
1

W numerze:
• Z prac Zarządu i Rady Powiatu w Staszowie
• Starosta staszowski u prezydenta RP
• Wicepremier i minister z wizytą w powiecie 
• Współpraca powiatu z Ukrainą i Mołdawią
• Złoty jubileusz księdza prałata
• Z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych
• 40 lat Poradni i 50 lat Szkoły Muzycznej
• Staszowski pamiętnik z lat okupacji
• Szklarki 2014
•Brązowy „Koziołek” dla powiatu
•To nasz świat - felieton



2

Z prac Rady i Zarządu Powiatu...

Absolutorium jednogłośnie

Z 58. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Obrady prowadził przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant. Z  lewej: wiceprzewodniczący 
Jerzy Chudy, z prawej wiceprzewodnicząca Lucyna Kozoduj.

Starosta staszowski Andrzej Kruzel zgłosił dodatkowo jeden projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu, w związku z opracowaniem planów budowy obwodnicy 

Staszowa wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.

Podczas 57. sesji Rady Powiatu w Staszowie, jaka odbyła się w dniu 28 maja br., radni 
przyjęli 5 projektów uchwał, w tym najważniejszy, w sprawie udzielenia absolutorium dla 
Zarządu Powiatu, za 2013 rok. 

Głosowanie projektu uchwały abso-
lutoryjnej, poprzedziło przyjęcie uchwa-
ły w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu za 2013 rok. 
,,Uchwałę nr 31/2014 Składu Orzekają-
cego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach, w sprawie opinii o spra-
wozdaniach z wykonania budżetu Po-
wiatu staszowskiego za 2013 rok wraz 
z informacją o stanie mienia jednostek 
samorządu terytorialnego i objaśnienia-
mi”, odczytała skarbnik powiatu Jolanta 
Piotrowska. Pozytywne opinie w spra-
wie udzielenia absolutorium wygłosili: 
Jacek Nowak - przewodniczący Komi-
sji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,  

Projekt uchwały uwzględniał prze-
sunięcie terminu, do dnia 31 lipca br., 
realizacji zadania pn. ,,Opracowanie 
koncepcji programowo-przestrzennej 
układu obwodnicowego miejscowości 
Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu 
inwestora decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację 

Obrady miały miejsce w dniu 26 czerwca br. Do zaproponowanego 
przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta porządku obrad, staro-
sta staszowski Andrzej Kruzel w imieniu Zarządu Powiatu, zgłosił dodat-
kowo jeden projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/6/12 z dnia 
27 stycznia 2012 roku, dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Woje-
wództwu Świętokrzyskiemu. 

dla wybranego wariantu”. Jak poinfor-
mował starosta Andrzej Kruzel, do dnia 
10 lipca br. w Starostwie staszowskim 
odbędzie się spotkanie, m.in. z udzia-
łem przedstawicieli służb marszałka 
województwa świętokrzyskiego, na 
którym dojdzie do odbioru kompletu 
dokumentów planistycznych dotyczą-

cych budowy obwodnicy Staszowa.
Pozostałe projekty uchwał dotyczy-

ły:
• udzielenia pomocy finanso-

wej gminom: Łubnice – 12 758,23 
zł, Staszów – 8 946,92 zł, Rytwiany –  
5 239,08 zł i Osiek – 4 902,00 zł, na 
realizację zadań pn. ,,Demontaż, trans-
port i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest w 2014 roku”. 
W/w kwoty stanowią 15% wysokości 
kosztów realizacji zadań, pozostałe 
85% to dofinansowanie z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

• zwolnienia od obowiązku reali-
zacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć dyrektora Liceum Ogól-
nokształcącego im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Staszowie, a także 
dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława 
Staszica w Staszowie, 

• zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Staszowskiego na 
lata 2014-2024, 

• zmian w budżecie na 2014 rok. 

Wszystkie projekty uchwał zosta-
ły przyjęte jednogłośnie. W punkcie 
,,Sprawozdanie z prac Zarządu Powia-
tu” poruszono m.in.: sprawę promocji 
i informacji o zniżkach na pływanie 
w Powiatowym Centrum Sportowym 
oraz przebiegu prac komisji ustalającej 
zniszczenia na drogach powiatowych, 
jakie powstały po ulewnych deszczach 
w ostatnich tygodniach.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Wniosek Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w sprawie 
udzielenia absolutorium 

dla Zarządu, odczytał 
przewodniczący tej komisji 

Wacław Słodkowski.

Opinie dotyczące 
absolutorium wygłosili: Jacek 

Nowak - przewodniczący 
Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego, …

...Janina Złotnik – 
przewodnicząca Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej 
i Polityki Prorodzinnej,

...Marek Chyla – 
przewodniczący Komisji 
Infrastruktury, Rolnictwa 

i Promocji, oraz…

...Andrzej Poniewierski – 
przewodniczący Komisji 
Oświaty, Wychowania, 

Kultury, Sportu i Turystyki.

Janina Złotnik – przewodnicząca Komi-
sji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki 
Prorodzinnej, Marek Chyla – przewod-
niczący Komisji Infrastruktury, Rolnic-
twa i Promocji oraz Andrzej Poniewier-
ski – przewodniczący Komisji Oświaty, 
Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki. 
Uchwałę nr 48/2014 Składu Orzekają-
cego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach, dotyczącą wniosku komi-
sji rewizyjnej w sprawie absolutorium, 
odczytał przewodniczący tej komisji 
Wacław Słodkowski. W nawiązaniu do 
zaprezentowanych opinii, udzielenie 
absolutorium Zarządowi Powiatu w 
Staszowie za 2013 rok, było czystą for-
malnością. Uchwałę w tej sprawie przy-
jęto jednogłośnie. Starosta staszowski 
Andrzej Kruzel, serdecznie podzięko-
wał za konstruktywną współpracę w 
czasie minionego roku: skarbnik po-
wiatu Jolancie Piotrowskiej, członkom 
Zarządu Powiatu, radnym powiatu, 
dyrektorom jednostek organizacyjnych 
powiatu i naczelnikom Wydziałów w 
Starostwie staszowskim. W wyniku tej 
współpracy powstało szereg inwesty-
cji, głównie w staszowskim szpitalu, 
na drogach powiatowych, w oświacie 
oraz na rzecz sportu. Obecni na obra-
dach: członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski i 
burmistrz Staszowa Romuald Garczew-
ski, serdecznie podziękowali za ubie-
głoroczną współpracę i pogratulowali 
jednogłośnego udzielenia absoluto-
rium Zarządowi Powiatu w Staszowie. 
Poza uchwałami: absolutoryjną oraz w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2013 rok, rad-
ni, także jednogłośnie, przyjęli pozosta-
łe 3 projekty uchwał, które dotyczyły: 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Powiatu Staszowskiego na lata 
2014-2024, zmian w budżecie na 2014 
rok oraz zatwierdzenia sprawozdania  

Starosta staszowski Andrzej Kruzel podziękował za tak pozytywną ocenę pracy Zarządu Powiatu, dotyczącą 
wykonania budżetu powiatu za 2013 rok.

 Członkom Zarządu Powiatu oraz radnym pogratulował i podziękował za współpracę w 2013 roku  
burmistrz Staszowa Romuald Garczewski.

Pod koniec posiedzenia wicemarszałek Kazimierz Kotowski poinformował o działaniach realizowanych przez 
Departamenty Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, których celem jest jak najlepsze przygotowanie do 

wykorzystania środków unijnych na terenie ziemi świętokrzyskiej w latach 2014 – 2020.cd. na str 4.
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Uchwałę, w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie za 2013 rok, przyjęto jednogłośnie.

finansowego Samodzielnego Publiczne-
go Zespołu Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Staszowie. Pod koniec posiedze-
nia wicemarszałek Kazimierz Kotowski 
poinformował o działaniach realizo-
wanych przez Departamenty Urzędu 
Marszałkowskiego w Kielcach, których 
celem jest jak najlepsze przygotowanie 
do wykorzystania środków unijnych na 
terenie ziemi świętokrzyskiej w latach 
2014 – 2020, zarówno przez samorzą-
dy jak i przedsiębiorców, a także różne 
środowiska. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

56. sesja rady powiatu pod znakiem sprawozdań

Starosta staszowski Andrzej Kruzel udzielił 
odpowiedzi w sprawie możliwości remontów dróg 

powiatowych w gminach z funduszy powodziowych, 
z prawej: skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.

Od lewej radni: Adam Kowal, Grzegorz Strzała, Andrzej Poniewierski, Adam Siekierski, Stanisława 
Błażejewska, Marek Chyla, Leszek Kopeć, Małgorzata Kazimierska i Ryszard Andrzej Gad. 

Podczas posiedzenia 56. sesji Rady Powiatu w Staszowie, od lewej radni: Michał Wójtowicz, Grzegorz Rajca, 
Janina Złotnik, Janusz Bąk, Wacław Słodkowski, Jacek Nowak, wicestarosta Michał Skotnicki,  

starosta Andrzej Kruzel i skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.

W kolejnych punktach obrad ,,in-
terpelacje i zapytania” oraz ,,wol-
ne wnioski”, radni poruszali tematy 
dotyczące remontów dróg, głównie 
z możliwością wykorzystania środ-
ków na likwidację skutków klęsk ży-
wiołowych z MSW w wysokości 50% 
kosztów. Inwestycje te, wymagające 
wniesienia przez samorządy gminne 
środków własnych w wysokości 25% 
wartości, pozostałe 25% na drogach 
powiatowych zapewnia powiat sta-
szowski, nie zawsze są możliwe do 
wykonania z przyczyn ekonomicz-
nych.

Podczas obrad jednogłośnie przy-
jęto wszystkie 9 projektów uchwał 
w następujących sprawach: • przy-
jęcia informacji z realizacji w 2013 
roku Powiatowego programu działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych, 
opracowanego na lata 2007-2015, 
w zakresie rehabilitacji społecznej, 
rehabilitacji zawodowej i zatrudnia-
nia, przestrzegania praw osób niepeł-
nosprawnych, • przyjęcia informacji 
Komendanta Powiatowego Policji 
o stanie bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego na terenie powiatu 
staszowskiego za 2013 rok, • przy-
jęcia informacji Komendanta Powia-
towego Państwowej Straży Pożarnej 
z realizacji zadań oraz stanu bezpie-
czeństwa pożarowego i występują-
cych zagrożeń na terenie powiatu 
staszowskiego w 2013 roku, • przy-
jęcia informacji Powiatowego Pań-
stwowego Inspektora Sanitarnego o 
stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
powiatu staszowskiego w 2013 roku, 
• uchwalenia Powiatowego progra-
mu zapobiegania przestępczości oraz 

Posiedzenie odbyło się w dniu 30 kwietnia br. Zaproponowany przez 
przewodniczącego Rady Damiana Sieranta porządek obrad, jednogłośnie 
przyjęto, podobnie jak protokół z poprzedniej sesji. 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i 
porządku publicznego na lata 2014-
2018, • przyjęcia informacji o działal-
ności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Staszowie za 2013 rok,  
• przyjęcia „Oceny zasobów pomocy 
społecznej za rok 2013 dla powiatu 
staszowskiego”, • zmian w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Powiatu 
Staszowskiego na lata 2014-2024,  
• zmian w budżecie na 2014 rok.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Symbolicznego wbicia szpadla dokonali m.in, od lewej: marszałek Adam Jarubas, burmistrz Osieka 
Włodzimierz Wawrzkiewicz, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, starosta 

staszowski Andrzej Kruzel, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Damian 
Urbanowski i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak.

Budowa mostu na Wiśle koło Połańca, stan prac na dzień 18 maja 2014 roku.

Obwodnica, której termin zakoń-
czenia budowy planowany jest na 
dzień 31 października br., będzie do-
pełnieniem przebudowy drogi woje-
wódzkiej nr 765 Staszów – Osiek. Wy-
konawcą obydwu inwestycji jest Świę-
tokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych TRAKT Sp. z o.o. Obydwa 
zadania, o wartości blisko 32 mln zł, 
w 85% sfinansowane będą z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go – Programu Polski Wschodniej.

W dniu 14 kwietnia br., symbolicz-
nego rozpoczęcia budowy dokonali 
przedstawiciele władz samorządo-
wych, a także inwestora i wykonaw-
cy. Jak powiedział marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego Adam Ja-
rubas: ,,obwodnica to jedno z trzech 
kluczowych zadań, których realizacja 
doprowadzi do powstania najkrót-
szego szlaku łączącego stolice woje-
wództw: świętokrzyskiego i podkar-
packiego”. 

Dotychczasowy stan robót na 
drodze wojewódzkiej Staszów-Osiek 
podsumował dyrektor Świętokrzy-

Po budowie obwodnicy Kuro-
zwęk, zaawansowanych działa-
niach planistycznych dotyczących 
obwodnicy Staszowa, przyszedł 
czas na rozpoczęcie budowy ob-
wodnicy Osieka, od strony połu-
dniowej miasta. 

Rozpoczęto budowę obwodnicy

Budowa mostu na Wiśle koło Połańca

skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach Damian Urbanowski, któ-
ry określił stan wykonania prac na 
około 80%, co sprawia, że zadanie 
zostanie ukończone w terminie, tj. 
na koniec czerwca br. Starosta sta-
szowski Andrzej Kruzel zwrócił uwa-
gę na znaczenie obydwu inwestycji 
w kontekście rychłego zakończenia, 
z końcem października br., budowy 
mostu na Wiśle w okolicy Połańca. 
Nowy most otworzy najkrótszy szlak 
komunikacyjny z Polski środkowej 

do Rzeszowa i dalej na wschód. Tak 
więc obwodnica Osieka zdecydowa-
nie odciąży centrum miasta od po-
jazdów jadących od strony Staszowa 
i kierujących się w stronę przeprawy 
mostowej. Starosta Andrzej Kruzel 
zwrócił także uwagę na pilną potrze-
bę budowy obwodnicy Staszowa, w 
związku ze spodziewanym znacznym 
natężeniem ruchu od strony Kielc i 
Jędrzejowa, po oddaniu do użytku 
mostu na Wiśle.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Na budowie trwają intensywne 
prace, wykonano ostatni element 
konstrukcji stalowej, który połączył 
obydwa brzegi. Równie sprawnie 
prowadzone są roboty drogowe i 
branżowe. Zaawansowanie finanso-
we kontraktu wskazuje, że planowa-
ny termin zakończenia robót - paź-
dziernik 2014 r. zostanie dotrzymany. 
Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo 
Robót Mostowych ,,MOSTY-ŁÓDŹ” 
S.A.

Obecnie Wisła jest barierą w inte-
gracji gospodarczej i kulturalnej nie 
tylko dwóch sąsiadujących ze sobą 
powiatów – staszowskiego i mielec-
kiego, ale i dwóch regionów – pod-
karpackiego i świętokrzyskiego. Most 
umożliwi lokalne ożywienie handlu, 
usług i wytwórczości. Mieszkań-
cy sąsiednich regionów będą mogli 

korzystać z walorów rekreacyjnych 
sąsiadów, młodzież będzie miała ła-
twiejszy dostęp do każdego poziomu 
szkolnictwa, miejsca pracy w strefie 
uprzemysłowionego Mielca będą ła-
twiej dostępne dla bezrobotnych z 

Koszt inwestycji wynosi 457,90 mln zł w tym wartość dofinansowania 
z UE: 238,89 mln zł, z czego na województwo świętokrzyskie przypada 
95,47 mln zł, a na województwo podkarpackie 143,42 mln zł. 

rejonu Staszowa i odwrotnie. Nowa 
trasa komunikacyjna skróci odległość 
pomiędzy Staszowem i Mielcem oraz 
czas przejazdu o połowę. Z drugiej 
strony województwo świętokrzyskie 
uzyska otwarcie komunikacyjne na 
trasy międzynarodowe – do Ukrainy 
(autostradą A4, przejście Korczowa) 
oraz do krajów UE – Słowacji przez 
Krosno, Barlinek.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Michał Skrętek
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Z roboczą wizytą
Pobyt wicepremiera w Połańcu, a 

następnie w Kielcach, dotyczył kon-
sultacji z władzami samorządowymi, 
przedsiębiorcami, dziennikarzami i 
zwykłymi obywatelami w sprawie 
aktualnej sytuacji społeczno-gospo-
darczej na danym terenie, w per-
spektywie nowych możliwości, jakie 
otwiera kolejny okres finansowania w 
latach 2014-2020 z wykorzystaniem 
środków Unii Europejskiej.

Wicepremiera Janusza Piechociń-
skiego interesował w Połańcu stan 
zaawansowania największych inwe-
stycji, w tym: budowy mostu na Wiśle 
oraz przebudowy dróg wojewódz-
kich, stanowiących ciąg komunika-
cyjny z Polski środkowej w kierunku 
mostu i dalej na wschód. Jak stwier-
dził marszałek województwa święto-
krzyskiego Adam Jarubas, powstający 
szlak komunikacyjny nie tylko znacz-
nie skróci drogę z Polski centralnej w 
kierunku wschodnim, ale także po-
łączy strefy ekonomiczne i obszary 
inwestycyjne w Mielcu i Połańcu, co 
otworzy nowe możliwości powsta-
wania zakładów pracy dających za-
trudnienie.

Wicepremier Janusz Piechociński 
z uznaniem ocenił zaawansowanie 
prac na budowie, nie szczędząc kom-
plementów i słów uznania dla Zarzą-
du i pracowników Przedsiębiorstwa 
Robót Mostowych ,,MOSTY-ŁÓDŹ” 
S.A., które wzorowo realizuje tę nie-
łatwą budowę. Termin zakończenia 
dzieła, koniec października br., wyda-
je się niezagrożony.

Po spotkaniu na budowie mo-
stu, wicepremier Janusz Piechociń-
ski wraz z osobami towarzyszącymi 
spotkał się z mieszkańcami Połańca 
w sali miejscowego Centrum Kultury 
i Sztuki. Poinformował o aktualnych 
pracach rządu i ministerstwa gospo-
darki, a także odpowiadał na pytania 
dotyczące m.in. polityki energetycz-
nej w kontekście ukraińsko-rosyjskie-
go konfliktu. Po zakończeniu wizyty 
w Połańcu wicepremier Janusz Pie-
chociński odjechał do Kielc.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W poniedziałek, 28 kwiet-
nia br., od spotkania na bu-
dowie mostu na Wiśle koło 
Połańca, wicepremier i mini-
ster gospodarki Janusz Pie-
chociński rozpoczął swoją ro-
boczą wizytę na terenie ziemi 
świętokrzyskiej. 

Budowę mostu obserwują, od lewej: wicepremier Janusz Piechociński, marszałek Adam Jarubas,  
wicestarosta Michał Skotnicki i wicewojewoda Grzegorz Dziubek.

W połanieckim Centrum Kultury i Sztuki, od lewej: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, 
przewodniczący Rady Miejskiej Połańca Stanisław Lolo, wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, 

wicewojewoda świętokrzyski Grzegorz Dziubek i wicestarosta staszowski Michał Skotnicki.

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy miasta i gminy Połaniec, a także z innych gmin powiatu staszowskiego.
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Minister w powiecie

W spotkaniu uczestniczyli: rolnicy, samorządowcy, pracownicy banków i agencji, związkowcy, radni 
samorządów gminnych i powiatowych, przedstawiciele Izby Rolniczej, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń.

W Strzelcach, przed otwarciem sklepu. Od lewej: założyciel GS ,,SCh” w Oleśnicy przed 65 laty Stanisław 
Siekierski, prezes GS ,,SCh” w Oleśnicy Janina Złotnik, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki 

i eurodeputowany dr inż. Czesław Siekierski – syn Stanisława. cd na str. 8

Za stołem prezydialnym, od lewej: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, dyr. Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach Małgorzata 
Kędzierska, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, eurodeputowany dr inż. Czesław Siekierski,  

poseł Mirosław Pawlak, starosta buski Jerzy Kolarz i wicestarosta staszowski Michał Skotnicki.

W dniu 1 maja br., minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki przyjechał na spotkanie 
z rolnikami do Oleśnicy. W debacie uczestniczyli nie tylko producenci rolni z terenu powiatu 
staszowskiego, ale także i z ziem: kazimierskiej, pińczowskiej, buskiej, sandomierskiej i opa-
towskiej.

Ministrowi Sawickiemu towarzy-
szyli znani ludowcy i samorządow-
cy województwa świętokrzyskiego, 
na czele z: posłem do Parlamentu 
Europejskiego dr. inż. Czesławem 
Siekierskim, posłem na Sejm RP 
Mirosławem Pawlakiem, marszał-
kiem województwa świętokrzyskie-
go Adamem Jarubasem, członkiem 
Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego Piotrem Żołądkiem i dyr. Od-
działu Regionalnego ARiMR w Kiel-
cach Małgorzatą Kędzierską. 

Spotkanie prowadził wicesta-
rosta staszowski, prezes Zarządu 
Powiatowego PSL w Staszowie Mi-
chał Skotnicki, a wśród rzeszy rol-
ników na spotkaniu obecni byli 
także: starosta staszowski Andrzej 
Kruzel, starosta buski Jerzy Kolarz, 
wicestarosta kielecki Zenon Janus, 
jak również: burmistrzowie i wójto-
wie, radni samorządów gminnych i 
powiatowych, działacze rolniczych 
związków zawodowych, bankowcy, 
członkowie Izby Rolniczej, fundacji i 
stowarzyszeń.

Na początku spotkania minister 
Marek Sawicki zapoznał wszystkich 
zebranych z ,,Projektem programu 
rozwoju obszarów wiejskich na lata: 
2014-2020”. Przekazane dane do-
tyczyły wersji z 7 kwietnia br., jak-
kolwiek nie należy się spodziewać 
większych zmian w przedstawionym 
preliminarzu wydatków na poszcze-
gólne działania. Łącznie środki pu-
bliczne, przeznaczone na realizację 
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PROW w w/w latach, wyniosą 13 mld 
513 mln 295 tys. euro, z czego: 8 mld 
598 mln 280 tys. 814 euro to środki 
unijne a 4 mld 915 mln 014 tys. 186 
euro wyniesie wkład krajowy.

W drugiej części spotkania rol-
nicy zadawali ministrowi pytania, a 
obszar poruszanych problemów był 
szeroki i dotyczył m.in.: produkcji 
trzody chlewnej, bydła opasowe-
go i mleka, problemów ze sprze-
dażą płodów rolnych, wsparcia 
rolnictwa ekologicznego i produk-
cji bioenergii, prywatyzacji lasów 
państwowych, wsparcia dla mło-
dych rolników tworzących własne 
gospodarstwa, a także problemów 
z importem do Rosji w związku z 
kryzysem ukraińskim. Dyskusja była 
merytoryczna i pozbawiona niepo-
trzebnych emocji, a żadne z pytań 
nie pozostało bez odpowiedzi. 

Głos w debacie zabrali także: 
eurodeputowany dr inż. Czesław 
Siekierski, poseł Mirosław Pawlak, 
marszałek Adam Jarubas i dyr. Mał-
gorzata Kędzierska. 

Bezpośrednio po spotkaniu mini-
ster Marek Sawicki wraz z osobami 
towarzyszącymi wziął udział w uro-
czystości otwarcia nowego sklepu 
w Strzelcach, będącego własnością 
Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc 

 Po otwarciu sklepu w Strzelcach, od lewej: minister Marek Sawicki, marszałek Adam Jarubas, 
eurodeputowany dr inż. Czesław Siekierski, poseł Mirosław Pawlak – pierwszy kupujący, wicestarosta 

Michał Skotnicki, starosta staszowski Andrzej Kruzel i prezes GS ,,SCh” w Oleśnicy, radna powiatu 
staszowskiego Janina Złotnik, która Oleśnicką GS „SCh” zarządza nieprzerwanie od 1984 r.

Chłopska” w Oleśnicy. Placówka zo-
stała pobudowana i wyposażona z 
wykorzystaniem środków unijnych, 
jakie w wysokości 60% kosztów, 
GS ,,Sch” otrzymała za pośrednic-
twem Stowarzyszenia LGR ,,Święto-
krzyski Karp”. Uroczystość otwarcia 

sklepu prowadziła radna powiatu 
staszowskiego Janina Złotnik, która 
od 1984 roku nieprzerwanie pełni 
funkcję prezesa Zarządu Gminnej 
Spółdzielni ,,Samopomoc Chłop-
ska” w Oleśnicy.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Starosta staszowski Andrzej 
Kruzel zapoznał burmistrzów i 
wójtów z propozycjami projektów 
drogowych do realizacji w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego i Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w perspektywie 
2014 – 2020. Plany dotyczą m.in.: 
przebudowy i budowy, ze zmianą 
przebiegu, ciągów dróg powia-
towych łączących drogi krajowe i 
wojewódzkie na terenie powiatu 
staszowskiego i powiatów sąsied-
nich, jak również budowy ścieżek 
rowerowych w ciągu dróg powiatu 
staszowskiego. W fazie projekto-
wej jest także przebudowa odcin-
ka drogi krajowej nr 79, w celu po-
szerzenia obszaru wydobycia siarki 
w Kopalni Osiek. Tematem dysku-
sji były także projekty obwodnic 
Bogorii i Połańca, a także Osieka i 
będącej na ukończeniu fazy projek-
towej obwodnicy Staszowa. Staro-
sta Andrzej Kruzel poinformował 
również o przebiegu prac związa-

Burmistrzowie i wójtowie powiatu staszowskiego, w dniu 13 czerwca br., spotkali się w Starostwie staszow-
skim na obradach, podczas których omówiono zagadnienia dotyczące współpracy samorządów różnych szcze-
bli, a także zapoznano się z nową ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Starosta staszowski Andrzej Kruzel m.in. zapoznał burmistrzów i wójtów z propozycjami projektów drogowych 
do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

perspektywie 2014 – 2020. Z prawej: przewodniczący konwentu, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz.

Z obrad konwentu 
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Od lewej: zastępca burmistrza miasta i gminy Staszów Tomasz Fąfara, wójt gminy Oleśnica Leszek Juda  
i wójt gminy Łubnice Anna Grajko.

