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W numerze:
Z obrad Rady Powiatu w Staszowie • Wręczono „Stambułki Staszowskie” • Trwają 
prace nad obwodnicą Staszowa • Podsumowano wyniki egzaminów • Powiatowy 
Urząd Pracy w Staszowie wśród najlepszych w kraju • Staszów roztańczony  
• Co nowego we współpracy z Ukrainą • Pamiętano o Armii Krajowej  
• O burmistrzu Przemyśla z Sichowa Dużego wiemy coraz więcej •PCS żyje sportem.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń.
Niech ten szczególny czas pozwoli oderwać się

od trudów codzienności, a piękno nadchodzącej wiosny
zachowa w nas optymizm 

i pogodę ducha na kolejne dni roku.

Starosta Staszowski

Andrzej Kruzel

Przewodniczący Rady Powiatu

Damian Sierant

Czytaj na str. 50 - 51.
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Z prac Rady i Zarządu Powiatu...

Z obrad 55. sesji Rady 
Powiatu w Staszowie

Przegłosowano wszystkie 3 projekty uchwał.

Obrady prowadził przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant w towarzystwie: 
wiceprzewodniczącej Lucyny Kozoduj i wiceprzewodniczącego Jerzego Chudego.

Marszałek Kazimierz Kotowski, przekazując 
słowa uznania władzom powiatu, jak i gmin 

ziemi staszowskiej, za osiągnięcia inwestycyjne 
w minionym okresie budżetowania, zaprosił do 

współpracy w latach 2014 – 2020.

Do zaproponowanego porządku 
obrad nie wniesiono uwag, więc po 
przegłosowaniu protokołu z poprzed-
niej sesji, przyjęto w drodze głosowa-
nia 3 projekty uchwał, które dotyczyły:

1. określenia zadań finansowanych ze 
środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w 2014 roku,

2. zmiany Uchwały Nr XL/13/13 Rady 
Powiatu w Staszowie z dnia 26 
marca 2013 roku, w sprawie usta-

Posiedzenie rady, które otworzył i prowadził przewodniczący Damian Sie-
rant, odbyło się w dniu 28 marca br. Oprócz członków Rady i Zarządu Powiatu, 
a także naczelników Wydziałów Starostwa i dyrektorów  jednostek organi-
zacyjnych powiatu, w obradach udział wzięli: członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski i dyrektor Departamentu Funduszy 
Strukturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Irena Sochacka.

lenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych szkół i 
placówek oświatowych oraz zakre-
su i trybu kontroli prawidłowości 
ich wykorzystywania,

3. zmian w budżecie na 2014 rok.

Korzystając z okazji, marszałek 
Kazimierz Kotowski, podsumował 
ostatnie 4 lata współpracy powiatu 
staszowskiego z władzami wojewódz-
twa świętokrzyskiego, w szczególności 
w zakresie pozyskania przez władze 

powiatu oraz poszczególnych gmin, 
środków unijnych na inwestycje. Jak 
wynikało z przedstawionych danych, 
były to następujące wielkości: powiat 
staszowski – 32 mln zł, miasto i gmi-
na Staszów – 10 mln zł, miasto i gmina 
Połaniec – 8 mln 500 tys. zł, miasto i 
gmina Osiek – 4 mln zł, gmina Bogoria 
– 11 mln 600 tys. zł, gmina Łubnice – 5 
mln 100 tys. zł, gmina Oleśnica – 5 mln 
700 tys. zł, gmina Rytwiany – 5 mln 
800 tys. zł i gmina Szydłów – 4 mln 800 
tys. zł. W sumie razem dało to kwotę:  
87 mln 500 tys. zł.

Marszałek Kazimierz Kotowski, 
przekazując słowa uznania władzom 
powiatu jak i gmin ziemi staszowskiej, 
za osiągnięcia inwestycyjne w minio-
nym okresie budżetowania, zaprosił do 
współpracy w latach 2014 – 2020. Za-
kłada się, że budżet Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego, na najbliższe sie-
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Radni powiatu staszowskiego obradowali po raz 54. 

Starosta staszowski Andrzej Kruzel serdecznie podziękował marszałkowi Kazimierzowi Kotowskiemu i dyrektor 
Irenie Sochackiej, za daleko idącą pomoc i współpracę w latach: 2007-2014, zarówno w trakcie pisania i 

składania wniosków, a także podczas całego procesu realizacji inwestycji i ich rozliczania.

Wypowiedź dyrektora Rafała Suski uzupełnił starosta 
staszowski Andrzej Kruzel.

Na pytania dotyczące planowanych remontów dróg 
powiatowych, oprócz starosty Andrzeja Kruzla, 

odpowiadał dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w 
Staszowie Rafał Suska.

W punkcie ,,interpelacje i zapytania 
radnych”, poruszono sprawę dalszych 
losów budynku po Komendzie Powia-
towej Policji w Staszowie, a także dzia-
łań związanych z tegorocznym nabo-
rem absolwentów gimnazjów do klas 
pierwszych szkół ponadgimnazjanlych. 
Obszernych odpowiedzi udzielił starosta 
staszowski Andrzej Kruzel. Jak stwierdził 
starosta, budynek przy ul. 11 Listopada, 
po ewentualnym przejęciu przez po-
wiat, zostałby przeznaczony na siedziby: 
Sanepidu, Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego, Powiatowej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej, Biblioteki Pedagogicznej i Powiato-

wego Centrum Pomocy Rodzinie, przy 
czym Poradnia Ambulatoryjna, zajmu-
jąca pomieszczenia od strony wschod-
niej, pozostałaby na swoim miejscu. W 
powyższej sprawie trwają rozmowy z 
wojewodą świętokrzyskim i Komendą 
Wojewódzką Policji w Kielcach. W przy-
padku pozytywnego załatwienia sprawy 
Starostwo przeprowadzi inwentaryzację 
i opracuje projekt przebudowy obiektu, 
a także postara się o pozyskanie po-
trzebnych środków. Wstępne kalkulacje 
kosztów adaptacji budynku mieszczą się 
granicach 2 – 3 mln zł, a ewentualny ter-
min realizacji prac budowlanych zakła-
dany jest w 2015 roku.   

Dłuższą dyskusję wywołał problem 
organizacji i aktualnego przebiegu ak-
cji, mającej na celu promocję oferty 

edukacyjnej szkół ponadgimnazjanlych, 
dla których organem prowadzącym jest 
powiat staszowski. Tu także wyjaśnień 
udzielił starosta Andrzej Kruzel, który 
uczestniczył m.in. w spotkaniach z na-
uczycielami i rodzicami uczniów gimna-
zjów, podczas ostatnio przeprowadzo-
nych wywiadówek. 

W dalszej części obrad jednogłośnie 
przyjęto wszystkie 4 projekty uchwał, 
które dotyczyły:
1. przyjęcia sprawozdania z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Powiatu Staszowskiego za 2013 rok,

2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Powiatu Staszowskiego na lata 
2014 – 2024,

3. zmian w budżecie na 2014 rok, 
4. uchwalenia planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli szkół i placówek oświa-
towych prowadzonych przez Powiat 
Staszowski na rok 2014.
Przed zamknięciem obrad, starosta 

staszowski Andrzej Kruzel poinformował 
radnych o zamiarze powiększenia oferty 
świadczeń medycznych staszowskiego 
szpitala poprzez utworzenie: Oddziału 
Rehabilitacji Neurologicznej, Oddzia-
łu Geriatrycznego, Pododdziału Endo-
protez oraz świadczeń chirurgii oka  
,,1 dnia”. Stosowne pisemne wnioski w 
powyższej sprawie, które były już wstęp-
nie analizowane przez Zarząd Powiatu, 
zostaną w najbliższym czasie przekaza-
ne radnym do zapoznania się i oceny.

Tekst i foto: Jan Mazanka

dem lat, wyniesie 1 miliard 223 miliony 
euro, czyli ponad 5 miliardów złotych 
(w kończącej się perspektywie 2007-
2013, do dyspozycji województwa były 
3 miliardy 283 miliony złotych). 

Starosta staszowski Andrzej Kruzel 
serdecznie podziękował marszałkowi 
Kazimierzowi Kotowskiemu i dyrek-
tor Irenie Sochackiej, za daleko idącą 
pomoc i współpracę w latach: 2007-
2014, zarówno w trakcie pisania i 
składania wniosków, a także podczas 
całego procesu realizacji inwestycji i ich 
rozliczania.

W punkcie ,,interpelacje i zapyta-
nia” poruszano sprawy dotyczące per-
spektyw budowy obwodnicy Staszowa 
oraz remontów dróg powiatowych, 
m.in.: Wiązownica-Suchowola, do 
Okrągłej oraz do Suchowoli. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Posiedzenie odbyło się w dniu 6 lutego br. Zaproponowany przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta 
porządek obrad przegłosowano bez zmian, podobnie jak i protokół z poprzedniej sesji. 
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Z wypowiedzi: Piotra Radom-
skiego z Rejonu Dróg w Staszowie - 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Kielcach, a także dy-
rektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Staszowie Rafała Suski, starosty 
Andrzej Kruzla i wicestarosty Micha-
ła Skotnickiego, wynikało, że terminy 
zakończenia obydwu inwestycji nie 
są zagrożone. Dla drogi wojewódz-
kiej 765 Staszów – Osiek, przebudo-
wa 17,3 km, termin zakończenia prac 

upływa z dniem 30 
czerwca br., nato-
miast budowa ob-
wodnicy Osieka od 
strony południowej, 
długość około 1,5 
km, powinna zakoń-
czyć się z końcem 
października br. Dla 
drogi wojewódzkiej 
nr 764 Staszów–Po-
łaniec, przebudo-
wa 12 km, termin 
zakończenia robót 
to: koniec czerwca 
br., podobnie, jak w 
przypadku drogi Sta-
szów-Osiek.

Z kolei radny 
Wacław Słodkowski 
poprosił zastępcę 

komendanta powiatowego policji w 
Staszowie mł. insp. Ryszarda Komań-
skiego o kontrolę ruchu drogowego 
w Osieku przy przejściach dla pie-
szych, gdzie kierowcy nie zachowu-
ją należytej ostrożności. Komendant 
Komański obiecał spełnienie prośby 
radnego i skierowanie we wskazane 
miejsca patroli drogowych. 

Następnie przegłosowano wszyst-
kie 6 projektów uchwał, które doty-
czyły:

53. sesja Rady Powiatu w Staszowie 
– przyjęto plany pracy

Obradowano w dniu 21 stycznia br. Po przyjęciu protokołów z po-
przednich 2 posiedzeń, a także programu sesji zaproponowanego przez 
przewodniczącego Damiana Sieranta, w punkcie ,,interpelacje i zapy-
tania” radny Andrzej Gad poruszył problem terminowego zakończe-
nia przebudowy dróg wojewódzkich: nr 764 Staszów–Połaniec i nr 765 
Staszów–Osiek. 

Sesję otworzył i prowadził przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian 
Sierant, z lewej: wiceprzewodniczący Jerzy Chudy.

W czasie obrad podjęto uchwały zatwierdzające 
plany pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w 

Staszowie na 2014 rok: Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej i Polityki Prorodzinnej – przewodnicząca 

radna Janina Złotnik, … 

… planu kontroli Komisji Rewizyjnej – 
przewodniczący radny Wacław Słodkowski, …

…planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa 
i Promocji Powiatu – przewodniczący radny  

Marek Chyla, …

… planu pracy Komisji Oświaty, Wychowania, 
Kultury, Sportu i Turystyki – przewodniczący radny 

Andrzej Poniewierski, a także …
W sprawie przebudowy dróg wojewódzkich: nr 764 Staszów–Połaniec i nr 765 Staszów–Osiek, głos zabrał 

starosta staszowski Andrzej Kruzel.



5

1. ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na te-
renie powiatu staszowskiego w 
2014 roku, 

2. uchwalenia planu pracy Rady Po-
wiatu w Staszowie na 2014 rok, 

3. zatwierdzenia planu kontroli Ko-
misji Rewizyjnej Rady Powiatu w 
Staszowie na 2014 rok,

4. zatwierdzenia planów pracy Sta-
łych Komisji Rady Powiatu w 
Staszowie na 2014 rok, 

… planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego – przewodniczący radny  

Jacek Nowak.

Projekt uchwały w sprawie budżetu powiatu staszowskiego na 2014 rok, a także pozostałe 6 innych 
projektów przyjęto jednogłośnie, przy pełnym składzie Rady. 

5. zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Powiatu Staszowskiego 
na lata: 2014 – 2024,

6. zmian w budżecie na 2014 rok.

Podczas procedowania pierwszego 
projektu uchwały, 2 radnych wstrzyma-
ło się od głosu, pozostałe 5 projektów 
podjęto jednogłośnie. Kolejnym punk-
tem obrad, było przyjęcie sprawozda-
nia z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stop-
niach awansu zawodowego w szko-
łach i placówkach oświatowych, pro-
wadzonych przez powiat staszowski w 
2013 roku. 

Na zakończenie posiedzenia sta-
rosta staszowski Andrzej Kruzel, prze-
kazał radnym informację, dotyczącą 
prac nad sporządzeniem ,,Programu 
zabezpieczeń powodziowych dla rzeki 
Wisły”, w tym w obrębie budowanego 
mostu koło Połańca. W pracach tych, 
dotyczących także innych rzek powiatu 
staszowskiego, wykorzystuje się plany i 
koncepcje opracowane przed wieloma 
lata z uwzględnieniem: udrożnienie 
koryt, budowy zabezpieczeń i progów 

oraz wycinki drzew. 
Starosta Andrzej Kruzel, poinfor-

mował także o pracach, mających na 
celu przejęcie przez powiat dawnego 
budynku Komendy Powiatowej Policji 
w Staszowie, z przeznaczeniem na sie-
dziby m.in.: Sanepidu, Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 
Powiatowej Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej, Biblioteki Pedagogicz-
nej i Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, przy czym Poradnia ambu-
latoryjna zajmująca pomieszczenia 
od strony wschodniej, pozostałaby na 
swoim miejscu. W powyższej sprawie 
trwają rozmowy z wojewodą święto-
krzyskim i Komendą Wojewódzką Po-
licji w Kielcach. W przypadku pozytyw-
nego załatwienia sprawy Starostwo 
przeprowadzi inwentaryzację i opracu-
je projekt przebudowy obiektu, a także 
postara się o pozyskanie potrzebnych 
środków. Wstępne kalkulacje kosztów 
adaptacji budynku mieszczą się grani-
cach 2 – 3 mln zł, a ewentualny termin 
realizacji prac budowlanych zakładany 
jest w 2015 roku. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

52. budżetowa sesja Rady

Przed przystąpieniem do głoso-
wania projektu uchwały budżetowej, 
opinię Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Kielcach o projekcie budżetu na 
2014 rok, odczytała skarbnik powiatu 
Jolanta Piotrowska. W związku z bli-
sko półroczną, profesjonalną pracą 
nad projektem budżetu: członków 
Zarządu Powiatu, radnych zrzeszo-
nych w poszczególnych komisjach, 
naczelników Wydziału Starostwa, a 

także dyrektorów jednostek organiza-
cyjnych powiatu i służb finansowych, 
jednogłośne uchwalenie budżetu nie 
było niespodzianką. Dochody budże-
tu powiatu zaplanowano w wysoko-
ści 58.018.023,65 zł, z tego: docho-
dy bieżące w kwocie 57.199.067,20 
zł, dochody majątkowe w wysokości 
818.956,45 zł. Wydatki zaplanowano 
w kwocie 55.852.283,65 zł, z tego: 
wydatki bieżące - 53.537.204,77 zł, 

wydatki majątkowe - 2.315.078,88 zł. 
Uchwalono również wydatki na wie-
loletnie przedsięwzięcia planowane 
do poniesienia w 2014 roku w kwocie 
4.650.653,13 zł oraz wydatki na pro-
gramy i projekty realizowane ze środ-
ków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej oraz innych źródeł zagra-
nicznych, niepodlegających zwrotowi 
w wysokości 4.509.681,76 zł z tego: 
wydatki bieżące - 4.020.495,88 zł, 
wydatki majątkowe - 489.185,88 zł. 
Planowaną nadwyżkę budżetu powia-
tu uchwalono w kwocie 2.165.740,00 
zł, która zostanie przeznaczona na 
spłatę rat kredytów. Planowane przy-
chody budżetu w roku 2013 wy-
niosą 290.000,00 zł zaś rozchody 
2.455.740,00 zł. Ponadto w budżecie 
utworzono rezerwy w łącznej kwocie 
190.000,00 zł.

Uchwalenia budżetu pogratulo-
wał obecny na sesji burmistrz miasta 
i gminy Staszów Romuald Garczewski, 
który również podziękował radnym i 
zarządowi powiatu za współpracę w 
2013 roku, w szczególności za wypra-
cowanie wspólnych decyzji, dotyczą-
cych realizacji i współfinansowania 
szeregu inwestycji infrastrukturalnych, 

W czasie posiedzenia Rady Powiatu w Staszowie, jakie odbyło się  
30 grudnia 2013 roku, przegłosowano 7 projektów uchwał, w tym naj-
ważniejszy w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok. Wszyst-
kie projekty uchwał, przy pełnym składzie Rady, przyjęto jednogłośnie.

cd. na następnej stronie
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drogowych, a także na rzecz ochrony 
środowiska.

Wszystkim osobom, które pra-
cowały nad sporządzeniem projek-
tu uchwały budżetowej, na czele ze 
skarbnik Jolantą Piotrowską i prze-
wodniczącym Rady Damianem Sieran-
tem, podziękował starosta staszowski 
Andrzej Kruzel. 

Pozostałe 6 projektów uchwał, ja-
kie zostały przyjęte w czasie obrad do-
tyczyły:
1. przeznaczenia środków finanso-

wych na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli, korzystających z opieki 
zdrowotnej, określenia rodzajów 
świadczeń przyznawanych w ra-
mach tej pomocy oraz warunków 
i sposobu ich przyznawania,

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

3. zmian w budżecie na 2013 rok,
4. ustalenia wykazu wydatków bu-

dżetu powiatu staszowskiego łącz-
nie z planem finansowym tych wy-
datków, które nie wygasają z upły-
wem roku budżetowego 2013,

5. uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu na lata 2014 
– 2024, przed głosowaniem pro-
jektu opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Kielcach o projekcie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
odczytała skarbnik powiatu Jolanta 
Piotrowska,

6. zmian uchwały nr XL/15/13 z dnia 
26 marca 2013 roku w sprawie 
określenia zadań finansowanych 
ze środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w 2013 roku.

W punkcie ,,interpelacje i zapy-
tania” radny Andrzej Gad poruszył 
sprawę poboczy przy drodze woje-

Uchwalenia budżetu pogratulował obecny na sesji burmistrz miasta i gminy 
Staszów Romuald Garczewski, który również podziękował radnym i zarządowi 

powiatu za współpracę w 2013 roku, w szczególności za wypracowanie 
wspólnych decyzji, dotyczących realizacji i współfinansowania szeregu inwestycji 

infrastrukturalnych, drogowych, a także na rzecz ochrony środowiska.

Starosta staszowski Andrzej Kruzel podziękował wszystkim osobom które 
pracowały nad sporządzeniem projektu uchwały budżetowej, na czele ze 

skarbnik Jolantą Piotrowską i przewodniczącym Rady Damianem Sierantem.

Druga część obrad sesji była poświęcona wręczeniu 
18 osobom z terenu powiatu staszowskiego 
srebrnych medali ,,Za Zasługi dla Obronności 

Kraju”. W czasie wręczania medali, wojskowemu 
komendantowi uzupełnień w Sandomierzu ppłk mgr 

inż. Krzysztofowi Leśniakowi, asystuje Marta Zieja 
z Wydziału Rekrutacji WKU Sandomierz.

Gratulacje odznaczonym składa starosta staszowski 
Andrzej Kruzel.

W imieniu uhonorowanych rodziców podziękował 
Sławomir Gaweł ze wsi Nakol w gminie Osiek.

wódzkiej nr 764 Staszów – Połaniec. 
Wniosek o ich odbudowę zostanie 
skierowany do Świętokrzyskiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w Kiel-
cach.

Po przerwie w obradach, posie-
dzenie wznowiono w związku z wrę-
czeniem 18 osobom z terenu powia-
tu staszowskiego srebrnych medali 
,,Za Zasługi dla Obronności Kraju”, 
przyznanych decyzją ministra obro-
ny narodowej z dnia 9 października 
2013 roku. Medale otrzymali rodzi-
ce, których 3 lub 4 synów wzorowo 
odbyło służbę wojskową, ( od 5 sy-
nów przysługuje medal złoty ). Me-
dale wręczył wojskowy komendant 
uzupełnień w Sandomierzu ppłk mgr 
inż. Krzysztof Leśniak, w asyście kpt. 
Andrzeja Irka i Marty Ziei z Wydziału 
Rekrutacji WKU Sandomierz. Medala-
mi zostali uhonorowani: Władysław 
Cymerys, Marianna Cymerys, Graży-
na Durma, Sławomir Gaweł, Jadwiga 
Gaweł, Stanisław Golonka, Danu-
ta Golonka, Eugeniusz Kiełb, Maria 
Kosowicz, Edward Kula, Maria Kula, 
Edmund Lejk, Stanisław Mróz, Alek-
sandra Mróz, Jan Mysłek, Katarzyna 
Mysłek, Stanisław Sadłocha, Stanisła-
wa Sadłocha, Stanisław Słodkowski, 
Helena Słodkowska, Zbigniew Walko-
wicz i Barbara Walkowicz. 

Gratulacje odznaczonym złoży-
li: przewodniczący Rady Powiatu w 
Staszowie Damian Sierant, wiceprze-
wodnicząca Lucyna Kozoduj, wice-
przewodniczący Jerzy Chudy, starosta 
staszowski Andrzej Kruzel, wicestaro-
sta Michał Skotnicki, a także obecny 
na ceremonii odznaczenia burmistrz 
miasta i gminy Połaniec Jacek Tar-
nowski. W imieniu uhonorowanych 
rodziców podziękował Sławomir Ga-
weł ze wsi Nakol w gminie Osiek.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Radni, od lewej: Michał Wójtowicz, Grzegorz Rajca, Janina Złotnik, Janusz Bąk, 
Wacław Słodkowski, starosta Andrzej Kruzel  

i skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.

Radni, od lewej: Adam Kowal, Grzegorz Strzała, Andrzej Poniewierski, Adam 
Siekierski, Stanisława Błażejewska, Leszek Kopeć, Małgorzata Kazimierska 

i Ryszard Andrzej Gad.

Starosta Andrzej Kruzel serdecznie podziękował marszałkowi Kazimierzowi 
Kotowskiemu za dotychczasową współpracę w obszarze pozyskiwania środków 

w ramach RPO i z innych źródeł województwa świętokrzyskiego.

Od lewej: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski - gościnnie, przewodniczący 
Rady Damian Sierant i wiceprzewodnicząca Lucyna Kozoduj.

Gościem honorowym sesji był czło-
nek Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego Kazimierz Kotowski, który 
pogratulował władzom powiatu licz-
nych inwestycji w minionym okresie 
budżetowania 2007 - 2013, które na 
trwałe zmieniły gospodarcze i społecz-
ne oblicze powiatu oraz poinformował 
o wysokości środków unijnych, jakie 
województwo otrzyma w latach 2014 
– 2020 na realizację zadań Regionalne-
go Programu Operacyjnego – będzie 
to około 1 mld 370 mln zł. Jak stwier-
dził wicemarszałek Kotowski, prefero-
wane będą inwestycje ponadregional-
ne, planowane do wykonania wspól-
nie przez kilka gmin w partnerstwie z 
powiatami, a także województwem. 
Zgodnie z dyrektywami unijnymi, mile 
widziane będzie partnerstwo publicz-
no-prywatne, jak również wszelkie ini-
cjatywy związane z ekologią i energią 
odnawialną. Starosta Andrzej Kruzel i 
przewodniczący Rady Damian Sierant 
serdecznie podziękowali wicemarszał-

kowi Kazimierzowi Kotowskiemu za 
dotychczasową współpracę w obsza-
rze pozyskiwania środków w ramach 
RPO i z innych źródeł województwa 
świętokrzyskiego oraz poprosili o 
wsparcie dla kilku sztandarowych, 
niezbędnych projektów, zaplanowa-
nych do realizacji w najbliższych la-
tach, na czele z: budową obwodnicy 
Staszowa, w związku z oddaniem w 
październiku 2014 roku mostu na Wi-
śle, a także odnośnie odbudowy dro-
gi wojewódzkiej 
Stopnica – Staszów 
i Stopnica – Szy-
dłów. 

W dalszej części 
obrad radni jed-
nogłośnie przegło-
sowali 3 projekty 
uchwał dotyczące: 
1. zmiany Uchwa-

ły Nr XL/15/13 
Rady Powiatu 

51. sesja Rady Powiatu w Staszowie 

Po rozpoczęciu obrad przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta, radni przyjęli pro-
tokół z poprzedniej sesji, a także porządek posiedzenia. 

w Staszowie z dnia 26 marca 2013 
roku, w sprawie określenia zadań 
finansowanych ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2013 
roku, 

2. zmian w budżecie powiatu na 
2013 rok, 

3. zmiany Uchwały Nr XXII/6/12 Rady 
Powiatu w Staszowie z dnia 27 
stycznia 2012 roku, w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej Wo-
jewództwu Świętokrzyskiemu. 

W punkcie ,,interpelacje i zapyta-
nia” radny Andrzej Gad poprosił o in-
formację na temat przyszłości dawne-
go budynku Komendy Powiatowej Po-
licji w Staszowie. Jak stwierdził staro-
sta staszowski Andrzej Kruzel, wstęp-
nie planowane jest przejęcie od skarbu 
państwa  budynku, z przeznaczeniem 
na siedziby m.in.: Sanepidu, Powia-
towego Inspektoratu Nadzoru Bu-
dowlanego, Powiatowej Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, Biblio- 
teki Pedagogicznej i Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. Rozpoczę-
to już wstępne rozmowy z Komendą 
Wojewódzką Policji w Kielcach. 

Tekst foto: Jan Mazanka
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Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia

Od lewej: Izabela Szczypior – kierownik Centrum aktywizacji Zawodowej w PUP w Staszowie, Małgorzata Żugaj – 
skarbnik miasta i gminy Połaniec, dr Włodzimierz Wawrzkiewicz – burmistrz miasta i gminy Osiek, Damian Sierant 
– przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie, Grzegorz Forkasiewicz – wójt gminy Rytwiany, Jan Klamczyński – 

wójt gminy Szydłów i Renata Wąs – kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego w PUP w Staszowie.

