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Z prac Rady i Zarządu Powiatu...

Ukonstytuowały się władze powiatu 
staszowskiego V kadencji

Podczas pierwszej sesji Rady Powiatu w Staszowie, jaka odbyła się w 
dniu 1 grudnia br., dokonano wyboru: przewodniczącego Rady i dwóch 
wiceprzewodniczących, a także starosty staszowskiego i wicestarosty. 
Powołano także pięcioosobowy Zarząd Powiatu.

Radni powiatu staszowskiego V kadencji, od lewej: Adam Kowal, Jerzy Karwasiński, Stanisław Walczyk,  
Mirosław Wyrzykowski, Marek Chyla i Adam Siekierski.

Na przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie 
V kadencji, bezwzględną większością głosów został 

wybrany Damian Sierant, który funkcję tę pełnić będzie 
po raz trzeci z rzędu, nieprzerwanie od 2006 r.

Drugim wiceprzewodniczącym Rady wybrano Stanisława 
Walczyka, radnego powiatu po raz pierwszy.

Wiceprzewodniczącym Rady został Marek Chyla, 
w poprzedniej kadencji przewodniczący Komisji 

Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji.

Radni powiatu staszowskiego V kadencji, od lewej: Grzegorz Rajca, Zbigniew Wiącek, Mariusz Zyngier, Marcin Adamczyk, Janusz Bąk, Jacek Nowak, Jerzy Chudy, Tomasz Fąfara,  
Michał Skotnicki i Andrzej Kruzel.

womocności obrad, na sali było 17 
radnych, zarządził wybór komisji skru-
tacyjnej. W jej skład weszli radni: An-
drzej Kruzel – przewodniczący komisji, 
oraz członkowie: Grzegorz Rajca i Jacek 
Nowak. Porządek obrad pierwszej sesji 
przewidywał wybór przewodniczącego 
Rady i dwóch wiceprzewodniczących, 
niemniej radny Jerzy Chudy zawniosko-
wał o jego poszerzenie o wybór: staro-
sty staszowskiego, wicestarosty i Zarzą-
du Powiatu. Wniosek radnego Jerzego 
Chudego przyjęto większością głosów. 

Posiedzenie otworzył radny senior, 
przewodniczący Rady poprzedniej ka-
dencji Damian Sierant, który wspól-
nie z przewodniczącym Powiatowej 
Komisji Wyborczej, sędzią Sądu Re-
jonowego w Sandomierzu Wydziału 
Zamiejscowego w Staszowie Krzyszto-
fem Fikiem wręczył radnym zaświad-
czenia o wyborze do Rady Powiatu 
w Staszowie. Radni złożyli ślubowanie 
następującej treści: ,,Uroczyście ślu-
buję rzetelnie i sumiennie wykonywać 
obowiązki wobec Narodu Polskiego, 
strzec suwerenności i interesów Pań-
stwa Polskiego, czynić wszystko dla 
pomyślności Ojczyzny, wspólnoty sa-
morządowej powiatu i dobra obywa-
teli, przestrzegać Konstytucji i innych 
praw Rzeczypospolitej Polskiej”

Następnie prowadzący obrady 
Damian Sierant po stwierdzeniu pra-
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Starostą staszowskim V kadencji został wybrany były wicestarosta Michał Skotnicki, 
dziękuje radnym za wybór. Wicestarostą został Tomasz Fąfara, ( z lewej ),  

w poprzedniej kadencji zastępca burmistrza miasta i gminy Staszów.

Członkami Zarządu Powiatu w Staszowie, oprócz starosty Michała 
Skotnickiego i wicestarosty Tomasza Fąfary zostali wybrani: Janusz Bąk  

(z lewej ) i Jerzy Chudy ( z prawej ). Wynik wyborów do Zarządu odczytuje 
przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jacek Nowak.

Piątym członkiem Zarządu Powiatu w Staszowie został 
radny Adam Siekierski.

Wszystkie projekty uchwał o wyborze: przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczących, starosty staszowskiego, wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu,  
radni przyjęli jednogłośnie.

Rozpoczęto procedury głoso-
wań. Do pełnienia funkcji przewod-
niczącego Rady zostali zgłoszeni: 
dotychczasowy przewodniczący IV 
kadencji Damian Sierant i wybra-
ny po raz pierwszy radny Zbigniew 
Wiącek. Na przewodniczącego Rady 
Powiatu w Staszowie V kadencji, 
bezwzględną większością głosów 
został wybrany Damian Sierant. 
W dalszym ciągu głosowań wice-
przewodniczącymi zostali: Marek 
Chyla, w poprzedniej kadencji prze-
wodniczący Komisji Infrastruktury, 
Rolnictwa i Promocji oraz radny 
Stanisław Walczyk, po raz pierwszy 
wybrany do składu Rady.

W tym momencie posiedzenia 
radny Grzegorz Rajca zawnioskował 
o przerwanie głosowań do następnej 
sesji, do obsadzenia pozostały jesz-
cze funkcje: starosty staszowskiego 
i wicestarosty oraz trzy miejsca z wy-
boru do Zarządu Powiatu. Wnio-
sek radnego Grzegorza Rajcy został 
odrzucony w trybie głosowania. 
Z kolei radny Andrzej Kruzel zrezy-
gnował z pracy w komisji skrutacyj-

nej. W jego miejsce 
został wybrany rad-
ny Jerzy Karwasiński, 
a przewodniczącym 
komisji został radny 
Jacek Nowak. O peł-
nienie funkcji starosty 
staszowskiego ubiega-
ło się dwóch radnych: 
poprzedni starosta 
Andrzej Kruzel i po-
przedni wicestarosta 
Michał Skotnicki. Wy-
bory wygrał Michał 
Skotnicki, na którego 
głosowało 13 radnych, 
Andrzej Kruzel otrzy-
mał 4 głosy. Następnie 
nowo wybrany staro-
sta staszowski Michał 
Skotnicki na swojego 
zastępcę zapropono-
wał radnego Tomasza 
Fąfarę, w poprzedniej kadencji peł-
niącego funkcję zastępcy burmistrza 
miasta i gminy Staszów. Propozycja 
starosty została zaakceptowana i  
Tomasz Fąfara większością głosów 

został powołany na wice-
starostę staszowskiego V 
kadencji. Starosta staszow-
ski i wicestarosta  z urzędu 
weszli do nowego pię-
cioosobowego Zarządu 
Powiatu, który w drodze 
głosowania uzupełniono 
o radnych: Jerzego Chude-
go – w poprzedniej kaden-
cji pełniącego funkcję wi-
ceprzewodniczącego Rady, 
Janusza Bąka – w poprzed-
niej kadencji pełniącego 
funkcję członka Zarządu 
i Adama Siekierskiego – 
w poprzedniej kadencji 
radnego powiatu.

mian Sierant poinformował radnych 
o konieczności złożenia oświadczeń 
majątkowych w nieprzekraczalnych 
ustawowych terminach.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Na tym zakończono obrady 1. se-
sji V kadencji, a przed jej oficjalnym 
zamknięciem przewodniczący Da-
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2. sesja pod znakiem wyboru składów komisji stałych
Obrady odbyły się w dniu 8 grud-

nia br. Do zaproponowanego po-
rządku posiedzenia nie zgłoszono 
uwag, więc po jego przyjęciu przy-
stąpiono do głosowania projektów 
uchwał. Ogółem jednogłośnie przy-
jęto 8 projektów, które dotyczyły: 

1. delegowania radnych Powia-
tu Staszowskiego do Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku Starostwa Po-
wiatowego w Staszowie na kadencję 
2014-2018, zostali delegowani radni: 
Jerzy Chudy i Grzegorz Rajca,

2. powołania Komisji Rewizyjnej 
w składzie: Jerzy Karwasiński – prze-
wodniczący, Grzegorz Rajca – wice-
przewodniczący, Jacek Nowak – sekre-
tarz oraz członkowie: Zbigniew Wią-
cek i Adam Kowal,

3. powołania Komisji Budżetu i 
Rozwoju Gospodarczego w składzie: 
Jacek Nowak – przewodniczący oraz 
członkowie: Michał Skotnicki, Tomasz 
Fąfara, Janusz Bąk, Andrzej Kruzel, 
Jerzy Chudy, Jerzy Karwasiński, Zbi-
gniew Wiącek i Mariusz Zyngier, 

4. powołania Komisji Infrastruk-
tury, Rolnictwa i Promocji Powiatu w 
składzie: Adam Kowal – przewodni-
czący oraz członkowie: Tomasz Fąfara, 
Jerzy Chudy, Marek Chyla, Janusz Bąk, 
Adam Siekierski, Grzegorz Rajca, Sta-
nisław Walczyk i Marcin Adamczyk, 

5. powołania Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej i Polityki Prorodzin-
nej w składzie: Andrzej Kruzel – prze-
wodniczący oraz członkowie: Damian 
Sierant, Michał Skotnicki, Marek Chy-
la, Stanisław Walczyk, Adam Siekier-
ski, Mirosław Wyrzykowski i Marcin 
Adamczyk, 

6. powołania Komisji Oświaty, 

Prezydium Rady Powiatu Staszowskiego V kadencji, od lewej: wiceprzewodniczący Marek Chyla, przewodniczący 
Damian Sierant i wiceprzewodniczący Stanisław Walczyk.

Radnym delegowanym do pracy w 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Starostwa Powiatowego w 
Staszowie na kadencję 2014-2018 

został Jerzy Chudy.

Przewodniczącym Komisji Budżetu i 
Rozwoju Gospodarczego został wybrany 

radny Jacek Nowak, który pełnił tę 
funkcję w poprzedniej kadencji.

Przewodniczącym Komisji 
Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji 

Powiatu Rady Powiatu został wybrany 
radny Adam Kowal.

Przewodniczącym Komisji Zdrowia, 
Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej 

Rady Powiatu w Staszowie został 
wybrany radny Andrzej Kruzel.

Przewodniczącym Komisji Oświaty, 
Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki 

został wybrany radny  
Zbigniew Wiącek.

Drugim radnym delegowanym 
do pracy w tej komisji został 

Grzegorz Rajca, podobnie jak to 
było w poprzedniej kadencji.

Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej został wybrany radny 

Jerzy Karwasiński.

Wychowania, Kultury, Sportu i Turysty-
ki w składzie: Zbigniew Wiącek – prze-
wodniczący oraz członkowie: Michał 
Skotnicki, Tomasz Fąfara, Grzegorz 
Rajca, Mariusz Zyngier i Mirosław Wy-
rzykowski. 

7. ustalenia wynagrodzenia Sta-
rosty Staszowskiego,

8. ustalenia wysokości diet 
przysługujących radnym powiatu 
staszowskiego.

Podczas obrad starosta staszowski 
Michał Skotnicki podziękował rad-
nemu Andrzejowi Kruzlowi za za-
angażowanie i pracę na stanowisku 
starosty staszowskiego w minionej 
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Radni powiatu staszowskiego IV kadencji  
obradowali po raz ostatni

Wszystkie 8 projektów uchwał radni przyjęli jednogłośnie.

Pamiątkowe zdjęcie radnych Powiatu staszowskiego IV kadencji. Siedzą od lewej: wicestarosta Michał Skotnicki, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Izydor Grabowski oraz 
radni powiatu: Stanisława Błażejewska, starosta Andrzej Kruzel, przewodniczący Rady Damian Sierant, wiceprzewodnicząca Lucyna Kozoduj, Janina Złotnik, Andrzej Poniewierski i 

wiceprzewodniczący Jerzy Chudy. Stoją od lewej: Leszek Kopeć, Wacław Słodkowski, Michał Wójtowicz, Marek Chyla, Grzegorz Strzała, Jacek Nowak, Ryszard Andrzej Gad, Janusz Bąk, 
Adam Kowal, Małgorzata Kazimierska i Adam Siekierski. 

kadencji. Wręczony bukiet kwiatów 
radny Andrzej Kruzel przekazał na 
ręce skarbnik powiatu Jolanty Pio-
trowskiej wraz z podziękowaniami 
dla wszystkich pracowników Sta-
rostwa. Obecny na obradach bur-
mistrz Romuald Garczewski, który 
w najbliższych dniach rozpocznie 
reprezentowanie ziemi staszowskiej 
w ławach poselskich, podziękował 
radnym powiatu poprzedniej ka-
dencji i przekazał kwiaty na ręce 
przewodniczącego Rady Damiana 
Sieranta.  

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 19 listopada br., odbyła się 
63. sesja Rady Powiatu w Staszowie, 
kończąca urzędowanie radnych IV 
kadencji. Obrady otworzył i prowa-
dził przewodniczący Rady Damian 
Sierant.

Część posiedzenia „wolne wnioski” 
zdominowały sprawy aktualnie opra-
cowywanej strategii rozwoju powia-
tu staszowskiego na lata 2014-2020. 
Starosta staszowski Andrzej Kruzel 
przypomniał o możliwości składania 
propozycji inwestycji do realizacji w la-
tach 2014-2020, w otwartym rozdziale 
IX na adres: strategia@staszowski.eu. 
Swoje propozycje zgłosili radni: Stani-
sława Błażejewska, odnośnie kontynu-
acji budowy chodnika przy drodze po-
wiatowej w Sztombergach i Wiśniowej 
Poduchownej, a także Andrzej Gad w 
sprawie: budowy ciągów pieszo-rowe-
rowych, rozbudowy oczyszczalni ście-
ków w Połańcu i budowy obwodnicy 
Połańca. Co do ostatecznej treści doku-
mentu strategii zadecyduje w najbliż-
szych tygodniach nowa Rada Powiatu 

w Staszowie.
W dalszej części obrad jednogłośnie 

przyjęto 5 projektów uchwał, które do-
tyczyły:

1. uchwalenia ,,Rocznego progra-
mu współpracy powiatu staszowskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art.3 
ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 
2015”,

2. ustalenia wysokości opłat za usu-
nięcie i przechowywanie statków lub 
innych obiektów pływających z obsza-
rów wodnych położonych na terenie 
powiatu staszowskiego,

3. ustalenia wysokości opłat za usu-
niecie pojazdu z drogi i jego przecho-
wywanie na parkingu strzeżonym,

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

5. zmian w budżecie na 2014 rok.
Wszystkim radnym przewodniczą-

cy Rady Damian Sierant i starosta sta-
szowski Andrzej Kruzel wręczyli listy z 
podziękowaniami za współpracę w cza-
sie minionej kadencji. Podobne pisma 
otrzymali także dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych powiatu, komendanci 
oraz inspektorzy powiatowych służb 
i straży. Za współpracę z Radą i Zarzą-
dem Powiatu podziękował również 
obecny na obradach burmistrz miasta 
i gminy Staszów Romuald Garczewski, 
który przewodniczącemu Rady i staro-
stom wręczył pamiątkowe grawertony 
z herbem Staszowa. Burmistrz Romu-
ald Garczewski podobnie jak w/w oso-
by także został uhonorowany pismem 
z podziękowaniami za współpracę z 
Radą i Zarządem Powiatu w Staszowie 
w minionych 4 latach.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Obrady otworzył i prowadził prze-
wodniczący Rady Damian Sierant. 
W czasie sesji radni jednogłośnie 
przyjęli trzy projekty uchwał, które 
dotyczyły: sprzedaży nieruchomości 
o pow. 0,84 ha stanowiącej własność 
Powiatu Staszowskiego, zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Powia-
tu Staszowskiego na lata: 2014-2024, 
a także zmian w budżecie na 2014 rok.

Następnie uroczyście przekazano 
wicemarszałkowi Kazimierzowi Kotow-
skiemu i dyr. Damianowi Urbanow-
skiemu, jako przyszłym inwestorom, 

kompletną dokumentację budowy 
obwodnic Staszowa, wykonaną na 
zlecenie Powiatu Staszowskiego przez 
PROMOST CONSULTING Spółka Jawna 
z Rzeszowa. 

Starosta Andrzej Kruzel podzięko-
wał wszystkim zaangażowanym w nie-
łatwy proces tworzenia dokumenta-
cji trwający blisko 4 lata oraz wyraził 
nadzieję, że władze województwa 
świętokrzyskiego rozpoczną proces in-
westycyjny być może już w przyszłym 
roku. Wicemarszałek województwa Ka-
zimierz Kotowski, dziękując władzom 

powiatu staszowskiego za dotychcza-
sową współpracę, wyraził przekona-
nie, że budowa obwodnic Staszowa, 
zostanie potraktowana bezwzględnie 
priorytetowo, głównie z powodu pla-
nowanego otwarcia, już 12 listopada 
br., mostu na Wiśle koło Połańca, co 
niewątpliwie spowoduje wzrost natę-
żenia ruchu na drodze wojewódzkiej 
nr 765.

Następnie starosta staszowski An-
drzej Kruzel omówił aktualny stan 
prac nad Strategią Rozwoju Powiatu 
Staszowskiego na lata: 2014-2020. 
Przekazując wszystkim radnym i zapro-
szonym gościom roboczą wersję stra-
tegii, starosta zaprosił do szczegółowej 
jej analizy, w szczególności przyjętych 
do realizacji celów, a także zgłasza-
nia wszelkich uwag i komentarzy, jak 
również także propozycji inwestycji do 
realizacji w latach 2014-2020. Infor-
macje te pomogą w ostatecznym zre-
dagowaniu strategii, którą najprawdo-
podobniej, w najbliższych miesiącach, 
przyjmie w drodze uchwały nowa Rada 
Powiatu V kadencji.  

Zaproszenie zostało skierowane 
również do przedsiębiorców ziemi 
staszowskiej, prezesów stowarzyszeń 
i fundacji, dyrektorów jednostek or-
ganizacyjnych powiatu i wszystkich 
innych potencjalnych beneficjentów 
środków z różnych funduszy, jakie będą 
do dyspozycji w latach: 2014-2020. 

Więcej informacji na www.staszow-
ski.eu, a także str. 10.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Z obrad 62. sesji Rady Powiatu w Staszowie 

W obradach, jakie odbyły się w dniu 21 października br., oprócz rad-
nych, członków Zarządu Powiatu, naczelników Wydziałów Starostwa i dy-
rektorów Jednostek Organizacyjnych Powiatu, uczestniczyli także: członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, dyrektor 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski oraz 
burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski.

Starostowie przekazują dokumentację budowy obwodnic inwestorowi, przedstawicielom władz  
województwa świętokrzyskiego.

Obwodnicę Osieka oddano do użytku
W dniu 17 grudnia br., oddano 

do użytku obwodnicę Osieka od 
strony południowej. Obwodnica 
ma 1,25 km długości i stanowi II 
etap rozbudowy drogi wojewódz-
kiej 765 na odcinku Staszów – 
Osiek. 

Pierwszy etap przebudowy drogi, 
od Staszowa do Osieka, o długości 
17,3 km, został oddany do użytku 
w dniu 17 września br. Zakres robót 
obejmował m.in. poszerzenie jezd-
ni i wzmocnienie jej nawierzchni, 
powstało 12 zatok autobusowych, 
bezkolizyjne skrzyżowania, chodnik 
na odcinku ze Staszowa do Golejo-
wa, kapitalnie wyremontowany wia-
dukt. W drugim etapie, aktualnie 
oddana obwodnica Osieka, połączy-
ła drogę wojewódzką 765 z drogą 
krajową 79 Sandomierz – Kraków. 

Koszt budowy obwodnicy wyniósł 
blisko 8 mln zł, natomiast całkowita 
wartość projektu ( łącznie z prze-
budową drogi Staszów – Osiek ) to 
ponad 39,4 mln zł. Dofinansowanie 
w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej na lata: 
2007–2013 wyniosło 85 %, tj. po-
nad 30,6 mln zł.

Oficjalną uroczystość otwar-
cia obwodnicy rozpoczął dyrektor 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach Damian 
Urbanowski, który przekazał kil-
ka danych liczbowych dotyczących 
tej inwestycji, a także podziękował 
wykonawcy kontraktu, którym był 
TRAKT S.A. z Piekoszowa.  

Głównym celem budowy ob-
wodnicy jest odciążenie centrum 
Osieka poprzez wyprowadzenie 
pojazdów kierujących się w stronę 

mostu w Połańcu. Parametry tech-
niczne: droga wojewódzka klasy 
G, kategoria ruchu KR4, obciążenie 
nawierzchni 115 kN, prędkość pro-
jektowa w terenie zabudowanym 
50 km/h, poza terenem zabudowa-
nym 70 km/h, szerokość jezdni 8,0 
m. W ciągu obwodnicy znajdują 
się: dwa ronda - na włączeniu i wy-
łączeniu obwodnicy, skrzyżowanie 
skanalizowane z drogą powiatową 
0812T, drogi serwisowe obsługują-
ce przyległy teren, ciąg pieszo-ro-
werowy, punkt kontroli pojazdów 
ciężarowych i osobowych. 

Inwestorem był: Świętokrzyski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kiel-
cach,  Wykonawcą: Świętokrzyskie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
TRAKT S.A., a jednostką projekto-
wą: CONTEK PROJEKT.

Tekst i foto: Jan Mazanka



7

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas dziękuje za sprawne wykonanie całości 

inwestycji na trasie od Staszowa do Osieka. 
Z lewej: dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach Damian Urbanowski.

Przemawia starosta staszowski Michał Skotnicki.

Krzysztof Adamczyk - prezes TRAKT S.A., 
spółki będącej wykonawcą inwestycji.

Obwodnica Osieka oddana do użytku.

Uczestnicy ceremonii otwarcia obwodnicy.

Uroczystość otwarcia 
obwodnicy Osieka, jaka 
miała miejsce w dniu 17 
grudnia br., stworzyła 
możliwość złożenia uro-
dzinowych życzeń mar-
szałkowi województwa 
świętokrzyskiego Adamo-
wi Jarubasowi. 

W tym to właśnie dniu, 
bieżącego roku, Pan Marsza-
łek ukończył 40 lat swojego 
intensywnego życia. Stąd też stosowny 
napis na pucharze, wyprodukowanym 
w Hutach prezesa Tadeusza Wrześniaka: 
,,Szanowny Panie Marszałku, z okazji 40. 
urodzin oraz zbliżających się imienin, 
uprzejmie prosimy o przyjęcie najser-
deczniejszych życzeń dalszych sukcesów 
w pracy samorządowej dla dobra ziemi 
świętokrzyskiej i kraju, realizacji planów 
i zamierzeń zawodowych, a także wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym oraz 
pociechy z najbliższych. Z wyrazami sza-
cunku, przewodniczący Rady Powiatu 
w Staszowie, starosta staszowski Michał 
Skotnicki”. Pan Marszałek serdecznie po-
dziękował za tak oryginalny dar.

Tekst i foto: Jan Mazanka.

Od lewej: wicestarosta Tomasz Fąfara, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Marek Chyla, przewodniczący 
Damian Sierant, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, starosta staszowski Michał Skotnicki 

i członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy.

Puchar dla marszałka
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Most uroczyście otwarto

W ceremonii otwarcia mostu 
oprócz obydwu marszałków uczestni-
czyli także: poseł na Sejm RP Bogdan 
Rzońca, wiceminister obrony narodo-
wej Beata Oczkowicz, wojewoda świę-
tokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba oraz 
członkowie Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego: Kazimierz Kotowski, 
Piotr Żołądek i Jan Maćkowiak, radny 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskie-
go Izydor Grabowski, a także: prze-
wodniczący Rady Powiatu w Staszowie 
Damian Sierant, starosta staszowski 
Andrzej Kruzel, wicestarosta Michał 
Skotnicki, burmistrz Staszowa Romu-
ald Garczewski, burmistrz Połańca 
Jacek Tarnowski z przewodniczącym 
Rady Miejskiej Stanisławem Lolo, bur-
mistrz Osieka Włodzimierz Wawrzkie-
wicz i wójt gminy Rytwiany Grzegorz 
Forkasiewicz. Obecni byli także samo-
rządowcy z ziemi mieleckiej, na czele 
ze starostą powiatu mieleckiego Ry-
szardem Chrabąszczem. 

Most ma 955 metrów długości, sza-
cuje się, że dzięki nowej przeprawie, 
jadący z Kielc do Rzeszowa zaoszczę-
dzą ok. 25 km. Całkowita wartość zre-
alizowanego projektu wynosi 325 mln 
461 tys. zł, w tym dofinansowanie 267 
mln 240 tys. zł pochodzące ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

Samorządowcy świętokrzyscy w drodze na spotkanie z kolegami z województwa podkarpackiego.

Dołączyli członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: Piotr Żołądek, 
Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak.

Marszałkowie województw: podkarpackiego Władysław Ortyl i świętokrzyskiego Adam 
Jarubas wymienili się grawertonami z herbami województw.

Przemawia marszałek województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas.

Przemawia wiceminister obrony narodowej  
Beata Oczkowicz.

W dniu 12 listopada br., marszałkowie województw: świętokrzyskiego Adam Jarubas i podkarpackiego  
Władysław Ortyl uroczyście otworzyli most na Wiśle koło Połańca. 

gionalnego, przekazywane w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Pol-
ski Wschodniej. O skali projektu niech 
świadczy fakt, że choć głównym przed-
miotem zadania była budowa nowego 
mostu na Wiśle (wraz z budową ok. 3,5 
km nowego odcinka drogi wojewódz-
kiej Nr 764, stanowiącej dojazd do no-
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Przemawia zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
Dariusz Szewczyk.

Po prawej stronie Wisły most na rzece Breń, około 1 km 
za mostem na Wiśle.

Widok mostu na Wiśle od strony województwa podkarpackiego.

Widok mostu od strony województwa świętokrzyskiego.

Przed pierwszym rondem na terenie świętokrzyskiego.

Do Tuszowa Narodowego prosto, do Rzeszowa i Mielca 
w lewo.

Przemawia prezes Zarządu ,,Mosty – Łódź” S.A. Wojciech Pater.

wobudowanego mostu oraz budową 
nowego odcinka drogi o dł. ok. 11 km 
łączącego nowo wybudowany most 
na rzece Wiśle z drogą wojewódzką 
Nr 875), to w ramach inwestycji wybu-
dowano w sumie 3 mosty: przez rzekę 
Wisłę o długości 955 m, most przez 
rzekę Breń Stary o długości 112 m i 
most przez Wisłokę o długości 726 m.

Most na Wiśle połączy obszary in-
westycyjne w Połańcu i w strefie mie-
leckiej, a także spowoduje otwarcie ko-
munikacyjne na trasy międzynarodowe 
– do Ukrainy autostradą A4, do przej-
ścia w Korczowej oraz do krajów UE: 
Słowacji i dalej do Rumunii i Bułgarii, 
przez przejście w Barlinku. Wykonaw-
cą tego ambitnego zadania było kon-
sorcjum firm - Przedsiębiorstwo Robót 
Mostowych „Mosty-Łódź” S.A., VISTAL 
Gdynia S.A. i Kieleckie Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Trochę historii.
W przygotowaniu inwestycji oraz lob-

bowaniu za wprowadzeniem jej do pla-
nów, a później do realizacji, oprócz dzia-
łań prowadzonych przez Zarządy oby-
dwu województw, kluczowe znaczenie, 
począwszy od wiosny 2003 roku, miały 
inicjatywy realizowane przez powiaty: 
staszowski i mielecki. Jedną z najważ-
niejszych umów, w sprawie uchwalenia 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego po obydwu stronach 
Wisły, z uwzględnieniem ,,przeprawy 
mostowej”, podpisano w dniu 22 marca 
2005 roku w Starostwie Powiatowym w 
Staszowie. Następnie, w dniu 5 lutego 
2009 roku, również w Starostwie sta-
szowskim władze województw: święto-
krzyskiego i podkarpackiego podpisały 
z Konsorcjum Firm Schuessler – Plan In-
żynierzy Sp. z o.o. w Warszawie umowę 
w sprawie ,,Opracowania koncepcji pro-
gramowo-przestrzennej budowy mostu 
wraz z rozbudową dróg wojewódzkich”. 
Od tego momentu było wiadomo, że od-
wrotu od realizacji tej inwestycji nie bę-
dzie. 
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Projekt w toku

W sprawie strategii rozwoju powiatuSZANOWNI 
PAŃSTWO! 
D r o d z y 

Mieszkańcy Po-
wiatu Staszow-
-skiego! W koń-
cu października 
br., przekaza-
liśmy Państwu 
pod ocenę robo-

czą wersję ,,Strategii Rozwoju Powiatu 
Staszowskiego na lata 2014-2020”. 
Dokument ten, zamieszczony na na-
szej stronie www.staszowski.eu stara-
liśmy się napisać ,,własnymi siłami” w 
szerokiej konsultacji z możliwie jak naj-
większym gronem osób sprawujących 
istotne funkcje w najważniejszych ob-
szarach życia samorządowego, gospo-
darczego, kulturalnego i społecznego 
na terenie ziemi staszowskiej.

