORZY I OPIEKUNI NA-
UKOWI: Beata Zyngier, Grzegorz 
Wojcikowski, Mariusz Zyngier

Jest to niezwykły zegarek, który 
skrywa w sobie wiele ciekawych a 
zarazem praktycznych funkcji, któ-
re mogą pomóc w lokalizacji i od-
nalezieniu osób zaginionych, cier-
piących na zaburzenia pamięci oraz 
chorobę Alzheimera.

„ZŁOTA” Brussel Innova 2013

Na targach w Brukseli, od lewej: Mariusz Zyngier, dyr. Stanisław Rogala  
i Mariusz Bielaczka.

Stoisko Zespołu Szkół w Połańcu na Światowych Targach Innowacji w Brukseli.

Jeden z kilku wywiadów Mariusza Bielaszki, tym 
razem dla Katarzyny Szymańskiej-Borginion - 

korespondentki radia RMF FM w Brukseli.

Aktywnie wspierali go Stanisław 
Rogala - dyrektor Zespołu Szkół oraz 
Mariusz Zyngier - jeden z promoto-
rów pracy. Trzy dni targów to czas 
niezwykle wytężonej pracy. Wraz z 
nami, swoje wynalazki prezentowa-
ły potężne firmy, instytuty nauko-
we, uczelnie - instytucje z często kil-
kumilionowymi grantami na zreali-
zowane projekty.  Mariusz Bielaszka 
bez jakichkolwiek kompleksów de-
monstrował swój wynalazek - któ-
rego budżet zamyka się w kwocie... 
kilkuset złotych. Każda godzina 
przepracowana w trakcie niezwy-
kle intensywnych i czasochłonnych 
przygotowań... procentowała w 
trakcie prezentacji. Najmilszym dla 
nas momentem był sobotni wieczór 
i uroczyste ogłoszenie wyników. 

Mariusz Bielaszka otrzymał ZŁO-
TY MEDAL i NAGRODĘ SPECJALNĄ 
!!!

To po brązowym medalu w roku 

Po raz trzeci uczniowie Technikum Elektronicznego w Połańcu brali 
udział w Światowych Targach Innowacji w Brukseli. Wydarzenie jest miej-
scem prezentacji i rywalizacji setek wynalazców z całego świata (EXPO 
BRUKSELA 14-16.11.2013). Mariusz Bielaszka - uczeń klasy IVA Techni-
kum Elektronicznego z dumą prezentował swój wynalazek LOKALIZATOR 
OSÓB ZAGINIONYCH.

Jak to działa? Gdy osoba znaj-
dzie się poza wyznaczonym dla 
niej bezpiecznym terenem, urzą-
dzenie „Wanted Clock” rozpoczyna 
„śledzenie”. Uruchomiony zostaje 
moduł GSM, który przesyła dane, 
dotyczące lokalizacji poszukiwanej 
osoby.  Dane te zostają wysłane do 
opiekuna poprzez wiadomość sms. 
Jeśli chcemy dostać informację o 
lokalizacji osoby zaginionej, wystar-
czy wysłać krótki sygnał (zadzwonić) 
pod numer karty sim zainstalowanej 
w module. Zostaje odesłana wiado-
mość zwrotna ze współrzędnymi 
geograficznymi oraz bezpośrednim 
linkiem do mapy. Jeżeli posiadamy 
telefon z dostępem do Internetu, 
wystarczy tylko kliknąć w link. W 
przypadku braku dostępu telefonu 
do Internetu, wystarczy wykorzy-
stać otrzymane współrzędne w in-
nym urządzeniu GPS. Użytkownik o 
poszukiwaniach  jest informowany 
poprzez informację, która  zostaje 
wyświetlona na wyświetlaczu LCD 
oraz dzięki drganiom opaski zegar-
ka. Kiedy osoba zaginie i nastanie 
zmrok, możemy wysłać sms o tre-
ści „Flash” Zegarek zacznie błyskać 
dość intensywnie, dzięki zamon-
towanej diodzie FLASH. Ułatwi to 
znacznie poszukiwania nocą, kiedy 
zlokalizowanie osoby zaginionej 
jest trudne. Urządzenie posiada 
również funkcję informacyjną alar-
mu lekowego. Zastosowana funkcja 
poprawi skuteczność leczenia oraz 
ułatwi opiekunom dostosowanie się 
do indywidualnych potrzeb pacjen-
ta.

Beata Zyngier  
 Zespół Szkół w Połańcu
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Rozmawiano o bezpieczeństwie

W czasie rozpoczęcia spotkania, od lewej: 
pełnomocnik marszałka województwa ds. 

ochrony informacji niejawnych Janusz Łach, 
pierwszy zastępca świętokrzyskiego komendanta 
wojewódzkiego policji w Kielcach mł. insp. Rafał 
Kochańczyk, starosta staszowski Andrzej Kruzel, 
komendant powiatowy policji w Staszowie insp. 
Tomasz Śliwiński oraz zastępca burmistrza miasta 

i gminy Staszów Henryka Markowska.

Uczniowie uczestniczący w debacie.

Na zakończenie pamiątkowa fotografia, z lewej: Bożena Głaz - powiatowy inspektor sanitarny w Staszowie.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 
400 uczniów szkół ponadgimnazjan-
lych z terenu powiatu staszowskiego 
wraz z dyrektorami i nauczycielami, a 
także funkcjonariusze policji i władz 
samorządowych, na czele z: pierw-
szym zastępcą świętokrzyskiego ko-
mendanta wojewódzkiego policji w 
Kielcach mł. insp. Rafałem Kochań-
czykiem, pełnomocnikiem marszałka 
województwa ds. ochrony informacji 
niejawnych Januszem Łachem, in-
spektorem ds. bezpieczeństwa pu-
blicznego w Urzędzie Marszałkow-

skim Województwa Świętokrzyskiego 
Tomaszem Żakiem, przewodniczącym 
Rady Powiatu w Staszowie Damia-
nem Sierantem, starostą staszowskim 
Andrzejem Kruzlem, zastępcą burmi-
strza Staszowa Henryką Markowską, 
komendantem powiatowym policji w 
Staszowie insp. Tomaszem Śliwińskim 
i zastępcą komendanta mł. insp. Ry-
szardem Komańskim. 

Podstawą do szerokiej dyskusji 
o bezpieczeństwie w szkołach po-
nadgimnazjanlych, z terenu powia-
tu staszowskiego, była prezentacja 
przedstawiona i omówiona przez 
asp. sztab. Adama Szymczaka – za-
stępcę naczelnika Wydziału Prewen-
cji w Komendzie Powiatowej Poli-
cji w Staszowie. 
Prezentacja pt. 
,,Poczucie bezpie-
czeństwa uczniów 
szkół ponadgim-
nazjanlych powia-
tu staszowskiego 
w miejscu za-
mieszkania, w 
szkole oraz w dro-
dze do szkoły i ze 
szkoły” została 
opracowana na 
podstawie anoni-
mowych ankiet, 

W czwartek, 14 listopada br., w auli Zespołu Szkół w Staszowie, odbyła się debata pt. „Poczucie bezpieczeństwa w 
miejscach publicznych oraz w miejscu zamieszkania, a także sposób jego postrzegania przez młodzież szkół średnich.”

Rozpoczynając czwartkową uro-
czystość, którą prowadził Dominik 
Rożek ze Staszowskiego Ośrodka 
Kultury, głos zabrała Bożena Głaz - 
powiatowy inspektor sanitarny w 
Staszowie, która serdecznie powitała 
wszystkich przybyłych gości.

Podczas spotkania zaprezentowa-
no także, m.in. prezentację multime-
dialną Komendy Powiatowej Policji w 
Staszowie, na temat zdrowotnych i 
prawnych skutków palenia tytoniu. 
Mówił o tym  mł. asp. Mariusz Doma-
gała, natomiast skutki prawne pale-
nia tytoniu, w miejscach do tego nie-
przeznaczonych, omówiła st. sierż. 

jakie uczniowie wypełnili na prośbę 
Komendy. Jak wynikało z odpowie-
dzi, około 7% uczniów nie czuło się 
bezpiecznie poza domem - miejscem 
zamieszkania, a wśród przyczyn ta-
kiego stanu rzeczy wymieniano: al-
kohol, narkotyki, zagrożenia w ruchu 
drogowym, a także chęć dominacji i 
agresję wśród niektórych kolegów i 
koleżanek. 

Wnioski z przeprowadzonej de-
baty pomogą w lepszym poznaniu 
oczekiwań młodzieży, a wymiana 
informacji o występujących zagro-
żeniach pozwoli na podjęcie właści-
wych działań, zarówno przez peda-
gogów jak i policję. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

„Zdrowe” sztuki teatralne w staszowskiej „Staszicówce”  
W dniu 17 października br., w auli Zespołu Szkół im. Stanisław Staszica w Staszowie odbyły się powiatowe 

eliminacje Przeglądu Małych Form Teatralnych. Impreza, pod hasłem „Jestem zdrowy – odrzucam dym pa-
pierosowy”, zgromadziła w największej z sal staszowskiej „Staszicówki”, liczną widownię, która miała okazję 
obejrzenia prezentacji sztuk teatralnych,  w wykonaniu uczniów szkół podstawowych powiatu staszowskiego.
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Relacji z projektu wysłuchali, od lewej: insp. Bożena Mazur z Wydziału Edukacji Starostwa staszowskiego, 
Beata Wojtasińska z Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie, zastępca dyrektora ZSE Małgorzata 
Garczewska, starosta staszowski Andrzej Kruzel, dyrektor ZSE Jan Ungeheuer, wicestarosta Michał Skotnicki  

i zastępca dyrektora ZSE Joanna Mazur. 

Uczniowie realizujący projekt podzieli się z kolegami swoimi wrażeniami z pobytu w Niemczech.

Przed Reichstagiem w Berlinie.

Podsumowano projekt

Mariola Marszałek z KPP w Staszowie. 
Końcowym akcentem czwartkowej 

imprezy było ogłoszenie wyników Po-
wiatowego Przeglądu Małych Form 
Teatralnych pod hasłem „Jestem zdro-
wy – odrzucam dym papierosowy”. Do 
finału wojewódzkiego, który odbędzie 
się 21 listopada 2013 w Kielcach, w 
ramach obchodów Światowego Dnia 
Rzucania Palenia, zakwalifikowali się 

Uczniowie Zespół Szkół 
Ekonomicznych im. Jana 
Pawła II w Staszowie, już po 
raz szósty wzięli udział w 
programie Leonardo da Vin-
ci i po raz czwarty nawiąza-
li współpracę z tym samym 
partnerem, firmą VITALIS 
GmbH Gut Wehlitz w Schkeu-
ditz (Niemcy). 

Beneficjentami projektu pod ty-
tułem: „Na drodze do kariery – prak-
tyki zawodowe dla technika logi-
styka i technika ekonomisty”, było 
24 uczniów technikum w zawodzie 
technik logistyk oraz technik ekono-
mista. Uczniowie pod opieką nauczy-
cieli odbywali praktyki w niemieckich 
firmach, w okresie od 20 maja do 15 
czerwca 2013 roku. Do najważniej-
szych celów projektu można zaliczyć: 
nabycie przez beneficjentów prak-
tycznych umiejętności zawodowych, 
zwiększenie motywacji uczenia się 
języków obcych, w szczególności ję-
zyka niemieckiego oraz kształtowanie 
kluczowych kompetencji, takich jak: 
kreatywność, systematyczność, samo-
dzielność i odpowiedzialność. Ucznio-
wie zdobyli również dodatkowe umie-
jętności z zakresu przedsiębiorczości, 
jakie są przydatne podczas starań o 
pracę, nie tylko na polskim rynku, ale 
także w zjednoczonej Europie.

Po pracy, uczniowie mieli okazję 
do zapoznania się z kulturą Niemiec, 
oraz mogli miło spędzać wolny czas 
w gronie rówieśników z innych kra-
jów Europy, m.in.: z Francji, Hiszpanii, 
Portugalii. Ponadto praktykanci zwie-
dzili Lipsk, Drezno i Berlin podczas 
zorganizowanych dla nich wycieczek.

Uczniowie i nauczyciele, realizują-
cy projekt, podzielili się swoimi wra-
żeniami z pozostałymi uczniami szko-
ły, a także z gimnazjalistami z ,,1” w 
czasie spotkania, jakie miało miejsce 
w dniu 20 listopada br. Relacji i wnio-
sków z pomyślnie zakończonego za-
dania wysłuchali m.in. starosta sta-

szowski Andrzej Kruzel i wicestarosta 
Michał Skotnicki, wspierający wszel-
kie inicjatywy nawiązywania kontak-

tów międzynarodowych, zarówno na 
kierunku zachodnim jak i wschodnim.

Tekst i foto: Piotr Więcław

laureaci I miejsca etapu powiatowego. 
Kolejne trzy miejsca w konkursie zajęły 
następujące zespoły: I miejsce - grupa  
aktorska ze Staszowskiego Ośrodka 
Kultury, która przedstawiła sztukę „Po-
gromcy dymu”, II miejsce - grupa ak-
torska z Publicznej Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Staszowie, która zaprezentowa-
ła sztuką „Problemy pewnej paczki”, 

Dwa równorzędne III miejsca zaję-

ły: szkolna grupa aktorska z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Rytwianach, 
która przedstawiła sztukę „Dymek z 
papierosa, mam koło nosa” oraz szkol-
na grupa aktorska z Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Zespole Placówek 
Oświatowych w Ruszczy, za sztukę 
„Antynikotynowa Śnieżka”. 

Tekst i foto: Michał Skrętek 
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Inicjatywą powołania Szkolnego 
Klubu Honorowych Dawców Krwi 
są działania, przygotowujące do ob-
chodów uroczystego święta Patrona 
Szkoły Jana Pawła II, przypadającego 
na dzień 16.10.2014 roku. Będzie to 
dowodem wdzięczności społeczności 
uczniowskiej, nauczycieli i pracowni-
ków szkoły za dar kanonizacji Papieża 
Polaka, która odbędzie się w kwietniu 
2014 roku.

***
25 listopada 2013 roku, dwu-

dziestoosobowa, a 9 grudnia 2013 
r. dziewiętnastoosobowa grupa 
uczniów Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych im. Jana Pawła II w Staszowie, 
w ramach Szkolnego Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi oddawała 
honorowo krew w stojącym na sta-
szowskim rynku ambulansie, nale-
żącym do Punktu Krwiodawstwa w 
Kielcach.

Bodźcem, inicjującym akcję 
krwiodawstwa w ramach Szkol-
nego Klubu Honorowych Dawców 
Krwi, były przygotowania do ob-
chodów święta Patrona Szkoły. 
Zachęciły one dużą liczbę uczniów 
do udziału w akcji, a ich postawa 
świadczy o wielkim sercu i wrażli-
wości na los drugiego człowieka. W 
ramach obu akcji uczniowie odda-
li ok. 20 litrów krwi – bezcennego 
daru dla innych, ratującego życie 
drugiego człowieka.

Honorowe oddawanie krwi to, 

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi

Stypendia dla najlepszych

W dniu 20 listopada 2013 r. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w 
Staszowie utworzyli Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi. Klub będzie działał pod patro-
natem Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Kielcach, filia w Staszowie.