Od lewej: burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski, wójt gminy Bogoria Władysław Brudek,  
wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Izabela Szczypior 

i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt Kozieł.

nych z rewitalizacją staszowskiego 
Rynku wraz z budową niezbędnych 
parkingów w centrum miasta, co 
ustrzeże w przyszłości przed pa-
raliżem komunikacyjnym. Starosta 
poprosił również o weryfikację już 
istniejących, a także skompleto-
wanie brakujących kosztorysów, 
opinii i studiów wykonalności itp., 
dotyczących rewitalizacji zabytków 
w poszczególnych gminach, głów-
nie sakralnych. Posiadanie przez 
gminy kompletu dokumentów, 
umożliwi w niedalekiej przyszłości, 
starania o środki na odnowę dzie-
dzictwa kulturowego, na podsta-
wie jednego wniosku wspólnego 
dla całego powiatu, co zwiększy 
szansę na pozyskanie środków. 

Znaczną część obrad poświęco-
no na omówienie zmian ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz niektórych innych 
ustaw ( Dz.U. z dnia 12 maja 2014 
poz.598 ). Analizy wprowadzonych 
zmian dokonali: dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Staszowie Be-
nedykt Kozieł i kierownik Centrum 
Aktywizacji Zawodowej Izabela 
Szczypior.

Nowa ustawa weszła w życie z 
dniem 27 maja br., najważniejsze 
zmiany to:

1. Wprowadzenie funkcji dorad-
cy klienta – każda osoba bezrobotna 
będzie obsługiwana i prowadzona 
do zatrudnienia przez jednego pra-
cownika urzędu pełniącego funkcje 
doradcy klienta. W chwili obecnej 
urząd zatrudnia 13 doradców klien-
ta, każdy z nich obsługuje grupę po-
nad 300 osób bezrobotnych.

2. Profilowanie pomocy dla osób 
bezrobotnych. Każdej z osób bez-
robotnych dedykowany jest jeden 
z trzech profili usług: Profil pomocy 
I – pośrednictwo pracy, a także w 
uzasadnionych przypadkach porad-
nictwo zawodowe lub szkolenia, 
finansowanie egzaminów, koszty 
przejazdu do pracy, koszty zakwa-
terowania w związku z podjęciem 
pracy, jednorazowe środki na pod-
jęcie działalności gospodarczej (do-
tacja), świadczenia aktywizacyjne 
dla rodziców powracających na ry-
nek pracy po urodzeniu dziecka, dla 
osób do 30 roku życia bony: szkole-
niowy, stażowy, zatrudnieniowy, na 
zasiedlenie, pożyczka na podjęcie 
działalności gospodarczej. Profil po-
mocy II – wszystkie usługi i instru-
menty rynku pracy, działania akty-
wizacyjne zlecone przez urząd oraz 

inne formy pomocy. Profil Pomocy 
III - Program Aktywizacja i Integra-
cja, działania aktywizacyjne zlecone 
przez urząd, programy specjalne, 
skierowanie do zatrudnienia wspie-
ranego u pracodawcy lub podjęcia 
pracy w spółdzielni socjalnej.

3. Wprowadzenie dodatkowych 
instrumentów:
- adresowanych do bezrobotnych 

do 30 roku życia: bonu szkole-
niowego, stażowego, zatrud-
nieniowego, na zasiedlenie oraz 
refundacja składek na ubezpie-
czenia społeczne,

- adresowanych do rodziców po-
wracających na rynek pracy: 
grant na teleprace, świadczenie 

aktywizacyjne,
- adresowanych do osób powyżej 

50 roku życia: dofinansowanie 
wynagrodzenia za pracę skiero-
wanego bezrobotnego,

- pożyczki na podjęcie działalności 
gospodarczej,

- pożyczki na utworzenie miejsca 
pracy dla skierowanego bezro-
botnego.
4. Wprowadzenie nowych możli-

wości aktywizacji: 
- Program Aktywizacja i Integra-

cja,
- Trójstronne umowy szkoleniowe,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
- Wdrożenie reformy EURES.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Ks. prałat senior Henryk Kozakiewicz obchodził złoty jubileusz święceń kapłańskich.

Złoty jubileusz Księdza PrałataW niedzielę 15 czerwca br., 
złoty jubileusz 50-lecia ka-
płaństwa obchodził ks. prałat 
senior Henryk Kozakiewicz. Z 
tej okazji, w Sanktuarium św. 
Jana Pawła II w Staszowie 
została odprawiona uroczy-
sta msza święta z udziałem 
licznie przybyłych na uroczy-
stość kapłanów i sióstr za-
konnych, członków rodziny, 
przedstawicieli władz samo-
rządowych i wiernych .

Liturgię mszy świętej, ksiądz 
prałat Henryk Kozakiewicz odpra-
wił wspólnie z księżmi jubilatami, 
wyświęconymi w tym samym 1964 
roku: z ks. infułatem Czesławem 
Walą i ks. Andrzejem Wróblewskim 
z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
w Kałkowie-Godowie. Po zakończe-
niu mszy świętej, ks. prałat Henryk 
Kozakiewicz odebrał szereg podzię-
kowań, gratulacji i życzeń, zarówno 
z okazji 50-lecia święceń kapłań-

skich, jak też z tytułu 38 lat pracy 
duszpasterskiej w Staszowie, w tym 
od 25 czerwca 1986 roku pełniąc 
funkcję proboszcza parafii św. Bar-

tłomieja. 
Obszerna relacja z uroczystości 

w specjalnym dodatku. 
Tekst i foto: Jan Mazanka 

Tradycyjnie rozpoczęto od mszy 
świętej w kościele parafialnym pw. 
Przemienienia Pańskiego i Święte-
go Ducha w Wiśniowej, w którym 
spoczywa serce Hugona Kołłątaja. 
Mszę świętą odprawił i homilię wy-
głosił proboszcz parafii ks. Krzysz-
tof Barański. 

Centralne uroczystości, jak co 
roku organizowane przez władze 
powiatu staszowskiego oraz mia-
sta i gminy Staszów, miały miej-
sce przed pomnikiem Tadeusza 
Kościuszki na staszowskim Rynku. 
Okolicznościowe przemówienie wy-
głosił starosta staszowski Andrzej 

223. rocznicę Konstytucji świętowano 
w Wiśniowej i Staszowie

Kruzel. Mszę świętą w intencji Oj-
czyzny odprawiono w Sanktuarium 
św. Jana Pawła II. Homilię wygłosił 
proboszcz parafii św. Bartłomieja w 
Staszowie ks. kan. Szczepan Janas. 
Po zakończeniu mszy św. kolumna 
marszowa przeszła pod Staszowski 
Ośrodek Kultury. Do uczestników 
obchodów przemówił poseł do 
parlamentu europejskiego dr inż. 
Czesław Siekierski m.in. dziękując 

za zaproszenie na obchody. Przed 
zakończeniem manifestacji, ko-
mendant Grzegorz Kwietniewski 
złożył burmistrzowi miasta i gmi-
ny Staszów Romualdowi Garczew-
skiemu meldunek o zakończeniu 
uroczystości. Burmistrz serdecznie 
podziękował wszystkim obecnym 
za udział w obchodach i zaprosił na 
tradycyjny poczęstunek. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Na staszowskim Rynku, przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki kwiaty składają, od 
lewej: wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Staszowie Lucyna Kozoduj, starosta 

staszowski Andrzej Kruzel, ks. kan. Edward Zieliński, przewodniczący Rady Powiatu 
w Staszowie Damian Sierant i wicestarosta Michał Skotnicki.

W kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego i Świętego Ducha 
w Wiśniowej, w którym spoczęło serce Hugona Kołłątaja.
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Podczas uroczystego modlitewnego czuwania w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Staszowie.

Gra rodzinna kapela z Zakopanego.

W udekorowanej kwiatami kaplicy umieszczono portret nowego świętego. 

W dniu 27 kwietnia br., o godz. 1700 
w Sanktuarium Modlitwy Świętego 
Jana Pawła II rozpoczęło się Modlitew-
ne Czuwanie Dziękczynne za wynie-
sienie na ołtarze naszego Papieża, już 
Świętego, Jana Pawła II. Świątynia na 
długo przed dziękczynieniem parafian 
zapełniła się wiernymi. Modlitwie, któ-
rą wraz z młodzieżą poprowadził wika-
riusz ks. Grzegorz Maruszak, towarzy-
szyła kapela z Zakopanego - rodzeń-
stwo (pięciu braci i siostra), którzy gó-
ralską muzyką i papieskimi piosenkami 
dziękowali Ojcu Świętemu wspólnie z 
wiernymi. Młodzi muzycy uświetnili 
swoją muzyką Msze św. w dniu dzisiej-
szym. 

Modlitewne dziękczynienie…

Po dniu pełnym najwspanialszych wrażeń, po łzach wzru-
szania i wielkiej radości całego świata chrześcijańskiego, 
staszowscy parafianie podziękowali Stwórcy za kanonizację 
naszego polskiego świętego, Wielkiego Jana Pawła II, ustano-
wionego także Patronem Rodzin.

Ojciec Święty Jan Paweł II, z Sank-
tuarium w Łagiewnikach, w 2002 roku 
nawoływał do przekazywania światu 
ognia Miłosierdzia. Wówczas konse-
krował tę świątynię, a w rok później, 
nawiązując do słów św. Faustyny, po-
błogosławił ogień, który od tamtego, 
historycznego już, wydarzenia płonie 
nieustannie w łagiewnickim koście-
le. Płomień Miłosierdzia nasza para-
fia otrzymała w Niedzielę Palmową, a 
dzień kanonizacji, Niedziela Miłosier-
dzia, 27 kwietnia 2014, stał się najwła-
ściwszą chwilą do „rozniecenia iskry 
Bożej łaski” w domach rodzinnych. 
Ważnym momentem w czasie czuwa-
nia była możliwość ucałowania reli-
kwii św. Jana Pawła II oraz przekazanie 
wiernym „ognia Miłosierdzia”.

Wśród wielu opinii, opisów emocji, 
nieukrywanej radości, niezapomnia-
nych wspomnień, słów podziękowań 
dla św. Jana Pawła II, moją uwagę 
zwróciło dzisiaj zdanie, wypowiedzia-
ne przez kogoś, w telewizji, że: „nie 
dlatego nasz Ojciec Święty, Jan Paweł 
II został świętym, że był papieżem, ale 
dlatego, że był świętym człowiekiem”. 
Rozpoczęło się wielkie dziękowanie 
Wielkiemu Świętemu Człowiekowi za 
to, kim był i jest dla ludzi, za to, że 
przekazał im, co znaczy człowieczeń-
stwo, za to, że nauczał pojednania i 
przebaczenia, że był Wielką Modlitwą 
o godność człowieka i jego niezbywal-
ne prawo bycia „aż Człowiekiem”, za 
Jego przemijanie i cierpienie, którymi 
przemawiał do ludzi bardziej niż sło-
wami, dając nadzieję, wiarę i miłość.

Módlmy się i doświadczajmy dzia-
łania mocy Bożej w tym Wielkim, Nie-
zwykłym, Świętym Człowieku - naszym 
Świętym, Janie Pawle II.

W dzień kanonizacji, 27 kwietnia 2014. 
Tekst: Jadwiga Szyszka

Foto: Michał Skrętek 
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Na spotkaniu 
prezydentów

Puchar dla Ambasadora

Od powitania na dziedzińcu 
Pałacu Prezydenckiego rozpoczę-
ła się w poniedziałek, 14 kwietnia 
br., dwudniowa, oficjalna wizyta 
w Polsce prezydenta Mołdawii 
Nicolae Timoftiego z małżonką. 

Starosta Andrzej Kruzel zaprosił prezydenta Bronisława Komorowskiego do 
złożenia wizyty w powiecie staszowskim, w październiku br.

Od lewej: starosta puławski Witold Popiołek, starosta staszowski Andrzej Kruzel, prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisław Komorowski i prezydent Republiki Mołdawii Nicolae Timofti.

Podczas spotkania w Warszawie, w dniu 11 kwietnia br., ambasador nad-
zwyczajny i pełnomocny Republiki Mołdawii w Polsce Jurie Bodrug otrzymał 
pamiątkowy puchar od Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie, w podziękowaniu 
za dotychczasową współpracę, a także z okazji 60. urodzin ambasadora. Puchar 
został wykonany w Hutach Szkła Gospodarczego prezesa Tadeusza Wrześniaka 
i wręczony przez wicestarostę staszowskiego Michała Skotnickiego. 

Po uroczystości powitania, odbyła 
się rozmowa par prezydenckich, a na-

Do pucharu dołączone było pismo z podziękowaniami podpisane przez przewodniczącego Rady Powiatu 
Damiana Sieranta i starostę staszowskiego Andrzeja Kruzla. Od lewej: ambasador Iurie Bodrug, małżonka 

ambasadora Valentyna Bodrug, wicestarosta Michał Skotnicki i naczelnik Jan Mazanka.

Kontakty staszowsko – mołdaw-
skie, którym od początku patronuje 
ambasador Iurie Bodrug, trwają już 
4 lata. Dotychczas, na terenie ziemi 
staszowskiej, Pan Ambasador wraz 
z Małżonką Valentyną gościł w dniu 
13 lipca 2013 roku, będąc gościem 
honorowym koncertu polsko-moł-
dawsko-ukraińskiego. Wcześniej, w 
maju 2012 roku, gościła delegacja 
powiatu Czimiszlia. Ponadto odbyły 
się 3 plenery malarskie z udziałem 
artystów zrzeszonych w kiszyniow-
skim stowarzyszeniu ,,Art Elit”, a 
także jeden projekt wymiany mło-
dzieży. Ostatnio, w niedzielę 13 
kwietnia br., w kurozwęckim pała-
cu, (czyt. poniżej), podpisano umo-
wę o współpracy pomiędzy Powia-
tem Staszowskim, a Powiatem Don-
diuszany. Zacieśnienie wzajemnych 
kontaktów, poparte określonym do-
robkiem we wzajemnej współpracy, 
z pewnością pomoże w pozyskaniu 
niezbędnych funduszy, na sfinanso-
wanie szeregu kolejnych inicjatyw. 

Tekst: Jan Mazanka
Foto: red.

Nieznanego Żołnierza, a także spotkał 
się z marszałek Sejmu Ewą Kopacz.

W poniedziałkowy wieczór para 
prezydencka z Mołdawii wzięła udział 
w oficjalnym obiedzie w Pałacu Prezy-
denckim wydanym przez Annę i Broni-
sława Komorowskich. Wśród zaproszo-
nych gości był m.in. starosta staszowski 
Andrzej Kruzel, w dowód uznania Kan-
celarii Prezydenta dla dotychczasowego 
dorobku władz powiatu staszowskiego 
we współpracy na rzecz zbliżenia i przy-
jaźni narodu polskiego i mołdawskiego. 

Tekst: Jan Mazanka
Foto: PAP

stępnie rozmo-
wy plenarne pod 
przewodnictwem 
obu prezydentów 
oraz podpisanie 
w ich obecno-
ści ,,Protokołu o 
Współpracy w 
Dziedzinie Dyplo-
macji Ekonomicz-
nej”. Po wizycie w 
Pałacu Prezydenc-
kim prezydent 
Timofti złożył 
wieniec na Grobie 
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Jak powiat z powiatem 

Po podpisaniu umowy Powiatu Staszowskiego z Powiatem Dondiuszany, od lewej: radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Izydor Grabowski, przewodniczący Rady 
Powiatu w Staszowie Damian Sierant, przewodniczący Rady Powiatu Dondiuszany Anastasie Pavlov, starosta staszowski Andrzej Kruzel  

oraz burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski. 

W dniu 13 kwietnia br., w kuro-
zwęckim pałacu, podpisano umowę 
o współpracy pomiędzy Powiatem 
Staszowskim, a Powiatem Dondiusza-
ny w Mołdawii. Swoje podpisy pod 
dokumentem złożyli: przewodniczący 
Rady Powiatu Dondiuszany Anastasie 
Pavlov oraz przewodniczący Rady Po-
wiatu w Staszowie Damian Sierant i 
starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Umowa jest poszerzeniem obsza-
ru współpracy, jaką władze powia-

tu staszowskiego 
rozpoczęły ze 
swoimi mołdaw-
skimi partnerami 
w 2011 roku, cze-
mu od początku 
patronuje amba-
sador nadzwyczaj-
ny i pełnomocny 
Republiki Mołda-
wii w Polsce Iurie 
Bodrug. Dotych-
czas, na terenie 
ziemi staszowskiej 
gościła delegacja 
powiatu Czimisz-
lia, odbyły się 3 

plenery malarskie z udziałem arty-
stów zrzeszonych w kiszyniowskim 
stowarzyszeniu ,,Art Elit”, a także 
jeden polsko-mołdawski koncert i je-
den projekt wymiany młodzieży. 

Parafowanie przez Mołdawię, 
w listopadzie 2013 roku w Wilnie, 
umowy stowarzyszeniowej z Unią 
Europejską oraz przewidywany ter-
min szybkiego podpisania umowy, 
do końca czerwca br., otworzy nowe 
możliwości współpracy zagranicznej, 

W dniu 13 kwietnia br., w kurozwęckim pałacu, podpisa-
no umowę o współpracy pomiędzy Powiatem Staszowskim, 
a Powiatem Dondiuszany w Mołdawii. Swoje podpisy pod 
dokumentem złożyli: przewodniczący Rady Powiatu Dondiu-
szany Anastasie Pavlov oraz przewodniczący Rady Powiatu w 
Staszowie Damian Sierant i starosta staszowski Andrzej Kruzel.

także w zakresie pozyskiwania nie-
zbędnych funduszy, na sfinansowa-
nie szeregu inicjatyw. Jak stwierdził 
przewodniczący Anastasie Pavlov, 
cyt.: ,,Mołdawia szybkimi krokami 
zbliża się do członkostwa w Unii 
Europejskiej. W związku z tym, już 
teraz chcemy się jak najlepiej przy-
gotować do realizacji wyzwań, które 
z tego faktu wynikają. Wobec po-
wyższego, aby jak najlepiej się inte-
grować, to trzeba zobaczyć jak Unia 
wygląda od środka. Wiadomo, że 
państwa byłego Bloku Wschodnie-
go mają inną administrację i bardzo 
często inne podejście do prowadze-
nia biznesu czy załatwiania różnych 
spraw. Dlatego liczymy na naszych 
staszowskich przyjaciół, że pokażą 
nam, jak najlepiej spełniać unijne 
wymagania, szczególnie dotyczące 
reform samorządowych i wprowa-
dzania europejskich zasad demo-
kracji, zarówno w czasie budowy 
nowych struktur samorządowych 
jak i kreowania społeczeństwa oby-
watelskiego”. 

Doświadczenia we współpra-
cy staszowsko-mołdawskiej zostały 
ostatnio docenione przez Kancelarię 
Prezydenta RP. Dzień po podpisaniu 
porozumienia z powiatem Dondiu-
szany, starosta staszowski Andrzej 
Kruzel wziął udział w spotkaniu 
prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego z prezydentem Republiki 
Mołdawii Nicolae Timoftiego, jakie 
odbyło się w Pałacu Prezydenckim w 
Warszawie, w dniu 14 kwietnia br.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Starosta staszowski Andrzej Kruzel  
i przewodniczący Rady Powiatu Dondiuszany Anastasie Pavlov. W spotkaniu 
uczestniczyli także przedstawiciele Rady Obwodu Winnickiego na Ukrainie.
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Wśród zaproszonych gości byli 
także przedstawiciele władz powiatu 
staszowskiego, na czele z wicestaro-
stą Michałem Skotnickim, który prze-
kazał ambasadorowi Markijanowi 

współpracę w okresie 
minionych 4 lat. Je-
steśmy zaszczyceni 
znajomością z Pa-
nem Ambasadorem 
oraz pełni uznania 
dla Pańskiej pracy 
dla dobra naro-
du ukraińskiego, 
który tak godnie 
i skutecznie re-
prezentował Pan 
w naszym kraju. 
W mojej pa-
mięci, a także 
moich współ-
pracowników, 
na zawsze 
p o z o s t a -

Ambasador podziękował

Ambasador Ukrainy Markijan Malskyj 
kawalerem Krzyża Komandorskiego

Podczas spotkania, w dniu 11 kwietnia br., w warszawskim 
Hotelu Polonia, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Ukra-
iny w Polsce Markijan Malskyj, serdecznie podziękował zapro-
szonym gościom, za blisko czteroletnią współpracę, kiedy to 
pełnił tę zaszczytną funkcję w naszym kraju. W przemówieniu, 
ambasador zwrócił szczególną uwagę na wspieranie przez Pol-
skę ukraińskich aspiracji i dążeń dołączenia do rodziny państw 
Unii Europejskiej, wyrażając jednocześnie nadzieję na możliwie 
szybkie dokończenie tego procesu, rozpoczętego kilka lat temu.

Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył ambasadora Ukrainy Markijana 
Malskyego Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Ambasador Markijan Malskyj dziękuje za odznaczenie.

Order został nadany za wybitne 
zasługi w rozwijaniu polsko-ukra-
ińskiej współpracy. W uroczystości 
udział wzięli m.in.: małżonka prezy-
denta Anna Komorowska, małżonka 
ambasadora Marta Malskya, a także 
ministrowie w Kancelarii Prezydenta: 
Olgierd Dziekoński, Krzysztof Łaszkie-
wicz i Jaromir Sokołowski. Prezydent 
Bronisław Komorowski podziękował 
ambasadorowi Marianowi Malsky-
emu za świadome działania na rzecz 
budowy przyjaźni polsko-ukraińskiej, 
która jest potrzebna obu naszym na-

rodom, która musi być budowana 
ponad niełatwymi doświadczeniami 
historii. Prezydent dziękował też za 
służbę reprezentowania nowej, nie-
podległej Ukrainy w Polsce, za do-
konania, które będę w przyszłości 
procentowały w relacjach i przyjaźni 
polsko-ukraińskiej. Wspomniał o oso-
bistym zaangażowaniu ambasadora 
w budowę i oddanie cmentarza w 
Bykowni. Życzył dalszej owocnej służ-
by na rzecz niepodległej Ukrainy, a 
także przyjaźni i dobrego sąsiedztwa 
pomiędzy Polską a Ukrainą. 

W dniu 12 kwietnia br., prezydent RP Bronisław Komorowski, podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim, od-
znaczył ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Ukrainy w Polsce Markijana Malskyego Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Ambasador został uhonorowany tak wysokim odznaczeniem 
w związku z zakończeniem swojej kadencji urzędowania w Polsce.

,,Wracamy na Ukrainę z Polską 
w sercu” – powiedział ambasador 
Malskyj, dziękuję Polsce za potężne 
wsparcie dążeń narodu ukraińskiego 
do zbliżenia się z Unią Europejską. 
Oceniając naszą wspólną, trudną hi-
storię robiliśmy kroki do wzajemnego 
porozumienia, pojednania i przeba-
czenia. Dziękuję również za to, że w 
czasach trudnych dla mojego narodu 
mieliśmy wiernego, wielkiego partne-
ra strategicznego – podkreślił.

Tekst Jan Mazanka
Foto: Wojciech Rzędziński

Malskyemu list od starosty Andrzeja 
Kruzla, czytamy w nim: ,,…W imie-
niu władz powiatu staszowskiego, 
a także swoim własnym, pragnę 
jak najserdeczniej podziękować za 

Puchar dla 
Ambasadora Ukrainy
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Cztery lata konstruktywnej współpracy, ambasador 
Markijan Malskyj z naczelnikiem Wydziału Promocji 
i Współpracy z Zagranicą w Starostwie staszowskim 

Janem Mazanką.

Wicestarosta staszowski Michał Skotnicki, w imieniu Zarządu Staszowskiej Izby 
Gospodarczej, wręczył ambasadorowi Markijanowi Malskyemu tegoroczną 

,,Stambułkę Staszowską”.

ną inicjatywy Pana Ambasadora na 
rzecz integracji Ukrainy z Unią Euro-
pejską, jak również liczne działania 
prowadzące do zbliżenia narodów: 
polskiego i ukraińskiego. Po raz ko-
lejny pragnę podziękować Panu Am-
basadorowi za pisemne i werbalne 
popieranie projektów, jakie powiat 
staszowski w minionych latach zre-
alizował wspólnie ze swoimi ukra-
ińskimi partnerami. Jesteśmy pełni 
uznania dla postawy Pana Amba-
sadora w całym okresie tragicznych 
wydarzeń na ,,Kijowskim Majdanie”, 
kiedy to miał Pan odwagę, przed ka-
merami polskiej telewizji, rzeczowo i 
obiektywnie, oceniać to, co się tam 
wydarzyło. Ponownie zapraszam 
Pana Ambasadora wraz z Szanowną 
Małżonką Martą, do odwiedzenia 
powiatu staszowskiego w dowol-
nym dla Państwa terminie. Zawsze 

będziecie Państwo 
u nas honorowy-
mi i jak najmilej 
witanymi gośćmi. 
Proszę także o 
przyjęcie najser-
deczniejszych życzeń kolejnych suk-
cesów w pracy dla dobra Ukrainy, 
jak również wszelkiej pomyślności 
w życiu rodzinnym”. Spotkanie było 
także okazją do wręczenia ambasa-
dorowi tegorocznej nagrody ,,Stam-
bułki Staszowskiej” przyznanej za 
działalność menedżerską i społecz-
ną zgodną z celami statutowymi 
Staszowskiej Izby Gospodarczej, a 
także pamiątkowego pucharu od 
Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie, 
wyprodukowanego w Hutach Szkła 
Gospodarczego prezesa Tadeusza 
Wrześniaka.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Puchar od Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie, wykonany w Hutach Szkła 
Gospodarczego prezesa Tadeusza Wrześniaka. Napis w języku polskim i ukraińskim: 
,,Jego Ekscelencji Panu Markijanowi Malskyemu, Ambasadorowi Nadzwyczajnemu  

i Pełnomocnemu Ukrainy w Polsce, wybitnemu ukraińskiemu dyplomacie i 
patriocie, w podziękowaniu za 4-letnią współpracę na rzecz zbliżenia i przyjaźni 
Narodu Ukraińskiego i Polskiego, z wyrazami szacunku: przewodniczący Rady 

Powiatu Damian Sierant, starosta staszowski Andrzej Kruzel”.