W tym miejscu pragnę serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy w różny 
sposób wzięli udział w tym niełatwym 
i pracochłonnym procesie, w szczegól-
ności członkom Zarządu Powiatu oraz 
radnym powiatu poprzedniej kadencji. 
Strategia zawiera obszerne analizy sta-
nu zarówno jednostek powiatowych, 
jak i dziedzin, za które z mocy ustawy 
odpowiada administracja powiatowa. 
Jest to podyktowane potrzebą prze-
kazania Państwu szczegółowych infor-
macji odnośnie aktualnych sytuacji w 
danych obszarach, jak też możliwości 
i potencjałów do tej pory niewykorzy-
stanych. Zapewne będzie to pomocne 
w wyborze konkretnych zadań inwe-
stycyjnych do wykonania w ciągu naj-
bliższych 6 lat, jakie mamy nadzieję od 
Państwa otrzymać w formie propozycji. 

W naszym opracowaniu nawiązuje-
my do wytycznych zawartych w doku-
mentach strategicznych wymienionych 
w rozdziale II, a przede wszystkim do 
celów i priorytetów znowelizowanej 
,,Strategii Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego do 2020 roku”, oraz 
,,Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020”, który aktualnie jest 
negocjowany z Komisją Europejską. W 
związku z wieloma innymi programami 
Unii Europejskiej na najbliższy okres bu-
dżetowania, na naszej stronie, zamie-
ściliśmy obok prezentacji dotyczącej za-
sad Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego, 
także prezentację, pt. ,,Nowa perspek-
tywa 2014-2020”, w której znajdziecie 
Państwo szereg informacji dotyczących 
możliwości pozyskania funduszy przez 
różne grupy beneficjentów. Obydwie 
prezentacje zostały wykonane przez 
pracowników Departamentu Polityki 
Regionalnej oraz Głównego Punktu 
Informacji o Funduszach Europejskich 
Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. 
Mam nadzieję, że analiza obecnej ro-
boczej wersji naszej strategii, w szcze-
gólności przyjętych do realizacji celów, 
w połączeniu z wytycznymi zawartymi 
w w/w dwóch prezentacjach, pomoże 
Państwu w trafnym wyborze zadań 
do realizacji przez władze samorządo-
we powiatu i gmin, a także umożliwi 
potencjalnym beneficjentom pozyska-
nie znacznych funduszy na potrzeby 
swoich firm, instytucji czy organizacji. 
Zapraszam także do zapisywania w 

naszej strategii Państwa inicjatyw, co 
z pewnością będzie dobrze widziane 
przez gremia oceniające przyszłe wnio-
ski.

Wszelkie pytania i komentarze do 
obecnej wersji strategii, jak również 
propozycje inwestycji do realizacji w 
latach 2014-2020, w otwartym roz-
dziale IX, uprzejmie proszę nadsyłać, 
w terminie do 31 stycznia 2015, 
roku na adres: strategia@staszowski.
eu, lub pisemnie na adres: Starostwo 
Powiatowe w Staszowie, Wydział Pro-
mocji i Współpracy z Zagranicą, ul. 
Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów.  In-
formacje te z pewnością pomogą w 
ostatecznym zredagowaniu strategii, 
którą mam nadzieję, w pierwszym 
kwartale 2015 roku, przyjmie w dro-
dze uchwały nowa Rada Powiatu w 
Staszowie, po wcześniejszej analizie 
zasadności i możliwości realizacji za-
proponowanych zadań. 

Propozycje wniosków inwesty-
cyjnych, bardzo proszę składać we-
dług wzoru zadań już zapisanych w 
rozdziale IX strategii, z podaniem: 
nazwy zadania, zgłaszającego, przy-
bliżonej wartości inwestycji oraz 
krótkiego jej opisu. Wszelkie ewen-
tualne pytania proszę kierować pod nr 
608 049 370. 

Z najlepszymi życzeniami rodzin-
nych spokojnych Świąt Bożego Na-
rodzenia oraz szczęśliwego Nowego 
Roku. 

Starosta Staszowski
Michał Skotnicki

W efekcie realizacji projektu, 
40 gospodarstw zostanie wyposa-
żanych w sprzęt komputerowy z 
oprogramowaniem biurowym i zy-
ska bezpłatny dostęp do Internetu 
przez okres realizacji projektu (do 
końca 2015 r.) oraz dla zapewnie-
nia trwałości efektów projektu, 5 
lat po jego zakończeniu. Ponadto w 

5 jednostkach podległych zostaną 
utworzone pracownie e-learningo-
we, dostępne dla wszystkich miesz-
kańców powiatu staszowskiego. 
Pracownie, zostaną otwarte na 
przełomie grudnia i stycznia i zlo-
kalizowane w placówkach powia-
tu staszowskiego: w Zespole Szkół 
im. Oddziału Partyzanckiego AK 

„Jędrusie” w Połańcu, w Liceum 
Ogólnokształcącym  im. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, 
w Zespole Szkół im. Stanisława Sta-
szica w Staszowie w Zespole Szkół 
Ekonomicznych im. Jana Pawła II 
w Staszowie i w Publicznej Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Staszowie.

Każdą pracownią, posiadającą 
odpowiedni regulamin, będzie za-
rządzał opiekun, który będzie od-
powiadał na potrzeby mieszkańców 
w zakresie korzystania z pracowni 
oraz organizowania w niej kursów 
i szkoleń. Grupę beneficjentów 
ostatecznych - 40 gospodarstw 
domowych stanowią gospodar-
stwa domowe z terenu powiatu 
staszowskiego, w których mieszkają 
uczniowie szkół średnich (klasy po-
czątkowe), osoby niepełnosprawne 

Trwa realizacja projektu pn.„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych”. 
Projekt  współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Go-
spodarka.
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Co nowego w projekcie

Uczestniczący w spotkaniu, od lewej: przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie Wacław 
Słodkowski, wicestarosta staszowski Michał Skotnicki, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i 

Prorodzinnej Rady Powiatu w Staszowie Janina Złotnik, starosta staszowski Andrzej Kruzel i dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Barbara Walczyk, przemawia wicemarszałek Kazimierz Kotowski.

Rodziny z dziećmi, uczestnicy projektu.

W imieniu uczestników projektu podziękowała Dorota Lech.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie kontynuuje reali-
zację zadania pn. „Nowe szanse – nowe możliwości”. W projekcie uczest-
niczy 95 osób: 15 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuń-
czo wychowawczych oraz 80 osób niepełnosprawnych. W ramach projek-
tu zostały zrealizowane następujące działania:

kursy zawodowe, warsztaty psy-
chologiczne i zajęcia z prawnikiem,  
szkolenie podstawy pierwszej pomocy 
przedmedycznej, szkolenie profilak-
tyka i zapobieganie chorobom meta-
bolicznym, turnusy rehabilitacyjne w 
Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczyn-
kowym „Maria” w Zakopanem oraz w 
Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczyn-
kowym „Nadmorski” w Mrzeżynie.

W trakcie realizacji projektu odby-
ła się impreza sportowo-kulturalna w 
Czernicy dla 65 uczestników projektu 
oraz piknik rodzinny w Kurozwękach 
dla 100 osób. Zorganizowano także 
dwie wycieczki integracyjno–eduka-
cyjne do Sandomierza i Baranowa 
Sandomierskiego oraz Wieliczki i Kra-
kowa. Uczestnicy projektu brali udział 
w zajęciach, które odbywały się w Klu-
bie Integracji Społecznej: pływali na 
basenie, obejrzeli kabaret „Pod Wy-
rwigroszem” i film pt. ,,Nietykalni”, 
jak również relaksowali się przy grach 
planszowych. 

W dniu 7 listopada br. w Staszowie 
odbyło się spotkanie, na którym pod-
sumowano dotychczas zrealizowane 
działania. Na koniec wszyscy wycho-
wankowie otrzymali upominki.

Tekst: Wit Jaworski i Anna Ogórek
Foto: Jan Mazanka

   
 
 

oraz gospodarstwa domowe spra-
wujące opiekę zastępczą nad przy-
sposobioną osobą niepełnoletnią.

Realizacja projektu przyczynia 
się do upowszechnienia dostępu 
do szerokopasmowego Internetu 
dla osób zagrożonych wyklucze-
niem cyfrowym poprzez zapewnie-
nie trwałego dostępu do Internetu 
i wyposażenie w sprzęt kompute-
rowy. Osoby biorące udział w pro-
jekcie nabędą umiejętność korzy-
stania z technologii informacyjnych 
(również e-learningowych) poprzez 
przeszkolenie w zakresie podstaw 
obsługi komputera i korzystania z 
Internetu. Szkolenia odbędą się na 

przełomie grudnia i stycznia.
W styczniu 2015 r., odbędzie się 

konferencja dla uczestników pro-
jektu oraz mieszkańców powiatu, 
której tematem przewodnim będzie 
wykluczenie cyfrowe oraz zalety ko-
rzystania z e-learningu. O dokładnej 
dacie i miejscu konferencji będzie-
my informować na stronie staszow-
ski.eu oraz poprzez ulotki i plakaty 
promujące projekt.

W dniu 26 listopada br. w Sta-
rostwie Powiatowym w Staszowie 
została podpisana umowa z Wy-
konawcą firmą "INFOSOFTWARE 
POLSKA" Sp z o.o. z siedzibą w Kro-
ścienku. Całkowity koszt realizacji 

projektu wynosi 866 tys. 430 zł. Do-
finansowanie ze środków publicz-
nych w ramach działania 8.3 PO IG  
na realizację projektu wynosi 100% 
jego wartości. Szczegółowych in-
formacji o projekcie udziela jego 
koordynator Paulina Majczak-
-Tarka. Biuro Projektu znajduje 
się w Starostwie Powiatowym w 
Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, (II 
piętro pok. 30), tel. 15-864-27-65 
wew. 60. zapytania można rów-
nież kierować drogą mailową: 
einclusion@staszowski.eu.

Starosta Staszowski
Michał Skotnicki
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Kolejny sukces staszowskiego szpitala

UNIT dla szpitala

Dyrektor szpitala dr n. med. Marek Tombarkiewicz i starosta 
staszowski Andrzej Kruzel prezentują otrzymany dyplom za zajęcie 

przez SPZZOZ w Staszowie 28. miejsca w kraju.

W staszowskim szpitalu gości powitał jego dyrektor dr n. med. Marek 
Tombarkiewicz, pierwszy z lewej.

Starosta staszowski Michał Skotnicki podziękował prezesowi Pawłowi 
Jarczewskiemu za sfinansowanie przez Grupę Azoty S.A. zakupu Unitu 

Laryngologicznego. Prezes Paweł Jarczewski wyraził zadowolenie z możliwości 
wspierania tak dobrych szpitali jak staszowski, poinformował również o innych 

działaniach sponsoringowych, jakie Spółka, z racji prowadzenia działalności 
produkcyjno-handlowej w branży przemysłu chemicznego, realizuje m.in. na 

rzecz szpitali specjalizujących się w leczeniu oparzeń.

W corocznym rankin-
gu dziennika ,,Rzeczpo-
spolita” ,,BEZPIECZNY 
SZPITAL” staszowski 
Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej odniósł zna-
czący krajowy sukces, 
plasując się na 28. miej-
scu wśród wszystkich 
szpitali w Polsce. 

W roku ubiegłym pla-
cówka zajęła bardzo wy-
sokie 48. miejsce, obecnie 
poprawiła swoją pozycję 
aż o 20 lokat. Na 1000 
możliwych punktów sta-
szowski szpital otrzymał 
ich 831,8 tj. o 30 pkt wię-
cej niż w roku ubiegłym. Zwycięży-
ło Pleszewskie Centrum Medyczne 
( woj. wielkopolskie ) z dorobkiem 
916,51 pkt. Przy ocenie szpitali bra-
no pod uwagę: jakość zarządzania, 

jakość opieki medycznej, jakość 
usług oraz komfort pobytu pacjen-
tów. Gruntownej analizie poddano 
również skargi i zdarzenia. Istotne 
znaczenie w końcowej ocenie miały 

otrzymane certyfikaty jakości i akre-
dytacyjne.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 5 grudnia 2014 roku, wi-
zytę w Samodzielnym Publicznym 
Zespole Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Staszowie, złożyli fundatorzy 
Unitu Laryngologicznego: prezes 
Zarządu Grupy Azoty S.A. Paweł Jar-
czewski oraz prezes Zarządu Grupy 
Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne 
Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie 
Marian Kosowicz. Prezesom towa-
rzyszyli przedstawiciele władz samo-
rządowych powiatu staszowskiego: 
przewodniczący Rady Powiatu Da-
mian Sierant oraz starosta staszow-
ski Michał Skotnicki. 

Dyrektor szpitala dr n. med. Marek 
Tombarkiewicz zaprosił gości do no-
woutworzonego kompleksu, w skład 
którego wchodzą poradnie: otoryno-
laryngologiczna, audiologiczna, fonia-
tryczna, logopedyczna oraz pracownie 
audiologiczne. Na wyposażeniu Po-
radni Otorynolaryngologicznej znalazł 
się zakupiony, dzięki pomocy sponso-
ra - Grupy Azoty S.A., specjalistyczny 
Unit Laryngologiczny. Urządzenie, o 
wartości 250 tys. zł, pozwala na prze-
prowadzenie pełnej diagnostyki ucha, 
nosa, gardła i krtani.  System składa 
się z trzech modułów: funkcjonalnego 
,,Workstation”, endoskopowego oraz 
instrumentalnego. Dyrektor Marek 
Tombarkiewicz, dziękując za tak dro-
gi podarunek, podkreślił, że nieliczne 

szpitale w woje-
wództwie święto-
krzyskim posiadają 
tak nowoczesne 
urządzenia. Za-
pewnił, że dzięki 
rozbudowie kom-
pleksu poradni i 
zakupowi Unitu, 
jakość badań i le-
czenia na Oddziale 
Laryngologicznym 
ulegną radykalnej 
poprawie. Odsło-
nięto tablicę infor-
mującą o sfinan-
sowaniu zakupu 
Unitu przez Grupę 
Azoty S.A., a za 
ten szlachetny gest 
prezesowi Pawłowi 
Jarczewskiemu i 
prezesowi Maria-
nowi Kosowiczowi 
podziękował sta-
rosta staszowski 
Michał Skotnicki. 
Spotkanie w szpi-
talu zakończo-
no zwiedzeniem 
nowo utworzone-
go kompleksu po-
radni otorynolaryn-
gologicznych.  
Tekst i foto: Jan Mazanka
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Staszów w rankingu ,,WSPÓLNOTY”

W kategorii ,,Miasta powiatowe. Sukces ,,infrastrukturalny”, w ocenie za lata 2010-2014 Staszów zajął 16. miejsce 
w Polsce. Wśród 25 miast, wymienionych w rankingu, jest to jedyne miasto z województwa świętokrzyskiego.

Ranking został przygotowany po 
raz czwarty, redakcja zadbała o sta-
bilność metody oceny umożliwiającej 
porównanie wyników w kolejnych 
edycjach. Także w tym przypadku po-
służono się zestawem wskaźników 
wypracowanych w minionych latach 

W ogólnopolskim dwutygodniku samorządowym ,,WSPÓLNOTA” nr 
22/1158 z 31 października br., opublikowano najnowszy ,,Ranking – suk-
ces mijającej kadencji ( 2010-2014)”.

przy niewielkich ich modyfikacjach. Jak 
stwierdził w przedmowie do rankingu 
redaktor naczelny ,,WSPÓLNOTY” prof. 
Paweł Swianiewicz, końcowy wynik 
rankingu jest sumą sukcesów cząst-
kowych, odnoszących się do: sukcesu 
finansowego obrazującego zmiany po-

tencjału dochodowego budżetu samo-
rządu, sukcesu ekonomicznego przed-
stawiającego zmiany w gospodarce lo-
kalnej, w rozwoju przedsiębiorstw i na 
rynku pracy, sukcesu infrastrukturalne-
go, będącego odbiciem rozwoju infra-
struktury technicznej w zakresie usług, 
za które odpowiadają gminy oraz 
sukcesu edukacyjnego, dotyczącego 
wyników i rezultatów pracy zarówno 
szkół jak i przedszkoli. Generalną zasa-
dą przyjętą w rankingu było pokazanie 
dynamiki zmian w minionych czterech 
latach, obrazujących postęp, jaki miał 
miejsce w trakcie mijającej kadencji. W 
kategorii: ,,Miasta powiatowe. Sukces 
infrastrukturalny”, w ocenie za lata 
2010-2014 na 16. miejscu znalazł się 
Staszów, poprawiając swoją pozycję w 
stosunku do oceny za lata 2006-2010 
aż o 185 miejsc. Wśród 25 miast wy-
mienionych w rankingu jest to jedyne 
miasto z województwa świętokrzyskie-
go.

Jest to drugi w ostatnich dniach 
sukces w rankingach ogólnopolskich 
dotyczący naszego regionu, po zaję-
ciu przez staszowski szpital 28. miej-
sca w Polsce w rankingu szpitali, jaki 
opublikował dziennik ,,Rzeczpospoli-
ta” w dniu 30 października br., ( czyt. 
na str. 12).

Tekst: Jan Mazanka

Goście oglądają nowy endoskop, który m.in. umożliwia dokładne oglądanie wnętrza 
wielu układów w organizmie człowieka bez naruszania ciągłości tkanek. Od lewej: 

wicestarosta Michał Skotnicki, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, dyr. szpitala Marek Tombarkiewicz i starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Dyrektor Ma-
rek Tombarkie-
wicz zaprosił 
marszałka do 
obejrzenia nowo 
urządzonej kuch-
ni oraz agrega-
towni, w której 
m.in. dokonuje 
się pomiarów 
produkcji ener-
gii elektrycznej 
przez instalację 
326 szt. ogniw 
fo towo l t a i c z -
nych, która za-
pewnia około 
40% zapotrzebo-
wania szpitala na 
energię. Następ-
nie goście zwie-

Szpital gościł marszałka
W dniu 12 listopada br., wizytę w staszowskim szpitalu złożył marsza-

łek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, który zapoznał się z 
inwestycjami, jakie wykonano w ostatnich miesiącach, a także wysłuchał 
propozycji kolejnych działań, mających na celu dalsze unowocześnienie 
tej placówki i polepszenie oferty świadczonych usług medycznych. 

dzili, funkcjonujący od czerwca br. 
drugi w województwie Oddział Geria-
tryczny, a także Oddział Rehabilitacji 
Neurologicznej, poradnie: otorynola-
ryngologiczną, audiologiczną, fonia-
tryczną i logopedyczną, jak również 
pracownie: endoskopii,  kolonoskopii 
i gastroskopii. Według dyr. Marka Tom-
barkiewicz staszowski szpital posiada 
najlepsze warunki do badań diagno-
stycznych wśród wszystkich szpitali 
powiatowych naszego województwa. 
Nie przypadkowo więc w corocznym 
rankingu dziennika ,,Rzeczpospolita” 
,,BEZPIECZNY SZPITAL” staszowski Sa-
modzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej odniósł ostatnio 
znaczący krajowy sukces, plasując 
się na 28. miejscu wśród wszystkich 
szpitali w Polsce. Przy ocenie szpitali 
brano pod uwagę: jakość zarządzania 
i opieki medycznej, jakość usług oraz 
komfort pobytu pacjentów. Gruntow-
nej analizie poddano również skargi 
i zdarzenia. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Projekt skierowany był do osób 
niepełnosprawnych ze znacznym i 
umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności w wieku aktywności 
zawodowej oraz wychowanków ro-
dzin zastępczych i placówek opie-

   
 
 

Projekt zakończony, 
czekamy na kolejne  
Powiat Staszowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, 

w 2014 roku, zrealizował projekt pn. „Nowe szanse – nowe możliwości” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W czasie podsumowania realizacji projektu, wszystkich jego uczestników powitał starosta staszowski  
Michał Skotnicki, z lewej: Anna Ogórek – koordynatorka ds. organizacyjnych.

Słowa uznania dla realizatorów projektu, w imieniu 
podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach, 

przekazała siostra dyrektor Halina Romanowska.

Uczestnicy projektu otrzymali torby ze słodyczami, które wręczali starostowie i członkowie prezydium Rady Powiatu  
w Staszowie, wspólnie z realizatorami projektu.

W imieniu uczestników projektu słowa uznania dla 
organizatorów zadania przekazała Sabina Jeznach z Osieka.

kuńczo-wychowawczych. 
Celem głównym projektu było 

zwiększenie aktywności społecznej 
i zawodowej, a także mobilności 
osób niepełnosprawnych oraz wy-
chowanków rodzin zastępczych i 
placówek opiekuńczo wychowaw-
czych. Szczególnie chodziło o zdo-
bycie nowych kwalifikacji zawodo-
wych, utrzymanie dobrego stanu 
zdrowia i kondycji psychofizycznej. 
Zapoczątkowano zmiany stylu życia 
i funkcjonowania w społeczności 
lokalnej. W projekcie uczestniczyło 
95 osób, łączna kwota wykorzysta-
nych środków na realizację tego 
zadania wyniosła 590 tys. 664   zł. 
Wkład własny powiatu wyniósł: 69 
tys. 295 zł.

Dla osób uczestniczących w 
projekcie zostały zrealizowane 
działania edukacyjne, społeczne i 
zdrowotne: kurs „Komputerowy 
- podstawy”, kurs „Komputerowy 
zaawansowany”, kurs „Podstawy 
księgowości komputerowej”, kurs 
rękodzieło artystyczne, kurs prawa 
jazdy kat. B,  kurs „Operator wóz-
ków widłowych”. W ramach projek-
tu zrealizowane zostały szkolenia z 
zakresu pierwszej pomocy medycz-
nej oraz profilaktyki i zapobiegania 
chorobom metabolicznym. Został 
utworzony Klub Integracji Społecz-
nej, w ramach którego uczestnicy 
projektu wzięli udział w warszta-
tach psychologicznych, wyciecz-
kach integracyjno-edukacyjnych do 
Wieliczki-Krakowa oraz Sandomie-
rza-Baranowa Sandomierskiego, a 
także w imprezie sportowo-kultu-
ralnej w Czernicy, otrzymali bilety 
na kabaret i karnety na basen. 
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Staszowski sukces 
na Ogólnopolskim Biennale

Uczestnicy projektu w czasie spotkania kończącego realizację zadania.

Od lewej: prezes Zarządu Krajowego Związku Plastyków Artystów Rzeczypospolitej Polskiej Wacław Kubski, burmistrz 
Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański, Norbert Palmer oraz komisarz biennale Magdalena Ścieżyńska.

Konkursowe trofea Norberta Palmera: Grand Prix Biennale 
oraz nagroda burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.

Nagrodzony tryptyk ,,Maki” powstał na Międzynarodowym Plenerze Malarskim ,,Szydłów 2014”.

Zrealizowane zostały 3 turnusy  
w tym 2 turnusy integracyjno - re-
habilitacyjne oraz 1 rehabilitacyjny, 
w których uczestniczyło łącznie 122 
osoby, w tym 79 osób niepełno-
sprawnych i 43 opiekunów. Pod-
czas trwania turnusów zrealizowa-
ne zostały zajęcia z prawnikiem. 
Wszystkie osoby niepełnosprawne 
miały dostosowane odpowiednie 
zabiegi rehabilitacyjne do rodzaju 
schorzeń, które umożliwiły popra-
wę kondycji psychofizycznej. 

Tekst: Jolanta Brzostowska  
i Agnieszka Góra

Foto: Jan Mazanka

Ogólnopolskie Biennale Plastyki Gro-
dzisk Wielkopolski 2014,  zostało zorga-
nizowane przez Związek Plastyków Ar-
tystów Rzeczpospolitej Polskiej. Biennale 
odbywa się cyklicznie co 2 lata i skierowa-
ne jest do dyplomantów Wyższych Uczel-
ni Plastycznych oraz członków Związków 
Artystów Plastyków. Komisarzem biennale 
była  pani Magdalena Scieżyńska, patronat 
honorowy objął burmistrz Grodziska Wiel-
kopolskiego Henryk Szymański. W konkur-
sie udział wzięło kilkuset artystów z całego 
kraju. Jury do konkursu zakwalifikowało 
prace 30 artystów plastyków. Serdecznie 
gratulujemy Norbertowi tak znaczącego 
sukcesu i życzymy kolejnych zwycięstw. 
Tekst: Jan Mazanka. Foto: archiwum biennale

Dnia 10 listopada br., w Centrum Kultury ,,Rondo” w Gro-
dzisku Wielkopolskim zostały ogłoszone wyniki Ogólnopol-
skiego Biennale Plastyki.   Grand Prix Biennale oraz nagrodę 
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego otrzymał  Norbert Pal-
mer za tryptyk ,,Maki”. 
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100 lat Pani Leokadii

Światełko w darze

Życzenia i kwiaty od władz powiatu staszowskiego przekazał Szanownej Jubilatce 
wicestarosta Tomasz Fąfara.

W dniu 17 grudnia br., Betlejemskie Światło Pokoju zawitało do Starostwa staszowskiego.

Betlejemskie światło dla starosty Michała Skotnickiego, 
obok wicestarosta Tomasz Fąfara i radny powiatu 

Zbigniew Wiącek.

Jubilatka urodziła się 3 grudnia 
1914 roku w Rytwianach, w wieku 15 
lat wyjechała do pracy w Warszawie. 
Przez całe dorosłe życie mieszkała na 
ul. Foksal, gdzie pracowała jako do-
zorczyni. Niestety pochowała 2 mę-
żów, a także synka, który zmarł w 
wieku 8 miesięcy.

W czasie spotkania w Domu Po-
mocy Społecznej w Kurozwękach, 
gdzie Jubilatka mieszka od 7 mie-
sięcy, był czas na przyjęcie życzeń i 
wspomnienia, w gronie najbliższej ro-
dziny i opiekunek. Życzenia od władz 
powiatu staszowskiego złożył wice-
starosta Tomasz Fąfara, który prze-
kazał Pani Leokadii bukiet kwiatów i 
list podpisany również przez starostę 

Michała Skotnic-
kiego. Czytamy 
w nim m.in.: ,,Z 
okazji, jakże pięk-
nego jubileuszu 
ukończenia, 100 
lat życia, składamy 
Szanownej Pani 
najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia 
i pogody ducha. 
Pragniemy w imie-
niu władz powia-
tu staszowskiego 
podziękować za wszystko, czego do-
konała Pani w swoim życiu, za pra-
cę, ofiarność, miłość, cierpienia, łzy 
i radości. Niech przywiązanie oraz 
wdzięczność rodziny i przyjaciół sta-

Takiego wspaniałego Jubileuszu 100. urodzin do-
czekała Pani Leokadia Majczak, obecnie mieszkająca w 
Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miło-
sierdzia św. Wincentego a Paulo w Kurozwękach.

ną się dla Pani ostoją na czas jesie-
ni życia”. Podobne życzenia i równie 
piękne kwiaty wręczyła Jubilatce sio-
stra dyrektor Halina Romanowska. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Betlejemskie Światło, co roku przy-
wożone jest z miejsca narodzenia Je-
zusa Chrystusa do Wiednia, skąd  au-
striaccy skauci przekazują je krajom 
europejskim. Płomień Światła jest sym-
bolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. 
Tegoroczne hasło akcji brzmi: „Idę ze 
światłem”.

Staszowscy druhowie i harcerze, 
w dniu 17 grudnia br., wraz z druhną 
harcmistrz Małgorzatą Kałamagą-Pióro 
i rodzicami, złożyli wizytę w Starostwie 

W dniach od: 12 od 14 grudnia br., blisko 100 osobowa grupa zuchów 
i harcerzy z Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie, wraz z na-
uczycielami i rodzicami, przebywała w słowackim miasteczku Svit, skąd 
po raz 15. w swojej historii, zostało przywiezione do Staszowa Betlejem-
skie Światło Pokoju. 

i przywiezione ze Słowacji Betlejemskie 
Światło wręczyli staroście staszowskie-
mu Michałowi Skotnickiemu i wicesta-
roście Tomaszowi Fąfarze. Wręczeniu 
światła towarzyszyły wiersze deklamo-
wane przez dzielnych zuchów. Przeka-
zanie płomienia Betlejemskiego Światła 
Pokoju mieszkańcom Staszowa odbyło 
się podczas mszy świętych w niedzielę 
21 grudnia br., o godz. 1100 w Sanktu-
arium św. Jana Pawła II i o godz. 1800 
w kościele św. Bartłomieja.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W tym roku, po raz kolejny nasz 
wyjazd był niecodzienną atrakcją dla 
dzieci. Pozwoliła na to Państwa wyjąt-
kowa hojność. 

Dzień pełen atrakcji rozpoczęliśmy 
w warszawskim Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Niezwykle interesują-
ce zwiedzanie muzeum oraz  zabawy 
i gry edukacyjne dla najmłodszych w 
„Sali Małego Powstańca” przeprowa-
dzili przemili i profesjonalni pracownicy 
muzeum. Wizyta w Muzeum Powsta-
nia w jego 70 rocznicę, to niesamowita 
lekcja historii, odwagi i patriotyzmu. 
Wizyta na Stadionie Narodowym i jego 
zwiedzanie „Trasą piłkarza” (widownia, 
szatnie, płyta) w pełni zaspokoiła naszą 
sportową ciekawość. Zjazdy na „gór-
ce lodowej” dopełniły zadowolenia 
wszystkich dzieci. Spacer przepięknie 
udekorowanym Krakowskim Przed-
mieściem i w okolicach Zamku Królew-
skiego rozpalił ciepły, świąteczny pro-
mień w serduszkach dzieci. Tradycyjnie  
na zakończenie podróży - wizyta w Mc 
Donald’s, pozwoliła zregenerować siły 
przed powrotem do Pacanowa. Na za-
kończenie podzieliliśmy się wrażeniami 
z całego dnia w trakcie szybkiego (ze 
względu na późną porę) pożegnania z 
dziećmi i siostrami. Obdarowani słod-
kimi Mikołajkami, jak co roku ocierając 
łzy wzruszenia, wracaliśmy do Połań-
ca. Dla nas jako organizatorów akcji, 
obecność naszych wychowanków ma 
niezwykle istotny wymiar.