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie przed ambulansem na staszowskim Rynku.

jak mówią sami uczniowie, „nasze 
przygotowanie do wyniesienia na 
ołtarze Papieża Polaka, które odbę-
dzie się w kwietniu 2014 roku, jest 
to też nasze oddanie czci i dowód 
wdzięczności za nauki Jana Pawła 
II …, nie jest to akcja jednorazowa, 

ponieważ nadal będziemy odda-
wać krew, przyczyniając się do ra-
towania życia innym ludziom…”. 
Wypowiedzi uczniów potwierdza-
ją, że nauka Jana Pawła II jest wciąż 
żywa.

tekst H. Myśliwiec, foto P. Więcław

Idąc za słowami Jana Pawła II 
„Człowiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi” - z inicja-
tywy Zespołu Szkół Ekonomicznych, 
którego patronem jest Papież Polak 

została utworzona wolontariacka 
grupa nauczycieli przedmiotów ma-
turalnych, którzy przygotowują do 
egzaminu dojrzałości 22-letnią Anię 
Hałośną, zmagającą się od 9 lat z 
ciężką chorobą (poprzecznym pora-
żeniem kończyn dolnych). Działania 
te realizowane są przez staszowski 
„ekonomik” w ramach akcji charyta-
tywnej – Pomnik Jana Pawła II.

Tworzymy Żywy Pomnik 
Jana Pawła II.

W uroczystości udział wzięli 
przedstawiciele władz wojewódz-
kich, i powiatowych na czele z: 
posłem na Sejm RP Lucjanem Pie-
trzczykiem, wicewojewodą święto-
krzyskim Grzegorzem Dziubkiem, 
świętokrzyskim kuratorem oświaty 
Małgorzatą Muzoł, członkiem Zarzą-

W dniu 12 listopada br., w I Liceum Ogólnokształcącym Collegium 
Gostomianum w Sandomierzu, odbyła się uroczystość wręczenia stypen-
diów Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszej młodzieży z 3 powia-
tów województwa świętokrzyskiego: opatowskiego, sandomierskiego 
i staszowskiego. Przebiegała pod hasłem: „Mądrość to synteza wiedzy, 
dobroci i sprawiedliwości”. 

du Województwa Świętokrzyskiego 
Kazimierzem Kotowskim, wicestaro-
stą staszowskim Michałem Skotnic-
kim i wicestarostą sandomierskim 
Wojciechem Dzieciuchem. Oprócz 
wyróżnionych uczniów obecni byli 
także: naczelnicy wydziałów edu-
kacji, dyrektorzy szkół, pedagodzy 

i wychowawcy oraz rodzice. W tym 
roku, decyzją Prezesa Rady Mini-
strów 9 uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych z powiatu staszowskiego 
otrzymało stypendium za wybitne 
osiągnięcia naukowe, są to: Monika 
Banaś - II LO w Zespole Szkół im. Sta-
nisława Staszica w Staszowie, Anna 
Gałęcka - LO w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Osieku, Alicja Górna 
- LO im. ks. kard. St. Wyszyńskiego 
w Staszowie, Michał Janik - Techni-
kum w Zespole Szkół im. Stanisła-
wa Staszica w Staszowie, Katarzyna 
Kalota - LO w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących im. Jana Pawła II w 
Bogorii, Weronika Opałko - Techni-
kum w Zespole Szkół Ekonomicz-
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Uczniowie z powiatu staszowskiego z dyrektorami szkół i wręczającymi stypendia.

nych im. Jana Pawła II w Staszowie, 
Adrianna Piekarska - Technikum w 
Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Adolfa Dygasińskie-
go w Sichowie Dużym, Katarzyna 
Rogala - LO w Zespole Szkół im. Od-
działu Partyzanckiego AK „Jędrusie” 
w Połańcu, Grzegorz Wójtowicz - 
Technikum w Zespole Szkół im. Od-

działu Partyzanckiego AK „Jędrusie” 
w Połańcu. 

Stypendium Prezesa Rady Mini-
strów wynosi 258 zł miesięcznie, 
wypłacane przez 10 miesięcy w 
roku. Może je otrzymać jeden uczeń 
z danej szkoły, który w wyniku rocz-
nej klasyfikacji uzyskał najwyższą 
średnią ocen – min. 4,75, upraw-

niającą do otrzymania świadectwa 
promocyjnego z wyróżnieniem, i 
co najmniej dobrą ocenę z zacho-
wania. Kandydaci nominowani są 
przez szkoły. W imieniu władz Po-
wiatu Staszowskiego stypendystom 
z terenu powiatu pogratulował wi-
cestarosta Michał Skotnicki.

Tekst i foto: Bożena Mazur

Uhonorowano najlepszych rolników

Laureaci z powiatu staszowskiego z wręczającymi nagrody.

Podczas uroczystej gali, jaka w 
dniu 26 listopada br., odbyła się w 
hali kieleckich targów, wręczono 
nagrody, puchary i dyplomy dla 
najlepszych rolników wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Uhonorowa-
no również właścicieli najlepszych 
gospodarstw agroturystycznych i 
panie działające w Kołach Gospo-
dyń Wiejskich. Laureatów wybrano 
w konkursie ,,Echa Dnia”, głosami 
czytelników oraz specjalnie powo-
łanego Jury. 

Najlepszymi rolnikami powiatu 
staszowskiego zostali: I miejsce: Elżbie-
ta Chara z Jasienia w gminie Staszów, II 
miejsce: Tadeusz Wołowiec z Podborka 
w gminie Rytwiany, III miejsce: Renata 
Podsiadło z Beszowej w gminie Łubnice. 

Najlepszym gospodarstwem agro-
turystycznym ziemi staszowskiej został 
,,Ekorab” Elżbiety Chary z Jasienia, pla-
sując się również na 4 miejscu w wo-
jewództwie, a w kategorii Kół Gospo-
dyń Wiejskich powiatu staszowskiego 
zwyciężyły panie ze Święcicy w gminie 
Rytwiany.

W klasyfikacji wojewódzkiej, najlep-
szymi rolnikami wybrano Aleksandrę i 
Waldemara Domogałów z Winiar koło 
Pińczowa, prowadzących  45-hektaro-
we gospodarstwo, w którym m.in. na 
15 ha uprawiają cebulę, a na 10 ha 
ziemniaki.

Najlepszym gospodarstwem agro-
turystycznym województwa zostało 
,,Gościnne Lipówka” prowadzone 
przez Ewę i Włodzimierza Kuchar-
skich w miejscowości Brudzów – Lipa, 
w gminie Morawica.

W konkursie na najlepsze Świę-
tokrzyskie Koła Gospodyń Wiejskich 
zwyciężyły ,,Chełmowianki” z Rudek, 
w gminie Nowa Słupia.

,,Złota Dziesiątka Rolników” oraz 
najlepsi w powiatach, otrzymali od 
eurodeputowanego dr. inż. Czesława 
Siekierskiego, zaproszenie do Brukse-
li, natomiast członkinie trzech najlep-

szych Kół Gospodarstw Wiejskich wo-
jewództwa udadzą się do Warszawy 
na spotkanie z małżonką prezydenta 
RP Anną Komorowską. 

Wręczono także atrakcyjne nagro-
dy rzeczowe. Imprezie towarzyszyła 
wystawa najnowocześniejszego sprzę-
tu rolniczego firmy Kisiel z podkielec-
kiego Górna i Agromy z Kielc oraz sa-
mochodów marki Kia z salonu Kia IM 
Patecki w Kielcach. Przygotowano tak-
że degustację potraw regionalnych, 
m.in. wpisanych na listę Świętokrzy-
skiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Ukraińscy goście z wizytą w Starostwie.

W związku z ubiegłorocznymi 
zniszczeniami na ukraińskich dro-
gach, które spowodowała stosunko-
wo sroga zima, szczególnie w marcu 
i na początku kwietnia br., obecnie na 
Ukrainie podejmowane są działania, 
jakie powinny pomóc w sprawniej-
szej likwidacji zimowych zniszczeń, 
które zapewne powtórzą się i w nad-
chodzącym sezonie zimowym.

Wymieniono również uwagi co 
do wniosków, jakie Starostwo przy-
gotowuje w celu dofinansowania 
przyszłorocznej współpracy z partne-
rami ukraińskimi, m.in. z Winnickim 
Oddziałem Stowarzyszenia ,,Ukraina-
-Polska-Niemcy”, którego przewodni-
czącym jest Aleksej Gawrilov.

Ukraińcy przebywali w Kielcach na 
zaproszenie marszałka województwa 
świętokrzyskiego Adama Jarubasa, 
uczestniczyli w obchodach święta 
niepodległości, a także wzięli udział 
w konferencji pt. ,,Polityka zagranicz-
na, od wielogłosu do koncertu sym-
fonicznego, czyli jak budować multi-
polarny model współpracy zagranicz-
nej”. W spotkaniu, jakie w dniu 12 
listopada br. odbyło się w Filharmonii 
Świętokrzyskiej, udział wzięli także 
przedstawiciele z: Węgier, Chorwa-
cji, Szwecji, Słowacji i Białorusi, jak 
również osoby reprezentujące: Urząd 
Marszałkowski Województwa Świę-
tokrzyskiego z marszałkiem Adamem 

Jarubasem, Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego z dyr. 
Biura Współpracy Międzynarodowej 
Anną Markiewicz-Zielińską, Polski 
Instytut Spraw Międzynarodowych z 
Anną Skorupską, Polską Agencję In-
formacji i Inwestycji Zagranicznych z 
Anną Polak-Kocińską, Magazyn BRIFF 
z redaktorem naczelnym Grzegorzem 
Kiszlukiem oraz platformę THINK-
TANK z dr Małgorzatą Bonikowską. 
Dyskusja, jaka miała miejsce w cza-
sie konferencji, którą prowadził  red. 
Bartłomiej Zapała, była bezpośrednio 
transmitowana przez Radio Kielce.

Podczas konferencji została także 
zaprezentowana interaktywna plat-

W dniu 13 listopada br., w drodze powrotnej z Kielc, trzej radni Rady Obwodu Winnickiego ( odpowiednik 
Sejmiku Województwa ): Aleksej Gawrilov, Sergii Wołkow i Jarosław Czernega, kilka godzin spędzili na rozmo-
wach w Starostwie staszowskim, gdzie spotkali się m.in. ze starostą Andrzejem Kruzlem, wicestarostą Micha-
łem Skotnickim i dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Rafałem Suską. Główny temat wizyty dotyczył spraw 
związanych z utrzymaniem zimowym oraz całorocznym remontem dróg, w zakresie czego powiat staszowski 
ma bogate i pozytywne doświadczenia, które przynajmniej w części mogą być zaadaptowane do warunków 
ukraińskich.

W Starostwie Powiatowym w Staszowie, od lewej: wicestarosta Michał Skotnicki, radny obwodu winnickiego, 
przewodniczący Komisji ds. Współpracy Zagranicznej Rady i przewodniczący Winnickiego Oddziału 

Stowarzyszenia ,,Ukraina-Polska-Niemcy” Aleksej Gawrilov, radny obwodu winnickiego Sergii Wołkow, 
starosta staszowski Andrzej Kruzel, radny obwodu winnickiego Jarosław Czernega  

i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Rafał Suska.

Wizyta ukraińskich gości w Starostwie była 
kontynuacją spotkań Kielcach, m.in. konferencji 
w Filharmonii Świętokrzyskiej, którą otworzył 

marszałek województwa świętokrzyskiego  
Adam Jarubas.

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak i radny Sejmiku Józef Grabowski,  
w towarzystwie pań z Węgier biorących udział w spotkaniu. Z tyłu: dyrektor Muzeum Narodowego  

w Kielcach dr Robert Kotowski.

forma internetowa, będąca narzę-
dziem komunikacji i informacji, po-
zwalającym na dotarcie z przekazem 
o realizowanych, bądź planowanych 
do realizacji, inicjatywach zagranicz-
nych do szerokiego grona odbiorców 
w regionie świętokrzyskim, w kraju 
i zagranicą. Jest to kolejne z działań 
zaplanowanych w ramach realizowa-
nego przez Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego projektu pn. „Świę-
tokrzyska platforma współpracy za-
granicznej” współfinansowanego ze 
środków Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych.  

Tekst i foto: Jan Mazanka
Foto z konferencji: Urząd Marszałkowski  

Województwa Świętokrzyskiego.
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Z roboczą wizytą

Posumowanie zbiórki 
książek dla Polonii 

na Ukrainie i Białorusi 
w 2013 r.

Od lewej: Tetiana Melnyk – główna księgowa Winnickiego Oddziału Stowarzyszenia ,,Ukraina-Polska-Niemcy”, 
starosta staszowski Andrzej Kruzel, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Rady Obwodu Winnickiego Oleg 

Romanets, Andrej Kavunets - wiceprzewodniczący Winnickiego Oddziału Stowarzyszenia  
,,Ukraina-Polska-Niemcy” i wicestarosta Michał Skotnicki.

Tylko jeden dzień trwa-
ła wizyta w powiecie sta-
szowskim ukraińskich gości, 
którzy w drodze powrot-
nej z Warszawy zawitali do 
Staszowa w celu dokonania 
ustaleń dotyczących projek-
tów zaplanowanych do reali-
zacji w roku przyszłym. 

Andrej Kavunets - wiceprzewod-
niczący Winnickiego Oddziału Stowa-
rzyszenia ,,Ukraina-Polska-Niemcy”, 
główna księgowa Stowarzyszenia 
Tetiana Melnyk i Oleg Romanets – 
naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Rady Obwodu Winnickiego zostali 
w dniu 25 października br., przyjęci 
przez starostę staszowskiego Andrze-
ja Kruzla. W rozmowach uczestniczyli 
także: wicestarosta Michał Skotnicki 
oraz naczelnik Wydziału Promocji i 
Współpracy Zagranicznej Jan Mazan-
ka.

Podjęto decyzję o zamiarze konty-
nuacji ubiegłorocznego projektu pt. 
„Winniczyzna na Ukrainie – regionem 
aktywnych kobiet”, w związku z czym 
w najbliższych dniach zostanie złożo-
ny w Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych wniosek do programu „Polska 

Pomoc Rozwojowa 2014”. 
W planach znalazły się również 

inne propozycje skorzystania z pro-
gramów „małych grantów” na reali-
zację inicjatyw kulturalnych i doty-
czących wymiany grup młodzieży.

Ukraińscy goście, odwiedzi-
li Staszów w drodze powrotnej z 
Warszawy, gdzie uczestniczyli w 
2-dniowym seminarium pt. „Rola 

regionów w zjednoczonej Euro-
pie”, zorganizowanym przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Ma-
zowieckiego. Przy okazji pobytu w 
Polsce, podobnych ustaleń jak w 
Staszowie, Ukraińcy dokonali także 
w Kole i Kleczewie (woj. wielkopol-
skie), z racji wieloletniej współpracy 
z tymi samorządami.

Tekst foto: Jan Mazanka

Akcję zbierania książek przepro-
wadzono z udziałem: Starostwa Po-
wiatowego w Staszowie, Szkolnego 
Klubu Europejskiego przy Publicznej 
Szkole Podstawowej z Oddziałami In-
tegracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki 
w Połańcu, Szkolnego Koła Caritas przy 
Zespole Szkół  nr 2 w Staszowie, Zespo-
łu Szkół im. Stanisława Staszica wraz z 
Internatem w Staszowie oraz Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie.