Ukraina - 

W niezwykle skomplikowanej sytuacji na Ukrainie, w niedzielę 25 maja br. powiało umiarkowanym opty-
mizmem, prezydentem został wybrany Petro Poroszenko. Urodzony w 1965 roku, jest nie tylko politykiem, ale 
także i znaczącym przedsiębiorcą. Związany z Winnicą, gdzie ma swoją największą fabrykę czekolady ,,Roshen” 
i gdzie często przebywał, zapraszany przez tamtejsze władze miasta i obwodu na święta państwowe i różne 
obchody rocznicowe. Stąd znany jest wielu samorządowcom ziemi staszowskiej, z racji współpracy powiatu 
staszowskiego z tym miastem.

Petro Poroszenko przemawia w Winnicy na 
festynie ,,Dni Europy”, 18 maja 2013 roku.cd na str. 16

Prezydent Winnicy Vołodymyr Grojsman, z lewej, 
ze starostą staszowskim Andrzejem Kruzlem, po 
podpisaniu bezterminowej umowy o współpracy, 

w środku konsul generalny Rzeczypospolitej 
Polskiej w Winnicy Krzysztof Świderek, 18 maja 

2013 roku.

Petro Poroszenko był m.in. cztero-
krotnie wybierany do Rady Najwyższej. 
W 2004 objął kierownictwo Rady Bez-
pieczeństwa Narodowego i Obrony, 
ustąpił po kilku miesiącach na skutek 
konfliktu z ówczesną premier Julią Ty-
moszenko. W latach: 2009–2010 był 

co dalej?
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Podczas wyjazdowego posiedzenia rządu Ukrainy w Winnicy w dniu 16 maja br., premier Arsenij Jaceniuk pochwalił 
byłego prezydenta tego miasta, obecnie wicepremiera Vołodymyra Grojsmana za wzorową współpracę z zagranicą,  

w tym z powiatem staszowskim. Wicepremier Grojsman siedzi pierwszy z lewej, od strony stołu prezydialnego.

W kraju swoich przodków

ministrem spraw zagranicznych Ukra-
iny, później ministrem rozwoju gospo-
darczego i handlu. 

Współpraca prezydenta Petro Po-
roszenki z obecnym rządem premiera 
Arsenija Jaceniuka, będzie miała nie-
wątpliwie decydujące znaczenie dla 
przezwyciężenia największych obecnie 
problemów ekonomicznych Ukrainy. 
Realizacja wspólnej strategii reform, 
m.in. zapowiedzianej przez premiera 
likwidacji władz szczebla obwodowe-
go, powinna wpłynąć na pozyskanie 
większości w Radzie Najwyższej, nie-
zbędnej dla przegłosowania wymaga-
nych ustaw. Niebagatelną rolę w całym 
procesie zmian odgrywa obecny wi-
cepremier, minister rozwoju regional-
nego i budownictwa Vołodymyr Groj-
sman, od 2006 roku do 28 lutego br. 
prezydent Winnicy, z którym dokładnie 
rok temu 18 maja 2013 roku, starosta 
staszowski Andrzej Kruzel podpisał 
bezterminowe przedłużenie umowy 
o współpracy pomiędzy Powiatem 
Staszowskim a Miastem Winnica.

Podczas wyjazdowego posiedze-
nia rządu Ukrainy w Winnicy, w dniu 
16 maja br., miasto to, jak stwierdził 
premier Arsenij Jaceniuk, może sta-
nowić wzór dla innych miast Ukra-
iny, jeśli chodzi o nawiązywanie kon-
taktów i realizację różnych inicjatyw 

oraz projektów z pań-
stwami Unii Europej-
skiej, głównie z Pol-
ską. W tym pożytecz-
nym procesie niemały 
udział ma powiat 
staszowski, który z 
Winnicą współpracu-
je nieprzerwanie od 
stycznia 2003 roku. 
Doświadczenia te 
obecny wicepremier 
Vołodymyr Grojsman 
chce przenieść na 
inne miasta i powiaty 
Ukrainy.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Mimo problemów na Ukrainie, nie zaprzestano organizowania festynów 
proeuropejskich. ,,Dzień Europy” w Winnicy i ekspozycja Biblioteki nr 7  

w Winnicy prezentująca polskie publikacje. 

10 dni wypoczywało w 
Staszowie 44 uczniów i 10 nauczy-
cieli z Polskiej Szkoły Niedzielnej w 
Winnicy. Większość dzieci, w wieku 
od 8 do 12 lat, było w Polsce po raz 
pierwszy. 

Ukraińscy goście, podobnie jak 
w latach ubiegłych zamieszkali w 
Internacie Zespołu Szkół przy ul. Ko-
szarowej w Staszowie. Tu spotkali sie 
z nimi: starosta staszowski Andrzej 
Kruzel, naczelnik Wydziału Edukacji 
Tadeusz Kardynał, dyrektor Zespołu 
Szkół Izydor Grabowski i zastępca dy-
rektora Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Staszowie Małgorzata Garczewska. 
Po miłym przywitaniu, ustalono z kie-
rownictwem ukraińskiej grupy szcze-
gółowy program pobytu. 

W planie znalazło się m.in. zwie-
dzanie Huty Szkła Gospodarczego w 
Grzybowie, a także zabytków: Ku-
rozwęk, Szydłowa, Krzyżtoporu, jak 
również, na zaproszenie władz Kielc, 
atrakcji tego miasta. Na trasie podró-
ży uwzględniono także: Park Jurajski 
w Bałtowie i Europejskie Centrum 
Bajki w Pacanowie. 

W sobotę, 6 lipca br., ukraińskich 

uczniów odwiedziło dwoje posłów 
na Sejm RP: Małgorzata Gosiewska 
i Andrzej Bętkowski. Parlamenta-
rzyści przywieźli prezenty dla każde-
go dziecka, a pani poseł ze środków 
prowadzonej przez siebie Funda-
cji ,,Nasza Solidarność” przekazała  
4 900 zł na pokrycie części kosztów 

pobytu ukraińskiej grupy w Staszowie. 
Bardzo gorąco dziękujemy pani poseł 
Małgorzacie Gosiewskiej za ten wspa-
niały gest. Ukraińscy goście odjechali 
do domu we wtorek 8 lipca rano, po 
drodze odwiedzając Kraków. 

Pobyt uczniów w powiecie sta-
szowskim był kontynuacją corocz-

Na stołówce Internatu Zespołu Szkół, w którym, jak co roku, zamieszkała ukraińska grupa.
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Wspólne zdjęcie przez głównym budynkiem Zespołu Szkół w Staszowie.

Podczas wspólnej kolacji w sobotę 6 lipca br., od lewej: dyr. Izydor Grabowski, 
starosta staszowski Andrzej Kruzel, poseł Andrzej Bętkowski, poseł Małgorzata 
Gosiewska i dyr. Jan Glinczewski.Starosta Andrzej Kruzel m.in. poinformował 
państwa posłów, że od 1 września br. w dwóch staszowskich Zespołach Szkół 

naukę rozpocznie 18 ukraińskich uczniów z Winnicy.

Uczniowie 
z Winnicy 

wyrecytowali 
4  wiersze po 

polsku. 

Anastazja Andrijczenko

Julia Basjuk

Uliana Kluczka

Aleksander Samborski

Brązowy „KOZIOŁEK” 
dla powiatu staszowskiego

W tegorocz-
nej gali wręczenia 
nagród uczestni-
czyło liczne grono 
przedstawicieli 
władz samorzą-
dowych woje-
wództwa, powia-
tów oraz miast i 
gmin wojewódz-
twa świętokrzy-
skiego m.in.: wo-
jewoda święto-
krzyski Bożentyna 
Pałka – Koruba, 
marszałek woje-
wództwa święto-
krzyskiego Adam 
Jarubas, starosta 
staszowski An-
drzej Kruzel oraz 
burmistrz miasta 
i gminy Staszów 
Romuald Gar-
czewski. 

W dniu 23 maja br., w Hotelu „Cztery Wiatry” nad jeziorem Chańcza, 
odbyła się ceremonia wręczenia nagród „KOZIOŁEK”. Statuetki przyzna-
wane w ramach programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” od lat cieszą się 
dużym zainteresowaniem.

Oficjalną część uroczystości rozpo-
czął Michał Markiewicz prezes Stowa-
rzyszenia Związku Miast i Gmin Re-
gionu Świętokrzyskiego, który witając 
wszystkich obecnych serdeczne po-
dziękował za liczne przybycie, jedno-
cześnie gratulując wszystkim tegorocz-
nym laureatom nagrody. Następnie, 
dołączając się do podziękowań, słowa 
uznania wyrazili: wojewoda Bożentyna 
Pałka-Koruba, marszałek Adam Jarubas 
i nadinspektor Mirosław Schossler - za-
stępca Komendanta Głównego Policji. 

Tegoroczne „KOZIOŁKI” otrzymali:  
I miejsce powiat starachowicki, 

II miejsce miasto Kielce oraz miejsce 
III powiat staszowski. Statuetkę – wy-
różnienie odebrała m.in. Barbara Za-
możniewicz prezes Fundacji Aktywiza-
cji i Rozwoju Młodzieży FARMa. Założe-
niami i celami konkursu są m.in.: ogra-
niczenie przestępczości pospolitej oraz 
zjawisk chuligańskich i wandalizmu, 
poprawa bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, ochrona dzieci i młodzieży 
oraz przeciwdziałanie patologiom spo-
łecznym: alkoholizmowi, narkomanii i 
przemocy domowej. 

Tekst i foto: Michał Skrętek

Statuetkę i gratulacje, z rąk nadinsp. Mirosława Schosslera odbiera starosta 
staszowski Andrzej Kruzel. Z lewej: świętokrzyski komendant wojewódzki 

policji w Kielcach insp. Jarosław Szymczyk i marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas.

nej wymiany dzieci i młodzieży, jaka 
rozpoczęła się w 2003 roku. Dzięki 
temu, jak do tej pory, do Staszowa 
przyjechało 1100 uczniów z Winni-
cy i obwodu winnickiego, a także 
tyle samo uczniów ze szkół powiatu 
staszowskiego wyjechało na Ukrainę, 
wzajemnie poznając kulturę i obycza-
je obydwu krajów.

Tekst: Aleksandra Wilk, 
Foto: Jan Mazanka
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W szkoleniu udział wzięli: członkowie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także pracownicy: Starostwa Powiatowego w Staszowie, Urzędu Miasta  
i Gminy Połaniec i Elektrowni GDF SUEZ Energia Polska S.A. w Połańcu.

Przecinanie wstęgi podczas otwarcia nowej Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej rozpoczęła 
wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Szkolenie rozpoczęto w komendzie Powiatowej PSP w Staszowie, od lewej: komendant powiatowy  
PSP w Staszowie bryg. Grzegorz Ciepiela, starosta staszowski Andrzej Kruzel, zastępca dyrektora Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Urszula 

Rzońca i kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach Krzysztof Bartosz. 

Szkolenie Zespołu Ćwiczenia otworzył starosta sta-
szowski Andrzej Kruzel wspólnie z 
Urszulą Rzońcą - zastępcą dyrektora 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego w Świętokrzyskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. 

Tematy omawiane w czasie szko-
lenia dotyczyły m.in.: bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego w systemie 
zarządzania kryzysowego powiatu 
staszowskiego, roli urządzeń hydro-
technicznych w systemie ochrony 
przed powodzią na przykładzie węzła 
wodnego Wisła/Czarna Staszowska. 
Ocenie poddano także system ochro-
ny przeciwpowodziowej Elektrowni 
Połaniec. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 6 czerwca br. na terenie powiatu staszowskiego odbyło się szkolenie Wojewódzkiego Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego, w którym udział wzięli także pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Staszowie, pracownicy Urzędów Miasta i Gminy Połaniec odpo-
wiedzialni za sprawę bezpieczeństwa na swoim terenie, a także funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w 
Staszowie oraz przedstawiciele Elektrowni GDF SUEZ Energia Polska S.A. w Połańcu. 

W uroczystościach wzięli udział 
m.in. poseł na Sejm RP, prezes Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP w Kielcach Mirosław 
Pawlak, komendant główny PSP gen. 
brygadier Wiesław Leśniakiewicz, 
wojewoda świętokrzyski Bożentyna 
Pałka-Koruba, wicewojewoda Grze-
gorz Dziubek, przewodniczący Sej-
miku Województwa Świętokrzyskie-
go Tadeusz Kowalczyk, wicemarsza-
łek województwa świętokrzyskiego 
Grzegorz Świercz, świętokrzyski ko-
mendant wojewódzki PSP nadbryg. 
Zbigniew Muszczak i komendant 
wojewódzki policji insp. Jarosław 
Szymczak. Obecni byli starostowie, 
prezydenci, burmistrzowie oraz wój-
towie z terenu województwa. Wła-

Z wojewódzkiego 
święta PSP

W dniu 30 maja br., w Kazimie-
rzy Wielkiej odbyło się wojewódz-
kie święto Państwowej Straży Po-
żarnej, połączone z oddaniem do 
użytku nowej strażnicy Komendy 
Powiatowej PSP. 
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Wśród awansowanych na wyższe stopnie strażaków 
znalazło się pięciu druhów z komendy Powiatowej 

PSP w Staszowie. Na stopień brygadiera awansowany 
został mł. bryg. Jarosław Pławski.  Na stopień młodszego brygadiera, został 

awansowany st. kpt. Janusz Juszczak.

Na stopień młodszego brygadiera, został 
awansowany st. kpt. Grzegorz Rajca.

dze powiatu staszowskiego repre-
zentowali: wicestarosta staszowski, 
wiceprezes Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP w Staszowie 
Michał Skotnicki i sekretarz Związku 
Mieczysław Madej. 

Podczas uroczystości nie tylko 
oddano do użytku budynek nowej 
komendy, ale także nadano jej sztan-

dar, który poseł Mirosław Pawlak, 
wspólnie z gen. bryg. Wiesławem 
Leśniakiewiczem odznaczyli Złotym 
Medalem ,,Za zasługi dla pożarnic-
twa”. 

Wśród awansowanych na wyższe 
stopnie strażaków znalazło się pięciu 
druhów z komendy Powiatowej PSP 

w Staszowie. Na stopień brygadiera 
awansowany został mł. bryg. Jaro-
sław Pławski, na stopień młodszego 
brygadiera starsi kapitanowie: Grze-
gorz Rajca i Janusz Juszczak, a na 
stopień kapitana mł. kpt.: Michał Żal 
i Grzegorz Stawiarz.

Uroczystości zakończyła defilada 
pododdziałów państwowej i ochot-
niczej straży pożarnej. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 24 maja br. zmarła, 

śp. Iwona Śliwińska 
Pogrążonym w smutku: Mężowi - Komendantowi Powiatowemu 

Policji w Staszowie insp. Tomaszowi Śliwińskiemu, 
Córce Aleksandrze, Synowi Bartłomiejowi, 

a także pozostałym członkom Rodziny, Przyjaciołom 
 i Znajomym Zmarłej składamy 

najszczersze wyrazy współczucia. 

Cześć Jej Pamięci!

Zarząd i Rada Powiatu w Staszowie, 
pracownicy Starostwa Powiatowego oraz Jednostek 

Organizacyjnych Powiatu Staszowskiego. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 7 czerwca br. tragicznie zmarli: 

śp. Paweł Bartos
przeżywszy 32 lata 

oraz 

śp. Dariusz Maj
przeżywszy 35 lat 

Pogrążonym w smutku: Rodzicom, Żonom, Braciom i Siostrze
z Rodzinami, a także Przyjaciołom 

 i Znajomym tragicznie Zmarłych składamy najszczersze wyrazy 
współczucia. 

Cześć Ich Pamięci!

Zarząd i Rada Powiatu w Staszowie,
pracownicy Starostwa Powiatowego  

oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Staszowskiego. 

Państwu:

 Sylwii i Arturowi Radziwiłłom 
najszczersze wyrazy współczucia  

z powodu śmierci 
Ojca i Teścia 

śp.

Ferdynanda Thomasa
oraz wyrazy ubolewania

członkom Rodziny i Przyjaciołom Zmarłego 

składają:
Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie.

Składamy serdeczne podziękowanie Wszystkim, 
którzy w tak bolesnej dla nas chwili 

dzielili z nami smutek i żal, 
okazali wiele serca i życzliwości, 

uczestniczyli we mszy świętej 
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku 

śp. Pawła Bartosa 
i śp. Dariusza Maja. 

Kapłanom biorącym udział 
w koncelebrze mszy świętej, 

Rodzinie, Znajomym, Przyjaciołom, Sąsiadom 
i wszystkim uczestnikom pogrzebu dziękujemy 

za modlitwę, intencje mszalne, 
złożone wieńce i kwiaty. 

Rodzina.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 29 czerwca br. zmarła, 

śp. Ewa Karst  

Pogrążonym w smutku: 
Mężowi Krzysztofowi Karstowi – 

Nadleśniczemu Nadleśnictwa Łagów, Córce 
Katarzynie, Synowi Grzegorzowi, a także 

pozostałym członkom Rodziny, Przyjaciołom 
 i Znajomym Zmarłej składamy najszczersze 

wyrazy współczucia. 

Cześć Jej Pamięci!

Zarząd i Rada Powiatu w Staszowie,  
pracownicy Starostwa Powiatowego 

oraz  Jednostek Organizacyjnych Powiatu 
Staszowskiego.  
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Uroczystości w Kurozwękach, 
oprócz 16 pocztów sztandarowych 
OSP z terenu powiatu staszowskiego 
i licznej grupy druhów, zgromadziły 
wielu dostojnych gości, na czele z: eu-
rodeputowanym dr. inż. Czesławem 
Siekierskim, posłem na Sejm RP i pre-
zesem Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP w Kielcach 
Mirosławem Pawlakiem, marszałkiem 
województwa świętokrzyskiego Ada-
mem Jarubasem, starostą staszow-
skim Andrzejem Kruzlem, wicestarostą 
Michałem Skotnickim, burmistrzem 
miasta i gminy Staszów Romualdem 
Garczewskim i komendantem powia-
towym PSP w Staszowie bryg. Grze-
gorzem Ciepielą. Obecny był także dyr. 
Jan Frysztak reprezentujący fundatora 
sztandaru prezesa Hut Szkła Gospo-
darczego Tadeusza Wrześniaka. 

Obchody miały miejsce na kuro-
zwęckim rynku, gości powitał prezes 
jednostki druh Jan Wasilewski, rys hi-
storyczny odczytała druhna Danuta 
Batóg. Mszę święta koncelebrowaną 
odprawili trzej księża kanonicy: Jerzy 
Beksiński, Paweł Cygan i Jerzy Rybu-
siński. 

Uroczystość przekazania sztandaru 
była także okazją do jego udekorowa-
nia ,,Złotym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa”, co uczynił burmistrz 
Staszowa, prezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego Związku OSP RP w 
Staszowie Romuald Garczewski wraz z 
sekretarzem Oddziału Mieczysławem 

. . Jubileusz z nowym sztandarem
W dniu 4 maja br., jednostka Ochotniczych Straży Pożarnych w 

Kurozwękach, obchodziła 95-lecie swojego istnienia. Powstała wraz z od-
rodzoną II Rzeczypospolitą, a jej pierwszym prezesem by znany społecznik, 
erudyta, podróżnik i sportowiec, ówczesny właściciel majątku Kurozwęki 
Paweł Popiel, dziadek obecnego właściciela pałacu Jana Marcina Popiela.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie Romuald Garczewski i komendant miejsko-
gminny OSP w Staszowie Grzegorz Kwietniewski przed frontem pocztów sztandarowych.

Mszę świętą koncelebrowaną odprawili księża kanonicy: Jerzy Rybusiński, Paweł Cygan i Jerzy Beksiński.

Zaproszeni goście, druhowie OSP i mieszkańcy Kurozwęk.
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 Akt nadania nowego sztandaru 
odczytał sekretarz Zarządu 

Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Staszowie druh 

Mieczysław Madej.

Burmistrz Staszowa Romuald Garczewski udekorował sztandar ,,Złotym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Przemawia poseł na Sejm RP i prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

Związku OSP RP w Kielcach  
Mirosław Pawlak.

Przemawia marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Gratulacje składa komendant 
powiatowy PSP w Staszowie bryg. 

Grzegorz Ciepiela.

 Na zakończenie wystąpień życzenia 
przekazał przewodniczący Rady Miejskiej 
Staszowa i prezes Miejsko-Gminny OSP 

w Staszowie Kryspin Bednarczyk.

Gratulacje składa starosta staszowski 
Andrzej Kruzel - wiceprezes Zarządu 

Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Staszowie.

Defilują poczty sztandarowe jednostek OSP ze wszystkich gmin powiatu 
staszowskiego.

Gratulacje składa burmistrz miasta i 
gminy Staszów Romuald Garczewski.

 Podczas dekoracji druhów medalami ,,Za zasługi dla Pożarnictwa”.

Sztandar w imieniu fundatora prezesa Hut Szkła Gospodarczego Tadeusza 
Wrześniaka przekazał dyr. Jan Frysztak, odebrał burmistrz Romuald Garczewski.

Madejem. Medalem złotym uhono-
rowano także 5 druhów: Jana Banię, 
Adama Mazurkiewicza, Antoniego Ja-
caka, Stanisława Szpaka i Zbigniewa 
Januszewskiego. Dwóch druhów: Jan 
Wasilewski i Ryszard Chmiel otrzyma-
ło medal srebrny, natomiast druhna 
i druhowie: Danuta Batóg, Adam Ja-
gielski, Łukasz Patryk, Piotr Chmiel i 
Piotr Macugowski zostali wyróżnienia 
medalem brązowym. Defilada zabyt-
kowych pojazdów strażackich i tych 
najnowocześniejszych, zakończyła 
oficjalną część uroczystości, po której 
miała miejsce zabawa ludowa i trady-
cyjny strażacki poczęstunek. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Ten dostojny jubileusz jednostka Ochotniczych Straży Pożarnych w 
Gackach, obchodziła w niedzielę 8 czerwca br. Przed rozpoczęciem uro-
czystej mszy świętej druhów strażaków z gminy Szydłów, a także zapro-
szonych gości i mieszkańców Gacek, powitał prezes jednostki Stanisław 
Molisak. 

90 lat OSP w Gackach

Liturgię mszy świętej sprawowali: proboszcz parafii 
pw. św. Władysława w Szydłowie ks. Ryszard 

Piwowarczyk i ks. kan. Jerzy Sobczyk – proboszcz 
parafii pw. św. Jakuba w Kotuszowie.

Zaproszeni goście, druhowie i mieszkańcy Gacek w czasie mszy świętej.

Obchody były okazją do odznaczenia sztandaru jednostki Złotym Medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”. 
Sztandar odznaczył wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach Edward Żak.

Obchody rocznicowe jednost-
ki zbiegły się ze świętem Zesłania 

,,Za zasługi dla pożarnictwa” uho-
norowano 12 strażaków, Srebrnym 
Medalem – również 12 druhów a 24 
otrzymało Medal Brązowy. Odznakę 
,,Strażak wzorowy” otrzymało 28 
druhen i druhów. Odznaczenia wrę-
czali: wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP w 
Kielcach Edward Żak, prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Staszowie, burmistrz 
Romuald Garczewski, wicepreze-
si ZOPZ OSP w Staszowie starosta 
Andrzej Kruzel i wicestarosta Mi-
chał Skotnicki, a także komendant 
powiatowy PSP w Staszowie bryg. 
Grzegorz Ciepiela. Listy odznaczo-
nych odczytał sekretarz ZOPZ OSP w 
Staszowie druh Mieczysław Madej. 

Wśród pism gratulacyjnych i upo-
minków dla jednostki, złożonych na 
ręce prezesa Stanisława Molisaka, 
znalazło się zdjęcie z 1943 roku 
przedstawiające 12 druhów stra-
żaków z jednostki OSP w Gackach 
podczas ćwiczeń w Szydłowie, jakie 
odbyły się w 1943 roku. 

W czasie obchodów mjr Polskich 
Drużyn Strzeleckich Wiesław Kuca 
odznaczył wicestarostę Michała 
Skotnickiego ,,Kombatanckim Krzy-
żem Pamiątkowym”. Wicestarosta 
Michał Skotnicki, dziękując za to 
strzeleckie wyróżnienie, w swoim 
wystąpieniu, oprócz gratulacji i ży-
czeń, nawiązał, jako prezes Zarządu 
Powiatowego PSL w Staszowie, do 
obchodzonego w tym dniu święta 
polskich ludowców. 

Obchody rocznicowe w Gackach 
zakończono wpisami do księgi pa-
miątkowej i strażackim poczęstun-
kiem.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Ducha Świętego (Zielone Świątki). 
Liturgię mszy świętej sprawowali: 
proboszcz parafii pw. św. Władysła-
wa w Szydłowie ks. Ryszard Piwo-
warczyk i ks. kan. Jerzy Sobczyk – 
proboszcz parafii pw. św. Jakuba w 
Kotuszowie.

Obchody były okazją do odzna-
czenia sztandaru jednostki Złotym 
Medalem ,,Za zasługi dla pożarnic-
twa”, jak również do poświęcenia 
nowego samochodu Renault Tra-
fic. Medalami uhonorowano także 
zasłużonych druhów strażaków z 
jednostek gminy Szydłów. ,,Złoty 
Znak Związku” otrzymał Stanisław 
Góra, a ,,Medal im. Bolesława Cho-
micza” Stanisław Klusek – obydwaj 
z OSP w Gackach. Złotym Medalem 
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Kolejne zebranie OSP – tym razem w Szydłowie 

Przy stole prezydialnym zasiedli, od lewej: wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Staszowie, wicestarosta Michał Skotnicki, komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Grzegorz Ciepiela, 
wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie, burmistrz 

miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Staszowie, starosta staszowski Andrzej Kruzel oraz wiceprezes Związku Wiesław Woszczyna. 

Na początku spotkania wszyst-
kich obecnych powitał burmistrz 
Romuald Garczewski, następnie 
głos zabrał bryg. Grzegorz Ciepie-
la – komendant powiatowy PSP w 
Staszowie, który m.in. omówił do-
tychczasowe działania podjęte w 
zakresie zapobiegania różnego ro-
dzaju zagrożeniom pożarowym. 