Od lewej: Marian Stępień – NSZZ ,,Solidarność Rolników Indywidualnych”, Andrzej Czeczot – NSZZ ,,Solidarność” 
w ,,Siarkopolu”, Jerzy Trębliński OPZZ w ,,Siarkopolu”, Janusz Bąk – Świętokrzyska Izba Rolnicza,  Sebastian 

Świetlik – Polska Konferencja Pracodawców Prywatych ,,Lewiatan”, ZDZ w Staszowie, Krzysztof Urbański – Forum 
Związków Zawodowych, Zarząd Wojewódzki w Kielcach.

Podczas posiedzenia, od lewej: starosta staszowski Andrzej Kruzel, przewodnicząca Powiatowej Rady Zatrudnienia, 
wójt gminy Łubnice Anna Grajko i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt Kozieł.

W dniu 27 marca 2014 
roku, w Starostwie Powiato-
wym w Staszowie, odbyło się 
posiedzenie Powiatowej Rady 
Zatrudnienia, które prowadzi-
ła jej przewodnicząca, wójt 
gminy Łubnice Anna Grajko.

Porządek posiedzenia obejmo-
wał informacje dotyczące: bieżącej 
sytuacji na lokalnym rynku pracy i 
realizacji aktywnych form przeciw-
działania bezrobociu, opiniowania 
tworzonych kierunków kształcenia 
w szkołach ponadgimnazjalnych 
oraz wniosków o umorzenie zwrotu 
nienależnie pobranych świadczeń z 
Funduszu Pracy. Jak poinformował 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Staszowie Benedykt Kozieł, w 
końcu lutego 2014 roku, w  powie-
cie staszowskim zarejestrowanych 
było 4471 osób bezrobotnych, a 
stopa bezrobocia wynosiła 13,7%. 
Od końca stycznia 2014 roku, liczba 
bezrobotnych zmniejszyła się i była 
niższa niż w analogicznych okre-
sach, w latach poprzednich. Aktu-
alnie, na aktywizację zawodową w 
2014 roku oraz wspieranie zatrud-
nienia i podejmowania działalności 
gospodarczej, powiat dysponuje 
kwotą 6 mln 857 tys. złotych. Naj-
więcej środków, zgodnie z oczeki-
waniami pracodawców oraz osób 
bezrobotnych, zostanie przezna-
czone na organizację staży i prac in-
terwencyjnych oraz podejmowanie 
działalności gospodarczej, a także 
refundację kosztów tworzenia no-
wych miejsc pracy. Finansowane 
są również indywidualne szkolenia 
bezrobotnych. Od początku roku, 
do 26 marca br., do realizowanych 
form skierowano ponad 600 osób, 
w tym blisko 360 na staże. Rada 
pozytywnie zaopiniowała utworze-
nie nowego kierunku kształcenia w 
Zespole Szkół im. Oddziału Party-
zanckiego AK „Jędrusie” w Połań-
cu – technik budownictwa oraz w 
Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Sichowie Dużym – 
technik urządzeń i systemów ener-
getyki odnawialnej, natomiast ne-
gatywnie odniosła się do wniosku 
o umorzenie nienależnie pobranego 
zasiłku dla bezrobotnych. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Blisko 5 mln zł dla staszowskiego szpitala

Promesy wręczone

Podczas podpisywania pre-umów władze województwa świętokrzyskiego 
reprezentowali: marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa 

Kazimierz Kotowski. Z prawej, w środku: starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Promesę na kwotę 800 tys. zł dla powiatu 
staszowskiego odebrał starosta Andrzej Kruzel. 

W pierwszym rzędzie, od prawej: starosta kielecki Zbigniew Wrzałka, wójt gminy Rytwiany Grzegorz 
Forkasiewicz, starosta staszowski Andrzej Kruzel i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Rafał 
Suska. W drugim rzędzie, od prawej: wójt gminy Raków Alina Siwonia, wójt gminy Oleśnica Anna Grajko  

oraz burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski.

W gronie tym znalazł się Samodziel-
ny Publiczny Zespół Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej w Staszowie, który na 
termomodernizację placówki otrzymał 
wsparcie w kwocie 4 mln 946 tys. 083 
zł. Łączna wartość prac termomoderni-
zacyjnych: ocieplenie ścian, wymiana 
okien, generalny remont centralnego 
ogrzewania i zastosowanie odnawial-

nych źródeł energii 
– ogniwa fotowol-
taiczne o wydajno-
ści 37 MWh/rok, 
wynosić będzie 6 
mln 182 tys. 604 zł. 
Stosowne pre-umo-
wy na wykonanie 
w/w 7 zadań, pod-
pisano w dniu 13 
lutego br., w Urzę-
dzie Marszałkow-
skim Województwa 
Świętokrzyskiego. 
Inwestycje będą 
realizowane w ra-

mach Działania 4.2 „Rozwój systemów 
lokalnej infrastruktury ochrony środo-
wiska i energetycznej”. W spotkaniu 
uczestniczyli: marszałek Adam Jarubas, 
członek Zarządu Województwa Kazi-
mierz Kotowski i Przemysław Janiszew-
ski - zastępca dyrektora Departamentu 
Funduszy Strukturalnych Urzędu Mar-
szałkowskiego. Powiat staszowski pod-

Ponad 36,6 mln złotych – to kwota dofinansowania, jaką otrzyma 7 beneficjentów jedne-
go z ostatnich konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 

czas podpisania pre-umów reprezento-
wali: starosta staszowski Andrzej Kru-
zel, zastępca dyrektora staszowskiego 
szpitala Tomasz Zych i główny księgo-
wy Józef Żółciak, obecny był także Ro-
muald Garczewski – burmistrz miasta i 
gminy Staszów.

- Mamy teraz nieco mniej okazji, 
aby się spotykać, kończy się okres pro-
gramowania, cieszymy się jednak, że 
państwo, jako ci najbardziej wytrwali, 
podpisują dziś pre-umowy. Większość 
tych projektów dotyczy termomoder-
nizacji, która obejmie aż 45 budynków 
użyteczności publicznej. Oszczędność 
energetyczna jest niezwykle ważną 
wartością w przyszłym okresie progra-
mowania. Jesteście zatem państwo w 
pewnym sensie prekursorami projek-
tów nowej perspektywy – mówił do 
zgromadzonych marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego Adam Jarubas. 
Więcej na: www.sejmik.kielce.pl.

Tekst i foto: służby prasowe marszałka 
województwa świętokrzyskiego.

Wręczenia promes,  w dniu 17 lu-
tego br., w Świętokrzyskim Urzędzie 
Wojewódzkim dokonała wojewoda 
Bożentyna Pałka-Koruba. W imieniu 
powiatu staszowskiego promesę o 
wartości 800 tys. zł odebrał starosta 
staszowski Andrzej Kruzel. Podob-
nie uczynili włodarze gmin powiatu, 
oprócz gminy Szydłów, która jako 
jedyna nie znalazła się w gronie sa-
morządów, wspartych środkami rzą-
dowymi na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. Kwoty przyznane gmi-
nom ziemi staszowskiej przedstawia-
ją się następująco: miasto i gmina 
Staszów – 300 tys. zł, miasto i gmina 
Połaniec – 200 tys. zł, miasto i gmina 
Osiek – 300 tys. zł, gmina Bogoria - 
220 tys. zł, gmina Łubnice – 240 tys. 
zł, gmina Oleśnica – 80 tys. zł i gmina 
Rytwiany – 200 tys. zł. Tak więc po-
wiat staszowski z ogólnej puli otrzy-
mał 2 mln 340 tys. zł, co stanowi 

9,30% wszystkich środków przekaza-
nych z Warszawy dla województwa 
świętokrzyskiego. 

Na podstawie informacji prasowej 
służb wojewody świętokrzyskiego.

Ponad 25 mln 130 tys. zł otrzymały świętokrzyskie samorządy z prze-
znaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Rządowe wsparcie 
trafiło do 10 powiatów oraz 60 gmin naszego województwa. 
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W sprawie obwodnic Staszowa

Spotkanie prowadził starosta staszowski Andrzej Kruzel, z prawej: przygotowujący koncepcję Andrzej Kasprzyk 
z PROMOST CONSULITING T. Siwowski Spółka Jawna w Rzeszowie.

Podczas spotkania, od lewej: Justyna Supa i Mariusz Fijałkowski z Wydziału Tworzenia, Realizacji Projektów 
i Inwestycji w Starostwie staszowskim, Agnieszka Zapała – główny specjalista w Departamencie Infrastruktury 
Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz Maciej Grzeszczak i Piotr Radomski z Rejonu Dróg 

w Staszowie - Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Podczas spotkania, od lewej: wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy, radny Adam Kowal, 
radny Leszek Kopeć, radna Stanisława Błażejewska, radny Andrzej Poniewierski, kierownik Wydziału Inwestycji 
w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów Dorota Lipińska, burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski, 

wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Staszowie Lucyna Kozoduj i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Staszowie Rafał Suska.

Podczas spotkania w Starostwie staszowskim, jakie odbyło się w dniu 
21 stycznia br., Andrzej Kasprzyk z PROMOST CONSULITING T. Siwowski 
Spółka Jawna w Rzeszowie, przedstawił aktualny stan prac nad „Opra-
cowaniem koncepcji programowo-przestrzennej układu obwodnicowego 
miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzię-
cia dla wybranego wariantu”.

Zaawansowanie realizacji projek-
tu-koncepcji, pozwoliło między in-
nymi wyliczyć przybliżone koszty in-
westycji, skalkulowane na podstawie 
średnich cen czwartego kwartału 
2013 roku. Suma kosztów budowy 
całości obwodnicy Staszowa, osią-
gnęła kwotę netto 101 mln 806 tys. 
zł. Na powyższą sumę składają się 
następujące pozycje: roboty drogo-
we – 81 mln 552 tys. zł, roboty inży-
nieryjne – 14 mln 383 tys. zł, roboty 
branży sanitarnej – 4 mln 865 tys. zł,  
roboty branży elektroenergetycznej 
– 512 tys. zł, roboty branży teletech-
nicznej – 494 tys. zł. Koszt brutto, 
większy o 23 %, skalkulowany został 
na kwotę 125 mln 222 tys. zł. Nie-
mniej, wartości te po rozstrzygnięciu 
przyszłego przetargu, najprawdopo-
dobniej ulegną znacznemu zmniej-
szeniu. 

Około 80% kosztów, tj. 101 mln 
806 tys. zł netto, pochłoną robo-
ty drogowe, w tym budowa mostu 
na rzece Czarnej – 10 mln 623 tys. 
zł netto. Pozostałe kosztochłonne 
pozycje robót drogowych dotyczą 
m.in.: robót przygotowawczych (wy-
znaczenie trasy i punktów wysoko-
ściowych, rozebranie i usunięcie ele-
mentów dróg, przepustów oraz war-
stwy humusu z pól ), robót ziemnych 
( wywiezienie około 150 000 m3 zie-
mi, wykonanie wykopów i nasypów 
oraz uzbrojenie ich geosyntetykiem), 
odwodnienia korpusu, podbudowy, 
wykonanie nawierzchni, robót wy-
kończeniowych, a także nasadzenia 
drzew. 

Długość obwodnicy wyniesie 
około 10 km i zajmie 317 000 m2 po-
wierzchni, blisko 32 ha.

Przed zakończeniem spotkania 
starosta staszowski Andrzej Kru-
zel poinformował zebranych o roz-
mowach z Zarządem Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego w sprawie 
zabezpieczenia finansowania tak 
poważnego zadania, które zostało 
uwzględnione m.in. w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego, na najbliższe lata. 
Podjęto też decyzję o konieczności 
pilnego spotkania starosty Andrzeja 
Kruzla, burmistrza Staszowa Romu-
alda Garczewskiego i projektanta 
Andrzeja Kasprzyka z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w 
Kielcach, w sprawie wypracowania 
ostatecznej decyzji środowiskowej 
przebiegu wszystkich odcinków ob-
wodnicy.  

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Msza św. żałobna w intencji śp. druha Jana Magiera została odprawiona w dniu 21 lutego br. w kościele  
pw. św. Grzegorza w Warszawie, po czym nastąpiło odprowadzenie zwłok na Cmentarz Wolski. 

W pogrzebie wzięła udział liczna delegacja druhów strażaków ziemi staszowskiej.

Z głębokim żalem 
pożegnaliśmy w dniu 4 marca br., 

śp. 

Janusza 
Kwiatka  

długoletniego pracownika  
Urzędu Gminy Szydłów  

i zastępcę wójta
niezwykle cenionego, lubianego  

i szanowanego  
zarówno przez petentów gminy jak  

i kolegów samorządowców.

Pogrążonym w smutku:  
Żonie Helenie, Córce Ewelinie  

i Synowi Robertowi, a także Rodzinie 
i Przyjaciołom Zmarłego składamy 
najszczersze wyrazy współczucia. 

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd i Rada Powiatu 
w Staszowie 

oraz pracownicy Starostwa.  

Z głębokim żalem 
pożegnaliśmy w dniu 21 lutego br., 

śp. Jana Magiera
emerytowanego nauczyciela, 
pracownika Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Staszowie  
i Elektrowni Połaniec,

wieloletniego prezesa i komendanta 
Zarządu Miejsko-Gminnego  

OSP RP w Staszowie.

Pogrążonym w smutku:  
Żonie Zofii, Córce Barbarze  

i Synowi Pawłowi z Rodzinami, 
składamy najszczersze wyrazy 

współczucia, zachowując w głębokiej 
pamięci najlepsze wspomnienia 

z wieloletniej współpracy  
ze śp. druhem Janem.

 
Cześć Jego Pamięci!

Zarząd i Rada Powiatu w Staszowie

oraz

Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Staszowie 

Z głębokim żalem  
pożegnaliśmy w dniu 8 kwietnia br.  

śp. lek. med. 

Macieja 
Zajączkowskiego 

długoletniego, wybitnego  
lekarza ortopedę, 

ordynatora Oddziału Ortopedycznego  
w staszowskim szpitalu, 

niezwykle cenionego, lubianego 
i szanowanego,  

zarówno przez pacjentów,  
jak i kolegów lekarzy.

Pogrążonym w smutku: 
Żonie, Bratu, Rodzinie 

i Przyjaciołom Zmarłego 

składamy najszczersze wyrazy 
współczucia. 

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd i Rada Powiatu 
w Staszowie 

Z głębokim żalem  
pożegnaliśmy w dniu 4 marca br., 

śp. Grzegorza 
Haka

Odszedł ceniony Obywatel Staszowa, 
który swoją wieloletnią pracą  

na trwałe wpisał się  
w sferę usług medycznych.

Straciliśmy także naszego zasłużonego 
redaktora – korespondenta z wypraw 

i pielgrzymek do najdalszych zakątków 
Europy i innych kontynentów.

Pogrążonym w smutku: Żonie Janinie, 
Córkom: Magdalenie i Beacie, 

a także Rodzinie i Przyjaciołom 
Zmarłego 

składamy najszczersze wyrazy 
współczucia. 

Cześć Jego Pamięci!

Starosta Staszowski 
Andrzej Kruzel 

oraz redakcja kwartalnika ,,Powiat 
Staszowski”
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„Stambułkami” wyróżniono naj-
lepszych prezesów, właścicieli firm, 
samorządowców oraz działaczy kul-
tury, natomiast stypendiami, laure-
atów konkursów ,,Arystoteles”, jakie 
SIG organizuje dla uczniów szkół 
wszystkich szczebli z terenu powia-
tu staszowskiego. Stambułkową 
galę poprowadził zastępca dyrekto-
ra Staszowskiego Ośrodka Kultury 
Dominik Rożek, który na samym po-
czątku powitał gości honorowych w 
osobach: eurodeputowanego dr. inż. 
Czesława Siekierskiego, poseł Renaty 
Janik, poseł Marii Zuby, posła Marka 
Gosa, wojewody świętokrzyskiego 
Bożentyny Pałki-Koruby, prorektora 
Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr. 
hab. inż. Bogdana Antoszewskiego, 

W sobotę, 22 lutego br., przedsiębiorcy zrzeszeni w Staszowskiej Izbie Gospodarczej, a także sympatycy Izby 
i zaproszeni goście, spotkali się na dorocznej 17. już gali, w czasie której wręczono ,,Stambułki Staszowskie” 
oraz stypendia dla uczniów szkół powiatu staszowskiego. 

Uhonorowano najlepszych

17. galę stambułkową otworzył prezes Staszowskiej 
Izby Gospodarczej Jerzy Kwiecień.

Pierwszym oficjalnym punktem programu gali, było 
odznaczenie prezesa Hut Szkła Gospodarczego 

Tadeusza Wrześniaka Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Decyzję prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego w powyższej sprawie, 

odczytał dyr. Mieczysław Madej. Odznaczenie wręczyła wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. Legitymację Krzyża Kawalerskiego 
Orderu Odrodzenia Polski wręczył starosta staszowski Andrzej Kruzel, autor wniosku o przyznanie odznaczenia.

Po wręczeniu odznaczenia, od lewej: dyr. Mieczysław Madej, prezes Tadeusz Wrześniak, wojewoda 
świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba i starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Goście honorowi 17 gali stambułkowej, od lewej: przez SIG Jerzy Kwiecień, burmistrz Staszowa Romuald 
Garczewski z małżonką Małgorzatą, starosta staszowski Andrzej Kruzel, członek Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, poseł Renata Janik, 
poseł Marek Gos i poseł Maria Zuba.
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radnego Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego Izydora Grabowskiego, 
starosty staszowskiego Andrzeja Kru-
zla, wicestarosty Michała Skotnickie-
go, burmistrza Staszowa Romualda 
Garczewskiego, burmistrza Połańca 
Jacka Tarnowskiego, a także prze-
wodniczących Rad Gmin powiatu 
staszowskiego, wójtów, jak również 
przedsiębiorców ziemi staszowskiej, 
przedstawicieli kultury, oświaty oraz 
innych profesji. Następnie głos zabrał 
prezes Staszowskiej Izby Gospodar-
czej Jerzy Kwiecień, który przybliżył 

Stypendia  laureatom konkursu ,,Arystoteles Junior”, 
wręczyli: burmistrz Staszowa Romuald Garczewski 

i wiceprezes Zarządu SIG Kazimierz Szostak.

Uczniowie gimnazjów ziemi staszowskiej - laureaci konkursu ,,Arystoteles Junior”, z wręczającymi stypendia.

Stypendia  laureatom konkursu ,,Arystoteles 
Senior”, wręczyli: starosta staszowski Andrzej Kruzel 

i skarbnik SIG Leszek Belusiak.

Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjanlych ziemi staszowskiej - laureaci konkursu ,,Arystoteles Junior” i ,,Arystoteles Senior”, z prawej: starosta Andrzej Kruzel 
i skarbnik SIG Leszek Belusiak. 

historię stambułkowych gali i popro-
sił o hojne licytowanie prac przeka-
zanych na aukcję przez staszowskich 
twórców. Podniosłym momentem 
tegorocznego spotkania, było od-
znaczenie przez wojewodę Bożenty-
nę Pałkę-Korubę prezesa i właściciela 
Hut Szkła Gospodarczego Tadeusza 
Wrześniaka ,,Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski”. To wyso-
kie odznaczenie państwowe, zostało 
przyznane przez prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, na wniosek staro-
sty staszowskiego Andrzeja Kruzla.

Wręczanie stypendiów w kwo-
tach: I miejsce – 800 zł, II miejsce 
– 600 zł i III miejsce - 400 zł, rozpo-
częto od laureatów konkursu ,,Ary-

stoteles Junior”. W kategorii ,,język 
angielski” byli to: I miejsce - Sabina 
Nadgrodkiewicz z Gimnazjum Nr 2 
w Staszowie, II miejsce – Maria Ka-
mińska z Gimnazjum w Połańcu a III 
miejsce  Paweł Małek, także z Gimna-
zjum w Połańcu. W kategorii ,,wiedza 
ogólna”: - I miejsce Weronika Ko-
siór z Gimnazjum Nr 1 w Staszowie,  
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II miejsce Kamila Dalach, także z Gim-
nazjum Nr 1 w Staszowie i III miejsce 
Igor Kubalski z Gimnazjum Nr 2 w 
Staszowie. W kategorii ,,wiedza ma-
tematyczno-przyrodnicza”: I miejsce 
Wiktoria Dziedzic z Gimnazjum nr 2 
w Staszowie, II miejsce Karolina Gaj z 
Gimnazjum w Rytwianach i III miejsce 
Wojciech Olejniczak z Gimnazjum Nr 
2 w Staszowie. Stypendia wręczyli: 
burmistrz Staszowa Romuald Gar-
czewski i wiceprezes Zarządu SIG Ka-
zimierz Szostak. 

Następnie, stypendia w kwotach: 
1600 zł za I miejsce, 1200 zł za II miej-
sce i 800 zł za III miejsce, wręczono 
uczniom szkół ponadgimnazjanlych, 
laureatom konkursu ,,Arystoteles Se-
nior”. W kategorii ,,język angielski”: 
I miejsce: Kinga Dąbrowska z Liceum 
Ogólnokształcącego w Staszowie, 
II miejsce: Łukasz Dzieciuch, także z 
LO w Staszowie, III miejsce Mercedes 
Kuk z Zespołu Szkół w Staszowie. W 
kategorii: ,,wiedza matematyczno-fi-
zyczna”: I miejsce Kamil Kos z Liceum 
Ogólnokształcącego w Staszowie, II 
miejsce Konrad Dołomisiewicz z Ze-
społu Szkół w Staszowie, III miejsce 
Przemysław Sośniak, także z ZS w 
Staszowie. W kategorii ,,informaty-
ka”: I miejsce Kamil Łukaszek z Ze-
społu Szkół w Staszowie, II miejsce 
Dawid Słapek z Zespołu Szkół Eko-
nomicznych w Staszowie, III miejsce 
Mateusz Pieczaba z Zespołu Szkół w 
Staszowie i Krzysztof Skiba z Zespołu 
Szkół w Połańcu. Stypendia wręczyli: 
starosta staszowski Andrzej Kruzel i 
skarbnik SIG Leszek Belusiak. 

Kulminacyjną częścią spotkania 
było ogłoszenie wyników konkursu i 
wręczenie statuetek ,,Stambułek Sta-
szowskich” za 2013 roku, co uczy-
nili: wojewoda świętokrzyski Bożen-
tyna Pałka-Koruba i prezes Zarządu 
Staszowskiej Izby Gospodarczej Jerzy 
Kwiecień.

W kategorii: „Jednostka organiza-
cyjna/firma mająca największy wpływ 
na rozwój gospodarczy na terenie 
powiatu staszowskiego ” ,,Stambuł-
ką” uhonorowano: Miasto i Gminę 
Połaniec oraz Zakład Remontowo-Bu-
dowlany ADMA Rytwiany. Statuetki 
odebrali: burmistrz Jacek Tarnowski i 
prezes Marian Macias.

W kategorii: „Jednostka organi-
zacyjna/firma, która osiągnęła znacz-
ny postęp w rozwoju w poprzednim 
roku” także przyznano 2 ,,Stambuł-
ki”, które otrzymali: Samodzielny 
Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Staszowie i Zakład Re-

Wręczanie ,,Stambułek” rozpoczęto od kategorii: 
„Jednostka organizacyjna/firma mająca największy 
wpływ na rozwój gospodarczy na terenie powiatu 
staszowskiego”. ,,Stambułkę” i dyplom dla Miasta 

i Gminy Połaniec, z rąk wojewody świętokrzyskiego 
Bożentyny Pałki-Koruby i prezesa SIG Jerzego 
Kwietnia, odebrał burmistrz Jacek Tarnowski. 

W kategorii: „Jednostka organizacyjna/firma, która 
osiągnęła znaczny postęp w rozwoju w poprzednim 

roku” także przyznano 2 ,,Stambułki”, pierwszą 
dla: Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Staszowie, odebrał zastępca 

dyrektora Tomasz Zych.

W kategorii: „Za wdrażanie nowoczesnych form 
postępu technologicznego, organizacyjnego 

i jakości”, przyznano 3 ,,Stambułki”. Pierwszą dla: 
,,Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka Gminy z o.o. 

w Staszowie, odebrał prezes Ryszard Sobczyk.  

Drugą ,,Stambułkę” w tej kategorii otrzymał Zakład 
Remontowo Budowlany DARBUD Adam Darowski. 

Statuetkę odebrał prezes Adam Darowski. 

Drugą ,,Stambułkę” w tej kategorii przyznano 
Zakładowi Remontowo-Budowlanemu ADMA 

Rytwiany, statuetkę odebrał prezes Marian Macias.

montowo Budowlany DARBUD Adam 
Darowski. Statuetki odebrali: zastęp-
ca dyr. SPZZOZ Tomasz Zych i prezes 
Adam Darowski. 

W kategorii: „Za wdrażanie no-
woczesnych form postępu techno-
logicznego, organizacyjnego i jako-
ści”, przyznano 3 ,,Stambułki”, które 
otrzymali: ,,Zakład Energetyki Ciepl-
nej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie, 
PPHU ,,Subor” w Staszowie i ,,Pałac 
Łazienkowski” w Staszowie. Statuetki 
odebrali: prezes Ryszard Sobczyk, dyr. 
Marcin Ptak i prezes Dariusz Chałoń-
ski. 

W kategorii: „Jednostka organi-
zacyjna będąca wyróżniającą się pla-
cówką handlowo-usługową”, ,,Stam-
bułkę” otrzymali: ,,Zakątek Święto-
krzyski” z Sielca, Bar na Stacji Paliw 
BP ,,L i Z Drzymalski Sp. j.” oraz Firma 
,,Bednarski Henryk Usługi Transpor-
towe” z Osieka. Statuetki odebrali: 
prezes Tadeusz Wrześniak, córka wła-
ścicieli Baru Anna Drzymalska i prezes 
Henryk Bednarski. 

W kategorii: „Osoba, której dzia-
łalność menedżerska i społeczna 
jest zgodna z celami statutowymi 
Staszowskiej Izby Gospodarczej” 
uhonorowano: członka Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego 
Kazimierza Kotowskiego, starostę 
staszowskiego Andrzeja Kruzla, Ko-
neckie Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsiębiorczości i Społeczną Szkołę 
Muzyczną im. Stanisława Moniuszki 
w Staszowie. ,,Stambułki” odebra-
li laureaci oraz prezes KSWP Marek 
Mika i dyrektor SSM Antoni Drozd. 