Dorota Wójcik
Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie

Biblioteka Pedagogiczna w Sta- 
szowie serdecznie dziękuje wszyst-
kim osobom i instytucjom, które 
wzięły udział w zbiórce książek dla 
Polonii na Ukrainie i Białorusi. Akcja 
ta zakończyła się dużym sukcesem, 
zebrano około 3 tysiące książek.
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Debatowano na temat bezpieczeństwa

Od lewej: insp. Andrzej Sałata, prowadzący spotkanie starosta staszowski Andrzej Kruzel i Ryszard Stachura – 
naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Anna Ogórek z PCPR w Staszowie poinformowała 
o działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 

w czasie zimy osobom bezdomnym.
Dyrektor Rafał Suska, przedstawił możliwości 
zimowego utrzymania dróg powiatowych.

W debacie, oprócz starosty staszowskiego i naczelników Wydziałów Starostwa, udział wzięli: komendanci powiatowi policji i PSP, dyrektorzy szkół ponadgimnazjanlych 
i jednostek organizacyjnych powiatu, a także burmistrzowie i wójtowie oraz pracownicy Urzędów Gmin odpowiedzialni za bezpieczeństwo na swoim terenie.

Po przyjęciu protokołu z poprzed-
nich obrad, a także porządku posiedze-
nia, skarbnik powiatu Jolanta Piotrow-
ska zapoznała wszystkich obecnych 
z projektem budżetu na rok 2014 w 
zakresie bezpieczeństwa publicznego i 
ochrony obywateli na trenie powiatu. 
Następnie zastępca komendanta po-
wiatowego policji w Staszowie mł. insp. 
Ryszard Komański przedstawił wyniki 
ankiety dotyczącej szeroko rozumiane-
go bezpieczeństwa przeprowadzonej 
wśród uczniów szkół ponadgimnazjan-
lych powiatu staszowskiego, a także 
poinformował o przygotowaniu  służb 
powiatowych do zbliżającego się okre-
su świąteczno-noworocznego, m.in.: 
w zakresie zabezpieczenia imprez ma-
sowych oraz monitorowania sprzedaży 
i używania środków pirotechnicznych. 
Wypowiedź insp. Ryszarda Komańskie-
go, uzupełnił o działania straży pożar-
nej w tym temacie, zastępca komen-
danta powiatowego PSP w Staszowie 
mł. bryg. Jarosław Pławski. Omówiono 
także stan przygotowań służb powia-
towych do zimowego wypoczynku 
dzieci i młodzieży, oraz przygotowa-
niu wsparcia dla osób bezdomnych i 
starszych, potrzebujących pomocy w 
okresie zimy. Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Staszowie Rafał Suska, 
poinformował o stanie infrastruktury 
drogowej przed sezonem zimowym 
i możliwościach zapewnienia bezpie-
czeństwa na drogach powiatowych w 
okresie najbliższych 5 miesięcy. Na za-
kończenie posiedzenia starosta Andrzej 
Kruzel poprosił o zgłaszanie propozycji 
do opracowywanego planu działania 
Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego na 2014 rok.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 12 grudnia br., w Starostwie staszowskim odbyło 
się połączone posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które 
otworzył i prowadził starosta staszowski Andrzej Kruzel. 
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W Staszowie dyskutowano o ochronie środowiska.
Spotkanie, w którym uczestniczy-

li przedstawiciele urzędów gmin oraz 
miast i gmin z terenu województwa 
świętokrzyskiego, prowadziły wspól-
nie Krystyna Cierlikowska główny 
specjalista w Oddziale ds. Decyzji Śro-
dowiskowych w Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Kielcach, któ-
ra szczegółowo omówiła procedurę 
zmiany warunków realizacji przedsię-
wzięcia, określonych w decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach oraz 
Diana Bartkiewicz specjalista w Od-
dziale ds. Decyzji Środowiskowych w 
RDOŚ w Kielcach, która w wyczerpują-
cy sposób scharakteryzowała znacze-
nie bazy danych dla sprawnego funk-
cjonowania administracji samorządo-
wej w zakresie ochrony środowiska.

W środowym spotkaniu uczestni-
czyli przedstawiciele władz samorzą-
dowych m.in.: starosta staszowski An-
drzej Kruzel, wicestarosta Michał Skot-
nicki oraz Władysław Brudek - wójt 
gminy Bogoria. 

Celem spotkania było zapoznanie 
jego uczestników z pojęciem, jak rów-
nież ze sposobem działania bazy da-
nych, której celem jest m.in.: zbieranie, 
przetwarzanie i udostępnianie infor-
macji o postępowaniach w zakresie: 

1. strategicznych ocen oddziaływa-
nia na środowisko;

2. ocen oddziaływania na środowi-
sko przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko; 

W dniu 30 października br., w Centrum Kształcenia Praktycznego, przy ul. Koszarowej w Staszowie, odbyło 
się spotkanie informacyjne, dotyczące bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  
i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. 

Spotkanie w obecności starosty Andrzeja Kruzla, rozpoczęła Krystyna Cierlikowska, 
główny specjalista w Oddziale ds. Decyzji Środowiskowych w Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Kielcach, z lewej: Diana Bartkiewicz z RDOŚ. 

W spotkaniu uczestniczył m.in. wicestarosta Michał Skotnicki i Stanisław Batóg - 
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  

w Starostwie staszowskim.

3. ocen od-
d z i a ł y w a n i a 
na środowisko 
przeds ięwzięć 
mogących poten-
cjalnie znacząco 
oddziaływać na 
środowisko; 

4. ponownych 
ocen oddziaływa-
nia przedsięwzięć 
na środowisko; 
ocen oddziaływa-
nia przedsięwzięć 
na obszary Natu-
ra 2000. 

W czasie spo-
tkania przewi-
dziano także dys-
kusję, podczas 
której wszyscy 
zebrani dzielili się 
swoimi doświad-
czeniami m.in. w 
zakresie procedur 
wydawania de-
cyzji środowisko-
wych. Ta część 
spotkania obfito-
wała w ciekawe 
spostrzeżenia z 
praktyki stoso-
wania przepisów 
środowiskowych. 

Tekst i foto:  
Michał Skrętek

W sprawie tablicy
Z obelisku ks. Romana Kotlarza w Koniemłotach  
złodzieje ukradli płytę z brązu z wizerunkiem  

duchownego i napisem.
Pomnik, odsłonięty kilkanaście lat temu,  

stał bezpiecznie w centrum wsi. Płytę o wymiarach 
48x84x0,7 cm zdemontowano najprawdopodobniej  

w nocy z 21 na 22 listopada br. (z czwartku na piątek).

Koniemłockie Stowarzyszenie ,,Przyszłość”  
apeluje o zwrot tablicy,

 oferując za jej odzyskanie kwotę 500 zł.
Tel. kontaktowy: 

15 864 22 11 w. 61 
w godz. 8.00 - 16.00
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Mszę święta koncelebrowaną odprawił absolwent Liceum ks. prof. KUL dr hab. Roman Sieroń - prodziekan 
Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Homilię 

wygłosił ks. Michał Grochowina, także absolwent LO, pochodzący z Rakowa, a obecnie doktorant w Katedrze 
Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL (trzeci z prawej ).

List od wiceminister obrony narodowej  
Beaty Oczkowicz odczytał Arkadiusz Kasprzyk. 

Przemawia członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

Świętokrzyski wicekurator oświaty Grzegorz Bień. 

Swoją współpracę z Liceum wspominał  rektor 
Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż.  

Stanisław Adamczak. Oficjalne uroczystości rozpoczęto polonezem w wykonaniu uczniów LO.

95 lat staszowskiego Liceum
Rozpoczęto mszą świętą w Sank-

tuarium Błogosławionego Jana 
Pawła II w Staszowie, którą odpra-
wił absolwent Liceum ks. prof. KUL 
dr hab. Roman Sieroń - prodziekan 
Wydziału Zamiejscowego Nauk o 
Społeczeństwie Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego w Stalowej 
Woli, homilię wygłosił ks. Michał 
Grochowina, także absolwent LO, a 
obecnie doktorant w Katedrze Ko-
ścielnego Prawa Publicznego i Kon-
stytucyjnego KUL. 

 Oficjalne uroczystości ob-
chodów 95-lecia szkoły odbyły się 
na sali gimnastycznej, ceremonię 
prowadził Grzegorz Skubera, na-
uczyciel biologii. Okolicznościowe 

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie, w sobotę i nie-
dzielę, 19 i 20 października br., mogli powspominać szkolne lata podczas 
zjazdu, jaki odbył się dla uczczenia 95. rocznicy powstania szkoły.

przemówienie wygłosiła dyr. Anna 
Karasińska, a po jego zakończeniu 
miały miejsce wystąpienia zaproszo-
nych gości: list od eurodeputowa-
nego dr. inż. Czesława Siekierskiego 
odczytał Wiktor Kamiński, a od wi-
ceminister Obrony Narodowej Beaty 
Oczkowicz Arkadiusz Kasprzyk. Na-
stępnie przemawiali: członek Zarzą-
du Województwa Świętokrzyskiego 
Kazimierz Kotowski, świętokrzyski 
wicekurator oświaty Grzegorz Bień, 
rektor Politechniki Świętokrzyskiej 
prof. dr hab. inż.  Stanisław Adam-
czak, starosta staszowski Andrzej 
Kruzel, burmistrz miasta i gminy 
Staszów Romuald Garczewski, wie-
loletni były dyrektor Liceum Adam 
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Przemawia starosta staszowski Andrzej Kruzel. 

 Życzenia i gratulacje złożył także przewodniczący 
Komitetu Rodzicielskiego Piotr Kasperkiewicz. 

O swojej pracy w liceum mówił wieloletni były dyrektor 
Adam Koziński.

Burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski

Stanisław Jastrząb zaproponował napisanie i wydanie 
albumu absolwentów.

Dyrektor Anna Karasińska przekazała symboliczne 
klucze przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego 
Obchodów 95-lecia Szkoły Wojciechowi Skowronowi.

W pierwszym rzędzie, od lewej: przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wojciech Skowron, dyrektor LO Anna Karasińska, starosta staszowski Andrzej Kruzel z małżonką 
Zofią, burmistrz Staszowa Romuald Garczewski, rektor politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż.  Stanisław Adamczak, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych 

w Staszowie Małgorzata Garczewska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski i zastępca burmistrza Staszowa Henryka Markowska.

Koziński, Stanisław Jastrząb, prze-
wodniczący Komitetu Rodzicielskie-
go Piotr Kasperkiewicz, przedsta-
wiciel organizacji ,,Młode Wojsko 
Polskie” Stefan Siejka i przewod-
niczący Komitetu Organizacyjnego 
Obchodów 95-lecia Szkoły Wojciech 
Skowron.

W części artystycznej uczniowie 
zatańczyli poloneza z ,,Pana Tade-
usza” do muzyki Wojciecha Kilara, 
a także wystąpili w przedstawieniu 
teatralnym ,,O sztuce harmonii” 
oraz w spektaklu słowno-muzycz-
nym ,,Rozmawiamy i śpiewamy 
wierszem”. Spotkaniu rocznicowe-
mu towarzyszyły także wystawy ob-
razów, prac plastycznych i fotogra-
fii, prezentujące dorobek artystycz-
ny absolwentów Liceum.

Tekst i foto: Jan Mazanka



28

 Głównym celem projektów opra-
cowanych przez nauczycieli Liceum, 
mgr Marię Szewczyk i mgr Toma-
sza Bieleckiego, jest propagowanie 
wśród uczniów znajomości j. łaciń-
skiego oraz rozwijanie ich myślenia 
historycznego poprzez ukazanie ele-
mentów dziejów Ziemi Staszowskiej 
na tle historii Polski i powszechnej, z 
naciskiem na kształcenie ich zdolności 
do identyfikacji elementów antyczne-
go filaru współczesnej cywilizacji. 

Pedagodzy założyli, że po za-
kończeniu 3-letniego cyklu kształ-
cenia uczniowie będą umieli m.in. 
wskazać lokalizację inskrypcji w j. 
łacińskim, znajdujących się na obiek-
tach świeckich i sakralnych na Zie-
mi Staszowskiej, odczytać ich treść, 
wyjaśnić genezę, typ i znaczenie 
napisów oraz utrwalić je w formie 
elektronicznej, a także wypełnić pod-
stawową dokumentację zabytku kul-
tury materialnej (tzw. białą kartę). 
Oba programy opierają się na ścisłej 
współpracy naukowej z Instytutem 
Historii Uniwersytetu im. Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach, nawiązanej w 
2012 r. 

W ramach zajęć licealiści stopnio-
wo poznają tajniki warsztatu history-
ka i lingwisty-latynisty. Dzięki przygo-
towywanym przez nauczycieli autor-
skim materiałom (karty pracy, mapy, 
prezentacje multimedialne, artykuły) i 
oryginalnym środkom dydaktycznym 
(Muzeum Szkolne, wycieczki, wykła-
dy i warsztaty naukowe, prowadzo-
ne przez historyków-specjalistów z 
UJK) młodzi humaniści potrafią ty-
pologizować i szczegółowo charak-
teryzować źródła historyczne pisane. 
Zdobytą wiedzę i umiejętności mieli 
już okazję wykorzystać podczas zajęć 
warsztatowych nad tekstem „Rocz-
nika świętokrzyskiego dawnego”, 
zorganizowanych 21 września br. w 
Sali Opackiej klasztoru pobenedyk-
tyńskiego na Świętym Krzyżu. 

W międzyczasie młodzi humaniści 
podjęli prace nad odczytaniem napi-
su umieszczonego nad wejściem do 
zakrystii w kościele pw. św. Bartło-

mieja Apostoła w Staszowie. Przed-
sięwzięcie to było o tyle trudne i 
odpowiedzialne, że w literaturze fa-
chowej uwzględniającej zabytki epi-
grafiki łacińskiej spotykane w tym 
zakątku regionu świętokrzyskiego, 
nigdzie nie występuje tłumaczenie tej 
inskrypcji  (w nauce do tej pory tylko 
domyślano się ogólnego sensu owej 
wypowiedzi). 

Część praktyczną poprzedził kilku-
tygodniowy cykl lekcji poświęconych 
omówieniu najstarszych rodzajów 
pisma epigraficznego łacińskiego 
(kapitała, kursywa, uncjała), historii 
epigrafiki i funkcji inskrypcji. Szcze-
gólny nacisk położono na zapozna-
nie uczniów z typami i przykładami 
abrewiacji (enklawa, ligatura, kontr-
akcja, suspensja, sygle). Tłumaczenie 
napisu odbyło się w świątyni, dokąd 
licealiści zabrali ze sobą wcześniej 
przygotowane karty pracy, słowniki 
łacińsko-polskie oraz włoski słownik 
abrewiacji łacińskich. Wszystkie etapy 
procesu translatorskiego dokumen-
towane były fotografiami. 

Staszowscy licealiści na tropach
 tajemnic 350-letniej inskrypcji
Od bieżącego roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. 

kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie uczniowie klasy humanistycznej 
I D realizują dwa autorskie, zintegrowane programy nauczania: „Przez 
inskrypcje – w głąb dziejów” oraz „Ziemia Staszowska przez stulecia”.