Wójt gminy Szydłów Jan Klam-
czyński w swoim wystąpieniu 
przedstawił sytuację zaopatrzenia 
w sprzęt jednostek OSP na tere-
nie gminy Szydłów oraz serdecz-
nie podziękował za dotychczasową 
współpracę z Komendą Powiato-
wą Państwowej Straży Pożarnej w 
Staszowie. 

Na zakończenie zebrania, sekre-
tarz Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Staszowie Mieczysław 
Madej, przedstawił zasady tworze-
nia i przekazywania sprawozdań z 
działalności jednostek OSP z terenu 
powiatu.

Tekst i foto: Michał Skrętek

,,Złoty Znak Związku” otrzymał druh Stanisław Góra z OSP w Gackach.

Złotym Medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa” został odznaczony, m.in. druh 
Tadeusz Gąsiorek z OSP w Korytnicy.

Mjr Polskich Drużyn Strzeleckich Wiesław Kuca odznaczył wicestarostę  
Michała Skotnickiego ,,Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym”.

Wicestarosta Michał Skotnicki podarował prezesowi Stanisławowi Molisakowi 
zdjęcie z 1943 roku, przedstawiające 12 druhów strażaków z jednostki OSP 

w Gackach podczas ćwiczeń w Szydłowie, jakie odbyły się w 1943 roku. 

W dniu 11 czerwca br., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydło-
wie, odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w 
Staszowie. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli m.in.: prezes ZOPZ OSP 
RP w Staszowie, burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski, a 
także wiceprezesi Związku: starosta staszowski Andrzej Kruzel, wicestarosta 
Michał Skotnicki i Wiesław Woszczyna, omówiono główne zagadnienia i bie-
żące problemy Związku oraz przedstawiono plan działania na najbliższy okres.
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Powiat Staszowski realizuje projekt współfinansowany  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
dzięki któremu mieszkańcy zagrożeni wykluczeniem cyfrowym

zyskają dostęp do Internetu i sprzętu komputerowego.

Po zdiagnozowaniu potrzeb Powiat Staszowski 

przystąpił do projektu pt. „Przeciwdziałanie wyklu-

czeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wy-

korzystaniem metod e-learningowych”

Projektem objęci będą uczniowie początkowych 

klas szkół ponadgimnazjalnych, którzy ze względu 

na niskie dochody rodziny nie są w stanie zapew-

nić sobie sprzętu i usług niezbędnych do korzy-

stania z zasobów Internetu we własnym zakresie 

oraz osoby niepełnosprawne - mieszkańcy Powiatu 

Staszowskiego.

W efekcie realizacji projektu, 40 gospodarstw 

domowych zostanie wyposażonych w sprzęt kom-

puterowy z oprogramowaniem biurowym i zyska 

dostęp do Internetu przez okres realizacji projek-

tu (do końca 2015 r.) oraz dla zapewnienia trwa-

łości efektów projektu, 5 lat po jego zakończeniu. 

Ponadto w 5 jednostkach podległych: 4 szkołach 

ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcącym 

im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, 

Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w 

Staszowie, Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w 

Staszowie, Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanc-

kiego „AK” Jędrusie w Połańcu oraz w Poradni Psy-

chologiczno – Pedagogicznej w Staszowie, zostaną 

utworzone pracownie e-learningowe, dostępne dla 

wszystkich mieszkańców powiatu staszowskiego. 

W pracowniach organizowane będą szkolenia 

otwarte głównie o tematyce e-learningowe, czyli 

związanej z podnoszeniem na odległość kwalifikacji 

i umiejętności komputerowych.

Grupę docelową stanowią:

• uczniowie początkowych klas szkół ponad-

gimnazjalnych, z rodzin spełniających kryterium do-

chodowe uprawniające do otrzymywania pomocy 

w ramach systemu świadczeń rodzinnych, pomocy 

społecznej, 

• uczniowie kontynuujący naukę w szkołach 

średnich, spełniający kryterium dochodowe (w 

przypadku niewyczerpania miejsc w liście podsta-

wowej), 

• osoby niepełnosprawne ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Realizacja projektu przyczyni się do upowszech-

nienia dostępu do szerokopasmowego Internetu 

dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym po-

przez zapewnienie im trwałego dostępu do Inter-

netu i wyposażenie w sprzęt komputerowy. Osoby, 

biorące udział w projekcie nabędą umiejętności ko-

rzystania z technologii informacyjnych (również e-

-learningowych) poprzez przeszkolenie w zakresie 

podstaw obsługi komputera i korzystania z Interne-

tu. Dzięki temu, ulegnie zwiększeniu świadomość 

osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym odno-

śnie korzyści płynących z zastosowania technologii 

informacyjnych w życiu codziennym.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 866 

430,00 zł, tj. 100% dofinansowania ze środków pu-

blicznych w ramach działania 8.3 PO IG na realiza-

cję projektu.

Termin zakończenia projektu: 
31.12.2015 r.

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Staszowie; 

ul. Józefa Piłsudskiego 7; 28-200 Staszów; 

tel. 15 864 22 11. wew.60.

Koordynator projektu: Paulina Majczak-Tarka.

STAROSTA STASZOWSKI
Andrzej Kruzel
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Integracyjny Piknik Rodzinny

Podczas rajdu w Zespole Pałacowym w Kurozwękach, na tle pawilonu ,,Oficyna” .

Starosta staszowski Andrzej Kruzel, wspólnie z wicestarostą Michałem Skotnickim wręczyli siostrze dyrektor 
Halinie Romanowskiej upominki. Z tyłu: radny powiatu Marek Chyla i członkowie Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego: Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek.

Przygotowano różnorodne potrawy. Wspólna piknikowa zabawa.

Wcześniej, grupa wychowanków 
uczestniczyła w rajdzie pieszym na 
trasie Staszów – Kurozwęki, a na-
stępnie wspólnie z rodzicami za-
stępczymi zwiedzała lochy w Zespo-
le Pałacowym w Kurozwękach. Po 
przejściu na teren ogrodów Domu 
Pomocy Społecznej w Kurozwękach, 
grupa spotkała się z przedstawicie-
lami władz samorządowych. Obecni 
byli: członkowie Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego: Kazimierz 
Kotowski i Piotr Żołądek, starosta 
staszowski Andrzej Kruzel, wicesta-
rosta Michał Skotnicki, skarbnik po-
wiatu Jolanta Piotrowska oraz radni 
powiatu: Janina Złotnik, Marek Chy-
la i Wacław Słodkowski. 

Dyrektor PCPR Barbara Wal-
czyk poinformowała, że Powiat 
Staszowski/Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Staszowie ze 
środków EFS i środków Powiatu 
Staszowskiego realizuje projekt 
pn. ,,Nowe szanse – nowe możli-
wości”, który ma na celu zapobie-
ganie marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu rodzin zastępczych i 
ich wychowanków. Siostra Halina 
Romanowska – dyrektorka DPS w 
Kurozwękach, przywitała uczestni-
ków i gości Pikniku, przedstawiła hi-
storię i obecne osiągnięcia placów-
ki. Następnie głos zabrali wicemar-
szałkowie województwa: Kazimierz 
Kotowski i Piotr Żołądek, którzy 
przedstawili swoje opinie i refleksje 
dotyczące celowości organizowania 
takich spotkań. Poinformowali rów-
nież o założeniach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki na lata: 2014 
– 2020. Starosta staszowski Andrzej 
Kruzel, wspólnie z wicestarostą Mi-
chałem Skotnickim podziękowali za 
zorganizowanie pikniku i zaprosili 
do wspólnej zabawy. 

Tekst i Foto: PSPR w Staszowie

Na Pikniku w dniu 6 czerwca br., w ogrodach Domu Pomocy Społecznej 
w Kurozwękach, spotkali się wychowankowie placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych, rodzice zastępczy, samorządowcy, mieszkańcy i pracownicy Domu 
oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie.
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W dniu 4 czerwca br., w auli Zespołu Szkół w Staszowie odbyła się uroczystość obchodów 
40-lecia Publicznej Paradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie.  

W pierwszym rzędzie, od lewej: burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski, zastępca burmistrza Henryka Markowska, starosta staszowski Andrzej Kruzel, 
świętokrzyska kurator oświaty Małgorzata Muzoł, wicestarosta staszowski Michał Skotnicki, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dyrektor Zespołu Szkół 
w Staszowie Izydor Grabowski i zastępca burmistrza Staszowa Tomasz Fąfara. W drugim rzędzie, od prawej: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Bonifacy 

Wojciechowski i wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Staszowie Lucyna Kozoduj. 

Gratulacje dyrekcji Poradni i wszystkim pracownikom 
składa świętokrzyska kurator oświaty  

Małgorzata Muzoł.

Okolicznościowy wykład pt. ,,Dostrzec i rozwinąć 
talent – wyzwanie dla rodziców i nauczycieli” 

wygłosiła dr Danuta Kossak – prorektor ds. dydaktyki 
i spraw studenckich Wyższej Szkoły Ekonomii, 

Turystyki i Nauk społecznych w Kielcach.

Gratulacje z okazji jubileuszu 40-lecia Poradni składa starosta staszowski 
Andrzej Kruzel.

Rys historyczny Poradni, od chwili jej powstania do dnia dzisiejszego, 
przedstawiły panie: Ewa Kalinowska i Ewa Kowalska.

Placówka ta została utworzona 1 lu-
tego 1974 r. decyzją Inspektora Oświaty 
w Staszowie i nosiła nazwę Rejonowej 
Poradni Wychowawczo–Zawodowej w 
Staszowie. Po przekształceniach organi-
zacyjnych, wynikających m.in. ze zmiany 
podziału administracyjnego kraju oraz 
nowych funkcji i zadań, jakie na prze-
strzeni 4 dziesięcioleci realizowała Po-
radnia, obecnie placówka jest jednostką 
organizacyjną powiatu staszowskiego. 
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna w Staszowie z Filią w Połań-
cu, mieści się przy ul. Koszarowej 7. 

Głównym celem działalności Poradni 
jest wszechstronne wspieranie rozwoju 
dziecka poprzez podejmowanie działań 
profilaktycznych, diagnostycznych, te-
rapeutycznych, doradczych i konsulta-
cyjnych. Poradnia oferuje m.in. pomoc 
psychologiczną i pedagogiczną oraz 
logopedyczną: uczniom, nauczycielom 

40 lat Poradni
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Część artystyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sichowie Dużym i Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie z klasą integracyjną.

Życzenia od władz powiatu staszowskiego, od lewej: radny powiatu Andrzej Poniewierski, radny Wacław 
Słodkowski, naczelnik wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Tadeusz Kardynał i wicestarosta Michał Skotnicki.

Grawerton dla Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie odebrał wicestarosta 
Michał Skotnicki. Druga z lewej: Irena Kwiecień uhonorowana listem 

z podziękowaniami. 
Życzenia od władz miasta i gminy Staszów, burmistrz Romuald Garczewski 

przekazuje grawerton z herbem Staszowa.

i rodzicom, a także orzecznictwo o po-
trzebie kształcenia specjalnego dzieci i 
młodzieży z zaburzeniami i odchylenia-
mi rozwojowymi, jak również o potrze-
bie indywidualnego nauczania dzieci i 
młodzieży, których stan zdrowia unie-
możliwia, bądź utrudnia, uczęszczanie 
do szkoły.

Spotkanie rocznicowe otworzyła, 
witając wszystkich gości, dyrektor Po-
radni Anna Kaczmarczyk wręczając pa-
miątkowe grawertony: byłej dyrektor 
Poradni, obecnie zastępcy burmistrza 
Staszowa Henryce Markowskiej oraz dla 
Zarządu i Rady Powiatu w Staszowie - 
odebrał wicestarosta Michał Skotnicki. 
Emerytowane pracownice Poradni: Ire-
na Kwiecień, Kazimiera Marta Górska 
i Jadwiga Kalinowska zostały uhono-
rowane pisemnymi podziękowaniami. 
Rys historyczny placówki, od chwili jej 
powstania do dnia dzisiejszego, przed-
stawiły panie: Ewa Kalinowska i Ewa 
Kowalska. Okolicznościowy wykład pt. 
,,Dostrzec i rozwinąć talent – wyzwanie 
dla rodziców i nauczycieli” wygłosiła dr 
Danuta Kossak – prorektor ds. dydakty-
ki i spraw studenckich Wyższej Szkoły 
Ekonomii, Turystyki i Nauk społecznych 

w Kielcach.
Życzenia i gratulacje na ręce dyr. 

Anny Kaczmarczyk złożyli m.in. świę-
tokrzyska kurator oświaty Małgorza-
ta Muzoł, starosta staszowski Andrzej 
Kruzel, wicestarosta Michał Skotnicki, 
burmistrz miasta i gminy Staszów Ro-
muald Garczewski ze swoimi zastęp-
cami: Henryką Markowską i Tomaszem 
Fąfarą, a także dyrektorzy i pracownicy 

szkół i placówek oświatowych ziemi sta-
szowskiej. Wśród składających życzenia 
były także panie z innych Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznych z terenu 
województwa świętokrzyskiego. W czę-
ści artystycznej wystąpili uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Sichowie Dużym 
i Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie 
z klasą integracyjną.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Pierwszy dzień spotkania rozpo-
częła konferencja naukowa, podczas 
której uczestnicy zaprezentowali 
przygotowane na tę okazję refera-
ty. Wszystkich zebranych w jednej z 
sal konferencyjnych rytwiańskiego 
kompleksu klasztornego, serdecznie 
powitał prowadzący sympozjum ks. 
prof. dr hab. Roman Sieroń z Wy-
działu Nauk Społecznych KUL oraz ks. 
kan. Jerzy Sobczyk proboszcz parafii 
św. Jakuba w Kotuszowie, jeden z or-
ganizatorów spotkania. 

Ks. dr Edward Frankowski - biskup 
pomocniczy diecezji sandomierskiej, 
w swoim wystąpieniu omówił idee 
spotkania oraz podziękował za liczne 
przybycie prelegentom a także wła-
dzom samorządowym, które repre-
zentowali m.in.: starosta staszowski 
Andrzej Kruzel, wójt gminy Szydłów 
Jan Klamczyński oraz Stanisław Batóg 
naczelnik Wydziału Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Staro-
stwie staszowskim. 

Następnie rozpoczęto zasadniczą 
część pierwszego dnia sympozjum, w 
którym zaproszeni prelegenci przed-
stawili swoje teksty, oparte na życiu 

Katolickie sympozjum w rytwiańskiej Pustelni
W dniach 7-8 czerwca br., w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach odbyło się sympozjum pt. 

„Duchowa droga św. Jakuba. Św. Jan Paweł II – europejski pielgrzym”. 
i twórczości dwóch świętych kościo-
ła katolickiego: św. Jakuba oraz św. 
Jana Pawła II – papieża Polaka. 

Wszyscy uczestnicy zaprezento-
wali ciekawe ujęcie omawianej tema-
tyki, skupiając się na jej różnorodnych 
aspektach. Akcentem kończącym 
akademicką część sympozjum była 
dyskusja na tematy zawarte w refe-
ratach oraz pokaz filmu pt. „Czwarty 

Przemawia ks. dr Edward Frankowski - biskup 
pomocniczy diecezji sandomierskiej.

Referat pt. „Humanistyczno-etyczny sens 
religijnych pielgrzymek” wygłosił ks. prof. 
zw. dr hab. filozofii Stanisław Kowalczyk z 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ks. prof. dr hab. Roman Sieroń z Wydziału 
Nauk Społecznych KUL, wygłosił referat pt. 
,,Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. 

Przesłanie wychowawcze św. Jana Pawła II 
dla Europy”.

,,Na czym polega prawda o człowieku. 
Analiza homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej 
w Sandomierzu 12 czerwca 1999 roku” – to 
temat wystąpienia ojca redemptorysty prof. 
dr hab. Pawła Mazanki z Uniwersytetu kard. 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

,,Eksploracja współczesnych źródeł biblistyki 
w kontekście postaci Jakuba Większego” to 
temat wystąpienia ks. dr. Jacka Kucharskiego 

z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Dr Marta Kaczmarczyk z Instytutu Filologii 
Słowiańskiej KUL wygłosiła referat nt. 

,,Kwestia tożsamości narodowej Ukraińców 
w nauczaniu św. Jana Pawła II”. 

Na temat wieczoru poezji św. Jana Pawła 
II, zorganizowanego w Watykanie, mówiła 

red. Barbara Jelonek - dziennikarka TVP.

,,Parafia św. Jakuba St. Apostoła w 
Kotuszowie na Małopolskiej Drodze 

Jakubowej” – w referacie Wandy Lubery.

,,Kult Świętego Jakuba Starszego Apostoła 
w regionie świętokrzyskim” był tematem 
wystąpienia dr. Cezarego Jastrzębskiego z 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W rytwiańskiej Pustelni wszystkich uczestników 
sympozjum powitał ks. kan. Jerzy Sobczyk – 

proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Kotuszowie.

Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego wygłosił referat nt. „Maryja 

w pielgrzymce wiary według św. Jana Pawła II”. 
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Ostatnie pożegnanie 
w rytwiańskiej Pustelni 

Ostatnia droga Ferdynanda Thomasa zakończyła się na cmentarzu przy klasztorze w Rytwianach, nad trumną przemawia  
zięć  zmarłego, minister Artur Radziwiłł. 

W ostatniej drodze zasłużonego 
dla lokalnej społeczności zmarłego 
udział wzięli, poza licznie zgroma-
dzonymi członkami rodzin Radziwił-
łów i Popielów, także przedstawicie-
le władz samorządowych powiatu i 
gminy Rytwiany: starosta staszowski 
Andrzej Kruzel oraz Grzegorz Forka-
siewicz wójt gminy Rytwiany. 

Po przejściu konduktu do świąty-
ni kilka słów o zmarłym powiedział 
jej dyrektor ks. kan. Wiesław Kowa-
lewski, z którym Mszę świętą konce-
lebrowali: ks. kan. Edward Zieliński 
proboszcz parafii pw. św. Barbary w 
Staszowie oraz ks. Jan Wilk – kapelan 
Centrum Terapeutycznego w Rytwia-
nach. 

Po zakończeniu nabożeństwa 
wszyscy uczestnicy przemaszerowa-
li na przyklasztorny cmentarz, gdzie 
nad trumną Ferdynanda Thomasa, 
kilka słów w imieniu jego córki wy-
głosił zięć Artur Radziwiłł. W swoim 
wystąpieniu przytoczył kilka faktów 
biograficznych oraz osobistych re-
fleksji żony, a także serdecznie po-
dziękował za pamięć i przybycie 
wszystkim zebranym na uroczystości 
pogrzebowej. 

Tekst i foto: Michał Skrętek 

W dniu 23 maja br., w rytwiańskiej Pustelni Złotego Lasu 
odbył się pogrzeb Ferdynanda Thomasa – teścia Artura Radzi-
wiłła obecnego wiceministra finansów. 

wymiar”, opowieść o pielgrzymowa-
niu i pielgrzymach przemierzających 
Drogę Świętego Jakuba”. Po projekcji 
filmu uczestnicy spotkania udali się 
na zwiedzanie Szydłowa - „polskiego 
Carcassonne”, otoczonego zamko-
wymi murami. 

Ciekawym aspektem dwudnio-
wego sympozjum, w dniu 8 czerw-
ca, była możliwość indywidualnego 
przejścia, liczącego 14 km odcinka 
Małopolskiej Drogi Świętego Jakuba 
z Wiśniowej do Kotuszowa, na co 
zdecydowała się liczna grupa uczest-
ników konferencji. 

Spotkaniu towarzyszyły m.in: wy-
stawa akwareli Jana Żukowskiego pt. 
„Kościoły i zabytki na Małopolskiej 
Drodze św. Jakuba” oraz prezentacja 
kultu, pielgrzymowania i Małopol-
skiej Drogi Świętego Jakuba przygo-
towana przez Bractwo Św. Jakuba w 
Więcławicach. 

Organizatorami sympozjum byli: 
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społe-
czeństwie KUL w Stalowej Woli, Insty-
tut Teologii Duchowości Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II, Parafia Rzymsko – Katolicka św. Ja-
kuba St. Ap. w Kotuszowie oraz Brac-
two Świętego Jakuba w Kotuszowie. 

Patronat honorowy nad konferen-

cją objęli: biskup sandomierski ks. dr 
Krzysztof Nitkiewicz, marszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego Adam 

Jarubas oraz starosta staszowski  
Andrzej Kruzel. 

Tekst i foto: Michał Skrętek 
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Rozpoczynając uroczystość zebra-
nych powitał dr Sławomir Maj prze-
wodniczący Rady Rodziców szkoły, 
następnie historię placówki omówił jej 
dyrektor Antoni Drozd, który w swoim 

wystąpieniu, serdecznie podziękował 
za dotychczasowe wsparcie. 

Licznie zgromadzona publiczność 
miała okazje wysłuchać wielu utworów 
muzycznych w wykonaniu uczniów 
szkoły, którzy zaprezentowali swoje 
umiejętności artystyczne w repertuarze 
muzyki klasycznej oraz własnej inter-
pretacji utworów muzyki popularnej. 

Władze samorządowe reprezento-
wali m.in.: starosta staszowski Andrzej 
Kruzel, wicestarosta Michał Skotnicki, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
w Staszowie Bonifacy Wojciechowski, 
burmistrz miasta i gminy Staszów Ro-
muald Garczewski oraz jego zastępcy 
Henryka Markowska i Tomasz Fąfara, 
jak również liczne grono radnych po-
wiatu i miasta. 

Sympatykom szkoły i jej sponsorom 
wręczono okolicznościowe statuetki. 
Dyrektor Antoni Drozd wysłuchał licz-
nych podziękowań i życzeń nie tylko 
od miejscowych władz, ale także od 

50 lat Szkoły Muzycznej w Staszowie

W dniu 24 maja br., w auli Zespołu Szkół im. Stanisława 
Staszica w Staszowie odbyła się uroczystość 50-lecia Społecz-
nej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Staszowie. 

Uroczystość rozpoczął i prowadził dr Sławomir Maj 
przewodniczący Rady Rodziców Społecznej Szkoły 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Staszowie.

Uczestnicy uroczystości rocznicowej podczas koncertu. 

Gratulacje i podziękowania dyr. Antoniemu Drozdowi składają: starosta 
staszowski Andrzej Kruzel i burmistrz Staszowa Romuald Garczewski.

List z podziękowaniami w imieniu absolwentów odczytał jeden z jej pierwszych 
uczniów Wojciech Skowron.

W imieniu władz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach podziękowania i gratulacje składa prof. 

zw. Jerzy Mądrawski dyrektor Instytutu Edukacji 
Muzycznej UJK.

zaprzyjaźnionych osób, które od wielu 
lat w różny sposób udzielały szkole po-
mocy i wsparcia. 

Podziękowania w imieniu obecnych 
i byłych absolwentów szkoły złożył 
Wojciech Skowron, w wygłoszonym 
przemówieniu czytamy m.in.:

„W imieniu absolwentów Szkoły 
serdecznie dziękuję za trud i poświę-
cenie w kształceniu w nas miłości do 
pięknej sztuki, jaką jest muzyka. Szko-
ła nasza kształciła przyszłych artystów, 
ale również u znacznej części uczniów 
rozwijała trwałe zainteresowania tą 
piękną dziedziną aktywności ludzkiej. 
Dziękując gratuluję jubileuszu, życząc 
jednocześnie znakomitych osiągnięć w 
następnym 50- leciu”. 

Życzenia w imieniu władz Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
złożył prof. zw. Jerzy Mądrawski, dyrek-
tor Instytutu Edukacji Muzycznej UJK, 
który w swoim wystąpieniu podkreślił 
wysoki poziom uczniów staszowskiej 
Szkoły Muzycznej, z których wielu jest 
uzdolnionymi studentami Instytutu. 

Na zakończenie popisów uczniów 
wystąpiła solistka Roma Owsińska, któ-
rej występ został entuzjastycznie przy-
jęty przez słuchaczy. 

Tekst i foto: Michał Skrętek 
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XIV Światowy Dzień Poezji w Staszowie

Aleksander Nawrocki i Benedykt Kozieł. 

Burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald 
Garczewski i starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Podczas spotkania.

Gratulacje składają: od lewej, prezes Stowarzyszenia Społecznych Szkół 
Muzycznych w Kielcach Marian Kochański, statuetkę wręcza sekretarz  

Elżbieta Sarama i zastępca prezesa Józef Świerczyński.

Sekcja Teatralna SOK.

Śpiewa Roma Owsińska, przy fortepianie Włodzimierz Kutrzeba.

Staszów kolejny raz znalazł się w 
programie tego święta poezji. Z głów-
nym organizatorem imprezy Aleksan-
drem Nawrockim, poetą, prozaikiem, 
eseistą, tłumaczem, wydawcą, redak-
torem naczelnym „Poezji dzisiaj”, laure-
atem prestiżowych nagród międzyna-
rodowych przybyło do Staszowa grono 
poetów i tłumaczy z kilku krajów. Z 
Rumuni przyjechali profesor Aleksan-
der Serban, poeta, tłumacz literatury 
polskiej, wyróżniony Nagrodą Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz dr Valeriu Butulescu, z Rosji Sier-
gej Głowiuk, z Anglii Maria Brassart, z 
Białorusi Liubov Kraszewskaja i Janina 
Grigorowicz, z Warszawy Barbara Jur-
kowska i Juliusz Erazm Bolek. 

Oddział Kielecki Związku Literatów 
Polskich reprezentowali: Stanisław Ny-
czaj, Włodzimierz Kłaczyński, Kazimie-
ra Szczykutowicz, Zofia Walas, Irena 
Paździerz, Ewa Wojtasik i Benedykt 
Kozieł. Wszyscy autorzy prezentowa-

li swoją twórczość, a sekcja teatral-
na Staszowskiego Ośrodka Kultury, 
prowadzona przez Aleksandrę Lipiec, 
przedstawiła program poetycko-mu-
zyczny oparty na poezji Benedykta Ko-
zieła. Z twórcami spotkali się starosta 
staszowski Andrzej Kruzel oraz bur-
mistrz miasta i gminy Staszów Romu-
ald Garczewski.