Obecna grupa wolontariuszy jest 
czternastym kolejnym rocznikiem 
uczniów prowadzących akcję. Taka 
postawa bardzo cieszy! W tym roku 
w kwestach uczestniczyło 10 uczniów 
klasy IIIa TE. Bez Waszego zaangażo-

wania ta akcja nie byłaby możliwa! To 
dzięki Państwa (osób, które wrzuciły 
pieniążki do puszek) hojności wyjazd 
do Warszawy, był kolejnym,  niezapo-
mnianym świętem dla dzieci, tak bar-
dzo spragnionych radosnych chwil. 
Wyjazd mikołajkowy jest dla wycho-
wanków Domu Dziecka w Pacano-
wie, niemal jedyną szansą na nowe, 
pozytywne, niezapomniane  dozna-
nia. Gdyby nie Państwa finansowe 
wsparcie -  ten wyjazd pozostał by w 
sferze marzeń! W tym roku naszą ak-
cję  wsparli: Muzeum Powstania War-
szawskiego: gratisowy wstęp i zajęcia 
dla wszystkich, McDonalds Polska (Re-
stauracja Worów) - gratisowe posiłek 
dla wszystkich, Drukarnia Graf Druk 
Staszów - gratisowy wydruk plakatów 
na tegoroczną akcję, ZIDMA TRANS 
(Pan Zbigniew Wiącek) - super cena,  
bezpiecznej i komfortowej podróży, 

„Mikołajkowa Podróż Marzeń” ... to już 15 LAT!
W niedzielę 14 grudnia br., wyruszyliśmy w kolejną „Mikołajkową Podróż Marzeń”, zorganizowaną specjal-

nie dla wychowanków Domu Dziecka im. Ojca Gwidona w Pacanowie. 

W Muzeum Powstania Warszawskiego. Na stadionie Narodowym.

Kolorowo i świątecznie na Placu Zamkowym.

Spółka PL2012 - 20 % zniżki na zwie-
dzanie Stadionu Narodowego.

Rozliczenie: Wynik kwesty:  kościół 
św. Marcina - 861,76 PLN, kościół  
MBWW - 2141,94 PLN,  Elektrownia- 
592 PLN. Razem:  3595,7 + 667 (resz-
ta z ubiegłego roku) = 4 262,7 PLN. 
Wydatki: wynajęcia autokaru: 1500  
PLN +  parking 40 PLN = 1540 PLN, 
bilety wstępu Zwiedzanie Stadionu 
Narodowego: 384 PLN, bilety wstępu 
Zjazdy na Górce Lodowej na „Zimo-
wym Narodowym”: 464 PLN, świecące 
czapki Mikołaja: 140 PLN. Razem wy-
datki: 2528,00 PLN. Bilans: + 1734,70 
PLN  (przeznaczymy je na kolejny wio-
senny wyjazd. Gdzie i kiedy - to już 
w zależności od decyzji dzieci i sióstr 
zakonnych). Jeszcze raz SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY !!!

Organizatorzy akcji z Technikum Elek-
tronicznego w Połańcu 



18

Jabłka 
przyjechały

Stowarzyszenie Parasolka, które w 
ubiegłym roku zadbało o naszych naj-
młodszych badaniami w Ambulansie 
Fundacji Ronalda Mc Donalda, w tym 
roku zaskoczyło nas akcją obdarowy-
wania przedszkoli zdrowymi polskimi 
jabłkami. 

Pod Parasolem tym razem znalazło 

Jabłka dla przedszkoli w: Wiśniowej, Czajkowie i Smerdynie  odbierają  strażacy OSP Wiśniowa na czele  
z  komendantem Grzegorzem Kwietniewskim.

Dzieci z Przedszkola w Mostkach oraz od lewej: dyr. Jan Krupa, wiceprezes Stowarzyszenia ,,Parasolka” 
Barbara Bednarczyk oraz Jolanta Chłodnicka i Katarzyna Myśliwiec.

Jabłkami częstuje Alicja Misiak - dyrektor Przedszkola 
nr 8 w Staszowie Alicja Misiak.

się 12 przedszkoli z Gminy Staszów i 
okolic. Rozdysponowano ponad 19 ton 
jabłek. W inicjatywę zaangażowali się  
zarówno dyrektorzy Przedszkoli, lokalni 
przedsiębiorcy, strażacy OSP Wiśniowa 
oraz sami rodzice. Jak widać na załączo-
nych zdjęciach, jabłka nie tylko połączyły, 
ale i sprawiły wszystkim  wiele radości.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Zdrowych, spokojnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz 
wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym 2015 roku 
Szanownym Czytelnikom

życzy
Redakcja Kwartalnika 
„Powiat Staszowski”



19

Młodzież staszowskiego liceum popiera ekologię 

Uroczystość rozpoczęła się o go-
dzinie 1000 w szkolnej auli i zgro-
madziła liczne grono uczniów – 
miłośników ekologii. Wszystkich 
zebranych serdecznie przywitała 
Anna Karasińska – dyrektor LO w 
Staszowie. Wśród publiczności byli, 
m.in.: Tadeusz Jabłoński – prezes 
Okręgowej Rady Łowieckiej w Tar-
nobrzegu, nadleśniczy Nadleśnic-
twa Staszów Adam Lubera, Seba-
stian Jabłoński – kierownik Działu 
Współpracy i Marketingu Staropol-
skiej Szkoły Wyższej w Kielcach oraz 
przedstawiciele Koła Łowieckiego 
„Knieja” z Sichowa.  

Następnie przedstawiono pre-
zentację multimedialną, opisującą 
działania szkoły w zakresie pro-
blematyki proekologicznej, którą 
przedstawił Grzegorz Skubera oraz 
Mariusz Ziętarski – nauczyciele bio-
logii w staszowskim liceum. 

Kolejnym punktem programu 
było rozstrzygnięcie konkursów, 
organizowanych w ramach progra-
mu. Klasyfikacja w poszczególnych 
konkursach przedstawiała się na-
stępująco: w konkursie pt. „Ptaki w 
obiektywie”: I miejsce ex aequo za-
jęły: Anita Chmiel i Sabina Sławska, 
II miejsce zajęła Kinga Dąbrowska 
a III Anna Sobczyk, „Ptaki w litera-
turze”: I miejsce ex aequo zajęły: 
Agnieszka Służalska, Dominika Soj-
da, Katarzyna Szaniawska, Natalia 
Wróbel, „Ptasie jadłodajnie”: I miej-
sce Karolina Łukaszek, II miejsce ex 
aequo Patrycja Mierzyńska i Izabela 
Złotnik, „Ptaki w sztuce”: I miejsce 
Kamila Sroka. Natomiast w kon-
kursie na plakat tematyczny kolej-

W dniu 20 listopada br., w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie od-
było się uroczyste podsumowanie działań w ramach Programu Aktywnej Edukacji Ekologicznej pt. „Ożywić pola 
2013/2014 – rok trznadla”. 

Podziękowania za współpracę w ramach programu odebrał m.in. nadleśniczy 
Nadleśnictwa Staszów Adam Lubera. W auli staszowskiego LO zgromadziła się liczna grupa miłośników ekologii.

Drugie miejsce w konkursie pt. „Ptaki 
w obiektywie” zajęła Kinga Dąbrowska.

Nagrodę i gratulacje za zdobycie I miejsce odbiera 
Kamila Ścibisz.

Pierwszą nagrodę w konkursie pt. „Ptaki w 
literaturze”, z rąk Tadeusza Jabłońskiego – prezesa 

Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnobrzegu, 
odbiera Agnieszka Służalska. 

Na zdjęciu od lewej nauczyciel historii Tomasz Bielecki oraz uczeń Igor Kubalski podczas trwania sztuki 
teatralnej pt. „W sprawie trznadla”. 

ne miejsca zajęły: I Kamila Ścibisz,  
II Kinga Fitek, III Karolina Haczyk.   

Końcowym akcentem spotka-
nia była sztuka teatralna pt. „W 
sprawie trznadla”, w której wystą-
pili: nauczyciel historii w staszow-
skim LO Tomasz Bielecki oraz jeden 
z uczniów szkoły Igor Kubalski. 
Wszystkich uczestników konkursów 
nagrodzono gromkimi brawami.

Tekst i foto: Michał Skrętek 
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Razem z nami (Jakub Zyngier, Jo-
achim Jakubas, Grzegorz Koper oraz 
Marcin Markowski) na targach obecni 
byli nasi promotorzy Beata i Mariusz 
Zyngier. Tradycję podtrzymaliśmy nie 
tylko samą obecnością - każdy z nas 
dał z siebie wszystko, prezentując na-
sze dwie prace „Stop and… be alive - a 
safe railway crossing” oraz „Foolproof 
Sensor’’, co zaowocowało zdobyciem 
medali, ale o tym później … . Zanim 
przedstawimy przebieg targów, należy 
przybliżyć nasze prace. Praca Jakuba 
(Bezpieczny przejazd kolejowy) zapew-
nia poprawę bezpieczeństwa na nie-
strzeżonych przejazdach kolejowych 
poprzez sygnalizację nadjeżdżającego 
pociągu. Urządzenie Joachima, Grze-
gorza oraz Marcina (Niezawodny czuj-
nik) służy do wykrywania oraz informo-
wania o wszelakich usterkach czujnika 
oraz jego zasilania.  

W środę o godzinie 5:00, pełni po-
zytywnej energii, wyruszyliśmy z Połań-
ca w kierunku krakowskiego lotniska 
„Balice”. Zarówno droga oraz odpra-
wa minęła szybko i sprawnie - pomi-
mo, że w naszym bagażu znajdowało 
się charakterystycznie wyglądające 
urządzenie przeznaczone na wystawę, 
nikt z pracowników lotniska nie miał 
najmniejszych zastrzeżeń co do celów 
posiadania Foolproof Sensor’a. Lot 
Boeingiem 737 na lotnisko w Charle-
roi trwał około dwóch godzin, jednak 
niesamowite widoki z okienka samolo-
tu dostarczały nam niezapomnianych 

wrażeń, które nie pozwalały nam się 
nudzić. Pierwszym punktem naszego 
pobytu w Brukseli było odwiedzenie 
hali BRUSSELS EXPO w celu zapozna-
nia się z budynkiem oraz pomocy przy 
przygotowaniu stanowisk wystawo-
wych. Następnie udaliśmy się do w 
hotelu ApartHotel Welness. Hotel w 
100% spełniał nasze ‘surowe’, wymo-
gi, dając nam możliwość zrelaksowania 
się przed pierwszym 
dniem targów. W 
czwartek około go-
dzinny 10:00 wszy-
scy znajdowaliśmy 
się na hali targowej. 
Każdy z nas odczu-
wał niezmierną chęć 
dorównania naszym 
poprzednikom i zdo-
bycia nagrody. Duch 
walki powodował, 
że wszyscy dawali-
śmy z siebie wszyst-
ko, podczas prezen-
tacji naszych projek-
tów zagranicznym 
jurorom. Pierwsze 
dwa dni (czwartek 
i piątek) były naj-
bardziej pracowite 
oraz wymagały od 
nas dużego zaan-
gażowania i wkładu 
pracy w atrakcyjną 
prezentację naszych 
projektów. Bardzo 

Powrót z Brukseli ...  
z tarczą, czyli sukces uczniów w Brussels Innova

W dniach 13-15.11.2014 r. odbyły się Światowe Targi Wynalazczości, 
Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova” – oczywiście nie 
mogliśmy przerwać naszej kilkuletniej „tradycji”, więc śladami naszych 
starszych kolegów wzięliśmy udział w tym wydarzeniu. 

dobre przygotowanie merytoryczne 
oraz znajomość języka angielskiego 
sprawiły, że jurorzy chętnie słuchali o 
funkcjach oraz zastosowaniu naszych 
prac. Piątkowy dzień uatrakcyjniła nam 
wizyta w Parlamentarium czyli interak-
tywnym centrum, znajdującym się w 
Parlamencie Europejskim. Wieczorami 
mogliśmy ochłonąć, spacerując ulica-
mi Brukseli oraz podziwiając atrakcje 
jak Atomium czy Grand-Place i wiele 
innych.  

Sobota była mniej stresującym 
dniem, ponieważ wszyscy jurorzy od-
wiedzili nasze stanowiska w poprzed-
nich dniach. Pomimo tego w dalszym 
ciągu dawaliśmy z siebie wszystko, 

Podczas spotkania z Anną Komorowską  - małżonką prezydenta RP.

Wizyta w Parlamencie Europejskim.

Od lewej: Jakub Zyngier, Grzegorz Koper, Marcin Markowski i Joachim Jakubas.

Z członkinią Jury rozmawia Joachim Jakubas.
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Serdecznie dziękujemy za wsparcie: panu Grzegorzowi Orawcowi - dyrekto-
rowi Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa  Świętokrzyskiego, panu Kazimierzowi Kotowskiemu -  członkowi  Zarzą-
du Województwa, panu Adamowi Jarubasowi - marszałkowi województwa 
świętokrzyskiego, panu Czesławowi Siekierskiemu – europarlamentarzyście z 
województwa świętokrzyskiego, Zarządowi - Grupa Azoty KiZChS ,,Siarkopol” 
S.A. w Grzybowie, pani Marii Barbarze Haller de Hallenburg – prezes EUROBU-
SINESS – HALLER oraz Fundacji Haller Pro Inventio, całej niezwykle sympatycz-
nej i profesjonalnej ekipie firmy HALLER, Zarządowi Powiatu Staszowskiego i 
dyrekcji Zespołu Szkół.

Specjalne podziękowania za wspólną pracę przed i w trakcie targów w 
Brukseli dla: pana Krzysztofa Wójcika – kierownika Biura Regionalnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego w Brukseli oraz profesjonalnej i niezwykle sympa-
tycznej całej załodze firmy HALLER. 

Tytuł wynalazku ZATRZYMAJ SIĘ i …  ŻYJ, czyli bezpieczny przejazd

Autorzy wynalazku 
(stopień naukowy, 

imię, nazwisko)

Jakub Zyngier 

Opis wynalazku na 
stronę internetową 

targów oraz do 
katalogu (do 800 
znaków)  wraz ze 

zdjęciem

97% wypadków na niestrzeżonych przejazdach kolejowych jest 
spowodowane przez niewłaściwe zachowanie się kierowców. Najczęstszą 
przyczyną wypadków jest ignorowanie znaku STOP. Celem mojej pracy 
jest zdecydowana poprawa bezpieczeństwa, zrealizowana w najbardziej 
ekonomiczny sposób.

Działanie układu:
- jeżeli pociąg znajduje się w odległości 1km przed przejazdem 

kolejowym, to na krzyżu św. Andrzeja zaczynają pulsować diody.
- jeżeli nadjeżdżający samochód będzie zwalniał przed przejazdem 

kolejowym, to diody pulsują z taką samą częstotliwością (informując 
kierowcę o zagrożeniu).

- jeżeli pojazd nie zwalnia (co jest mierzone przez czujniki) - diody 
zamontowane na krzyżu św. Andrzeja oraz na znaku „STOP”, pulsują 
szybciej i jaśniej (wzmacniając sygnały docierające do kierowcy).
Projekt został pozytywnie ocenione przez różne instytucje /Policja, 

PKP/. Projekt zdobył uznanie w kraju – II miejsce w ogólnopolskim 
konkursie Młody Innowator /NOT, Warszawa 2014/, złoty medal z 
wyróżnieniem na IWIS Międzynarodowych Tagach Wynalazczości 
Warszawa 2014 

Tytuł wynalazku FOOLPROF SENSOR

Autorzy wynalazku 

(stopień naukowy, 
imię, nazwisko)

Joachim Jakubas, Marcin Markowski, Grzegorz Koper
Promotor: Beata Zyngier, Mariusz Zyngier

Opis wynalazku na 
stronę internetową 

targów oraz do 
katalogu (do 800 
znaków)  wraz ze 

zdjęciem

TANIA ALTERNATYWA::
Nasz projekt jest tańszą alternatywą dla drogich czujników 
bezpieczeństwa. 
W trakcie pracy wejścia czujnika są bardziej narażone na uszkodzenia niż 
sam czujnik. Nasze urządzenie chroni je przed awariami. Każda usterka 
może być zasygnalizowana poprzez miganie diody lub brzęczenie  
buzzer’a. Prowidłowa sygnalizacja awarii i zabezpieczenie przewodów, 
często eliminuje awarie podłączonego za ich pomocą czujnika. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu urządzenie działa w bardziej bezpieczny i 
niezawodny sposób.
PROSTO I BEZPIECZNIE:
Złożony system kontroli musi być zabezpieczony przez skomplikowane 
systemy zabezpieczeń, które są dużo droższe. Jeżeli chcemy stworzyć 
bezpieczny system kontroli, dodatkowo musimy pomyśleć o kosztach 
produkcji oraz o możliwości wystąpienia awarii. Nasze urządzenie jest 
proste w konstrukcji, co niesie za sobą kilka zalet – jest niezawodne, 
bezpieczniejsze i tańsze. 
ZASTOSOWANIE:
 ,,Foolproof Sensor’’ jest innowacyjnym urządzeniem w branży 
zabezpieczania czujników. Nasz układ może być używany w systemach 
bezpieczeństwa, gdzie wymaga się niezawodnych czujników. Aktualnie 
w systemach automatyki używane są dwa rodzaje bezpiecznych 
czujników. Jeden z nich jest czujnikiem bezpieczeństwa, który 
gwarantuje niezawodną pracę oraz mniejszą awaryjność. Drugie 
rozwiązanie korzysta tylko z czujnika  bez żadnych zabezpieczeń, co 
skutkuje częstymi awariami. Nasze urządzenie jest rozwiązaniem 
POŚREDNIM pomiędzy klasyczną i bezpieczną techniką automatyki.

prezentując prace uczestnikom targów 
oraz innym widzom. Targi Brussels In-
nova nie tylko dały możliwość zapre-
zentowania naszych prac, ale również 
pozwoliły na poznanie wielu interesu-
jących projektów innych wynalazców. 

Uwieńczeniem targów Brussles In-
nova było rozdanie nagród… Wszyscy 
byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, 
ponieważ nasze nazwiska zostały wy-
czytane i poproszono nas o odebranie 
medali. W kategorii ,,Open’’ (nie tyl-
ko młodzi wynalzacy, ale również na-
ukowcy, przedsiębiorcy oraz studenci z 
20 państw) ZDOBYLIŚMY AŻ DWA ME-
DALE! SREBRO dla Jakuba oraz BRĄZ 
dla Joachima, Grzegorza oraz Marcina. 
Do Polski wracaliśmy bardzo zadowo-
leni, ponieważ takie wyróżnienie na tle 
projektów z różnych państw bardzo 
dużo znaczy. Po raz kolejny nasze pra-
ce, czyli projekty uczniów szkoły śred-
niej, pobiły niejedną pracę doświad-
czonych naukowców, z czego jesteśmy 
bardzo dumni. 

Joachim Jakubas
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Inauguracja Roku Akademickiego w WAT i medal dla starosty

Inauguracja na Wydziale Logistyki

Wiceminister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz odznaczyła starostę staszowskiego Andrzeja Kruzla Złotym 
Medalem ,,Za Zasługi dla Obronności Kraju”, z lewej: rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.

Podczas uroczystości inaugurujących rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015 
na Wydziale Logistyki WAT w Warszawie, od lewej: dziekan Wydziału gen. dyw. 

w st. spocz. prof. WAT dr hab. Julian Maj, wicestarosta staszowski Michał Skotnicki 
i starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Na główne uroczystości, które od-
były się w sali widowiskowej Klubu 
WAT, przybyło wielu zaproszonych 
gości, m.in.: podsekretarz stanu w 

Ministerstwie Obrony Narodowej 
Beata Oczkowicz, poseł Małgorzata 
Sekuła–Szmajdzińska, poseł Jadwi-
ga Zakrzewska, doradca prezydenta 

We wtorek, 30 września br., ponad 9 tys. studentów, w tym 1058 pod-
chorążych, uroczyście rozpoczęło, w Wojskowej Akademii Technicznej w 
Warszawie, rok akademicki 2014/2015. 

RP Henryk Wujec, sekretarz stanu 
w kancelarii Prezesa RM Tomasz Ję-
drzejczak i wojewoda mazowiecki 
Jacek Kozłowski. Powiat staszowski 
na uroczystości reprezentował staro-
sta Andrzej Kruzel. Obecni byli także: 
przedstawiciele ministerstwa Obro-
ny Narodowej i wszystkich rodzajów 
Sił Zbrojnych, rektorzy i prorektorzy 
zaprzyjaźnionych uczelni cywilnych i 
wojskowych oraz ośrodków nauko-
wo-badawczych i centrów szkolenia.

Po wprowadzeniu sztandaru Aka-
demii i odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego głos zabrał JM Rektor 
WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zyg-
munt Mierczyk. Po wystąpieniu rek-
tora, wiceminister Beata Oczkowicz  
odznaczyła starostę staszowskiego 
Andrzeja Kruzla złotym medalem 
„Za Zasługi dla Obronności Kraju” 
nadanym przez ministra Obrony Na-
rodowej za szczególne zaangażowa-
nie we współpracę z Wojskową Aka-
demią Techniczną. 

Tekst: Jan Mazanka,  
na podstawie info. WAT.
Foto: Lucjan Piotrowski

Dziekan nowo powstałego Wydzia-
łu gen. dyw. w st. spocz. prof. WAT dr 
hab. Julian Maj, pochodzący z Oględo-
wa, po powitaniu gości wygłosił wy-
kład inauguracyjny, w którym podkreślił 
znaczenie logistyki dla funkcjonowania 
wojsk na współczesnym polu walki. Ge-
nerał zwrócił uwagę m.in. na odpowie-

dzialność państwa 
za zabezpieczenie 
logistyczne swoich 
sił zbrojnych, tych 
stacjonujących w 
kraju i tych uczest-
niczących w różnych 
misjach poza gra-
nicami Polski. Nale-
żyte zabezpieczenie 
logistyczne armii to 
podstawa utrzyma-
nia wysokiej zdolno-
ści bojowej wojsk, w 
określonym czasie. 
Dotyczy nie tylko 
uzbrojenia i sprzętu 

wojskowego oraz środków bojowych 
i materiałowych niezbędnych do szko-
lenia i walki, ale także wszystkiego, co 
potrzebne jest do utrzymania w spraw-
ności technicznej sprzętu wojskowego 
w okresie pokoju. Sprawna logistyka 
jest także podstawą zachowania zdol-
ności i sprawności technicznej uzbroje-

Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczął rok akademicki 2014/2015, już jako samo-
dzielny Wydział wyodrębniony z Wydziału Mechanicznego. Uroczystości, na których obecni byli m.in. starosta 
staszowski Andrzej Kruzel i wicestarosta Michał Skotnicki, odbyły się w Warszawie w dniu 8 października br.

„Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym”.

nia i sprzętu wojskowego oraz stanów 
osobowych, na wypadek prowadzenia 
działań bojowych w razie nagłej potrze-
by. Starosta staszowski Andrzej Kruzel i 
wicestarosta Michał Skotnicki przekazali 
dziekanowi, gen. prof. Julianowi Majowi 
pamiątkowy puchar oraz okolicznościo-
wy list, w którym czytamy, m.in.: ,,W 
związku z inauguracją Roku Akademic-
kiego 2014/2015, na Wydziale Logistyki 
WAT w Warszawie, Panu Profesorowi i 
całemu Gronu Profesorskiemu życzymy 
samych sukcesów w pracy naukowej 
oraz pełnej realizacji programu naucza-
nia, a także satysfakcji z kształcenia 
znakomitych kadr dla potrzeb Wojska 
Polskiego. Studentom, gorąco życzymy 
wielu osiągnięć w zdobywaniu wiedzy, 
a w przyszłości udanego startu zawo-
dowego w szeregach kadry oficerskiej 
Wojska Polskiego, jak również w sferach 
cywilnych gospodarki narodowej. Życzy-
my również optymalnego wykorzystania 
nabytych umiejętności dla wzmacniania 
obronności kraju, a także dla rozwoju 
gospodarczego Polski oraz w tworzeniu 
własnej pomyślnej przyszłości”.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: arch. WAT
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Konferencja pedagogiczna 
w staszowskiej „Staszicówce” 

Jako pierwszy głos zabrał Andrzej Poniewierski – 
menager projektu.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali zrobione przez uczniów w ramach projektu małe upominki.

Swoje umiejętności taneczne zaprezentowały m.in. dzieci z przedszkola w Połańcu.

Statuetki wręcza wicestarosta Michał Skotnicki.

Okolicznościowe statuetki wręcza starosta 
staszowski Andrzej Kruzel.

Spotkanie, podsumowujące dotych-
czasowe działania projektowe, zgroma-
dziło w auli „Staszicówki” liczne grono 
pedagogów oraz dyrektorów szkół z 
terenu powiatu staszowskiego. Władze 
samorządowe reprezentowali m.in.: 
starosta staszowski Andrzej Kruzel, wi-
cestarosta Michał Skotnicki, burmistrz 
miasta i gminy Staszów Romuald Gar-
czewski wraz z zastępcą Henryką Mar-
kowską oraz Tadeusz Kardynał – naczel-
nik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu 
w starostwie staszowskim. W konfe-
rencji wzięła także udział Małgorzata 
Muzoł – świętokrzyski kurator oświaty. 

Jako pierwszy, głos zabrał nauczy-
ciel z ZS im. Stanisława Staszica w 
Staszowie Andrzej Poniewierski – me-
nager projektu, który krótko podsu-
mował dotychczasowe działania oraz 
serdecznie podziękował wszystkim za-
angażowanym w pracę nad przedsię-
wzięciem. 

Kolejnym punktem programu kon-
ferencji było wystąpienie  Joanny Soć-
ko z Ośrodka Rozwoju Edukacji, która 
poruszyła szereg zagadnień, istotnych z 
punktu widzenia doskonalenia nauczy-
cieli, m.in. przedstawiła ofertę ORE w 
zakresie wsparcia szkół w procesie no-
woczesnego modelu nauczania. 

Następnie, w ramach „dobrych 
praktyk”, dotychczasowe efekty swojej 
pracy w ramach projektu przedstawiły 
placówki oświatowe z terenu powiatu. 
Prezentacje dzieci i młodzieży cieszyły 
się dużym zainteresowaniem uczestni-
ków konferencji, którzy nagrodzili każ-
dą grupę gromkimi brawami. 

Konferencja była także okazją do 
podsumowania wyników egzaminów 
w szkołach powiatu staszowskiego, 
które przedstawił naczelnik Tadeusz 
Kardynał. Natomiast dyrektorzy szkół,  
które osiągnęły najlepsze wyniki w ran-
kingu otrzymali okolicznościowe statu-
etki i podziękowania.

Podsumowania konferencji doko-
nał starosta Andrzej Kruzel, który m.in. 
serdecznie podziękował za wkład pracy 
w działania projektowe oraz pogratulo-
wał osiągniętych wyników egzaminów. 

Tekst i foto: Michał Skrętek 

W dniu 1 października br., w auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica 
w Staszowie odbyła się konferencja inaugurująca drugi rok projektu pt. 
„Bezpośrednie wsparcie szkół i przedszkoli poprzez wdrażanie zmoderni-
zowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim”. 
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Posiedzenie prowadzili wspólnie: 
przewodniczący Rady Powiatu Da-
mian Sierant i przewodniczący Rady 
Miejskiej Kryspin Bednarczyk. Po 
wprowadzeniu pocztów sztandaro-
wych i odegraniu hymnu państwo-
wego, oficjalne przemówienie wygło-
sił przewodniczący Damian Sierant. 
Następnie głos zabrał starosta sta-
szowski Andrzej Kruzel, który oprócz 
przekazania wyrazów wdzięczności 
nauczycielom i dyrektorom oraz pra-
cownikom administracji, dokonał 
podsumowania dotychczasowych 
osiągnięć, jakie miały miejsce w 
oświacie na terenie powiatu, zarów-
no naukowych i wychowawczych. Po 
wystąpieniu starosty Andrzeja Kruzla 

żył przewodniczący Rady Miejskiej 
Staszowa Kryspin Bednarczyk. Życze-
nia pedagogom złożyli również: pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Go-
spodarki Arkadiusz Bąk, wojewoda 
Bożentyna Pałka-Koruba, członek Za-
rządu Województwa Świętokrzyskie-
go Kazimierz Kotowski i świętokrzyski 
wicekurator oświaty Grzegorz Bień.  