Bezprecedensowe w historii sta-
szowskiej oświaty zajęcia warsztato-
we zakończyły się pełnym sukcesem! 
Uczniowie potrafili wskazać i nazwać 
zastosowane abrewiacje, rozpoznać 
rodzaj pisma, a także zaproponować 
możliwą wersję tłumaczenia. Bardzo 
pomocna przy wyjaśnieniu sensu nie-
których skrótów okazała się znajo-
mość dziejów staszowskiej fary oraz 
biografii Mikołaja Oborskiego, sufra-
gana krakowskiego. 

Napis na obdasznicy wejścia do 
zakrystii wykonany został kapitałą 
kwadratową. Litery znajdują się w 
trzech rzędach, w miarę jednako-
wej długości. Znaki tylko częściowo 
pogrupowane zostały w wyrazy, ale 
pamiętać trzeba, że w epigrafice 
dość długo występowała tendencja 
do nierozdzielania poszczególnych 
słów. Można zaobserwować rów-
nież, charakterystyczne dla dawnych 
inskrypcji, zjawisko przerzucania, i 
to w sposób nader swobodny, części 
wyrazu do następnego wersu. Bada-
cze dostrzegli przy tym prawdopodo-
bieństwo nieumyślnej zamiany jednej 
z liter na inną (konkretnie F na E w 
środku dolnego rzędu), do jakiej do-
szło przypuszczalnie podczas odna-
wiania kościoła w XIX-XX w. 

Schemat napisu, z zaznaczeniem 
poszczególnych wyrazów, ich łaciń-
skiego rozwinięcia oraz zastosowa-
nych w danym miejscu abrewiacji, 
przedstawia się następująco: 
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Odczytany napis łaciński brzmi: 
„Templum hoc post renovationem 
iterum ri/tu est consecratum per re-
verendissimum in Christo praepo-
sitem dignum Nicolaum O/borski 
episcopum Laodyceum suffraganum 
Cracoviensem Anno Domini 1664 die 
27 Augusti.” Po przetłumaczeniu in-
skrypcji na j. polski uzyskano nastę-
pujący tekst: „Ta oto świątynia, po 
renowacji, ponownie, zgodnie z ob-
rządkiem, została poświęcona przez 
najprzewielebniejszego w Chrystu-
sie prepozyta, czcigodnego Mikołaja 
Oborskiego, biskupa laodycejskiego, 
sufragana krakowskiego, w roku Pań-
skim 1664, dnia 27 sierpnia.”

Omawiana inskrypcja upamiętnić 
miała rekonsekrację kościoła parafial-
nego w Staszowie. Potrzeba ponow-
nego poświęcenia świątyni wynika-
ła z faktu, że podczas „potopu”, w 
1657 r., wojska siedmiogrodzkie ks. 
Jerzego II Rakoczego, po zajęciu mia-
sta dopuściły się jej zbezczeszczenia.

Należy podkreślić duże zaanga-
żowanie, zarówno intelektualne, jak 
i emocjonalne, uczniów w realizację 
tego niecodziennego zadania. Nic 
więc dziwnego, że staszowscy liceali-
ści i ich nauczyciele odczuwali ogrom-
ną satysfakcję i dumę po odczytaniu 
i przekładzie tej prawie 350-letniej 
inskrypcji.  

Maria Szewczyk, Tomasz Bielecki Tłumaczenie inskrypcji przez uczniów Liceum.

Okolicznościowe pamiątkowe medale z podziękowaniem za wsparcie dla 
Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego, z rąk kustosza Lucjana Zaczkowskiego 

odebrali: starosta Andrzej Kruzel i przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa  
Kryspin Bednarczyk, a także wiceprzewodniczący Rady Bonifacy Wojciechowski 

i Dariusz Kubalski z Gimnazjum nr 2 w Staszowie.

Fragment wystawy.

Odczytywanie inskrypcji na wejściem do zakrystii w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Staszowie.

W dniu 12 grudnia br., w siedzibie Muzeum Ziemi 
Staszowskiej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. 
„Wojsko polskie w Staszowie 1923 – 1939”. Jak zwykle, 
wydarzenie to zgromadziło w staszowskim Muzeum 
liczne grono miłośników historii i militariów.

 Wśród zaproszonych gości byli m.in. starosta staszowski 
Andrzej Kruzel, burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald 
Garczewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie 
Kryspin Bednarczyk, jego zastępca Bonifacy Wojciechowski 
oraz kpt. Andrzej Irek z Wojskowej Komendy Uzupełnień w 
Sandomierzu. 

Wszystkich zebranych serdecznie przywitał kustosz Mu-
zeum Ziemi Staszowskiej Lucjan Zaczkowski, którzy w imie-
niu płk Jerzego Więckowskiego wygłosił okolicznościowy 
referat historyczny. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania 
mieli okazję obejrzeć montaż słowno-muzyczny w wykona-
niu uczniów Gimnazjum nr 2 w Staszowie. Prezentację na 
temat losów mieszkańców Staszowa - nauczycieli, służących 
w wojsku polskim w omawianym okresie, którzy zginęli w 
Katyniu, zaprezentował Dariusz Kubalski - nauczyciel historii 
w Gimnazjum nr 2 w Staszowie.  

Wystawę, na której zgromadzono uzbrojenie, fotografie 
żołnierzy, wraz z biogramami oraz bogatą kolekcję odzna-
czeń wojskowych, będzie można oglądać od 9 grudnia 2013 
do 15 stycznia 2014 roku. 

Tekst i foto: Michał Skrętek

Kolejna wystawa w Muzeum Ziemi Staszowskiej
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W Staszowie świętowano Niepodległość
95. rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległo-
ści, uczczono w Staszowie 
uroczystościami zorganizo-
wanymi, jak to było w la-
tach poprzednich, wspólnie 
przez władze miasta i po-
wiatu. 

Po przejściu kolumny uczestników 
święta na staszowski Rynek, przy 
dźwiękach hymnu państwowego 
wciągnięto flagę na maszt, po czym 
burmistrz miasta i gminy Staszów 
Romuald Garczewski wygłosił oko-
licznościowe przemówienie.

W tym roku doroczny ceremo-
niał obchodów wzbogacono o ślu-
bowanie klas mundurowych Liceum 
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Przebiegiem ślubowania dowodził 
nauczyciel LO Marek Morawski, a 
tekst przyrzeczenia odczytał staro-
sta staszowski Andrzej Kruzel. Za 
przygotowanie ceremonii ślubowa-
nia władzom powiatu i miasta oraz 
gronu pedagogicznemu LO podzię-
kowała dyrektor Anna Karasińska, 
podkreślając jednocześnie donio-
słość i znaczenie aktu ślubowania, 
zarówno dla samych uczniów jak i 
szkoły. W imieniu rodziców wystąpi-
ła Edyta Wielguszewska, a uczniów 
Izabela Domagała.

Składanie kwiatów przed pomni-
kiem Tadeusza Kościuszki rozpoczęli 
gości honorowi obchodów: senator 
Mieczysław Gil, poseł do Parlamen-
tu Europejskiego dr inż. Czesław 
Siekierski, delegacja Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie, 
z płk. Ryszardem Salą, a także za-

stępca komendanta WKU Sando-
mierz mjr Janusz Błądek. 

Hołd tym, co polegli i walczy-
li za wolną Polskę, kolejno złożyli: 
członkowie Rady i Zarządu Powiatu 
w Staszowie, prezydium Rady Miej-
skiej Staszowa wraz z burmistrzem, 
duchowieństwo, a następnie licz-
ne delegacje zakładów pracy szkół 
związków kombatanckich, stowa-
rzyszeń, partii politycznych itp.

Msza święta w intencji Ojczyzny, 
której przewodniczył ks. prałat Hen-
ryk Kozakiewicz, homilię wygłosił 
ks. kan. Edward Zieliński,  została 
odprawiana w Sanktuarium Błogo-
sławionego Jana Pawła II. Liturgię 
poprzedził montaż słowno-muzycz-
ny pt. ,,Do ostatniej kropli krwi bro-
nić będę…”, w  wykonaniu uczniów 
staszowskiego Liceum pod kierow-
nictwem Marii Żmudy.

Zakończenie manifestacji mia-
ło miejsce na ul, Parkowej, gdzie 

Prezydium Rady Powiatu i członkowie Zarządu, od lewej: radny Janusz Bąk, przewodniczący Rady Damian Sierant, 
radna Stanisława Błażejewska, starosta staszowski Andrzej Kruzel, wiceprzewodnicząca Rady Lucyna Kozoduj  

i wicestarosta Michał Skotnicki. 

Tekst ślubowania odczytał starosta staszowski  
Andrzej Kruzel.

Liturgię mszy świętej poprzedził montaż słowno muzyczny pt. ,,Do ostatniej 
kropli krwi bronić będę…”, w wykonaniu uczniów staszowskiego Liceum pod 

kierownictwem Marii Żmudy. Uczniowie klasy wojskowej staszowskiego LO złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

wszystkim uczestnikom obchodów 
podziękował starosta staszowski 
Andrzej Kruzel.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Starosta Andrzej Kruzel wystartował uczniów Szkół Podstawowych

Wspólne zdjęcie pomysłodawców inicjatywy i realizujących badania z władzami miasta i powiatu.

W przypadającą w tym 
roku 95. rocznicę Odzy-
skania przez Polskę Nie-
podległości odbyły się w 
Staszowie ,,Uliczne Biegi 
Niepodległości” z udziałem 
młodzieży szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych z terenu 
miasta i gminy Staszów. 
Mimo chłodnego poranka 
na starcie stanęło ponad stu 
zawodników i zawodniczek. 
Była walka do ostatnich 
metrów i radość na mecie. 
Wszyscy otrzymali imienne 
dyplomy a najlepszych wy-
różniono statuetkami i me-
dalami.

Klasyfikacja końcowa w kategorii 
Szkół Podstawowych: I miejsce PSP Ku-
rozwęki, II miejsce PSP nr 1 w Staszowie, 
III miejsce PSP nr 2 w Staszowie.

Klasyfikacja końcowa w katego-
rii Gimnazjów: I miejsce PG nr 2 w 

Biegi dla Niepodległej

Staszowie, II miejsce PG w Czajkowie, 
III miejsce PG nr 1 w Staszowie.

Klasyfikacja końcowa w kategorii 
Szkół Ponadgimnazjalnych: I miejsce 
LO Staszów, II miejsce ZSE w Staszowie, 
III miejsce ZS w Staszowie.

Organizatorem biegów było Miasto 

i Gmina Staszów, Starostwo Powiato-
we w Staszowie, Powiatowe Zrzeszenie 
LZS w Staszowie i Rada Miejsko-Gmin-
na LZS w Staszowie. W sumie rozegra-
no sześć biegów, po dwa w każdej ka-
tegorii szkół.
Tekst: Jan Mazanka, foto: Marcin Jarosz

W dniach 25 i 26 października 
br., na staszowskim rynku gości-
liśmy ambulans Fundacji Ronalda 
McDonalda, w którym lekarze spe-
cjaliści prowadzili badania przesie-
wowe dla dzieci, które obejmowa-
ły: usg tarczycy, węzłów chłonnych 
oraz jamy brzusznej. Dzięki spraw-
nej organizacji i pomocy wolonta-
riuszy,  przychylności lekarzy oraz 
punktualności rodziców zamiast za-
planowanych do przebadania 120 
dzieci, udało się przebadać 171. 

Fundacja Ronalda McDonalda, 
założona w 2002 roku, jest organi-
zacją pożytku publicznego, wcho-
dzącą w skład organizacji chary-
tatywnej Ronald McDonald House 
Charities, która na całym świecie 
pomaga dzieciom, między innymi 
poprzez programy medyczne. W 
Polsce głównym projektem medycz-
nym Fundacji jest ogólnokrajowy 
program ,,Nie nowotworom dla 
dzieci”, ukierunkowany na wczesną 

wykrywalność chorób nowotworo-
wych u najmłodszych.

Jak powiedziała wiceprezes Sto-
warzyszenia ,,Parasolka” Barbara 

Po pierwsze profilaktyka…

Sukcesem zakończyła się akcja badań dla dzieci, przeprowadzona 
przez Stowarzyszenie „Parasolka” ze Staszowa, w ramach programu „Nie 
nowotworom u dzieci”. Tę szlachetną inicjatywę  patronatem honoro-
wym objęli: starosta staszowski Andrzej Kruzel i burmistrz Staszowa Ro-
muald Garczewski. 

Bednarczyk, w związku z bardzo 
dużym zainteresowaniem bada-
niami, czynione są starania o ich 
powtórzenie w przyszłości. Stowa-
rzyszenie ,,Parasolka”, z siedzibą w 
Staszowie przy ul. Długiej 6, zostało 
zarejestrowane w dniu 30 kwietnia 
2013 r. Powstało z inicjatywy osób 
zaangażowanych w działalność na 
rzecz dzieci i młodzieży, szczególnie 
z rodzin potrzebujących pomocy.

Tekst i foto: Jan Mazanka 
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W projekcie uczestniczyło łącznie 
120 osób w tym: 90 osób niepełno-
sprawnych ze znacznym i umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności 
oraz 20 wychowanków rodzin zastęp-
czych i placówek opiekuńczo – wycho-
wawczych.

Na realizację działań projektu wy-
korzystano kwotę: 802 966,00 zł, w 
tym: 
- ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego kwotę: 702 817,00 zł
- ze środków Powiatu Staszowskiego 

kwotę: 100 149,00zł.
W ramach projektu realizowano 

kursy: „komputerowy - podstawy”, 
„komputerowy - księgowość z obsłu-
gą kas fiskalnych”, florystyczny, deco-
upage, kursy prawa jazdy kat. B, C+E.

Zrealizowano miesięczną prakty-
kę zawodową. Celem praktyki było 
zdobycie przez uczestnika praktycz-
nej wiedzy oraz umiejętności zawo-
dowych wykorzystywanych przy pra-
cy biurowej. Zorganizowano grupę 
wsparcia dla rodzin zastępczych i wy-
chowanków rodzin zastępczych i pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych 
w Pustelni Złotego Lasu w Rytwia-
nach, którą poprowadził psycholog. 

Podczas pobytu uczestnicy zwiedzali 
zabytki „Pustelni Złotego Lasu” oraz 
Europejskie Centrum Bajki w Pacano-
wie. Na zakończenie odbyło się wspól-
ne grillowanie. 

W miesiącu czerwcu br. odbył się 
piknik „Przywitanie lata” dla 100 osób 
niepełnosprawnych i osób z otoczenia.

W ramach projektu zostały zre-
alizowane 3 turnusy rehabilitacyj-
ne dla osób niepełnosprawnych i 
turnus integracyjno-edukacyjny dla 
wychowanków rodzin zastępczych 

„Nowe szanse – nowe możliwości”
W 2013 roku Powiat Staszów / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, w ramach Programu Ope-

racyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
realizował projekt pn. „Nowe szanse - nowe możliwości”.

Turnus rehabilitacyjny – wycieczka do Kołobrzegu.