W imieniu tegorocznych laure-
atów podziękowali: wicemarszałek 
Kazimierz Kotowski i starosta An-
drzej Kruzel, natomiast gratulacje 
złożyli: poseł Maria Zuba, wojewoda 
Bożentyna Pałka-Koruba i burmistrz 
Staszowa Romuald Garczewski. List 
gratulacyjny od wicepremiera Janu-
sza Piechocińskiego, na ręce prezesa 
SIG Jerzego Kwietnia, po wcześniej-
szym odczytaniu, przekazał poseł 
Marek Gos.

Licytację zgromadzonych dzieł, 
prowadził zastępca dyrektora 
Staszowskiego Ośrodka Kultury Do-
minik Rożek, natomiast artystyczne 
walory  obrazów i rzeźb zachwalał re-
gionalista Tomasz Staszewski. Licyta-
cja, mimo kryzysu, zakończyła się peł-
nym sukcesem, uzyskano łącznie 41 
tys. 400 zł. Jest to rekordowa suma 
w dotychczasowej historii stambuł-
kowych aukcji. Najwyższą cenę  - 5 
tys. zł uzyskano za obraz olejny ,,Wie-
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Trzecią ,,Stambułkę” otrzymał ,,Pałac Łazienkowski” 
w Staszowie. Statuetkę odebrał prezes  

Dariusz Chałoński. 

Trzecią ,,Stambułkę” otrzymała Firma ,,Bednarski Henryk 
Usługi Transportowe” z Osieka. Statuetkę odebrał 

prezes Henryk Bednarski. 

W kategorii: „Osoba, której działalność menedżerska 
i społeczna jest zgodna z celami statutowymi Staszowskiej 
Izby Gospodarczej” przyznano 4 ,,Stambułki”, pierwszą 

uhonorowano członka Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierza Kotowskiego.

Drugą ,,Stambułkę” dla: PPHU ,,Subor” w Staszowie, 
odebrał dyr. Marcin Ptak.

W kategorii: „Jednostka organizacyjna będąca 
wyróżniającą się placówką handlowo usługową”, 

także przyznano 3 ,,Stambułki”. Pierwszą dla: 
,,Zakątka Świętokrzyskiego” w Sielcu, odebrał prezes 

Tadeusz Wrześniak.

Drugą ,,Stambułkę” dla Baru na Stacji Paliw BP ,,L i Z 
Drzymalski Sp. j.” odebrała córka właścicieli  

Anna Drzymalska. 

Drugą ,,Stambułką” uhonorowano starostę 
staszowskiego Andrzeja Kruzla.

czorem w Golejowie” namalowany i 
podarowany przez Lucynę Gozdek.

Dzieła sztuki na tegoroczną au-
kcję podarowali: Wojciech i Józef 
Regułowie, Danuta Tetela, Lucyna i 
Dariusz Gozdkowie, Koło Plastyczne 
przy Zespole Szkół im. St. Staszica 
w Staszowie, Stanisława Zacharko, 
Józef Juszczyk, Andrzej Chłodnicki, 
Staszowska Izba Gospodarcza, Jan 
Karol Żukowski, Jadwiga Kotlarz, Ma-

Trzecią ,,Stambułkę” otrzymało Koneckie Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsiębiorczości, statuetkę odebrał prezes 

Marek Mika.

Czwartą ,,Stambułkę” otrzymała  Społeczna Szkoła 
Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Staszowie. 

Statuetkę odebrał dyr. Antoni Drozd. 

ryla Pawlik, Hubert Jabłoński, Maria 
Zuba, Norbert Palmer, Gabriela i Kazi-
mierz Szostakowie, Władysław Sadło-
cha, Elżbieta Jabłońska, Małgorzata 
Polańska, Kazimierz Franke i Zdzisław 
Borkowski. 

Organizację tegorocznej gali fi-
nansowo wsparli: Starostwo Powia-
towe w Staszowie, Urząd Miasta i 
Gminy Staszów, Urząd Miasta i Gmi-
ny Połaniec, Tadeusz Wrześniak – 

Swoją współpracę ze Staszowską Izbą Gospodarczą 
i poprzednie gale stambułkowe wspominała  

poseł Maria Zuba.

W imieniu uhonorowanych ,,Stambułkami” podziękował 
wicemarszałek Kazimierz Kotowski.

Gratulacje tegorocznym laureatom ,,Staszowskich 
Stambułek” złożyła wojewoda świętokrzyski Bożentyna 

Pałka-Koruba.

Poseł Marek Gos odczytał list gratulacyjny  
od wicepremiera Janusza Piechocińskiego. 
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Starosta staszowski Andrzej Kruzel podziękował 
marszałkowi Kazimierzowi Kotowskiemu i wojewodzie 

Bożentynie Pałce-Korubie za wieloletnie wspieranie 
,,staszowskich” starań o środki nie tylko unijne, ale 

także z budżetu krajowego, w tym z rezerw rządowych, 
które wielokrotnie umożliwiały należyte ukończenie 

inwestycji, w tym zakupy wyposażenia, m.in.: dla Bloku 
Operacyjnego staszowskiego szpitala. 

Burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski, 
przekazując pozdrowienia staszowskim przedsiębiorcom, 
nie omieszkał wspomnieć o wydarzeniach na kijowskim 

majdanie, z racji wieloletnich i częstych kontaktów 
z samorządowcami i przedsiębiorcami ukraińskimi. 

Najwyższą cenę 5 tys. zł zapłacono za obraz olejny ,,Wieczorem w Golejowie”, autorstwa Lucyny Gozdek.

Imprezę oraz licytację zgromadzonych dzieł, prowadził 
zastępca dyrektora Staszowskiego Ośrodka Kultury 

Dominik Rożek.

Tegoroczni laureaci ,,Stambułek Staszowskich”, prezesi, dyrektorzy, właściciele firm, samorządowcy, od lewej: dyr. Antoni Drozd,  prezes Marek Mika, starosta 
staszowski Andrzej Kruzel, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, prezes Henryk Bednarski, Anna Drzymalska, prezes Tadeusz Wrześniak, 

prezes Dariusz Chałoński,  dyr. Marcin Ptak, prezes Adam Darowski, prezes Marian Macias, burmistrz Jacek Tarnowski, dyr. Tomasz Zych i prezes Ryszard Sobczyk.

właściciel Hut Szkła Gospodarczego, 
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki 
Siarkopol S.A. w Grzybowie, Zakład 
Energetyki Cieplnej Spółka Gminy 
z o.o. w Staszowie, ,,L i Z Drzymal-
ski” Spółka jawna w Staszowie, Fir-
ma odzieżowa ,,Barbaras” – Marcin 
Skowron, Pałac Łazienkowski – Da-
riusz Chałoński, Zakład Remontowo-
-Budowlany DARBUD Adam Darow-
ski, „Almex” Adrian Belusiak, Barbara 
i Jerzy Adaś  - Zakład Uboju Zwierząt 
Rzeźnych i Produkcja Wędlin w Sicho-
wie Dużym oraz Teresa i Andrzej Ga-
jek – Zakład Uboju i Produkcji Wędlin 
w Woli Wiśniowskiej.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Podczas licytacji, od lewej: starosta staszowski Andrzej Kruzel, poseł do 
Parlamentu Europejskiego dr inż. Czesław Siekierski, prezes SIG Jerzy Kwiecień i 

skarbnik SIG Leszek Belusiak.

Tegoroczna gala stambułkowa odbyła się w odrestaurowanej sali widowiskowej Staszowskiego Ośrodka Kultury.

Obraz Lucyny Gozdek, druga od lewej, nie po raz pierwszy uzyskał najwyższą 
cenę na stambułkowej aukcji.

Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie wśród najlepszych w kraju

Medal z rąk ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza odbiera dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt Kozieł. 

Państwowe służby zatrudnienia 
są podstawą funkcjonowania polityki 
państwa na rynku pracy - powiedział 
minister, gratulując nagrodzonym. Me-
dale otrzymali m.in.:  Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka, przewodnicząca sejmowej 
podkomisji ds. rynku pracy, Komen-
dant Główny OHP Marian Najdychor, 
Andrzej Piłat, przewodniczący Naczel-
nej Rady Zatrudnienia i Marek Tramś, 
prezes Związku Powiatów Polski oraz 
zasłużeni pracownicy powiatowych i 
wojewódzkich urzędów pracy. 

Wśród uhonorowanych znalazł się 
także dyrektor Powiatowego Urzędu 

Pracy w Staszowie 
Benedykt Kozieł, 
kierujący urzędem 
jaki zajął I miejsce 
w województwie 
świętokrzyskim pod 
względem efektyw-
ności zatrudnienia, 
realizowanego z 
zastosowaniem in-
strumentów rynku 
pracy, finansowa-
nych ze środków 

funduszu pracy. Efektywność zatrud-
nienia osiągnięto dzięki należycie wy-
datkowanym środkom na: podjęcie 
działalności gospodarczej, refundację 
kosztów utworzenia stanowisk pracy, 
roboty publiczne oraz programów: sta-
żów, szkoleń i przekwalifikowań. 

Mamy to samo zadanie - zwrócił się 
do wyróżnionych minister Kosiniak-Ka-
mysz - Stworzyć najlepsze i najbardziej 
efektywne służby zatrudnienia. Jak 
każda zmiana, tak i ta, wprowadzona 
przez nowelizację ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy, budzi emocje i obawy. Ale głęboko 

Podczas konferencji z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, jaka odbyła się 24 lutego br., 
w Warszawie minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył pamiątkowe medale.

wierzę, że odniesiemy sukces. Przed 
nami jeszcze ogromna praca edukacyj-
no-informacyjna. Obiecuję, że materia-
ły edukacyjne - broszury i informatory, 
oraz szkolenia będą gotowe na czas. 
Zależy nam, aby podnieść zaufanie 
wśród osób bezrobotnych do urzędów 
pracy. 

Konferencja, jak powiedziała dy-
rektor Departamentu Rynku Pracy w 
MPiPS Hanna Świątkiewicz-Zych, ma 
miejsce w szczególnym okresie prac 
parlamentarnych nad ustawą o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy. Propozycje daleko idących 
zmian, jakie zapewne przyniesie nowa 
ustawa, były tematem obrad i dyskusji.

Tekst i foto, na podstawie info: MPiPS 

Medal ,,Pro Publico Bono” Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej dla Powiatowego Urzędu Pracy 

w Staszowie.
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Z okazji nominacji prezydenta 
Vołodymyra Grojsmana na funkcję 
wicepremiera Ukrainy, starosta sta-
szowski Andrzej Kruzel, przesłał list 
gratulacyjny, w którym czytamy: ,,Sza-
nowny Panie Premierze, z radością 
powzięliśmy informację podaną w 
serwisie Polskiej Telewizji, że w skła-
dzie nowego rządu Ukrainy powierzo-
no Panu bardzo ważny resort – Mini-
sterstwa ds. Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa. Jesteśmy niezmiernie 
radzi, że w gronie naszych ukraińskich 

przyjaciół są takie osoby jak Pan, na-
leżycie przygotowane merytorycznie, 
doświadczone w pracy polityczno-sa-
morządowej i odpowiednio odważne, 
żeby w tak trudnym dla Ukrainy mo-
mencie wziąć na siebie ciężar odpo-
wiedzialności za losy narodu i kraju. 
Jesteśmy pewni, że jeśli rządy na Ukra-
inie będą sprawować tacy politycy jak 
Pan premier, to kraj zostanie wydo-
byty z niepokojów i kryzysu, dzięki 
czemu ofiara życia, tych co polegli na 
Majdanie, nie pójdzie na marne. Go-

W składzie nowego rządu Ukrainy, przyjętego przez Radę Najwyższą w 
dniu 27 lutego br., odpowiedzialną funkcję wicepremiera, ministra roz-
woju regionalnego i budownictwa, premier Arsenij Jaceniuk powierzył 
prezydentowi Winnicy Vołodymyrowi Grojsmanowi.

Prezydent Winnicy  
Vołodymyr Grojsman wicepremierem Ukrainy

W maju 2006 roku, prezydent Vołodymyr Grojsman złożył swoją pierwszą wizytę w 
powiecie staszowskim. Przed pałacem w Kurozwękach, od lewej: Igor Rosczachowski – 

doradca prezydenta Winnicy, starosta Czesław Pargieła,  
dr Kazimierz Sztaba, prezydent Vołodymyr Grojsman, dyr. Jan Glinczewski,  

prezes Jan Marcin Popiel i prezes Vołodymyr Pawłowski z Winnicy.

27 lutego 2014 roku, sala posiedzeń Rady Najwyższej Ukrainy, premier Arsenij Jaceniuk składa gratulacje 
wicepremierowi Vołodymyrowi Grojsmanowi.

W lipcu 2006 roku, w Winnicy, podpisano przedłużenie umowy o współpracy powiatu 
staszowskiego i miasta Winnica, zawartej w styczniu 2003 roku. Umowę przedłużono 
o kolejne 2 lata, od lewej, wg. ówcześnie pełnionych funkcji: skarbnik województwa 
świętokrzyskiego Zdzisław Wojciechowski, prezydent Winnicy Vołodymyr Grojsman, 
przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Włodzimierz Ligęza i starosta staszowski 

Czesław Pargieła.

rąco życzę wytrwałości w pełnieniu 
nowych obowiązków, realizacji zapla-
nowanych reform oraz dużo sił i zdro-
wia w przezwyciężeniu wszystkiego, 
co stoi na drodze Ukrainy do pełnego 
spokoju i lepszego jutra.”

Niestety, nie sprawdziły się słowa, 
jakie starosta staszowski Andrzej Kru-
zel skierował do prezydenta Vołody-
myra Grojsmana w nocie z 24 stycznia 
br., zaraz po pierwszych ofiarach na 
kijowskim Majdanie. W piśmie tym 
czytamy: ,,Z wielkim smutkiem i niepo-
kojem obserwujemy rozwój wydarzeń 
na Ukrainie, w szczególności to co ak-
tualnie dzieje się w Kijowie. Rodzinom 
ofiar, ich przyjaciołom oraz wszystkim 
Ukraińcom pragniemy złożyć najszczer-
sze wyrazy współczucia z powodu 
straty najbliższych. Mamy nadzieję, że 
więcej nie dojdzie do podobnych tra-
gedii, które powiększyłyby dotychcza-
sową liczbę ofiar. Gorąco życzymy, aby 
wszystkie strony konfliktu, zdołały zna-
leźć sposób jego rozwiązania”.

Współpraca prezydenta Vołodymy-
ra Grojsmana z powiatem staszow-
skim rozpoczęła się od jego wizyty 
w Staszowie, w maju 2006 roku, i 
wynikała z realizacji umowy powiatu 
staszowskiego i miasta Winnica, jaką 
ówczesny starosta Czesław Pargieła 
i ówczesny prezydent Winnicy Olek-
sander Dombrowski, podpisali stycz-
niu 2003 roku. Przez następne 11 lat, 
miały miejsce kolejne spotkania staro-
stów powiatu staszowskiego z prezy-
dentem Vołodymyrem Grojsmanem, 
przy okazji wizyt rocznicowych lub 
kontaktów roboczych wynikających z 
realizacji wspólnych projektów.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Jan Mazanka, PAP/EPA i archiwum 

Urzędu Miasta Winnica.
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Starosta Czesław Pargieła i przewodniczący Włodzimierz Ligęza wręczyli prezydentowi 
Vołodymyrowi Grojsmanowi obraz z widokiem kurozwęckiego pałacu, w którym 

prezydent gościł 2 miesiące wcześniej.

Wymiana upominków po zakończeniu wizyty, z prawej Małgorzata Garczewska – 
zastępca dyr. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, której uczniowie realizowali 

projekt edukacyjny w Winnicy.

W czasie narady roboczej dotyczącej bieżącej współpracy, od lewej: prezydent Winnicy 
Vołodymyr Grojsman, naczelnik Jan Mazanka i wicestarosta staszowski Andrzej Kruzel, 

kwiecień 2009 rok

Prezydent Winnicy Vołodymyr Grojsman i starosta staszowski 
Andrzej Kruzel wymieniają podpisane dokumenty.

W dniu 19 maja 2013 roku, w Winnicy, z prezydentem 
Vołodymyrem Grojsmanem spotkał się także burmistrz 

miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski.

Prezydent Winnicy Vołodymyr Grojsaman 
zawsze wspierał realizację wspólnych inicjatyw. 

Na zdjęciu z naczelnikiem Janem Mazanką.

W dniu 19 maja 2013 roku, w Winnicy, podpisano bezterminową umowę o współpracy 
powiatu staszowskiego i miasta Winnica. Dokument podpisują: prezydent Vołodymyr 

Grojsman i starosta Andrzej Kruzel. Z tyłu, od lewej: burmistrz Staszowa Romuald 
Garczewski, konsul generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek i naczelnik Jan Mazanka.

Kwiecień 2009 roku, ówczesny wicestarosta staszowski Andrzej Kruzel z wizytą u 
prezydenta Winnicy Vołodymyra Grojsmana.

W sierpniu 2008 roku, starosta Romuald Garczewski podpisał w Winnicy  przedłużenie 
umowy do 2013 roku. Podczas wymiany dokumentów.
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W sprawie tegorocznej współpracy

Prezydent Sergij Morgunow, 
rozpoczął pełnienie swoich obo-
wiązków w końcu lutego br., w 
związku z powołaniem przez pre-
miera Ukrainy Arsenija Jaceniuka 
dotychczasowego prezydenta Win-
nicy Vołodymyra Grojsmana na 
stanowisko wicepremiera Ukrainy - 
ministra ds. rozwoju regionalnego i 
budownictwa. 

Prezydent Sergij Morgunow, 
na ręce naczelnika Jana Mazanki, 
przekazał serdeczne podziękowania 

dla władz powia-
tu staszowskiego 
i jego mieszkań-
ców, jak również 
wszystkich Pola-
ków za wsparcie, 
jakiego Ukraina 
doznała od nasze-
go kraju w ciągu 
ostatnich miesię-
cy. ,,Prawdziwych 
przyjaciół pozna-
je się w chwilach 
najcięższych, i tak 
było kiedy nasi 
rodacy walczyli i 
ginęli na kijow-
skim majdanie”. 
P o t w i e r d z e n i e 
tych słów znalazło 
się w piśmie, jakie 
starosta Andrzej 
Kruzel otrzymał 
w dniu 18 marca 
br., cyt. ,,Szanow-
ny Panie Starosto, 
w imieniu  miesz-
kańców Winnicy, 
a także swoim 
własnym chcę 
wyrazić swój sza-
cunek i serdeczne 
podziękowania za 
wsparcie dla na-
rodu ukraińskiego 
w tych ciężkich 
czasach dla na-

szego kraju. Ostatnie wydarzenia 
na Ukrainie były niełatwe i tragicz-
ne dla nas wszystkich, a sytuacja w 
państwie dalej pozostaje niezwykle 
skomplikowana. Ale zjednoczenie, 
wytrzymałość i stanowczość obywa-
teli ukraińskich w swoim pragnie-
niu zmiany jakości życia w kraju, 
przy jednoczesnym wsparciu euro-
pejskiej i światowej wspólnoty, po-
mogły pod koniec lutego zmienić 
sytuację i dać całemu ukraińskiemu 

narodowi nadzieję na europejską 
przyszłość. Dzisiaj Ukraina stoi przed 
nowym wyzwaniem – wojskową in-
terwencją ze strony Federacji Rosyj-
skiej, ale jesteśmy pewni, że starczy 
nam siły i mądrości, aby pokonać i 
ten problem. Jest nam naprawdę 
miło, że w ciągu całego tego cięż-
kiego okresu odczuwamy ogromne 
wsparcie i otrzymujemy konkretną 
pomoc od polskiego narodu, za co 
szczerze dziękuję w imieniu całego 
społeczeństwa winniczczyzny. Mam 
nadzieję, że przyjacielskie stosunki 
pomiędzy mieszkańcami naszych 
miast, będą nadal wzmacniać się i 
przynosić wzajemną korzyść naszym 
bratnim narodom. Z wyrazami sza-
cunku i szczerą wdzięcznością, pre-
zydent miasta Winnicy Sergij Mor-
gunow”.

Podczas winnickiego spotkania, 
omówiono propozycje wzajem-
nej współpracy w roku bieżącym, 
wśród których znalazł się m.in. ple-
ner z udziałem ukraińskich młodych  
fotografików, których zadaniem bę-
dzie wykonanie zdjęć zabytków zie-
mi staszowskiej, a także Krakowa i 
Warszawy, dawnej i obecnej stolicy 
Polski. Materiał posłuży do wydania 
albumu z opisami w językach: pol-
skim, ukraińskim i angielskim. Do re-
alizacji przewidziano także inicjaty-
wy edukacyjne i kulturalne, których 
szczegóły są aktualnie uzgadniane. 
Natomiast ze względu na sytuację 
polityczną i wojskową na Ukrainie, 
na razie nie są planowane przedsię-
wzięcia biznesowe, do obsługi któ-
rych w roku 2012 otwarto w Winni-
cy Biuro Aktywności Gospodarczej, 
będące rezultatem zrealizowanego 
przez Starostwo staszowskie pro-
jektu z funduszy programu ,,Polska 
Pomoc Rozwojowa” Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP. 

Tekst i foto: Jan Mazanka oraz arch. 
UM Winnica. 

Podczas spotkania w Winnicy w dniu 7 marca br., naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą w 
Starostwie staszowskim Jan Mazanka przekazał pełniącemu obowiązki prezydenta miasta Sergijowi Morguno-
wowi pismo od starosty staszowskiego Andrzeja Kruzla, w którym czytamy: ,,Szanowny Panie Prezydencie, w 
imieniu władz samorządowych powiatu staszowskiego, a także swoim własnym pragnę serdecznie pogratu-
lować objęcia funkcji prezydenta Miasta Winnica. Gorąco życzę, aby w tak trudnym dla Ukrainy okresie dało 
się przezwyciężyć wszelkie problemy, dla dobra mieszkańców Winnicy, a także obwodu winnickiego, w co 
szczerze i niezmiennie wierzymy. Mam nadzieję na kontynuację dotychczasowej współpracy, która już od 11 lat 
przyczynia się do wzajemnego poznawania naszych kultur, obyczajów i historii, co w konsekwencji rodzi nowe 
znajomości i przyjaźnie wśród mieszkańców powiatu staszowskiego i Waszego pięknego miasta. Proszę także o 
przyjęcie najlepszych życzeń wszelkiej pomyślności w życiu osobistym”.

Z wizytą w Stowarzyszeniu ,,Ukraina-Polska-Niemcy”, od lewej: wiceprezes Aleksij 
Gawriłow, naczelnik Jan Mazanka, prezes Sergij Tatusjak i wiceprezes Andrii Kawunets. 
Ze Stowarzyszeniem, począwszy od 2007 roku, powiat staszowski zrealizował szereg 

inicjatyw, kolejna, w dniach 11-13 kwietnia br., dotyczyła wspólnej ekspozycji na targach 
,,AGROTRAVEL” w Kielcach, także z udziałem partnerów z Mołdawii.    

Podczas spotkania w Winnicy naczelnik Jan Mazanka przekazał prezydentowi Serijowi 
Morgunowowi ( w środku ), pismo od starosty staszowskiego Andrzeja Kruzla, z prawej 

Rusłan Anfiłow – naczelnik Wydziału ds. Młodzieży i Turystyki w Urzędzie Miasta Winnica.
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W wielu miastach Ukrainy pielęgnuje się pamięć o 
tych, którzy polegli na Kijowskim Majdanie. Mimo, że 
ekspozycje powstały jeszcze w ostatnich dniach lutego, 
wciąż przynoszone są świeże kwiaty, wymieniane są 
podniszczone fotografie. W protestach i wiecach obok 
dorosłych uczestniczy najmłodsze pokolenie bardzo 
młodego państwa. Wszak Ukraina liczy dopiero 23 lata, 
choć naród ukraiński ze swym językiem, tradycjami i kul-
turą przetrwał wieki.  

Tekst i foto: Jan Mazanka  

Ukraina pamięta

,Kozak” z Czerniowców, poniewierany w 
Kijowie przez funkcjonariuszy ,,Berkutu”.

W dniu 9 marca br. w Tarnopolu, w 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki, 
protestowano przeciw interwencji militarnej Rosji na Krymie. 

Swój majdan ma także Tarnopol, młodzież na placu Tarasa Szewczenki słucha 
muzyki z koncertu, jaki ich kolega wykonał w Kijowie w dniach walk i protestów.   

Młodzi ludzie demonstrują swoje 
przywiązanie do ojczyzny.

,,Swoją Ukrainę kochajcie, Kochajcie ją w czasach niedoli, w ostatniej ciężkiej 
chwili, za nią do Boga się módlcie” - cytat z wiersza Tarasa Szewczenki ,,Kosiarz”.

Niepodległa Ukraina ma dopiero 23 lata.

„Niebiańska sotnia, wieczna pamięć” – w hołdzie tym, którzy polegli na 
kijowskim majdanie.

Na majdanie w Winnicy pamiętają o tych, którzy zginęli w Kijowie.

W kościołach i cerkwiach pełno wiernych.

Drugim poległym z obwodu 
winnickiego był Walerij Biezdienniuk, lat 
50, artysta malarz ze Żmerynki, zginął w 

Kijowie od kuli snajpera 18 lutego br.
Jedną z ofiar był Maksim Szimko, lat 33 z 
Winnicy, zginął w Kijowie 20 lutego br.
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Zuchy z „Ósemki” bawią się w żołnierzy

Podczas spotkania z przedszkolakami, od lewej: mjr Zbigniew Turczyniarz, kpt. Artur Kopczyński,  
dyr. Alicja Misiak, zastępca burmistrza Staszowa Tomasz Fąfara, wiceminister obrony narodowej Beata 

Oczkowicz, płk Wiesław Święchowicz, zastępca burmistrza Staszowa Henryka Markowska i wicestarosta 
staszowski Michał Skotnicki. 

W czasie wykładu płk. Wiesława Święchowicza, 
zuchy chętnie przymierzały czapkę galową, hełm 

a nawet maskę gazową.

Pani minister Beata Oczkowicz przygotowała dla 
najmłodszych konkurs wiedzy  
na temat Wojska Polskiego.

Na „zbiórce zuchowej”  nie mogło zabraknąć naszych  przyjaciół – harcerzy  
z 13 SHD „Wiatr”.