Z okazji tegorocznego Dnia Edu-
kacji Narodowej przyznano odzna-
czenia państwowe i resortowe, a tak-
że nagrody. 

Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali 
odznaczeni: Stanisław Rogala – Ze-
spół Szkół w Połańcu i Beata Zyngier 
– Zespół Szkół w Połańcu.

Brązowym Krzyżem Zasługi zostali 
odznaczeni: Małgorzata Kazimierska 
– Zespół Placówek Oświatowych nr 
1 w Staszowie, Ewa Kolasińska – Ze-
spół Placówek Oświatowych nr 1 w 
Staszowie, Grażyna Kwiecień – Ze-
spół Placówek Oświatowych nr 1 w 
Staszowie, Małgorzata Walczyk-Ko-
nat – Zespół Szkół w Połańcu, Ewa 
Nowak – Zespół Placówek Oświato-
wych nr 1 w Staszowie.

Medalem Złotym za Długoletnią 

Uroczysta Sesja Edukacyjna

Dzień Edukacji Narodowej w Staszowie uczczono obradami uro-
czystych połączonych sesji Rad Powiatu i Miasta Staszowa, jakie 
odbyły się w dniu 10 października br.  w auli Zespołu Szkół im. 
Stanisława Staszica.  

Przed aulą Zespołu Szkół gości witał zespół ,,staszicowska Band”. 

W pierwszym rzędzie, od lewej: podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Arkadiusz Bąk, członek Zarządu województwa świętokrzyskiego Kazimierz 
Kotowski, wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, świętokrzyski 

wicekurator oświaty Grzegorz Bień, burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald 
Garczewski i zastępca burmistrza Tomasz Fąfara.

W pierwszym rzędzie,  od lewej: wicestarosta Michał Skotnicki, starosta 
staszowski Andrzej Kruzel, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych 

w Staszowie Małgorzata Garczewska i ks. kan. Szczepan Janas – proboszcz parafii 
pw. św. Bartłomieja w Staszowie.

Wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, w imieniu prezydenta RP, 
srebrnym krzyżem zasługi odznaczyła: dyr. Stanisława Rogalę i Beatę Zyngier 

z Zespołu Szkół w Połańcu.

głos zabrał bur-
mistrz miasta i 
gminy Staszów 
Romuald Gar-
czewski, który w 
znacznej części 
swojego prze-
mówienia wska-
zał na potrzeby i 
zadania, jakie w 
najbliższych la-
tach stoją przed 
oświatą  w gmi-
nie Staszów. Na-
stępnie życzenia 
pedagogom i 
p r a c o w n i k o m 
oświaty zło-
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Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty odebrało 8 pedagogów.

 Sześcioro pedagogów odebrało z rąk starosty staszowskiego Andrzeja Kruzla akt nadania awansu zawodowego 
na stopień nauczyciela mianowanego.

 Nagrodami Starosty Staszowskiego uhonorowano 27 pedagogów, w tym dyrektora 
Zespołu Szkół w Staszowie Izydora Grabowskiego.

Służbę zostali odznaczeni: Barbara 
Dynak – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Strzegomiu, Halina Guła – Gim-
nazjum nr 1 w Połańcu, Marta Ja-
cak – Zespół Placówek Oświatowych 
w Kurozwękach, Helena Krzystek – 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Staszowie, 
Małgorzata Wojtczak – Przedszkole 
nr 8 w Staszowie. 

Medalem Srebrnym za Długolet-
nią Służbę zostali odznaczeni: Alfre-
da Adaś, Zbigniew Brzeski, Grażyna 
Cichoń, Bożena Dziedzic, Andrzej 

Jabłoński, Elżbie-
ta Juszczyk, Anna 
Kaczmarczyk, Aga-
ta Karwacka, Ur-
szula Lachowska-
-Karbarz, Ewa Ma-
ciejewska, Lucyna 
Madej, Ewa Ma-
rek, Alicja Misiak, 
Barbara Odważny, 
Joanna Pietras, 
Marek Poniewier-
ka, Beata Roszczy-
pała, Ewa Rzepec-
ka, Teresa Skuza, 
Magdalena Słom-

ka, Urszula Suska, Jacek Sztaba, Ga-
briela Urbańska, Marzena Winiarska, 
Barbara Wojnarowska, Iwona Wojtyś, 
Marta Kosik. 

Medalem Brązowym za Długolet-
nią Służbę zostali odznaczeni: Lidia 
Albiniak, Renata Janeczko, Marcin 
Janowski, Dariusz Kubalski, Barbara 
Rżana, Dorota Słomka, Izabela Trela, 
Dorota Misztal-Strzała, Małgorzata 
Wójcicka.

 „Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej” zostali odznaczeni: Mał-

gorzata Adydan, Marzanna Baran, 
Renata Bielec, Mariusz Brudek, Beata 
Chodurek, Marek Chodurek, Joanna 
Cieśla, Piotr Cieśla, Danuta Dyl, Kry-
styna Gawłowicz, Ewa Głodowska, 
Mariola Gozdek, Beata Gromniak, 
Lucyna Grosicka, Iwona Grzybowska, 
Iwona Guła-Wójcikowska, Elżbie-
ta Kot, Małgorzata Kręcisz-Glegoła, 
Małgorzata Krupa, Małgorzata Ku-
nowska, Agnieszka Kusal, Agnieszka 
Maćkowiak, Elżbieta Mikus, Marek 
Morawski, Włodzimierz Mrówka, Elż-
bieta Oleksiak, Renata Patrzałek, Iza-
bela Polok, Elżbieta Prajs, Barbara Ro-
bak, Ewa Sala, Małgorzata Siłka, Ewa 
Sinkowska, Magdalena Słomka, Jacek 
Śledź, Jacek Tarnowski – Burmistrz 
Miasta i Gminy Połaniec, Wiesława 
Trojanowska, Anna Walas, Teresa 
Wawryk, Bożena Więcław, Beata Wój-
cik, Joanna Wójcik, Grzegorz Wójci-
kowski, Witold Złotnik, Maria Żmuda, 
Anna Dworecka, Teresa Sojda, Ewa 
Szymkiewicz.

Nagrody Świętokrzyskiego Ku-
ratora Oświaty otrzymali: Grażyna 
Czerwik, Dorota Dalach, Zbigniew 
Gajek, Małgorzata Kazimierska, Ire-
na Kicińska, Jan Krupa, Teresa Sojda, 
Jadwiga Wadowiec, Marzena Winiar-
ska, Grażyna Wyszyńska.

Nagrody Starosty Staszowskiego 
otrzymali: Anna Karasińska, Tomasz 
Bielecki, Piotr Cieśla, Maria Szewczyk, 
Sławomir Gibowski, Joanna Nowicka, 
Jan Ungeheuer, Małgorzata Garczew-
ska, Sylwia Małas, Joanna Mazur, 
Barbara Ciepiela, Izydor Grabowski, 
Tatiana Cebula, Andrzej Fąfara, Edyta 
Utnik, Adam Tywoniuk, Anna Banaś, 
Ewa Maj, Stanisław Rogala, Iwona 
Guła – Wójcikowska, Urszula Górska, 
Krystyna Pilch, Jerzy Jabczuga, Ma-
ciej Grabka, Jarosław Suchojad, Anna 
Kaczmarczyk, Alina Kosowicz.

Akty nadania awansu zawodowe-
go na stopień nauczyciela mianowa-
nego otrzymali: ks. Marek Zioło, Piotr 
Kawalec, Łukasz Borycki, Norbert 
Kula, Anna Łodkowska, Hanna Sawa.

Nagrody Burmistrza Miasta i 
Gminy Staszów otrzymali: Grażyna 
Kwiecień, Anna Kosik, Magdalena 
Kufel, Izabela Polok, Anna Skubera, 
Agnieszka Banasik, Urszula Borkow-
ska, Katarzyna Cymerys, Lidia Maj-
czak, Katarzyna Stawińska, Bożena 
Fudalewska-Żak, Bożena Adamkie-
wicz, Małgorzata Kałamaga-Pióro, 
Jan Gromniak, Zdzisław Pizur, Beata 
Ptak, Nina Poniewierka-Madyńska, 
Halina Plewa, Bożena Masternak, 

cd. na następnej str.
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Anna Kuczyńska, Lucyna Madej, Zbi-
gniew Maruszewski, Joanna Cieśla, 
Gabriela Urbańska, Ewa Kowalska, 
Ewa Rzepecka, Beata Chodurek, Tere-
sa Garbacka, Barbara Wojnarowska, 
Maria Swatek, Grzegorz Kwasek, Bar-
bara Rżana, Elżbieta Goleń, Grażyna 
Podkowa, Krystyna Batóg, Wiesława 
Grabka, Teresa Skuza, Krystyna Wo-
łowiec, Anna Czerwiec-Krauze, Re-
nata Stefaniak-Żuraw, Danuta Drózd, 
Barbara Szaraniec, Barbara Sztaba, 
Mariola Jońca, Alicja Misiak, Dorota 
Krawczyk i Justyna Lis.

W imieniu odznaczonych i nagro-
dzonych podziękowali dyr. Stanisław 
Rogala z Zespołu Szkół w Połańcu i 
dyr. Danuta Drózd z Przedszkola nr 
3 w Staszowie. W części artystycz-
nej wystąpił zespół ,,Rzeszowiacy” z 
Mielca.

Tekst i foto: Jan Mazanka W części artystycznej wystąpił zespół ,,Rzeszowiacy” z Mielca. 

Podczas zajęć w Falentach.

Sesja ,,Word Cafe” w Warszawie, dyskusja podczas sesji.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zorga-
nizował dwa ogólnopolskie spotkania 
dla osób zaangażowanych w realiza-
cję projektów pilotażowych: od 9 do 
11 października 2014 roku w Falen-
tach  k. Warszawy i 23-24 październi-
ka 2014 roku w Warszawie. Uczestni-
czyła w nich nauczycielka przedszko-
la Wiesława Czerwiec, pełniąca rolę 
przewodniczącej Zespołu Zadanio-
wego do spraw realizacji Rocznego 
Planu Wspomagania. W czasie spo-
tkań i pracy w grupach  miała oka-

zję wymienić się 
doświadczeniami 
w zakresie wybra-
nych zagadnień 
problemowych, 
wypracowanych w 
projektach  oraz 
podzielić się przy-
kładem dobrych 
praktyk, zawierają-
cym opis  działań, 
które są efektem 
pracy  Rady Peda-
gogicznej w zakre-
sie wspomagania 
nowego systemu 

doskonalenia na-
uczycieli. Grono 
p e d a g o g i c z n e 
przedszkola opra-
cowało scenariusz 
bajki „Calineczka”, 
w której oprócz 
nauczycieli zna-
czące role zagrały 
dzieci. Kilkakrotne 
wystawienie bajki i 
opis działań towa-
rzyszących temu 

Realizacja projektu 
„Kompleksowe wspomaganie szkół” 

w Przedszkolu nr 8 w Staszowie
Przedszkole nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w 

Staszowie uczestniczy w projekcie pilotażowym nowego systemu dosko-
nalenia nauczycieli, który  realizowany jest pod nazwą: „Bezpośrednie 
wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmoderni-
zowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim”.

przedsięwzięciu stanowi doskonałe 
źródło inspiracji jak działać, aby być 
skutecznym. Bardzo dobre opinie 
na temat realizacji  przedsięwzięcia 
wyraziła pani Joanna Soćko z ORE, 
która widziała niewielki fragment 
„Calineczki” na żywo, podczas kon-
ferencji inaugurującej drugi rok pro-
jektu, w Zespole Szkół im. S. Staszica 
w Staszowie  oraz całe  przedstawie-
nie w postaci filmu, jako dokumentu 
zgłoszenia dobrej praktyki wdrożenia 
działań efektów wspomagania roz-
woju przedszkola. 

Uczestnicy spotkań  mieli możli-
wość przedyskutowania konkretnych 
zagadnień związanych ze wspomaga-
niem szkół, rolą SORE i funkcją sieci 
współpracy. Podczas spotkań w ma-
łych grupach toczyły się dyskusje nad 
następującymi zagadnieniami: dia-
gnoza, zadania SORE,  wspomaganie 
szkoły  bez udziału SORE, współpra-
ca międzyinstytucjonalna,  rola sieci 
współpracy i samokształcenia.

Tekst i foto: Wiesława Czerwiec
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Igor Kubalski - zwycięzca konkursu.

Przed rozpoczęciem mistrzostw, z prawej: Mateusz Cecelon z kielecką drużyną.

Kielczanie, w czerwonych koszulkach, przed meczem z drużyną z Jeleniej Góry. Przy siatce Mateusz Cecelon w czerwonej koszulce.

Organizatorami konkursu były: 
Katarzyna Pierścińska – nauczycielka 
języka niemieckiego oraz Iwona Bu-
rzyńska – nauczycielka języka angiel-
skiego. 

Po wysłuchaniu recytacji jury, pod 
przewodnictwem mgr Magdaleny 
Słomki, nagrodziło następujące oso-
by: I miejsce – Igor Kubalski - język 
niemiecki – LO Staszów, II miejsce 
– Radosław Grabka - język rosyjski 
– LO Staszów, III miejsce – Katarzy-
na Hriszczenko - język rosyjski – ZSE 
Staszów.             

W romantycznych klimatach

W siatkówkę na siedząco

W dniu 9 grudnia br., w Liceum Ogólnokształcącym 
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, odbył 
się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem 
„Romantyczne klimaty i ... nie tylko”. Była to już X edy-
cja konkursu, w którym uczniowie deklamowali poezję 
polską i obcojęzyczną. W prezentacji utworów wzięło 
udział 29 uczniów z Zespołu Szkół im. Stanisława Sta-
szica, Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 
Jana Pawła II. 

Przyznano tak-
że wyróżnienia za 
szczególne walory 
recytacji w języku 
obcym dla: Kingi 
Pańczyk - ZS - ję-
zyk angielski, Ali-
cji Makuch - LO 
Staszów – język niemiecki, Katarzy-
ny Szaniawskiej - LO Staszów – język 
niemiecki, Sylwii Marczewskiej - ZS 
Staszów – język angielski i Dominiki 
Zawiszy - ZS Staszów – język rosyjski. 
Komisja zwróciła uwagę na wysoki 

poziom recytacji oraz umiejętności 
językowe wszystkich uczestników 
konkursu.

Tekst: Katarzyna Pierścińska
Foto: Bartosz Cieśla 

W dniach 20.11.2014 r. w Szcze-
cinie, odbyły się ,,Mistrzostwa Polski 
seniorów osób niepełnosprawnych 
w piłce siatkowej na siedząco”.

Mimo, że dyscyplina ta nie jest 
szczególnie popularna w naszym 
kraju, do Szczecina przyjechało 10 
drużyn, wśród niech zespół z Kielc, 
w skład którego wchodził zawodnik 
Klub LZS „Sigma” OSiR Staszów Ma-
teusz Cecelon. Po trudnej i wyrówna-
nej walce, zawodnicy  reprezentujący 
ziemię świętokrzyską, z bilansem spo-
tkań: 4 zwycięstwa i 3 porażki, zajęli 
VI miejsce. Mistrzem Polski został fa-
woryzowany Atak Elbląg, srebro zdo-
byli siatkarze Startu Szczecin, a brąz 
przypadło Startowi Wrocław.

Tekst: Jan Mazanka, Foto: bloksport.com 
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Następnie społeczność szkolna 
wraz z zaproszonymi gośćmi przeszła 
do budynku szkoły. Swoją obecnością 
zaszczycili nas przedstawiciele władz 
wojewódzkich, powiatowych, mia-
sta i gminy oraz Kuratorium Oświaty. 
Wśród zaproszonych gości byli emery-
towani nauczyciele, przyjaciele i spon-
sorzy szkoły,  pracodawcy naszych 
uczniów a także wielopokoleniowa 
reprezentacja absolwentów , którzy 
znacząco wpłynęli na rozwój nasze-
go regionu. Dyrektor szkoły powitał 
uczestników spotkania i przedstawił 
krótki rys historyczny szkoły. Nastepnie 
zabrała głos pani dyrektor Małgorzata 
Garczewska i powiedziała: ,,O Janie 
Pawle II napisano już wiele wierszy, 

opracowań, artykułów; nagrano wiele 
filmów, audycji; padło już miliony słów, 
ale ciągle jest On inspiracją. Dlaczego? 
Dlaczego o jednym człowieku, dziś już 
świętym, można mówić w nieskończo-
ność, i to tak pięknie mówić.  Śmiało 
postawię tezę: Jan Paweł II to bogac-
two osobowości, sama dobroć, mą-
drość i miłość. To siła, która nie bała 
się iść drogą Chrystusa. To skromność, 
która nie pragnęła pomników ze spiżu. 
Mawiał przecież:„ Nam trzeba pomni-
ków konkretnego życia. To jest zada-
nie dla nas wszystkich”. I dlatego my, 
Jego wierni uczniowie z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Staszowie postano-
wiliśmy postawić żywy pomnik i nadal 
zobowiązujemy się go tworzyć. To jest 

Święty Patron – Wielkie Święto

W dniu 21 października 2014 roku, w Zespole Szkół Ekonomicznych 
im. Jana Pawła II w Staszowie, odbyła się uroczystość poświęcona Pa-
tronowi szkoły, w związku z jego kanonizacją w maju bieżącego roku. 
„Święto Szkoły” rozpoczęło się we wtorek Mszą Świętą, w Kościele pw. 
Ducha Świętego w  Staszowie, o godzinie 10:00, której przewodniczył 
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz - Ordynariusz Diecezji 
Sandomierskiej. 

Mszę świętą koncelebrowaną wspólnie z biskupem ks. dr. Krzysztofem Nitkiewiczem odprawiło 9 kapłanów.

Część szkolną uroczystości otworzył dyrektor Jan 
Ungeheuer, witając wszystkich honorowych gości, jak 

również pedagogów szkoły i uczniów.

Przemawia zastępca dyr. Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Staszowie Małgorzata Garczewska.

Słowa uznania za dotychczasowe osiągnięcia w nauce, 
dyrekcji szkoły, pedagogom i uczniom przekazał 
wicemarszałek województwa świętokrzyskiego 

Kazimierz Kotowski.

Przemawia zastępca świętokrzyskiego kuratora oświaty 
Grzegorz Bień.

W czasie mszy świętej: dyrekcja szkoły, samorządowcy, zaproszeni gości, uczniowie.
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Wręczanie pamiątkowych pucharów, wyprodukowanych w Hutach Szkła Gospodarczego prezesa Tadeusza 
Wrześniaka, rozpoczęto od wicemarszałka Kazimierza Kotowskiego. 

Podziękowanie i pamiątkowy puchar odbiera prezes Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak.

Uczniowie ,,Ekonomika” w czasie akademii, z prawej strony: dziewczęta 
z Winnicy na Ukrainie, które od 1 września br. rozpoczęły tu naukę.

Obchody zakończono występami artystycznymi o tematyce religijnej w wykonaniu 
uczniów szkoły i nauczycieli.

i będzie hołd dla Papieża Polaka, nasze 
świadectwo. Podczas roku obchodów 
Święta Patrona Szkoły przeprowa-
dziliśmy dużo  działań na rzecz ludzi 
chorych oraz potrzebujących, naszą 
modlitwą były też zadania na niwie 
kultury i sztuki, organizowaliśmy kon-
kursy o życiu i twórczości Ojca Święte-
go, czciliśmy Papieża podczas imprez 
o charakterze sportowym. Znaleźliśmy 
wiele obszarów, które należało podjąć 
i wypełnić, mnóstwo słusznych spraw, 
o które należało zabiegać. Były też war-
tości, które należało utrzymać, czasami 
znajdowaliśmy swoje Westerplatte. Ten 
rok pokazał, jak wielka jest moc w zgo-
dzie i  solidarności - nauczyciele i ich 
wychowankowie wspólnie angażowali 
się w pracę, która realizowała testa-
ment Jana Pawła II. Czyny te wymagały 
również współpracy między samymi 
pedagogami. Mieliśmy także przyjem-
ność współdziałać z lokalną społeczno-
ścią. Cieszę się, że  jedność o którą mo-
dlił się Jezus  słowami: „ Ja w nich, a Ty 
we Mnie” została w takim mikroświe-
cie, jakim jest szkoła urzeczywistniona. 
Jestem przekonana, że nad wszystkim 
czuwał nasz ukochany Patron Jan Pa-
weł II. Dziękujemy Ojcze Święty, Nasz 
Wielki Patronie”.

W dalszej części spotkania głos 
zabrali zaproszeni goście. Po części 
oficjalnej miał miejsce przygotowany 
przez uczniów montaż słowno-mu-
zyczny pt.: „Przed sklepem z Aniołami”. 
Młodzież zaprezentowała swoje umie-
jętności wokalne, aktorskie i taneczne, 
wykorzystując słowa Papieża skierowa-
ne do nich – młodych ludzi. Święto Pa-
trona było poprzedzone całorocznym 
przygotowaniem, w ramach którego 
przedsięwzięliśmy wiele zadań. Zorga-
nizowano, m.in. akcje charytatywne, 

konkursy sportowe, plastyczne, edu-
kacyjne, wystawy związane z sylwetką 
Jana Pawła II. Założono Szkolny Klub 
Honorowych Dawców Krwi, nagrano 
film ,,Znani i lubiani o miłości, poświę-
ceniu i przebaczeniu”. Odbyło się rów-
nież spotkanie pt.: ,,Moje wspomnienia 
ze spotkania z Janem Pawłem II”. Tym 
programem oddaliśmy hołd najwybit-
niejszemu Polakowi w naszych dzie-

jach, który zmienił bieg historii, oblicze 
świata i miliony ludzkich serc.

Chcielibyśmy aby nasi uczniowie 
nieustannie czerpali z nauk Świętego 
Jana Pawła II i wykorzystywali je. Każ-
dego dnia pragniemy dawać nasze 
świadectwo.

Zespół redakcyjny ZSE im. JP II  
w Staszowie

Foto: Jan Mazanka
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Następnie komendant WKU San-
domierz ppłk Krzysztof Leśniak od-
czytał list wiceminister obrony naro-
dowej Beaty Oczkowicz skierowany 

Kolejną 96. rocznicę odzyskania niepodległości, uczczono w Staszowie 
uroczystościami zorganizowanymi, jak to było w latach poprzednich, 
wspólnie przez władze miasta i powiatu. Po przejściu kolumny uczestni-
ków święta na staszowski Rynek, orkiestra ,,Siarkopolu” odegrała hymn 
państwowy, po czym burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Gar-
czewski wygłosił okolicznościowe przemówienie. 

Kwiaty w hołdzie poległym za Ojczyznę złożyli przedstawiciele Rady i Zarządu 
Powiatu w Staszowie.

Warty honorowe przed pomnikiem T. Kościuszki i odbierający wiązanki kwiatów – uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego Staszowie. 

Poczty sztandarowe na staszowskim rynku.

Mszę święta koncelebrowaną w intencji Ojczyzny 
odprawili, od lewej: ks. kan. Szczepan Janas, ks. kan. 

Edward Zieliński i ks. kan. Jerzy Rybusiński.

Uczniowie staszowskiego LO w montażu słowno-muzycznym  
pt. ,,Z modlitwą Ojczyźnie”.

na ręce starosty 
staszowskiego An-
drzeja Kruzla, czy-
tamy w nim m.in.: 
,,…Pragnę pozdro-
wić wszystkich 
zgromadzonych na 
dzisiejszych uro-
czystych obcho-
dach 96. rocznicy 
odzyskania przez 
Polskę Niepodle-
głości. Świętujemy 
razem w całym 
kraju, zjednocze-

ni pod biało-czerwoną flagą, wśród 
symboli narodowych, co jest wpisane 
w istotę naszego współczesnego pa-
triotyzmu. Pokazujemy wtedy, że dla 

nas najwyższą wartością jest Ojczy-
zna”. Składanie kwiatów rozpoczę-
to przed tablicą Józefa Piłsudskiego 
wmurowaną w ścianie staszowskiego 
ratusza. Następnie przed pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki i ofiar wojen 
wiązanki złożyli: członkowie Rady 
i Zarządu Powiatu w Staszowie, pre-
zydium Rady Miejskiej Staszowa wraz 
z burmistrzem, duchowieństwo a na-
stępnie liczne delegacje zakładów 
pracy szkół związków kombatanc-
kich, stowarzyszeń, partii politycz-
nych itp. Wśród zaproszonych gości 
obecni byli: eurodeputowany dr inż. 
Czesław Siekierski i prezes ,,Solidar-
nej Polski” Zbigniew Ziobro. Mszę 
świętą w Sanktuarium św. Jana Pawła 
II, której przewodniczył ks. kanonik 
Szczepan Janas, poprzedził montaż 
słowno-muzyczny pt. ,,Z modlitwą 
Ojczyźnie”, w wykonaniu uczniów 
staszowskiego Liceum. Zakończenie 
manifestacji miało miejsce na ul. Par-
kowej, gdzie wszystkim uczestnikom 
obchodów podziękował starosta sta-
szowski Andrzej Kruzel.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Drużynowo zwyciężyła reprezentacja gminy Szydłów w składzie, od lewej: 
inspektor ds. promocji i turystyki w Urzędzie Gminy Szydłów Piotr Walczak, 
skarbnik gminy Alicja Kłonicka i radny Ireneusz Jastrząb. Puchar ufundowała 

wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba.

I miejsce wśród pań zajęła skarbnik gminy Szydłów Alicja Kłonicka.

I miejsce wśród mężczyzn zajął kierownik Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Rytwianach Piotr Błąk. 

Strzelnicy i karabinków użyczył oraz nad całością 
czuwał komendant szydłowskich strzelców st. insp. 

Związku Strzeleckiego Marian Lesiak.

Wspólne zdjęcie uczestników turnieju.

W turnieju, który zorganizowało 
Szydłowskie Towarzystwo Strzelec-
kie wraz z Urzędem Gminy w Szydło-
wie, wzięło udział 30 samorządow-
ców reprezentujących Starostwo 
Powiatowe w Staszowie, Gminę Tu-
czępy, Gminę Rytwiany i Gminę Szy-
dłów. Każdy zawodnik oddawał 13 
strzałów z karabinka sportowego 
kal. 5,6 mm do tarczy na odległość 
50 metrów (3 próbne i 10 zalicza-
nych do klasyfikacji). Podczas tur-
nieju sklasyfikowano trzy najlepsze 
drużyny (liczące po trzech zawod-
ników), trzy najlepsze miejsca indy-
widualne i trzy najlepiej strzelające 
panie. Drużynowo wygrała Gmina 
Szydłów w składzie: Alicja Kłonic-
ka (skarbnik gminy), Ireneusz Ja-
strząb (radny gminy), Piotr Walczak 
(inspektor ds. promocji i turystyki) 
osiągając 264 pkt. Drugie miejsce 
zajęła drużyna Starostwa Powiato-
wego w Staszowie w składzie: An-
drzej Kruzel (sta-
rosta staszowski), 
Michał Skotnicki 
(wicestarosta sta-
szowski), Jan Ma-
zanka (naczelnik 
wydziału promo-
cji i współpracy z 
zagranicą), która 
wystrzeliła 256 
pkt. Najniższe 
miejsce podium 
zajęła drużyna z 
Gminy Rytwiany 
w składzie: Grze-
gorz Forkasie-
wicz (wójt), Piotr 

Strzelano dla Niepodległej

Dla uczczenia 96. rocznicy Odzyskania Niepodległości, w dniu 10 listo-
pada br., na strzelnicy Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego roze-
grano V Międzywojewódzki Turniej Strzelecki Samorządowców.

Błąk (kierownik 
Gminnego Zakła-
du Komunalne-
go) i Tadeusz Gaj 
(pracownik GZK). 
Drużyna z Rytwian 
zdobyła 248 pkt. 
Klasyfikację wśród 
kobiet wygrała 
Alicja Kłonicka – 
skarbnik gminy 
Szydłów osiągając 
rezultat 75 pkt. Na 
d r u g i m 
mie j scu 
up la so -

wała się Karolina Samiec – 
radna gminy Szydłów a na 
trzecim Maria Stachuczy 
– dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury w Szydłowie. 
Indywidualnie wygrał Piotr 
Błąk – kierownik Gminne-
go Zakładu Komunalnego 
w Szydłowie (99 pkt) przed 
Piotrem Walczakiem – in-
spektorem ds. promocji i 
turystyki w UG Szydłów 
(99 pkt) i Janem Mazan-
ką – naczelnikiem wydzia-
łu promocji i współpracy 
z zagranicą w starostwie 
powiatowym w Staszowie 
(94 pkt). Ze względu na 
identyczny wynik dwóch 
pierwszych panów, zwy-
cięzcę wyłoniła dogrywka.

Turniej w Szydłowie 
dowodzi, że 11 Listopada 
można świętować nie tyl-

ko w sposób sztampowy, ale także 
poprzez wspólną zabawę i współza-
wodnictwo sportowe.

Tekst: Piotr Walczak
Foto: Jan Mazanka i Sylwester Celejowski
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Podsumowano obchody

Strzelcy w Muzeum 

W Bibliotece Wojewódzkiej w 
Kielcach, podczas spotkania ja-
kie odbyło się w dniu 9 paździer-
nika br. podsumowano obchody 
150. rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego.