Wychowankowie na wycieczce w Warszawie.

i placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych. Turnusy odbyły się w miej-
scowościach nadmorskich i górskich 
w: Jarosławcu, Rytrze, Zakopanem 
i Muszynie. Podczas trwania turnu-
sów zrealizowane były warsztaty psy-
chologiczne i zajęcia z prawnikiem. 
Wszystkie osoby niepełnosprawne 
miały dostosowane odpowiednie do 
rodzaju schorzeń zabiegi rehabilita-
cyjne, które miały wpływ na poprawę 
kondycji psychofizycznej. Odbywały 
się również wycieczki krajoznawcze, 
pikniki z degustacją regionalnych 
potraw, ogniska z grillowaniem, bie-
siady turnusowe i wieczorki taneczne 
oraz zajęcia animacyjne. 

W ramach projektu zakupione 
zostały sprzęty rehabilitacyjne dla 
najbardziej potrzebujących osób nie-
pełnosprawnych. Ze środków EFS do-
konano remontu pomieszczeń sani-
tarnych pod kątem dostosowania dla 
osób niepełnosprawnych. Zrealizowa-
ne zostały dwie wycieczki edukacyjno-
-integracyjne do Warszawy dla osób 
niepełnosprawnych i wychowanków 
placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych i rodzin zastępczych. Na za-
kończenie odbyły się dwa spotkania 
podsumowujące projekt. Beneficjenci 
ostateczni otrzymali certyfikaty, po-
twierdzające uczestnictwo w projek-
cie oraz upominki. 
Tekst: Anna Ogórek, Jolanta Brzeszczyńska
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Starosta Andrzej Kruzel, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach siostra 
Halina Romanowska i uczestnik projektu.

Turnus rehabilitacyjny – wycieczka do Krakowa.

Osoby niepełnosprawne na kursie decoupage.

Wicemarszałek Kazimierz Kotowski, radni Powiatu Staszowskiego i dyrektor PCPR 
w Staszowie w trakcie uroczystości zakończenia projektu.

Spotkanie podsumowujące projekt – przemawia Barbara Walczyk - dyrektor PCPR 
w Staszowie.

Wicemarszałek Kazimierz Kotowski wręcza certyfikaty i upominki uczestnikom 
projektu osobom niepełnosprawnym.

Starosta Andrzej Kruzel i wicestarosta Michał Skotnicki wręczają certyfikaty 
i upominki wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych  

i rodzin zastępczych.
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Połaniec liderem w rozwoju 
społeczno–gospodarczym

Rok 2012 upłynął pod znakiem 
wielu sukcesów, a nie inaczej zaczął 
się rok bieżący. Połaniec, jako zdo-
bywca licznych trofeów, tytułów i na-
gród, może być dumny, że jest jedną 
z najlepszych gmin w Polsce, co sta-
nowi zachętę do starań w zakresie 
realizacji kolejnych zadań i mobiliza-
cję do pracy nad dalszym doskona-
leniem jakości usług. Dowodem na 
to jest ostatnie zdobyte miejsce w 
prestiżowym ogólnopolskim rankin-
gu. 4 listopada br. w Sali Kolumno-
wej Sejmu RP odbyła się konferencja 
„Zrównoważony rozwój społeczno-
-gospodarczy jednostek samorządu 
terytorialnego”, podczas której ogło-
szono wyniki dorocznego Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego.

Konferencję zorganizowali: Komi-
sja Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej Sejmu RP, Wydział Admini-
stracji i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego 
Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. 
Udział w niej wzięli m.in.: Adam Struzik, 
marszałek województwa mazowieckie-
go, Jerzy Pietrewicz, sekretarz stanu w 
Ministerstwie Gospodarki, prof. Jan 
Szmidt, rektor Politechniki Warszaw-

skiej, prof. Witold Orłowski, dyrektor 
Szkoły Biznesu PW, Piotr Zgorzelisk, 
przewodniczący Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej, 
prof. Zbigniew Król, dziekan Wydziału 
Administracji i Nauk Społecznych PW, 
Krzysztof Przybył, prezes Fundacji „Te-
raz Polska”.

Ranking opracowywany jest co 
roku, przez grupę badawczą Wydziału 
Administracji i Nauk Społecznych Poli-
techniki Warszawskiej, pracującą pod 

Miasto i Gmina Połaniec to prężnie i systematycznie rozwijająca się 
jednostka samorządu terytorialnego, stanowiąca wzór przedsiębiorczo-
ści i pomysłowości.  Z roku na rok samorząd gminy wytrwale dąży do 
rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców. Połaniec, jako gmina kre-
atywna świadomie wybiera to, co najważniejsze. Działania inwestycyjne 
nie uchodzą uwadze ekspertów, którzy honorują dokonania wieloma cer-
tyfikatami, prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami. 

Dyplom odebrał burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski.

kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka. 
Uwzględnia on wszystkie polskie mia-
sta i gminy, a punkty w każdej z 16 oce-
nianych dziedzin z zakresu gospodarki, 
sfery społecznej oraz ochrony środo-
wiska przyznawane są na podstawie 
danych liczbowych Głównego Urzędu 
Statystycznego, a dokładniej - Banku 
Danych Lokalnych. Tegoroczny ranking 
opierał się na danych za rok 2012. Pod 
uwagę brane były np. takie kwestie jak: 
wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na 
głowę mieszkańca, wydatki poniesione 
przez gminę na transport i łączność, 
liczba osób pracujących i liczba osób 
bezrobotnych na 1 tys. mieszkańców, 
napływ ludności na 1 tys. mieszkań-
ców, a także odsetek mieszkańców, 
posiadających dostęp do sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej. Oceniany był 
rozwój wszystkich jednostek samorzą-
dowych w Polsce w 2012 roku, z za-
chowaniem podziału na 4 grupy: gmi-
ny wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie 
oraz miasta na prawach. 

W kategorii gminy miejsko – wiej-
skie Połaniec zajął 8 miejsce w Polsce 
i 1 w województwie świętokrzyskim, 
z którego jako jedyny został najwyżej 
oceniony i znalazł się w rankingu JST 
Zrównoważonego Rozwoju.

Wyniki rankingu odzwierciedlają, 
w sposób wiarygodny i przekrojowy, 
rozwój polskich jednostek samorzą-
du lokalnego i wskazują liderów w 
podziale na gminy wiejskie, miejsko-
-wiejskie, miejskie oraz miasta na pra-
wach powiatu. Tytuł lidera w naszym 
województwie przypada dla Połańca. 
Z tego tytułu preferencje należą się dla 
naszych mieszkańców, którzy sumien-
nie i efektywnie pracują na wszystkie 
zaszczyty i nagrody - doskonale pro-
mując gminę.

Uzyskanie tylu nagród świadczy o 
tym, że Połaniec jest samorządem in-
nowacyjnym, wyróżniającym się na tle 
innych podmiotów w zakresie różnych 
dziedzin życia społecznego, samorzą-
dem podejmującym aktywne działania 
na rzecz dynamicznego rozwoju. Po-
łaniec dobrze wykorzystuje fundusze 
unijne i potrafi „przekłuć” otrzymane 
szanse we wspaniały sukces. W ran-
kingach, plebiscytach - co jest najistot-
niejsze - nie można kupić nagrody, bo 
kryteria przyznawania są bardzo obiek-
tywne. Ilość zdobytych zaszczytnych 
tytułów, przyznanych przez zacne gro-
no ekspertów, to nie jest przypadek - 
tylko efekt bardzo ciężkiej pracy samo-
rządowców i mieszkańców.

Tekst: Dominika Reichert
Foto: Aneta Matusiewicz



35

Kolejne forum przedsiębiorczości 
w staszowskiej „Staszicówce”

III Forum Przedsiębiorczości w staszowskiej „Staszicówce” prowadził dr Bartłomiej Zapała z Uniwersytetu  
Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Uczestnicy forum z wszystkich gmin powiatu staszowskiego.

W dniu 25 listopada br., w 
jednej z sal Centrum Kształ-
cenia Praktycznego przy ul. 
Koszarowej w Staszowie od-
było się III Forum Przedsię-
biorczości. Spotkanie, było 
podsumowaniem pobytu 
grupy staszowskich uczniów 
na kursach i praktykach za-
wodowych w Preston w lipcu 
2013 roku. Zostało ono zor-
ganizowane w ramach pro-
jektu współpracy międzyna-
rodowej pn. „Zmień rzeczy-
wistość-wybierz zawód”. 

W spotkaniu udział wzięli m.in. 
przedstawiciele władz samorządo-
wych miasta i powiatu staszowskiego, 
burmistrz miasta i gminy Staszów Ro-
muald Garczewski oraz wicestarosta 
staszowski Michał Skotnicki, a także 
zaproszeni specjalnie na tę okazję 
goście z zagranicy, reprezentujący 
instytucje współpracujące z Zespo-
łem Szkół im. Stanisława Staszica w 
Staszowie, wśród nich byli m.in.: Ste-
ve Egan przedstawiciel Community 
Service Volunteers, Malcolm Clarke 
prezes Izby Handlowej regionu Lan-
cashire i Martin Grayston z Preston 
Vocational Center oraz Mandy Parkin-
son i Marie Hawart z Preston College. 
Natomiast stronę polską podczas po-
niedziałkowego Forum reprezento-
wała Aneta Nasternak-Kmieć - mena-
dżer projektu „Zmień rzeczywistość–
wybierz zawód” z Fundacji Centrum 
Europy Lokalnej.  

Wszyscy uczestnicy Forum mogli 
obejrzeć film zrealizowany podczas 
pobytu staszowskich uczniów w 
Wielkiej Brytanii, który został zapre-

zentowany na początku spotkania i 
był podsumowaniem ich doświad-
czeń w Preston College. Następnie 
głos oddano specjalnie zaproszonym 
na tę okazję angielskim gościom, któ-
rzy w swoich wystąpieniach zapre-
zentowali doświadczenia ze współ-
pracy w zakresie promowania szkol-
nictwa zawodowego, z chęcią i uzna-
niem odwołując się także do działań, 
w których uczestniczyła staszowska 
młodzież.

Zebrani na spotkaniu zapoznali się 
z nowym projektem realizowanym w 
Preston College „Enterprising college 
strategy”, którego celem jest zwięk-
szenie współpracy między szkołą i 
przedsiębiorcami. Następnie po krót-

kiej dyskusji zadawali pytania prele-
gentom. Przedstawiciele Preston Vo-
cational Center przedstawili rezenta-
cję na temat ich powiązań z biznesem, 
a w szczególności na temat nowo na-
wiązanego partnerstwa ze stowarzy-
szeniem LOCAL Housing Association. 
Dyskusja zakończyła i tę prezentację. 
Pokrótce Steve Egan z CSV omówił 
pracę nowego działu powiedzialnego 
za wsparcie biznesu i szkolnictwa oraz 
założenia jego funkcjonowania.  

Poniedziałkowe III Forum Przed-
siębiorczości w staszowskim CKP 
prowadził dr Bartłomiej Zapała z Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach.

Tekst i foto: Michał Skrętek
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Samorządowcy strzelali w Szydłowie

Staszowianie w memoriale Stanisława Maruchy

Uczestnicy ,,IV Międzywojewódzkiego Turnieju Strzeleckiego z Okazji Święta Niepodległości”.

Z prawej: Jakub Śmistek.

Z lewej: Jarosław Makuch.

W zawodach wzięło udział 9 dru-
żyn reprezentujących: Urząd Miasta 
i Gminy Kazimierz Dolny ( woj. lu-
belskie ), Urząd Gminy Łącko ( woj. 
małopolskie ) oraz samorządy wo-
jewództwa świętokrzyskiego: Staro-
stwo Powiatowe w Staszowie, Urząd 
Miasta i Gminy Staszów, Urząd Mia-
sta i Gminy Daleszyce, Urząd Gminy 
Rytwiany, Urząd Gminy Tuczępy i 2 
drużyny z Urzędu Gminy Szydłów. 
W zamiarze było przeprowadze-
nie strzelań z: kbks kal.5,6 mm, do 
,,popiersia” na odległość 50, a tak-
że z pistoletu CZ 75 ,,Kadet”, kal.5,6 
mm, na odległość 15 m. Niestety, z 
powodu awarii pistoletu, dwukrot-
nie strzelano z kbks. Drużynowo 
zwyciężyła reprezentacja gminy Ry-
twiany w składzie: Grzegorz Forka-
siewicz, Robert Wyrazik i Piotr Błąk, 
drugie miejsce zajęła drużyna z Szy-
dłowa: Janusz Juszczak, Piotr Wal-
czak i Krzysztof Fit, a trzecie drużyna 
z gminy Tuczępy: Józef Rosiek, Bog-

W sobotę 9 listopada br., na strzelnicy Szydłowskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego, odbył się ,,IV Międzywojewódzki Turniej Strzelecki z Okazji 
Święta Niepodległości”. 

dan Gozdek i Bogusław Nowak. 
 Indywidualnie wśród pań zwy-

ciężyła Karolina Samiec, reprezentu-
jąca gminę Szydłów, drugie miejsce 
zajęła Alicja Kłonicka, również z gmi-
ny Szydłów, a trzecie Joanna Tutak 
z Urzędu Miasta i Gminy Staszów. 
Wśród mężczyzn, z bardzo dobrym 
wynikiem: 98 pkt. na 100 możli-

wych, zwyciężył Piotr Błąk reprezen-
tujący gminę Rytwiany, drugie miej-
sce ( po dogrywce ) zajął mieszkający 
w Rytwianach Piotr Walczak, repre-
zentujący gminę Szydłów, a trzecie: 
wójt gminy Rytwiany Grzegorz For-
kasiewicz.

Puchar dla zwycięskiej drużyny 
ufundowała wojewoda świętokrzy-
ski Bożentyna Pałka Koruba, w imie-
niu wojewody wręczyła główna księ-
gowa gminy Szydłów Alicja Kłonic-
ka. Pozostałe puchary oraz dyplomy 
ufundowała gmina Szydłów.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Po raz kolejny Zielona Góra oka-
zała się szczęśliwa dla staszowskich 
strzelców.  Dwójka najmłodszych 
zawodników „Niedźwiadka” dobrze 
spisała się w konkurencjach karabinu 
i pistoletu pneumatycznego.

Pierwszego dnia rywalizacji, w 
konkurencji pistoletu pneumatyczne-
go młodzików, Jarosław Makuch za-
jął dobre szóste miejsce z wynikiem 
265 pkt. Natomiast Jakub Śmistek, 
w konkurencji karabinu pneumatycz-
nego młodzików, po zaciętej walce 
do ostatniej serii strzelań, wywalczył 
drugą lokatę z wynikiem 271pkt. 
Ostatniego dnia rywalizacji Jarosław 
Makuch zajął  trzynaste miejsce z 
wynikiem 253 pkt. a Jakub Śmistek 
ponownie stanął  na drugim stopniu 
podium z wynikiem 267 pkt. Zarów-
no pierwszego jak i drugiego dnia w 
obu strzelaniach młodzików zawo-
dy wygrywali zawodnicy miejscowej 
Gwardii. 

W zawodach ,,V Memoriał Stani-

sława Maruchy”, gdzie do łącznej kla-
syfikacji zaliczana była suma dwóch 
strzelań, Jakub Śmistek sklasyfikowa-
ny został na drugim miejscu, a Jaro-
sław Makuch na dziewiątym. 