Spotkanie rozpoczęło się od powi-
tania naszych gości przez dyr. Alicję 
Misiak. Następnie dzieci zapoznały 
się z zawodem żołnierza, a w szcze-
gólności z żołnierskim mundurem, 
odznakami, cechami charakterystycz-
nymi munduru galowego i bojowe-
go. Przedszkolaki z ogromnym zain-
teresowaniem słuchały pierwszego 
w swoim życiu „wykładu” na temat 
Wojska Polskiego, który przedstawił 
dzieciom płk Wiesław Święchowicz. 
Nasz gość zapoznał dzieci z obowią-
zującymi żołnierzy kolorami mundu-
rów, beretów, odznaczeń. Wszystkie 
elementy munduru galowego i bojo-
wego zaprezentował na własnej oso-
bie kapitan Artur Kopczyński. Zuchy 
chętnie przymierzały czapkę galową, 
hełm a nawet maskę gazową.

Pani minister Beata Oczkowicz 
przygotowała dla najmłodszych kon-
kurs wiedzy na temat Wojska Polskie-
go oraz symboli narodowych. Żadne z 
pytań nie pozostało bez odpowiedzi. 
Ogromna wiedza, skupienie i trafne 
odpowiedzi na trudne pytania wzbu-
dziły wielki podziw wśród naszych 
gości. Uczestnicy konkursu otrzymali 
nagrody, natomiast wszystkie dzieci 
upominki z logo Wojska Polskiego. 
Spotkanie to pobudziło wśród dzie-
ci zainteresowanie zawodem żołnie-
rza. Wpłynęło również na podniesie-
nie świadomości narodowej małego 
Polaka. Przedszkolaki odśpiewały 
Hymn Polski, nazywały polskie sym-
bole narodowe, wyrecytowały kilka 
wierszy o charakterze patriotycz-
nym. Pani minister 
oraz nasi goście z 
wielkim uznaniem 
wręczali zuchom 
sprawność małego 
żołnierza. Dzieci 
z dumą przyjmo-
wały odznaki oraz 
upominki.

 Na „zbiórce zu-
chowej” nie mogło 
zabraknąć naszych 
przyjaciół – har-
cerzy z 13 SHD 

„Sprawny jak żołnierz” – to kolejna sprawność, którą zdobyły zuchy z Przedszkola nr 8 w Staszowie, 
w ramach realizowanego programu „Bawimy się w zuchy”. Było to niewątpliwie jedno z najważniej-
szych wydarzeń w życiu naszej drużyny, a także w życiu przedszkola. A to za sprawą wyjątkowych 
gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz, płk 
Wiesław Święchowicz, mjr Zbigniew Turczyniarz oraz kpt. Artur Kopczyński, przedstawiciele władz 
samorządowych, powiatowych oraz rodzice naszych przedszkolaków. 

„Wiatr”, którzy przypomnieli zna-
ne harcerskie pieśni, pląsy i zabawy. 
Spotkanie zakończyło się wizytą gości 
w każdej z grup przedszkolnych. Była 
to doskonała okazja do rozmów z na-
uczycielami oraz z dziećmi, a także 
do wspólnej zabawy, podczas której 
mjr Zbigniew Turczyniarz uczył naj-
młodszych prawdziwego, żołnierskie-
go kroku marszowego.

 Wizyta przedstawicieli Wojska 
Polskiego oraz wiceminister Beaty 
Oczkowicz była wielkim przeżyciem 
i nowym doświadczeniem nie tylko 
dla dzieci, ale i dla nauczycieli. Była 
to pierwsza tej rangi „lekcja” z zakre-
su edukacji obywatelskiej, która na 
długo pozostanie w pamięci naszych 
zuchów.

Tekst: Justyna Lis i Lidia Bąk
Foto: Agata Karwacka
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Rozmawiano o odnawialnych źródłach energii

W Zakładzie Energetyki Cieplnej w Staszowie, w hali kotłów olejowo-gazowych.

Uczestnicy konferencji, od lewej: Dorota Lipińska – kierownik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy 
Staszów, wicestarosta staszowski Michał Skotnicki, burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski, 
starosta staszowski Andrzej Kruzel, Andrzej Popiel z Zespołu Pałacowego Kurozwęki Sp. z o.o., Stanisław 

Batóg – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie staszowskim i Witold 
Świtalski z Zespołu Pałacowego Kurozwęki Sp. z o.o.

Jak wynikało z dwudniowej dysku-
sji, możliwości produkcji energii elek-
trycznej, ciepła oraz gazu z surowców 
ekologicznych są bardzo duże, nie-
mniej rynek ten, który jest w stadium 
tworzenia, i to zarówno od strony 
technicznej jak i prawnej, wymaga 
uporządkowania, wprowadzenia no-
wych regulacji, a przede wszystkim do-
brej woli ze strony rządu i ministerstw, 
a z tym bywa różnie. 

Między innymi postulowano ko-
niczność powrotu do prac nad projek-
tem ustawy OZE ( Odnawialne Źródła 
Energii ) w wersji z października 2012 
roku, tym bardziej, że przedstawiona 
we wrześniu 2013 roku przez resort 
gospodarki propozycja całkowicie no-
wego systemu wsparcia OZE, odda-
la możliwość szybkiego uzdrowienia 
rynku. Jednocześnie marnowany jest 
kapitał społeczny i potencjał biznesowy 
budowy ,,zielonej gospodarki”. 

Znaczną część konferencji poświę-
cono na zaprezentowanie sposobów i 
technologii produkcji energii odnawial-
nych. Prezentacje, zarówno polskich jak 
i francuskich ekspertów dotyczyły m.in. 
praktycznych aspektów realizacji inwe-
stycji w OZE, dobrych praktyk w pro-
jektowaniu i budowy małych elektrow-
ni wodnych, elektrowni wiatrowych, 
farm fotowoltaicznych i biogazowi, a 
także sposobów zwiększenia przycho-
dów z produkcji zielonej energii.

Francuscy przedstawiciele przemy-

słu energii odnawialnej nie ukrywali za-
interesowania inwestycjami w tej bran-
ży na terenie powiatu staszowskiego, a 
także województwa świętokrzyskiego, 
niemniej po dwudniowych rozmowach 
nie udało się sprecyzować konkretnych 
planów i propozycji. Jednym z powo-
dów takiego stanu rzeczy jest znaczne 
zagospodarowanie tego obszaru przez 
rodzimych przedsiębiorców, co wyraź-
nie wynikało z prezentacji dotyczących: 
,,Kompleksowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie, 
gmina Tuczępy” – inwestycja o warto-
ści 52 mln 115 tys. zł, inwestycji realizo-
wanych przez ,,Bioelektrownie Święto-
krzyskie” czy Programu Inwestycyjno–
Naukowego „STARACHOWICE”. Całość 
programu produkcji ,,zielonej energii” 
w naszym województwie, opracowa-

W dniach 8 i 9 stycznia br., w Zespole Pałacowym w Kurozwękach, miała miejsce konferencja poświęcona 
najnowszym metodom wytwarzania energii odnawialnej, głównie biogazu i energii elektrycznej. Swoimi do-
świadczeniami podzielili się specjaliści z Francji, pracownicy: Urzędu Marszałkowskiego - Departamentu Roz-
woju Obszarów Wiejskich i Środowiska, ,,Bioelektrowni Świętokrzyskich” MK Sp. z o.o., Świętokrzyskiego Parku 
OZE ( w budowie ) oraz członkowie Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy, a także samorządowcy ze Starostwa 
Powiatowego w Staszowie oraz Urzędu Miasta i Gminy Staszów. 

nego przez zespół naukowców, eksper-
tów i przedsiębiorców zawarty jest w 
dokumencie ,,Energetyczna mapa dro-
gowa województwa świętokrzyskiego 
– 2050”. Program optymistycznie za-
kłada, że w połowie obecnego stulecia 
województwo świętokrzyskie uzyska 
samowystarczalność energetyczną w 
oparciu o odnawialne źródła energii. 

Starosta staszowski Andrzej Kruzel 
i burmistrz Staszowa Romuald Gar-
czewski, po przedstawieniu dotych-
czasowych efektów inwestycyjnych w 
obszarze energii odnawialnej na tere-
nie ziemi staszowskiej, zaprosili uczest-
ników konferencji do zwiedzenia: Za-
kładu Energetyki Cieplnej w Staszowie, 
Zakładu Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi w Rzędowie oraz instalacji so-
larów przy staszowskim szpitalu. Fran-
cuscy eksperci z uznaniem odnosili się 
do zastosowanych nowoczesnych roz-
wiązań, m.in.: w staszowskim ZEC-u 
gazowego modułu kogeneracyjnego o 
mocy elektrycznej 1,2 MW i mocy ciepl-
nej 1,2 MW. Duże wrażenie na zwie-
dzających zrobił rozmach w budowie 
Zakładu Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi w Rzędowie, z perspektywą 
produkcji zarówno energii elektrycznej 
jak i gazu na bazie odpadów, które tam 
gromadzone, pochodzić będą z miej-
scowości powiatów: staszowskiego, 
buskiego, kazimierskiego, pińczow-
skiego i kieleckiego, tj. z obszaru o 
pow. 2024 km2, zamieszkałego przez 
153 tys. osób. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W związku z planowanym, w naj-
bliższych miesiącach, rozpoczęciem 
przyjmowania odpadów komunal-
nych w Zakładzie Gospodarki Od-
padami Komunalnymi w Rzędowie, 
prezes ,,Ekopol-Ż” Tomasz Żukiewicz, 
przedstawił wyniki analizy selektyw-
nej zbiorki odpadów, przeprowa-
dzonej w 18 gminach Ekologicznego 
Zawiązku Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi w Rzędowie. Zwrócono 
m.in. uwagę na zbyt duże zanieczysz-
czenia w poszczególnych partiach 
surowców, co utrudnia ich przerób i 
ma wpływ na zmniejszenie rentow-
ności całego procesu. W najbliższych 
miesiącach pojawi się także problem 
odzysku opakowań wielomateriało-
wych, jak np. kartony po mleku czy 

Konwent na rzecz ochrony środowiska

Rozmawiano o bezpieczeństwie

Obrady konwentu wójtów i burmistrzów powiatu staszowskiego, ja-
kie odbyły się 4 kwietnia br. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Staszów, 
zdominowały sprawy poświęcone ochronie środowiska i gospodarki od-
padami. 

sokach,  aktualnie przygotowywane 
są odpowiednie regulacje prawne.

Część obrad poświęcona była 
omówieniu spraw związanych z or-
ganizacją VII Pikniku Ekologicznego 
Powiatu Staszowskiego, jaki w tym 
roku odbędzie się w sobotę, 31 maja 
w Łubnicach. Samorząd powiatu 
staszowskiego, Zarząd Spółki EKO-
POL-Ż Sp. z o.o. w Połańcu, Gmina 
Łubnice oraz Zakład Gospodarki Od-
padami Komunalnymi Sp. z o.o. w 

Rzędowie, serdecznie zapraszają do 
udziału w konkursach organizowa-
nych z okazji tej imprezy, na zasa-
dach podobnych, jak w latach po-
przednich. Dodatkowo Zarząd GDF 
Suez Energia Polska S.A. w Połańcu, 
ogłosił konkurs pt. ,,Plakat na zieloną 
energię” Więcej informacji na www.
staszowski.eu, lub na stronach pozo-
stałych organizatorów pikniku.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Podczas obrad konwentu, od lewej: wójt gminy Oleśnica Leszek Juda, starosta 
staszowski Andrzej Kruzel, wójt gminy Rytwiany, przewodniczący konwentu 

Grzegorz Forkasiewicz, burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski 
i Jan Wasilewski - kierownik Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony 

Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów.

W obradach konwentu udział wzięli: burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu 
staszowskiego, przedstawiciele Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

w Rzędowie, a także przedstawiciele firm recyklingowych.

Od lewej: kasztelan Paweł Ciepiela, insp. Zw. Strz. Paulina Majczak-Tarka, dyr. Halina Łabuda, nadkom. Monika Wierzbicka, 
pełnomocnik wojewody Maciej Pańpuch, starosta staszowski Andrzej Kruzel, przedstawiciel marszałka Tomasz Żak, mł. 

insp. Ryszard Komański, prezes Barbara Zamożniewicz i insp. Tomasz Śliwiński – komendant powiatowy policji w Staszowie. 

W spotkaniu, z udziałem: starosty 
Andrzeja Kruzla, komendanta powiato-
wego policji w Staszowie insp. Tomasza 
Śliwińskiego, zastępcy komendanta mł. 
insp. Ryszarda Komańskiego, dyrektor 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
-Wychowawczego w Staszowie Haliny 
Łabudy, kasztelana Chorągwi Rycerstwa 
Ziemi Staszowskiej Pawła Ciepieli, pre-
zes Fundacji ,,Farma” Barbary Zamoż-
niewicz oraz insp. Pauliny Majczak-Tar-
ki z Wydziału Promocji i Współpracy z 
Zagranicą w Starostwie staszowskim, 
dokonano podsumowania i oceny ca-
łorocznych działań na rzecz bezpieczeń-
stwa publicznego na terenie powiatu 
staszowskiego. Działania te miały na 
celu: ograniczenie przestępczości po-
spolitej oraz zjawisk chuligaństwa i 
wandalizmu, poprawę bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, ochronę dzieci i 
młodzieży, przeciwdziałanie patologiom 

W dniu 4 kwietnia br. zespół roboczy kapituły nagrody ,,Koziołka” w osobach: nadkom. Moniki 
Wierzbickiej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Macieja Pańpucha - pełnomocnika wojewo-
dy świętokrzyskiego ds. ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz Tomasza Żaka 
- przedstawiciela marszałka województwa świętokrzyskiego, gościł w Starostwie staszowskim. 

społecznym, a także ochronę dóbr dzie-
dzictwa narodowego. Podczas dyskusji  
zwrócono uwagę na inicjatywy podej-
mowane w obszarach bezpieczeństwa 
w miejscach publicznych i w miejscu za-
mieszkania oraz podsumowano liczne 
akcje profilaktyczne i projekty edukacyj-

ne, realizowane przez stowarzyszenia i 
szkoły we współpracy z samorządami: 
powiatowym i poszczególnych gmin. 
Zespół roboczy kapituły ,,Koziołka”, po 
zebraniu dodatkowych informacji i opi-
nii we wszystkich powiatach, wytypuje 
laureata do zwycięstwa w tym kon-
kursie za w/w działania, podejmowane 
w 2013 roku. Nagroda jest wyrazem 
uznania za wkład pracy i zaangażowa-
nie w realizację programu „Bezpieczne 
Świętokrzyskie”.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Uczelnia zaprasza do współpracy

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak przedstawił ofertę współpracy i zaprosił 
do podpisania porozumień, z lewej: starosta staszowski Andrzej Kruzel, z prawej: Izydor Grabowski - dyrektor 

Zespołu Szkół w Staszowie, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

W akcie podpisania porozumień uczestniczyli przedstawiciele: Politechniki Świętokrzyskiej, na czele z rektorem prof. Stanisławem Adamczakiem, władz samorządowych 
powiatu staszowskiego – ze starostą Andrzejem Kruzlem, a także członkowie Zarządu Powiatu w Staszowie oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjanlych  

z terenu ziemi staszowskiej.

Jak czytamy w dokumencie, sygna-
tariusze porozumienia, podpisanego 
ze strony Politechniki przez rektora 
prof. dr. hab. inż. Stanisława Adamcza-
ka, a w imieniu szkół ponadgimnazjan-
lych, przez dyrektorów tych placówek, 
uważają że: ,,system edukacji powi-
nien obejmować wszystkie szczeble 
kształcenia, pomiędzy którymi powin-
na być ścisła współpraca. Szczególnie 
ważnym elementem systemu są szkoły 
ponadgimnazjalne, których zadaniem 
jest przygotowanie uczniów do nauki 
na wyższych uczelniach. Dobre przy-
gotowanie do studiów bezpośred-
nio wpływa na efektywność i pozom 
kształcenia, dlatego strony porozumie-
nia deklarują wolę współpracy, której 
podstawowym celem jest wyrównywa-
nie szans edukacyjnych młodzieży po-
przez popularyzację nauk technicznych 

i zapoznanie uczniów poszczególnych 
szkół ze specyfiką studiowania w Poli-
technice Świętokrzyskiej”.

W celu należytej realizacji porozu-
mienia, Politechnika Świętokrzyska zo-
bowiązała się m.in. do: organizowania 
w szkołach wykładów wyjazdowych 
służących wymianie poglądów oraz 
zapoznaniu uczniów ze specyfiką zajęć 
akademickich, prowadzenia wykładów 
gościnnych w Politechnice dla uczniów 
poszczególnych szkół, a także popula-
ryzacji osiągnięć naukowych służącej 
poszerzaniu wiedzy, pogłębieniu zain-
teresowań oraz ułatwieniu młodzieży 
świadomego dokonania wyboru dal-
szego kierunku kształcenia. 

W planach współpracy przewidzia-
no także: organizację dni otwartych i 
wizyt w Uczelni, połączonych ze zwie-
dzaniem kampusu, wymianę doświad-

W piątek, 10 stycznia br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie podpisano porozumienia o współpracy po-
między Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, a szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu powiatu staszowskiego. 

czeń i informacji naukowych z nauczy-
cielami, przekazywanie aktualnych in-
formacji o Politechnice Świętokrzyskiej 
w uczelnianych gablotach, umieszczo-
nych w poszczególnych szkołach. Zakła-
da się również aktywny udział uczniów 
poszczególnych szkół w akcjach pro-
mocyjnych, takich jak: ,,Salon Maturzy-
stów”, ,,Dziewczyny dla Politechniki” 
czy ,,Dzień Otwarty Politechniki”. Nad 
prawidłową realizacją założeń porozu-
mienia, w każdej ze szkół, czuwać będą 
wytypowani przez rektora pracownicy 
naukowi Politechniki Świętokrzyskiej. 
Udzielenie wszelkiej możliwej pomocy 
dla powstałej inicjatywy zadeklarował 
starosta staszowski Andrzej Kruzel, 
który pełnił rolę gospodarza spotkania. 
W imieniu szkół porozumienie podpi-
sali: Izydor Grabowski – dyrektor Ze-
społu Szkół im. Stanisława Staszica w 
Staszowie, Jan Ungeheuer – dyrektor 
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana 
Pawła II w Staszowie, Anna Karasińska 
– dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w 
Staszowie, Stanisław Rogala – dyrektor 
Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanc-
kiego AK ,,Jędrusie” w Połańcu, Anna 
Durlej – dyrektor Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa 
Dygasińskiego w Sichowie Dużym, Ire-
na Marta Kicińska – dyrektor Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Osieku i Ewa 
Krzyżanowska-Brudek - w imieniu Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Pawła II w Bogorii.

Tekst i foto: Kamil Dziewit i Jan Mazanka.
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W ramach działań projektowa-
nych, zmierzających do utworzenia 
Muzeum Czynu Niepodległościowego 
w Koniemłotach, młodzież będzie gro-
madziła materiały i poznawała histo-
rię działalności Józefa Kostrzewskiego 
– pierwszego burmistrza Przemyśla w 
odrodzonej Polsce. Funkcję tę Józef Ko-
strzewski pełnił od 1918 do 1928 roku. 

Są już pierwsze rezultaty poszuki-
wań, w czasopismach: ,,ZIEMIA PRZE-
MYSKA”, nr 16 z 21 kwietnia 1934 
roku, a także w ,,TYGODNIKU PRZEMY-
SKIM” nr 16 z 22 kwietnia 1934 roku, 
udało się odnaleźć artykuły poświęcone 
postaci Józefa Kostrzewskiego, a tak-
że relacje prasowe z jego pogrzebu, 
jaki odbył się w Przemyślu, w dniu 15 

W dniu 8 lutego br. na strzelnicy Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, oficjalnie rozpoczęto projekt pn. 
„Przeszłość dla Przyszłości - młodzież tworzy Muzeum Czynu Niepodległościowego w Koniemłotach”. Zadanie 
to, w którym zaangażowanych jest 15 uczniów, w wieku od 13 do 19 lat, z terenu powiatu staszowskiego i jed-
nocześnie członków Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, realizuje Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości 
i Parafii Koniemłoty „PRZYSZŁOŚC”. Jest to już drugi projekt tego Stowarzyszenia dofinansowany z programu 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „RÓWNAĆ SZANSE”.

Józef Kostrzewski – pierwszy burmistrz Przemyśla, 
z małżonką Stefanią, córką majora wojsk c.k. Austrii 

Augusta Kocha.

Strzelcy otrzymali karimaty, które przydadzą się podczas marszów zaplanowanych w projekcie, a także materiały dotyczące zadań projektowych. Z lewej: komendant 
szydłowskich strzelców st. insp. ZS Marian Lesiak i koordynatorka projektu Paulina Majczak-Tarka, z prawej: starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Podsumowano wyniki ze strzelań, w środku: starosta staszowski Andrzej Kruzel. Turniej strzelecki rozegrano 
dla przypomnienia aktywnej działalności Józefa Kostrzewskiego w ,,Gniazdach Sokolich”, odpowiednikach 

Drużyn Strzeleckich, działających na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

kwietnia 1934 roku. Pierwsza strona ty-
godnika ,,ZIEMIA PRZEMYSKA”, została 
w całości poświęcona na przypomnie-
nie życiorysu i działalności zawodowej 
zmarłego, jako prawnika – absolwenta 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwo-

PROJEKT
ROZPOCZĘTY
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O burmistrzu Kostrzewskim 
wiemy coraz więcej

Pierwsze lata pracy w Przemyślu

cd. na następnej str.
Józef Kostrzewski ur. 15.09.1876 r. w Sichowie 

Dużym, burmistrz Przemyśla w latach 1919 - 1928.

wie, a następnie burmistrza Przemyśla. 
Trwają dalsze poszukiwania materia-

łów archiwalnych, a pod koniec lutego 
uczniowie realizujący projekt, spotkają 
się na marszu, jaki został zaplanowany 
w okolicach Sichowa Dużego, gdzie w 
dniu 15 września 1876 roku urodził się i 
wychował Józef Kostrzewski. W ramach 
projektu, w połowie maja br.,  uczestni-
cząca w nim młodzież wybierze się w 
podróż do Przemyśla śladami burmi-
strza Kostrzewskiego, a także odwie-
dzi Kraków, gdzie m.in. pozna zasady 
tworzenia wystaw historycznych w Mu-

zeum Czynu Niepodległościowego im. 
Józefa Piłsudskiego. Uczniowie, reali-
zujący projekt, będą także uczestniczyć 
w warsztatach prowadzonych metodą 
,,Dramy”, co pozwoli dostrzec ich moc-
ne i słabe strony. Przypomnijmy, Józef 
Kostrzewski był synem zarządcy sichow-
skiego majątku Leona Kostrzewskiego i 
Sylwestry z Niwińskich. Oboje rodzice 
leżą na starym cmentarzu w Koniemło-
tach. Józef miał sześcioro rodzeństwa, 
jednego brata i pięć sióstr. Z zadowo-
leniem pragniemy poinformować, że 
na nasz apel o nadsyłanie informacji 

o bohaterze projektu, jaki zamieścili-
śmy na www.staszowski.eu, a także w 
kwartalniku ,,Powiat Staszowski” nr 53/
grudzień 2013, str. 44., odpowiedziało 
już 3 osoby, dzieląc się z nami nowymi 
wiadomościami z bogatego życiorysu 
Józefa Kostrzewskiego. Czekamy na 
kolejne listy lub telefony pod adre-
sem: Wydział Promocji i Współpracy 
z Zagranicą, Starostwo Powiatowe 
w Staszowie, ul. Świerczewskiego 7, 
28-200 Staszów lub tel. 608 049 370.  

Tekst i foto: Jan Mazanka  
oraz Foto z archiwum rodziny

Prośba o kontakt z rodziną 
burmistrza Józefa Kostrzewskie-
go jest ciągle aktualna i jak się 
okazało nie pozostała bez echa. 

Zanosi się na to, że na zakończe-
nie projektu stworzymy dość pokaź-
ną listę aktualnie mieszkających na 
terenie ziemi staszowskiej, i nie tylko, 
członków rodziny Józefa Kostrzew-
skiego, lub osób skoligaconych mał-
żeństwami z tą zasłużoną dla kraju 
rodziną. Wśród jej członków, obok 
naszego bohatera byli także m.in. 
malarz realistyczny i rodzajowy Fran-
ciszek Kostrzewski ( 1826 - 1911 ), czy 
archeolog, naukowiec Uniwersytetu 
Poznańskiego prof. Józef Kostrzewski 
( 1885 - 1969 ).

Ale wracając do burmistrza Jó-
zefa, skąd rodzina Kostrzewskich 
w Sichowie Dużym?* Otóż powód, 
dla którego ojciec Józefa Kostrzew-
skiego, wtedy 5-letni chłopczyk Leon 
Kostrzewski, w lutym 1846 roku, zna-
lazł się w Sichowie Dużym, jest nader 
tragiczny. Do tego czasu rodzina Ko-
strzewskich mieszkała w niewielkim 
dworze w Mędrzechowie k/Szczuci-
na, do czasu tzw. ,,Rzezi Galicyjskiej”, 
zwanej także rabacją. 

Zofia Fredrówna, córka komedio-
pisarza Aleksandra Fredry, wówczas 
nastolatka, wspominała później: 
„Chłopi do Lwowa nie doszli, ale w 
kilka dni, a może tygodni potem przy-
wieziono pierwszy transport sierot 
spod Tarnowa, które po domach bra-
li; podobno nie było wówczas jednej 
rodziny we Lwowie, która by swej 
sieroty nie miała”. Taką sierotą został 
wówczas 5-letni Leon Kostrzewski, 
ojciec burmistrza Józefa, uratowa-
ny od śmierci przez służącego i nocą 
przewieziony łódką na lewy brzeg 
Wisły do zaboru rosyjskiego, gdzie ra-
bacja nie dotarła. Niestety zostali za-
mordowani oboje rodzice Leona. Jak 

udało się ustalić, ówczesny zarządca 
majątku w Sichowie Dużym, należą-
cego wtedy do hrabiów Potockich, z 
racji wcześniejszej znajomości z Ko-
strzewskimi z Mędrzechowa, nie tyl-
ko przygarnął sierotę Leona, ale tak-
że wykształcił na inż. rolnika, dzięki 
czemu dorosły już Leon Kostrzewski, 
w II poł. XIX wieku, zarządzał klu-
czem sichowskim u hrabiów Potoc-
kich, a od 1897, do chwili śmierci w 

listopadzie 1899 roku, pracował dla 
ks. Macieja Radziwiłła, który stał się 
właścicielem Sichowa po poślubieniu 
Róży Potockiej. W kolejnym numerze 
przedstawimy obszerną relację z po-
grzebu Józefa Kostrzewskiego, jaki 
obył się w Przemyślu, dokładnie 80 
lat temu, w dniu 15 kwietnia 1934 
roku i został opisany w tamtejszej 
prasie.