Redakcja, foto SOK

W dniach 5 i 6 kwietnia 2014 roku Staszowski Ośrodek Kultury oraz Pu-
stelnia Złotego Lasu w Rytwianach gościły uczestników XIV Światowego 
Dnia Poezji UNESCO. 
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Siódmy piknik za nami
O godz. 13:30 otwarcia Pikniku do-

konali: wicestarosta staszowski Michał 
Skotnicki, wójt gminy Łubnice Anna 
Grajko i prezes ,,Ekopol-Ż” Sp. z o.o. To-
masz Żukiewicz. Jako pierwsi wystąpili 
młodzi muzycy Orkiestry Huty Szkła Go-
spodarczego prezesa Tadeusza Wrze-
śniaka pod dyrekcją Alicji Urbanowicz. 
Jak co roku, rozstrzygnięto konkursy 
ekologiczne, w których wzięło udział kil-
kuset uczniów szkół wszystkich szczebli 
z terenu powiatu staszowskiego. Swo-
je proekologiczne pomysły można było 
zaprezentować m.in. w konkursach: 
,,Eko-song, Eko-hasło, Eko-moda, Eko-
-rzeźba, Eko-plakat oraz Plakat ,,Zielona 
energia”. Wręczono także nagrody „Li-
der ekologii” powiatu staszowskiego, 
które tym razem otrzymali: Bożentyna 
Pałka-Koruba – wojewoda świętokrzy-
ski, Piotr Żołądek – członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego, Mał-
gorzata Muzoł – świętokrzyski kurator 
oświaty, Andrzej Pałys – prezes Zarzą-
du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach, Waldemar Pietrasik – regio-
nalny dyrektor ochrony środowiska w 

Kielcach, Jerzy Kak – dyrektor general-
ny GDF SUEZ Energia Polska S.A., Ma-
rian Kosowicz – prezes zarządu, dyrek-
tor generalny Grupa Azoty Kopalnie i 
Zakłady Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” 
S.A. w Grzybowie, Zakład Transportu 
Energetyki Sp. z o.o. w Połańcu, Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej – Spółka Gminy Sp. z 
o.o. w Staszowie, Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z 
o.o., Zakład Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie, To-
masz Żukiewicz – prezes Zarządu EKO-
POL-Ż Sp. z o.o., Alicja Misiak – dyrektor 
Przedszkola nr 8 im. J.Ch. Andersena z 
oddziałami integracyjnymi w Staszowie, 
Anna Kaniszewska – dyr. Przedszkola 
Publicznego w Połańcu, Romuald Gar-
czewski – burmistrz Staszowa, Jacek 
Tarnowski – burmistrz Połańca, Włady-
sław Brudek – wójt Bogorii, Leszek Juda 
- wójt Oleśnicy, Grzegorz Forkasiewicz 
– wójt Rytwian, Anna Grajko – wójt 
Łubnic, Jan Klamczyński – wójt Szy-
dłowa, Komenda Powiatowa Policji w 
Staszowie, Komenda Powiatowa PSP w 
Staszowie, Nadleśnictwo Staszów, GDF 

W dniu 31 maja br., już po raz siódmy, tym razem w Łubnicach, odbył 
się „Piknik Ekologiczny Powiatu Staszowskiego”. Impreza, którą prowa-
dziła redaktor Radia Kielce S.A. Grażyna Szlęzak-Wójcik, cieszyła się du-
żym zainteresowaniem. 

Otwarcia Pikniku dokonali: wicestarosta staszowski Michał Skotnicki ( przemawia), wójt gminy Łubnice Anna Grajko i prezes ,,Ekopol-Ż” Sp. z o.o. Tomasz Żukiewicz. Imprezę 
prowadziła red. Grażyna Szlęzak-Wójcik (z lewej ). Na scenie Orkiestra Hut Szkła Gospodarczego prezesa Tadeusza Wrześniaka.

Eko-moda cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników konkursów.

SUEZ Energia Polska S.A., KAEFER S.A., 
EKOPOL-Ż w Połańcu i ELPOEKO Sp. z 
o.o. „Sp.k.” w Połańcu.

Organizatorami VII Pikniku Ekolo-
gicznego byli: Starostwo Powiatowe w 
Staszowie, EKOPOL-Ż Sp. z o.o., gmina 
Łubnice i Centrum Kultury w Łubnicach.

W organizacji Pikniku pomogli, 
również finansowo: Rekopol Organiza-
cja Odzysku S.A. oraz Elektroeko Orga-
nizacja Odzysku S.A. 

Niezwykle bogata jest lista sponso-
rów. Obok organizatorów: Starostwa 
Powiatowego w Staszowie oraz EKO-
POL-Ż sp. z o.o., nagrody rzeczowe lub 
pomoc finansową dla Pikniku prze-
kazały następujące firmy i instytucje: 
UMiG Połaniec, GDF SUEZ Energia Pol-
ska S.A., UG Łubnice, Centrum Kultury 
w Łubnicach, Elpologistyka Sp. z o.o., 
Elpoeko Sp. z o.o., ZTE Połaniec Sp. z 
o.o., KAEFER SA, Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Spółka Gminy Sp. z o.o. w Staszowie, 
PGK Połaniec Sp. z o.o., Enrem Sp. z 
o.o., Nadleśnictwo Staszów, Huta Szkła 
Tadeusz Wrześniak, Świętokrzyska Izba 
Rolnicza w Kielcach, Biuro Ubezpieczeń 
Ewa Gronostaj w Staszowie, ZGOK w 
Rzędowie. Oprawę artystyczną wspar-
ły występy dzieci i młodzieży z: Domu 
Kultury w Łubnicach, Centrum Kultury 
i Sztuki w Połańcu oraz Staszowskiego 
Ośrodka Kultury.

Tekst: Ekopol-Ż
Foto: Michał Skrętek
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,,Lidera Ekologii Powiatu Staszowskiego 2014” odbiera Alfreda 
Świtek - dyrektor finansowa GDF SUEZ Energia Polska S.A. w 

Połańcu. Puchary wręczali: starosta staszowski Andrzej Kruzel i 
prezes ,,Ekopol-Ż” Sp. z o.o. Tomasz Żukiewicz. 

,,Lidera Ekologii Powiatu Staszowskiego 2014” odbiera 
prezes Jacek Nowak, PGK Sp. z o.o. Połaniec.

Tegoroczni laureaci ,,Lidera Ekologii Powiatu Staszowskiego 2014”.

Burmistrz Romuald Garczewski dziękuje za 
wyróżnienie.

Wręczono kolejne puchary
W dniu 3 czerwca br., podczas ob-

chodów ,,Dnia Dziecka” zorganizowa-
nych w Połanieckim Centrum Kultury i 
Sztuki w Połańcu, puchar dyrektor An-
nie Kaniszewskiej wręczył starosta sta-

W gronie 28 tegorocznych laureatów ,,Lidera Ekologii Powiatu 
Staszowskiego 2014”, znalazły się między innymi dwie panie: świętokrzy-
ska kurator oświaty Małgorzata Muzoł i dyrektor Publicznego Przedszkola 
w Połańcu Anna Kaniszewska.

Starosta staszowski Andrzej Kruzel i prezes ,,Ekopol-Ż” Sp. z o.o. Tomasz Żukiewicz 
wręczają puchar dyr. Annie Kaniszewskiej.

Świętokrzyska kurator oświaty Małgorzata Muzoł odebrała puchar z rąk: starosty 
Andrzeja Kruzla i wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Lucyny Kozoduj.

dzień później, 4 czerwca br., w Zespo-
le Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, 
podczas spotkania pn. ,,Podsumowa-
nie działań w ramach salonu kreatyw-
nych szkół i placówek w roku szkolnym 
2013/14”. W hasło spotkania: ,,Jak bu-
dować jakość w szkołach i placówkach 
województwa świętokrzyskiego”, wpi-
sano przy okazji wręczenia tytułu ,,Li-
dera Ekologii”, szczytne cele działań na 
rzecz ochrony środowiska naturalnego. 

Tekst i foto: Jan Mazanka 

szowski Andrzej Kruzel, wspólnie z pre-
zesem ,,Ekopol-Ż” Sp. z o.o. Tomaszem 
Żukiewiczem. 

Świętokrzyska kurator oświaty Mał-
gorzata Muzoł, została uhonorowana 
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Tym razem do Przemyśla
Stowarzyszenie Rozwoju Miej-

scowości i Parafii Koniemłoty 
„PRZYSZŁOŚĆ”, wraz z 15-osobo-
wą grupą młodzieży, począwszy od 
stycznia 2014 roku, realizuje drugi 
projekt w ramach programu Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności „RÓWNAĆ SZANASE”. 

Projekt nosi nazwę: „Przeszłość 
dla Przyszłości - młodzież tworzy Mu-
zeum Czynu Niepodległościowego w 
Koniemłotach”. Tym razem to ambit-
ne zadanie realizują uczniowie szkół 
wszystkich szczebli zrzeszeni w Szy-
dłowskim Towarzystwie Strzeleckim. 
W ramach działań projektowanych, 
młodzież m.in. gromadzi materiały 
i poznaje historię dotyczącą Józefa 
Kostrzewskiego – pierwszego burmi-
strza Przemyśla w odrodzonej Polsce. 
Funkcję tę Józef Kostrzewski piasto-

Józef Kostrzewski – burmistrz Przemyśla w latach 
1918 – 1926.

Przed grobowcem rodzinnym Kostrzewskich, pierwsza z lewej: Jolanta Kratochwil – prawnuczka burmistrza 
Józefa Kostrzewskiego. Z prawej: dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Jan Jarosz i naczelnik Wydziału 

Kultury Barbara Łapka.

Szydłowscy strzelcy składają kwiaty przed grobem 13 ,,Orląt Przemyskich”. Z wizytą w Krasiczynie.

wał od 1918 do 1926 roku. Urodzony 
15 września 1876 roku w Sichowie 
Dużym, był synem zarządcy tamtej-
szego majątku należącego do hra-
biów Potockich. Po ukończeniu pra-
wa na Uniwersytecie Jana Kazimierza 
we Lwowie, Józef Kostrzewski swoje 
dorosłe życie związał z Przemyślem. 
Tam też zmarł 13 kwietnia 1934 roku 
i został pochowany na starym cmen-
tarzu w grobowcu rodzinnym.

Jednym z punktów projektu była 
wizyta w tym pięknym ,,kresowym” 
mieście i złożenie kwiatów na grobie 
burmistrza Józefa Kostrzewskiego, 
w 80. rocznicę jego śmierci. Władze 
miasta Przemyśla reprezentowali: dy-
rektor Kancelarii Prezydenta Miasta, 
Rady Miejskiej i Współpracy z Zarzą-
dami Osiedli Jan Jarosz oraz naczel-
nik Wydziału Kultury Barbara Łapka. 
Przemyską Gospodarkę Komunalną 
– Spółkę z o.o., dzięki pomocy, której 
staszowianie, realizujący projekt bez 

problemu odnaleźli grób burmistrza 
Kostrzewskiego, reprezentowali: 
prezes Andrzej Ziemniak i kierownik 
Ryszard Siniewicz. W tej historycz-
nej chwili, była to pierwsza wizyta 
w Przemyślu rodaków burmistrza z 
ziemi staszowskiej, obecna była tak-
że prawnuczka burmistrza Jolanta 
Krotochwil mieszkająca w Przemyślu, 
a ze strony staszowskiej Jan Mazan-
ka – naczelnik Wydziału Promocji i 
Współpracy z Zagranicą, który z kolei 
jest prawnukiem siostry burmistrza 
Kostrzewskiego oraz kuzynka burmi-
strza Kazimiera Dorosińska. Niestety, 
starosta staszowski Andrzej Kruzel, 
także rodzinnie powiązany z osobą 
burmistrza Kostrzewskiego, od wielu 
lat kontynuujący tradycje rodzinne w 
pracy samorządowej i społecznej, nie 
mógł być obecny w Przemyślu z po-
wodu ważnych obowiązków służbo-
wych w Staszowie.

Staszowianie wraz z delegacją 
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Celem wizyty w Krakowie było 
zwiedzenie Domu im. Józefa Piłsud-
skiego na Krakowskich Oleandrach, 
gdzie mieści się jedyne do tej pory 
w Polsce Muzeum Czynu Niepodle-
głościowego. Pod przewodnictwem 
komendanta naczelnego Związku Le-
gionistów Polskich kpt. Krystiana A. 
Waksmundzkiego, zwiedziliśmy Mu-
zeum, szczególnie wystawy poświęco-
ne marszałkowi i działalności legioni-
stów polskich. Ciekawa lekcja historii 
pozwoliła młodzieży zapoznać się z 

W Krakowie

W ramach realizacji projektu „Przeszłość dla Przyszłości – młodzież 
tworzy Muzeum Czynu Niepodległościowego w Koniemłotach” realizo-
wanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości i Parafii Koniemłoty 
„Przyszłość” w dniu 23 czerwca br., grupa młodzieży realizującej projekt 
wraz z opiekunami odwiedziła Kraków.

także, m.in.: pomnik marszałka Józe-
fa Piłsudskiego, stojący u zbiegu ulic: 
Wenecja i Garncarska oraz Krzyż Ka-
tyński przy ul. Grodzkiej.

Zwieńczeniem dnia pełnego emocji 
było zwiedzenie krakowskiej Starów-
ki. Zmęczeni, ale zadowoleni strzelcy 
wrócili do domu, aby dalej realizować 
kończący się już niebawem projekt.

Święto projektu odbędzie się w 
lipcu i będzie okazją do zaprezento-
wania zaproszonym gościom zrealizo-
wanych działań oraz rezultatów, m.in. 
okolicznościowej gazety.

Projekt „Przeszłość dla Przyszłości – 
młodzież tworzy Muzeum Czynu Nie-
podległościowego w Koniemłotach” 
jest realizowany w ramach Programu 
Grantowego Polsko Amerykańskiej 
Fundacji Wolności RÓWNAĆ SZANSE 
2013.

Tekst i foto: Paulina Majczak-Tarka

Szydłowscy Strzelcy przy grobie marszałka Józefa Piłsudskiego.Przed pomnikiem Legionowej Czwórki.

zasadami tworzenia muzealnych wy-
staw i eksponowania najważniejszych 
eksponatów. 

Po dokonaniu wpisów do księgi 
pamiątkowej Muzeum w Oleandrach, 
szydłowscy strzelcy udali się na Zamek 
Królewski na Wawelu, gdzie złożyli 
kwiaty i wystawili wartę honorową 
przy grobie marszałka Józefa Piłsud-
skiego, co okazało się być wyjątkową 
atrakcją dla licznych grup turystów 
odwiedzających Wawel.

Będąc w Krakowie, odwiedziliśmy 

władz miasta Przemyśla złożyli także 
kwiaty i zapalili znicze na grobie 13 
uczniów szkół przemyskich - ,,Orląt 
Przemyskich”, którzy, jak głosi napis 
na mogile, ,,Polegli w obronie kre-
sów wschodnich w 1918 roku”. Po-
byt w Przemyślu był także okazją do 
zwiedzenia tamtejszych zabytków, a 
także barokowej rezydencji w Krasi-
czynie i fortu w Siedliskach. Atrakcją 
było spotkanie z Julianem Smukiem 
– dobrym wojakiem Szwejkiem i jego 
kompanem, co miało miejsce na uro-
kliwym Rynku starego Przemyśla. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
Na przemyskiej Starówce z dobrym wojakiem Szwejkiem. 

PS. W wyniku publikacji na stronie www. Przemyśla informacji o naszym projek-
cie, w pierwszych dniach czerwca br., otrzymaliśmy drogą mailową pracę napisaną 
w 2011 roku przez uczennicę Gimnazjum nr 3 w Przemyślu Kingę Janiuś pt. „Minę 
niebawem jak obłok na niebie, jak nurt na wodzie, jak kłos trawy” - wspomnienie o 
Józefie Kostrzewskim i jego rodzinie. Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w 
latach 1914 – 1989. 

Kinga znakomicie powiększyła naszą wiedzę o życiu i działalności burmistrza, a 
także, zamieszczając w załączniku szereg zdjęć rodzinnych, ubogaciła nasze fotogra-
ficzne zasoby. Z treści pracy, m.in. dowiadujemy się o związkach rodziny Kostrzew-
skich ze znanymi postaciami okresu międzywojennego: mjr. Henrykiem Sucharskim, 
sopranistką Barbarą Kostrzewską, czy publicystą, posłem PPS-u Hermanem Lieber-
mannem. O tym napiszemy w następnym numerze.

Kindze Janiuś serdecznie dziękujemy za przesłaną pracę i za trud jej napisania.

Kinga Janiuś 
z Przemyśla, 

autorka pracy 
o burmistrzu 

Józefie 
Kostrzewskim



36

W dniu 23 kwietnia br., 
w siedzibie Muzeum Ziemi 
Staszowskiej, odbyła się wy-
stawa fotografii, numizmatów 
oraz publikacji książkowych 
przedstawiających osobę pa-
pieża Polaka bł. Jana Pawła II. 
Wernisaż zatytułowany „Janowi 
Pawłowi II w hołdzie” zgroma-
dził w murach Muzeum liczne 
grono zwiedzających, których 
serdecznie powitał Lucjan Za-
czkowski kustosz Muzeum Zie-
mi Staszowskiej. 

Wśród obecnych byli m.in.: staro-
sta staszowski Andrzej Kruzel oraz ks. 
kan. Szczepan Janas proboszcz para-
fii pw. św. Bartłomieja w Staszowie, 
który rozpoczynając środową uroczy-
stość odmówił dziękczynną modli-
twę. 

Wszyscy zebrani mieli okazję 
wysłuchać koncertu w wykonaniu 

Uczestnicy spotkania po zakończeniu koncertu. 

Marsz ulicami Koniemłotów.

Papież bł. Jan Paweł II w twórczości lokalnych artystów 

Dla Życia i Rodziny

uczniów Społecznej Szkoły Muzycz-
nej im. Stanisława Moniuszki w 
Staszowie, do czego serdecznie za-
prosił dyrektor szkoły Antoni Drozd. 

Następnie kustosz Lucjan Za-
czkowski dokonał oficjalnego otwar-
cia wystawy i pokrótce omówił za-

prezentowane prace. 
Na zakończenie spotkania, które 

wpisuje się w uroczystość kanoniza-
cji bł. Jana Pawła II, kustosz Lucjan 
Zaczkowski serdecznie podziękował 
gościom za liczne przybycie. 

Tekst i foto: Michał Skrętek

W niedzielę 1 czerwca br., 
w czasie święta Wniebowstą-
pienia Pańskiego w Parafii 
Wniebowzięcia NMP w Ko-
niemłotach, odbył się ,,Marsz 
dla Życia i Rodziny”. 

O godz. 9.30 została odprawio-
na msza święta, po której nastąpił 

marsz ulicami Koniemłotów. Śpie-
wane pieśni i modlitwy były ofia-
rowane w intencji poszanowania 
życia i rodziny, by wszyscy mogli 
cieszyć się bezpieczeństwem: dzie-
ci, młodzieży i dorosłych, by Pola-

cy mogli w Polsce pracować i tu w 
Polsce zakładać rodziny, by polska 
rodzina nie była niszczona i nie 
była poddawana systemowej de-
moralizacji.

ks. prob. Paweł Cygan
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Laureaci z powiatu staszowskiego z wręczającymi nagrody, od lewej: eurodeputowany dr inż. Czesław Siekierski, 
Bożena Arczewska – I miejsce, Andrzej Fąfara – II miejsce, Ewa Markiewicz – III miejsce, były eurodeputowany 

Adam Bielan i wicestarosta staszowski Michał Skotnicki.

Mali aktorzy biorący udział w inscenizacji. 

Uhonorowano nauczycieli

Święto patrona staszowskiej 
„Ósemki”

W dniu 25 kwietnia br., w 
Staszowskim Ośrodku Kultury od-
była się uroczystość z okazji święta 
patrona Przedszkola nr 8 im. Jana 
Chrystiana Andersena z Oddziałami 
Integracyjnymi w Staszowie. 

Wszystkich obecnych w najwięk-
szej sali staszowskiego SOK serdecznie 
powitała dyrektor przedszkola Alicja 
Misiak, która w swoim wystąpieniu 
podziękowała wszystkim wspierającym 
funkcjonowanie instytucji, a także za-
prosiła do obejrzenia przedstawienia 
pt. „Calineczka” w wykonaniu pod-
opiecznych staszowskiej „Ósemki”, 
opartego na motywach znanej bajki 
autorstwa patrona przed-
szkola. 

Na widowni, poza liczną 
grupą rodziców młodych 
artystów, obecni byli m.in.: 
przedstawiciele władz sa-
morządowych: świętokrzy-
ski kurator oświaty Małgo-
rzata Muzoł, wicestarosta 
staszowski Michał Skotnicki, 
wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie Bo-
nifacy Wojciechowski, bur-
mistrz Staszowa Romuald 
Garczewski oraz Henryka 
Markowska, Tomasz Fą-
fara zastępcy burmistrza, 

a także Katarzyna Ciepiela dyrektor 
Staszowskiego Ośrodka Kultury. W 
uroczystości uczestniczyło również 
liczne grono pedagogów oraz dyrek-
torów szkół powiatu staszowskiego. 

Następnym punktem programu 
piątkowej uroczystości było roz-
strzygnięcie II Gminnego Konkursu 
Plastycznego pt. „W krainie Baśni 
Andersena”. Kolejne miejsca w kon-
kursie zajęli: miejsce I: Zuzanna Bed-

narczyk, Weronika Kozieł, Aleksandra 
Dul, miejsce II: Wiktoria Jaworska, 
Maciej Mikoda, Amelia Guła, nato-
miast III lokata przypadła następu-
jącym: Aleksandra Stawecka, Jakub 
Kogut, Jakub Czajkowski. Bardzo licz-
na grupa przedszkolaków otrzymała 
wyróżnienia. Prace młodych artystów 
spotkały się z uznaniem zwiedzają-
cych wystawę.

Tekst i foto: Michał Skrętek

Swoich faworytów, podobnie jak 
w całym województwie, zgłaszali 
uczniowie, rodzice, ale także dyrek-
torzy szkół. Nie zabrakło takich na-
uczycieli, którzy cieszą się nieustającą 
sympatią i biorą udział w plebiscycie 
kolejny raz. Na laureatów czekały 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. 
Pedagodzy otrzymali gratulacje od: 
parlamentarzystów, władz samo-
rządowych i kolegów po fachu. O 
znaczeniu swojej pracy mówili także 
sami nagrodzeni, podkreślając, że w 
dzisiejszych czasach bycie dobrym 
nauczycielem wiąże się z ogromnym 
poświęceniem i cierpliwością. Galę 
poprowadził red. Stanisław Blinstrub 
z Radia Kielce. Imprezę swoim wystę-
pem uświetniły utalentowane woka-
listki ze Studia Piosenki Blue Song Jo-
anny Litwin z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Kielcach.

Tekst i foto: 
na podst. Serwisu ,,Echa Dnia”

Polonistka Bożena Arczewska ze Szkoły Podstawowej w Bogorii, fizyk An-
drzej Fąfara z Zespołu Szkół w Staszowie i nauczycielka wychowania fizyczne-
go Ewa Markiewicz z Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie, triumfowali 
w plebiscycie ,,Echa Dnia” Belfer Roku 2013/2014 w powiecie staszowskim.
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Wiceminister Obrony Narodowej w staszowskim Liceum 

Po rozdaniu nagród zwycięzcom zawodów „Sprawni jak żołnierze”. 

Kolejny konkurs wiedzy  
o powiecie za nami 

Nagrodę za I miejsce odebrała Aleksandra Grad. Uczniowie rozwiązują testy. 

W dniu 26 maja br., w budyn-
ku Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w Staszowie odbył się 
finał konkursu pn. „Co wy wie-
cie o powiecie”. Uczestniczyli 
w nim uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych z terenu powiatu 
staszowskiego, którzy przeszli 
wcześniejsze eliminacje gminne. 

Podczas konkursu obecni byli 
przedstawiciele władz samorządo-
wych: starosta staszowski Andrzej 
Kruzel, wicestarosta Michał Skotnicki, 
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w 
Staszowie Lucyna Kozoduj, przewod-
niczący Komisji Oświaty, Wychowa-
nia, Kultury, Sportu i Turystyki Andrzej 
Poniewierski oraz Tadeusz Kardynał 

naczelnik Wydziału Edukacji Kultury, 
Sportu i Turystyki w Starostwie sta-
szowskim. 

Podczas sprawdzania testów przez 
komisję konkursową wszyscy uczest-
nicy mieli okazję porozmawiać z 
przedstawicielami Starostwa, pogłę-
biając swoje wiadomości o powiecie 
staszowskim. Dyskusję z młodzieżą 
rozpoczął starosta Andrzej Kruzel, na-
stępnie głos zabrała wiceprzewodni-
cząca Rady Powiatu Lucyna Kozoduj, 
która wyczerpująco odpowiadała na 

pytania uczniów oraz opowiedziała o 
swojej pracy w Radzie Powiatu. 

Kolejne miejsca w konkursie zaję-
li: I miejsce Aleksandra Grad z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II 
w Staszowie, II – Anita Grosicka z Ze-
społu Szkół im. Stanisława Staszica w 
Staszowie oraz miejsce III Dominik Ję-
dryka z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. Jana Pawła II w Staszowie. 

Wszyscy uczestnicy zmagań wykaza-
li się rozległą wiedzą. 

Tekst i foto: Michał Skrętek

Sprzed budynku szkoły uczestni-
cy spotkania przeszli do szkolnej auli, 
gdzie zasadniczą część uroczystości, 
witając wszystkich obecnych, rozpo-
częła Anna Karasińska dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego im. ks. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w Staszowie. Pod-
czas spotkania, w którym uczestniczyli 
także przedstawiciele władz samorzą-
dowych: starosta staszowski Andrzej 
Kruzel i wicestarosta Michał Skotnic-
ki, jak również przedstawiciele służb 
mundurowych: płk Wiesław Święcho-
wicz szef Wojewódzkiego Sztabu woj-
skowego w Kielcach oraz kpt. Dariusz 
Jamioł z wojskowej Komendy Uzupeł-
nień w Kielcach, uczniowie klas mun-
durowych staszowskiego Liceum mieli 
okazję wysłuchać wykładu płk Wiesła-
wa Święchowicza na temat historii i 
rodzajów uzbrojenia. Następnie kpt. 
Dariusz Jamioł udzielił wyczerpującej 
informacji na temat postępowania re-
krutacyjnego, dla wszystkich chętnych 
do wstąpienia w szeregi zawodowej 
armii. 