Udział w zawodach możliwy był 
dzięki dofinansowaniu z Urzędu Mia-
sta i Gminy Staszów oraz ze Staro-
stwa Powiatowego w Staszowie. Ser-
decznie dziękujemy. 

Tekst i foto: Marcin Szymański

W dniach 14-17.11.br., w Zielonej Górze, na strzelnicy sportowej Zielonogórskiego Klubu Sportowego Gwar-
dia, odbyły się Zawody Klasyfikacyjne Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i ,,V Memoriał Stanisława 
Maruchy”. Zawody kolejny raz były rozgrywane dla uczczenia pamięci Stanisława Maruchy: wieloletniego za-
wodnika Gwardii, medalisty Mistrzostw Świata i Europy, olimpijczyka z Tokio 1964r. i Montrealu 1976r., a także 
trenera Kadry Narodowej w latach: 1980-1992.
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Postanowiłam „rozczytać się” w 
poezji Pana Benedykta. Już pierwsze 
spotkanie ze skromnymi i nieśmiałymi 
z pozoru wierszami wzbudzało cieka-
wość i prowokowało zagadkowością. 
Określiłam je „zwierciadłem duszy po-
ety”, bogatej w dobro, ciepło, piękno i 
uroki przeżyć z dzieciństwa, młodości 
i dojrzałości, których brzmienia autor 
nie traci wraz z upływającym cza-
sem. Gdy z rozsypanych wszystkich 
napisanych wierszy wykonamy ukła-
dankę, dobierając je według tematu 
„homo viator”, otrzymamy poetycką 
mapę życia poety. Bardzo osobiste, 
jakby pisane tylko dla siebie wiersze,  
tworzą pamiętnik liryczny, rejestrują 
ślady przebywanej drogi wśród naj-
bliższych, natury, regionu, zdarzeń.  
Oddają zarówno rzeczywiste podró-
żowanie („Jak wtedy”) do Staszowa 
przez las, obok klasztoru, ale także 
ujmują drogę w perspektywie meta-
fizycznej. Są też wyrazem nostalgii 
za dziecięcym jej odbiorem i uczucia-
mi towarzyszącymi podróżowaniu tą 
samą drogą, pokonywaną dziś w innej 
rzeczywistości, w innym celu. Poeta 
idealizuje ją jako pielgrzymkę życia 
wraz z radościami, trudami, pragnie-
niami, modlitwą, troską o zdrowie 
dziecka, które powierza Bożej Matce 
(„Moje pielgrzymki”). 

Poeta ma świadomość przemijania 

i ulotności świa-
ta, ale zauważa 
również „zjawiska 
wieczne” („W tle 
świata”). Charak-
teryzuje samego 
siebie jako cząst-
kę wiecznego ko-
smosu, która trwa 
„wciąż od począt-
ku”, lecz mimo 
ciągłej powtarzal-
ności, przemijania, 
wciąż subiektyw-
nie przeżywa świat 
(„Których znam”) 

i odkrywa jego tajemnice. Jak małe 
dziecko z przyrodzoną dzieciństwu 
ciekawością podnosi wieczko, dziura-
wi przedmioty, chce coś odkryć („pod-
noszę horyzont”, „dziurawię krajo-
braz”) i dotrzeć do tajemnicy, do tego, 
co jest poza widzialnym.

Symbolem przyniesionego z 
wieczności jestestwa poety jest mo-
tyw lustra, który przewija się w wielu 
wierszach. Lustro duszy pielęgnowała 
matka, która niosła „zapach drugiej 
strony lustra” („Punkt wyjścia”), zaś 
lustrem wieczności i wszechświata 
był dom rodzinny w odwiecznie dzie-
wiczej Niekurzy. Rolę lustra, w którym 
odbija się serce poety pełni także i rze-
ka, w której podmiot liryczny spraw-
dza własną wierność („Spojrzenie w 
rzekę”) i w którą rzuca własne, za-
klęte w słowach-kluczach, tajemnice 
(„Słowem w wodę”). Ona jedna jest 
w stanie je przechować, nie gubiąc 
ich i nie zdradzając, przez co staje się 
podobna „wiernej rzece”, bohaterce 
utworu Stefana Żeromskiego.

Oszczędne w słowach (jak sam 
poeta), niewielkie, lakoniczne, wywa-
żone, a mówiące o najważniejszych 
sprawach wiersze odbijają ślady za-
myśleń nad światem, ślady przeżyć, 
spotykanych ludzi i są majstersztyka-
mi pod względem językowym. Mają 
one szczególny charakter: nie narzu-

cają się, a zaczepiają i prowokują. Nie 
pozwalają się też oswoić – choć bli-
skie, zrozumiane i rozebrane, nigdy 
nie potrafimy rozszyfrować ich do 
końca. Tkwi w nich głęboka tajem-
nica, wobec której czytelnik pozo-
staje bezradny, jeśli chce je odczytać 
wprost. Ich odczytanie wymaga bo-
wiem wyobraźni odbiorcy, który jak-
by w sposób zamierzony przez poetę, 
ma być współautorem, współtwórcą 
uzupełniającym obrazy poetyckie, 
luki między wersami i obrazami, od-
czytującymi ciągi metafor, często za-
skakujących. 

Uważna lektura przekonuje, że 
wiersze są lustrzanym odbiciem duszy 
poety i jak „drobne wiosenne trawki” 
niosą w sobie całą metafizyczną peł-
nię („Przyglądam się”). Aby dostrzec 
reguły wszechświata, odbijające się 
w trwającej mimo przeciwności losu 
kruchej roślince (analogia do trzciny 
myślącej Pascala), trzeba się nad nimi 
pochylić. Pokora podmiotu liryczne-
go wobec losu połączona z radością 
z każdej drobnej codziennej sprawy 
(typowe dla bohaterów lirycznych po-
ezji renesansowej) jest tu uderzająca.  
W słowach, gestach, spojrzeniach i 
codziennych czynnościach poeta do-
strzega nieskończoność i kosmiczną 
harmonię. Także miłości nadaje wy-
miar metafizyczny, jak choćby w wier-
szu „Gdy jesteś”, gdzie nie ma ani jed-
nego o niej słowa, a jednak jest ona 
tak silna, że budzi świat „kolorowych 
motyli” i „mrówek słów”, z których 
wyrasta nowy kosmos, nowe życie.

Z tekstów wyłania się także pe-
wien dramatyzm i rozterka podmiotu 
lirycznego, który z jednej strony nie 
izoluje się od świata (czasem wy-
pełnionego złem), bo w nim żyje, a 
z drugiej strony chciałby się z niego 
wyrwać i pozostać wiernym warto-
ściom dobra, bezpieczeństwa i piękna 
tkwiącym w jego duszy, wyniesionym 
z czystej i nieskażonej fałszem ro-
dzinnej tradycji („Ze zła”, „Z dobra”). 
Tam, gdzie nie może wypowiadać się 
szczerze, poeta milczy. Jednak „puste 
lustra” nie istnieją – i to milczenie w 
jego poezji ma głęboki sens.

Zdzisława Banaś

Benedykta Kozieła znałam dużo, dużo wcześniej z prasy, spotkań poetyckich organizowanych w Staszowskim 
Ośrodku Kultury, spotkań z młodzieżą i pobieżnej lektury Jego wierszy. Często spotykałam go wczesnym ran-
kiem na rynku Staszowa, kiedy przed 7:00 maszerując do pracy zaglądał do kiosku z prasą, przeglądał tytuły, 
coś kupił. Zagadkowy, małomówny i skromny - wzbudził moją ciekawość zarówno jako człowiek, jak i poeta. 
Z różnych źródeł zaczęłam poznawać koleje jego życia. Część miejsc, w których żył lub przebywał jest bliska i mi 
(jak choćby Połaniec – miejsce urodzenia poety, ale też mojego własnego pierworodnego czy Tursko Wielkie, 
gdzie poeta uczęszczał do szkoły podstawowej, a moi rodzice wraz ze mną chronili się na tzw. „wysiedleniu” 
w 1944r. po przerwaniu frontu.)

Lustra 
metafizycznej pełni

Benedykt Kozieł na festiwalu poezji w Warnie nad Morzem Czarnym, maj 2013 r.
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Występ reprezentantów Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Staszowie.

Podczas imprezy wręczono również puchary i medale za udział 
w okolicznościowych biegach ulicznych, zorganizowanych z okazji święta  

patronki górników św. Barbary.

Podczas koncertu, który zgroma-
dził w hali staszowskiego OSiRu liczną 
widownię obecni byli m.in.: burmistrz 
miasta i gminy Staszów Romuald 
Garczewski jego zastępca Henryka 
Markowska, dyrektor Staszowskiego 
Ośrodka Kultury Katarzyna Ciepiela 
oraz Halina Łabuda dyrektor Ośrodka 
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wycho-
wawczego w Staszowie. Podopieczni 
staszowskiego Ośrodka, jak również 
goszczący w Staszowie artyści zapre-
zentowali swoje umiejętności arty-
styczne w inscenizacjach taneczno-wo-
kalnych o różnorodnym charakterze. 
Każdy z występów nagrodzony został 
gromkimi brawami publiczności, a 
wszystkie zespoły, biorące udział w Fe-
stiwalu, otrzymały pamiątkowe dyplo-
my z podziękowaniem za występ.  

Dodatkową atrakcją tegoroczne-
go XII Festiwalu Działań Artystycznych 
Osób Niepełnosprawnych były V Para-
fialne Biegi Uliczne „Barbórka 2013” 
dla dzieci i młodzieży ze szkół wszyst-
kich szczebli. Zostały one zorganizo-
wane w związku z obchodami święta 

Młodzi artyści i sportowcy zaprezentowali się w Staszowie 

W dniu 4 grudnia, br. w hali Staszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się koncert zorganizowany w 
ramach XII Festiwalu Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych. Celem imprezy było m.in.: zaprezento-
wanie i promowanie dorobku artystycznego instytucji, zajmujących się osobami niepełnosprawnymi na terenie 
województwa świętokrzyskiego, podniesienie publicznej świadomości o pozytywnym wkładzie osób niepełno-
sprawnych w życie kulturalne i społeczne oraz promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.

patronki górników św. Barbary. Zwy-
cięzcami 

w poszczególnych kategoriach zo-
stali: w kategorii szkół podstawowych 
dziewcząt: I miejsce Natalia Noga ze 
Szkoły Podstawowej w Koniemłotach, 
II miejsce Natalia Wadowiec ze Szkoły 
Podstawowej w Kurozwękach, III miej-
sce Julia Kubik ze Szkoły Podstawowej 
w Smerdynie. W kategorii szkół podsta-
wowych chłopców: I miejsce Mateusz 
Podsiedlik ze  Szkoły Podstawowej w 
Kurozwękach, II miejsce Kacper Fit  ze  
Szkoły Podstawowej w Kurozwękach, 
III miejsce Jakub Krakówka ze Szkoły 
Podstawowej w Kurozwękach. W kate-
gorii gimnazjów - dziewczęta: I miejsce 
Kinga Krawczyk z Gimnazjum nr 2 w 
Staszowie, II miejsce Aleksandra For-
tuna z Gimnazjum nr 1 w Staszowie, 
III miejsce Patrycja Kargulewicz z Gim-
nazjum nr 2 w Staszowie. W kategorii 
gimnazjów - chłopcy: I miejsce Łukasz 
Chara z Gimnazjum nr 1 w Staszowie, II 
miejsce Tymoteusz Mwendela z Gimna-
zjum w Czajkowie, III miejsce Mateusz 
Dziedzic z Gimnazjum nr 1 w Staszowie. 

Każdy z występów był żywiołowo oklaskiwany przez licznie zgromadzoną publiczność.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
- dziewczęta: I miejsce Daria Nurkie-
wicz z Liceum Ogólnokształcącego 
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w 
Staszowie, II miejsce Gabriela Ptak z Li-
ceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, 
III miejsce Magdalena Mróz z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła 
II w Staszowie. W kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych - chłopcy: I miej-
sce Grzegorz Zamiela z Zespołu Szkół 
im. Stanisław Staszica w Staszowie, II 
miejsce Arkadiusz Kwiatkowski z Ze-
społu Szkół im. Stanisław Staszica w 
Staszowie, III miejsce Krystian Gozdek 
z  Zespołu Szkół im. Stanisław Staszi-
ca w Staszowie. Wyniki drużynowe 
przedstawiały się następująca: w ka-
tegorii szkół podstawowych: I miejsce 
Szkoła Podstawowa w Kurozwękach, II 
miejsce Szkoła Podstawowa w Koniem-
łotach, III miejsce Szkoła Podstawowa 
w Smerdynie. W kategorii gimnazjów: 
I miejsce Gimnazjum nr 2 w Staszowie, 
II miejsce Gimnazjum nr 1 w Staszowie, 
III miejsce Gimnazjum w Czajkowie. W 
kategorii szkól ponadgimnazjalnych: 
I miejsce Zespół Szkół im. Stanisława 
Staszica w Staszowie, II miejsce Liceum 
Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Staszowie, III miejsce 
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana 
Pawła II w Staszowie. 

Puchary i medale zwycięzcom Bie-
gów Ulicznych „Barbórka 2013”  wrę-
czyli: burmistrz Romuald Garczewski 
i jego zastępca Henryka Markow-
ska, którzy serdecznie pogratulowali 
wszystkim biegaczom, a także uczest-
nikom Festiwalu.    

Tekst i foto: Michał Skrętek
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W Przedszkolu Nr 8 im. J. Ch. 
Andersena z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Staszowie realizowany 
jest Projekt „Przedszkole równych 
szans”, w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Priory-
tet IX, Działanie 9.1. Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych i za-
pewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty, Poddziałanie 
9.1.1. Zmniejszanie nierówności 
w stopniu upowszechniania edu-
kacji przedszkolnej. 

Projekt „Przedszkole równych 
szans” ma na celu wsparcie istnieją-
cych przedszkoli, przyczyniające się 
do wygenerowania dodatkowych 
miejsc dla dzieci 3-4 letnich w od-
dziale integracyjnym oraz zapew-
nienie wszystkim przedszkolakom 
udział w zajęciach dodatkowych. 
Projekt trwa od 01.09.2013r do 
31.08.2014r. i jest współfinansowa-
ny przez EFS. 

Głównym celem projektu jest: 
wygenerowanie dodatkowych 
miejsc oraz wzbogacenie oferty za-
jęć dodatkowych w przedszkolu dla 
dzieci w wieku 3-6 lat. Projekt zakła-
da zrealizowanie następujących ce-
lów szczegółowych: • wszechstron-
ny rozwój oraz wczesna diagnoza i 
terapia logopedyczna gwarantująca 
przyszłe sukcesy edukacyjne dzie-
ci • efektywniejsze przygotowanie 
dzieci do podjęcia nauki w szkole 
poprzez zwiększenie liczby godzin 
języka angielskiego • zapewnienie 
dzieciom możliwości prawidłowe-
go rozwoju intelektualnego • za-
pewnienie zajęć specjalistycznych z 
psychologiem: terapia EEG Biofeed-
back • wyrównanie szans edukacyj-
nych dzieci z niepełnosprawnością • 
umożliwienie uczestnictwa wszyst-
kim dzieciom w wieku 3-6 lat w za-
jęciach ruchowych, na pływalni oraz 
wycieczkach • dążenie do eliminacji 
wszelkiego rodzaju dysfunkcji roz-
wojowych u dzieci poprzez zapew-
nienie fachowej pomocy (logopeda, 
psycholog, oligofrenopedagog) • 
zapewnienie wysokiej jakości edu-
kacji przedszkolnej wspierającej in-
dywidualny rozwój dzieci i przygo-
towania ich do nauki w szkole. 