Tekst: Jan Mazanka

Był okres burzy rewolucyjnej, kiedy 
na ziemiach polskich wszystko wrza-
ło, kiedy z mgławic Dymow i oparów 
krwawych, słabo poczęły się wyłaniać 
kontury naszej samodzielności pań-
stwowej. 

Listopad 1918 w Przemyślu.
Dwa duże stronnictwa polityczne 

w mieście Przemyślu, tj. Polska Partia 
Socjalno-Demokratyczna i Narodowa 
Demokracja znalazły w tej burzą brze-
miennej chwili, klucz wzajemnego po-
rozumienia i wydały z siebie skład Rady 
Miejskiej! Za jednomyślną  zgodą wy-
brano burmistrzem Józefa Kostrzew-
skiego, człowieka dotąd politycznie 
nieznanego. W piersiach wszystkich 
nas wrzało, antagonizmy partyjne się 
nie wypaliły. Przytłumiła je tylko logika 

*To już drugi przypadek, kiedy za sprawą naszych publikacji udaje się poszerzyć historię życia 
i działalności osoby, która pochodziła z ziemi staszowskiej i odegrała pewną rolę w dziejach na-
szego kraju. Tak było z płk. dypl. Andrzejem Liebichem, attache wojskowym II Rzeczypospolitej w 
Tallinie, później w sztabie gen. Władysława Sikorskiego w Wielkiej Brytanii. Postać tę przedstawił 
w numerze 50. z marca 2013 roku, pan płk Jerzy Więckowski, nasz wieloletni i ceniony współpra-
cownik z Krakowa. Na skutek tej publikacji, napisała do nas córka płk. Liebicha pani Flora Liebich 
z Kanady. Z korespondencji dowiedzieliśmy się, że ojciec płk. Andrzeja Liebicha pracował w admi-
nistracji dóbr ks. Radziwiłłów. Ponadto, pani Flora Liebich jest w posiadaniu pamiętnika spisanego 
w czasie wojny w Staszowie przez Jej wuja Władysława Rzadkowolskiego, z opisami wydarzeń, 
które z pewnością nie wszystkim staszowianom są znane. Czynimy starania o uzyskanie zgody na 
publikację, w odcinkach, tego pamiętnika. Zapewne nastąpi to już w następnym numerze.
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W 151. rocznicę powstania styczniowego

Znicze przed tablicą zapalili: starosta staszowski 
Andrzej Kruzel i zastępca burmistrza Staszowa 

Henryka Markowska.

W imieniu fundatora tablicy Tadeusza Wrześniaka 
– prezesa i właściciela Hut Szkła Gospodarczego, 

kwiaty złożył dyr. Marek Legawiec.

Uczniowie z miejscowej Szkoły Podstawowej, zaprezentowali montaż słowno-
muzyczny poświęcony walkom i ofiarom powstania.

Mszę świętą koncelebrowaną odprawili: ks. prałat senior Henryk Kozakiewicz i 
proboszcz kurozwęckiej parafii ks. kan. Jerzy Rybusiński.

nakazu chwili, że w gospodarce samo-
rządowej, nie można szukać ogniska 
do zapalenia żagwi walki politycznej!

I dziwna rzecz: są ludzkie cha-
raktery, które gdy się zjawiają wśród 
rozpalonych namiętnością polityczną 
przeciwników, działają wprost rozbra-
jająco. Otóż tego rodzaju charakte-
rem był Józef Kostrzewski. Spokojna, 
rozumna, ogorzała twarz, o pogod-
nym wejrzeniu, a na dodatek szumia-
ste wąsy, powolnym, flegmatycznym 
ruchem ręki zakręcone przynajmniej 
do położenia poziomego, jakby ich 
właściciel podświadomie rozumiał, 
że burmistrz musi przecie choć tro-
chę, mieć wygląd taki, aby się go 
bano. Nikt się go jednak nie bał, bo 
oczy patrzyły tak rozbrajająco, a gdy 

otworzył usta aby mówić, to siadaj 
człowiecze i słuchaj, wyrzuć gorycz 
z serca i powiedz sobie, że rzeczywi-
ście ma racje, bo o co właściwie my 
się mamy kłócić? Przypominam sobie 
jedno z pierwszych posiedzeń magi-
stratu po ukonstytuowaniu. Gdzieś na 
peryferiach zaklekotał jeszcze czasem 
karabin maszynowy, jakaś błyskawica 
rozdarła ołowiano-chłodną czerń nocy 
listopadowej ( dotyczy walk podczas 
wojny polsko-ukraińskiej o Lwów i 
Przemyśl, 1918/1919 r.)*, a zaraz po-
tem potężny huk dział wstrząsnął 
gmachem magistratu. Kostrzewski 
przedstawiał wówczas członkom ma-
gistratu plan budowy kolektora i sie-
ci wodociągowej. Jeden z członków 
magistratu, silnie zdenerwowany, po-

derwał się na krześle, co udzieliło się 
i innym obecnym. Kostrzewski z miną 
jakby mu tylko turkot uliczny prze-
szkadzał w mówieniu, spokojnie za-
uważył, że przecież gdzieś aż na Wil-
czu ( północno-wschodnia część Prze-
myśla )* grają karabiny maszynowe a 
armaty, to prawdopodobnie strzelają 
tam gdzieś pod Bakończycami ( 4 km 
na południowy-wschód od Przemyśla 
)* i spokojnie dalej snuł swoje projek-
ty kolektorskie i wodociągowe, zasta-
nawiając się z ołówkiem w ręku ile to 
może kosztować i skąd na to wziąć 
pieniądze”. 

R. B.
Cytat z ,,Tygodnika Przemyskiego” nr 

16 z 22 kwietnia 1934 r. 
* Przypisy redakcji kwartalnika.

Foto z arch. rodziny.

W niedzielę, 6 kwietnia br., przy-
pomniano ubiegłoroczne uroczysto-
ści, mszę świętą koncelebrowaną od-
prawili: ks. prałat senior Henryk Ko-
zakiewicz i ks. kan. Jerzy Rybusiński – 
proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny i Świętego 
Augustyna w Kurozwękach. Ucznio-
wie z miejscowej Szkoły Podstawo-
wej, przed rozpoczęciem liturgii mszy 
św., zaprezentowali montaż słow-
no-muzyczny poświęcony walkom i 
ofiarom powstania. Po mszy świętej 
przed tablicą złożono kwiaty i zapa-
lono znicze. Starosta staszowski An-
drzej Kruzel podziękował księżom i 
wiernym parafii za udział w uroczy-
stościach i przypomnienie zrywu na-
rodowego sprzed stu pięćdziesięciu 
jeden lat. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

W roku ubiegłym, jednym z kilku wydarzeń rocznicowych na terenie ziemi staszowskiej, zorganizowanych 
dla upamiętnienia 150. rocznicy powstania styczniowego, było odsłonięcie tablicy w Kurozwękach, z nazwiska-
mi 58 powstańców poległych lub zmarłych z ran w przyklasztornym szpitalu, dziś jest to Dom Opieki Społecznej 
prowadzony przez Siostry Miłosierdzia Bożego Wincentego á Paolo. 
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Kobiety przedsiębiorcze

Rozstrzygnięto plebiscyt medyczny

Po wręczeniu dyplomów i nagród, od lewej: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, 
wójt gminy Łubnice Anna Grajko – I miejsce, dyr. staszowskiego LO Anna Karasińska – II miejsce, burmistrz 
Staszowa Romuald Garczewski, radna powiatu staszowskiego Lucyna Kozoduj – II miejsce, Joanna Siwek – 

właścicielka Studia Urody ,,Metamorfoza” i wicestarosta staszowski Michał Skotnicki.

Laureaci z powiatu staszowskiego i wręczający nagrody, od lewej: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Bonifacy Wojciechowski, członek Zarządu Powiatu 
Staszowskiego Stanisława Błażejewska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, prezes Centrum Medycznego w Połańcu Jarosław Soja, 

Barbara Michalska, Ewa Zalewska – obie panie doktor na III miejscu, Ewa Sala – II miejsce i najpopularniejszy lekarz ostatniego roku w powiecie  
- doktor Edward Grabowski. (fot. Dawid Łukasik).

I miejsce -  Anna Grajko - wójt 
gminy Łubnice,

II miejsce - Anna Karasińska - dy-
rektor Liceum Ogólnokształcącego w 
Staszowie. Wcześniej pełniła funkcję 
dyrektora do spraw dydaktyczno-wy-
chowawczych w Zespole Placówek 
Oświatowych nr 1 w Staszowie. 

III miejsce - Lucyna Kozoduj - dru-
gą kadencję sprawuje mandat radnej 
powiatu staszowskiego, jest wice-
przewodniczącą Rady, pracuje w sta-
szowskim biurze ARiMR. 

Najlepszym salonem kosmetycz-
nym zostało Studio Urody ,,Meta-
morfoza” ze Staszowa, mieszczące 
się przy ulicy Jana Pawła II 11 a, wła-
ścicielką studia jest Joanna Siwek. 

Tekst i foto: na podstawie info  
,,Echa Dnia”

Na uroczystej gali, w dniu 8 marca br., poznaliśmy nazwiska finałowej dziesiątki ,,Kobiet Przedsiębiorczych” 
w województwie świętokrzyskim i trójek najbardziej aktywnych pań w powiatach. Wręczone zostały również 
tytuły oraz nagrody dla najlepszych salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Wójt, dyrektor szkoły i radna trium-
fowały w plebiscycie w powiecie staszowskim: 

Najlepszym lekarzem ziemi sta-
szowskiej, za ubiegły rok, został 
Edward Grabowski, lekarz-chirurg 
w staszowskim szpitalu, posiada też 
specjalizację z anestezjologii, w za-
wodzie lekarza pracuje 40 lat. Dru-
gie miejsce zajęła dr n. med. Ewa 
Sala, od 16 lat ordynator Oddziału 

Pediatrii w staszowskim szpitalu, 
posiada specjalizację II stopnia z za-
kresu pediatrii i II stopnia z zakresu 
chorób zakaźnych. Trzecim miejscem 
podzieliły się: Barbara Michalska 
– specjalista medycyny rodzinnej i 
chorób wewnętrznych, kierownik 
przychodni w Staszowie oraz Ewa 

21 lutego br., podczas gali w Hotelu Kongresowym w Kielcach, poznaliśmy najpopularniejszych lekarzy 
oraz najlepsze przychodnie w województwie świętokrzyskim, a także w poszczególnych powiatach. Laureatów 
wybrali czytelnicy ,,Echa Dnia” w głosowaniu sms-owym oraz kapituła konkursu.

Zalewska – lekarz internista pracują-
ca w Centrum Medycznym Zawada 
k/Połańca. 

Najlepszą przychodnią został Nie-
publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Centrum Medyczne Połaniec-Zawada.

Tekst i foto: na podstawie info  
,,Echa Dnia”
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Podsumowano wyniki egzaminów

W pierwszym rzędzie, od lewej: wójt gminy Bogoria Władysław Brudek, burmistrz miasta i gminy Staszów 
Romuald Garczewski, zastępca burmistrza Henryka Markowska. W drugim rzędzie, od prawej: starosta staszowski 
Andrzej Kruzel, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie staszowskim Tadeusz Kardynał, radny 

powiatu staszowskiego Grzegorz Rajca i wicestarosta Michał Skotnicki.

Dr Krzysztof Jurek omówił wyniki egzaminów 
w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach.

Mgr Małgorzata Majchrzak omówiła wyniki 
egzaminów w szkołach ponadgimnazjanlych.

Z przodu goście szczególni posiedzenia Komisji: dr Krzysztof Jurek – kierownik Wydziału Badań i Analiz Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi oraz autorka raportu z wyników egzaminów Małgorzata Majchrzak.

W posiedzeniu, które prowadził 
przewodniczący Komisji Andrzej Po-
niewierski oprócz radnych, uczest-
niczyli dyrektorzy i pedagodzy szkół 
i placówek oświatowych ziemi sta-
szowskiej, a także przedstawiciele 
władz powiatu oraz miasta i gminy 
Staszów na czele z: starostą sta-
szowskim Andrzejem Kruzlem, wi-
cestarostą Michałem Skotnickim, 
burmistrzem Staszowa Romualdem 
Garczewskim i wiceburmistrz Hen-
ryką Markowską. 

Gośćmi szczególnymi obrad byli: 
dr Krzysztof Jurek – kierownik Wy-
działu Badań i Analiz Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 
oraz autorka raportu z wyników 
egzaminów Małgorzata Majchrzak. 
Rozpoczynając prezentację opraco-
wanych w Łodzi analiz, dr Krzysztof 

Głównym tematem obrad Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu 
w Staszowie, jakie odbyły się w dniu 17 marca br., była analiza wyników egzaminów zewnętrznych, przeprowa-
dzonych w latach 2010-2013 w szkołach wszystkich szczebli powiatu staszowskiego, ( pełny raport w na www.
staszowski.eu w aktualnościach ). Ogółem podsumowano i opracowano wyniki egzaminów zewnętrznych: 32 
szkół podstawowych, 12 gimnazjów, 18 szkół maturalnych i 13 szkół zawodowych.

Jurek powiedział m.in.: ,,Wyniki eg-
zaminów zewnętrznych są jednym z 
elementów najczęściej wykorzysty-
wanym do oceny pracy szkoły. Nale-
ży jednak pamiętać, że w przypad-
ku małych szkół, z niewielką liczbą 
uczniów nie są one w pełni miaro-
dajne. Wyniki tego typu szkół są po-
datne na wyniki odstające (bardzo 
niskie/bardzo wysokie wyniki po-
jedynczych uczniów). Dlatego też, 
aby prawidłowo ocenić pracę danej 
szkoły, należy uwzględnić nie tylko 
wyniki osiągane na przestrzeni kil-
ku lat, ale również inne aspekty jej 
działania. Poniższy raport zawiera 
analizę wyników egzaminów ze-
wnętrznych wszystkich typów szkół 
powiatu staszowskiego, a zatem 
znalazły się w nim analizy wyników 
sprawdzianu, egzaminu gimnazjal-

nego, egzaminu maturalnego, jak 
i obu egzaminów zawodowych: 
egzaminu potwierdzającego kwa-
lifikacje zawodowe oraz egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie. W niniejszym raporcie 
znalazły się głównie analizy staty-
styczne. Obok analiz ilościowych 
znalazły się w nim również analizy 
jakościowe trudnych oraz bardzo 
trudnych zadań w arkuszach eg-
zaminacyjnych z poszczególnych 
egzaminów zewnętrznych. Anali-
zy statystyczne pozwalają porów-
nać wyniki osiągane przez szkołę 
z wynikami innych szkół z całego 
kraju, nie dają jednak pełnego ob-
razu działalności szkoły. Dlatego 
też w przygotowanych analizach 
uwzględniono również edukacyj-
ną wartość dodaną, która pozwala 
ocenić wyniki szkoły w odniesieniu 
do zasobów uczniowskich, jakimi 
szkoła dysponowała”. 
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Od lewej: zastępca komendanta powiatowego policji w Staszowie mł. insp. Ryszard Komański, zastępca komendanta powiatowego PSP w Staszowie mł. bryg. Jarosław 
Pławski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Rafał Suska, insp. Andrzej Sałata, wicestarosta Michał Skotnicki, st. kpt. Grzegorz Rajca,  

starosta staszowski Andrzej Kruzel oraz burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski.

Obradował Zespół Kryzysowy
Podczas obrad dokonano oceny 

pracy Powiatowego Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego za 2013 rok, jak rów-
nież przyjęto plan pracy na rok 2014, 
który szczegółowo omówił Andrzej 
Sałata - inspektor ds. zarządzania kry-
zysowego w Starostwie staszowskim.

Powiatowy lekarz weterynarii Zofia 
Słomka przedstawiła informację na te-
mat afrykańskiego pomoru świń, pro-
blemu, który powiatu staszowskiego 
bezpośrednio nie dotyczy, ale mają-
cego duży wpływ na sprzedaż trzody 
chlewnej w północno-wschodnich te-

renach kraju. 
Starosta Andrzej Kruzel dokonał 

oceny zagrożenia powodzią i ekstre-
malnymi zjawiskami pogodowymi na 
obszarze powiatu oraz przedstawił 
stan przygotowania powiatowych 
służb do działań i likwidacji ewentual-
nych skutków, które mogą powstać w 
wyniku anomalii pogodowych.

Przed zamknięciem posiedzenia, 
które prowadził wicestarosta Michał 
Skotnicki, naczelnik Wydziału Ochro-
ny Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Stanisław Batóg zaprosił wszystkich 

Na zaproszenie starosty staszowskiego Andrzeja Kruzla, który w dniu 
20 marca br., w trybie zwykłym, zwołał posiedzenie Powiatowego Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego, w naradzie wzięli udział wszyscy członkowie 
Zespołu w osobach: komendantów i inspektorów służb powiatowych, 
dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, Nadleśnictwa Staszów, 
Zbiornika Wodnego ,,Chańcza”, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Staszowie, 
a także naczelnicy Wydziałów w Starostwie i przedstawiciele gmin powia-
tu staszowskiego, realizujący zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

zainteresowanych na szkolenie pt. 
,,Postępowanie z dzikimi zwierzętami 
przebywającymi na terenach zamiesz-
kałych przez ludzi – praktyka i orzecz-
nictwo (Prawo Łowieckie)”. Szkole-
nie zorganizowane przez Fundację 
Ochrony Środowiska Naturalnego ,,Ja-
strząb”, odbędzie się w Krakowie w 
dniu  9 kwietnia br. W jego programie 
znajdą się między innymi zagadnienia 
dotyczące: wyłapywania i uśmierca-
nia dzikich oraz zdziczałych zwierząt, 
postępowania w przypadkach stałego 
przebywania zwierząt na terenach za-
budowanych, udzielania pomocy ran-
nym zwierzętom, usuwania i utylizacji 
zwłok dzikich zwierząt oraz odpowie-
dzialności za szkody wyrządzone przez 
dzikie zwierzęta. Wykładowcą będzie 
główny specjalista w Departamencie 
Prawnym Ministerstwa Środowiska, 
co z pewnością pomoże uzyskać od-
powiedzi na szereg pytań, związanych 
m.in. z różną interpretacją przepisów 
w tym zakresie.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Prezentację pt. ,,Jak efektywnie współpracować z 
Biblioteką Pedagogiczną” przedstawiły: Wioletta 
Hatak i Paulina Mielnik pełniące w projekcie pt. 

,,Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli 
poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu 

doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim” 
rolę organizatorek rozwoju edukacji.

Posiedzenie Komisji podsumował wicestarosta Michał 
Skotnicki, z prawej: przewodniczący  

Andrzej Poniewierski.

Część programu obrad Komisji 
była poświęcona prezentacji dotych-
czasowych dokonań związanych z 
realizacją projektu pt. ,,Bezpośrednie 
wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli 
poprzez wdrożenie zmodernizowa-
nego systemu doskonalenia nauczy-
cieli w powiecie staszowskim” sfi-
nansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach POKL 
2007-2013. Prezentację pt. ,,Jak 
efektywnie współpracować z Biblio-
teką Pedagogiczną” przedstawiły: 
Wioletta Hatak i Paulina Mielnik, peł-
niące w projekcie rolę organizatorek 
rozwoju edukacji.

Tekst i foto: Jan Mazanka.
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W 151. rocznicę Powstania Styczniowego

Pierwszy miejscem, gdzie za-
palono znicze i zaciągnięto warty, 
był kościół pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny i św. Augu-
styna w Kurozwękach, na ścianie 
którego, w roku ubiegłym, została 
wmurowana płyta z nazwiskami 
58 powstańców, którzy polegli w 
potyczkach na terenie ziemi sta-
szowskiej lub zmarli z ran w przy-
kościelnym szpitalu dla ubogich, 
dziś jest to Dom Opieki Społecznej 
prowadzony przez Siostry Miłosier-

W sobotę 25 stycznia br., mimo przenikliwego mrozu, grupa 22 szydłowskich strzelców, a także  
4 podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie, podjęła udaną próbę  
18-kilometrowego marszu na trasie Szydłów-Kurozwęki-Szydłów. 

Przed mogiłą powstańczą, jaka znajduje się na skarpie przy drodze  
z Kurozwęk do Staszowa. W Kurozwękach, na wysokości cmentarza.

Pamiątkowe zdjęcie na tle pałacu w Kurozwękach, skąd pochodził mjr Jan Popiel – uczestnik powstańczej bitwy pod Komorowem, jaka rozegrała się 20 czerwca 1863 roku.

dzia Bożego Wincentego á Paolo.
Następnie pomaszerowano do mo-
giły powstańczej, jaka znajduje się 
na skarpie przy drodze z Kurozwęk 
do Staszowa. Leży tu około 20 ofiar 
nierównej walki powstańców z woj-
skami rosyjskimi, która zakończyła 
się obroną budynku owczarni, poło-
żonego na tzw. Sadzawkach.

Tu także wystawiono warty ho-
norowe i zapalono znicze. Oprócz 
strzelców, uczniów szkół wszyst-
kich szczebli z terenu powiatu 

staszowskiego i podopiecznych 
Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Rembowie, w marszu 
udział wzięli: starosta staszowski 
Andrzej Kruzel, dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury w Rytwianach Ro-
bert Wyrazik, radny gminy Szydłów 
Marek Skuza, nauczyciele z Rębo-
wa: Wiesław Urbanowski i Piotr 
Hara oraz komendant szydłowskich 
strzelców insp. Związku Strzeleckie-
go Marian Lesiak. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Staszowski sukces na świętokrzyskim przeglądzie
W dniu 17 marca br., od-

był się ,,VIII Świętokrzyski 
Przegląd Teatrów Szkolnych 
w Języku Niemieckim”, or-
ganizowany przez Święto-
krzyskie Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli oraz Woje-
wódzki Dom Kultury w Kiel-
cach. 

Od lewej: Katarzyna Pierścińska - nauczycielka języka niemieckiego, Wilk - Daniel Lipiński, Mama - Alicja 
Kuraś, Czerwony Kapturek - Karolina Jastrząb, Babcia - Sabina Sławska, drzewa: Jadwiga Derdaś, Natalia 

Wąsik, Hubert Sobierajski.

Od lewej: narrator - Bartosz Cieśla, Czerwony Kapturek – Karolina Jastrząb, Mama - Alicja Kuraś, drzewa - 
Hubert Sobierajski, Natalia Wąsik, Jadwiga Derdaś. 

Od lewej drzewa: Hubert Sobierajski, Natalia Wąsik, Jadwiga Derdaś, Czerwony Kapturek - Karolina Jastrząb, 
Wilk - Daniel Lipiński.

Przegląd teatrów jest nie tylko 
formą nabywania umiejętności 
językowych, ale również kształ-
tuje umiejętność autoprezentacji 
i wystąpień publicznych. Ucznio-
wie staszowskiego Liceum im. ks. 
kard. Stefana Wyszyńskiego: Sa-
bina Sławska, Karolina Jastrząb, 
Alicja Kuraś, Natalia Wąsik, Ja-
dwiga Derdaś, Hubert Sobieraj-
ski, Daniel Lipiński, Tomasz Szy-
mański oraz Bartosz Cieśla, przy-
gotowali i przedstawili w orygi-
nalnym i humorystycznym ujęciu 
bajkę braci Grimm pt. „Czerwony 
Kapturek”. Zaprezentowali pe-
łen kunszt aktorski wcielając się 
w swoje role, które znakomicie 
odegrali w języku niemieckim. 
Dodatkowym atutem przedsta-
wienia były odpowiednio dobra-
ne stroje oraz bogata scenogra-
fia, która świetnie oddała atmos-
ferę przedstawianej bajki. Młodzi 
staszowianie, swoją profesjonal-
ną grą aktorską oraz zaskakującą 
muzyką, stanowiącą uzupełnie-
nie spektaklu, porwali publicz-
ność, która domagała się bisów. 
Ich występ doceniło również jury, 
nagradzając przyznaniem naj-
większej liczby punktów.

Warto nadmienić, iż wyżej wy-
mienieni uczniowie, nie uczą się w 
klasie o profilu humanistycznym 
czy językowym, tym bardziej cie-
szy zdobycie I miejsca w tym prze-
glądzie. Przepiękne dekoracje te-
atralne, które uatrakcyjniły przed-
stawienie, wykonały: Magdalena 
Wawrzkiewicz, Iga Przewoźniak, 
Agata Nowicka, Katarzyna Ciemiń-
ska i Katarzyna Żugaj. Za całość 
przygotowań spektaklu odpowie-
dzialna była Katarzyna Pierścińska 
- nauczycielka języka niemieckiego 
w staszowskim LO.

Tekst i foto ze spektaklu:  
Katarzyna Pierścińska.  

Foto grupowe: Dorota Grzegrzółka.
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Laury ucznia Technikum 
na EXPLORY 2014

Pamiętano o Armii Krajowej
Mariusz Bielaszka przy swoim stanowisku promocyjnym.

Sesja odbyła się w sali widowiskowej Staszowskiego Ośrodka Kultury. 

Pierwszy referat ,,Wspomnienia o moim ojcu”, ( 18-letnim 
żołnierzu AK, Janie Kruzlu, który 12 lat spędził na Syberii ), 
wygłosił starosta staszowski Andrzej Kruzel, siedzą obok:  
dr Janusz Dulęba, organizator sesji mec. Paweł Ciepiela  

i dr Tomasz Domański z kieleckiej delegatury IPN.

W gablotach zgromadzono broń, jaka była na wyposażeniu 
oddziałów Armii Krajowej w latach II wojny światowej.