Z uwagi na liczne potyczki i bitwy 
stoczone przez powstańców z woj-
skami carskimi na ziemi świętokrzy-
skiej, ubiegłoroczny program upa-
miętnienia styczniowego zrywu po-
wstańczego był urozmaicony i dość 
bogaty. Między innymi zorganizowa-
no: 6 rajdów i marszów szlakami po-
wstańców, 21 wystaw, 9 konkursów 
historycznych, 16 uroczystości patrio-
tyczno-religijnych, 3 sesje popularno-
-naukowe, 18 spotkań autorskich, 7 
konferencji naukowych, 3 terenowe 
gry historyczne. Ukazało się także 
kilka wydawnictw oraz stworzono 
stronę internetową poświęconą po-
wstaniu.

Za wkład pracy w upamiętnienie walk powstańczych, 
wszystkim uczestnikom projektów historycznych, 

spotkań i marszów, podziękował marszałek 
województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

O powstaniu, mniej oficjalnie, od lewej: prof. Adam Massalski, Maria Mazaraki 
- wnuczka powstańca rotmistrza Jana Mazarakiego, kierownik  Marian Kolus z 
Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach i dr n. rol. Stanisław Deskur – prawnuk 

powstańca, właściciela Sancygniowa Andrzeja Deskura.

Wśród wielu eksponatów znalazły się m.in. pamiątki po pierwszym 
komendancie Związku Strzeleckiego Józefie Piłsudskim.

Na zdjęciu fotografie kolejnych dowódców Związku Strzeleckiego. 

W spotkaniu udział wzięło ponad 30 osób z terenu całego województwa.

Za ten znaczący wkład pracy, po-
dziękował marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas, 
kierując swoje wyrazy wdzięczno-
ści m.in. do pracowników: Biblioteki 
Wojewódzkiej w Kielcach,  Urzędu 
Marszałkowskiego, Starostw Powia-
towych i Urzędów Gmin, naukow-
ców i nauczycieli oraz członków grup 
rekonstrukcyjnych. Wśród zaproszo-
nych na spotkanie gości znaleźli się 
potomkowie powstańców: Maria 
Mazaraki – wnuczka rotmistrza Jana 
Mazarakiego (1840-1922) i dr n. rol. 
Stanisław Deskur – prawnuk właści-
ciela Sancygniowa Andrzeja Deskura 
( 1825-1903), który wspierał powsta-
nie nie tylko materialnie, ale tak-
że czynnie uczestniczył w walkach, 
aresztowany przez Rosjan we dworze 

w Szczecnie k/Pierzchnicy został ze-
słany na Syberię.  

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 24 października br., w 
Muzeum Ziemi Staszowskiej odby-
ło się uroczyste otwarcie wystawy 
pt., „Związek Strzelecki – wczoraj 
i dziś”. Licznie zgromadzeni miło-
śnicy militariów mieli okazję obej-
rzeć wiele eksponatów, pochodzą-
cych ze zbiorów st. insp. Związku 
Strzeleckiego, komendanta szy-
dłowskich strzelców Mariana Le-
siaka. 

Wszystkich zebranych serdecz-
nie powitał kustosz staszowskiego 
muzeum Lucjan Zaczkowski, który 
dziękując za liczne przybycie, omó-
wił znajdujące się na wernisażu eks-
ponaty. 

Wśród obecnych byli m.in.: sta-
rosta staszowski Andrzej Kruzel 
i przewodniczący Rady Miejskiej 
Staszowa Kryspin Bednarczyk.   

Atrakcją spotka-
nia był koncert w 
wykonaniu uczniów 
Społecznej Szkoły 
Muzycznej im. Sta-
nisława Moniuszki 
w Staszowie, któ-
rzy zaprezentowali 
swoje umiejętności 
artystyczne w róż-
norodnych aranża-
cjach utworów mu-
zyki klasycznej oraz 
popularnej. O za-
proponowanych do 
wysłuchania utwo-
rach opowiadał dy-
rektor Szkoły Antoni 
Drozd.

Wszyscy młodzi 
artyści zostali na-
grodzeni gromkimi 
brawami.

Tekst i foto:  
Michał Skrętek
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10 lat minęło

Gen. Dezydery Chłapowski ( 1788-1879 ).

Starosta Andrzej Kruzel przekazał Janowi Marcinowi Popielowi pamiętnik gen. Dezyderego Chłapowskiego, 
adiutanta Napoleona i uczestnika Powstania Listopadowego, właściciela Turwi w Wielkopolsce, pradziadka 

Jana Marcina w piątym pokoleniu ze strony babci Marii z Mańkowskich Pawłowej Popielowej.

W sobotę 18 październi-
ka br., w kurozwęckim pała-
cu miało miejsce spotkanie, 
podsumowujące dziesięcio-
letni dorobek Stowarzysze-
nia Miłośników i Przyjaciół 
Kurozwęk. 

szej rosyjskiej 1812 roku. Po upadku 
Napoleona wrócił do kraju i osiadł 
w majątku Turew. W latach 1818-19 
przebywał w Anglii, gdzie studiował 
agronomię i leśnictwo, a tamtejsze 
wzorce gospodarowania z powodze-
niem stosował w swoich majątkach, 
a także szeroko propagował. Wziął 
również udział w Powstaniu Listopa-
dowym, walczył w bitwie w Olszynce 
Grochowskiej, a później był jednym z 
główno dowodzących na Litwie. De-
zydery Chłapowski był pradziadkiem 
Jana Marcina Popiela w piątym poko-
leniu, ze strony babci Jana Marcina 
Marii z Mańkowskich, która pocho-
dziła z Wielkopolski. W starostwie 

Stowarzyszenie zostało założone 
przez grupę osób, z potrzeby włą-
czenia się w dzieło odbudowy i oży-
wienia magicznego miejsca, jakim 
bez wątpienia jest tamtejszy Zespół 
Pałacowy, z przyległym parkiem, oto-
czony łąkami, urokliwie położony w 
widłach Czarnej Staszowskiej. Obecni 
na uroczystości: starosta staszowski 
Andrzej Kruzel i burmistrz Staszowa 
Romuald Garczewski wręczyli pre-
zesowi Janowi Marcinowi Popielowi 
wspólny list gratulacyjny, w którym 
czytamy m.in.: ,,Jesteśmy pełni uzna-
nia dla dotychczasowej Państwa dzia-
łalności, na rzecz promocji Kurozwęk, 
w szczególności zabytków klasztor-
nych i Zespołu Pałacowego ze wszyst-
kimi towarzyszącymi im zaszłościami 
historycznymi i kulturowymi. Ogrom-
ny wkład pracy Pana Prezesa, Pańskiej 
zacnej Rodziny, a także członków 
Stowarzyszenia spowodował, że Ku-
rozwęki są obecnie miejscem znanym 
nie tylko w całej Polsce, ale także w 
wielu krajach europejskich”. Dzieje 
się tak między innymi za sprawą uni-
kalnej hodowli bizonów amerykań-
skich, atrakcyjnych imprez w ciągu 
całego roku, a także dzięki pałaco-
wym zbiorom muzealnym. I właśnie 
dla powiększenia liczby eksponatów 
w sali pamiątek rodzinnych państwa 
Popielów, starosta staszowski An-
drzej Kruzel wręczył Janowi Marcino-
wi Popielowi kopię pamiętnika gen. 
Dezyderego Chłapowskiego, wyda-
nego w 1899 roku, a pozyskanego od 
dr. n. rol. Stanisława Deskura, który 
z kolei pamiętnik wraz z dedykacją 
otrzymał od prawnuka autora, także 
Dezyderego Chłapowskiego. Postać 
gen. Chłapowskiego, bardzo znane-
go i poważanego w Wielkopolsce, 
zasługuje na szczególny szacunek i 
uznanie. Polski patriota i żołnierz, od 
1806 do 1813 roku był oficerem or-
dynansowym Napoleona Bonaparte, 
wziął udział we wszystkich kampa-
niach, zarówno w Hiszpanii, we Wło-
szech, w Austrii a także w najcięż-

staszowskim, jak powiedział starosta 
Andrzej Kruzel, aktualnie jest two-
rzona ekspozycja poświęcona gen. 
Chłapowskiemu, która po ukończe-
niu zostanie przekazana do pałaco-
wego muzeum. Polecamy fragment 
,,Pamiętnika” w którym gen. Dezyde-
ry Chłapowski, opisuje okoliczności, 
w których dowiedział się o zdradzie 
Polaków przez Napoleona w maju 
1813 roku, na 4 miesiące przed ,,bi-
twą narodów” pod Lipskiem, kwar-
talnik ,,Powiat staszowski” nr 30/ma-
rzec 2008, str. 35-36, wydania archi-
walne, w prawym dolnym rogu na:  
www.staszowski.eu. 

Tekst: Jan Mazanka 
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Spotkanie oficjalnie otworzył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.  
W pierwszym rzędzie od lewej: wicestarosta staszowski Michał Skotnicki, skarbnik powiatu staszowskiego 

Jolanta Piotrowska, starosta staszowski Andrzej Kruzel, burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald 
Garczewski, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla i dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej 

Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Grzegorz Orawiec.

Wśród słuchaczy znaleźli się uczniowie klasy o specjalności ,,odnawialne źródła energii” z Zespołu Szkół 
w Staszowie, wśród nich, pierwsi z lewej: Andrej Tarbaj i Andrej Gulczenko z Ukrainy.

W dyskusji na temat szans produkcji energii ze źródeł odnawialnych i biomasy udział wzięli, od lewej: Dominik 
Mikołaszek - konsultant ds. współpracy międzynarodowej Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu 

Technologii, Ryszard Stępień - prezes Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego, starosta staszowski 
Andrzej Kruzel, członek Zarządu GDF SUEZ Energia Polska S.A. w Połańcu Krystian Stanek i Mariusz Kowalski 

z Departamentu Polityki Regionalnej, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

O roli klastrów w energetyceW dniu 7 listopada br. w 
Staszowie, podczas debaty zorgani-
zowanej przez Departament Polity-
ki Regionalnej Urzędu Marszałkow-
skiego w Kielcach, dyskutowano o 
sposobach podnoszenia efektyw-
ności energetycznej, między innymi 
za sprawą tworzenia klastrów wy-
specjalizowanych w tej dziedzinie 
gospodarki. 

Wydarzenie to odbyło się w ramach 
XII Europejskiego Tygodnia Miast i Re-
gionów OPEN DAYS 2014 w Brukseli, 
podczas którego regiony członkow-
skie wyraziły chęć zorganizowania 
jednego panelu dyskusyjnego na te-
renie swojego województwa. Moty-
wem tej edycji spotkań jest: ,,Europa 
w naszym regionie”. Debatę, którą 
prowadził Mariusz Kowalski z Depar-
tamentu Polityki Regionalnej, otwo-
rzył członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski. 
Prezentację wprowadzającą do dal-
szych dyskusji pt. ,,Zasobooszczędne 
budownictwo oraz efektywność ener-
getyczna jako smart specjalizacje” 
wygłosił dyrektor w/w Departamentu 
Grzegorz Orawiec. 

Wybór Staszowa i powiatu 
staszowskiego jako miejsca przepro-
wadzenia debaty nie był przypadko-
wy, dorobek zarówno władz samo-
rządowych jak i przedsiębiorców w 
obszarze pozyskiwania energii ze źró-
deł odnawianych, jest tutaj wyraźnie 
widoczny. O tym mówili: burmistrz 
miasta i gminy Staszów Romuald Gar-
czewski, podając za przykład unowo-
cześnienie miejscowego Zakładu Ener-
getyki Cieplnej poprzez zastosowanie 
gazowego modułu kogeneracyjnego, 
a także starosta staszowski Andrzej 
Kruzel, który poinformował o efektach 
budowy instalacji solarów przy sta-
szowskim szpitalu, a także o szeregu 
inwestycjach ociepleniowych wyko-
nanych w budynkach będących wła-
snością powiatu, kończąc na relacji z 
aktualnego stanu prac związanych z 
budową fermy wiatrowej w gminie 
Bogoria. 

W czasie prezentacji, które koń-
czyły się wymianą poglądów i dysku-
sjami, poruszano tematy, dotyczące 
m.in.: zasad budowy i funkcjonowa-
nia bioelektrowni, możliwości realne-
go rozwoju obszarów wiejskich wo-
jewództwa świętokrzyskiego na bazie 
produkcji energii odnawialnej, a także 
uwarunkowań finansowych i praw-
nych prowadzenia działalności w tych 
obszarach. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W dniu 4 listopada br., 
podczas gali w Targach Kiel-
ce poznaliśmy zwycięzców 
w konkursach Echa Dnia 
,,Rolnik Roku 2014”, ,,Koło 
Gospodyń Wiejskich 2014” 
i ,,Gospodarstwo Agrotury-
styczne 2014”.

W Złotej Dziesiątce konkursu 
,,Rolnik Roku 2014”, siódmą pozycję 
w województwie zajęła Anna Wie-
czorek, z Turska Wielkiego w gminie 
Osiek, która prowadzi 16-hektarowe 
gospodarstwo i hoduje bydło opa-
sowe. Laureatka zajęła także pierw-
sze miejsce w powiecie i otrzymała 
dwa bilety na wycieczkę, do Brukseli 
i nagrodę o wartości 500 złotych, od 
Państwowej Inspekcji Pracy. Drugie 
miejsce w powiecie zostało przyzna-
ne Zbigniewowi Adryjanowi z Kłody, 
w gminie Rytwiany, który prowadzi 
hodowlę krów. Na trzecim miejscu 
podium stanął Jerzy Rajkowski, któ-
ry w Szczeglicach, w gminie Bogoria, 
także prowadzi gospodarstwo nasta-
wione na produkcję mleka.

Spośród Kół Gospodyń Wiejskich 
z powiatu staszowskiego, pierwszą 
lokatę w powiecie zajęły gospodynie 
z Mucharzewa w gminie Osiek, na-
tomiast  wśród gospodarstw agro-
turystycznych zarówno w powiecie 
jak i w województwie, zwyciężyło 
gospodarstwo ,,Nad Wisłą” z Lipnika 
w gminie Osiek, prowadzone przez 
Barbarę Gembalską.     

Tekst: Echo Dnia
Foto: Lucjan Piotrowski

Wspólne zdjęcie laureatów i wręczających dyplomy.

Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Mucharzewa, dyplom za zajęcia I miejsca w powiecie staszowskim, 
wręczył europoseł dr inż. Czesław Siekierski.

Dyplomy w konkursie ,,Rolnik Roku” wręczył wicestarosta staszowski Michał Skotnicki.

Rozstrzygnięto rolnicze konkursy
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Mistrzostwa siatkarskie  
LZS w Staszowie 

W dniu 28 października br.,  
w Liceum Ogólnokształcącym im. 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Staszowie oraz w Powiatowym 
Centrum Sportowym odbyły się 
Wojewódzkie Mistrzostwa Zrze-
szenia LZS Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Piłce Siatkowej Dziewcząt 
i Chłopców. 

W rozgrywkach udział wzięło 15 
drużyn, w tym 6 zespołów żeńskich  
i 9 męskich. Tradycyjnie zmagania 
młodych sportowców cieszyły się 
dużym zainteresowaniem licznie 
zgromadzonej publiczności, która 
nagradzała każdy zdobyty punkt 

gromkimi okrzykami i brawami. 
W rywalizacji dziewcząt, która 

odbywała się w staszowskim PCS-
-ie, kolejne trzy miejsca na podium 
zajęły drużyny: I miejsce Zespół 
Szkół nr 2 Włoszczowa, II miejsce 
I Liceum Ogólnokształcące Włosz-
czowa, III miejsce Zespół Szkół nr 
3 Włoszczowa. Natomiast w zawo-
dach chłopców miejsca medalowe 

zajęły zespoły: I miejsce ZS Połaniec, 
II miejsce ZSP nr 3 Włoszczowa, III 
miejsce LO Busko – Zdrój.

Organizatorami mistrzostw 
byli: Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS 
w Kielcach, Powiatowe Centrum 
Sportowe w Staszowie oraz Liceum 
Ogólnokształcące im. ks. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w Staszowie. 

Tekst i foto: Michał Skrętek 

Zawodnicy w oczekiwaniu na wyniki rywalizacji.

I LO Włoszczowa kontra Zespół Szkół Połaniec.
Drużyna I LO Busko – Zdrój, narada z trenerem w przerwie 

technicznej.

Przemawia prezes Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS w Kielcach Jerzy Kula.
Puchar zwycięzcom w kategorii chłopców - reprezentacji Zespołu Szkół w Połańcu 

wręczył prezes Jerzy Kula.
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Jak „Klasyk” to tylko w Staszowie

Zwycięskie kluby w generalnej klasyfikacji drużynowej. Zwyciężył zespół Cement Gryf Chełm.

Walka zawodnika klubu Pogoń Tyszowce.

Pierwsze walki eliminacyjne.

Zakończenie walki i werdykt sędziowski.

Rozpoczęcie zawodów. Przemawia trener sekcji zapasów w Staszowie Wiktor Skrobacz. W pierwszym  rzędzie 
od lewej: starosta staszowski Andrzej Kruzel, prezes Okręgowego Świętokrzyskiego Związku Zapaśniczego 

Zbigniew Grudzień, burmistrz Miasta i Gminy Staszów Romuald Garczewski, dyrektor Powiatowego Centrum 
Sportowego w Staszowie Andrzej Walczowski.

Makroregionalne Mistrzostwa 
Młodzików w zapasach w stylu kla-
sycznym były imprezą inauguracyjną 
dla mieszkańców ziemi staszowskiej 
oraz wszystkich sympatyków spor-
tów walki w Powiecie Staszowskim.

W ostatnią niedzielę październi-
ka Powiatowe Centrum Sportowe w 
Staszowie  gościło blisko 120 młodych 
zapaśników reprezentujących 4 woje-
wództwa (świętokrzyskie, podkarpac-
kie, lubelskie oraz łódzkie). Zawodni-
cy rywalizowali w 10-ciu kategoriach 
wagowych. Bardzo dobrze spisali się 

miasto Staszów na arenach ogólno-
polskich. Szczególne podziękowania 
za możliwość uruchomienia sekcji za-
pasów w Staszowie oraz pomoc w or-
ganizacji turniej dla burmistrza miasta 
i gminy Staszów Romualda Garczew-
skiego oraz starosty staszowskiego 
Andrzeja Kruzla. Oddzielne podzięko-
wania kierujemy do Świętokrzyskiej Fe-
deracji Sportu w Kielcach, Okręgowe-
go Związku Zapaśniczego w Kielcach 

zawodnicy z Połańca, zdobywając 3 
złote medale. W rywalizacji drużyno-
wej kluby walczyły o puchar Starosty 
Staszowskiego. Zaszczytne I miejsce 
przypadło drużynie z Lubelszczyzny 
Cement Gryf Chełm. Na 2 matach za-
paśniczych rywalizacja trwała blisko 6 
godzin, a w trakcie trwania zawodów 
pojawiło się blisko 200 osób. Warto 
zaznaczyć, że od września bieżącego 
roku swoją działalność w Staszowie 
rozpoczęła sekcja zapaśnicza, skupiają-
ca dzieci oraz młodzież szkolną. Zajęcia 
odbywają się w hali Powiatowego Cen-
trum Sportowego. Wszystkich chęt-
nych zapraszamy do zapoznania się z 
harmonogramem treningów na stronie 
internetowej Powiatowego Centrum 
Sportowego oraz na miejscu u trene-
rów. Dzięki uprzejmości władz miasta 
treningi są darmowe. Z racji perfek-
cyjnej organizacji Makroregionalnych 
Mistrzostw Młodzików oraz dosko-
nałej infrastrukturze w postaci nowo 
wybudowanej hali Centrum Sportowe-
go w Staszowie już w przyszłym roku 
będziemy gościć zapaśników najwyż-
szej klasy sportowej. Mamy przekona-
nie, że dzięki systematycznej pracy, w 
niedługim czasie, nasi zawodnicy ze 
Staszowa będą godnie reprezentować 

za danie szansy w organizacji Makro-
regionalnych Mistrzostw Młodzików 
w zapasach w stylu klasycznym. Do-
datkowo dziękujemy gospodarzowi 
zawodów dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Sportowego w Staszowie An-
drzejowi Walczowskiemu. Sponsorami 
wspierającymi imprezę byli: LZS Po-
wiat Staszowski, Piekarnia i Cukiernia 
Skalski w Staszowie, sklep „Zero7” w 
Staszowie, Delikatesy Centrum Rytwia-
ny, Firma „Anpol” w Staszowie, Olimp 

Sport Nutrition - odżywki i suplementy 
diety Polska.

Tekst: Wiktor Skrobacz, Mateusz Kogut - 
trenerzy i koordynatorzy sekcji  zapasów

Foto: Sławomir Rakowski
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Zakończono projekt

,,Ten zwie się prawdziwym oby-
watelem i Polakiem, kto całe życie 
poświęcił walce o ideały, o dobro pu-
bliczne, kto wyrzekł się własnej am-
bicji i wzgardził zaszczytami. Ten, kto 

stał zawsze twardo i nieugięcie na 
raz obranym przez siebie posterun-
ku, kogo nie zmogły przeciwności ani 
szykany, kto nie wyrzekł się ani nie za-
parł swych przekonań dla egoistycz-
nych celów – ten zasługuje na mia-
no prawdziwego obywatela i Polaka. 
Takim właśnie był śp. prezydent Józef 
Kostrzewski” – cytat z artykułu, jaki 
ukazał się w gazecie ,,Ziemia Przemy-
ska” z 21 kwietnia 1934 roku, tydzień 

po pogrzebie prezydenta, najlepiej 
charakteryzuje tę postać, a materiały 
zebrane w trakcie realizacji projektu 
jednoznacznie wskazują, że autorzy 
pożegnalnego artykułu nie przesadzi-
li w ocenie zmarłego.

Przypomnijmy, Józef Kostrzew-
ski ur. 15 września 1876 roku, był 
jednym z siedmiorga dzieci Leona i 
Sylwestry z Niwińskich, którzy całe 
swoje dorosłe życie spędzili Sichowie 
Dużym k/Staszowa. Leon Kostrzewski 
trafił tu mając zaledwie 5 lat, cudem 
uratowany z ,,Rzezi Galicyjskiej” 1846 
roku. Po stracie rodziców, adoptowa-
ny przez ówczesnych zarządców dóbr 
sichowskich, należących wtedy do 
Potockich, został przez nich wykształ-

cony na inż. rolnika i do 
swojej śmierci w 1899 
pracował jako zarządca 
sichowskiego majątku. 
Po śmierci został pocho-
wany na starym cmen-
tarzu w Koniemłotach, 
5 lat później w grobow-
cu rodzinnym spoczęła 
jego żona Sylwestra z 
Niwińskich, która po-
chodziła z Chlewic pod 
Nagłowicami i była cór-
ką tamtejszych zarząd-
ców majątku, który tak-
że należał do Potockich. 

Józef Kostrzewski po 
ukończeniu szkoły powszechnej, po-
jechał do rodziny w Tarnowie, gdzie 
kontynuował naukę w gimnazjum. 
Już wtedy zarabiał, udzielając kore-
petycji i sam się praktycznie utrzy-
mywał. We Lwowie na Uniwersytecie 
im. Jana Kazimierza studiował pra-
wo, a po ukończeniu studiów rozpo-
czął pracę w Urzędzie Skarbowym w 
Przemyślu. Z tym miastem związał się 
do końca życia. Był niestrudzonym 

Dobiegł końca projekt trwający od lutego br., zatytułowany ,,Prze-
szłość dla przyszłości – młodzież tworzy Muzeum Czynu Niepodległościo-
wego w Koniemłotach”, poświęcony pierwszemu w niepodległej Polsce 
prezydentowi Przemyśla Józefowi Kostrzewskiemu. To ambitne zadanie, 
dofinansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, było reali-
zowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości i Parafii Koniemłoty 
,,Przyszłość” oraz Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą w Staro-
stwie staszowskim.

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

w odrodzonej Polsce, foto z lat dwudziestych 
ubiegłego wieku.

Pododdział Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego maszeruje do 
szydłowskiej synagogi, miejsca podsumowania projektu.

Podsumowanie projektu rozpoczęto na strzelnicy 
Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, nawiązując 

tym samym do wieloletniej działalności prezydenta 
Józefa Kostrzewskiego w przemyskim ,,Związku 
Sokolim”. Strzelanie z kbks, 4,5 mm, do tarczy 

,,popiersia”, dystans 50 m. Na stanowisku strzelec 
Dawid Kuc z Gacek.

Szydłowscy strzelcy przed szydłowską synagogą.
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Spotkanie rozpoczęła kierowniczka projektu Paulina Majczak-Tarka z Wydziału 
Promocji i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Staszowie, z tyłu 

poczet sztandarowy Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego.

Staszowski malarz i regionalista Józef Juszczyk ( drugi z prawej ) wręczył staroście 
staszowskiemu Andrzejowi Kruzlowi namalowany przez siebie portret Józefa 

Kostrzewskiego. Do portretu dołączono kopie ,,Ziemi Przemyskiej” i ,,Tygodnika 
Przemyskiego” z kwietnia 1934 roku z artykułami, w których opisano pogrzeb 

prezydenta Józefa Kostrzewskiego, a także kopię nekrologu. Dokumenty te 
przekazano na poczet przyszłej ekspozycji w koniemłockim Muzeum Czynu 

Niepodległościowego.

Wspólne zdjęcie realizujących projekt i zaproszonych gości.

działaczem społecznym: współtwór-
cą przemyskiego harcerstwa, jednym 
z założycieli Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Przemyślu, jak też Towarzy-
stwa Szkół Ludowych. Działał w orga-
nizacjach polskich, za co był szykano-
wany przez władze rosyjskie i w 1911 

roku zesłany do 
Dobromila. Wrócił 
do Przemyśla w 
1918 roku, gdzie 
w pierwszych wol-
nych i demokra-
tycznych wybo-
rach jednogłośnie 
wybrano go na 
prezydenta mia-
sta. Mimo że brał 
czynny udział w 
życiu politycznym, 
był członkiem 
Stronnictwa Na-
rodowego, nigdy 
nie kierował się 
wskazaniami swo-
jego ugrupowania, 
uważając, że obda-
rowany zaufaniem 
wszystkich stron-
nictw i obywateli, 
musi pełnić urząd w 
imieniu i dla dobra 
wszystkich. Nie za-
wiódł nikogo z tych, 
którzy mu te rzą-
dy powierzyli. Miał 
przyjaciół z różnych 
partii politycznych i 
różnych narodowo-
ści. Przemyśl przed II 
wojną światową był 
miastem wielokul-

turowym, mieszkali w nim Polacy, Żydzi 
i Ukraińcy, a także i inne nacje. 

W mieście panował duży libera-
lizm, zwłaszcza w dziedzinie oświa-
ty i kultury. Dbał o rozwój edukacji, 
działając w Towarzystwie Szkół Lu-
dowych, które zakładało czytelnie, 

biblioteki, prowadziło kursy rolnicze, 
weterynaryjne. Był jednym z inicja-
torów budowy Szkoły Ludowej w 
Przemyślu. Aktywnie działał na rzecz 
rozwoju przemyskiego harcerstwa. 
Doprowadził do przekazania terenów 
pod obiekt stanicy harcerskiej „Czu-
waj”, która stała się centrum ruchu 
harcerskiego w Przemyślu, istnieje do 
dzisiejszego dnia. Jego praca, jako 
prezydenta, została przerwana w 
1926 roku, po zamachu majowym. 
Ustąpił z zajmowanego stanowiska, 
nie chcąc przyjąć oferty zarządzania 
miastem za cenę zmiany przekonań 
politycznych. Odtąd poświęcił się wy-
łącznie pracy społecznej i już nigdy 
nie zajmował żadnego oficjalnego 
stanowiska. Cieszył się w dalszym cią-
gu zaufaniem ludzi reprezentujących 
różne ugrupowania polityczne. 

W realizacji projektu jego uczestni-
cy odkryli kolejne nieznane im wcze-
śniej fakty z życia Józefa Kostrzew-
skiego, między innymi dotyczące 
szczególnie bliskich więzi z posłem na 
Sejm II RP Hermanem Libermanem, 
czy znajomością z mjr Henrykiem 
Sucharskim, który był narzeczonym 
Wiktorii Kratochwilowny - szwagierki 
jego córki Stefanii. Gdyby nie wybuch 
wojny, pewnie mjr Sucharski stałby 
się członkiem rodziny Kostrzewskich, 
jak to uczyniła wcześniej wybitna 
polska sopranistka okresu międzywo-
jennego, a także i po wojnie Barbara 
Trznadel, poślubiając syna prezydenta 
Kostrzewskiego Stanisława. Ta piękna 
i utalentowana artystka występowała 
od chwili zamążpójścia pod nazwi-
skiem Barbara Kostrzewska. O niej to 

cd. na następnej str.



40

Bogusław Kaczyński mówił ,,jedna z 
ostatnich primadonn w starym sty-
lu”. 