Zagwarantowany jest rów-
ny dostęp do projektu wszystkich 
osób spełniających kryteria: • wiek 
dziecka (3-6 lat), zweryfikowany 
na podstawie deklaracji udziału w 
projekcie • miejsce zamieszkania - 

meldunek rodziców na terenie po-
wiatu staszowskiego • orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego 
lub opinia o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju  dziecka • 
wady wymowy, nadpobudliwość 
psychoruchowa, ADHD.

Obok na budynku przedszko-
la zostanie umiejscowiona tablica 
promująca projekt „Przedszkole 
równych szans”. Do działań pro-
mocyjnych należeć będą również 
spotkania z rodzicami, informacje 
o projekcie na stronie internetowej 
przedszkola oraz w lokalnej pra-
sie. Wspólnie z rodzicami zostaną 
zrealizowane różnorodne zadania: 
• realizacja podstawy programo-

„Przedszkole równych szans”

wej wychowania przedszkolnego w 
nowo utworzonym oddziale inte-
gracyjnym • diagnoza i terapia lo-
gopedyczna • terapia EEG Biofeed-
back • zajęcia z języka angielskiego 
• lekcje pływania na basenie •   wy-
cieczka dla każdej grupy wiekowej 
• zakup tablicy interaktywnej, zaba-
wek, pomocy dydaktycznych, wypo-
sażenia sali i gabinetu  logopedycz-
nego • zakup sprzętu do zabawy na 
przedszkolnym placu zabaw: karu-
zela oraz huśtawka dla dzieci z nie-
pełnosprawnością. Biuro projektu 
znajduje się w naszym przedszkolu 
przy ul. Kilińskiego 20.
Tekst: koordynator projektu Justyna Lis

foto: Agata Karwacka

Przedszkolaki wraz z paniami realizującymi projekt.

Panie od lewej: Ewelina Masiewicz, Izabela Toporowska i Kamila Kobryn-Jacak, i (również od lewej): Hania, Hubert, 
Nikodem, Zuzanna, Igor, Krzysztof, Jakub, Bartosz, Maja i Maja oraz Kacper.
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Wspomnienie o mgr 
Helenie KWIATKOWSKIEJ

Staszowska oświata poniosła 
kolejną dotkliwą stratę. Na wiecz-
ną służbę nauczycielską  odeszła 
mgr Helena Kwiatkowska, długo-
letnia nauczycielka matematyki w 
Staszowskim Ogólniaku im. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Wspaniały 
człowiek, doskonała nauczycielka o 
dużej wiedzy matematycznej. Jej de-
wizą  było zawołanie „ Per aspera ad 
astra”, czyli „Przez trud (wiedzę) do 
gwiazd”. To motto towarzyszyło Jej  
codziennie w pracy, gdyż wspólnie ze 
swymi wychowankami,  wypisała go 
nad tablicą w dawnej sali 33, która 
była Jej salą „matematyczną”. Nale-
żała do nauczycieli z „najwyższej pół-
ki”. Wielokrotnie zastanawiałem się, 
jak Ona to robi, że mając do dyspo-
zycji tablicę, liniał, cyrkiel, kątomierz, 
trochę brył i kredę potrafi „dotrzeć” 
do ucznia, wykształcić u niego  abs-
trakcyjną wyobraźnię i nauczyć ana-
lizy zadania, co decydowało o jego 
sukcesie matematycznym, a nawet o 
dalszej karierze na studiach i w wyko-
nywanym zawodzie.

Urodziła się 21 marca 1931 roku 
w Ossali, jako najstarsza z trzech có-
rek  Stanisława i Franciszki Izbińskich, 
którzy utrzymywali się z własnego 
gospodarstwa rolnego. Od dzieciń-
stwa jej osobowość kształtowała się 
w atmosferze domu rodzinnego, w 
którym kultywowano tradycje patrio-
tyczno – chrześcijańskie. Szybko mi-
jają najpiękniejsze lata okresu  dzie-
ciństwa. Jej okres nauki szkolnej przy-
pada na czas pokoju i czas okupacji. 
Naukę rozpoczyna 1 września 1938 
roku w miejscowej Szkole Powszech-
nej. Kończy ją w roku 1944 i podej-
muje naukę w Gimnazjum, najpierw 
w Strużkach, później w Łoniowie 
i ostatecznie w Sandomierzu. Tam 
także zostaje przyjęta do Liceum Pe-
dagogicznego, które kończy w roku 
1949. 

Pracę nauczycielską rozpoczyna 1 
września 1949 w Szkole Powszechnej 
we Włostowie. Po miesiącu wraca, ale 
już jako nauczycielka, do szkoły w ro-
dzinnej Ossali, a 1 lutego 1952 r. roz-
poczyna pracę w Staszowskim Ogól-

niaku, swoim ostatnim miejscu pracy, 
z którego odejdzie  na emeryturę. 
W trakcie pracy nauczyła się godzić 
obowiązki żony, matki, nauczycielki i 
uzupełniać kwalifikacje. Robi to stop-
niowo, począwszy od ukończenia 
Kursu Przysposobienia Nauczycieli 
Szkół Średnich z zakresu matematy-
ki, a następnie uzyskania tytułu ma-
gistra matematyki, a po ukończeniu 
podyplomowych studiów z informa-
tyki otrzymuje II stopień specjalizacji 
zawodowej i tytuł Profesora Szkoły 
Średniej.

Poza nauczaniem angażuje się w 
działalność społeczną i związkową. 
Jest członkiem Chóru Nauczycielskie-
go. W jej charakterze, od zawsze, 
tkwiła troska o drugiego człowie-
ka, o ucznia, o koleżanki, które, jak 
czasami mówiła, mogą mieć jeszcze 
trudniejsze sytuacje niż ona. W szko-
le jest zwornikiem między rodzicami, 
uczniami, gronem pedagogicznym, a 
dyrektorem. Tam, gdzie sprawa do-
tyczyła ucznia, nic nie było dla Niej 
„święte”. Ta żmudna codzienna pra-
ca z młodzieżą zdolną, pracowitą i 
pełną zapału, bo tacy byli i nadal są 
uczniowie Staszowskiego Ogólniaka, 
przynosiła sukcesy zauważalne przez 
społeczeństwo i władze. Związek Na-
uczycielstwa Polskiego nagradza Ją 
Złotą Odznaką ZNP. Władze państwo-
we odznaczają Ją Złotym Krzyżem Za-
sługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Od władz oświa-
towych, za szczególne osiągnięcia 

dla oświaty i wychowania, otrzymuje 
Medal Komisji Edukacji Narodowej, 
który szczególnie sobie ceni, i szereg 
nagród: ministra, kuratora i dyrektora, 
a ówczesna Wojewódzka Rada Naro-
dowa nadaje Jej odznakę „Zasłużony 
dla Województwa Tarnobrzeskiego”.

Jak dobry siewca rzucała dorod-
nymi ziarnami matematyki, które tra-
fiały na podatny grunt. Przekazywała 
prawdy matematyczne, uczyła logicz-
nego myślenia i kształtowała charak-
tery młodych. Wreszcie wiek i przepra-
cowane lata pracy nauczycielskiej po-
zwalają jej przejść na emeryturę. Od-
chodzi na nią 1 września 1986 roku. 
Teraz może trochę więcej przebywać 
wśród swoich roślin, w swoim lesie 
przy źródełku i na „ranczu” w Jasieniu, 
w którym ciągle coś zmienia, buduje i 
ciągle coś nowego hoduje. 

A na koniec przyszło, nieodłączne 
naszemu człowieczeństwu, cierpienie, 
które w gradacji ludzkich doznań usy-
tuowane jest najwyżej. Znosiła go w 
pokorze i cierpliwie. Pogodziła się z 
nim, tracąc powoli nadzieję, że może 
być lepiej. Nauczyła się z nim żyć. Ga-
sła powoli aż po kres swoich dni. 

Kochała Stwórcę i świat, Ojczy-
znę, dzieci, młodzież i ludzi. Kochała 
piękną ziemię wokół swojej rodzinnej 
Ossali wraz z przepięknym krajobra-
zem lasów turskich i rytwiańskich, 
których widok towarzyszył jej przez 
całe życie i zabrała go do swojej po-
siadłości w Jasieniu. Kochała Ziemię 
Staszowską i Kotuszowską, w której 
ostatecznie spoczęła. Kochała rodzi-
nę. I tak było aż po ostatnie uderzenia 
Jej serca, które nastąpiło 26 czerwca 
2013 r. 

Na Mszy świętej odprawionej 28 
czerwca 2013 roku w kościele Du-
cha Św. w Staszowie przez ks. kan. 
Jerzego Sobczyka – kotuszowskiego 
proboszcza wraz z miejscowym wi-
kariuszem, obok córki z mężem, syna 
i wnuków zgromadziła się najbliższa 
rodzina, przyjaciele, współpracow-
nicy, jej dawni uczniowie. Obok Jej 
trumny stanął poczet sztandarowy 
ze sztandarem Liceum Ogólnokształ-
cącego im. ks. kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Staszowie. W homilii, 
przedstawiając w wielkim skrócie 
życie swojej parafianki, ś. p. Heleny 
Kwiatkowskiej, ks. Jerzy podzięko-
wał w imieniu wszystkich za dar życia 
zmarłej, przedstawiając w modlitwie 
to dobro Bogu. Spoczęła na cmenta-
rzu parafialnym w Kotuszowie obok 
męża Mieczysława.

Adam Koziński

„Nigdy mi kto szlachetny,  
nie był obojętny”

(Juliusz Słowacki: Testament mój)
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To nasz świat… 
Październikowy jubileusz 

staszowskiego Liceum Ogól-
nokształcącego im. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w Staszowie 
przeszedł już do historii, bo tak 
naprawdę historią  staje się każdy 
kolejny, kończący się dzień. Taka 
uroczystość, 95 lat szkoły, jest 
niecodzienna, nie tylko dla jej 

absolwentów, ale także dla całego środowiska. Tak też 
było 19 i 20 października. Organizatorzy zjazdu, dyrek-
cja, nauczyciele, uczniowie  stanęli na wysokości zada-
nia. Absolwenci byli głównymi bohaterami uroczysto-
ści. Czuli się dowartościowani i szczególnie wyróżnieni. 
Każda część spotkania przebiegała w  niezwykle  życzli-
wej i  serdecznej atmosferze. Występy młodzieży zadzi-
wiały widzów perfekcją,  profesjonalnym przygotowa-
niem każdego szczegółu, troską o scenografię, słowo 
i  efekty wizualne, za co gratulacje przyjmowali  także  
nauczyciele, przygotowujący występy z  uczniami. 

Wspólna modlitwa, ciepłe  życzenia,  wspaniała 
dekoracja szkoły,  wystawy, niezwykła sala muzealna, 
pamiątkowy album i wspólne zdjęcie, spotkania, roz-
mowy, wieczorny bal aż do rana… dopełniały całości  
udanej i  wzruszającej  uroczystości. To już przeszłość, 
która pozostanie we wspomnieniach, ale czas przybli-
żać będzie, niesłychanie szybko,  rok setnej rocznicy 
Jubilatki, a Jej uczniowie  spotkają się znowu.

 „Wszystko ma swój czas…” pisałam w eseju zamiesz-
czonym w jubileuszowym albumie szkoły. Wielu moich 
Czytelników prosiło o wydrukowanie w lokalnej prasie 
tego tekstu. Nie mogę spełnić tej prośby, ponieważ  jest 
on  dość  obszerny. Można jeszcze  nabyć album  w 
sekretariacie szkoły, do czego bardzo, bardzo zachęcam. 
Jest w nim także, poza wieloma  interesującymi arty-
kułami, spis  nazwisk wszystkich absolwentów, Można  
tam odszukać swoje nazwisko i przypomnieć  sobie listę 
uczniów klas maturalnych poszczególnych roczników. 

Poniżej spróbuję dokonać telegraficznego skrótu 
mojego tekstu: 

„(…) Czymże jest czas? Iluzją czy rzeczywistością? 
Pojęciem fizycznie odmierzanym czy psychologicznie 
przeżywanym? Niewidzialnym przecież i nieodwracal-
nym, nieuchwytnym, ale realnym w naszych doświad-
czeniach. Ulotny i  nietrwały istnieje z nami zawsze. 
Jest więc naszym życiem – nieocenionym drogocennym 
darem. (…)  „Żyje się chwilą, a czas jest tylko przezroczy-
stą perłą wypełnioną oddechem” - delikatnie, metafo-
rycznie i jakże pięknie zdefiniowała kruchość ludzkiego 
życia Halina Poświatowska, poetka „życia i śmierci”, 
jak mówiono o eterycznej, zwiewnej, utalentowanej i 
niezwykle pięknej dziewczynie, która walczyła z ciężką 
chorobą całe swoje krótkie życie.(…) Zastanawiając 
się nad jego „streszczeniem”, pytała retorycznie: „kto 
potrafi pomiędzy miłość i śmierć wpleść anegdotę o ist-
nieniu”. 

Życie – oddechem, anegdotą? Chwilą w wieczności? 
Smutne to konstatacje, ale przecież prawdziwe. Przemi-
janie boleśnie dotyka nas każdego dnia. I choć boimy się 

tak zwyczajnie, po ludzku, często buntujemy się, żeby 
po chwili namysłu znowu wyruszyć w poszukiwanie 
nowych wyzwań, marzeń, emocji. (…)

Każde życie jest inne. Człowiek jest jedyny, niepowta-
rzalny. Żadna chwila, sytuacja, spotkanie z innym czło-
wiekiem nie powtórzą się nigdy. Dobrze to rozumiemy 
i choć brakuje nam czasu na wszystko, ciągle gdzieś 
gonimy, gubiąc w pośpiechu ważne chwile, (…) Pytamy: 
„kiedy to zleciało? „ Już ? Tak prędko? Co to było? Coś 
strwonione? Pierzchło skrycie ? Czy się młodość swą 
przeżyło ? Ach, więc to już było… życie?”. (L. Staff „Mło-
dość”). (…)„Na każdą bowiem sprawę i na każdy czyn jest 
czas wyznaczony” ”Wszystko ma bowiem swój czas i jest 
wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem”. 
(Księga Koheleta 3.2-8). 9. Autor, snując rozważania nad 
sensem ludzkiego życia, próbuje poszukać odpowiedzi 
na pytanie, czy istnieje i jaka jest droga do osiągnię-
cia prawdziwego szczęścia. Czy znajduje odpowiedź? 
Mądrością byłoby opanowanie tych wszystkich, sprzecz-
nych ze sobą umiejętności. W hymnie Koheleta jest ich 
dwadzieścia osiem. Gdyby je umieć w życiu stosować, 
na pewno byłoby ono łatwiejsze i wartościowsze. Myślę, 
że to jednak sztuka niełatwa do opanowania. Uzyskanie 
harmonii ze światem i z samym sobą?  Trudne?  Bardzo. 
Próbować warto i trzeba.