Trzydniowy Międzynarodowy Fe-
stiwal Naukowy E(x)plory, to wielkie 
święto nauki, podczas którego odbył 
się ogólnopolski finał Konkursu Mło-
dych Naukowców E(x)plory oraz pre-
zentowane były projekty naukowe 
młodzieży z całego świata. Festiwal 
Nauki E(x)plory, to również warszta-
ty i pokazy naukowe dla dorosłych, 
dzieci i młodzieży, jak również szkole-
nia i wykłady dla nauczycieli i dzienni-
karzy. Przygotowano także specjalne 
ścieżki edukacyjne dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawo-
wych oraz Targi Produktowo-Techno-
logiczne E(x)plory dla firm i instytu-
cji naukowych. Organizatorem była 
Fundacja Zaawansowanych Techno-
logii Warszawa. Mariusz Bielaszka, 
jako zdobywca nagrody InfoMATRIX, 
w dniach 08-12.05.2014 r., wraz z 
pozostałą dwójką laureatów, będzie 
reprezentował Polskę na światowym 
konkursie INFOMATRIX w Bukareszcie 
(Rumunia). http://www.infomatrix.
ro/.

Stanisław Rogala
dyrektor Zespołu Szkół w Połańcu

Mariusz Bielaszka (Technikum Elektroniczne POŁANIEC), w trakcie fina-
łu Międzynarodowego Konkursu Młodych Naukowców E(x)plory Gdynia 
27-29.03.2014, zdobył nagrodę InfoMATRIX.

Temat przewodni sesji stanowiła 
72. rocznica powstania Armii Kra-
jowej, a na jej program złożyły się 
referaty: ,,Wspomnienia o moim 
ojcu” starosty staszowskiego An-
drzeja Kruzla, ,,Armia Krajowa na 
terenie kielecczyzny” dr. Tomasza 
Domańskiego z kieleckiej delegatu-
ry Instytutu Pamięci Narodowej oraz 
,,Moja walka w szeregach AK” Janu-
sza Dulęby. 

W swoim wystąpieniu starosta 
staszowski Andrzej Kruzel wspo-
mniał także o walce i działalności 
patriotycznej płk. Łukasza Ciepliń-
skiego, zamordowanego przez 
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego w więzieniu na 
Mokotowie, w dniu 1 marca 1951 
roku, razem z sześcioma innymi 
członkami Zarządu Głównego Zrze-
szenia „Wolność i Niezawisłość”. W 
związku z tamtą zbrodnią, dzień 1 
marca, od 2011 roku, jest obcho-
dzony jako Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. 

Sympozjum towarzyszyło otwar-
cie wystawy broni, jaka w latach 
okupacji była na wyposażeniu od-
działów Armii Krajowej i innych 
ugrupowań partyzanckich. Eks-
ponaty zostały wyposażone przez 
członków staszowskiego Klubu Ko-
lekcjonerów ,,Lamus”.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Uczniowie trzech staszowskich szkół ponadgimnazjanlych, uczestni-
czyli w sesji naukowej, jaka w dniu 17 marca br. odbyła się w Staszowskim 
Ośrodku Kultury.
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Pamięci ofiar akcji „AB”

Za stołem prezydialnym sesji, od lewej: starosta staszowski Andrzej Kruzel, mec. Paweł Ciepiela,  
pani Jolanta Chmurowska i dr Tomasz Domański.

Fragment wystawy poświęconej akcji ,,AB” na Kielecczyźnie.

Sesja odbyła się w sali widowiskowej Staszowskiego Ośrodka Kultury.

Sesję rozpoczął tradycyjnie staro-
sta staszowski Andrzej Kruzel, któ-
ry powitał wszystkich uczestników i 
zachęcił młodzież do kultywowania 
tradycji narodowych w szczególności 
do zbierania pamiątek i dokumentów 
historycznych. Następnie organizator 
sesji mec. Paweł Ciepiela przedstawił 
wyniki kwerendy archiwistycznej de-
legatury IPN w Kielcach dotyczącej 
aresztowania, wysyłki do obozu kon-
centracyjnego i śmierci burmistrza 
Staszowa Ignacego Raczyńskiego. Na 
podstawie około 200 zachowanych 
dokumentów, mec. Ciepiela odtwo-
rzył wojenne losy burmistrza, od jego 
aresztowania w dniu 3 sierpnia 1940r 
z budynku staszowskiego magistratu, 
aż do dnia śmierci w obozie koncen-
tracyjnym w Ravensbruck, w dniu 10 
grudnia 1941r. Po zatrzymaniu wraz z 
zastępcą Stanisławem Rogalą i urzęd-
nikiem Wiktorem Skrętkiem burmistrz 
Raczyński przewieziony został do wię-
zienia w Sandomierzu, gdzie odbył się 
fikcyjny proces. Po jego zakończeniu 
aresztanci przewiezieni zostali, przez 

Częstochowę i Poznań, transportem 
kolejowym, w dniu 22 sierpnia 1940r, 
do obozu koncentracyjnego w Bu-
chenwaldzie. Ignacy Raczyński otrzy-
mał numer 6712. W Buchenwaldzie 
wysłał ostatnią kartkę do żony w dniu 
28 grudnia 1940r. Przebywał w bloku 
nr 27, natomiast w bloku 33 przebywał 
w tym czasie książę Krzysztof Mikołaj 
Radziwiłł z Sichowa. W dniu 5 maja 

W dniu 7 stycznia br. o godz.1000 w sali widowiskowej Staszowskiego 
Ośrodka Kultury odbyła się sesja naukowa poświęcona akcji „AB” (Aus-
srondentliche Befriedudgsaktion). Ta zbrodnicza operacja hitlerowska 
przeprowadzona została wiosną i latem 1940r w Generalnej Guberni i 
wymierzona została przeciwko polskiej inteligencji.

1941r. Ignacy Raczyński przewieziony 
został do obozu koncentracyjnego w 
Rawensbrück, gdzie zginął w dniu 10 
grudnia 1941r.

Następnie o akcji „AB” na terenie 
Kielecczyzny opowiadał dr Tomasz Do-
mański z delegatury IPN w Kielcach. 
Najciekawsze jednak były wspomnie-
nia Jolanty Chmurowskiej, która była 
naocznym świadkiem akcji „AB” w 
Staszowie. Przywołano też wspomnie-
nia Danuty Domagały ( z domu Roga-
la), której wuj Stanisław Rogala padł 
ofiarą tej potwornej operacji ekstermi-
nacyjnej i został wywieziony do KL Bu-
chenwald.

Po zakończeniu sesji w sali kame-
ralnej SOK otwarto wystawę poświę-
coną akcji „AB” na Kielecczyźnie, na 
której zgromadzono fotogramy IPN w 
Kielcach i zbiory Klubu Kolekcjonera 
„Lamus”, działającego w SOK.W se-
sji wzięło udział ok. 300 osób, w tym 
młodzież ze staszowskich szkół, kom-
batanci, nauczyciele, przedstawiciele 
środowisk naukowych, kolekcjonerzy, 
członkowie rodzin ofiar akcji „AB”. 
Do końca stycznia w miejscu wystawy 
będą odbywały się „żywe lekcje histo-
rii”, nawiązujące do tematu wystawy.

tekst: Paweł Ciepiela 
foto: Ewelina Walczak
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Z obrad Komisji Oświaty

W trosce o zdrowie 
- namawiajmy do pływania

Ustalono także strategię promo-
cji oferty edukacyjnej szkół powiatu 
staszowskiego w gimnazjach, nie tyl-
ko z terenu powiatu staszowskiego, 
ale także w niektórych gimnazjach 
powiatów: buskiego i kieleckiego. 
Planuje się również wyjście z ofertą 

W dniu 19 lutego br., podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Wychowa-
nia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Staszowie, przedyskuto-
wano plan naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjanlych, prowa-
dzonych przez powiat staszowski na rok szkolny 2014/2015. 

do gimnazjów położonych po drugiej 
stronie Wisły, w związku z planowa-
nym oddaniem, z końcem paździer-
nika br. mostu na Wiśle koło Połańca. 
W tym jednak przypadku należy się 
spodziewać pozytywnych rezultatów, 
najprawdopodobniej przy naborze w 

Od lewej: naczelnik Tadeusz Kardynał, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, wicestarosta Michał Skotnicki, 
starosta staszowski Andrzej Kruzel i przewodniczący Andrzej Poniewierski.

Obrady komisji odbyły się w sali narad Starostwa Powiatowego w Staszowie.

roku przyszłym.
W obradach prowadzonych przez 

przewodniczącego Komisji radnego 
Andrzeja Poniewierskiego, oprócz 
starosty staszowskiego Andrzeja 
Kruzla, wicestarosty Michała Skot-
nickiego, skarbnik powiatu Jolanty 
Piotrowskiej i naczelnika Wydziału 
Edukacji w Starostwie staszowskim 
Tadeusza Kardynała, udział wzięli: 
członkowie Komisji Oświaty: Grze-
gorz Rajca, Wacław Słodkowski i Ry-
szard Andrzej Gad, a także dyrekto-
rzy: Zespołu Szkół w Staszowie Izydor 
Grabowski, Liceum Ogólnokształ-
cącego Anna Karasińska, Zespołu 
Szkół Ekonomicznych Jan Ungeheuer, 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
Jerzy Jabczuga, Publicznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej Anna 
Kaczmarczyk, Powiatowego Centrum 
Sportowego Andrzej Walczowski 
oraz dyrektor Zespołu Szkół w Połań-
cu Stanisław Rogala.

Po wysłuchaniu opinii i uwag 
uczestników spotkania, podjęto decy-
zję, że z naboru w nowym roku szkol-
nym 2014/2015, zostanie utworzone 
25 oddziałów  z liczbą 788 uczniów. 
W przypadku większej liczby kandy-
datów utworzone będą dodatkowe 
klasy. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Na podstawie analiz przedsta-
wionych zarówno przez naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
w Starostwie staszowskim Tade-
usza Kardynała, jak i dyrektora PCS 
Andrzeja Walczowskiego, sytuacja 
jest daleka od oczekiwań. Jak wy-
nikało z przedstawionych danych 
liczbowych, uczniowie Szkół Pod-
stawowych i Gimnazjów nie zawo-
dzą, natomiast niechętnie pływają 
uczniowie szkół ponadgimnazjan-
lych.

Starosta staszowski Andrzej 
Kruzel zobowiązał zarówno dyrek-
torów szkół jak i nauczycieli wy-
chowania fizycznego, do przepro-
wadzenia kampanii, która wpłynie 
na zmianę nastawienia młodzieży 
do zajęć na basenie i zachęci do 
uprawiania pływania, jako dyscy-
pliny sportu, która uważana jest za 
jedną z najzdrowszych i polecanych 
do uprawiania w każdym wieku. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Jeden z głównych tematów posiedzenia Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Po-
wiatu w Staszowie, jakie odbyło się w dniu 14 stycznia br., dotyczył frekwencji uczniów szkół ponadgimnazjan-
lych powiatu staszowskiego na zajęciach pływania, jakie w ramach lekcji wychowania fizycznego prowadzone 
są na basenie Powiatowego Centrum Sportowego. 
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Najlepsi młodzi strażacy powiatu staszowskiegoNastępnie przystąpiono do zasad-
niczej części turnieju, jaką było prze-
prowadzenie testu wiedzy w formie 
pisemnej. Test ułożony przez komisję 
sędziowską składał się z pytań zamknię-
tych i otwartych. 

Prace oceniła komisja w składzie: st. 
kpt. Janusz Juszczak i mł. kpt. Bernard 
Bednarczyk - z Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej w Staszowie. Zwycięz-
cami w poszczególnych kategoriach 
zostali:
- w kategorii szkół podstawowych: I 

miejsce – Karolina Cebula – Publicz-
na Szkoła Podstawowa w Ossali, 
II miejsce – Dawid Godziszewski – 
Szkoła Podstawowa w Szydłowie 
oraz III miejsce – Dominik Kalita – Ze-
spół Placówek Oświatowych w Jur-
kowicach.

- w kategorii szkół gimnazjalnych: I 
miejsce – Klaudia Kogut – Publiczne 
Gimnazjum w Szydłowie, II miejsce – 
Aleksandra Juszyńska – Zespół Placó-
wek Oświatowych w Ruszczy, oraz III 
miejsce – Julia Czerwik – Publiczne 
Gimnazjum w Bogorii.

- w kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych – I miejsce – Marcin Łokieć – Ze-
spół Szkół im. Stanisława Staszica w 
Staszowie, II miejsce – Mateusz Ko-
nus – Zespół Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego im. Adolfa Dyga-
sińskiego w Sichowie Dużym oraz 
III miejsce – Adrian Pargieła – Zespół 
Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.
Zwycięzcom wręczono nagrody rze-

czowe i dyplomy, które otrzymali także 
pozostali uczestnicy turnieju, wraz z 
podziękowaniami od starosty Andrzeja 
Kruzla i burmistrza Romualda Garczew-
skiego, za udział i zaangażowanie w 
sprawy związane z bezpieczeństwem 
przeciwpożarowym na terenie powiatu 
staszowskiego. 

Tekst i foto: Paulina Majczak

W dniu 3 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie, odbyły się coroczne po-
wiatowe eliminacje uczniów szkół wszystkich szczebli Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniejowe 
zmagania otworzył komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie bryg. Grzegorz Ciepiela. 

Zwycięzcy w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wraz z organizatorami turnieju.

Zwycięzcy w kategorii gimnazjów wraz z organizatorami turnieju.

Zwycięzcy w kategorii szkół podstawowych wraz z organizatorami turnieju.Podczas wręczania nagród.
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Zawody rozgrywano w halach: 
Powiatowego Centrum Sportowe-
go i Zespołu Szkół Ekonomicznych. 
Bogate zaplecze zarówno noclego-
we jak i gastronomiczne zapewnił 
Zespół Szkół im. Stanisława Staszi-
ca w Staszowie. W ciągu dwóch dni 
rozegrano ponad 200 meczy w 10 
kategoriach. Zawodnicy bawili się 
świetnie, tak na boisku jak i poza 
nim. Zawody stały na bardzo wy-
sokim sportowym poziomie,  wiele 
3-setowych meczy miało emocjonu-
jący przebieg i wywoływało gorące 
emocje na trybunach.  Organizato-
rzy mają nadzieję, że ocena logi-
styczna turnieju, z punktu widze-
nia gości, również wypadła bardzo 
udanie.

Świętokrzyski Związek Badmin-
tona bardzo serdecznie dziękuje 
wszystkim osobom, placówkom, 
oraz sponsorom za pomoc w orga-
nizacji tego wydarzenia - najliczniej 
obsadzonego turnieju badmintono-
wego tej rangi w Polsce. Szczegól-
nie dziękujemy: wiceminister obro-
ny narodowej Beacie Oczkowicz, 
wojewodzie świętokrzyskiemu Bo-
żentynie Pałce-Korubie, marszałko-
wi województwa świętokrzyskiego 
Adamowi Jarubasowi, a także Ko-
mendantom Wojewódzkim i Po-
wiatowym Policji i Straży Pożarnej, 
Związkom Zawodowym Policji i IPA. 

Turniej nie odbyłby się bez za-
angażowania i wsparcia Starosty 
Powiatu Staszowskiego, Burmistrza 
Staszowa, Dyrekcji Powiatowego 
Centrum Sportowego oraz Dyrekcji 
Zespołu Szkół im. Stanisława Sta-
szica w Staszowie i Dyrekcji Zespołu 
Szkół Ekonomicznych im. Jana Paw-
ła II – wielkie podziękowania dla 
wszystkich wymienionych powyżej 
oraz dla sponsorów:  Fabryki RIGIPS 
– Stawiany i Dolina Nidy sp. z o.o.

Tekst: Bartosz Jabłoński
Foto: Sławomir Rakowski

II Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Badmintonie

W dniach: 29-30 marca br., w Staszowie, został rozegrany turniej, który przyciągnął za-
wodników z całego kraju, wystarczy krótki rzut okiem na wyniki.

Gra pojedyncza kobiet kat. I
I miejsce: Anna RYCAJ - KP Warszawa-Be-
mowo
II miejsce: Zuzanna GLAPKA - KMP Łódź
III miejsce: Katarzyna SARZYŃSKA - WAT

Gra pojedyncza kobiet kat. II
I miejsce: Emilia JACKOWSKA - COS Służba 
Więzienna Kalisz
II miejsce: Agnieszka DEBERNA-ZYGMUNT 
- Warszawa
III miejsce: Aleksandra ŁUGIEWICZ - ZK 
Grudziądz

Gra pojedyncza mężczyzn (kat. I do 30 
lat)
I miejsce: Marek WACHNIEWSKI - ZK Głub-
czyce
II miejsce: Michał STEBNICKI - KMPSP Kielce
III miejsce: Mateusz DOBROŃSKI - OPP Olsz-
tyn

Gra pojedyncza mężczyzn (kat. II do 40 
lat)
I miejsce: Ryszard BACHUS – JW 1907
II miejsce: Łukasz PIENIĄŻEK - KWP Rze-
szów
III miejsce: Sebastian LASECKI - OSP Skal-
mierzyce

Gra pojedyncza mężczyzn (kat. III + 40 
lat)
I miejsce: Krzysztof GONTARSKI - ICE MON
II miejsce: Piotr CHRZĘSZCZYK - Lasy Pań-
stwowe Katowice
III miejsce: Janusz NAWROCKI - Emeryt Służ-
ba Więzienna

Gra podwójna kobiet
I miejsce: Anna RACAJ - KP Warszawa-
-Bemowo
Agnieszka DEBERNA-ZYGMUNT - War-
szawa
II miejsce: Emilia JACKOWSKA - COS Służ-
ba Więzienna Kalisz
Aleksandra ŁUGIEWICZ - ZK Grudziądz
III miejsce: Katarzyna SARZYŃSKA - WAT
Eliza MAJ - OSP Rudniki

Gra podwójna mężczyzn (kat I. do 40 
lat)
I miejsce: Marek WACHNIEWSKI - ZK 
Głubczyce
Ryszard BACHUS - JW 1907
II miejsce: Łukasz PIENIĄŻEK - KWP Rze-
szów
Mateusz DOBROŃSKI - OPP Olsztyn
III miejsce: Maciej MATUSZEWSKI - JRG 
Zabrze
Michał STEBNICKI - KMPSP Kielce

Gra podwójna mężczyzn (kat II. + 40 
lat)
I miejsce: Mirosław BEMBNOWICZ - IC 
MON
Krzysztof GONTARSKI - IC MON
II miejsce: Dariusz KOŁODZIEJ - KWP 
Łódź
Zbigniew DUMA - PKMP Łódź
III miejsce: Tomasz BARTOSZ - IPA Byd-
goszcz
Robert MICHALSKI - IPA Bydgoszcz

Gra mieszana (kat I. do 40 lat)
I miejsce: Krzysztof GONTARSKI - IC 
MON
Agnieszka DEBERNA- ZYGMUNT – War-
szawa
II miejsce: Marek MIAŁKOWSKI - KWP 
Olsztyn
Anna RACAJ - KP Warszawa-Bemowo
III miejsce: Adam PRASOŁEK - Areszt 
Śledczy Zabrze
Aleksandra ŁUGIEWICZ - ZK Grudziądz

Gra mieszana (kat II. + 40 lat)
I miejsce: Cezary MRUK – COS Służba 
Więzienna Kalisz
Emilia  JACKOWSKA - COS Służba Wię-
zienna Kalisz
II miejsce: Krzysztof DROBNIK - KWP 
Łódź
Jolanta DROBNIK - KWP Łódź
III miejsce: Piotr CHRZĘSZCZYK - Lasy 
Państwowe Katowice
Agata KWIECIEŃ-GODZWON - KPP 
Staszów

WYNIKI:

Podczas otwarcia 
mistrzostw przemawia 

starosta staszowski 
Andrzej Kruzel. 

Z prawej: burmistrz 
Staszowa Romuald 

Garczewski z małżonką 
Małgorzatą - zastępcą 

dyrektora Zespołu 
Szkół Ekonomicznych 

w Staszowie.
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Gra pojedyncza kobiet, kat. I, I miejsce: Anna 
RYCAJ -  KP Warszawa-Bemowo, II miejsce: 

Zuzanna GLAPKA - KMP Łódź, III miejsce: Katarzyna 
SARZYŃSKA – WAT w Warszawie.

Gra pojedyncza mężczyzn, kat. II - do 40 lat,  
I miejsce: Ryszard BACHUS -  JW 1907, II miejsce: 

Łukasz PIENIĄŻEK  - KWP Rzeszów, III miejsce: 
Sebastian LASECKI - OSP Skalmierzyce.

Debel kobiet   - medale wręczają: wiceprezes 
Świętokrzyskiego Związku Badmintona - Jacek 

Wiatrowski i burmistrz Staszowa  
Romuald Garczewski.

Medalami nagrodzono także organizatorów mistrzostw.

Gra pojedyncza kobiet,  kat. II. I miejsce: Emilia 
JACKOWSKA – COS Służba Więzienna Kalisz, 

 II miejsce: Agnieszka DEBERNA- ZYGMUNT – Warszawa, 
III miejsce: Aleksandra ŁUGIEWICZ - ZK Grudziądz.

Gra pojedyncza mężczyzn, kat. I - do 30 lat, I miejsce: 
Marek WACHNIEWSKI - ZK Głubczyce, II miejsce: 

Michał STEBNICKI – KMPSP Kielce, III miejsce: 
Mateusz DOBROŃSKI - OPP  Olsztyn. Gratulacje 

składa: prezes Świętokrzyskiego Związku Badmintona 
- Zbigniew Wojciechowski.

Zawodnicy i organizatorzy II Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Badmintonie, Staszów 2014.



40

Pierwsze miesiące bieżącego 
roku w hali PCS stały pod znakiem 
rozgrywek w piłkę nożną i siatków-
kę. Pierwszym w kalendarzu wyda-
rzeń w 2014 r., był turniej elimi-
nacyjny coraz bardziej popularnej 
imprezy piłkarskiej Turnieju „X Hal”. 
W zawodach dla piłkarzy z roczni-
ka 2000 brały udział drużyny: Alitu 
Ożarów, Baszty Rytwiany, Pogoni 
Staszów, MKS KSZO Ostrowiec, MKS 
Busko Zdrój, Piasta Stopnica i OKS 
Opatów. Zwycięzcą, po serii rzu-
tów karnych, została drużyna Piasta 
Stopnica.

22 lutego br. odbył się tur-
niej piłkarski o Puchar Starosty 
Staszowskiego. W zmaganiach spor-
towych brali udział zawodnicy w ka-
tegorii junior młodszy, rocznik 1995 

i młodsi: Olimpia Pogoń Staszów, 
Baszta Rytwiany, Zenit Chmielnik, 
Czarni Połaniec, MKS Zdrój Busko 
Zdrój, OKS Opatów.

W Dniu Kobiet miały miejsce 
specjalne zawody – I turniej pił-
karek nożnych o Puchar Starosty 
Staszowskiego. Wśród ośmiu dru-
żyn rywalizowały również zawod-
niczki reprezentujące klub Centrum 
Staszów. Centrum II Staszów zajął 
drugie miejsce, puchar zdobyły za-
wodniczki UKS Sparta Daleszyce. 
Stawkę turnieju uzupełniły piłkarki: 
Moravii Morawica, Stali Kunów, Wi-
sły Nowy Korczyn, Hetmana Włosz-
czowa, UKS Iwaniska.

15 marca br. rozegrano finał VIII 
świętokrzyskiej Ligi LZS w piłce siat-
kowej kobiet i mężczyzn. W zawo-
dach wzięły udział w kategorii ko-
biet zespoły: GLKS Fałków – I miej-
sce, LZS Dana/Gameb Skarżysko Ko-
ścielne – II miejsce, GKS Kluczewsko 
– III miejsce. W kategorii mężczyzn 

Piłkarki nożne, piłkarze, siatkarki i siatkarze. Kategorie wiekowe: od 
juniorów do oldbojów – w hali Powiatowego Centrum Sportowego w 
Staszowie dzieje się dużo i ciekawie. 

PCS w akcji

W eliminacjach Turnieju ,,X HAL” wzięło udział 7 drużyn. 

Zwycięzcy turnieju, piłkarze Piasta Stopnica, odbierają gratulacje od starosty staszowskiego Andrzeja Kruzla. 
Podczas wręczania pucharów finału VIII 

Świętokrzyskiej Ligi LZS. 

rywalizowały ekipy: LZS Skarżysko 
Kościelne – I miejsce, Rewir Pińczów 
– II miejsce,  LZS Połaniec/Staszów – 
III miejsce oraz LZS Chobrzany – IV 
miejsce, LZS Secemin – V miejsce i 
GOKiS Masłów – VI miejsce.

22 marca br. PCS był gospoda-
rzem turnieju piłkarskiego oldbo-
jów. W sześciu emocjonujących me-
czach  uczestniczyli zawodnicy w 
wieku 35+, którzy reprezentowali: 
Pogoń Staszów, Basztę Rytwiany, 
Wisłę Sandomierz, AKS Busko Zdrój. 
Zwycięzcą turnieju została drużyna 
oldbojów Wisły Sandomierz.

Obiekt Powiatowego Centrum 
Sportowego jest często areną zma-
gań sportowych w ramach roz-
grywek szkolnych. W pierwszym 
kwartale 2014 r. w hali PCS miały 
miejsce: powiatowe zawody w piłce 
nożnej szkół ponadgimnazjalnych, 
turniej szkół ponadgimnazjalnych 
w piłce siatkowej dziewcząt o Pu-
char Dyrektora Zespołu Szkół im. 
Stanisława Staszica w Staszowie, 
turniej międzyklasowy w piłce siat-
kowej dziewcząt i chłopców Zespo-
łu Szkół im. Stanisława Staszica w 
Staszowie.

Tekst: Piotr Dorosiński 
Foto: Sławomir Rakowski
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W dniu 15 marca br. rozegrano finał VIII Świętokrzyskiej Ligi LZS w piłce siatkowej.

Turniej oldbojów wygrała Wisła Sandomierz.

Grają oldboje AKS Busko-Zdrój i Pogoń Staszów

Podczas wręczania pucharów finału VIII Świętokrzyskiej Ligi LZS. 

Puchary i nagrody zwycięskim drużynom wręczali: przewodniczący 
Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS w Kielcach Jerzy Kula, burmistrz Staszowa 

Romuald Garczewski i starosta staszowski Andrzej Kruzel.

II miejsce w turnieju oldbojów zajęła Pogoń Staszów.

III miejsce w turnieju oldbojów zajęła Baszta Rytwiany. Od lewej: Piotr Błachut, 
Arkadiusz Zapalec i Jacek Szaniawski.
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Jesteśmy dumni, że Jan Paweł II 
jest Patronem naszej szkoły, że Jego 
postać widnieje na sztandarze. Przy-
jęcie takiego Patrona było zaszczytem 
dla uczniów, grona pedagogicznego, 
pracowników szkoły i rodziców oraz 
zobowiązaniem do wcielania w życie 
nauk Papieża. 