Kolejnym punktem wizyty były za-
wody sportowe pn. „Sprawni jak żoł-
nierze”, podczas których w trzech kon-

W dniu 21 maja br., w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefa-
na Wyszyńskiego w Staszowie złożyła wizytę Beata Oczkowicz minister 
obrony narodowej. 

kurencjach: tor przeszkód, udzielanie 
pierwszej pomocy oraz rzut granatem, 
swoje umiejętności sprawdzali ucznio-
wie klas mundurowych. 

Wszyscy uczestnicy zmagań pre-
zentowali wysoki poziom sprawności 
fizycznej. 

Tekst i foto: Michał Skrętek 
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Przedszkolaki nad morzem

Bibliotekarz Roku 2014

Przejażdżka kolejką retro w Kołobrzegu.

Ewa Cygan, ,,Bibliotekarz Roku 2013”.

Rejs statkiem ,,Pirat” po Bałtyku.

W bieżącym roku, w dniach: od 15 do 29 maja, dzie-
sięcioro dzieci z niepełnosprawnością z Przedszkola Nr 
8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w 
Staszowie, wraz z rodzicami i nauczycielkami: Małgorza-
tą Wojtczak i Wiesławą Czerwiec uczestniczyło w turnusie 
rehabilitacyjnym w Kołobrzegu. 

Główny cel turnusu to ogólna poprawa i podtrzyma-
nie sprawności psychofizycznych oraz rozwijanie umie-
jętności społecznych dzieci. Uczestnicy przebywali w 
Centrum Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Amber” po-
łożonym blisko morza. Dzieci korzystały z zabiegów reha-
bilitacyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza. Każdego dnia 
wszyscy uczestnicy turnusu brali udział w spacerach brze-
giem morza. W czasie trwania turnusu było wiele atrakcji: 
wspólne grillowanie, dyskoteki, koncerty oraz wycieczki. 
Wiele wrażeń dostarczyła dzieciom przejażdżka kolejką 
„Retro” po Kołobrzegu z przewodnikiem oraz wycieczki 
do: kina, jaskini solnej, Oceanarium, latarni morskiej, Mu-
zeum Minerałów oraz Muzeum Oręża Polskiego. Dużą ra-
dość sprawiła dzieciom wycieczka autokarowa do Parku 
Rozrywki Zieleniewo.

Dzieci i opiekunowie skorzystali z różnorodnych atrak-
cji w parku rozrywki, m.in. z przejażdżki na koniu w sio-
dle oraz wozem konnym, kowbojskiej karuzeli, strzelania 
z łuku, ujeżdżania mechanicznego byka rodeo, konkur-
sach, tańcach oraz odpoczynku przy ognisku w wigwa-
mie. Turnus przebiegł w miłej i przyjaznej atmosferze 
zrozumienia i wzajemnej akceptacji, sprzyjającej realizacji 
zamierzonych celów. 

Przy organizacji turnusu uzyskaliśmy pomoc i wsparcie 
od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, starosty An-
drzeja Kruzla, burmistrza Romualda Garczewskiego oraz 
sponsorów: Beaty Skowron, Stanisławy Błażejewskiej i JM 
TRANS spółka z o. o. Katowice. Serdeczne podziękowania 
składamy dyrektor Alicji Misiak oraz wszystkim pracowni-
kom przedszkola i rodzicom za zorganizowanie kierma-
szu wielkanocnego, z którego dochód został przeznaczo-
ny na turnus dla przedszkolaków .

Tekst i foto: Wiesława Czerwiec 
i Małgorzata Wojtczak

W dniu 8 maja br., podczas Fo-
rum Bibliotekarzy Świętokrzyskich 
pani Ewa Cygan – dyrektor Bibliote-
ki Publicznej w Staszowie otrzymała 
tytuł ,,Bibliotekarza Roku 2013”.

Ewa Cygan pracuje w zawodzie 
bibliotecznym ponad 30 lat, a Biblio-
teką Publiczną w Staszowie kieruje od 

15 lat. Dzięki jej staraniom biblioteka 
otrzymała ubiegłym roku 21 kompu-
terów w ramach projekty „Elimina-
cja wykluczenia cyfrowego w gminie 
Staszów”. Obecnie biblioteka posiada 
35 komputerów z dostępem do Inter-
netu, z czego dla czytelników przezna-
czono 24, w tym 16 w filiach wiejskich. 

Od kwietnia 2013 r. został wpro-
wadzony zautomatyzowany system 
wypożyczeń w Wypożyczalni dla Doro-
słych w Staszowie. Czytelnik ma możli-
wość zarządzania swoim kontem przez 
Internet np. zamawiać lub przedłużać 
termin oddania książki. 

Biblioteka Publiczna pod kierun-
kiem Ewy Cygan prowadzi wiele róż-
nych form pracy z czytelnikiem. Or-
ganizowane są spotkania autorskie, 
konkursy plastyczne, wystawy zajęcia 
i warsztaty plastyczno-manualne, spo-
tkania edukacyjne m.in. o tematyce 
regionalnej. Odbywają się cyklicznie: 
„Tydzień Bibliotek”, „Ogólnopolski Ty-
dzień Czytania Dzieciom”, „Ferie i wa-
kacje w bibliotece”, „Międzynarodowy 
Dzień Pluszowego Misia”. Dużym za-
interesowaniem cieszą się warsztaty 

komputerowe „Senior w Internecie.” 
Przy bibliotece działają także trzy Dys-
kusyjne Kluby Książki. Ciekawym po-
mysłem realizowanym od kilku lat jest 
cykl pt. „Bajki z koszyka”. W 2013 roku 
biblioteka zrealizowała projekt z mło-
dymi wolontariuszami „Nowa genera-
cja- Wolontariusze wzmacniają organi-
zacje”. 

Od 2006 r. Biblioteka Publiczna w 
Staszowie dzięki staraniom m.in. dy-
rektor Ewy Cygan wykonuje zadania 
biblioteki powiatowej dla Powiatu 
staszowskiego. W ramach tych zadań 
organizowane są seminaria i spotka-
nia dla bibliotekarzy z terenu Powia-
tu Staszowskiego. Kupuje się książki 
i prasę także dla bibliotek gminnych. 
Udzielana jest pomoc merytoryczna 
w zakresie szeroko pojętej działalno-
ści bibliotecznej m.in. przy wdrażaniu 
bibliotecznego programu komputero-
wego. 

Cały czas uzupełniana jest biblio-
grafia powiatu staszowskiego, która 
jest dostępna na stronie internetowej 
biblioteki: www.biblioteka-staszow.pl. 

red.
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Dzień godności w Staszowie W dniu 28 maja br., w koloro-
wym marszu z ul. Rytwiańskiej, 
przez Rynek, na boisko Zespołu 
Szkół nr 2 w Staszowie, przeszło 
ponad 300 osób: rodzin z dziećmi 
z niepełnosprawnością intelektu-
alną zrzeszonych w Staszowskim 
Kole Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym, które było organizatorem 
marszu, a także uczniów i nauczy-
cieli: Liceum Ogólnokształcącego 
i Zespołu Szkół Ekonomicznych w 
Staszowie, wszystkich staszow-
skich Szkół Podstawowych i Gim-
nazjów, Szkoły Podstawowej w 
Kurozwękach i Zespołu Szkół w 
Czajkowie, jak również wychowan-
ków Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Połańcu. Nie zabrakło władz 
powiatu staszowskiego, radnych 
powiatu i przedstawicieli władz 
miasta Staszowa. 

Celem obchodów ,,Dnia Godności 
Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną”, jest uświadomienie społe-
czeństwu różnorodności osób z tym 
rodzajem niepełnosprawności, poka-
zanie ich możliwości, a także zwró-
cenie uwagi na bariery: edukacyjne, 
zawodowe, komunikacyjne, prawne, 
kulturalne, a przede wszystkim men-
talne, które uniemożliwiają im pro-
wadzenie normalnego życia. W Polsce 
żyje obecnie około 380 tysięcy osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, tj. 
około 1% społeczeństwa. 

Marsz zakończono ,,Olimpiadą 
sportową”, której organizatorami byli: 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
-Wychowawczy w Staszowie i Zespół 
Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego 
i Publiczne Gimnazjum nr 2. Rozegra-
no 11 różnych konkurencji.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Marsz rozpoczął się na ul. Rytwiańskiej, przed Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym 
w Staszowie, transparent niosą ,,Chirliderki” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie.

Na staszowskim rynku.

Pierwszą rozegraną konkurencją było ,,sadzenie ziemniaków na czas”.

W pierwszym rzędzie od lewej: skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, radna powiatu, 
dyrektor Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie Małgorzata Kazimierska, zastępca 

burmistrza Staszowa Henryka Markowska, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Staszowie 
Lucyna Kozoduj, radna powiatu Stanisława Błażejewska i radna powiatu Janina Złotnik. 

W drugim rzędzie, od lewej: radny powiatu Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów 
Romuald Garczewski, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant, starosta 
staszowski Andrzej Kruzel i dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 

w Staszowie Halina Łabuda.
 Życzenia uczestnikom marszu i ,,Olimpiady sportowej” złożył starosta 

staszowski Andrzej Kruzel, zapalono olimpijski znicz.
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Wędkowano 3 maja

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie zawodów wędkarskich w Staszowie, zorganizowanych przez Koło PZW ,,Nad Czarną” z okazji 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Staszowskie Koło Polskiego 
Związku Wędkarskiego ,,Nad Czar-
ną” postanowiło uczcić 223. rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
zawodami wędkarskimi, w których 
udział wzięło 35 zawodników. 

Wśród juniorów zwyciężył Patryk 
Dalka, który złowił 30 ryb i uzyskał 
2650 pkt, II miejsce zajął Konrad Su-

chojad – 25 ryb i 2070 pkt a trzecie Pa-
tryk Chamerski – 20 ryb i 1550 pkt. W 
kategorii seniorów triumfował Janusz 
Janik – 3 ryby i 5080 pkt, drugi był An-
drzej Suchojad – 55 ryb i 3610 pkt a 
trzeci Leszek Kopacz – 11 ryb i 3280 pkt.

Nagrody dla wędkarzy ufundowa-
ne przez powiat staszowski oraz mia-
sto i gminę Staszów wręczyli: starosta 
Andrzej Kruzel i burmistrz Romuald 
Garczewski. Zakończenie zawodów 
było także okazją do wręczenia przez 

burmistrza Romualda Garczewskiego 
dyplomów i cennych nagród sprzęto-
wych dla laureatów konkursu pn. ,,Pro-
jekt wspomagający utrzymanie po-
rządku i czystości na terenie ,,Zalewu 
nad Czarną”. W konkursie zwyciężyło 
staszowskie Koło Polskiego Związku 
Wędkarskiego ,,Nad Czarną” a drugie 
miejsce zajęło Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Staszowie Sp. Gminy z o.o.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Nagrody wręczali m.in.: starosta staszowski Andrzej Kruzel i dyr. staszowskiego LO Anna Karasińska.

Mistrzostwa PCK
Uczestnicy Mistrzostw mieli do roz-

wiązania test tematyczny, a przede 
wszystkim musieli się wykazywać wie-

dzą i umiejętnościami praktycznymi na 
poszczególnych stacjach np. udzielić 
pomocy ofiarom wypadku samochodo-
wego, osobie poparzonej, dziecku, któ-
re spadło z huśtawki, starszej pani, która 

W dniu 10 kwietnia br., w budynku Liceum Ogólno-
kształcącego w Staszowie miały miejsce XXII Rejonowe 
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. W zawodach brało 
udział 7 drużyn, głównie reprezentanci szkół średnich. 
Sędziowie to ratownicy medyczni, pielęgniarki, strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej. Sędzią głów-
nym od kilku lat jest p. Michał Duliński.

straciła przytomność. Na stacji „relaks” 
zaprezentowano młodzieży ubranie 
ochronne oraz sprzęt zabezpieczający 
drogi oddechowe używany przez Straż 
Pożarną w działaniach ratowniczo-ga-
śniczych. Przedstawiono aktualny po-
dział grup pożarów i scharakteryzowa-
no podział gaśnic z instrukcją użycia.

I miejsce zdobyła drużyna z Liceum 
Ogólnokształcącego w Staszowie, która 
24 maja uczestniczyła w Mistrzostwach 
Okręgowych w Ostrowcu Świętokrzy-
skim,

II miejsca zdobyła drużyna z Ze-
społu Placówek Oświatowych Nr 1 w 
Staszowie,

III miejsce przypadło drużynie z Ze-
społu Szkół w Osieku.

Wszystkim uczestnikom wręczono 
nagrody i słodki poczęstunek, ufundo-
wane przez Starostwo Powiatowe w 
Staszowie.

 Polski Czerwony Krzyż na bieżąco 
organizuje prelekcje, pokazy i szkolenia 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Im więcej ludzi będzie 
umiało prawidłowo pomagać różnych 
sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, 
tym większe będzie bezpieczeństwo 
każdego z nas.

Joanna Cheba
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O samorządach na Uniwersytecie

Uniwersytet na wakacjach

Do roli prelegentów zostali za-
proszeni niekwestionowani fachow-
cy w tej dziedzinie: starosta staszow-
ski Andrzej Kruzel oraz burmistrz 
miasta i gminy Staszów Romuald 
Garczewski.

Wykłady, urozmaicone pre-
zentacjami multimedialnymi, do-
tyczyły zadań własnych powiatu 
staszowskiego i miasta Staszowa, 
a głównie inwestycji realizowa-
nych przez te jednostki, w tym tak-
że i wspólnych, jak np. w obszarze 
opieki zdrowotnej, remontów dróg, 
sportu i wychowania młodzieży czy 

Temat kolejnego wykładu, jaki odbył się dla słuchaczy Uniwersytetu III 
Wieku w Staszowie, w dniu 6 maja br., dotyczył zadań i roli samorządów 
gminnych i powiatowych w świetle obowiązujących ustaw. 

bezpieczeństwa. 
Obydwaj prelegenci sporą część 

czasu poświęcili na przedstawie-
nie zebranym planów na najbliższy 
okres, co przybrało formę konsulta-
cji ze słuchaczami, jak np. w temacie 
rewitalizacji staszowskiego Rynku, 
budowy obwodnicy Staszowa czy 

poszerzenia sfery konsultacji spo-
łecznych o Radę Seniorów przy Ra-
dzie Miejskiej i Radzie Powiatu.

Miłej atmosferze spotkania sprzy-
jały: zabytkowe wnętrza sichowskie-
go dworu, zieleń zabytkowego par-
ku i piękna słoneczna pogoda.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Spotkanie otworzył 
prezes Staszowskiego 

Towarzystwa 
Kulturalnego, zastępca 
burmistrza Staszowa 

Tomasz Fąfara.

O zadaniach własnych powiatu i jego jednostek organizacyjnych mówił starosta 
staszowski Andrzej Kruzel, w towarzystwie: zastępców burmistrza Staszowa: 

Henryki Markowskiej i Tomasza Fąfary oraz burmistrza Romualda Garczewskiego. 

Na zakończenie spotkania medalem honorowym Staszowskiego Towarzystwa 
Kulturalnego została wyróżniona Anna Durlej – dyr. Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym. Medal wręczyli: rektor Uniwersytetu 
III Wieku w Staszowie Teresa Cierlik i prezes Staszowskiego Towarzystwa 

Kulturalnego, zastępca burmistrza Staszowa Tomasz Fąfara.

Ostatni wykład w tym roku akademickim na temat 
,,Postępu w rolnictwie Guberni Radomskiej w XIX 

wieku” wygłosił dr Sławomir Maj.

Uczestników spotkania powitał 
prezes Staszowskiego Towarzystwa 
Kulturalnego, zastępca burmistrza 
Staszowa Tomasz Fąfara, który jed-
nocześnie podsumował zrealizowa-
ne inicjatywy, sympozja, wykłady 

i wyjazdy słuchaczy Uniwersytetu. 
Podziękowania i życzenia człon-
kom Uniwersytetu złożyli wspól-
nie: burmistrz Romuald Garczewski 
i starosta Andrzej Kruzel, który na 
ręce Rektor Teresy Cierlik przekazał 

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Staszowie, sesją w dniu 
11 czerwca br., zakończyli swój rok akademicki 2013/2014. W spotkaniu, 
które odbyło się w auli Zespołu Szkół przy ul. Koszarowej udział wzię-
li m.in. radny Sejmiku województwa Świętokrzyskiego dyr. Izydor Gra-
bowski, starosta staszowski Andrzej Kruzel, wicestarosta Michał Skotnic-
ki, burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski i dr Kazimierz 
Sztaba z Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Staszowie. 
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Przedwakacyjny koncert ,,Kleksów”

Życzenia urodzinowe Kazimierze Dorosińskiej składają: Czesław Pargieła,  
Andrzej Kruzel i Romuald Garczewski.Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Staszowie.

Finał koncertu i wszystkie grupy wiekowe.

zdjęcia wykonane podczas wyjazdu 
studentów do Przemyśla, co miało 
miejsce w dniach 23-24 maja br. 

Ostatni wykład w tym roku aka-
demickim na temat ,,Postępu w rol-
nictwie Guberni Radomskiej w XIX 

wieku” wygłosił dr Sławomir Maj 
– zastępca dyrektora Zespołu Szkół 
w Staszowie. Jedna ze słuchaczek 
Uniwersytetu pani Kazimiera Doro-
sińska odebrał życzenia i kwiaty z 
okazji kolejnych urodzin. W czasie 

poczęstunku na zakończenie obec-
nego roku, rozmawiano na temat 
wydarzeń i inicjatyw, które powinny 
znaleźć się w planach Uniwersytetu 
na rok przyszły.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 27 czerwca br., tradycyj-
nie przed rozpoczęciem wakacyjne-
go wypoczynku, Zespoły Artystycz-
ne ,,Kleks” zaprezentowały swój 
dorobek sceniczny z minionego roku 
szkolnego. W 18 układach tanecz-
nych wystąpiło kilkadziesiąt tance-
rek ze wszystkich 6 grup wiekowych, 
którym, w niektórych układach cho-
reograficznych, towarzyszyło kilku 
tancerzy. 

Wśród widzów, oprócz przedstawi-
cieli władz samorządowych powiatu 
staszowskiego i miasta Staszowa, nie 
mogło zabraknąć rodziców i rodzeń-
stwa roztańczonych dzieci, a także 
przyjaciół i sponsorów Zespołów Ar-
tystycznych ,,Kleks”. Oprócz umiejęt-
ności i wdzięku młodych artystów, wi-
dzowie mięli okazję podziwiać ciekawe 
aranżacje sceniczne i piękne kolorowe 
stroje, jak również pomysłową sceno-
grafię autorstwa znanej staszowskiej 
malarki Lucyny Gozdek.

Po zakończeniu koncertu, zało-
życielka, dyrektorka i choreograf Ze-
społów ,,Kleks” Małgorzata Szmyr-
gała podziękowała widzom za liczne 
przybycie na koncert, a sponsorom za 
dotychczasowe wsparcie udzielone w 
2014 roku. Widzowie dowiedzieli się 
również o tegorocznych 
sukcesach artystycznych 
,,Kleksów” m.in. o na-
grodach ,,Grand Prix” 
zdobytych na Między-
narodowym Dziecię-
cym Festiwalu Piosenki 
i Tańca w Koninie oraz 
podczas IX Przeglądu 
Zespołów Tańca Spor-
towego w Nisku. Pani 
Małgorzacie Szmyrgale, 
jej mężowi Januszowi, a 
także wszystkim tancer-

kom i tancerzom ,,Kleksów”, życząc 
miłego wypoczynku wakacyjnego, 
podziękowali: starosta staszowski 
Andrzej Kruzel oraz burmistrz miasta 
i gminy Staszów Romuald Garczew-
ski.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Podziękowania i życzenia udanych wakacji od starosty staszowskiego 
Andrzeja Kruzla oraz burmistrza miasta i gminy Staszów  

Romualda Garczewskiego.
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,,Wierna” pojedzie do Siedlec

Do Siedlec pojadą włoszczowianki

W dniu 4 czerwca br., na boisku 
,,Orlika” w Staszowie, podczas wo-
jewódzkich eliminacji w ramach 
turnieju ,,Mała Piłkarska Kadra Cze-
ka”, kategoria ,,Chłopcy, rocznik 
2000 i młodsi”, zwyciężyła drużyna 
,,Wierna Małogoszcz”, która repre-
zentować będzie województwo 
świętokrzyskie na turnieju ogólno-
polskim w Siedlcach. Impreza była 
jednocześnie mistrzostwami woje-
wództwa w tej kategorii wiekowej. 

Drugie miejsce i tytuł wicemistrzow-
ski zajęła drużyna z małej wsi Bęczków 
w gminie Górno. Trzecie miejsce zaję-
ła drużyna ze Staszowa ,,Olimpia Po-
goń”. W turnieju grały jeszcze drużyny: 
z Kazimierzy Wielkiej i Michałowa.

Puchary, dyplomy i nagrody w po-
staci sprzętu sportowego, ufundowa-

ne przez Święto-
krzyskie Zrzesze-
nie LZS wręczyli: 
starosta staszow-
ski Andrzej Kru-
zel i burmistrz 
Staszowa Romu-
ald Garczewski. 
Sędzią rozgrywek 
był Zbigniew Za-
pała – koordyna-
tor ds. piłki noż-
nej Świętokrzy-
skiego Zrzeszenia 
LZS w Kielcach. 

Tekst: Roman Karaś
Foto: Jan Mazanka

W rozgrywkach wzięło udział 5 drużyn. 

Zwyciężyła ,,Wierna Małogoszcz”, z trenerem Maciejem Rutkiewiczem.

Drużyna ,,Hetman” Włoszczowa z trenerem Mariuszem Ochenduszką – zwycięzcy turnieju.

Po rozstrzygnięciu, w dniu 4 
czerwca br., która drużyna chłop-
ców, w ramach turnieju ,,Mała Pił-
karska Kadra Czeka”, pojedzie na 
ogólnopolski turniej w Siedlcach, 
czas przyszedł na dziewczęta. Pod-
czas rozgrywek w dniu 9 czerw-
ca br., na boisku ,,Orlika 2012” 
w Staszowie, zwyciężyły piłkarki 
,,Hetmana” Włoszczowa, przed 
LKS ,,Wisła” Nowy Korczyn, ULKS 
,,Promnik” i drużyną ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Staszowie.

Mecze były rozgrywane systemem 
,,każdy z każdym” po 10 min. z prze-
rwą 5-cio minutową. 

W dniach: 2 – 7 lipca br. w Siedl-
cach, piłkarki ,,Hetmana” powalczą o 
tytuł mistrza Polski, a zwyciężając w 
Staszowie zapewniły sobie tytuł mi-
strza województwa świętokrzyskie-
go.

Wszystkie drużyny grające w 
Staszowie, otrzymały puchary, dyplo-

my i piłki ufundowane przez Święto-
krzyskie Zrzeszenie LZS w Kielcach.

Tekst: Roman Karaś
Foto: Michał Skrętek
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Mistrzostwa Polski Juniorów i seniorów Osób Niepełnosprawnych  
w Lekkiej Atletyce, Kozienice - Białystok

W dniach: 31 maja i 1 czerwca br. 
w Kozienicach, odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Juniorów Osób Niepeł-
nosprawnych w Lekkiej Atletyce. 

Klub LZS „Sigma" OSiR Staszów re-
prezentował Mateusz Cecelon. Zawod-
nik Sigmy wystartował w trzech kon-
kurencjach: pchnięciu kulą 5 kg, skoku 
w dal i rzucie oszczepem 600 g. Z za-
wodów Mateusz wrócił z dorobkiem 
trzech medali. W pchnięciu kulą usta-
nowił swój nowy rekord życiowy od-
dając rzut na odległość 8,20 m. Wynik 
ten pozwolił mu zająć trzecie miejsce 
na podium. W skoku w dal zajął drugie 
miejsce z wynikiem 5,02 m. W rzucie 
oszczepem Mateusz oddał najdalszy 
rzut na odległość 34,91 m, przerzuca-
jąc swojego rywala o prawie 5 m.

W dniach 14 i 15 czerwca 2014r. 
w Białymstoku odbyły się Mistrzostwa 
Polski Seniorów Osób Niepełnospraw-
nych w Lekkiej Atletyce. 

Mateusz na I miejscu, po dekoracji w rzucie oszczepem. Mariusz w Białymstoku.

„Śniadanie mistrza na dobrą formę”.

Podsumowanie konkursu w Zespole Szkół Nr 2  
w Staszowie.

To pierwsza, na tak szeroką skalę, 
inicjatywa, której celem jest edukacja 
żywieniowa i promocja aktywnego 
trybu życia wśród polskiej młodzieży. 
Adresatami Programu są uczniowie 
gimnazjów (klas I- III) i szkół podsta-
wowych (klas V-VI) oraz ich rodzice 
i opiekunowie. Koordynatorami Pro-
gramu w skali kraju, województwa i 
powiatu są pracownicy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. W szkołach ko-
ordynatorami są nauczyciele. 

Realizatorzy Programu to: ucznio-
wie, dyrekcje szkół, nauczyciele, spo-
łeczność szkolna, pielęgniarki środo-
wiska szkolnego, władze wojewódz-
kie i lokalne, społeczność lokalna. 
W powiecie staszowskim Program 
,,Trzymaj Formę” realizowało 18 
szkół podstawowych i 9 szkół gim-
nazjalnych.

Koordynatorzy szkolni Progra-
mu otrzymali następujące materiały 
edukacyjne: •Poradnik dla nauczy-
cieli • Broszurki dla uczniów • Ulot-
ki dla rodziców • Plakat z Talerzem 
Zdrowia. 