Podczas uroczystego zakoń-
czenia projektu na ręce starosty 
staszowskiego Andrzeja Kruzla prze-
kazano pierwsze eksponaty przyszłe-
go Muzeum Czynu Niepodległościo-
wego w Koniemłotach. Staszowski 
malarz i regionalista Józef Juszczyk 
wręczył staroście namalowany przez 
siebie portret Józefa Kostrzewskiego, 
a szydłowscy strzelcy podarowali ko-
pie ,,Ziemi Przemyskiej” i ,,Tygodnika 
Przemyskiego” z kwietnia 1934 roku 
z artykułami, w których opisano po-
grzeb prezydenta Józefa Kostrzew-
skiego, a także kopię nekrologu. 

Podsumowania projektu ,,Prze-
szłość dla  przyszłości – młodzież 
tworzy Muzeum Czynu Niepodle-

Koniec zajęć, czas na kolację.

Okolicznościowe listy z gratulacjami przesłali: wiceminister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz i prezydent Przemyśla Robert Choma. 
Serdecznie dziękujemy.

Wiceminister Beata 
Oczkowicz z wizytą 

w Szydłowskim 
Towarzystwie Strzeleckim 
w dniu 10 maja 2014 r.

Robert Choma -  
Prezydent Przemyśla.

głościowego w 
Koniemłotach” w 
formie prezentacji 
multimedialnej do-
konała kierownicz-
ka zadania Paulina 
Majczak-Tarka. W 
prezentacji znalazły 
się wszystkie etapy 
projektu, począw-
szy od jego roz-
poczęcia, poprzez 
wyjazdy do Prze-
myśla i Krakowa, 
włącznie z warszta-
tami dramy i innymi 
zajęciami aktywizującymi i integru-
jącymi młodzież. W spotkaniu udział 
wzięli również uczniowie Gimnazjum 
w Jarosławicach, którzy od kilku tygo-
dni także rozpoczęli swoją wojskową 

przygodę i założyli u siebie pododdział 
strzelecki. Strzelcom z Jarosławic to-
warzyszył dyr. Gimnazjum Artur Kań-
ski wraz z nauczycielką Beatą Lech.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W czasie realizacji projektu...
...odkryliśmy kolejne nieznane nam wcześniej fakty z ży-

cia Józefa Kostrzewskiego, między innymi dotyczące szcze-
gólnie bliskiej znajomości z posłem na Sejm II RP Hermanem 
Libermanem, czy znajomością z mjr Henrykiem Sucharskim, 
który był narzeczonym Wiktorii Kratochwilowny - szwagierki 
jego córki Stefanii. Gdyby nie wybuch wojny, zapewne mjr 
Sucharski stałby się członkiem rodziny Kostrzewskich, jak 
to uczyniła wcześniej wybitna polska sopranistka Barbara 
Trznadel, poślubiając syna prezydenta Kostrzewskiego Sta-
nisława. Ta piękna i utalentowana artystka występowała od 
chwili zamążpójścia pod nazwiskiem Barbara Kostrzewska. 

Herman Lieberman – zdjęcie 
opublikowane w krakowskim piśmie 
,,Światowid” w związku z procesem 
brzeskim (1931-1932). Urodzony 3 
stycznia 1870r. w Drohobyczu, zmarł  
21 października 1941r. w Londynie, 
adwokat, działacz socjalistyczny i par-
lamentarny, publicysta, poseł PPS-u. 
W czasie I wojny światowej wstąpił do 
Legionów Polskich. Przydzielony do 1. 
Pułku Legionów i do III Brygady. Walczył jako szeregowiec, 
a z czasem jako porucznik. Za walki pod Kostiuchnówką 
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Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu i Ope-
ry Narodowej w Warszawie. Po przejściu na emeryturę 
wróciła do Warszawy. W ostatnich lata życia zajmowa-
ła się reżyserowaniem oraz pracą pedagogiczną. Była 
wziętym jurorem 
wielkich konkursów 
wokal istycznych. 
Wielokrotnie zasia-
dała w sądzie kon-
kursowym Festiwalu 
Moniuszkowskiego 
w Kudowie, Festiwa-
lu im. Jana Kiepury 
w Krynicy, i in. Od-
znaczona Krzyżem 
Kawalerskim i Oficer-
skim Orderem Od-
rodzenia Polski. Jak 
mawiał Bogusław Ka-
czyński ,,była jedną z 
ostatnich primadonn 
w starym stylu”.

Kpt. (od 1938 mjr) Henryk Sucharski ze swoją 
narzeczoną Wiktorią Kratochwil,  

Krynica 1935.

Mjr Henryk Sucharski w przemyskim ogrodzie 
Kostrzewskich, maj 1939 r.

nad Styrem został odznaczony Krzyżem Walecznych. W li-
stopadzie 1918 wszedł do Rady Robotniczo-Żołnierskiej w 
Przemyślu, dążąc m.in. do przywrócenia spokoju między 
Polakami i Ukraińcami. Po przewrocie majowym z 1926 
stał się przeciwnikiem sanacji. 9 września 1930 areszto-
wany i bestialsko pobity, a następnie wraz z grupą posłów 
opozycyjnych osadzony w twierdzy w Brześciu i skazany w 
tzw. procesie brzeskim. Po powrocie z więzienia w Berezie 
Kartuskiej, Herman Libermann wiele ryzykując, szczegó-
łowo opowiedział swojemu przyjacielowi prezydentowi 

Przemyśla Józefowi Kostrzewskiemu, własne przeżycia, a 
także towarzyszy z obozu (zapisane w pamiętniku Stefa-
nii Kostrzewskiej-Kratochwil). Następnie zmuszony opu-
ścić kraj, udał się do Francji. Pomagał walczącej Republice 
Hiszpańskiej oraz brygadom międzynarodowym, w tym 
rannym ochotnikom z XIII Brygady im. Jarosława Dąbrow-
skiego. W czasie II wojny światowej był ministrem spra-
wiedliwości w rządzie Władysława Sikorskiego. Pośmiert-
nie, postanowieniem prezydenta RP Władysława Raczkie-
wicza został odznaczony Orderem Orła Białego. 

Barbara Kostrzewska, 
ur. 21 października 1915 w Jo-
dłowej, zm. 14 listopada 1986 w 
Warszawie – polska śpiewaczka 
(sopran liryczno-koloraturowy), 
reżyser, dyrektor i kierownik ar-
tystyczny teatru. Ukończyła se-
minarium nauczycielskie i rozpo-
częła studia w Konserwatorium 
Muzycznym w Krakowie. Wyszła 
za mąż na adwokata Stanisława 
Kostrzewskiego (1906 – 1939), 
syna prezydenta Przemyśla Józe-

fa Kostrzewskiego, zamieszkała w Przemyślu, występo-
wała na scenie Teatru Fredreum. Była uosobieniem uro-
dy, wdzięku, miała wspaniały, znakomicie wyszkolony 
głos. Od roku 1937 do wybuchu wojny występowała w 
Teatrze Wielkim w Warszawie, gdzie zasłynęła, m.in. jako 
wykonawczyni tytułowej partii w „Traviacie”. Należała 
do Armii Krajowej (ps. „Maria”), gdzie była łączniczką i 
sanitariuszką. Uczestniczyła w powstaniu warszawskim. 
Po wojnie była solistką Opery Śląskiej w Bytomiu, Teatru 

Barbara Kostrzewska i Jerzy Granowski w widowisku 
operetkowym ,,Książę Szirasu”.

Podczas naszej wizyty w Przemyslu, mięlismy przyjemność poznać 
prawnuczkę przezydenta Józefa Kostrzewskiego Jolantę Kratochwil 
(z prawej), która prezentuje album rodzinny ze zdjęciami mjr. Henryka 
Sucharskiego i jego narzeczonej Wiktorii Kratochwil. 

W prawym górnym rogu, bilet wizytowy 
Henryka Sucharskiego jeszcze w stopniu ka-
pitana, oficera 35 pułku piechoty z Brześnia 
nad Bugiem.
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Odszedł na wieczną wartę

Zbigniew Kabata - „Bobo" 
(1924 – 2014 ) - wybitny intelek-
tualista. Uczony biolog. Badacz-
-odkrywca. Do 1939 r. - wychowa-
nek Pierwszego Korpusu Kadetów 
Marszałka Józefa Piłsudskiego we 
Lwowie. Podczas wojny - redaktor, 
drukarz, kolporter prasy podziem-
nej („Odwet"). Bohaterski partyzant 
- oficer Armii Krajowej w oddziale 
partyzanckim „Jędrusie", następnie 
w 2 p. p. Leg. AK. Uczestnik brawu-
rowych akcji dywersyjnych, potyczek, 
bitew partyzanckich. Od 1945 r. w II 
Korpusie WP we Włoszech - dowód-
ca plutonu strzeleckiego w 3 kompa-
nii 1 Batalionu Strzelców Karpackich 
(sławne „Szczury Tobruku"). W latach 
1948-1951 w Szkocji - rybak dale-
komorski. W latach 1951-1955 stu-
diował biologię na uniwersytecie w 

W dniu 4 lipca br. w Kanadzie, w wieku 90 lat, zmarł Zbigniew Kabata 
ps. ,,Bobo” – uczony, badacz, parazytolog, podpułkownik WP w stanie 
spoczynku, porucznik Armii Krajowej, najsłynniejszy żołnierz oddziału 
partyzanckiego ,,Jędrusie”, działającego w latach II wojny światowej na 
terenie obecnych powiatów: staszowskiego, opatowskiego i sandomier-
skiego. Uczestniczył w wielu akcjach bojowych, m.in. w udanym zamachu 
na Gaszyńskiego - agenta Gestapo w Sandomierzu. 

Aberdeen. 1958 r. - doktor filozofii. 
1966 - doktor nauk. 1967 - kierow-
nik zespołu naukowo-badawczego w 
Pacific Biological Station w Nanaimo, 
na wyspie Vancouver w kanadyjskiej 
prowincji Kolumbia Brytyjska. 1984 - 
profesor uniwersytetu Simon Fraser 
w Burnaby. Prezydent Światowego 
Zrzeszenia Copepodologów. Prze-
wodniczący Rady Naukowej macie-
rzystego instytutu. Senior naukowy 
na obszar Pacyfiku. Członek wielu 
towarzystw naukowych. Członek ho-
norowy Brytyjskiego Towarzystwa Pa-
razytologicznego. Honorowy Patron 
Kanadyjskiego Muzeum Przyrodni-
czego. Honorowy Członek Towarzy-
stwa Parazytologicznego Rosyjskiej 
Akademii Nauk. Doktor Honoris Cau-
sa Akademii Rolniczej w Szczecinie. 
Za wyjątkowe bohaterstwo w czasie 
wojny, odznaczony Krzyżem Srebr-
nym Orderu Wojennego Virtuti Mili-
tari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych 
oraz: Medalem Wojska, (trzykrotnie) 
Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem 
Partyzanckim, Złotym Medalem Za 
Zasługi Dla Obronności Kraju. Za 
wkład wniesiony do światowej nauki 
odznaczony przez Kanadyjskie Towa-
rzystwo Zoologiczne Wardle Medal. 
Przez Polskie Towarzystwo Parazyto-
logiczne odznaczony Medalem im. 
Konstantego Janickiego. Medalem 
im. Profesora Kazimierza Demela od-
znaczony przez Instytut Rybacki w 
Gdyni. Za całokształt osiągnięć od-
znaczony Krzyżem Komandorskim z 
Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Twórczość: W latach wojny - au-

Armia Krajowa

Byłaś dla nas radością i dumą, 
jak stal prężna, jak żywioł surowa, 
ustom — pieśnią, sercu — krwawą łuną, 
ARMIO KRAJOWA.

Zimny ogień, granat pod podłogą,
łańcuch co dzień spajany od nowa, 
zbrojne kroki nocną leśną drogą, 
ARMIA KRAJOWA.

W bohaterów prowadziłaś ślady 
naród zwarty jak grupa szturmowa, 
aż spłynęłaś krwią na barykady, 
ARMIO KRAJOWA.

Nie rabaty, nie barwy mundurów, 
nie orderu wstęga purpurowa, 
ale skowyt i krew spod pazurów, 
ARMIA KRAJOWA.

Choć nagrodą było ci wygnanie, 
kula w plecy, cela betonowa, 
co się stało — nigdy nie odstanie, 
ARMIO KRAJOWA.

Odmówiono ci sławy i życia, 
ale symbol wyklęty i słowa 
imię twoje wciąż sławią z ukrycia, 
ARMIO KRAJOWA.

Nas nie stanie, lecz ty nie zaginiesz. 
Pieśń cię weźmie, legenda przechowa. 
Wichrem chwały w historię popłyniesz, 
ARMIO KRAJOWA.

Aberdeen, Szkocja 1964

tor patriotycznych wierszy i pieśni 
partyzanckich. Po wojnie - autor na-
gradzanych i wyróżnianych w prasie 
emigracyjnej wspomnień z lat wojny 
(„Dziennik Polski - Dziennik Żołnie-
rza"). Opowiadania i wiersze publi-
kowane na falach radia BBC i Radia 
Wolna Europa. Opowiadania w języ-
ku angielskim dla ra¬dia BBC. Naj-
słynniejszy utwór poetycki - „Armia 
Krajowa" stał się nieoficjalnym hym-
nem Armii Krajowej. 

W ostatnich miesią-
cach wojny, partyzanckie drogi 
Zygmunta Kabaty przebiegały przez 
lasy włoszczowskie i wolbromskie, by 
ostatecznie zaprowadzić go do, jakże 
znanej nam, rodziny państwa Popie-
lów, do Ściborzyc.

Tak Zbigniew Kabata opisał te 
swoje ostatnie miesiące partyzantki 
,,…Błoto ciekło między szprychami 
leniwie obracających się kół. Wóz ko-

lebał się w wybojach. Noc była jesien-
na, mokra i zimna. Jechałem podwo-
dą z placówki na nową melinę. Pulch-
ny ksiądz z klasztoru dał mi ostatni 
kontakt i teraz nic już nie dzieliło 
mnie od obcego świata, w który mia-
łem wejść tego wieczoru. W którymś 
miejscu nocy światła nawarstwiły się 
w parę rzędów, jeden nad drugim. 
Furman tknął w nie cieniem bata. To 
tu. Do dworu, jak to zawsze do dwo-
ru, wjeżdżało się przez park. Było tu 

bardziej sucho, koła wozu zaklekota-
ły, światła wyrosły nad głowę. Podje-
chaliśmy pod boczne drzwi gmachu. 
Na piętrze otwarło się okno i czyjś 
ostry głos zapytał: Kto tam? — A je-
żeli powiem wam kto, to co wam z 
tego przyjdzie, skoro mnie nikt z was 
nie zna? — odkrzyknąłem surowemu 
głosowi ku górze. Potem, przypo-
mniawszy sobie instrukcję księdza: — 
Chcę mówić z panną Elżbietą! Scho-
dy za ciężkimi drzwiami zadudniły. 
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Usłyszałem złośliwy warkot, zgrzytnął 
klucz. Kiedy drzwi się uchyliły, ujrza-
łem dwa olbrzymie dogi, trzymane 
na smyczy przez krótko przystrzyżo-
ną blondynę. Dogi rwały się ku mnie, 
blondyna przyjrzała mi się uważnie. 
Była to właśnie panna Elżbieta* z in-
strukcji księdza. Była to Eli. 

Tak to w zamierzchłej już przeszło-
ści, 1 grudnia 1944 roku, wylądowa-
łem niedaleko Wolbromia w majątku 
Ściborzyce, własności państwa Po-

pielów, znanej zie-
miańskiej rodziny. 
Długa i trudna była 
droga, która mnie 
do nich zawiodła. 
Rok 1944 upłynął 
mi pod znakiem 
„Burzy”. Byłem 
żołnierzem 2 Pułku 
Piechoty Legionów 
Armii Krajowej, 
wchodzącego w 
skład kielecko-ra-
domskiego korpu-
su „Jodła". Nasz 
pułk przeszedł se-
rię bitew, utarczek, 
starć i ciągłych for-
sownych marszów. 
W listopadzie zo-
stały z nas już tyl-
ko szczątki. Dwie 
baby z kopyściami 
mogłyby nas roz-
pędzić na cztery 
wiatry. Bez zimo-
wych ubrań, bez 
amunicji, bez żyw-
ności, wyczerpani 
do cna, byliśmy w 
opłakanej sytuacji. 
Szła zima, szans 

na jej przetrwanie w lesie nie było. 
Kampanię „Burza” zakończyłem wraz 
z I Batalionem naszego pułku, party-
zanckim batalionem „Nurta”, starą 
partyzancką bracią chlubiącą się pięk-
ną kartą bojową. Rozmelinowano nas 
we Włoszczowskiem, tylko na zimę 
— jak mówiono. Tylko tymczasowy 
urlop. Kapitan „Nurt” wręczył mi od-
prawie 10 dolarów i wyznaczył meli-
nę w pobliskiej wsi. Na melinie u bar-
dzo ubogiego gospodarza spędziłem 
zaledwie parę dni. Mój dobry kolega 
„Walter” miał wuja księdza stosunko-
wo niedaleko, na parafii pod Wolbro-
miem. Razem z „Walterem” i jego bra-
tem postanowiliśmy przenieść się do 
księdza. Będzie wygodniej, zadecydo-
wał „Walter”. Lepiej się człowiek wyży-
wi. Wiadomo: kto ma księdza w rodzie 
tego bieda nie ubodzie. Sama droga 
na naszą plebańską przystań obfito-
wała w przygody. „Walter” z bratem 
ciągnęli tam nocą, konno i zbrojnie, 
ja szedłem oddzielnie, dniem, już na 
cywila, z Visem za pazuchą. Oni po-
strzelali się po drodze z bojówką PPR-
-u, ja wpadłem na niemiecki patrol i 
tylko cudem wyszedłem cało. A było 
to tak: …wlokłem się krok za krokiem, 
polnymi dróżkami, miedzami terenem 
zupełnie nieznanym, na kierunek. Ze 
starej mapy, którą studiowałem przed 
rozejściem się z kolegami, trudno się 
było właściwie zorientować. Nic zresz-
tą dziwnego, mapa była z czasów 
Księstwa Warszawskiego. Nagle napo-
tkałem furmankę a na niej 4 Niemców. 
Pierwszy odruch: Pryskać! Potem ha-
mujący głos rozsądku: małoś ich dziś 
wyminął? Wyminiesz i tych. — Halt! 
— Stanąłem jak wryty. Gapiłem się na 
nich jak zahipnotyzowany, czując for-
malnie że nogi wrastają mi w ziemię. 
Dziś jeszcze pamiętam każdy rys spa-
sionych gęb, każdy guzik mundurów, 
każdy szczegół. Cywilnego furmana 
natomiast nie widziłem, jakby go wca-
le nie było. Nerwy, nerwy... Na przed-
nim siedzeniu siedział oberleutnant w 
gumowym płaszczu. Dobrze widzia-
łem złotą gwiazdkę na srebrnym epo-
lecie. Na kolanach pistolet maszyno-
wy, na pasie spluwa, lornetka. Obok 
żołnierz. Skórzane szelki, za pasem 
granaty, karabin między kolanami. Za 
nim drugi, tak samo zbrojny żołnierz 
i feldfebel z francuskim pistoletem 
maszynowym wymierzonym w moją 
stronę. Błyskawiczny rachunek: nie ma 
szans. Od dwóch rozpylaczy nie uciek-
nę. Porywać się też nie można. Klapa! 
Pozostaje tylko udawać idiotę jak naj-

Zbigniew Kabata, uczestnik brawurowych akcji 
dywersyjnych, potyczek i bitew partyzanckich, foto 

z lat II wojny światowej.

Marysia Popiel, siostra Elżbiety, i 2 dogi, które powitały Zbigniewa Kabatę, 
wieczorem po przybyciu do ściborzyckiego pałacu. 

Jak wspominał Zbigniew Kabata: ,,… Do dworu, jak to zawsze do dworu, 
wjeżdżało się przez park. Było tu bardziej sucho, koła wozu zaklekotały…”,  

foto z 2011 roku.

mjr AK Piotr Kabata, ps. ,,Wujek” i ,,Żar”, ojciec 
Zbigniewa Kabaty. Na zdjęciu w mundurze kapitana 

Korpusu Ochrony Pogranicza. W latach okupacji 
był dowódcą podobwodu AK Szydłów. Rejon 
podobwodu, wydzielony w ramach struktury 

organizacyjnej Okręgu Radomsko-Kieleckiego, 
nazywany był zwyczajowo Ziemią Staszowską. 

Był częstym gościem państwa Popielów w 
Kurozwękach m.in. pozyskując zaopatrzenie w 

żywność i odzież dla swojego oddziału.

cd. na następnej str.
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dłużej, naciągać czas. — Hej, ty, kart-
ka od lekara majesz? Feldfebel gadał 
do mnie gwarą, złożoną ze wszystkich 
słowiańskich języków. Zrobiłem ba-
wolą minę. — Eeee?... Nie rozumiem. 
Zniecierpliwienie. Szwab odłożył au-
tomat i palcami na dłoni naśladował 
pisanie. — No, kartka! — Chodziło 
mu najwyraźniej o zwolnienie lekar-
skie od robót okopowych. — Aha, 
kartka! Nie, nie mam. — To czemu 
ty nie tam? — Wskazał ręką okopy. 
Przestępowałem w błocku z nogi na 
nogę. Z trzaskiem wytarłem nos pal-
cami. Cóż tu tej cholerze powiedzieć? 
— Eeee, tego... Nie poszedłem dzi-
siaj...— Aber dlaczego? — Zmęczony 
byłem... — Ledwie mi się te słowa 
wymknęły, już sam chciałem się za nie 
spoliczkować. Niemiec skoczył na wo-
zie jak kolnięty szydłem. Posypał się 
na mnie grad wyzwisk. Niby ja — taki 
owaki — parę dni chodzę do okopów 
a już zmęczony. — Jak się nazywasz? 
(A rzeczywiście, jak się nazywam?... 
Dajmy na to...) — Jerzy Domański. 
— Szwab notował. Gdzie mieszkasz? 
— Tu, w Chlinie, pod czterdziestym...
Cała czwórka wylewała na mnie swój 
zły humor. Znając nie-miecki mogłem 
dobrze ocenić ich życzenia pod moim 
adresem. Na całe szczęście nie chcia-
ło im się wysiadać w błoto. Miałbym 
wtedy za swoje! Teraz Szkopom wy-
raźnie zmieniły się twarze. Spojrzeli 
po sobie znacząco. — Podejrzany typ. 
Musimy go dokładnie zbadać. — Wy-
cedził przez zęby Herr Oberleutnant. 
Wpadłem. Zimny dreszcz przeleciał 
mi po plecach.

— Ausweis! — Eeee?... Nie ro-
zumiem...— No, Kennkarte. — Aaa, 
Kennkarte. Nie, nie mam. — Was, 
nie mam? Kein Ausweis? Ty bandyta! 
Nach Krakau mi dir! — Nie, panie, 
tylko zapomniałem w domu. Wycho-
dziłem na chwilę, nie wiedziałem... 
Już na drugi raz wezmę... Na pew-
no...— Ja go nauczę — mruknął Herr 
Oberleutnant, rozkazująco kiwnąw-
szy ręką. — Komm... Aby wykonać 
rozkaz musiałem obejść wóz dokoła. 
Podreptałem pokornie przez błoto. 
Pamiętam, jak wargi spiekły się nagle 
gorączką, a serce łomotało wciąż, ło-
motało... Szwab wyciągnął do mnie 
łapę. Chwycił za kołnierz. — Mach 
auf! — Kazał mi odpiąć kurtkę. In-
stynkt samozachowawczy nakazywał 
usłuchać, rozpiąć kurtkę, podnieść 
ręce do góry. — Na, schnell! Raptow-
nym ruchem wyszarpnąłem mu się 
z ręki. Odskok dwa kroki w tył. Ręce 
skurczyły się w łokciach do chwytu. 

Na szwabskiej gębie zdziwione obu-
rzenie. Ręka zawisła w powietrzu. 
— Komm, komm! — Krótki ruch pod 
kurtkę, w ruchu napięty kurek i strzał 
z biodra. Huk, drugi, trzeci... Pamię-
tam jak dziś, po pierwszym strzale 
ujrzałem skurcz na twarzy oberleut-
nanta, drugi strzał zwinął w kłębek 
składającego się z automatu feldfe-
bla, a trzeci i czwarty dosięgły żoł-
nierzy, rozpaczliwie wymachujących 
karabinami. Piąty pamiętam najlepiej. 
Obeurleutnant zsuwał się właśnie z 
siedzenia w głąb wozu i strzał trafił 
go w skroń, z której bluznęła czer-
wona fontanna. Dalszych nie uchwy-
ciłem okiem. Wiem tylko, że biły w 
spleciony kłąb mundurów szamoczą-
cych się na wozie. Po ostatnim strzale 
zatrzask zamkowy przytrzymał suwa-
dło. Magazynek był pusty, zapasowy 
pod kurtką. Kątem oka spostrzegłem 
ruch na okopach. Biegli już stamtąd. 
— Wiać!... więcej jak dwadzieścia 
kroków, gdy padł pierwszy strzał. 
Obejrzałem się. Strzelał jeden z moich 
„pacjentów” z wozu, słaniając się na 
siedzeniu. Na szczęście tylko z kara-
binu. Musiał być ranny skoro mnie z 
takiej odległości nie trafił. Dobrze, że 
nie chwycił któregoś automatu. Kil-
kaset metrów za wsią stały trzy duże 
stogi słomy. Przy jednym przystawio-
na drabina. Miałem już dosyć. Nogi 
uginały się pode mną.