Rok po uroczystości nadania 
imienia szkole, odbyła się pielgrzym-
ko-wycieczka do Włoch, a przede 
wszystkim do Watykanu. Spotkanie 
z Ojcem Świętym to wielkie wydarze-
nie. Wierzymy, że Jego błogosławień-
stwo, a także modlitwa pomagają 
naszej szkole przetrwać trudne chwi-
le i realizować zamierzone cele.

Należymy do Rodziny Szkół im. 
Jana Pawła II. Tworzymy wspólnotę, 
spotykamy się przy wielu okazjach 
tematycznie związanych z działalno-
ścią Jana Pawła II. Papież szczególnie 
ukochał młodzież, ona odwzajemnia-
ła mu się tym samym. Potrafił dotrzeć 
do serc i umysłów młodych ludzi, 

przywiązywał szczególną wagę do 
spotkań z nimi. Wdrażanie w życie 
nauk Ojca Świętego jest podstawo-
wym zadaniem wychowania mło-
dego pokolenia. Pracownicy naszej 
szkoły z radością podejmują je każde-
go dnia. 

Kanonizację Jana Pawła II pragnie-
my uczcić „Świętem Patrona Szkoły”, 
które odbędzie się w dniu 21 paź-
dziernika 2014 roku w Zespole Szkół 
Ekonomicznych im. Jana Pawła II w 
Staszowie. Ten dzień to punkt kulmi-
nacyjny naszych uroczystości. 

Obchody „Święta Patrona Szko-
ły” trwają cały rok. Obfitują w wiele 
imprez odbywających się zarówno 
na terenie placówki, jak i powiatu 
staszowskiego. Planując działania w 
ramach tegorocznych uroczystości 
opracowaliśmy harmonogram zadań 
w odniesieniu do różnych umiejętno-
ści uczniów: literackich, plastycznych 
czy sportowych. Przyjęte cele mają 
charakter edukacyjny, wychowaw-
czy i społeczny, a ich adresatami są 
nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale 
również społeczność lokalna, w tym 
ludzie potrzebujący pomocy. Odbył 
się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o 
Janie Pawle II i konkurs klas gastrono-
micznych na wadowicką kremówkę. 
Został założony Szkolny Klub Honoro-
wych Dawców Krwi, w trakcie realiza-
cji jest film pt. „Znani oraz cenieni o 
miłości, poświęceniu i przebaczeniu”. 
W najbliższym czasie zaplanowali-
śmy: I Międzyszkolny Bieg im. Jana 

W dniu 16 października 2003 roku, w 25-rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża, Zespołowi Szkół Ekono-
micznych w Staszowie zostało uroczyście nadane imię Jana Pawła II.

„Ekonomik” w roku kanonizacji Jana Pawła II

„Różni, ale zjednoczeni” 

Pawła II, I Memoriał Pływacki ku czci 
Jana Pawła II, a także Rajd Papieski.

Jednym z istotnych duchowych 
punktów przygotowania do „Święta 
Patrona Szkoły” jest czerpanie z na-
uki Jana Pawła II przy budowaniu cy-
wilizacji miłości poprzez wolontariat. 
Idea wolontariatu oparta na zasadzie 
dobrowolności i bezinteresowności 
stanowi konkretne działanie na rzecz 
drugiego człowieka. Wnosi dobro w 
życie ludzi opuszczonych, marginali-
zowanych i stanowi element kształ-
towania prospołecznych postaw 
młodzieży. Uczniowie naszej szkoły 
przeprowadzają akcje charytatywne 
pod nazwą „Pomnik Jana Pawła II”. 
Zbierają pieniądze i rzeczy material-
ne dla Domu Dziecka w Łoniowie. 
Pomagają ludziom chorym, starszym 
i samotnym z Zakładu Opiekuńczo-
-Leczniczego w Koniemłotach. Orga-
nizują spotkania z dziećmi niepełno-
sprawnymi w Ośrodku Rehabilitacyj-
no-Edukacyjno-Wychowawczym w 
Staszowie.

Ojciec Święty zostawił nam skarb 
swego nauczania. Skarb ten jest dla 
Kościoła, a w szczególności dla Pola-
ków bardzo wielkim wyzwaniem i za-
chętą do refleksji oraz rachunku su-
mienia. Wierzymy, że nasi uczniowie 
staną na wysokości zadania. Będą 
wiernie naśladować Wielkiego Polaka 
i Wielkiego Człowieka – Jana Pawła II. 

Zespół redakcyjny Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. Jana Pawła II 

w Staszowie

Uroczyste powitanie gości nastą-
piło w hali sportowej, w obecności 
starosty staszowskiego Andrzeja 
Kruzla, wicestarosty Michała Skot-
nickiego, dyrektor LO Anny Kara-
sińskiej, nauczycieli oraz całej spo-
łeczności uczniowskiej. Ogromny 
aplauz wzbudził bogaty i atrakcyjny 
program artystyczny przygotowany 
pod kierunkiem szkolnego koordy-
natora programu, Bożeny Chmury, 
przez ks. Grzegorza Wołoszyna, Ewę 
Markiewicz, Ewelinę Strzelecką, 
Annę Banię i Marię Pęczek. Złożyły 
się nań recytacje wierszy, składanka 
piosenek w j. polskim, angielskim, 

francuskim, hiszpańskim, greckim 
i włoskim, polskie tańce narodowe 
oraz występ zespołu tanecznego 
„Kleks” Małgorzaty i Janusza Szmyr-
gałów. Po uroczystym powitaniu 
goście zwiedzili sale lekcyjne, aulę 
oraz Muzeum Szkolne. Po południu 
uczniowie i nauczyciele z zagranicz-

nych szkół zostali zaproszeni na spa-
cer po Staszowie. Nauczyciele: Ma-
ria Szewczyk oraz Tomasz Bielecki, 
wraz z uczniami klasy I D: Michałem 
Kalitą, Justyną Stępień i Agnieszką 
Strojnowską, opowiedzieli o historii 
miasta, zaprowadzili gości na sta-
szowski kirkut oraz do kościoła p.w. 

Uczniowie ze szkół Europy z wizytą w Liceum Wyszyńskiego.
W dniach od 24 do 28 marca 2014 r. Liceum im. ks. kard. Stefana Wy-

szyńskiego w Staszowie gościło 39-osobową grupę uczniów i nauczycieli 
ze szkół średnich z Francji, Hiszpanii, Grecji  i Włoch. Była to kolejna wizy-
ta robocza w ramach realizowanego przez szkołę Projektu „Comenius”, 
którego bieżąca edycja realizowana jest pod hasłem: „Różni, ale zjedno-
czeni – różnice kulturalne, przyrodnicze i gastronomiczne w Europie”. 
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św. Bartłomieja Apostoła. Uczestni-
cy wycieczki dowiedzieli się również 
o wynikach prowadzonych w szkole 
eksperymentów i programów au-
torskich związanych z historią mia-
sta i regionu.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się 
od prezentacji multimedialnej przy-
gotowanej przez historyka Tomasza 
Bieleckiego, który zabrał słuchaczy, 
zgromadzonych w auli szkolnej, w 
wirtualną podróż po grodach i zam-
kach średniowiecznych na Ziemi 
Staszowskiej. Następnie zagraniczni 
goście udali się do Starostwa Powia-
towego w Staszowie. Powitani ser-
decznie przez starostę Andrzeja Kru-
zla, wysłuchali ciekawych wykładów 
na temat pracy samorządu lokalne-
go oraz polskiego systemu oświaty. 
Kolejnym punktem programu była 
wizyta w Zespole Szkół w Sichowie 
Dużym, gdzie uczniowie i nauczy-
ciele mieli okazję poznać polskie 
tradycje kulinarne dotyczące Świąt 
Wielkanocnych, a przy okazji skosz-
tować staropolskich smakołyków. 
Wieczorem, w myśl zasady „w zdro-
wym ciele – zdrowy duch”, goście, 
nauczyciele i uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w rozgrywkach i zaba-
wach sportowych oraz zajęciach ta-
necznych z aerobiku, przygotowa-
nych przez nauczycieli wychowania 
fizycznego: Mariusza Brudka, Piotra 
Cieślę, Huberta Gondka, Sławomi-
ra Gibowskiego, Ewy Markiewicz, 
Marka Morawskiego i Włodzimierza 
Mrówkę. 

Następnego dnia wizyty ucznio-
wie z zaprzyjaźnionych szkól zasiedli 
razem z naszą młodzieżą w szkol-
nych ławkach na lekcjach biologii, 
chemii, j. łacińskiego, j. polskiego i 
matematyki. W trakcie zajęć mie-
li okazję przyjrzeć się bliżej polskim 
programom i sposobom nauczania, 
a także porozmawiać z rówieśni-
kami. Kolejnym punktem progra-

mu była wizyta w Nadleśnictwie 
Staszów. Gospodarze przygotowali 
dla przybyłych wiele atrakcji. Nie-
zwykle ciekawą prelekcję na temat 
gospodarki lasów państwowych wy-
głosił nadleśniczy Adam Lubera. Od-
były się też konkursy z nagrodami, 
dotyczące rozpoznawania gatunków 
drzew iglastych oraz umiejętności 
wymawiania polskich nazw roślin i 
zwierząt. Spotkanie zakończył po-
częstunek, a uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe podarunki. Po południu 
młodzież z Francji, Hiszpanii, Grecji i 
Włoch, wraz z nauczycielami i gosz-
czącymi ich uczniami, udała się na 
wycieczkę do pobliskich Kurozwęk. 
Tam miała okazję zwiedzić zespół 
pałacowy rodziny Popielów oraz 
wziąć udział w egzotycznym „Safari” 
wśród bizonów. Następnie uczestni-
cy projektu udali się do Szydłowa. 
Zachwyt wzbudził widok pięknie 
zachowanych murów obronnych, 
miejscowej synagogi z unikalnymi 
zbiorami judaików oraz ruin królew-
skiego zamku. Goście wysłuchali też 
opowieści Tomasza Bieleckiego o hi-
storii i zabytkach architektonicznych 
miasta. 

Przed Starostwem Powiatowym w Staszowie.

W czasie powitania gości w hali sportowej LO.

Na przedostatni dzień wizyty za-
planowano wycieczkę do kopalni soli 
w Wieliczce. Podczas trwającej ponad 
dwie godziny wędrówki podziemny-
mi korytarzami zwiedzający zobaczyli 
m.in. przepiękną, wykutą w soli ka-
plicę św. Kingi. W drodze powrotnej 
złożyli jeszcze krótką wizytę w magicz-
nym Krakowie.

Ostatni dzień pobytu rozpoczął się 
od wizyty w Fabryce Bombek Lucyny 
Gozdek w Staszowie. Feeria barw i 
wzorów na świątecznych ozdobach 
zachwyciła naszych zagranicznych 
przyjaciół; niemal każdy chciał zabrać 
ze sobą choćby najmniejszą pamiątkę. 

Chwile pożegnania przed budyn-
kiem szkoły przepełnione były wzru-
szeniami i ostatnimi rozmowami, 
podczas których uczniowie zapewnia-
li, że nigdy nie zapomną gościnnego 
Staszowa. 

Dzięki tej wizycie wszyscy poczu-
li, że są członkami tej samej, euro-
pejskiej rodziny – „różni, ale zjedno-
czeni”. Powstały nowe przyjaźnie, 
wzrósł poziom znajomości języków 
obcych, a przede wszystkim udało 
się rozpropagować i utrwalić ob-
raz bogatej polskiej historii, kultury 
i gościnności. Na taki efekt złożyły 
się starania wielu życzliwych ludzi, 
głównie władz samorządowych, dy-
rekcji szkoły, nauczycieli, uczniów 
i rodziców, którzy tak serdecznie 
przyjęli w swoich domach zagra-
nicznych gości. Szczególna rola 
przypadła nauczycielom języków 
obcych: Bożenie Chmurze, Jackowi 
Blicharzowi, Iwonie Burzyńskiej Mi-
chałowi Poziomkowi, Annie Sobie-
niak i Marii Szewczyk, którzy na czas 
wizyty wcielili się w rolę tłumaczy.

Organizatorzy 
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W tym roku, po raz kolejny nasz 
wyjazd był niecodzienną atrakcją 
dla dzieci. Pozwoliła na to Państwa 
wyjątkowa hojność. Podróżowali-
śmy komfortowym autokarem w 
towarzystwie roześmianych dzieci 
oraz zapewniających troskliwą opie-
kę sióstr zakonnych i wolontariuszy 
kwestujących w trakcie grudniowych 
zbiórek.  Zebrane środki finansowe z 
naddatkiem pokryły koszty fascynu-
jącej podroży.

Dzień pełen atrakcji rozpoczęli-
śmy na krakowskim lotnisku BALICE.  
Niezwykle interesujące prezentacje 
„Zawody na lotnisku” oraz  „Ścież-
ka pasażera” przeprowadzili prze-
mili pracownicy krakowskiego lot-
niska.  Widoki  z tarasu na lądujące 
i startujące samoloty .... zamykały 
uszy i otwierały buzie (z zachwytu) 
nam wszystkim. Nietypowo (bo nie 
jak dotychczas - na koniec podróży) 
- wizyta w Mc Donald’s w Sosnow-
cu, pozwoliła zregenerować siły 
przed dalszymi atrakcjami. Rejs w 
towarzystwie Skarbnika (dobry du-
szek Kopalni Rud Srebra i Ołowiu w 
Tarnowskich Górach) podziemnymi 
korytarzami Sztolni Czarnego Pstrą-
ga, bardzo spodobał się zarówno 
młodym  jak i trochę starszym (wy-
chowankowie sióstr zakonnych to 
trzydziestoosobowa grupa dzieci w 
wieku od 3 do 18 lat). Kontynuacją 

miłych chwil na śląskiej ziemi, była 
radosna zabawa w Parku Wodnym 
Tarnowskie Góry. Szalona zabawa w 

budziły nas wszystkich. Na zakoń-
czenie podzieliliśmy się wrażeniami 
z całego dnia w trakcie pożegnania 
z dziećmi i siostrami zakonnymi w 
Pacanowie. Obdarowani serduszka-
mi (przygotowanymi przez dzieci), 
jak co roku, ocierając łzy wzruszenia, 
wracaliśmy do Połańca. 

Obecność na każdym wyjeździe, 
chłopaków (i w tym roku jednej 
dziewczyny) prowadzących kwestę, 
jest miłą tradycją. Jest to również ko-
nieczność, z uwagi na zapewnienie 
bezpiecznej zabawy, małych dzieci w 
wodzie. Dla nas jako organizatorów 
akcji, obecność naszych wychowan-
ków ma jeszcze jeden wymiar. W dzi-
siejszych (niełatwych, jeżeli chodzi o 
szeroko pojęte kształtowanie postaw 
młodych ludzi, czasach), pokazanie 
młodzieży efektów ich pracy (radość 
dzieci) -  jest dla nich ogromną mo-
tywacją do kolejnych aktywności. 
Aktywności, mających na celu ofia-
rowania pomocy i niesienia radości 
potrzebującym. Obecna grupa wo-
lontariuszy jest trzynastym kolejnym 
rocznikiem uczniów prowadzących 
akcję. Taka postawa bardzo cieszy! 
W tym roku kwestowało 10 uczniów 
klasy IIa TE. Bez Waszego zaangażo-
wania ta akcja nie byłaby możliwa!

W sobotę 11 stycznia br., wyruszyliśmy w kolejną (osiemnastą już!) 
„Mikołajkową Podróż Marzeń”, zorganizowaną specjalnie dla wychowan-
ków Domu Dziecka im. Ojca Gwidona w Pacanowie. 

„Mikołajkowa Podróż Marzeń” 
... to już 13 LAT

Dzień pełen atrakcji rozpoczęliśmy na krakowskim lotnisku Balice.

cd. na następnej str.

W Parku Wodnym Tarnowskie Góry.

wodzie (jak co roku prowadzona pod  
czujnym nadzorem wolontariuszy z 
Technikum Elektronicznego  - siostry 
zakonne nie uczestniczą w wodnych 
zabawach, a regulamin każdego z 
parków wodnych wymaga współ-
pracy opiekunów grupy z lokalnymi 
ratownikami). Piracka sceneria i at-
mosfera parku wodnego oraz zaba-
wy na ogromnej sztucznej fali oraz w 
zimnym basenie zewnętrznym - roz-

To dzięki Państwa (osób, które 
wrzuciły pieniążki do puszek) hojno-
ści wyjazd do Tarnowskich Gór, był 
kolejnym, niezapomnianym świętem 
dla dzieci, tak bardzo spragnionych 
radosnych chwil. Wyjazd mikołaj-
kowy jest dla wychowanków Domu 
Dziecka, niemal jedyną szansą na 
nowe, pozytywne, niezapomniane 
doznania. Gdyby nie Państwa finan-
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sowe wsparcie -  ten wyjazd pozo-
stałby w sferze marzeń!

W trakcie  przeprowadzonej w 
ostatnich dniach listopada kwesty, 
zebraliśmy  dokładnie   3 450 zł.   

Za pozostałe po wyjeździe pie-
niążki zakupiliśmy dla dzieci zesta-
wy gier Scrabble (2 sztuki Junior, 2 
sztuki Original i 1 DeLUX - taki ze-
staw zapewni rozrywkę i naukę dla 
wszystkich wychowanków). Wierzy-
my, że dzieci, dzięki kultowej grze 
słownej, jeszcze bardziej wzbogacą 
swoje słownictwo i wysokie umiejęt-
ności humanistyczne. Wiosną przy-
jedziemy do Pacanowa z uczniami 
z Technikum i z lekkimi obawami 
podejmiemy wyzwanie gry z naszy-
mi przyjaciółmi. W tym roku naszą 
akcję dodatkowo wsparli: Zarząd 
Portu Lotniczego w Krakowie (bez-
płatne zajęcia dla dzieci: „Zawody 
na lotnisku” oraz  „Ścieżka pasaże-
ra”), McDonalds Polaska (Restaura-
cja Sosnowiec. ul. Kresowa) - grati-

Wizyta w Mc Donald’s w Sosnowcu.

sowy posiłek dla 
wszystkich dzieci, 
ZIDMA TRANS - 
Pan Zbigniew Wią-
cek - super cena,  
bezpiecznej i kom-
fortowej podróży,  
Sztolnia Czarnego 
Pstrąga - 5 sztuk 
gratisowych bile-
tów.  

R o z l i c z e n i e : 
Wynik finanowy 
kwesty: 3450 zł. 
Wydatki: wynaję-
cia autokaru: 1100 
zł, bilety wstępu do Sztolni Czarnego 
Pstrąga: 437,50 zł, bilety wstępu do 
Parku Wodnego: 636 zł, SCRABBLE 
(2 x Junior, 2 x Original, 1 x DeLUX): 
499 zł, „dodatkowe” zakupy w Mc 
Donlads: 45,50 zł, wydruk plakatów 
na tegoroczną akcję: 55 zł. Razem 
wydatki: 2773 zł. Bilans: + 667 zł. 
(przeznaczymy je na wiosenny krót-

ki wyjazd na basen lub dołożymy do 
kolejnego wyjazdu  mikołajkowgo 
– to w zależności od decyzji sióstr 
zakonnych) Jeszcze raz SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY !!!

Jacek Śledź i  Mariusz Zyngier wraz 
z uczniami klasy II a  

Technikum Elektronicznego w Połańcu. 

Życzenia i upominek przekazał starosta staszowski Andrzej Kruzel, który od swego dzieciństwa  
znał Szanowną Jubilatkę.

Mszę świętą koncelebrowaną oprawili: proboszcz parafii pw. św. Augustyna w 
Kurozwękach ks. kan. Jerzy Rybusiński i ks. Marek Wójcik – proboszcz parafii pw. 

NMP Matki Kościoła z Pasztowej Woli k/Iłży. Spotkanie rodzinne  miało miejsce w kurozwęckim pałacu.

Po mszy świętej, jej uczestnicy 
spotkali się w kurozwęckim pałacu, 
gdzie Dostojna Jubilatka odebrała 
liczne życzenia, podarunki i kwiaty, 
zarówno od członków najbliższej ro-
dziny, jak i przedstawicieli władz sa-
morządowych i urzędów. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 28 lutego br. Pani Fran-
ciszka Pyrek z Kurozwęk obchodzi-
ła swoje 100. urodziny. Z tej oka-
zji w kościele pw. św. Augustyna 
została odprawiona msza święta 
dziękczynna, którą celebrowali: 
proboszcz parafii ks. kan. Jerzy Ry-
busiński i ks. Marek Wójcik – pro-
boszcz parafii pw. NMP Matki Ko-
ścioła z Pasztowej Woli k/Iłży, z racji 
znajomości z Panią Franciszką, jaka 
zrodziła się w czasie organizacji 
przez księdza Marka spotkań oazo-
wych w Kurozwękach.

100 lat Pani Franciszki
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Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie 
to jednostka oświatowa, której celem jest kształcenie 
młodzieży i osób dorosłych. Obecnie dla młodzieży 
szkolnej prowadzimy praktyczną naukę zawodu w 
formie stacjonarnej w bardzo dobrze wyposażonych 
pracowniach i pomieszczeniach dydaktycznych. CKP 
to również ośrodek, w którym przeprowadzane są 
zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje 
zawodowe, prowadzone są Kwalifikacyjne Kursy 
Zawodowe i szkolenia. 

Uczniowie CKP w Staszowie kształcą się obecnie w 
następujących zawodach:
- stolarz,
- blacharz samochodowy,
- mechanik-monter maszyn i urządzeń,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- technik pojazdów samochodowych,
- technik mechanik,
- technik drogownictwa,
- technik budownictwa.

CKP prowadzi usługi w zakresie: 
- stolarstwa,
- regulacji silników i geometrii układu kierowniczego w 

pojazdach,
- regulacji ustawienia świateł,
- wymiany ogumienia i wyważania kół, 
- napraw blacharskich i konserwacji pojazdów,
- mechanicznej obróbki skrawaniem, 
- spawalnictwa,
- organizowania kursów np. BHP, komputerowych,
- innych usług zleconych. 

Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzi 
własną Stację Kontroli Pojazdów.

SKP prowadzi usługi w zakresie:
- przeglądów rejestracyjnych samochodów osobowych 

i ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t.,
- motocykli i skuterów,
- pojazdów zasilanych gazem, 
- ciągników rolniczych. 

CKP od roku 2005 przeprowadza zewnętrzne 
egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w 
następujących zawodach:

1. elektromechanik pojazdów samochodowych, 
2. blacharz samochodowy, 
3. mechanik - monter maszyn i urządzeń, 
4. stolarz, 
5. sprzedawca, 
6. kucharz małej gastronomii. 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie 
zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa 
w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. To nowa forma 
kształcenia, „nowość” Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
to elastyczne - nowoczesne kształcenie zawodowe. 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe skierowane są do 
osób dorosłych, które będą mogły zdobyć lub uzupełnić 
kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł w określonym 
zawodzie. 

W Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych mogą 
uczestniczyć wszystkie osoby, bez względu na 
wykształcenie. Jedynym wymogiem jest ukończone 18 
lat.

Oferta CKP skierowana jest do osób, które myślą o:
- podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych,
- otworzeniu własnej działalności gospodarczej,
- zdobyciu nowego zawodu,
- zmianie pracy.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe prowadzone 
są według programów nauczania uwzględniających 
podstawę programową MEN kształcenia w zawodach, 
w zakresie jednej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej 
kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o 
ukończeniu kursu. Dzięki podziałowi każdego zawodu na 
kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się 
lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych.

Słuchacz KKZ uzyskuje tytuł w zawodzie, gdy zda 
egzamin na określoną kwalifikację przypisaną do danego 
zawodu. Egzaminy organizują Okręgowe Komisje 
Egzaminacyjne, egzaminy będą przeprowadzane w 
szkołach, placówkach i u pracodawców dla każdej 
wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji. Jeśli słuchacz 
zda wszystkie egzaminy przypisane do danego zawodu 
i posiada wykształcenie średnie otrzymuje tytuł technika 
w tym zawodzie.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający 
otrzyma - świadectwo potwierdzające kwalifikację 
w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa 
potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji 
wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom 
wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma 
dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym 
zawodzie.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie 
organizuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w 
następujących zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- blacharz samochodowy,

JAK ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD?
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- murarz-tynkarz,
- betoniarz-zbrojarz,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w 

budownictwie,
- stolarz,
- fryzjer,
- krawiec,
- sprzedawca,
- piekarz,
- cukiernik,
- kucharz, 
- wędliniarz. 

Dla absolwentów szkół zawodowych Centrum 
Kształcenia Praktycznego stwarza szansę na 
uzupełnienie kwalifikacji do zawodów:
- technik pojazdów samochodowych,
- technik technologii żywności,
- technik usług fryzjerskich,
- technik mechanik,
- technik budownictwa,
- technik handlowiec,
- technik technologii drewna,
- technik informatyk,
- technik mechatronik.

Wszystkim kandydatom gwarantujemy profesjonalną 
kadrę dydaktyczną, znakomitą bazę szkoleniową, 
zajęcia przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu 
technicznego oraz dogodne dla wszystkich uczestników 
terminy zajęć szkoleniowych w systemie zaocznym.

Dane kontaktowe: 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Staszowie 
tel/fax: (015) 864-39-65
kom: 517-370-420
www.ckpstaszow.pl
e-mail: sekretariat@ckpstaszow.pl
 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy 

do współpracy ! 
Tekst i fotografie:

 mgr inż. Jerzy Jabczuga 
 dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie

Zajęcia praktyczne Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych - kucharz.

Zajęcia praktyczne Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – spawacz.

Zajęcia w pracowni stolarskiej.Zajęcia w pracowni elektromechanika pojazdów samochodowych.
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„Anielski” przegląd kolęd i pastorałek

Swoje umiejętności i zdolności 
wokalne na scenie zaprezentowało 
32 uczestników w trzech kategoriach 
wiekowych: dzieci, młodzież i doro-
śli. Artyści zachwycili słuchaczy pięk-
nem głosu i oryginalnością prezen-
tacji. Dobór repertuaru oraz walory 
artystyczne wykonawców oceniła 
zgromadzona publiczność przyzna-
jąc Grand Prix w każdej z kategorii. 
Wśród laureatów znaleźli się:

Kategoria – dzieci: Grand Prix: – 
Eliza Kurowska „Światłość nad Betle-
jem”, Wyróżnienie: Aleksandra Nale-
pa „W żłobie leży”, Patrycja Świerk 
i Vanessa Woś „Aniołek maleńki jak 
wróbelek”.