(…) Oto jest życie… pełne najróżniejszych zdarzeń: 
radości i smutków, zwycięstw i klęsk, „podnoszenie się 
i padania”, poszukiwań i odnajdywania, pragnień i ich 
realizacji, marzeń i ich spełnienia, małych „szczęść” i 
wielkich nieszczęść… można tak jeszcze długo przeciw-
stawiać sprzeczne emocje i przeżycia. Ważne i mniej zna-
czące, takie „niby nic”, a z nich całe życie.

(…) Dla mnie czas jest dzisiaj „pośpieszno- ekspre-
sowy”. Czas po prostu czuję. Mija tak szybko jak moje 
życie.Przemawiają jednak do mnie myśli o czasie głów-
nego bohatera, powieści niemieckiego pisarza i noblisty 
Tomasza Manna  z „Czarodziejskiej góry”. Nie do końca 
je rozumiem, ale „swoimi słowami” umiałabym je powtó-
rzyć bez wgłębiania się w istotę zagadnienia: „Czas jest 
tajemnicą, bo nierealny, wszechpotężny, nieuchwytny, 
istnieje w rożnych sposobach trwania realnych ciał w 
przestrzeni, także trwania w różnych ludzkich doświad-
czeniach świata, nareszcie trwania w wieczności”. 

Na koniec długiego, prawie naukowego( może tylko 
dla mnie) wywodu, bohater konkluduje: „Czas jest 
prostą złożoną z samych nieprzestrzennych punktów”.  
I tutaj się załamałam.

Cóż, mądre słowa, ale nie tylko brak czasu nie pozwoli 
mi na rozwinięcie tej myśli. Mizerne byłby efekty takiej 
próby.

Pomimo tych trudności podoba mi się ta literacka 
rozprawa Manna o Czasie. Zachwycił mnie język pisarza. 
Ileż w nim metaforycznych sformułowań, niemal jak w 
poetyckiej prozie. Słowo, fraza, zdania toczą się rytmicz-
nie, melodyjnie, płynąc wolno, spokojnie jakby wbrew 
i przeciwko czasowi, który niemiłosiernie gdzieś pędzi, 
a o którym pisarz życzliwie, niemal przyjacielsko opo-
wiada, właśnie o p o w i a d a. Zna jego cenę tak, jak 
wartość czasu doceniają Chińczycy w przysłowiu: „Czas 
to skarb dla tego, kto zna jego cenę”. U nas mówią, że 
„czas jest najlepszym nauczycielem” i uzupełniają, „ ale 
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nieczęsto ma dobrych uczniów”. Podobno też „goi rany”, 
jest jednak „złym lekarzem”. Czymże jest więc czas? 
Powracam do tego pytania. 

(…)  Nie ma ceny równej wartości czasu. Za żadne pie-
niądze go nie kupisz, choć przysłowia dowodzą, że „czas 
to pieniądz”, „każda rzecz ma swój czas”, „czasu rękami 
nie zatrzymasz, a „czas utracony nigdy nie powróci”. To 
prawda. Mówimy też, że „czas leczy rany” i to jest może 
jego najlepsza funkcja do spełnienia. W niektórych kra-
jach Afryki ludzie mówią,: „wy macie zegarki , my mamy 
czas” i żyją nieśpiesznie, spokojnie , bezstresowo. 

A my? Szybko, szybciej, coraz szybciej! Poetka, Anna 
Zajączkowska pyta z niepokojem: A „… kiedy kochać, 
kiedy życie chłonąć? / Płuca rozpychać drzew kwitnących 
wonią? /Gwiazdy oglądać, słuchać szeptów lasu?/ Czas 
odpowiada – na to nie ma czasu.”(…)

(…) Zegary zaś, minuta po minucie, odmierzają naszą 
teraźniejszość. No, to ile wart jest mój, twój, nasz czas? 
Jak to policzyć? Liczbą lat, siwymi włosami, zmarszczkami 
na twarzy, stanem zdrowia, pochyloną sylwetką? Czy 
może umiejętnością przeżywania cierpienia, nieszczęść 
także radości  i szczęścia?  Zegary miarowo i równomier-
nie tykają i bezlitośnie drwią z naszych lęków i niepoko-
jów. Zacierają naszą pamięć o nich, choć nie do końca. 
Wyznaczają rytm naszej zapracowanej codzienności. 
Budzą, przypominają o obowiązkach. Natomiast my, w 
międzyczasie, pochopnie, szybko i byle jak, coś ważnego 
załatwiamy i już nie mamy czasu na miłość, przyjaźń, 
życzliwość. Staramy się, a jakże, ale właśnie brak czasu 
staje się także istotną przeszkodą. Zdarzają się nam prze-
cież piękne chwile, jak śpiewa piosenkarz, „ulotne jak 
motyle”, więc chowamy je głęboko we wspomnieniach.

Zatrzymam się chwilę na staszowskim Rynku. Zegar, 
umiejscowiony na wieży Ratusza, odmierza czas mojemu 
rodzinnemu, ukochanemu miastu od ponad ćwierćwie-
cza. Bije równomiernie od 1986 roku. A w nim, czy też 
obok niego, znajduje się cząstka mojego pisania. Ile-
kroć w południe słyszę hejnał z ratuszowej wieży, autor-
stwa mojego sąsiada z lat młodości, z ul. Krakowskiej 
8,Roberta Panka, dzisiaj wybitnego muzyka, fotografika, 
podróżnika, myślę o tym akcie  erekcyjnym, zamkniętym 
dla potomnych w mosiężnej tubie i czuję się wyróżniona, 
tak sama przed sobą, bo pewnie pod tym tekstem nie ma 
mojego nazwiska. Nie zadbałam o ten ( istotny?) szcze-
gół. Nikt już o tym nie pamięta. Dlatego właśnie teraz 
przytoczę, napisane przeze mnie  słowa, niechże poznają  
je nie tylko staszowianie:

„Stare obyczaje, a dawny porządek zachowawszy, 
wiadomym czynimy wszem, wobec i każdemu z osobna, 
iż cześć mamy, skutkiem naszych starań – zegarem ratu-
szowym – zacny gród, Staszowem zwany, obdarować.

Przeto dług wdzięczności miastu oddawszy, zebrani 
w gronie Społecznego Komitetu Fundacji Zegara, na Was 
Grodzianie baczenie na tenże zegar – jawny, mowny, i 
pozorny, budowany przez Zakład Zegarmistrzowski Jana 
Goraja – mistrza dyplomowanego z Warszawy i Pracow-
nię Zegarmistrzowską mgr inż. Marka Górskiego z Prusz-
kowa.

Niechaj myśl dobrą mistrza Kochanowskiego Jana 
Grodzianie poznawszy pożytek z onego mają: 

„Bo czas nie da trwać żadnej rzeczy w jednej mierze,

 A jako wszystko niesie, tak zaś wszystko bierze.
Jako są insze rzeczy, których człowiek może
 Za swym staraniem dostać - tu nic nie pomoże”.
Zegar na Ratuszu niechaj wszystkim poczciwie czas 

odlicza ku potomnych powszechnej uciesze.
Niech tym kształtem, znakomitą ozdobą Ratusza 

zostawszy, fortunnie Grodzian nieprzetrwanie wiedzie. 
Czynimy to z prawej wiary dnia 19 lipca Anno Domini 

1986”. 
A „ze mną” zaklęte w zegarowym czasie słowa wiel-

kiego  poety. Jakież to wyróżnienie! 
Czas najwyższy zakończyć te „czasowe” refleksje.
(…)Co pozostaje ważne w tym mijającym nas czasie - 

życiu? Czy „te dni, których jeszcze nie znamy”? Czy też 
te „na które czekamy?”. Może miłość? Więc „śpieszmy 
się kochać ludzi , tak szybko odchodzą”. Może warto 
posłuchać współczesnego poety, który bawiąc się 
słowem, przewrotnie zachęca:  „Czas robi swoje, więc 
nie traćmy czasu, bo stracony czas, to też strata czasu”.
Może też posłuchać wezwania wieszcza Adama z jego 
pieśni filaretów:

 „Hej, użyjmy żywota! Wszak żyjem tylko raz…!” 
Może jednak, zachowując do siebie właściwy dystans, 
pomóc „ku pożytku dobra spólnego”.  A może uwierzyć, 
ciągle młodemu, Połomskiemu, że „to czas nas zmienia 
bez wątpienia, a marzenia i wspomnienia są lekarstwem 
na mijający czas”.

Żyć przeszłością? Tam już nic nie da się zmienić. 
Nasza, tutaj, teraz jest teraźniejszość. To jest nasz czas. 
(…)

„Nic się nie kończy, nic się nie zaczyna./ My, ziemia, 
słońce, ptak czy ozimina / W żywota wielkim, wiecznym 
korowodzie, / Jedno jesteśmy! ” – dla Państwa te piękne 
słowa, nie znam, niestety, ich autora. A dla mnie… uko-
chany Staff: „Mimo lat w jutro jasno patrzę zawdy,/ 
Serce me bije z dawnej wiary siłą./Może w tych słowach 
jest tylko pół prawdy,/A pół nadziei, by to prawdą było./ 
Lecz choć młodości minęły uśmiechy, /I chwile zwątpień 
czas snuje z swej przędzy, / Myśl mi zostaje zawsze do 
pociechy, /Że młodość mija prędko, starość prędzej.”

 Pozostaję w „niedoczasie”, nadal jednak w „stanie 
refleksji”, z wyrazami szacunku dla moich Czytelni-
ków. „To także jest mój świat…!” Tak wygląda skrót,  
na pewno okaleczony, niepełny i w żaden sposób nie 
oddający sensu całej mojej wypowiedzi o życiu i czasie. 
Nie ma w nim istotnych  cytatów, slow wybitnych twór-
ców, nie tylko literatury. A to one były głównie pod-
stawą do moich refleksji i przemyśleń. Tym bardziej więc 
zachęcam  do  kupna albumu, obejrzenia  i  przeczyta-
nia całości zawartych w nim artykułów, także mojego  
eseju  „Wszystko ma swój czas”. Na zbliżające się święta 
Bożego Narodzenia i każdy dzień  Nowego 2014  Roku 
składam   wszystkim Państwu, moim Czytelnikom, 
życzenia słowami z cytowanego już  artykułu. Życzę: 
„dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności osobistej, 
zawodowej, rodzinnej … każdej, we wszystkich odsło-
nach teraźniejszości i przyszłości – niedokonanej. Dajmy 
sobie wszyscy czas na pogodne, szczęśliwe jutro i na 
spokojne, dobre dzisiejsze dni.

Grudzień 2013. 
Jadwiga Szyszka
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O burmistrzu
PRZEMYŚLA 

z Sichowa Dużego

Projekt nosi nazwę: „Przeszłość 
dla Przyszłości - młodzież tworzy 
Muzeum Czynu Niepodległościo-
wego w Koniemłotach”. Tym razem 
wezmą w nim udział członkowie 
Szydłowskiego Towarzystwa Strze-
leckiego.

Misją programu RÓWNAĆ SZAN-
SE jest wyrównywanie możliwo-
ści dobrego startu w dorosłe życie 
dzieci i młodzieży w wieku: 13-19 
lat z terenów wiejskich i małych 
miast, poprzez podnoszenie ich 
kompetencji i rozwoju umiejętno-
ści społecznych. Młodzież uczest-
nicząca w projekcie, oprócz wiedzy 
zdobywanej w szkole, dodatkowo 
nauczy się pracować w grupie oraz 
pozna potencjał lokalnego środowi-
ska. W ramach działań projektowa-
nych, zmierzających do utworzenia 
Muzeum Czynu Niepodległościowe-
go w Koniemłotach, będą groma-
dzone materiały dotyczące życia i 
działalności Józefa Kostrzewskiego 
– pierwszego burmistrza Przemyśla 
w odrodzonej Polsce. Funkcję tę Jó-
zef Kostrzewski piastował od 1919 

do 1928 roku. Urodzony 15 wrze-
śnia 1876 roku w Sichowie Dużym 
był synem zarządcy sichowskiego 
majątku Leona Kostrzewskiego i 
Sylwestry z Niwińskich. Oboje rodzi-
ce leżą na starym cmentarzu w Ko-
niemłotach ( po prawej stronie od 
kaplicy cmentarnej ). Józef miał jed-
nego brata i pięć sióstr, z pewnością 
na terenie powiatu staszowskiego 
żyją członkowie jego rodziny, po-
tomkowie sześciorga rodzeństwa. 
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie 
wszelkich informacji dotyczących 
rodziny Kostrzewskich, pod nr: 
608 049 370 lub osobiście do Wy-
działu Promocji i Współpracy Za-
granicznej w Starostwie staszow-
skim, pok. 29. Pomogą one w nale-
żytym wykonaniu projektu, którego 
końcowym efektem 
będzie stała ekspozy-
cja poświęcona Józe-
fowi Kostrzewskiemu 
w przyszłym koniem-
łockim muzeum. 

W ramach projek-
tu uczestnicząca w 
nim młodzież wybie-
rze się w podróż do 
Przemyśla śladami 
Józefa Kostrzewskie-
go, odwiedzi rów-
nież Kraków, gdzie 
m.in. pozna zasady 
tworzenia wystaw 
historycznych w Mu-
zeum Czynu Niepod-
ległościowego im. 
Józefa Piłsudskiego. 
Uczniowie, realizu-
jący projekt, będą 
także uczestniczyć 
w warsztatach pro-
wadzonych metodą 
,,Dramy”, co pozwoli 
dostrzec ich mocne i 
słabe strony, a także 
nauczyć się kreatyw-
nego działania.

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości i Parafii Koniemłoty „PRZYSZŁOŚC”, wraz z 15 osobową grupą mło-
dzieży, począwszy od stycznia 2014 roku, będzie realizować drugi projekt w ramach programu Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności „RÓWNAĆ SZANASE” - Regionalny Konkurs Grantowy 2013, który administrowany 
jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. 

Józef Kostrzewski – urodzony 15 września 1876 r. 
w Sichowie Dużym, pierwszy burmistrz Przemyśla 

w odrodzonej Polsce, foto z lat dwudziestych 
ubiegłego wieku.

W ramach realizacji projektu, 
w ,,Ośrodku Dokumentacji Życia i 
Działalności ks. Romana Kotlarza 
w Koniemłotach”, oprócz wystawy 
poświęconej burmistrzowi Józefowi 
Kostrzewskiemu powstanie także 
ekspozycja księdza Romana Kotla-
rza. Działania projektowe zostaną 
udokumentowane w kwartalniku 
,,Powiat Staszowski”, a ich przebieg 
na bieżąco będzie można śledzić 
na stronach internetowych Stowa-
rzyszenia „Przyszłość” i powiatu 
staszowskiego. Realizacja tego cie-
kawego zadania potrwa od stycz-
nia do lipca 2014 r., i zakończy się 
Świętem projektu, podczas którego 
zostaną otwarte obydwie w/w wy-
stawy.

Paulina Majczak-Tarka

Plakat programu „Równać Szanse”.