Na stóg. Kopnąwszy drabinę zary-
łem się w słomę, wyciągnąłem lornet-
kę i zacząłem penetrować okolicę. 
Dopiero za pół godziny spostrzegłem 
szukające mnie patrole. Łaziły po ca-
łym terenie, ale nikomu nie przyszło 
na myśl zajrzeć do stogów. Byłem 
bezpieczny. Po dwóch dniach dotar-
łem na plebanię gdzie spotkałem 

,,Waltera” i jego brata. Ksiądz nie był 
zachwycony najazdem. Trudno się 
temu dziwić. Trzy dodatkowe — i to 
jakie — gęby do żywienia. Siostrzeń-
ców nie mógł wyprosić, ale mnie 
szybko spławił na etatową melinę 
miejscowej AK. Melina była właśnie w 
Ściborzycach, odległych od plebanii o 
zaledwie parę kilometrów. Ostatnie 
kontakty dał mi ksiądz, woj. ,,Walte-
ra” i wkrótce znalazłem się w Ścibo-
rzycach. Panna Elżbieta zaprowadziła 
mnie do mego pokoju na piętrze i za-
poznała mnie z domowym rozkładem 
dnia, co się sprowadzało właściwie 
do godzin posiłków. Ja miałem być 
uciekinierem z Warszawy. Tak było 
najłatwiej, bo Warszawa, po powsta-
niu, była kupą dymiących gruzów i 
nikt nie mógł sprawdzić tożsamości 
jej byłych mieszkańców. A ja żadnych 
dokumentów nie miałem, od dawna 
przywykłem legitymować się tylko 
lufą Visa. Tak rozpoczął się dla mnie 
okres sześciu tygodni, które rozpo-
cząłem jako przygodny gość, a 
ukończyłem jako dozgonny przyja-
ciel rodziny Popielów. Rodzinie kró-
lowała Pani Babunia i jej mąż, pan 
Ludwik Popiel. Oprócz nich obecne 
były również trzy córki, Marysia, miła 
blondyneczka, energiczna Elżbieta, 
na której barkach spoczywało prowa-
dzenie gospodarstwa, i najstarsza 
Hanka, z mężem i dwojgiem przemi-
łych dzieciaków. Był również syn Pa-
weł. Mężem pani Hanki był Rudi To-
pór, instruktor jazdy na nartach, sym-
patyczny i przystojny człowiek, i ich 
synek, może trzyletni, śliczny i wszyst-
kiego ciekawy Tadziu. Gości była gro-
madka. Była szkolna koleżanka pani 
Elżbiety, wysiedlona z Poznańskiego, 
była trochę enigmatyczna pani, którą 

Pałac w Ściborzycach, w latach II wojny światowej.
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nazywaliśmy pani ,,Zielona”, od jej 
zielonej sukienki. Miała ze sobą małe-
go synka. Potem szepnięto mi na 
ucho, że pani ,,Zielona” jest Żydów-
ką, ale to nikomu nie przeszkadzało. 
Była też trochę anonimowa sanita-
riuszka z Powstania Warszawskiego, 
jeszcze lecząca postrzał w ramię. 
Ostatnim, a dla mnie najważniej-
szym, był podchorąży Szreniawa, 
Stach Porębski, zwany lokalnie Porę-
bą. Poręba pochodził z czołówki sani-
tarnej naszego batalionu, a poprzed-
nio był żołnierzem mego partyzanc-
kiego oddziału, grupy „Jędrusia”. 
Rozpoznał mnie natychmiast i szel-
mowsko mrugnął w moim kierunku. 
W krótkim czasie stał się dla mnie 
„przewodnikiem" po pałacu-melinie, 
gdzie zamieszkiwał już od jakiegoś 
czasu. Wieczorami siadywaliśmy ko-
łem w gościnnym pokoju. Pani Babu-

nia z kłębkiem włóczki na podołku, w 
rękach druty, z których zwisały za-
czątki skarpetek lub swetra. Obok 
niej Hanka, włosy zwinięte w kiełba-
skę nad karkiem, dzielnie sekundują-
ca matce na drugiej parze drutów, 
reszta rodziny, łącznie z gośćmi, któ-
rzy też traktowani byli jako rodzina, 
na kręgiem rozstawionych fotelach i 
krzesłach. Duże bierwiona trzaskały 
na kominku. Długie rozmowy, cza-
sem przeplatane trochę bezładnym 
śpiewem. Do dziś kiedy słyszę „Świe-
tliki", staje mi przed oczyma ścibo-
rzycki salonik. Po zaledwie kilku 
dniach, przestałem być obcym. 
Czułem się otoczony życzliwością i 
sympatią mieszkańców. Dom dy-
szał tradycją, czymś nieuchwyt-
nym, co wskazywało ciągłość dzie-
jów, czymś co symbolizowało szla-
checką Polskę, w najszlachetniej-
szym znaczeniu tego przymiotnika. 
Dwór był ogromnym budynkiem, za-
ledwie ćwierć którego była zamiesz-
kana. Długie rzędy pustych, zimnych 
pokoi były jeszcze częściowo umeblo-
wane, w niektórych szafach wisiała 
najróżniejsza odzież. Olbrzymie kape-
lusze ze strusimi piórami, obfite fał-
dziste suknie, czarne fraki, sztywne 
kołnierzyki, nawet delikatne wachla-
rze. Wszystko to przypominało XIX 
wiek, wiek elegancji i dobrobytu, 
pachniało naftaliną i nostalgią. Na 
odległym przeciwnym końcu gmachu 
była prywatna kaplica, o dużych 
oknach wypełnionych barwnymi wi-
trażami. Ale życie rodzinne ograni-
czało się do stosunkowo małej prze-
strzeni, którą można było ogrzać i na 
której można było oszczędnie gospo-

darować. Oszczędność widziało się 
na każdym kroku, nie wyłączając tale-
rzy, na których spożywaliśmy posiłki. 
Piętno wojny było tu bardzo mocno 
odciśnięte. … Przy kominku wieczo-
rem musiałem opowiadać o party-
zanckim życiu, o kampanii „Burza". 
Słowa dymiły się ogniem płonących 
wsi, krwawiły ranami, dławiły się roz-
paczą opuszczonych po lasach gro-
bów, burczały jak pusty żołądek, za-
chłystywały się uniesieniem ataków. 
Wszystko to jak barwny film przesu-
wało się przed oczyma na tle przyja-
znego ognia na kominku. Koło słu-
chaczy siedziało w ciszy, w której po-
woli stawałem się kimś im bliskim. 
Pani Elżbiecie, teraz już Eli, musiałem 
się przyznać, że za pazuchą mam 
mego nieodstępnego Visa. Wymusiła 
na mnie, abym się z nim rozstał. Tak 
będzie bezpieczniej dla wszystkich. 
Schowała go dla mnie wewnątrz ka-
napy. Przyznam się, że czułem się pół-
nagi bez jego ciepłej stali na brzuchu. 
W kanapie kryły się również mapy z 
naniesionym na nich rozlokowaniem 
niemieckich jednostek w najbliższej 
okolicy. Od czasu do czasu przyjeż-
dżał ktoś z miejscowej konspiracji i 
zamykał się z Eli w pokoju, wertując 
te mapy i nanosząc na nie najnowsze 
zmiany. Płynęły dni. Wzgórza za bu-
dynkiem pobielały. Spadły obfite gru-
dniowe śniegi. Zima rozpanoszyła się 
na dobre. Patrząc przez okno na pa-
dający śnieg, często myślałem o tych, 
którzy jeszcze gdzieś może trwali w 
lesie, głodni, zawszeni, ścigani. Czu-
łem się wobec nich winny. Ja tu wy-
godny, syty, względnie bezpieczny, a 
oni? Nie mogłem się pozbyć uczucia, 
że moje miejsce jest z nimi. Rozkaz 
kazał wyjść z lasu, ale przecież ten las 
był przez lata moim domem. No, ale 
cóż mogłem na to poradzić? Czeka-
łem na bieg wydarzeń. Nadeszła 
Gwiazdka. Przez parę dni przed nią 
rodzina Popielów i jej grupka przybłę-
dów przygotowywała się do tego 
pięknego święta. Eli pojechała na 
dwa dni do Krakowa pozałatwiać 
sprawy majątku i kupić to i owo na 
święta. Dałem jej moje 10 dolarów z 
prośbą o kupienie mi jakiegoś cywil-
nego łaszka, mniej rzucającego się w 
oczy niż moja oberwana bluza. Na 
miejscu we dworze, w saloniku zjawi-
ła się wysoka choinka, którą ubrali-
śmy wspólnymi siłami. Sama wigilia 
była tak skromna jak reszta posiłków 
we dworze. Daleko było do tradycyj-
nych dwunastu potraw, smażonego 

Na schodach ściborzyckiego pałacu, trzy pokolenia Popielów, którzy w latach okupacji prowadzili ,,dom 
otwarty” dla partyzantów i wszystkich, którzy potrzebowali pomocy

Hanka Popiel w Ściborzycach, z końmi na 
gospodarstwie, lata okupacji.

cd. na następnej str.
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karpia i innych wspaniałości. Nie pa-
miętam już dziś, co nam podano do 
stołu. Pamiętam tylko, że wszyscy sie-
dzący przy tym stole czuli się członka-
mi rodziny, że w tej staropolskiej tra-
dycyjnej atmosferze przysłowie „gość 
w dom Bóg w dom" nie było czczym 
frazesem. Po wigilii zebraliśmy się 
przed choinką. Zaśpiewaliśmy parę 
kolęd. Potem, zupełnie dla mnie nie-
spodziewanie, nastąpiło rozdanie 
prezentów. Ja dostałem parę ciepłych 
skarpetek zrobionych na drutach 

przez Panią Babunię, a od Eli dosta-
łem prawdziwą, przedwojenną smycz 
do mego Visa. Każdy z obecnych do-
stał jakiś drobiazg, którego wartość 
była w samym jego ofiarowaniu. Po-
tem była pasterka w dworskiej kapli-
cy. Poza rodziną i nami przybłędami 
zjawili się na niej również pracowni-
cy, mieszkający w dworskich zabudo-
waniach. Mszę odprawił ksiądz spod 
Wolbromia, ten sam który mnie skie-
rował do Sciborzyc. Kapliczka wypeł-
niona była po brzegi. Po mszy wróci-

liśmy amfiladą pustych pokojów do 
zamieszkanego skrzydła budynku. W 
saloniku pod choinką poczęstowano 
nas ciepłym krupnikiem, który ude-
rzył mi do głowy jak najlepszy szam-
pan. Wojna wydawała się gdzieś bar-
dzo daleko. Dała znać o sobie w dniu 
Bożego Narodzenia. Sam dzień prze-
szedł jak zwykle spokojnie. Wieczo-
rem mieliśmy się zebrać w saloniku, 
gdzie każdy z nas miał opowiedzieć 
coś o swoich „gwiazdkach co były". 
Siedziałem w swoim pokoju, notując 
na skrawku papieru, co mam zebra-
nym powiedzieć. Chciałem postawić 
im przed oczy obraz partyzanckiej wi-
gilii. Kiedy zaczęło szarzeć, posze-
dłem do salonu. Była tam już Eli i ran-
na sanitariuszka z Warszawy, z ręką 
na temblaku. Ogień buzował na ko-
minku. Usiadłem w fotelu i czekałem 
na zjawienie się reszty domowników. 
Raptem za oknem rozległ się warkot 
motorów. Nadjechała kolumna kilku 
ciężarowych samochodów. Niemcy. 
Nikt inny w owym czasie nie dyspo-
nował takimi pojazdami. Wyjrzałem 
przez okno i zobaczyłem całą sforę 
żandarmów w hełmach, wyskakują-
cych z wozów. Spojrzałem na Eli. 
Zwiewaj — powiedziała. Nie masz 
dokumentów. Ukryj się gdzieś w bu-
dynku. Podbiegłem do drzwi. Ledwie 
zdążyłem zamknąć je za sobą, gdy 
usłyszałem tupot ciężkich butów. 
Niemcy weszli do salonu. Byłem od 
nich oddzielony jedynie przegrodą 
drzwi. Na palcach pobiegłem ku prze-
ciwległym drzwiom do pustego, nie 
zamieszkanego pokoju. Cicho je 
otworzyłem i zamknąłem za sobą o 
sekundę przed tym, kiedy do pokoju, 
który tylko co opuściłem, weszli żan-
darmi. Słyszałem głos Eli, która idąc z 
Niemcami coś do nich mówiła, stara-
jąc się spowolnić tempo ich ,,pocho-
du” przez kolejne pokoje. Co potem 
nastąpiło, pamiętam do dziś jak kosz-
marny sen. Każdy chyba miał taki sen. 
Uciekasz od kogoś lub czegoś, bie-
gniesz jak możesz najszybciej, ale 
nogi grzęzną ci w jakimś kleju, ciągną 
się w zwolnionym tempie. A pogoń 
coraz bliżej, już czujesz na karku jej 
gorący oddech. W tym śnie na jawie 
zamykałem za sobą drzwi od jednego 
pokoju do drugiego, przebiegając 
przez nie na palcach, a Niemcy szli za 
mną, otwierając dopiero co zamknię-
te przeze mnie drzwi. Słyszałem ich 
gardłowe głosy, odgłos ich butów 
dudniący w pustocie pokojów i zno-
wu głos Eli. Już wtedy wiedziałem, że 
jeśli ucieknę, to tylko dzięki Eli. Jesz-

Pałac w Ściborzycach, foto z 2011 roku. 

Będąc w Ściborzycach, w październiku 2011 roku, miałem przyjemność poznać pana Tadeusza Topora,  
(z prawej), syna Hanki i Rudolfa, starającego się po powrocie z Kanady zagospodarować przedwojenny majątek 

rodzinny. Opowiedziałem mu historię pobytu Zbigniewa Kabaty w ściborzyckim pałacu. Niewiele z tego 
pamiętał, miał wtedy 3 lata. W środku: pani dr n. med. Helena Deskur, z prawej: autor artykułu. Pani dr Helena 
Deskur zapewne lepiej poznałaby rodzinę Popielów ze Ściborzyc, gdyby nie jedna z największych tragedii, jaka 
spotkała polskie ziemiaństwo w czasie okupacji. Kuzynka Pani doktor, Elżbieta Meysztowicz była narzeczoną 

Macieja Popiela, jednego z sześciorga rodzeństwa ze Ściborzyc. Maciej - kawalerzysta rezerwy 8 pułku ułanów, 
wzięty do niewoli we wrześniu 1939 roku, był więziony w niemieckim oflagu. Elżbieta Meysztowicz, wraz z 18 
innymi osobami w dniu 24 czerwca 1943 roku, została zamordowana przez hitlerowców w majątku państwa 
Horodyńskich w Zbydniowie, koło Stalowej Woli. Wtedy Niemcy zamordowali prawie wszystkich uczestników 

wesela, zginął m.in. stryj mamy ,,naszego” pana Jana Marcina Popiela z Kurozwęk, senator II RP Stanisław 
Wańkowicz z małżonką Aleksandrą. O tej zbrodni czytaj w kwartalniku nr 31/czerwiec 2008, na str. 38-41, na 
www.staszowski.eu, w zakładce: ,,Wydania archiwalne”. Z dziennikarskiego obowiązku dodam, że ojciec Pani 

doktor Heleny Deskur, oficer rezerwy 15. pułku Ułanów Poznańskich, zginął w pierwszych dniach września 1939 
roku, parę dni później śmierć na polu walki poniósł dowódca pułku płk Tadeusz Mikke.
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cze jedne drzwi, jeszcze następne. By-
łem już głęboko w nie zamieszkanej 
części budynku. Zbliżałem się do jego 
przeciwległego końca. Została już tyl-
ko kapliczka. Przygniatające uczucie 
bezbronności. Mój kochany Vis został 
tam, na drugim końcu budynku, w 
szufladzie pod kanapą. Wpadłem do 
kapliczki i stałem się nagle szczurem 
w pułapce. Dokąd teraz? Niemcy co-
raz bliżej. Spojrzałem na witraże. Wy-
soko u ich szczytu był duży lufcik led-
wie widzialny wśród kolorowego 
szkła. Bez namysłu wspiąłem się na 
framugę okna, wyciągnąłem ręce i 
jednym pchnięciem otworzyłem luf-
cik. Ostrożnie, czubkami butów doty-
kając witrażowego szkła, podciągną-
łem się ku niemu. Nie wiem, jakim 
cudem potrafiłem przecisnąć się 
przez ten lufcik. Za moment wisiałem 
na rękach już na zewnątrz budynku. 
Zeskok był dość wysoki. Spadłem w 
śnieg, uderzając podbródkiem w 
zgięte kolana. Gwiazdy przed oczy-
ma. Kolano boli. Szybko, w krzaki. 
Śnieg chrupie pod nogami. Prędzej. 
Zaledwie skryłem się w spowitych 
zmrokiem krzakach, patrol żandar-
mów okrążających dwór przeszedł 
pod ścianą. Kilkanaście sekund póź-
niej skoczyłbym im na głowy. Przeszły 
mnie ciarki. No dobrze, ale co dalej? 
Mróz zaczyna ściskać, a ja tu jestem 
bez płaszcza, bez nakrycia głowy. 
Gdzie się podziać? Nieco dalej, już za 
dworskimi zabudowaniami, obok po-
lnej drogi widniał w ciemności stóg sło-
my. Ano, stara partyzancka przystań. 
Powlokłem się ku stogowi. Wyszar-
pawszy mu w boku sporą dziurę, 
wgniotłem się w nią i zatkałem ją 
wiechciem od wewnątrz. Nie ciepło, 
ale nie zamarznę. Teraz trzeba przemy-
śleć sytuację, zastanowić się, co dalej. 
Aby tylko jakoś pozbyć się tej dygotki, 
która zaczęła mną trząść. Nie wiem, jak 
długo siedziałem w tej słomie. W pew-
nej chwili usłyszałem w pobliżu głośne 
kobiece głosy. Poznałem głosy Eli i jej 

Ludwik Popiel ( 1911-1991), jeden z czterech braci Hanki i Elżbiety ze Ściborzyc. 
Ulubiony wuj ,,naszych” państwa Popielów z Kurozwęk, gdzie obecnie przechowuje się 
walizkę z pamiątkami Ludwika Popiela z czasów wojny, a także z pobytu na emigracji. 
W latach wojny był kurierem na tatrzańskich szlakach, później w armii gen. Andersa. 

Wspólnie z braćmi: Maciejem i Andrzejem, we wrześniu 1939 roku, walczył 
w szeregach 8 pułku ułanów. W przeciwieństwie do braci uniknął niemieckiej niewoli. 

Działał w konspiracji w kraju i za granicą, był przyjacielem Krystyny Skarbek, (,,ulubionej 
agentki Winstona Churchilla”), jaka na zlecenie brytyjskiego wywiadu podejmowała się 
najtrudniejszych akcji. Wojenne i powojenne losy Ludwika Popiela i Krystyny Skarbek 

opiszemy w następnym numerze.    

W środku: pani Hanka Popiel-Topór ze Ściborzyc, którą Zbigniew Kabata, 
gościł w swoim kanadyjskim domu, wspólnie wspominając ,,ostatnią 

polską choinkę”.

szkolnej koleżanki. 
Wyjrzałem. Szły drogą 
wzdłuż dworskich za-
budowań, minęły je i 
zbliżały się ku memu 
stogowi. Wylazłem. — 
Aha, jesteś — powie-
działa Eli. — Dobrze. 
Podała mi płaszcz i 
czapkę. - Słuchaj, Niem-
cy przyjechali na parę 
dni, urządzili u nas ,,ko-
cioł”. Spodziewają się, 
że ktoś z podziemia bę-
dzie szukał czegoś we 
dworze, może dlatego, 
że Gwiazdka... Pozwoli-
li mi wyjść, bo niby 
trzeba mi było dopa-
trzeć gospodarstwa. 
Musisz się gdzieś na 
parę dni zamelinować. 
Miałem tylko jedną 
możliwość. Pójdę z 
powrotem na pleba-
nię do „Waltera" i jego 
wujka księdza. Powie-
działem Eli, gdzie 
będę, i poszedłem za-
śnieżonymi polami na 
przełaj ku wsi, gdzie był „Walter”. 
Śnieg skrzypiał. Na plebanii przesie-
działem z „Walterem” trzy dni. 
Czwartego dnia przyjechała sankami 
Eli. — Szkopy się wyniosły — powie-
działa. — Zabieraj się, wracamy do 
domu. Nigdy nie zapomnę tego 
ostatniego zdania. Do domu. W 
Ściborzycach zostałem jeszcze około 
dwóch tygodni. 12 stycznia ruszyła 
znad Wisły sowiecka ofensywa i w 
ciągu paru dni przewaliła się przez 
resztę Polski. Znaleźliśmy się pod 
czerwoną okupacją. Trzeba było od-
szukać mych partyzantów. Pożegna-
łem się z rodziną Popielów, którzy ni-
gdy już nie będą dla mnie obcymi, i 
ruszyłem w Sandomierskie, ciągnąc 
jak ptaki kierowane instynktem w 
okolice mej partyzanckiej republiki.

Przewaliło się pół wieku. Inny 
świat, inni ludzie. W tym innym 
świecie dane mi było spotkać się 
z panią Hanką, najstarszą córką 
rodziny Popielów ze Ściborzyc. 
Dane mi było gościć ją w moim 
kanadyjskim domu. Rozmawia-
liśmy po angielsku, bo w towa-
rzystwie były osoby nie znające 
polskiego. Ale patrząc na siebie 
widzieliśmy salon w Ściborzy-
cach, bierwiona trzaskające na 
kominku i nigdy dla nas nie zaga-
słe świeczki na tej naszej ostat-
niej polskiej choince*.

Opracował: Jan Mazanka, na podsta-
wie: ,,Byłaś radością i dumą”. W hołdzie 
Armii Krajowej, autor: Zbigniew Kabata 

,,Bobo”. foto: z archiwum rodzinnego 
państwa Popielów i Jan Mazanka
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Władysław 
Rzadkowolski, autor 

pamiętnika, lata 
czterdzieste XX 

wieku.

Władysław Rzadkowolski  
- Wspomnienia staszowskie z lat wojny i okupacji 

Odcinek 3.
Krótki pobyt w Staszowie Poste-

runek Policji Niemieckiej upamiętnił 
się zdarzeniem, które wstrząsnęło 
spokojnym dotąd miasteczkiem, spo-
tęgowało strach wśród Żydów, dało 
próbkę zbrodniczych instynktów, ja-
kie, jakże szybko, owładnęły Niem-
cami pod wpływem nauki ich „Wo-
dza”. W położonym przy Rynku domu 
staszowskiego kupca założyli Niemcy 
magazyn rzeczy skonfiskowanych Ży-
dom. Magazyn ten został okradziony. 
Przeprowadzone śledztwo wykazało, 
iż kradzieży z włamaniem dokonali 
jakoby Żydzi. Oprawców złapano i za-
mknięto w tymże magazynie. Było ich 
troje: pośrednik i handlarz żydowski 
– Kupferberg, jakiś, może 15-to letni, 
chłopak żydowski i młoda, przesiedlo-
na z Łodzi a pochodząca podobno z 
bogatych kupców łódzkich, żydówka. 
Była ona służącą u nowego Burmistrza 
Staszowa.

Było wczesne, ciepłe, słoneczne po-
południe. Zwyczajem przyjętym w ma-
łych miasteczkach przed domami roz-
siadły się kobiety i wygrzewając się w 
łagodnych promieniach słońca, leniwie 
pogadywały o sprawach, które choć 

Niemiec, z niezmąconym spoko-
jem, odwrócił się ponownie w stronę 
drzwi aresztu, coś szczeknął i za chwilę 
w drzwiach ukazał się chłopak. Rozpo-
częło się widowisko mrożące krew w 
żyłach nienawykłych do takich wido-
ków mieszkańców Staszowa, którzy 
byli świadkami rozgrywającej się sceny.

Ile razy omawiano tę zbrodnię nikt 
nie mógł zrozumieć, dlaczego ofiarę tę 
wywleczono na ulicę a nie zabito jej na 
miejscu w areszcie. Czy zbrodniarz bał 
się walki w ciemności aresztu, czy też 
upajał się zbrodnią do tego stopnia, że 
chciał dokonać w jasności słoneczne-
go dnia? Czy może chciał spotęgować 
strach swej ofiary widokiem leżących 
trupów? Normalnym ludziom trudno 
zrozumieć psychikę mordercy.

Trzecia ofiara, kobieta, została wy-
ciągnięta przed dom, owładnięta zwie-
rzęcym strachem osunęła się do nóg 
Niemca, otoczyła je rękoma i wyda-
jąc jakieś straszliwe wycia przyciskała 
twarz do kolan oprawcy, chcąc widocz-
nie zasłonić ją przed strzałem.

Po dłuższym szamotaniu się mor-
derca oderwał od siebie ofiarę, uchwy-
cił odpowiedni moment i strzelił. Ży-
dówka upadła na wznak.

Niemiec, dymiący  jeszcze pistolet, 
wsunął do kabury, zapiął ją i wolnym 
krokiem ruszył w kierunku posterunku. 
Chusteczką ocierał uznojone „pracą” 
czoło i kark. Uszedłszy kilka kroków 
obejrzał się na dzieło jakiego dokonał. 
Źle strzelona Żydówka rzucała się, ko-
pała nogami ziemię i wydawała jakieś 

wielokrotnie omówione, stanowią za-
wsze wdzięczny temat prowadzonych 
w takich okolicznościach pogawędek. 
Na ulicach baraszkowały dzieci. Na nie-
licznych balkonach widać było niewia-
sty, zajęte podlewaniem i pielęgnowa-
niem rosnących tam kwiatów.

Tam uwagę gwarzących zwrócił 
widok idącego powolnym krokiem od 
strony młyna komendanta niemieckie-
go posterunku policji. Ociężałym kro-
kiem kierował się w stronę budynku, 
w którym zamknięci byli trzej żydow-
scy więźniowie. Był to potężnej budo-
wy Niemiec, o krótkim, byczym karku 
i czerwonej, wielkiej twarzy. Już w kil-
ka dni po jego przybyciu do Staszowa 
krążyć poczęły wieści, iż jest to sadysta. 
Prawdziwość tych wieści miał on za 
chwilę potwierdzić.

Podszedł do drzwi aresztu, odpiął 
kaburę wiszącego u pasa pistoletu i wy-
ciągniętym z kieszeni kluczem otworzył 
drzwi. Widocznie coś powiedział, bo w 
tej chwili w drzwiach aresztu ukazał się 
Kupferber. Wyszedł przed dom. Nagle, 
kiedy mijał Niemca, ten uniósł błyska-
wicznie rękę, przystawił broń gdzieś w 
okolicę szyi czy głowy ofiary i strzelił. 
Kupferberg upadł. Kilka przedśmier-
telnych drgawek i kupiec Kupferberg 
przestał istnieć.

Wszystko to odbyło się tak błyska-
wicznie, tak dla obserwujących Niemca 
niespodziewanie, tak było to niepraw-
dopodobne, iż na razie nie zdano sobie 
jeszcze sprawy ze zbrodni, jakiej przed 
chwilą dokonano.

Zbrodniarz chwycił swą nieletnią 
ofiarę za rękę, drugą, uzbrojoną w pisto-

let celował w skroń chłopaka. Cel był 
trudny do uchwycenia, bo przerażona 
ofiara szarpała się utrudniając strzał. 
Rozpoczęła się makabryczna wprost 
walka: z jednej strony o uratowanie, 

lub chociaż przedłużenie życia, z dru-
giej – o znalezienie odpowiedniego 

momentu do morderstwa. Przerażony 
chłopak szarpał się, wyrywał i krzycząc 
nieludzkim głosem wywijał wolną ręką, 
zasłaniając głowę, za którą nieustępliwie 

kierowała się lufa pistoletu.
Nierówna ta walka nie mogła trwać 

długo. Z jednej strony siła i wprawa w 
mordowaniu, z drugiej słaby, wycieńczo-
ny aresztem chłopak. Padł strzał i u nóg 
zbrodniarza rozciągnął się drugi trup. 
Trzecia ofiara wyjść sama nie chciała. 

Została wywleczona.
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W toku krótkiej zaledwie rozmowy nagle nad ladą ukazały się trzy lufy pistoletów 
a „Jędruś”, głosem spokojnym, choć jak się w chwilę później okazało był on mocno 

zdenerwowany, zapytał: a co by pan – panie kierowniku – powiedział gdybyśmy 
zażądali wydania gotówki? Chwila wahania. Pod czaszką przebiegają błyskawicznie 
myśli. Może to prowokacja. Jednak decyzja zapadła szybko, choć w pełnej napięcia 

ciszy chwila ta wydawała się wiekiem. Kierownik i „Jędruś” spojrzeli sobie głęboko w 
oczy. Nie – to nie jest prowokacja. 

zwierzęce jęki.
Jękom jej wtórowały spazmatyczne, 

w histeryczny szok przechodzące krzyki 
i zawodzenia siedzących przed doma-
mi kobiet.

Niemiec zawrócił, odpiął ponownie 
kaburę, wyciągnął pistolet i tym samym 
powolnym krokiem podszedł do swej 
ofiary. Po dwu, wymierzonych w usta, 
strzałach Żydówka znieruchomiała.

Było to pierwsze – z długiej później 
serii – przeżycie, jakiego doznało na 
wstępie hitlerowskiej okupacji ciche, 
zapomniane miasteczko - Staszów.

Ziemia Kielecka, w rozdziale historii 
opisującej okres okupacji hitlerowskiej 
zostanie chyba zapisana, jako okolica, 
w której obok Lubelszczyzny działał 
Ruch Oporu w sposób najbardziej ma-
sowy, najbardziej krwawy i brawurowy. 
Za mord płacono krwią. Na zdrajców 
wydawano wyroki i wykonywano je, 
często w warunkach, wymagających 
dużej odwagi.

Działalność tych organizacji, ich 
tajemniczość a równocześnie bohater-
stwa i odwagi otoczone akcje, podnio-
sły ducha w narodzie. O ich istnieniu, 
ich „napadach” szeptano sobie na 
ucho z pełną radości dumą.

Tuż po zakończeniu działań wo-
jennych krążyły wieści, mające w so-
bie dużą dozę romantyzmu, o jakimś 
oddziale polskiej kawalerii, który pod 
wodzą rotmistrza czy majora buszuje 
po lasach, przebiega okoliczne wioski, 
napada na mniejsze oddziały Niem-
ców. Szeptano o wielu sukcesach tego 
oddziału, o odwecie Niemców na wio-
skach, w rejonie których oddział ten 
działał, lub przeprowadzał akcję, o 
wiązaniu poważnych oddziałów nie-
mieckich i zamieszczaniu, jakie oddział 
ten wprowadzał wśród Niemców. Po-
wtarzało się nazwisko czy przezwisko 
Hubali a oddział ten nazywano hubal-
czykami. Wieści te z czasem ucichły. To 
nie były czasy Kmiciców, Skrzetuskich, 
Wołodyjowskich.

Na widownię wypłynęła nowa or-
ganizacja podziemna, nierozłącznie 
związana z Ziemią Kielecką, tzw. „Ję-
drusie”.

Była ona tak popularna na Kielec-
czyźnie, iż powiedzenie „Jędrusie” dziś 
jeszcze budzi tam żywe wspomnienia 
i wzruszające echa śmiałych, bohater-
skich jej czynów.

Wśród licznych akcji tej organizacji 
głośny stał się napad „Jedrusiów” na 
K.K.O. w Staszowie.

Był to styczeń 1942 roku. Minę-
ło już południe, gdy do lokalu K.K.O., 

mieszczącym się przy Rynku, a więc w 
najbardziej  ruchliwym punkcie miasta 
i bliskim sąsiedztwie silnego posterun-
ku żandarmerii weszło trzech młodych 
mężczyzn.

Jeden z nich wysoki, przystojny, 
smukły – jak się potem okazało – sam 
„Jędruś”. Drugi – średniego wzrostu, 
dobrze zbudowany, o szerokiej, moc-
nej twarzy i gęstej, kruczej, do tyłu za-
czesanej czuprynie. I ostatni – niziutki, 
drobny blondynek o twarzy niewinne-
go dziewczęcia.

Podeszli do lady i rozstawiwszy się 
tak, iż każdy z nich miał pod swoim 
dozorem jednego z pracowników sie-
dzących za ladą zaczęli pytać o warun-
ki otrzymania pożyczki na podniesienie 
gospodarstwa rolnego. Nie przeczu-
wający niczego pracownicy informo-
wali pytających. Informacje niezbyt 
zadawalały pytających, to też do lady 
zbliżył się kierownik K.K.O., by uzupeł-
nić informacje. 