Kategoria – młodzież: Grand Prix: 
– Dominika Stolicka „Znak pokoju”, 
Wyróżnienie – Klaudia Gołda „Pierw-
sza gwiazdka”, Sylwia Zielono „Lulaj 
Go Matko”.

Nagroda Organizatora:– Natalia 
Kos, Kamila Nowak „Uciekali”.

Kategoria – do-
rośli: Grand Prix: 
– Wanda Bolon 
„Mizerna cicha”, 
„Przystąpmy do 
szopy”.

W s p a n i a ł y m 
d o p e ł n i e n i e m 
wyjątkowej at-
mosfery przeglą-
du była wystawa 
autorska Jadwigi 
Kotlarz – cenio-
nej malarki Ziemi 
Staszowskiej. Ar-

tystki, której żadna z technik pla-
stycznych nie jest obca, a jej liczne 
prace zdobią wnętrza kościołów w: 
Staszowie, Rytwianach i Małkini ( Die-
cezja Łomżyńska ) a także kaplicy w 
Oględowie. Ekspozycja, którą mogli 
podziwiać uczestnicy i goście w Cen-
trum Kultury, zawiera zbiór 55 prac 
ukazujących postacie aniołów i dzie-
ci, malowanych na płótnie, papierze, 
desce, różnymi technikami w połą-
czeniu z metodą collage. Goście, wy-
powiadający się  podczas tego wie-
czoru, zgodnie twierdzili, że Jadwiga 
Kotlarz to osoba  bardzo pracowita, 
utalentowana i wrażliwa. A jej prace 
to odbicie piękna jej duszy. Oprócz 
tematyki sakralnej maluje również 
pejzaże, portrety, kwiaty oraz mar-
twą naturę. Uhonorowana została 
wieloma nagrodami i wyróżnienia-
mi. Jest członkiem Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków Świętokrzyskich 

W dniu 24 stycznia 2014 r. Centrum Kultury w Łubnicach, kultywując polską tradycję i propagując śpiewa-
nie kolęd, zorganizowało Przegląd Kolęd i Pastorałek. Przegląd rozpoczął się o godz. 1700 w sali widowiskowej, 
gdzie uczestników i gości przywitała dyrektor Centrum Kultury Aleksandra Stachniak. Wśród zaproszonych go-
ści znaleźli się: starosta staszowski Andrzej Kruzel, radny Rady Powiatu Janusz Bąk, naczelnik Wydziału Promocji 
i Współpracy z Zagranicą w Starostwie Powiatowym w Staszowie Jan Mazanka, sekretarz Gminy Łubnice Leszek 
Ziółek, o. Trynitarz Piotr Graduszewski oraz kierownik USC Elżbieta Nowak. Dopisali licznie mieszkańcy gminy 
Łubnice, pedagodzy szkolni i młodzież kibicująca artystom.

w Kielcach. W roku 2013 otrzymała 
prestiżową Świętokrzyską Nagrodę 
Kultury, ustanowioną przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego za 
szczególne osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej. Od roku 
1999 namalowała i wykonała ponad 
1900 prac. Pierwsza wystawa Jadwi-
gi Kotlarz w Centrum Kultury to za-
powiedź owocnej współpracy, której 
pokłosiem ma być przyszłoroczny 
plener malarski. Patronat nad Prze-
glądem Kolęd i Pastorałek objął Wójt 
Gminy Łubnice Anna Grajko.

Tekst i foto: Aneta Śmiszek.  
Centrum Kultury w Łubnicach

Laureaci przeglądu z organizatorami festiwalu i gośćmi honorowymi. Licznie zgromadzona publiczność podczas przeglądu.

Najlepsi wykonawcy otrzymali Grand Prix w każdej z kategorii: Eliza Kurowska 
(dzieci), Dominika Stolicka (młodzież) i Wanda Bolon (dorośli), nagrody wręczali: 

starosta staszowski Andrzej Kruzel i ojciec Paweł z Zakonu Trynitarzy.

Pani Jadwiga Kotlarz z nie swoimi ,,aniołkami”. 
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Pierwsi z prawej: chłopcy z Gimnazjum nr 2 w Staszowie.

Kuba na I miejscu. Szymon i Norbert.

Rywalizacja miała charakter ogól-
nopolski i przeprowadzona była w 
trzech etapach: powiatowym, woje-
wódzkim i ogólnopolskim. Do każ-
dego następnego etapu kwalifiko-

wali się tylko zwycięzcy w kategorii 
drużynowej. Województwo święto-
krzyskie, a zarazem Staszów, w kon-
kurencji karabinu pneumatycznego 
chłopców reprezentowali ucznio-

W dniach 21-22 marca br., w hali Miejskiego Ośrodka Sportu w Krośnie odbył się Finał VI Ogólnopolskiej 
Gimnazjady Strzeleckiej. Patronat sportowy nad zawodami objął Polski Związek Strzelectwa Sportowego, a do 
organizacji włączył się Polski Komitet Olimpijski. 

Finał VI Ogólnopolskiej Gimnazjady Strzeleckiej 

Strzelano w Siedlcach

wie Publicznego Gimnazjum nr 2 
Staszowie: Jakub Śmistek, Norbert 
Wawrzyk i Szymon Kotyra, którzy na 
co dzień trenują pod opieką trene-
ra Marcina Szymańskiego w klubie 
UMKS „NIEDŹWIADEK” przy Zespole 
Szkół im. St. 

Do Krosna, na finał, zjechało po-
nad stu najlepszych zawodników i 
zawodniczek z całej Polski w kate-
gorii młodzika i juniora młodszego ( 
roczniki od 1998 do 2000 ) między 
innymi zawodnicy Kadry Narodowej 
i rekordziści kraju. Z naszych zawod-
ników najlepiej spisał się Jakub Śmi-
stek, który w pierwszej serii strzelań 
uzyskał wynik 95 na 100 w następ-
nych odpowiednio 92 i 93 dzięki 
czemu wystrzelał w Krośnie swój 
nowy rekord życiowy 280 pkt. na 
300 możliwych. Wynik ten pozwolił 
Kubie zająć dobre piąte miejsce w 
gronie najpszych gimnazjalistów w 
Polsce. 

Marcin Szymański

Pierwszego dnia rywalizacji, za-
wodnicy ze Staszowa zaprezentowa-
li się bardzo dobrze. Jakub Śmistek 
stanął na drugim stopniu podium w 
rywalizacji młodzików, ustanawiając 
jednocześnie swój nowy rekord ży-
ciowy  281 pkt na 300 możliwych. 
Norbert Wawrzyk też poprawił swój 
najlepszy wynik, który teraz wynosi 
266 pkt, co pozwoliło mu zająć dzie-
wiąte miejsce. Natomiast Szymon 
Kotyra uzyskał wynik 243 pkt i zajął 
czternaste miejsce. 

Drugiego dnia zawodów Kuba 
zajął miejsce czwarte, Norbert je-
denaste, a Szymon czternaste. Po 
zsumowaniu wyników z dwóch dni 
rywalizacji, najlepszym zawodnikiem 
w gronie młodzików okazał się Jakub 
Śmistek, z łącznym wynikiem 554 
pkt. Jednocześnie zakwalifikował się 
do ścisłego finału „Zlotu Orlików”. 

Natomiast w  finale „Strzelania w 
sieci” z dobrej strony zaprezentował się 
Kuba, zajął ostatecznie szóste miejsce. 
Wyjazd na zawody możliwy był dzięki 
dofinansowaniu z Urzędu Miast i Gmi-
ny Staszów. Serdecznie dziękujemy.

Tekst: Marcin Szymański
Foto: Mariusz Siłka

W dniach 27-30 marca br., w Siedlcach, odbyły się tegoroczne ogólnopolskie zawody strzeleckie VII „Zlot Or-
lików” oraz finał zawodów „Strzelanie w sieci” młodzików. Jedynymi przedstawicielami naszego województwa 
byli podopieczni trenera Marcina Szymańskiego: Jakub Śmistek, Norbert Wawrzyk i Szymon Kotyra. Wszyscy 
startowali w konkurencji  karabinu pneumatycznego młodzików. Zawodnikom towarzyszył trener Mariusz Siłka.
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To nasz świat… 
Kwiecień 2014 roku to wyjąt-

kowy czas dla Polaków i całego 
chrześcijańskiego świata. Przy-
bliża nas do świąt Wielkiej Nocy 
i Niedzieli Miłosierdzia Bożego, 
a zdominuje go wydarzenie nie-
zwykłe, ważna, niepowtarzalna 
uroczystość religijna, która odbę-
dzie się 27 kwietnia 2014 roku w 

Watykanie, podczas której dwaj błogosławieni papieże: 
Jan Paweł II oraz Jan XXIII, zostaną ogłoszonymi świę-
tymi Kościoła katolickiego. Jan Paweł II zostanie kanoni-
zowany dziewięć lat po śmierci i trzy lata po beatyfika-
cji, zaś Jan XXIII pół wieku po śmierci i trzynaście lat po 
beatyfikacji. 

Z wielkim wzruszeniem czekamy na tę „największą 
radość Kościoła katolickiego”, jak o uroczystości kano-
nizacji, w homilii z 22 czerwca 1983 roku, w Krakowie, 
Jan Paweł II mówił: „Kościół bowiem, jak to przypomniał 
Sobór Watykański II, ma stale przypominać wszystkim 
powołanie do świętości - i ma też do tej świętości pro-
wadzić swoich synów i córki. Gdy świętość ta zostaje w 
sposób uroczysty stwierdzona - na drodze beatyfikacji, 
a zwłaszcza kanonizacji - Kościół raduje się szczególną 
radością. Jest to poniekąd największa radość, jakiej może 
doznać w swej ziemskiej wędrówce”.

Do tego tematu nawiązał ponownie w Starym Sączu. 
Podczas Mszy św., w dniu 16 czerwca 1999 roku, wyja-
śniał: „Gdy dziś pytamy, jak uczyć się świętości i jak ją 
realizować…(….). Dzisiejszy świat potrzebuje święto-
ści chrześcijan, którzy w zwyczajnych warunkach życia 
rodzinnego i zawodowego podejmują swoje codzienne 
obowiązki; którzy pragnąc spełniać wolę Stwórcy i na 
co dzień służyć ludziom, dają odpowiedź na Jego przed-
wieczną miłość. Dotyczy to również takich dziedzin życia, 
jak polityka, działalność gospodarcza, społeczna i prawo-
dawcza. Niech i tu nie braknie ducha służby, uczciwości, 
prawdy, troski o dobro wspólne nawet za cenę wielko-
dusznej rezygnacji ze swego, na wzór świętej księżnej 
tych ziem! Niech i w tych dziedzinach nie zabraknie pra-
gnienia świętości, którą zdobywa się przez kompetentne, 
służebne działanie w duchu miłości Boga i bliźniego”.

Te papieskie wypowiedzi, po latach, są nadal aktu-
alne. W 2014 roku, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach bliżej je interpretowali i wyjaśniali, mówiąc 
o świętości Jana Pawła II, wieloletni rzecznik Stolicy Apo-
stolskiej razem z osobistym sekretarzem Jana Pawła II 
kard. Stanisławem Dziwiszem.

 „Dlaczego Kościół czyni kogoś świętym? Kościół nie 
czyni nikogo świętym. To, co zrobi papież Franciszek 27 
kwietnia, to będzie tylko potwierdzenie faktu, że życie 
Jana Pawła II było życiem człowieka świętego” – mówił 
Joaquín Navarro-Valls.  „Świętość ma zawsze oblicze 
osoby, która żyje świętością” - uzupełnił, a świętość 
naszego Papieża, Jana Pawła II streścił w trzech sło-
wach: „modlitwa, praca i uśmiech”. Opowiadał o tym, 
że Ojciec Święty spędzał długie godziny na modlitwie w 
intencjach, które przesyłali ludzie w listach do Watykanu. 
Wyciągał z klęcznika małe karteczki i trwał na modli-

twie. Mówiąc o pracy papieża Polaka zauważył, że Ojciec 
Święty „nie tracił żadnej minuty i – co ciekawe – nigdy 
się nie śpieszył”. Dodał również, że Jan Paweł II był czło-
wiekiem radosnym. „Cokolwiek by się nie działo – zawsze 
był uśmiechnięty”. Tę swoją wypowiedź uzupełnił dalej 
stwierdzeniem: „Kościół z dwóch powodów potwierdza 
świętość papieża Polaka. Po pierwsze powinniśmy naśla-
dować jego święte życie. Poza tym czasami potrzebujemy 
pośredników w kontakcie z Panem Bogiem”.

Metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz, który 
„u boku Świętego” spędził dziesiątki lat, z nieukrywanym 
wzruszeniem, mówił o tym, że Jan Paweł II był człowie-
kiem absolutnie ubogim: „Nigdy nic nie miał. Nie znał się 
na pieniądzach. I nie chciał – to był jego wybór. Honora-
ria, które otrzymywał w Krakowie, przekazywał na dusz-
pasterstwo młodzieży albo inteligencję i ludzi kultury. Tak 
ich wspierał, żeby nikt o tym nie wiedział”. 

Do dzisiaj, codziennie do Watykanu napływają listy do 
Jana Pawła II, często adresowane „Jan Paweł II. Niebo”, w 
których ludzie piszą do Papieża jak do żywej osoby. Zosta-
wiają także swoje listy na grobie papieża Polaka. Pani 
Aleksandra Zapotoczny, która przygotowywała i opraco-
wała „Wielką ilustrowaną księgę cudów”, czytała wszyst-
kie listy, opowiada: „Ludzie pisali otwierając swoje serce. 
Niektóre listy są cząstką spowiedzi. Inne są poplamione 
kroplami łez, bo ktoś pisał i płakał”.

Ks. kard. Dziwisz, papieski sekretarz, twierdzi, że Jan 
Paweł II odpowiada na listy przysłane do Watykanu: „ta 
korespondencja ciągle trwa. Ludzie otrzymują odpo-
wiedzi w różny sposób – przede wszystkim łaski, znaki i 
nawet wiele cudów. Proszą i otrzymują”.

Jeśli dzisiaj, przed zbliżającą się „podwójną radością 
Kościoła” i naszym, Polaków szczególnym wzruszeniem i 
biciem serca, zastanowimy się, czy głos naszego Papieża 
– Wielkiego Nauczyciela, Jego nauczanie i prorocze słowa 
przyjęliśmy do realizacji, to niestety, musimy zauważyć i 
przyznać, że, mówiąc najdelikatniej: powierzchownie, 
niedokładnie i niedbale wykorzystujemy Jego, Ojca Świę-
tego, mądre nauczanie, a przecież kochamy Go, prosimy 
w modlitwach o wstawiennictwo za nami u Stwórcy, a 
tak naprawdę nie znamy Jego przemyśleń o Bogu, o czło-
wieku, a świecie, o tym, jak w nim odnaleźć swoje miej-
sce i powinności wobec wiary, bliźnich, społeczeństwa, 
państwa. Warto więc na nowo wsłuchać się w słowa Ojca 
Świętego, Papieża Polaka, który dzisiaj „z Domu Ojca 
patrzy na nas i nam błogosławi”.

Patrzy z miłością, ale tez z pobłażaniem i wyrozumia-
łością, na młodych, do których zwracał się pamiętnymi 
słowami: „Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście 
nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!”.  Ufał 
młodym, wierzył i zachęcał: „Bądźcie na tym świecie nosi-
cielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na 
co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmar-
twychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszko-
dami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę 
na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystu-
sowi”.

Czy młodzież pamięta te słowa Ojca Świętego? Czy 
je realizuje w swoim życiu? Może dzisiaj, przed tą „naszą 
radością oczekiwania” warto i nam dorosłym doko-
nać rachunku sumienia, bo nie udało się nam „odrobić 
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poprawnie tego domowego zadania”. Można i należy je 
teraz systematycznie uzupełniać. To jest przecież nasze 
zobowiązanie i powinność wobec Świętego Papieża, Jana 
Pawła II.

O naszym umiłowanym Ojcu Świętym, bł. Janie Pawle II, 
Orędowniku Bożego Miłosierdzia, można pisać tylko wiel-
kimi literami, słowami wyjątkowymi, których aż trudno 
wyszukać w bogatej przecież polskiej mowie, ażeby wier-
nie i prawdziwie ukazać Jego wielkość. Swoim świętym 
życiem, nauczaniem, miłością do ludzi, wreszcie ogrom-
nym cierpieniem zdobył naszą, Polaków, wieczną miłość 
od chwili, kiedy zasiadł na Stolicy Piotrowej.

Staszowianie z radością oczekują na kanonizację Wiel-
kiego Papieża, chociaż, tak jak miliony ludzi na świecie, 
uznają już świętość bł. Jana Pawła II i za jego pośrednic-
twem proszą Stwórcę o potrzebne im łaski. I otrzymują je.

Staszów i jego mieszkańcy przygotowują się do tego 
historycznego wydarzenia. Miasto zamierza, także w 
ramach obchodów rocznicy nadania praw miejskich dla 
Staszowa, zorganizować uroczystą sesję Rady Miasta w 
dniu 11 kwietnia br., w czasie której będzie można obej-
rzeć spektakl poetycko – muzyczny „Co może jeden czło-
wiek”, opracowany i wyreżyserowany przez aktora Jana 
Nowickiego z muzyką C. Chmiela, M. Stryszowskiego i J. 
Kaczmarskiego oraz poezją Jana Pawła II, ks. J. Twardow-
skiego, B. Leśmiana. Cz. Miłosza i J. Nowickiego.

 Staszowski Ośrodek Kultury zaprasza w dniu 2 kwiet-
nia br., na spotkanie z p. Dorotą Sobolewską-Bielecką, 
autorką książek o tematyce ochrony życia. Po spotkaniu - 
spektakl teatralny „Kocham cię życie”, w wykonaniu sekcji 
teatralnej SOK, a po spektaklu spotkanie ze specjalistami 
w zakresie etyki, psychologii i spraw społecznych.

O duchowym przygotowaniu staszowian do kanoniza-
cji bł. Jana Pawła II- Papieża Polaka mówi proboszcz parafii 
św. Bartłomieja, ks. Szczepan Janas: „W ramach „przeka-
zywania światu iskry miłosierdzia”, do czego wzywał bł. 
Jan Paweł II, a w 2003 roku pobłogosławił ogień, który 
od tamtej pory płonie nieustannie w łagiewnickiej świą-
tyni, przekazany kolejno delegacjom młodzieży, trafi do 
naszych staszowskich parafian w niedzielę 27 kwietnia, 
w dniu kanonizacji Ojca Świętego bł. Jana Pawła II. Będą 
mogli oni zanieść ogień do własnych domów. Czas przed 
kanonizacją Papieża jest, jak w każdej parafii, okresem 
szczególnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Wyciszeniu się i przygotowaniu do tej uroczysto-
ści sprzyjają nadchodzące rocznice: śmierci Jan Pawła II, 
a także zbliżające się Święta Wielkanocne. Wykorzystajmy 
dobrze ten czas przygotowań.

Jesteśmy obdarowani i uhonorowani miejscem wyjąt-
kowym, jakim jest kościół Ducha Świętego, wybudowany 
jako wotum wdzięczności parafian za uratowanie życia Ojcu 
Świętemu, w czasie zamachu w dniu 13 maja 1981 roku, od 
roku 2005, za zgodą biskupa Andrzeja Dzięgi, ordynariusza 
diecezji sandomierskiej, nosił miano Sanktuarium Modlitwy 
Jana Pawła II, a w dniu 11 maja 2011 roku, dekretem biskupa 
ks. Krzysztofa Nitkiewicza, wyniesiony został do rangi Die-
cezjalnego Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II. 
Dzisiaj staszowianie dziękują w Nim za posługę Jana Pawła 
II dla Kościoła, dla naszej Ojczyzny i Polaków.

Zachęcam parafian, aby składali intencje modlitewne 
do Błogosławionego, a wkrótce już do Świętego Papieża, 

które są odczytywane przez młodych z Pokolenia JPII, w 
czasie nabożeństwa do Jana Pawła II, właśnie w Sank-
tuarium, w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Zachęcam 
również do tego, ażeby w rodzinnych domach zachować 
pamiątki, wycinki z prasy, portrety, obrazki, książki czy 
inne wydawnictwa, dotyczące życia naszego Świętego i 
przekazać je następnemu pokoleniu, a swoje wspomnie-
nia, być może ze spotkań z Ojcem Świętym, czy też inne 
ważne przeżycia, spisać i złożyć w kancelarii parafialnej. 
Powstanie z nich wzruszająca pamiątka dla potomnych 
ze „spotkania” Jana Pawła II”. Zachęcam także naszych 
Parafian do indywidualnej, uważnej lektury papieskich 
tekstów, do przemyśleń zawartych w Jego bogatym 
nauczaniu. 

W ramach Dekanalnego Duszpasterstwa Dzieci i Mło-
dzieży trwają konkursy dla uczniów wszystkich typów 
szkół na: plakat o tematyce „Cierpienie w życiu Jana Pawła 
II”, a także pisemne opowiadanie „Jan Paweł II – wzór w 
cierpieniu”. Już wiele prac wpłynęło do oceny. W sobotę, 
26 kwietnia br., w przeddzień kanonizacji, dzieci i młodzież 
wezmą udział w rejonowym rajdzie rowerowym, będzie to 
także rodzaj dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II.

Zachęcam wszystkich wiernych do adoracji Najświęt-
szego Sakramentu, zarówno w okresie świąt Wielkanoc-
nych jak i przed, i po uroczystościach kanonizacyjnych.

W dzień kanonizacji Jana Pawła II, w Niedzielę Bożego 
Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 roku, Msze św. jak w 
każdą niedzielę. Na każdej oprawę muzyczną zapewni 
góralska kapela z Zakopanego. O godz. 17,00 rozpocz-
nie się dziękczynne czuwanie modlitewne za kanonizację 
Jana Pawła II.

Dziękczynienie mieszkańców za kanonizację Jana 
Pawła II odbędzie się w dniu 11 maja, w niedzielę w 
czasie Mszy św., w tym dniu po południu wystąpi zespół 
Noro Lim z Krakowa, w jego wykonaniu montaż słowno-
-muzyczny „Miejcie odwagę”. Serdecznie zapraszam. 

Następnie, 12 maja, w poniedziałek o godz. 19,30 
– „Uwierzyć jak Jan Paweł” – dekanalne czuwanie mło-
dzieży w Sanktuarium Jana Pawła II oraz 13 maja 2014 
roku - odpust Świętego Jana Pawła w Sanktuarium JPII. 
W tym dniu w odpuście uczestniczyć będą przedszkolaki i 
uczniowie szkół, które noszą imię bł. Jana Pawła II. Mamy 
nadzieję, że takie spotkania i wspólna modlitwa staną się 
naszą tradycją. Włączmy się wszyscy w duchowe przygo-
towania do tej religijnej uroczystości”.

Dziękując naszemu ks. proboszczowi ks. Szczepa-
nowi Janasowi za te przypomnienia i informacje, pragnę 
zauważyć, że już tutaj nie pisałam o różnych formach 
uczczenia wyniesienia Ojca Świętego na ołtarze przez 
miejscowe przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i 
szkoły średnie. Wiem, że placówki te mają, na tę donio-
słą chwilę, swoje własne programy. Będą one na pewno 
wartościowe merytorycznie, świetnie przygotowane i 
przedstawione dzieciom i młodzieży.

Dziękujmy więc wspólnie naszemu Świętemu za Jego 
życie i działania dla Kościoła i świata, za to kim był, jest i 
pozostanie dla nas, Polaków. Prośmy Świętego Papieża, 
żeby dane nam było doświadczyć działania mocy Bożej 
za Jego, św. Jana Pawła II, pośrednictwem.

Marzec 2014
Jadwiga Szyszka
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Organizatorami turnieju byli: KTT 
„Flesz” Staszowskiego Ośrodka Kultury 
w Staszowie, OSiR Staszów oraz Studio 
Tańca KICK z Kielc. Patronat honorowy 
nad turniejem objął m.in. marszałek 
województwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, starosta staszowski Andrzej 
Kruzel oraz burmistrz miasta i gminy 
Staszów Romuald Garczewski.

W sobotę, 22 marca, turniejowe 
pary rywalizowały ze sobą w czterech 
kategoriach wiekowych: 10-11 lat, 12-
13 lat, 14-15 lat, powyżej 15 lat, w 
czterech stylach tanecznych: kombina-
cja 6T, kombinacja 8T, Standard i Latin. 

W niedzielę, 23 marca od godz. 
1700, pary rywalizowały ze sobą w X już 
turnieju. 

Zwycięzcami tego wieczoru okazali 
się: Magdalena Zyznar i Wojciech Pie-
truś, reprezentujący szkołę tańca Emika 
Pałac Młodzieżowy Tarnów. Wywalczyli 
oni dwa razy pierwsze miejsce w kate-
gorii wiekowej powyżej 15 lat w klasie 
A w stylach Standard, jak i Latino. Do-
datkowo otrzymali nagrodę specjalną – 
Puchar Tadeusza Wrześniaka.

Tekst i foto: Paulina Majczak-Tarka

Turniej rozpoczął się od prezentacji wszystkich uczestników.

Na parkiecie prezentują się pary taneczne w 
kategorii wiekowej: 12-13 lat w stylu Latino.

Nagrody i dyplomy wręczają prezes Tadeusz 
Wrześniak i starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Tańce standardowe w grupie wiekowej powyżej 15 lat.

W niedzielę 23 marca br., w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie odbyła się X edycja Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańca o puchar Tadeusza Wrześniaka – prezesa i właściciela Hut Szkła Gospodarczego. Turniej cieszył się 
bardzo dużym zainteresowaniem, przyjechało 180 par, z 46 renomowanych szkół tanecznych, z wielu regionów 
Polski, m.in.: z Opoczna, Ostrowca Świętokrzyskiego, Tarnobrzega, Rzeszowa, Opola Lubelskiego, Wieliczki, 
Skarżyska–Kamiennej, Lublina, Kielc, Krakowa, Stalowej Woli, Mszany Dolnej, Mielca i Tarnowa.

Staszów roztańczony…

Pary nagrodzone w kategorii wiekowej 12-13 lat.

Magdalena Zyznar i Wojciech Pietruś reprezentujący 
szkołę tańca Emika Pałac Młodzieżowy Tarnów z 

pucharami dla najlepszej pary turnieju ufundowanymi 
przez sponsora głównego prezesa Hut Szkła 

Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka.