Szkoły w różny sposób akcen-
tują zakończenie realizacji Progra-
mu. Przykładem może być Zespół 
Szkół Nr 2 w Staszowie, w której 
30 maja 2014 roku zakończono re-
alizację programu podsumowaniem 
konkursu kulinarnego pod hasłem 
„Śniadanie mistrza na dobrą for-
mę”. W konkursie wzięło udział 130 
uczniów wchodzących w skład 18 
drużyn. Organizatorami konkursu 
był koordynator szkolny programu 
pani mgr Barbara Malinowska oraz 
realizatorzy programu mgr Bernade-
ta Wieczorek i mgr Małgorzata Wro-
na. W pracach Komisji Konkursowej 
uczestniczył m.in. pracownik PZ i OZ 
PSSE Staszów. Dyplomy zwycięskim 
grupom wręczyła Komisja Konkur-
sowa i Dyrekcja Zespołu. Pierwsze 
miejsce w kategorii uczniów Szkoły 
Podstawowej zdobyła klasa VI „B”, 

„Trzymaj Formę! Bądź aktywny!”
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę” jest realizowany w 

szkołach od 2006 roku pod patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Zdrowia oraz Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W roku szkolnym 2013/2014 realizowano VIII 
edycję tego Programu pod hasłem: „Trzymaj Formę! Bądź aktywny!”.

drugie klasa V „A” i trzecie miejsce 
klasa VI „B”. W kategorii uczniów 
szkoły gimnazjalnej pierwsze miejsce 
przyznano klasie II „C”, drugie klasie 
II „B” i trzecie miejsce klasie III ”C”. 
Zwycięzcom i wszystkim uczestni-
kom konkursu serdeczne gratulacje! 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Staszowie

Bożena Głaz

Bardzo dobrze zaprezentował się 
Mateusz Cecelon. Młodzik LZS „Sigmy” 
OSiR Staszów rywalizował ze starszymi 
od siebie zawodnikami w biegu na 100 
m, w skoku w dal i w rzucie oszczepem 

800g. Z zawodów powrócił z dwoma 
brązowymi medalami, które wywalczył 
w skoku w dal i w rzucie oszczepem. 

Tekst i foto: OSiR Staszów
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Europejski Festiwal Smaków Klasztornych 
w rytwiańskiej Pustelni

W dniach 21-22 czerwca br., 
w Pustelni Złotego Lasu w Ry-
twianach odbyła się I edycja 
Europejskiego Festiwalu Sma-
ków Klasztornych. 

Imprezę rozpoczęto od mszy 
świętej w klasztorze pokamedul-
skim, którą odprawił ks. kan. Wie-
sław Kowalewski dyrektor Pustelni 
Złotego Lasu.

Licznie zgromadzona na Euro-
pejskim Festiwalu Smaków Klasz-
tornych publiczność miała okazję 
spróbować lokalnych produktów 
kulinarnych. 

Honorowymi gośćmi imprezy 
byli: prezenterka TVP Anna Popek 
oraz Arkadiusz Nader aktor z popu-
larnego serialu „Ranczo”. 

Celem imprezy była promo-
cja specjałów kuchni klasztornej 
oraz propagowanie walorów tury-
styczno-krajobrazowych powiatu 
staszowskiego. 

W programie znalazły się, m.in.: 
koncerty zespołów klasztornych, 
gry i zabawy zespołowe oraz mecz 
piłki nożnej księża kontra policjan-
ci i wiele innych atrakcji dla dzieci i 
dorosłych. 

Organizatorami I Europejskie-
go Festiwalu Smaków Klasztornych 
byli: Pustelnia Złotego Lasu w Ry-
twianach, Cech Rzemieślników i 
Przedsiębiorców Branży Spożywczej 
w Kielcach oraz Regionalna Orga-
nizacja Turystyczna Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach. 

Patronat honorowy nad wyda-

Podczas rozpoczęcia imprezy, od lewej: Maciej Rayzacher, Arkadiusz Nader, Anna Popek  
i ks. Wiesław Kowalewski.

Gra i śpiewa ,,Góralska Hora”.

Mecz księża-policjanci zakończył się wynikiem 3:3. Nie zabrakło występów folklorystycznych, chór Stowarzyszenia ,,Niziny Górą”.

rzeniem objęli: marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, wojewoda świętokrzyski 

Bożentyna Pałka – Koruba oraz sta-
rosta staszowski Andrzej Kruzel. 

Tekst i foto: Michał Skrętek
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Młodzież w hołdzie nowemu świętemu

Nabożeństwo odprawione przed artystyczną częścią uroczystości koncelebrowali: ks. kan. Jerzy Sobczyk - 
proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Kotuszowie, biskup sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz oraz ks. kan. 

Edward Zieliński - proboszcz parafii pw. św. Barbary w Staszowie.

Poczty sztandarowe szkół noszących imię Jana Pawła II.

Zespół wokalny „Credo” z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Staszowie. 

Kwiaty biskupowi ks. dr. Krzysztofowi Nitkiewiczowi wręczyli, od lewej: zastępca 
burmistrza Staszowa Henryka Markowska, wiceprezes Stowarzyszenia Małgorzata 
Garczewska – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II 

w Staszowie oraz starosta Andrzej Kruzel.

Dzieci i młodzież z Gromady Zuchów „Przyjaciela lasu” oraz harcerze ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Staszowie. 

Uroczystość rozpoczęto od mszy 
świętej, którą koncelebrowali: biskup 
sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkie-
wicz, ks. kan. Wiesław Kowalewski 
- dyrektor Pustelni Złotego Lasu w 
Rytwianach, ks. kan. Jerzy Sobczyk - 
proboszcz parafii pw. św. Jakuba w 
Kotuszowie i ks. kan. Edward Zieliński 

W dniu 23 czerwca br., na terenie kompleksu klasztornego Pustelni 
Złotego Lasu w Rytwianach odbyło się plenerowe spotkanie Stowarzysze-
nia Szkół i Przedszkoli im. Jana Pawła II Ziemi Staszowskiej. 

- proboszcz parafii p.w. św. Barbary 
w Staszowie. 

W uroczystości udział wzięli m.in.: 
starosta staszowski Andrzej Kruzel, 
wicestarosta Michał Skotnicki, za-
stępca burmistrza Staszowa Henryka 
Markowska, a także Grzegorz Forka-
siewicz - wójt gminy Rytwiany. Sto-

warzyszenie Szkół i Przedszkoli im. 
Jana Pawła II Ziemi Staszowskiej re-
prezentowali: prezes Tadeusz Opala 
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Rytwianach oraz wicepre-
zes Małgorzata Garczewska wicedy-
rektor Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. Jana Pawła II w Staszowie. Histo-
rię Stowarzyszenia przedstawił Domi-
nik Rożek ze Staszowskiego Ośrodka 
Kultury, który także poprowadził arty-
styczną część uroczystości. 

Kolejnym punktem imprezy były 
występy artystyczne dzieci i młodzie-
ży ze szkół, których patronem jest św. 
Jan Paweł II. Młodzi artyści ,,W hoł-
dzie Janowi Pawłowi II” zaprezento-
wali różnorodne aranżacje utworów 
religijnych.

Następnie wszyscy zebrani mieli 
okazję obejrzeć przedstawienia arty-
styczne, ukazujące barwne anegdoty 
z życia św. Jana Pawła II papieża-Po-
laka. 

Wszyscy uczestnicy spotkania ser-
decznie gratulowali zarówno wystę-
pującej na scenie młodzieży jak i wła-
dzom stowarzyszenia za tak atrakcyj-
ną formę widowiska. 

Tekst i foto: Michał Skrętek
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Szanowni Czytelnicy!

W obecnie wydanym 55. numerze naszego kwartal-
nika, proponujemy Państwu rozpoczęcie lektury szcze-
gólnej – pamiętnika spisanego przez pana Władysława 
Rzadkowolskiego w Staszowie w latach okupacji. 

Wydarzenia II wojny światowej w naszym mieście zo-
stały przedstawione przez naocznego świadka tamtego 
tragicznego okresu. Wiele faktów ,,ujrzy światło dzienne” 
po raz pierwszy, wzbogacając naszą wiedzę o latach hitle-
rowskiego terroru, mającego miejsce nie tylko w samym 
Staszowie, ale także na terenie naszego powiatu. Ma to 
szczególne znaczenia dla najmłodszego pokolenia staszo-
wian. 

Pamiętnik, w formie 10 odcinków, mamy przyjemność 
opublikować za zgodą kuzynki autora pani Flory Liebich, 
córki płk. dypl. Wojska Polskiego Andrzeja Liebicha, uro-
dzonego 11 sierpnia 1893 roku w Rytwianach, który m.in. 
w latach: 1931 – 1936 pełnił służbę attache wojskowego 
w Tallinie - stolicy Estonii. Za sprawą artykułu płk. Jerze-
go W. Więckowskiego, opublikowanego w 50. numerze/
marzec 2013 naszego kwartalnika, poświęconego posta-

ci płk. dypl. Andrzeja Liebicha, dzięki uprzejmości pana 
Antoniego Kamińskiego z Warszawy, nawiązaliśmy kore-
spondencyjną znajomość z córką bohatera artykułu panią 
Florą Liebich, która jest w posiadaniu ,,staszowskiego” 
pamiętnika Władysława Rzadkowolskiego.

Pragnę jak najserdeczniej podziękować pani Florze Liebich 
za wyrażenie zgody na nieodpłatne opublikowanie pamiętni-
ka i dotychczasową współpracę, która umożliwiła realizację 
naszego zamiaru zapoznania szerokiej rzeszy czytelników ze 
spisanymi w Staszowie wydarzeniami czasu II wojny. 

Niezwykle ciekawy język i styl pisarski autora pamięt-
nika pozostawiamy bez żadnych zmian, jedynie postara-
my się dodatkowo zilustrować jego treść grafikami pana 
Józefa Juszczyka, który także nieodpłatnie, zadeklarował 
się je wykonać, za co również serdecznie dziękuję. 

Szanownym Czytelnikom naszego kwartalnika, życzę 
uważnej lektury pamiętnika, który z pewnością skłoni każ-
dego z nas do refleksji nad czasem minionym, który, oby 
nigdy się już więcej nie powtórzył.

Z poważaniem
Starosta Staszowski

Andrzej Kruzel

Władysław Rzadkowolski, autor pamiętnika, lata 
czterdzieste XX wieku.

Władysław Rzadkowolski w mundurze podchorążego 
Wojska Polskiego, lata trzydzieste, przed II wojną 

światową.

Władysław Rzadkowolski  
- pamiętnik napisany w Staszowie 

w latach wojny i okupacji 

Odcinek 1.
W przepięknej Ziemi Kieleckiej, 

nad uroczą, krętą, ukrytą w gęstwinie 
drzew i zarośli rzeczułką „Czarną”, 
leży małe miasteczko Staszów. Stara 
ta, bo przeszło czterysta lat licząca 
mieścina, żyła – w cieniu okalających 
ją wielkich majątków Radziwiłłów i 
spokrewnionych z nimi Popielów – 
życiem cichym, spokojnym, leniwym.

Jedynym, co ożywiało to miastecz-
ko, były targi odbywające się tu dwa 
razy w tygodniu.

Wtedy, olbrzymi Rynek z rozpar-
tym po jego środku starym ratuszem, 
zapełniał się tłumem okolicznych rol-

ników, wozami aromatycznego sia-
na, stadami krzykliwych gęsi i innego 
ptactwa, koszami jaj, masła, olbrzy-
mich, białych, apetycznych serów. 
Rżenie koni, ryk bydła, gwar handlu-
jących w te dwa dni tygodnia zmie-
niały całkowicie oblicze ospałego nor-
malnie miasteczka.

Na targi te zjeżdżały tłumy róż-
nych handlarzy z bliższych i dalszych 
miast i miasteczek.

Dziesięcznotysięczna ludność 
Staszowa składała się niemal w poło-
wie z ludności żydowskiej, w połowie 
zaś ze starych, przeważnie zasiedzia-
łych tu z dziada pradziada mieszczań-
skich rodów Raczyńskich, Rogalów, 
Kaczmarskich, Cukierskich i innych. 
Ludność na ogół zamożna, trudniąca 
się bądź to handlem, bądź też rze-
miosłem czy rolnictwem.

Czesi, jako przykład męczeństwa 
swego kraju podają Lidice, Francuzi 
podkreślają to samo na przykładzie 
miasteczka Oradour.

A my? U nas – nie tylko jedno 
miasteczko czy jedna wioska, ale cały 
nasz kraj – chyba jedyny w Europie – i 
w takim stopniu, jak żaden inny – stał 
się ziemią, która w okresie okupacji 
hitlerowskiej obficie spłynęła łzami i 
krwią. Cały nasz kraj był terenem nie-
ustannych, prowadzonych od pierw-

szej chwili utraty niepodległości – już 
nie bohaterskich ale wprost szaleń-
czych walk partyzanckich z okupan-
tem, był jednym obozem śmierci, 
terenem masowych mordów doko-
nywanych na bezbronnych, prze-
znaczonych na zagładę odwiecznych 
mieszkańców tej ziemi.

Nie wierzysz? To pójdź za mną i 
mocą wyobraźni przeżyj raz jeszcze 
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tamte chwile, które ukazać Ci chcę 
na przykładzie tego właśnie małego, 
polskiego miasteczka.

Sierpień 1939 roku miał się ku 
schyłkowi. Dziwny to był rok, dziw-
niejszy jeszcze ten miesiąc. Każdy 
czuł, że zbliża się coś strasznego, że 
nadciąga burza, której groźne coraz 
częstsze pomruki wskazywały na jej 
nieuchronność. Wyczuwano jakąś 
grozę, nie zdawano sobie z niej jed-
nak sprawy w stopniu takim, w jakim 
była ona w rzeczywistości.

oplotach.

I nadszedł wrzesień – miesiąc, 
którego nazwa pozostanie już nie-
rozłącznie związana z najbardziej tra-
gicznymi dziejami Polski.

Miesiąc ten przejął od swego po-
przednika dni upalne, bezdeszczowe 
– noce chłodne. Przejął też nawałni-
cę, z której od pierwszego już jego 
dnia bić poczęły w nasz Kraj gromy.

Ciche, letargiczne życie Staszowa 
nagle ożywiło się. Na ulicach nerwo-
wo dyskutujące grupki ludzi, wyco-

Odpocząwszy, ruszają dalej. Błogo-
sławię ci i życzą, by ich los ominął 
ciebie.

Nad logiką tej wędrówki w niezna-
ne, nad jej sensownością rozgorza-
ły nowe dyskusje. Wynik ich, iż „nie 
ruszamy się z domu”. Orzekliśmy, iż 
„tutaj nie dojdą”.

Na cóż jednak zdały się wówczas 
wszelkie decyzje, mniej lub bardziej 
logiczne rozumowania? Nad wszyst-
kim górowała i o wszystkich – nagle 
i wbrew wszelkiej logice podejmowa-
nych – postanowieniach decydowała 

Odchodzący Batalion żegnany 
jest przez całe, wyległe na trasę prze-
marszu miasteczko. Na twarzach 
mieszkańców spływają cicho łzy. Nie 
ostatnie to łzy, które płynąć będą 
po ich twarzach na widok polskiego 
żołnierza. Na Rynku – u wylotu ulicy 
Krakowskiej – długa, czarna limuzy-
na. Obok Krystyna ks. Radziwiłłowa z 
dziećmi żegna krzyżem męża i prze-
chodzący Batalion.

Jednakże ani wymarsz Batalionu, 
ani odjazd do swych jednostek mo-
bilizowanej – imiennie na razie – re-
zerwy nie powodował w miasteczku 
szczególnego zaniepokojenia. Wszy-
scy wiedzieli, że z zachodnim sąsia-
dem wojna wisi na włosku, w wybuch 
jej nikt jednak naprawdę nie wierzył.

I wymarsz Batalionu i częściową 
mobilizację uważano za skutecz-
ną akcję zapobiegawczą. Dziwny, 
obezwładniający spokój opanował 
mieszkańców tego małego miastecz-
ka. Wszystko zapadło w stan, w jaki 
wprawia swą ofiarę wzrok przycza-
jonego węża, który za chwilę zdusi 
ją w swych stalowych, śmiertelnych 

fywanie z K.K.O. wkładów, popłoch 
wśród ludności żydowskiej.

Przed chwilą Minister Spraw Za-
granicznych Polski, niskim, grobo-
wym głosem ogłosił przez radio o 
napaści Niemców na Polskę.

Sytuacja na frontach zmieniła się 
błyskawicznie. Niemcy parli naprzód. 
W wyniku tego dalsze zarządzenia 
wydawane przez radio nakazywa-
ły, by mężczyźni zdolni do noszenia 
broni maszerowali na wschód, gdzie 
miała być organizowana obrona.

 Różne były zdania w niekończą-
cych się w te dni dyskusjach. Przewa-
żało zdanie, że „nie damy się”. Wie-
rzyliśmy święcie w zawarte sojusze, 
gwarancje, w ich skuteczność, w na-
tychmiastową pomoc wojskową na-
szych zachodnich sojuszników.

Otrzeźwienie przyszło szybko …
To ci, którzy myślą, iż zdołają uciec 

przed zdziczałą hordą, która od za-
chodu, północy i południa w szyb-
kim, tempie zalewa nasz Kraj.

Z gromady uchodźców wybierasz 
rodzinę z liczniejszą gromadką ma-
łych, płaczących dzieci, bierzesz do 
swego domu, karmisz, ogrzewasz. 

panika, wybuchająca na tle zasko-
czenia, na tle zmieniających się jak 
w kalejdoskopie wydarzeń, obrazów, 
rozsiewanych – Bóg wie, przez kogo 
– krew w żyłach mrożących wieści.

I oto widok coraz potężniejącej 
fali uciekinierów cywilnych, widok 
pomieszanych z nią, pozbawionych 
swobody ruchów, zrozpaczonych i 
bez wyraźnego celu idących różnych 
oddziałów wojskowych, widok męż-
czyzn, ciągnących zgodnie z rozka-
zem na wschód, szukających swych 
mobilizacyjnych jednostek wojsko-
wych, bezskutecznie zgłaszających 
się do przygodnie spotkanych od-
działów – począł stopniowo osłabiać 
naszą decyzję „nie ruszania się z miej-
sca”.

Zapanowały – jakiś niepokój, ner-
wowość, lęk.

Naszą decyzję powiększenia fali 
uchodźców przyspieszył nowy zawód, 
lekcja poglądowa, że wszystkie nasze 
nadzieje, rozumowania, wyliczenia są 
błędne. Lekcją tą był pierwszy chrzest 
ogniowy, jakiego doznał Staszów. 

Gdzieś pod koniec sierpnia, sta-
cjonujących w Staszowie Batalion 2 
pp.leg. wyrusza w pełnej gotowości 
bojowej. Całość prowadzi dowódca 
batalionu – mjr Kopecki. Na czele 
jednej z kompanii – por. rez. Artur 
ks. Radziwiłł. Jedzie na drobnym 

szpaku. Pochylony, skupiony, jakby 
przeczuwał, że nie wróci już do 

swych Rytwian pod Staszowem, że 
na czele już tylko plutonu skoszony 

zostanie pod Błoniem serią nie-
mieckiego CKM-u.
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Nad miastem, na dużej wysokości, 
ukazało się kilkadziesiąt maszyn li-
czące stado srebrzących się w słońcu 
samolotów. Leciały w kierunku War-
szawy. I znowu – z dziecinną wprost 
naiwnością – wyległe na rynek tłumy 
mieszkańców Staszowa orzekły, iż „są 
to nasi”. Wracając z akcji”. „Na pew-
no solidnie pogruchotali Berlin”.

W pewną noc pierwszych dni 
września dziwny turkot i gwar 

zakłócił ciszę nocną. Zaciekawio-
ny wyglądasz przez okno. Przez 
rynek w kierunku Opatowa cią-
gnie nieprzerwany sznur wozów, 
naładowanych pościelą, różnymi 
sprzętami, kobietami, dziećmi. 
Ciągną tłumy pieszych. Część z 
nich zatrzymuje się na chwilowy 
odpoczynek. Wybiegasz z domu. 

Pytasz skąd, dokąd, po co?

Wkrótce i ciebie i mnie i wielu, wie-
lu mieszkańców Staszowa wchłonęła 
ogarnięta paniką fala uciekinierów.

Straszna była to wędrówka. Nęka-
na buszującymi bezkarnie w powie-
trzu „czarnymi krzyżami”, znaczona 
grozą śmierci, przerażająca w swym 
wyrazie to cichymi, to znów rozdzie-
rającymi scenami pożegnania z podle-

Wyjaśnienie otrzymaliśmy szybko. 
Oto ze stada oderwała się srebrzy-
sta trójka. Zawróciła i stale obniża-
jąc się, zatoczyła duże koło wokół 

miasta. Na chwilę trójka ta zniknę-
ła z naszego pola widzenia. Wtem, 
z ogłuszającym rykiem silników, 

ukazały się nagle tuż, tuż nad Ryn-
kiem, szorując niemal brzuchami 
kadłubów o dachy, co wyższych 
kamienic. Zastygliśmy w przera-
żeniu: to nie nasi. Na skrzydłach 

owych srebrnych ptaków widniały 
czarne, hitlerowskie krzyże.

Przerażenie przeszło w panikę, 
kiedy usłyszeliśmy wybuchy bomb, 
kiedy ujrzeliśmy bijące w niebo słupy 
czarnego dymu, kiedy ze zdumieniem 
ujrzeliśmy kupę dymiących gruzów 
tam, gdzie przed sekundami jeszcze 
stały domy. „Nasi” dołączyli do stada. 
A my? Część manifestujących przed 
chwilą na widok „naszych” pobiegła 
oglądać skutki pierwszych hitlerow-
skich bomb na Staszów, ratować - jeśli 
było jeszcze co ratować, pozostali ro-
zeszli się do domów, by pakować co 
z brzegu i szykować się do wędrówki. Grafiki rysuje staszowski artysta malarz  

Józef Juszczyk.

głymi od bomb niemieckich piratów.
Tragedię powiększał fakt, iż nikt z 

uciekających nie wiedział, kiedy i gdzie 
skończy się ta krzyżowa droga. Spoty-
kane po drodze wioski i osiedla nie 
były w możności wyżywić i dać chwi-
lowego schronienia tak wielkim, nie-
kończącym się masom ludzkim. I nie 
było możności zawrócić. Żadna siła 
nie powstrzymałaby tej fali, niemożli-
wością było pójść przeciw niej.

Zdecydowaliśmy odbić od głów-
nego nurtu uciekających. Po naradzie 
doszliśmy do wniosku, iż w naszych 

warunkach korzystniej będzie posuwać 
się bocznymi drogami. Wprawdzie była 
ona dalsza bo okrężna, ale za to dawała 
większą gwarancję znalezienia na noc 
dachu nad głową, żywności no i bez-
pieczeństwa. Niewielkie obciążenie za-
brane z domu a niesione na plecach, nie 
krępowało specjalnie naszych ruchów.

Cd w następnym numerze.
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Wykonując rozkaz Komendanta Okrę-
gu Radomsko – Kieleckiego AK płk. Jana 
Zientarskiego ps. „Mieczysław” - Inspektor 
Sandomierski AK ppłk Antoni Żółkiewski 
„Lin” zarządził dnia 20 VII 1944 r. dla Ob-
wodów Sandomierz i Opatów stan „czuj-
ności”, a od 22 VII – pogotowie, do dzia-
łań zbrojnych w Akcji „Burza”. W drugiej 
połowie lipca, przez Wisłę i teren Obwodu 
Sandomierz wycofywały się oddziały nie-
mieckiej 4 armii pancernej, z Grupy Armii 
„Północna Ukraina”, rozbite przez wojska 
radzieckie I Frontu Ukraińskiego. Jedno-
cześnie od północy napływały niemieckie 
jednostki odwodowe w celu powstrzy-
mania sforsowania Wisły przez ww. woj-
ska radzieckie. W tym czasie bowiem ich 
czołowe oddziały były już w odległości 30 
km od Wisły. Dojrzewały zatem warunki 
do wystąpienia zbrojnego Armii Krajowej. 
„Akcja <<Burza>> (…) miała być czymś 
pośrednim pomiędzy prowadzoną już wal-
ką bieżącą, a powstaniem powszechnym”. 
W myśl jej założeń, podobwody AK miały 
wyjść z konspiracji w pełnej gotowości bo-
jowej, udać się do wyznaczonych miejsc 
koncentracji i przystąpić do wykonywania 
określonych dla nich zadań. Podobwód AK 
Staszów krypt. „Modrzew” miał opano-
wać teren podobwodu, zdobyć i utrzymać 
Staszów, prowadzić działania dywersyjne 
tj. zasadzki uderzeniowo - ogniowe na szo-
sie Osiek – Staszów.

Dnia 23 VII 1944 r., komendant Obwo-
du AK Sandomierz mjr Antoni Wiktorow-
ski „Kruk” przekazał swoje obowiązki kpt. 
Tadeuszowi Kucharskiemu ps. „Rzewuski” 
i objął dowództwo tworzonego 2 pułku 
piechoty Legionów AK (2 ppLeg. AK). Za-
łożył swoją kwaterę we wsi Śmiechowice. 
„Stąd wydał komendantom podobwo-
dów rozkaz przeprowadzenia mobilizacji 
pierwszego rzutu podległych jednostek 
i po uzbrojeniu swych oddziałów rozpo-
częcie działań wzdłuż linii komunikacyj-
nych i odwrotowych sił niemieckich”.

Komendant Podobwodu AK Staszów 
kpt. Stefan Kępa ps. „Pochmurny” zarzą-
dził 24 VII 1944 r. mobilizację i koncentra-
cję podległych placówek. Dnia 25 VII, na 
zbiórkę w lesie golejowskim, stawiło się 
ponad 30 żołnierzy z Placówki AK Staszów 
pod dowództwem sierż. Stanisława Met-
to ps. „Stary”; około 15 z Placówki AK 
Bogoria z sierż. Franciszkiem Muzyką ps. 
„Zośka” i co najmniej 30 z Placówki AK Ry-
twiany z ppor. Mieczysławem Boberem ps. 
„Odyniec”. Przybył też oddział dywersyjny 
podobwodu z dowódcą ppor. Tadeuszem 
Kolatorowiczem ps. „Kruk”. Utworzony 
został oddział partyzancki „Modrzew”, w 
składzie dwóch plutonów, pod dowódz-
twem ww. ppor. „Kruka”. Przebywał przy 
nim, z zalążkiem sztabu, przewidziany na 

dowódcę III batalionu 2 ppLeg. AK, kpt. 
S. Kępa „Pochmurny”. W Staszowie, w 
konspiracji był pluton AK ppor. Klemensa 
Dyksińskiego ps. „Władysław”. 

Wieczorem 26 VII, oddział partyzancki 
„Modrzew” przeszedł w rejon wsi Rytwia-
ny i w nocy wykonał atak na niemieckie 
załogi w tej miejscowości. Grupa dowo-
dzona przez kpr. Janusza Putona „Tatia-
nę” opanowała zabudowania pałacu Ra-
dziwiłłów rozpraszając przebywających 
tam żandarmów i zdobywając zaopatrze-
nie dla oddziału. Grupa kpr. Kazimierza 
Maciejewskiego „Tarzana” atakowała od-
dział niemiecki kwaterujący w zabudowa-
niach gorzelni. Wobec przewagi ogniowej 
nieprzyjaciela, zmuszona była wycofać 
się. Oddział „Modrzew” przeszedł w lasy 
w rejonie Monasterka. W dniach 27 – 30 
VII kwaterował na Strzegomku, w pobliżu 
leśniczówki M. Bobera „Odyńca”. Dnia 27 
VII, w zasadzkę żołnierzy „Modrzewia”, na 
szosie Osiek – Staszów, wjechał niemiecki 
transporter opancerzony z pięcioma lot-
nikami. W wyniku ostrzału 3 zginęło, a 
2 poddało się. Zdobyto kilka karabinów i 
wyposażenie wojskowe. Jeńców zwolnio-
no. W następnym dniu, w zasadzkę wje-
chał samochód z niemieckimi żandarma-
mi, ostrzelany, zdołał uciec. 

Dnia 30 VII, do miejsca kwaterowa-
nia oddziału „Modrzew”, przybył oddział 
partyzancki „Dąb”. Liczył ok. 40 żołnierzy 
zmobilizowanych w Podobwodzie AK 
Osiek (Placówki Osiek, Tursko Wielkie i Po-
łaniec). Mjr A. Wiktorowski „Kruk” zamie-
rzał utworzyć z tego oddziału 5 kompanię 
pułku, ale ostatecznie polecić włączyć go 
do „Modrzewia”. Obydwa oddziały party-
zanckie zostały przeformowane w 9 kom-
panię 2 ppLeg. AK. Kompanią dowodził 
ppor. T. Kolatorowicz „Kruk”. Liczyła ona 
ok. 130 dobrze uzbrojonych żołnierzy. 
Wobec ostrzeliwania rejonu przebywa-
nia kompanii przez niezidentyfikowaną 
artylerię i ustania ruchu pojazdów nie-
mieckich na szosie Osiek – Staszów, 9 
kompania przeszła wieczorem dnia 30 VII 
do leśnictwa w Golejowie, przygotowując 
się do drugiej fazy działań, tj. zdobycia 
Staszowa. W pobliżu leśniczówki spotka-
no radziecki oddział zwiadowczy (3 trans-
portery opancerzone i pluton żołnierzy) 
pod dowództwem kpt. Walerija Oskina. 
Po sforsowaniu Wisły w rejonie Barano-
wa przez pierwsze oddziały radzieckie (z 
24 i 27 Korpusu 13 armii oraz z 1 Armii 
Pancernej Gwardii) zwiadowcy prowadzili 
rozpoznanie w kierunku m. in. Staszowa. 
Obie strony były zadowolone ze spotka-
nia bowiem otrzymały niespodziewanie 
wzmocnienie swoich sił, a radziecki zwiad 
nadto doskonałe rozpoznanie terenu.

Noc poświęcono na odpoczynek, 
ubezpieczając miejsce pobytu. O świcie, 

70 lat temu. Staszów dnia 31 lipca 1944 r.

 Niemal dokładnie po 5 latach okupacji niemieckiej, podczas II wojny światowej, w dniu 31 VII 1944 r. ówcześni 
mieszkańcy Staszowa, odzyskali na kilkanaście godzin wolność. Przypomnijmy, jak do tego doszło. 

ppłk. Antoni Wiktorowski („Kruk”, „Piast”) –  
komendant obwodu AK Sandomierz, dowódca 2 

pułku piechoty Legionów AK (zdjęcie przedwojenne)

kpt. Stefan Kępa („Pochmurny”) – dowódca III 
batalionu 2 pułku piechoty Legionów AK  (zdjęcie 

przedwojenne)

cd na str. 52
chor. Józef Cholewa („Wujek”) – organizator i 

pierwszy komendant placówki ZWZ-AK w Staszowie
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postawił zadania kompanii i uzgodnił 
współdziałanie z kpt. Oskinem. Marsz 9 
kompanii do Staszowa, obecną ulicą 11 
Listopada, ubezpieczał z przodu patrol 
w składzie, kaprale: Zdzisław Czajkowski 
„Szóstka”, Kazimierz Maciejewski „Tar-
zan”, Janusz Puton „Tatiana”. Bez prze-
szkód dotarli do ulicy Kościelnej i z nimi je-
den transporter zwiadowców radzieckich; 
dwa inne zbliżały się do Rynku od strony 
ul. Opatowskiej. 

W tym czasie na Rynku przebywał od-
dział ok. 40 Niemców, w tym z Abwehry, 
przy dowództwie Armii „Północna Ukra-
ina”. Przybyli 5 samochodami. Zatrzymali 
się na obiad i odpoczynek. Część żołnie-
rzy złożyła karabiny w „kozły” tuż przy 
domu Zygmunta Baltyna. Rozeszli się po 
domach i sklepach szukając żywności i 
napojów. Ukazanie się, około południa, 
żołnierzy radzieckich na transporte-
rach opancerzonych i kompanii AK, było 
dla Niemców zupełnym zaskoczeniem. 
Ostrzelani z broni maszynowej wpadli w 
popłoch. Zostawiając karabiny, uciekali w 
stronę Oględowa. Był to dzień targowy. 
Ludzie chowali się po sklepach, bramach 
domów, padali na ziemię. Było dużo gwa-
ru, krzyku. Walka trwała około 20 minut. 
Poległo 3 Niemców, 5 było rannych, 19 
dostało się do niewoli. Zdobyto 7 km, 
40 karabinów, skrzynie amunicji, gra-
naty, ekwipunek wojskowy, dokumenty 
Abwehry. Samochody spalono. Rosjanie 
wyprowadzili ze sklepu wikliniarskiego p. 
Golonki w Ratuszu, ukrywającego się tam 
żołnierza niemieckiego i rozstrzelali go na 
ul. Kościelnej. W sklepie zginęła od przy-
padkowej kuli Helena Kos. Ranny w nogę 
został Warchałowski z ul. Szpitalnej. 

Jeden pluton z 9 kompanii AK ubez-
pieczał miasto od strony północnej, na 
wysokości ul. Wschodniej - Opatowskiej – 
Stodolnej. Czujkę wysunięto do przodu, w 
rejon kapliczki. Drugi pluton ubezpieczał 
miasto od strony Oględowa i Stopnicy. Na 
Rynku trwała wielka manifestacja ludno-
ści. Byli wśród nich żołnierze z plutonu AK 
ppor. „Władysława”. Do zebranych prze-
mawiał żołnierz AK Edward Strzałkowski. 
Przemawiał też jeden z żołnierzy radziec-
kich. Panował powszechny entuzjazm. 
Na wieży Ratusza biało – czerwoną flagę 
wywiesił także żołnierz AK, Saturnin Skład 
ps. „Satek”. Spontanicznie dzielono się 
z partyzantami i żołnierzami radzieckimi 
żywnością, obdarowywano kwiatami.

Tymczasem, od strony Mostek 
(Bogorii) podchodziła pod Staszów ko-
lumna wojsk niemieckich. Z powietrza, 
nad miastem i okolicą, prowadził roz-
poznanie niemiecki samolot. Ostrzelane 
ubezpieczenie AK, na rozkaz ppor. „Kru-
ka”, wycofało się z miasta w kierunku 
stacji kolejki wąskotorowej i dalej do lasu 
golejowskiego. Podobnie wycofał się plu-
ton ubezpieczający od strony Oględowa i 
Stopnicy, a także żołnierze plutonu ppor. 
„Władysława”. Zwiad radziecki już wcze-

plut. pchor./ppor. Jan Supa („Podchorąży”, 
„Skrzyński”) – komendant placówki ZWZ-AK w 

Staszowie (VII.1943-I.1945r.)

sierż. Kazimierz Maciejewski („Tarzan”)

kpr. Zdzisław Czajkowski („Szóstka”)

śniej opuścił miasto. Z rejonu kapliczki nie 
zdążył wycofać się żołnierz 9 kompanii 
AK, Kazimierz Kownacki. Niemcy aresz-
towali go i po przesłuchaniu rozstrzelali 
przy ul. Cmentarnej. To pierwszy poległy 
żołnierz tejże kompanii. Po zajęciu miasta, 
Niemcy zorganizowali pozycje obronne 
na wschodnich jego obrzeżach, wysu-
wając stanowiska broni maszynowej w 
kierunku Golejowa i Rytwian. W odwecie, 
za manifestację patriotyczną, aresztowali 
40 mieszkańców Staszowa i osadzili ich w 
piwnicach żydowskiej synagogi, przy ów-
czesnej ul. Bóźnicznej. Zagrozili wysadze-
niem jej w powietrze.

Dnia 1 VIII 1944 r. w rejon pobytu 9 
kompanii AK i sztabu III batalionu 2 ppLeg. 
AK, przybyły liczniejsze oddziały radziec-
kie. Kpt. „Pochmurny” został zaproszony 
do Pliskowoli na rozmowę z radzieckim 
gen. Muratowem. W walkach o Staszów 
proponowano przejściowe podporządko-
wanie sił AK dowództwu radzieckiemu, a 
następnie odesłanie do polskiej armii gen. 
Zygmunta Berlinga. Kpt. „Pochmurny” 
zgodził się współdziałać w walce, a dalsze 
posunięcia uzależnił od decyzji swojego 
dowódcy pułku. Informując o powyższym 
mjr. Wiktorowskiego „Kruka”, otrzymał 
rozkaz niezwłocznego przejścia w rejon 
Rakowa, gdzie koncentrowały się pod-
oddziały 2 ppLeg. AK. W nocy z 2/3 VIII, 
kompania przeszła przez płonący Staszów 
i po starciach z niemieckimi patrolami w 
rejonie Kurozwęk i wsi Przyjmy, dotarła do 
rejonu koncentracji. Staszów ostatecznie 
wyzwolony został dnia 3 VIII 1944 r. przez 
wojska radzieckie. Zakładnicy szczęśliwie 
ocaleli. Miasto, przez ponad 5 miesię-
cy było w strefie przyfrontowej, na tzw. 
przyczółku sandomiersko – baranowskim. 
Mieszkańcy zostali wysiedleni. Szlak bo-
jowy żołnierzy 9 kompanii III batalionu 2 
ppLeg. AK na Kielecczyźnie, w okresie VIII 
– XII 1944 r. i ich późniejsze, często tra-
giczne losy – to już oddzielny temat.

Kraków, czerwiec 2014 r.  
Jerzy Władysław Więckowski

Korzystałem z książek: Wojciech Bo-
rzobohaty: „Jodła”. Okręg Radomsko – 
Kielecki ZWZ-AK 1939 – 1945. Wyd. II, In-
stytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988; 
Piotr Sierant: 2 Pułk Piechoty Legionów 
Armii Krajowej. Oficyna Wydawnicza Vo-
lumen, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 
1996; Jan Supa, Jerzy Więckowski: „Mo-
drzew”. Zarys dziejów Podobwodu ZWZ-
-AK Staszów, Wyd. STK, Staszów 1999; J. 
Więckowski: Podobwód Armii Krajowej 
Osiek „Dąb” (Zarys dziejów), red. nauk. 
Alina Fitowa, Wyd. STK, Staszów – Kra-
ków 2004. Wspomnienia, relacje: Zdzi-
sław Czajkowski, Maria Godzwon, Kazi-
mierz Olszewski, Władysław Otorkowski, 
Henryk Stolarski, Piotr Wojciechowski, 
Zdzisław Woś. Zdjęcia z książki W. Borzo-
bohatego „Jodła” … i zbiorów prywat-
nych.

dnia 31 VII 1944 r., pobudka i śniadanie 
przygotowane przez żonę leśniczego i 
inne kobiety. Ppor. T. Kolatorowicz „Kruk” 
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To nasz świat… 
Dzisiaj, 23 czerwca rozpo-

częło się lato. Za nami burzliwa, 
dosłownie i w przenośni, wiosna 
2014. Wiele działo się w świecie i 
w Polsce, i w naszym mieście, ale 
najważniejszym, bez wątpienia, 
wydarzeniem historycznym, świa-
towym i chrześcijańskim, była 

kanonizacja naszego Papieża, bł. Jana Pawła II. W Nie-
dzielę Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia trwała wielka 
uroczystość, bogata w nieopisaną radość i ogromne 
wzruszenie, szczególnie dla nas, Polaków. A w świe-
cie: Ukraina chce pokoju. W Iraku trwa wojna. Europa, 
szczególnie zaś Unia Europejska, stoją przed nowymi 
wyzwaniami.

W naszym kraju, w mojej ojczyźnie, narasta eskalacja 
skutków afery podsłuchowej, a końca jej nie widać. Nie-
pokój, burza, a może już tajfun?

Początek lata, zimny i deszczowy i ani pogoda, ani 
też ogólna sytuacja, tak w całokształcie polityki, nie 
zwiastują niczego dobrego. Lękać się, czy już bać się 
poważnie o swój emerycki los – myślę, gdy czytam w 
gazecie nagłówek: „Zabraknie pieniędzy na emery-
tury!”. Czerwone, ogromne litery widzą nie tylko starsi 
ludzie. A młodzi? Co z nimi? Z ich wykształceniem, 
pracą, planami, marzeniami? A co czują 40, 50-latko-
wie, jaka czeka ich przyszłość z kilkudziesięciozłotową 
emeryturą z OFE.

Codziennie wielka (?) polityka wchodzi bezpardo-
nowo do naszych domów. Prominentni przedstawiciele, 
demokratycznie wybranych władz, pokazali Polakom, 
również młodemu pokoleniu, jak w restauracji można 
troszczyć się o dobro Polski i jej obywateli. Dali przy-
kład, jakim wulgarnym, chamskim językiem rozstrzyga 
się istotne polskie problemy.

 Wstyd panowie (od teraz małą literą), ciężki wstyd! 
Mnie, polonistkę boli do żywego ten lekceważący sto-
sunek do mowy ojczystej, brak kultury osobistej w 
ogóle, to upokorzenie mojej nauczycielskiej i zwykłej 
obywatelskiej dumy. Jakże w tym kontekście mizernie i 
banalnie zabrzmi moja ciągła troska o nasze narodowe 
dobro, jakim jest „ojczyzna polszczyzna”?

Cóż, mogę mówić i pisać wszystko. Mogę protesto-
wać, ale co z tego dla mnie wynika? Mam serdecznie 
dość nowych taśm z podsłuchów, propozycji nowego 
technicznego rządu, nowych wyborów, odwołań z mini-
sterialnych posad, nowych koalicji i… starych kłótni, 
wzajemnych oskarżeń, obelg, pomówień polityków i co 
tam jeszcze. Mam dość! Chciałabym jedynie spokojnie 
egzystować za wypracowaną przez lata nauczycielską 
emeryturę, mieć pewność korzystania z usług lekarza, 
jeśli będzie taka potrzeba, nie martwić się o przyszłość 
moich dzieci i wnuków. Czy to takie wielkie wymaga-
nia? Zaledwie trzy podstawowe, skromne marzenia 

emerytki. Kogo one jednak obchodzą?
Koniec tych ponurych, pesymistycznych uwag, nie 

chodziło mi przecież o jakąś analizę, poważnego skądi-
nąd problemu, jaki aktualnie pozostaje do rozwiązania 
w moim kraju. Zwyczajnie, tak po ludzku boję się, mar-
twię, nie tylko o mój los. Nie bagatelizuję sprawy, wcale 
nie. Zamierzałam, lekkim i letnim ( choć jedynie tylko w 
kalendarzu ) sposobem mówienia o politycznych zawi-
rowaniach, po prostu uspokoić swoje niepokoje i skoła-
tane nerwy, ale nie udało się uciec od tego, co dzieje się 
w mojej Ojczyźnie. 

„Trudna jest miłość do Polski” - pisałam przed laty w 
jakimś felietonie.

 W istocie, trudna i bardzo skomplikowana, tak zresztą 
jak każda inna miłość, ale to, co teraz skupia moją uwagę, 
zupełnie przerasta moją wyobraźnię, zakłóca codzien-
ność, wywołuje oburzenie, sprzeciw, zdenerwowanie i 
co najgorsze, stawia coraz to nowe znaki zapytania nad 
nadchodzącym jutrem. 

Dość! Uciekam więc do moich jaskółek. Tak, mam 
takich lokatorów - sąsiadów, jak kto woli. Wyobraź-
cie sobie Państwo, dwa jaskółcze gniazdka z obydwu 
stron dużego okna w moim mieszkaniu. Od wielu już 
lat, może ośmiu, a nawet dłużej, przychodzą w nich 
na świat, pewnie już setne, pokolenia jaskółek. Małe 
wyfruwają z gniazdek trzykrotnie w każdym roku. W 
2014 roku jaskółki przyleciały rankiem, właśnie 27 
kwietnia, w dzień kanonizacji naszego Papieża, zwia-
stując swoje przybycie charakterystyczną krzątaniną 
wokół starych gniazd, rokrocznie poprawianych. Jedno 
z nich, twarde jak opoka, ma nawet dwa wejścia i dobu-
dowany misternie przedpokój. Jaskółcze liczne rodziny 
stanowią dla mnie wielkie wyzwanie i… prozaiczne 
obowiązki stałej sprzątaczki. Trwa między rodzinami, 
tą ptasią i nami, wieloletnia swoista symbioza, a nawet 
„szorstka miłość”.

Mój mąż przekonuje mnie przed ich corocznym 
przylotem, że „jaskółki też muszą gdzieś mieszkać”. Na 
taki argument daję naszym współmieszkańcom kolejną 
szansę. Tak jest co roku. I nie byłoby w tym tegorocznym 
zasiedleniu się ptaków niczego nadzwyczajnego, gdyby 
nie ta pamiętna data Niedzieli Bożego Miłosierdzia.

Usiedliśmy obydwoje przed telewizorem, żeby spo-
kojnie przeżywać uroczystość transmitowaną z Rzymu. 
Jaskółki nagle umilkły. Uznaliśmy ich obecność, nijak 
przecież nie odnoszącą się do czekających nas wzruszeń, 
za jakiś dobry znak dla naszej rodziny. Nigdy nie mogłam 
przez te lata uchwycić momentu ich przylotu. Kończę tę 
rodzinną opowieść nieco wyciszona i uspokojona.

A póki co popatrzę, jak moje jaskółki, całymi godzi-
nami karmią owadami swoje dzieci. Zapominam o wiel-
kiej polityce i myślę: „Grunt to rodzina!” Taki jest mój 
świat początku lata 2014.

Czerwiec 2014.
 Jadwiga Szyszka
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Mniejsza o 261 
osób niż przed mie-
siącem, mniejsza o 
289 osób niż przed 
rokiem, mniejsza o 

675 osób niż na koniec 2013 roku 
i ponad tysiąc osób mniejsza niż w 
końcu stycznia 2014 roku, kiedy to za-
rejestrowanych było 4800 osób bezro-
botnych, najwięcej w bieżącym roku. 
Największy udział w ogólnej liczbie 
bezrobotnych miało miasto i gmina 
Staszów (1249 osób) a najmniejszy 

O bezrobociu

W końcu maja 2014 roku, w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Staszowie zarejestrowanych było 
3478 osób bezrobotnych a stopa 
bezrobocia wynosiła 11,0%. To 
najniższa liczba bezrobotnych na 
przestrzeni ostatnich kilku lat. 

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w latach 2009 - 2013

Środki Funduszu Pracy

gmina Łubnice (147 osób). W okresie 
od początku stycznia do końca maja 
2014 roku zarejestrowało się 2305 
osób bezrobotnych, z których 337 
osób to rejestrujący się po raz pierw-
szy, stanowiący 14,6% ogółu dokonu-
jących rejestracji. W tym samym cza-
sie z bezrobocia odeszło 2980 osób, 
z których między innymi 1209 osób 
zgłosiło podjęcie pracy, 215 osób 
podjęło prace interwencyjne, 50 osób 
podjęło działalność gospodarczą, 397 
osób zostało skierowanych do odbycia 
stażu a 898 osób odmówiło przyjęcia 
propozycji zatrudnienia lub udziału w 
programach rynku pracy, nie zgłosiło 
się do urzędu lub dobrowolnie zrezy-
gnowało z pozostawania w ewidencji 
bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pra-
cy w Staszowie na promocję zatrud-
nienia, łagodzenie skutków bezrobo-
cia oraz aktywizację zawodową bez-
robotnych do końca maja 2014 roku 

otrzymał z Funduszu Pracy 6,7 mln zł. 
Środki te zgodnie z opinią Powiatowej 
Rady Zatrudnienia zaangażowane zo-
stały głównie w organizację staży, prac 
interwencyjnych, szkoleń, wspieranie 
podejmowania działalności gospodar-
czej, refundowanie kosztów wyposa-
żenia miejsc pracy dla bezrobotnych. 
Łącznie do tych form przeciwdziała-
nia bezrobociu skierowanych zostało 
ponad 740 osób bezrobotnych. W 
czerwcu, z rezerw środków na akty-
wizację zawodową bezrobotnych, po-
wiat staszowski otrzymał dodatkowo 
1,2 mln zł z przeznaczeniem na wdra-
żanie nowych instrumentów rynku 
pracy, wprowadzonych zmienionymi 
przepisami ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy, które 
weszły w życie 27 maja i 1 lipca 2014 
roku.

Benedykt Kozieł 
dyr. PUP w Staszowie
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Od lewej: nestor hodowli koni huculskich dr n. rol. Stanisław Deskur, wojewoda 
świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba i starosta staszowski Andrzej Kruzel. 

Gościem honorowym prezesa Tadeusza Wrześniaka był wicepremier, minister 
gospodarki Janusz Piechociński.

Runda honorowa zakończyła IX Świętokrzyską Ścieżkę Huculską. 

Trud i wysiłek głównych organizatorów i sponsorów zawodów, państwa 
Tadeusza i Ewy Wrześniaków, został  doceniony przez Zarząd Polskiego Związku 

Hodowców Konia Huculskiego a dowodem tego było wręczenie państwu 
Wrześniakom obrazu przedstawiającego pejzaż huculski. Obraz trzyma prezes 

PZHKH Mieczysław Janczyk, przemawia wiceprezes Andrzej Goraus.Widowiskowy konkurs powożenia.

Gra Orkiestra Hut Szkła Gospodarczego prezesa Tadusza Wrześniaka.

,,Okowita” wyhodowana przez Wacła-
wa Kurowskiego z Rzeszotarów. Jak co 
roku, rozegrano konkurencje sportowe: 
,,ścieżkę eliminacyjną” z 25 przeszkoda-
mi terenowymi, ,,próbę dzielności” z 16 
przeszkodami, a także konkurs skoków 
przez przeszkody i powożenia. Trud i wy-
siłek głównych organizatorów i sponso-
rów zawodów, państwa Tadeusza i Ewy 
Wrześniaków, został doceniony przez Za-
rząd Polskiego Związku Hodowców Ko-
nia Huculskiego i samych hodowców, a 
dowodem tego było wręczenie państwu 
Wrześniakom obrazu przedstawiającego 

pejzaż huculski. 
Na uwagę zasłu-
guje świetna orga-
nizacja imprezy, a 
bezdeszczowa po-
goda dodatkowo 
sprawiła, że paro-
tysięczna rzesza 
gości, dobrze ba-
wiła się w Sielcu, 
w ostatni week-
end czerwca br.

Tekst i foto:  
Jan Mazanka

cd ze str. 56
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W niedzielę 29 czerwca br., kilka tysięcy gości z powiatu staszowskiego, 
a także z innych rejonów naszego kraju, przyjechało do Sielca, koło 
Staszowa, na doroczne ,,Szklarki”, imprezę, której główną atrakcją jest po-
kaz wytopu szkła na wolnym powietrzu. Podobnie jak w latach ubiegłych, 
tegoroczne ,,Szklarki” połączone z zawodami koni huculskich, mogły za-
spokoić gusta nawet najwybredniejszych bywalców podobnych imprez. 

Szklarki 2014

W programie znalazły się występy 
miejscowych zespołów, na czele z Or-
kiestrą Hut Szkła Gospodarczego pre-
zesa Tadeusza Wrześniaka, które do 
godz. 15.00 bawiły publiczność ocze-
kującą na krajowe gwiazdy. W tym 
roku atrakcjami programu były kon-
certy: Macieja Maleńczuka z zespołem 
Psychodancing, Ewy Farny i Sztywnego 
Pala Azji. Jak co roku, wokół ,,Domu z 
bali”, liczni wystawcy z różnych stron 
Polski prezentowali swoje wyroby, któ-
re można było nabyć po atrakcyjnych 
cenach, podobnie jak różnorodne ku-
linaria: potrawy regionalne, miody pit-
ne, nalewki. Nie brakowało również: 
słodyczy, wypieków i owoców. 

Poniżej miejsca głównej imprezy, 
odbywały się konkurencje hipiczne 
pomyślane dla koni huculskich. Zma-
gania tych dzielnych i niezwykle inte-
ligentnych koni zwane ,,Ścieżką Hu-
culską” rozpoczęły się dzień wcześniej, 
w sobotnie przedpołudnie, od oceny 
pokroju koni na płycie. Wybrano czem-
piona ogierów, a został nim gniady 
,,Lando”, wyhodowany w Zakładzie 
Doświadczalnym Odrzechowa. Wśród 
klaczy zwyciężyła jasno-gniado-srokata 

Przed otwarciem imprezy, od lewej: wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, prezes Tadeusz 
Wrześniak, wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, członek Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Piotr Żołądek i starosta staszowski Andrzej Kruzel z małżonką Zofią. cd na str. 55

Pokaz wytopu szkła na wolnym powietrzu.

 Na trasie ,,Ścieżki eliminacyjnej” do pokonania było 25 przeszkód terenowych.
Czempionem ogierów został ,,Lando”, wyhodowany  

w Zakładzie Doświadczalnym Odrzechowa.

Pierwszą gwiazdą imprezy był Maciej Maleńczuk z zespołem Psychodancing.