To żadna organizacja. Padła odpo-
wiedź. Teraz już akcja potoczyła się bły-
skawicznie. Zapytano: wiązać was? Bę-
dziecie mieli obronę. Wyraziliśmy zgo-

pozostawienie pokwitowania z pod-
pisem „Jędruś”, ostrzeżenie, by przed 
upływem 20 minut nie zawiadamiać 
Niemców, opanowanie się i przyjęcie 
postawy normalnych klientów i „Jędru-
sie” opuścili lokal. Akcja została prze-
prowadzona.

Pozostańmy jeszcze przez chwilę 
przy przeprowadzonej przed chwi-
lą akcji. Do lokalu K.K.O. przylegało 
mieszkanie kierownika instytucji, łączy-
ło się drzwiami z lokalem Kasy.

W tym czasie żona kierownika znaj-
dowała się w szpitalu w Ostrowcu Św. 
na operacji. Operacji tej miejscowi le-
karze z uwagi na dobro sąsiedzkie sto-
sunki, nie chcieli się podjąć, żonę skie-
rowali do Ostrowca i poczynili wszelkie 
starania, by zagrożenie życia jak najpo-
myślniej zlikwidować. Z nami zamiesz-
kiwała siostra żony – Pani Zofia Pere-
towa, której mąż – oficer artylerii – był 
w oflagu. Kiedy „Jędrusie” przeprowa-
dzali akcję, szwagierka moja zapukała 
do drzwi, dając mi tym znak, że obiad 
gotowy. Na pukanie, „Jędruś” przerwał 
pakowanie pieniędzy i z pistoletem w 
ręku skoczył do drzwi. Przerażony – 

dę. Jeden więc z „Jędrusiów” wiązał 
nas do krzeseł, drugi pilnował drzwi, 
trzeci odciął telefon i z otwartej mu 
kasy pancernej pakował do przyniesio-
nej walizy pieniądze. 

Jeszcze tylko zamknięcie walizy, 

wydałem przez zakneblowane usta 
nieartykułowany, groźny odgłos, tup-
nąłem nogą i spojrzawszy na „Jędru-
sia” zrobiłem przeczący ruch głową. 
„Jędruś” spojrzał na mnie, zrozumiał 

cd. na następnej str.
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i wrócił do przerwanej roboty. I znowu 
z przerażeniem pomyśleliśmy co mo-
głoby wywołać wtargnięcie uzbrojone-
go mężczyzny do naszego mieszkania 
i zetknięcie się z nieprzygotowaną i 
niczego nie spodziewająca się młodą 
kobietą. Ale sprawa szczęśliwie została 
zażegnana.

Po odejściu „Jędrusiów” w lokalu 
zapanowała przerażająca cisza. Dopie-
ro teraz poczęliśmy myśleć i zdawać 
sobie sprawę, że najgorsze dopiero 
się zacznie. Jeszcze nie ochłonęliśmy, 
gdy pukanie w drzwi odezwało się 
ponownie. Na rumor, jaki uczyniłem 
krzesłem uchyliły się lekko drzwi a na 
widok, jaki ukazał się oczom mojej 
szwagierki drzwi otwarły się na całą 
szerokość i stojąca w nich szwagierka 
zaczęła się serdecznie śmiać. Szwagier-
ka moja miała usposobienie pogodne 
i na różne przejawy łatwo reagowała 
śmiechem. Zgromiona wzrokiem spo-
ważniała, uprzytomniła sobie, że to 
poważna sprawa, wyjęła mi knebel i 
odwiązała od krzesła.

Krótka, pełna troski narada i po-
stanowiliśmy, że wszystko pozostanie 
tak jak jest w tej chwili. Akurat wró-
cił wysłany gdzieś goniec i pobiegł na 
posterunek żandarmerii zawiadomić o 
napadzie. Wyznaczony termin już daw-
no minął. Oczywiście w zeznaniach dla 
Niemców mówiliśmy, że dopiero, co 
stało się to.

Wkrótce do lokalu Kasy wpadło 
kilku, silnie uzbrojonych Niemców z 
psem. Obejrzeli wszystko, kazali uwol-
nić pozostałych pracowników, prze-
prowadzili krótkie, orientacyjne bada-
nie, zapytali o wygląd napastników i 
wybiegli. Prawdopodobnie chcieli ich 
jeszcze ująć. Tak się zaczęło. Ale ciągnę-
ło się to dobre pół roku.

Czekaliśmy, że ktoś z nas albo wszy-
scy zostaniemy aresztowani, wywie-
zieni. Ciągnące się tak długo badania, 
śledztwo, konfrontacje wyczerpały nas 
kompletnie. Zakończyło się to wszyst-
ko całkiem niespodziewanie pewnego 
popołudnia kilka miesięcy po napadzie. 
Ale o tym napiszę dalej.

A oto jak zakończyła się sprawa, mę-
cząca nas przez szereg miesięcy i wciąż 
grożąca nam niebezpieczeństwem, na-
padu „Jędrusiów” na K.K.O.: Zbliżał się 
wieczór. Powietrze było łagodne, rozle-
niwiające, takie, jaki na przedwieczerzu 
spotyka się najczęściej w Kielecczyźnie.

Siedziałem na balkonie i napawa-
łem się ciszą i aromatycznym, płyną-
cym od lasów i sadów powietrzem. 
Wtem od strony Oględowa wyskoczyła 
na Rynek niemiecka „buda”. Zatrzyma-

ła się. Z wozu wysiadło kilku obcych 
żandarmów oraz polski Policjant z na-
szego posterunku.

Policjant ruszył w stronę naszego 
domu.

Tknęło mnie jakieś złe przeczucie. 
Wszedłem do mieszkania i powie-
działem do Żony. Przyjechała „buda” 
z Niemcami. Przyjechała z nimi policja 
i idzie w naszą stronę. Czuję, że do 
nas. Za chwilę odezwał się dzwonek i 
w otwartych mu drzwiach stanął Poli-
cjant. „Proszę, by pan poszedł ze mną 
do samochodu. „Są żandarmi” – po-
wiedział. Poprosiłem, by chwile zacze-
kał. Żona odkroiła mi pół bochenka 
chleba i dała mi małe zawiniątko z bie-
lizną. „To niepotrzebne, myślę, że pan 
zaraz wróci” – powiedział policjant. Na 
wszelki wypadek – odpowiedziałem. 
Pożegnałem się z Żoną i wyszliśmy. 
Kiedy zbliżaliśmy się do wozu Niemcy 
opuścili tylną klapę. Przyznam, że za-
częły mi drżeć łydki. Drżenia tego nie 
mogłem opanować. Dyskretnie prze-
sunąłem wzrokiem po żandarmach. 
Jednemu z nich, grubemu i otyłemu 
wyciekła cieniutka strużka krwi z szyi w 
okolicy ucha. Trzymał w ręku chustecz-
kę, którą co pewien czas wycierał sączą-
cą się krew. Drugi, mały i ruchliwy jak 
mały piesek, sięgnął do tylnej kieszeni. 
Już po mnie – pomyślałem, sądząc, że 
sięgnął po rewolwer. Wyjął papierośni-
cę i namiętnie, nerwowo zaciągnął się 
papierosem. W ogóle byli podnieceni, 
niespokojni, zdenerwowani.

Niemcy ponaglali mnie. „Czy któryś 
z nich miał złoty ząb” – zapytali. Skąd 
mogę wiedzieć, czy któryś z „Jędru-
siów” miał złoty ząb – pomyślałem. W 
tamtej sytuacji kto myślał z zębach. Ale 
pomyślałem również, że zabity ma wi-
docznie złoty ząb. Nakręciwszy się wo-
bec zabitego już miałem powiedzieć, 
że ten nie brał udziału w napadzie, 
kiedy nagle olśniła mnie myśl: przecież, 
jeśli powiem, że to ten zabitemu już nie 
zaszkodzę a może w ten sposób uwol-
nimy się nareszcie od nękających nas 
cały czas i ciągle stanowiących dla nas 
zagrożenie śledztw, badań, konfronta-
cji. Uśmiechnąłem się i powiedziałem 
tak, to jeden z tamtych. Rzeczywiście 
jeden z nich miał złoty ząb. Kiedy Niem-
cy usłyszeli moje oświadczenie zmienili 
się zupełnie. Zaczęli ożywioną między 
sobą rozmowę, śmiali się i przypo-
mniawszy sobie o mnie kazali mi wra-
cać do domu. Rozkaz ten wykonałem 
jak najskwapliwiej. Naprężone nerwy 
poczęły stopniowo uspakajać się. Dal-
sze badania skończyły się. Rzeczywisty 
„Jędruś” zginął znacznie później i w zu-
pełnie innych okolicznościach.

Jak się później dowiedzieliśmy żan-
darmi stoczyli gdzieś w Oględowskim 
potyczkę z partyzantami i stamtąd 
przywieźli zabitego. Dzięki uznaniu go 
za „Jędrusia” sprawę napadu na K.K.O. 
odfajkowano. 

c.d.n.
Grafiki rysuje staszowski artysta malarz  

Józef Juszczyk.

Kazali mi wejść do samochodu. Wewnątrz leżał zabity ładnie, silnie zbudowany 
młody człowiek, z rozrzuconymi rękoma. Blondyn.

Kazano mi przyjrzeć się dobrze zabitemu i powiedzieć, czy to nie jeden z tych, 
którzy zrobili napad na K.K.O. Człowieka tego widziałem pierwszy raz i absolutnie 
nie był tym, którzy przeprowadzili akcję w K.K.O. Przyglądałem się dokładnie i dłu-

go, by podjąć jakąś decyzję. 
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Każdy z biegaczy otrzymał pamiątkowy medal.

Ostatnie metry do mety. 

36 PZU Maraton Warszawski 

Półmaraton 
Królewski

Było trochę chłodno - termometr 
pokazywał tylko 7,5 st. - ale z każ-
dym kilometrem, przebytym w kie-
runku Stadionu Narodowego, tem-
peratura rosła. Krótka rozgrzewka, 
sesja zdjęciowa i o godz. 8.40 sta-
łem już na Moście Poniatowskiego, 
w swojej strefie startowej. Dooko-
ła były tłumy biegaczy, Przemysław 
Babiarz podał informację, że 11 tys. 
osób zapisało się na bieg, a wydano 
ok. 10 tys. nr startowych. Atmos-
fera naprawdę niesamowita, tłumy 
kibiców na starcie. 

I wreszcie o godzinie 9:00 wy-
startowaliśmy w kierunku Śródmie-
ścia. Z tyłu głowy miałem cały czas 
jedno – równe tempo. Aleje Jerozo-
limskie, Rondo de’Gaullea, Domy 
Centrum, Marszałkowska szybko 
zostały w tyle. Dobiegaliśmy do Pla-
cu Piłsudskiego, krótka pętla Wierz-
bową i Senatorską do Krakowskiego 
Przedmieścia. Pierwszy punkt na-
wadniania i 5 km za nami. Biegliśmy 
ulicami Starego Miasta – Miodową, 
Bonifraterską, aż do Konwiktorskiej. 
Później zaczęliśmy zbiegać lekko 
w dół ku Wiśle ul. Zakroczymską i 

I wreszcie nadszedł ten dzień – niedziela 28 września 2014 roku 
– pobiegnę w maratonie! Nie mogłem spać, rano obudziłem się 
trochę wcześniej niż zwykle, delikatne, ale w pełni energetyczne 
śniadanie i w drogę. 

Krajewskiego, aż do Wisłostrady. 
Kontakt z zielenią zawsze dobrze 
robi – przez Łazienki przebiegliśmy 
całą grupą z dosyć szybkim tem-
pem. Dalej Sobieskiego biegliśmy w 
kierunku Wilanowa, aż do Świątyni 
Opatrzności Bożej. 

Minęliśmy 30 km, czas 02:08:37. 
Tak jak na całej trasie maratonu, 
również i tu na Ursynowie, kibico-

wały nam tysiące osób, grały liczne 
grupy muzyczne – to naprawdę do-
daje sił i energii! Plac Unii Lubelskiej, 
Plac Na Rozdrożu, Plac Trzech Krzy-
ży i po raz kolejny dzisiejszego dnia 
znowu zobaczyłem palmę na Ron-
dzie de’Gaullea. Wiedziałem, że to 
już blisko a wtedy nogi jakby dosta-
ły nowy zastrzyk energii. Za rondem 
minąłem 40 km. Zostało tylko i aż 2 
km 195 m, muszę dać radę! Równe 
tempo i znowu byłem na Moście Po-
niatowskiego, łukiem na dół i przed 
sobą zobaczyłem to miejsce, do któ-
rego zmierzam – Stadion Narodowy 
– a tam wśród tłumu dopingujących 
kibiców META!!!. 

I właśnie teraz ukazał mi się 
przed oczami plakat reklamowy 36 
PZU Maratonu Warszawskiego z ha-
słem „Poczuj się jak Mistrz – Yared 
Shegumo” i tak właśnie się czułem! 
Byłem zmęczony, ale bardzo szczę-
śliwy. Z lekkim niedosytem, bo liczy-
łem na złamanie 3 godzin. Następ-
nym razem będzie lepiej, szybciej A 
dzisiaj byłem z siebie bardzo zado-
wolony – poprawiłem moją życiów-
kę na tym dystansie o 58 minut!!! 
Mój dzisiejszy wynik to 3:02:02 
Mam nadzieję, że następnym razem 
będzie ta upragniona 2-ka z przo-
du. Zająłem 181 miejsce w kategorii 
open, 41 w swojej kategorii wieko-
wej. Chyba nieźle?

Tekst: Patryk Dudzic
Fotografie: Dariusz Madej

1. PZU Cracovia Półma-
raton Królewski, w którym 
pobiegłem w dniu 26 paź-
dziernika br., był dla mnie 
ostatnim startem w sezo-
nie. 

Moim celem była próba osią-
gnięcia wyniku poniżej 3.49 minut 
na kilometr, co nie udało mi się na 
ostatnim półmaratonie Praskim w 
Warszawie. Patrząc  na pogodę, 
która  nie sprzyjała tego dnia bie-
ganiu, było zimno, mgliście.  Jed-
nak dobiegłem do mety w czasie 
1:21:23 godz. Mój nowy rekord ży-
ciowy na tym dystansie, poprawio-
ny o 3 minuty.

Naprawdę nie są-
dziłem, że będzie tak 
dobrze - zająłem 74. 
miejsce open i 33. w 
swojej kategorii wie-
kowej przy ok. 4 tys. 
uczestników. Uzyska-
nie tak dobrego wy-
niku nastraja optymi-
stycznie przed zbliża-
jącym się nowym se-
zonem i daje dużo mo-
tywacji do treningów. 
Ale muszę wspomnieć, 
że zajęcie tak dobrego 
miejsca głównie też 
zawdzięczam mojemu 
trenerowi Damiano-
wi Walczakowi, który 
mnie przygotowywał, 
a także który zajął 12 
miejsce w półmarato-
nie z czasem 1.12.07. 

Tekst: Patryk Dudzic
Foto: arch.
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To nasz świat… 
Ten wrześniowo - październi-

kowy felieton nie ukazał się jeszcze 
w żadnej staszowskiej prasie. Co 
prawda, drukowany w grudniu,  nie  
będzie przedstawiał  aktualnej rze-
czywistości życia miasta po wybo-
rach. Jednak chciałabym przybliżyć 
Czytelnikom przedwyborczy klimat, 
który minął,  także dlatego, żeby już 
bez emocji spojrzeć na nasze nawyki 

i zachowania w chwilach ważnych dla miasta i gminy. Warto 
tego dokonać, żeby w przyszłości ustrzec się podobnych, nie-
zbyt chwalebnych sytuacji.

Zaczęła się gorąca jesień. Może lepiej powiedzieć… 
gorączkowa, bo wyborcza. 

Wybory zawsze są trudne, czegokolwiek nie dotyczą. 
Tegoroczne– samorządowe, wydaje się, będą łatwiejsze, ze 
względu na jednomandatowe okręgi. Głosujemy na kon-
kretną osobę, nie na listę. Dlatego ważne będzie, nawet 
bardzo, uczestnictwo w wyborach. Wkrótce poznamy wszyst-
kich kandydatów i wówczas możemy dokonać wyboru. 

Najbardziej denerwują mnie te osoby, celowo nie piszę 
„wyborcy”, które na wybory nie chodzą, często od lat, ale 
potrafią oceniać krytycznie i nieprawdziwie wcale nie doko-
nania radnych, czy innych przedstawicieli lokalnych władz, a 
przede wszystkim osoby, nazwiska,  koligacje rodzinne, a nie 
działania i ich rezultaty. To najgorszy sposób uczestnictwa w  
życiu lokalnej społeczności. 

W internetowych lokalnych forach aż iskrzy się nie tylko od 
błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych róż-
nego kalibru, ale i niecenzuralnych słów, wyzwisk, pomówień 
…czego tak jeszcze nie ma… barany, gamonie, lizusy, matoły 
i nieuki… to delikatne wyzwiska. Ktoś retorycznie pyta: „Co 
się z tymi ludźmi dzieje? Nie można inaczej?” Można. Łatwo 
obrażać, opluwać, pomawiać…. anonimowo. Bardzo łatwo. 
Dlatego szanuję tych, którzy wypowiadają opinie, poświad-
czając je swoim nazwiskiem. Odwaga? Uczciwość?  Szcze-
rość? Oczywiście, wszystkie te cechy razem wzięte, ale tych 
nie anonimowych można policzyć na palcach jednej ręki. 
Smutna to konstatacja, ale prawdziwa. Samo Życie! Nie, oczy-
wiście z małej litery to „życie”.

Uczestnictwo w wyborach jest nie tylko przynależnym 
prawem, ale powinno być patriotycznym, obywatelskim, 
nareszcie  lokalnym obowiązkiem. Wynikać on (ten obowią-
zek) powinien z dobrowolnej, nie przymuszanej  niczym, 
woli osoby, która świadomie oddaje swój głos na świadomie 
wybranego kandydata. Nie warto udawać, wiemy to wszyscy, 
że z tą świadomością różnie bywa.  Nie pójdę  jednak dalej tą 
drogą… nie teraz.

Powtórzę jednak moje rady. Nic się nie zmieniły od 
poprzednich wyborów! Póki co możemy:

- Mądrze, odpowiedzialnie, przemyślanie  dokonać 
wyboru  władz samorządowych.    

- Niech  zostaną nimi ludzie uczciwi, kompetentni, 
wykształceni, doświadczeni, tacy, którzy    umieją łączyć do 
wspólnego działania,  którym można zaufać, 

- Niech  dbają o wykorzystanie unijnych środków  dla 
powstawania niezbędnych  miastu

 i gminie inwestycji,
-  Niech troszczą się o  nasze  zdrowie, o naukę dzieci,  o 

drogi  dla kierowców .
- Niech …. a tutaj każdy wyborca mógłby dopisać swoje 

wymagania w stosunku do tych, na których odda głos.
Podobno dobre życzenia można składać przez cały rok. 

Mówią też, że marzyć  trzeba zawsze. No, to ode mnie kilka 
życzeń i marzeń. Chciałabym, żeby pomogły w ich realizacji  

nowe władze, na które  oczywiście  zagłosuję.
Chciałabym i  życzę tego  wszystkim mieszkańcom miasta,  

i nie tylko im, wszystkim, którzy przez okrągły rok, udają się na 
cmentarz, gdzie odwiedzają groby swoich bliskich, żeby oddać 
Im pamięć …. życzę odwiedzającym, aby mogli pójść tam 
bezpiecznie, szerokim  chodnikiem, a nie poboczem, pełnym 
pułapek dla ich zdrowia, a nawet życia. 

Mam nadzieję, że stanie się tak na listopadowe Święto 
Zmarłych 2015. Bardzo tego pragnę.

I drugie marzenie, życzę, korzystającym z dobrodziejstw 
basenu i innych zdrowotno - sportowych  miejsc w tym  
budynku, żeby nadal było w nim tak idealnie czysto i przyjem-
nie, a obsługa tak jak dotąd, przyjmowała życzliwie  wszyst-
kich odwiedzających. Znam ten obiekt i  żałuję, że nie mogę 
pływać tam nawet dla zdrowia, to wszystkim, szczególnie 
uczniom, także Dyrekcji i Starostwu, odpowiedzialnym za 
pracę Ośrodka… życzę dalszego dobrego jego funkcjonowa-
nia i rozwoju. 

 Bardzo bym chciała, żebym ja, także  wszyscy spaceru-
jący i odpoczywający w parku im. Adama Bienia znaleźli w nim 
spokój i wytchnienie od widoku bezkarnych właścicieli  psów i 
ich pupilów, dekorujących trawniki nieczystościami. 

Chciałabym również, żeby młodzi miłośnicy jazdy na rol-
kach i deskach mieli nareszcie  własne, fachowo przystoso-
wane do tego sportu miejsce na jazdę, bez konieczności zakłó-
cania spokoju ludziom, źle znoszącym w parku głośne odgłosy  
skoków, przewrotek i innych ewolucji, skądinąd ciekawych i 
widowiskowych popisów, uprawiających ten rodzaj rozrywki 
i wypoczynku. Mogliby w tym pomóc, i powinni to uczynić, 
Panie i Panowie ze Straży Miejskiej i Policji również. Przez cała 
wiosnę i lato spędzaliśmy obydwoje z mężem, codziennie 
wiele czasu w parku i nigdy, słowo daję, nie widziałam Pań-
stwa ze straży miejskiej, przechodzących alejkami, czy choćby 
przejeżdżających samochodem przez okoliczne ulice.  Mogliby 
Państwo, gdyby od czasu do czasu przeszli się alejkami, zoba-
czyć jeszcze inny obrazek.

 Pomyślałam o młodych ludziach, licznie  okupujących  
ławeczki obok placu - siłowni, czy w pobliżu Biedronki. Im 
także składam najlepsze życzenia, każdemu spełnienia marzeń 
i planów, jednocześnie przypominając, że oparcia ławek nie 
służą do siedzenia na nich, a same ławeczki do wycierania 
butów z błota. Młodzi gniewni! Takie zachowania to najzwy-
klejszy wandalizm. Czy wiecie, co oznacza to pojęcie? To – 
„niszczenie bez wyraźnego powodu cudzego mienia, zwłasz-
cza publicznego”. A słowo to pochodzi od „starożytnego ger-
mańskiego plemienia Wandalów, wsławionego barbarzyńskim 
zniszczeniem zdobytego Rzymu”.

Co do młodych ludzi, zdarzyło się raz jedyny, że poprosiłam  
trzech młodzieńców o pół godziny ulgi od ich popisów przed 
ławką, na której siedzieliśmy. Nie reagowali w ogóle i dopiero 
po chwili zorientowałam się, że mają słuchawki w uszach. 
Słuchają muzyki i nie słyszą odgłosów swojego sprzętu. Po  
krótkiej, życzliwej z obydwu stron, wymianie zdań, odeszli do 
innej części parku. Pozdrawiam Was najserdeczniej!. 

Rozumiem doskonale ich racje, stąd moja prośba do władz. 
Spełnijcie marzenia tych młodych ludzi!  Będę kibicowała  
realizacjom  ich  słusznych  życzeń.

Taki jest nasz przedwyborczy i nie tylko staszowski świat, 
wczesnej  jesieni 2014 roku.

Wrzesień , Październik 2014.                                                                                 
Jadwiga Szyszka

Grudzień 2014. Nowo wybranym władzom Miasta i Gminy 
w Staszowie,  także  władzom Starostwa Powiatowego,  
panom: burmistrzowi Leszkowi Kopciowi  i  staroście Micha-
łowi Skotnickiemu, Państwu Radnym Miasta i Gminy  oraz 
Radnym Powiatu życzę owocnej pracy dla dobra mieszkańców  
naszej  małej Ojczyzny.
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Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Mi-
nistra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. roz-
poczyna ogólnopolską kampanię eduka-
cyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test 

na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™. 

Przekaz tej kampanii społecznej kierowa-
ny jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, 
które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do 
siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, 
którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na 
badania w kierunku HIV. Kampania przy-
pomina, że lekarz ma obowiązek zapropo-
nować pacjentce będącej w ciąży badanie 
w kierunku HIV. Badanie powinno zostać 
wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz 
między 33. a 37. tygodniem. 

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby 
zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzie-
ci oraz zwiększenie świadomości dotyczą-
cej testowania w kierunku HIV wśród osób 
dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, 
że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o 
swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, 
nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą 
się również dzieci zakażone tym groźnym 
wirusem. Można temu jednak zapobiec – 
wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wy-
konała w czasie ciąży test w kierunku HIV i 

poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdy-
by jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki 
wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety 
ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają 
szansę na zdrowe życie swoim dzieciom. 

Test na HIV powinna wykonać nie tylko 
przyszła mama, lecz także przyszły tata. Oj-
ciec dziecka może wykonać test anonimo-
wo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym 
z punktów konsultacyjno-diagnostycznych 
(adresy punktów można znaleźć na stronie 
internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS  
www.aids.gov.pl). 

Kampania została objęta patronatem 
honorowym przez: Ministra Zdrowia, 
Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie 
Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta 
krajowego w dziedzinie położnictwa i gi-
nekologii oraz Konsultanta krajowego w 
dziedzinie perinatologii. Jednym z part-
nerów kampanii jest Fundacja Rodzić po 
Ludzku. 

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 

163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października 2014 r. 

leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem 

żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nie-

świadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome 

swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.



54

Kitą z Minister-
stwa Gospodarki, 
członkiem Zarzą-
du Województwa 
Świętokrzyskiego 
Kazimierzem Ko-
towskim, prze-
w o d n i c z ą c y m 
Rady Powiatu 
w Staszowie Da-
mianem Sieran-
tem, starostą sta-
szowskim Micha-
łem Skotnickim 
i burmistrzem 

Staszowa Leszkiem Kopciem. Ofi-
cjalne przemówienie wygłosił Ma-
rian Kosowicz - prezes Grupy Azo-
ty Kopalnie i Zakłady Chemiczne 
Siarki ,,Siarkopol” S.A. w Grzybo-
wie, który powiedział m.in.: ,,Dro-
dzy Górnicy, Szanowni Goście, to 
już 49. ,,Barbórka” w historii grzy-
bowskiego ,,Siarkopolu”. Spoty-
kamy się dziś, aby po raz kolejny 
uczcić ,,Dzień Górnika”, odznaczyć 
i wyróżnić tych, którzy swoją pra-
cą i zaangażowaniem przyczynili 
się do rozwoju firmy. Każdy jubile-
usz to chwila zadumy zarówno nad 
tym co minęło, jak i nad tym co 
przed nami. Rok 2014 to pierwszy 
rok w rodzinie ,,Grupa Azoty” znaj-
dującej się w czołówce światowej 
branży chemicznej. Konsolidacja 
z Grupą procesach zakupu: ener-
gii, gazu, usług, logistyki, przyno-
si wymierne korzyści. ,,Siarkopol” 
stara się dorównać innym Spół-
kom z Grupy w rozwoju i realizacji 
inwestycji oraz we wdrażaniu no-
woczesnych i energooszczędnych 
rozwiązań. Obecnie nasza Spółka 

realizuje inwestycję ,,pastylkowa-
nia siarki”, która poprawi jakość 
naszego podstawowego produktu 
handlowego - siarki granulowanej. 
Instalacja ruszy w czerwcu 2015 
roku. Zakończyliśmy wszystkie 
uzgodnienia formalno-prawne po-
zwalające powiększyć tereny pod 
wydobycie siarki w rejonie tzw. Je-
ziora Osieckiego. Przygotowujemy 
kolejne inwestycje związane z za-
bezpieczeniem terenów pod wy-
dobycie siarki w kolejnych latach. 
…Grupa Azoty Kopalnie i Zakła-
dy Chemiczne Siarki ,,Siarkopol”, 
oprócz swojej działalności produk-
cyjnej jest również partnerem wie-
lu akcji społecznych wspierających: 
sport, kulturę, szkolnictwo, służbę 
zdrowie, obiekty sakralne. Dzia-
łania te, obok naturalnej pomocy 
potrzebującym, przyczyniają się 
w dużej mierze do kreowania po-
zytywnego wizerunku firmy i Gru-
py Azoty”. Na zakończenie prze-
mówienia prezes Marian Kosowicz 
serdecznie podziękował Zarządo-
wi, Radzie Nadzorczej i pracowni-
kom ,,Siarkopolu” za całoroczną 
współpracę. Podobne słowa pre-
zes Kosowicz skierował pod adre-
sem firm i urzędów współpracują-
cych z ,,Siarkopolem”. 

 Następnie głos zabrał pre-
zes Zarządu Grupy Azoty S.A. 
w Tarnowie Paweł Jarczewski, 
który wyraził swoje zadowolenie 
z faktu przystąpienia ,,Siarkopolu” 
do Grupy Azoty, z pożytkiem dla 
obydwu stron i z jak najlepszą per-
spektywą na kolejne lata.

Z okazji górniczego święta, za-
służonym pracownikom wręczono 

cd. ze str. 56

Decyzją Ministra Gospodarki tytuł ,,Generalnego Honorowego Dyrektora 
Górniczego” otrzymał prezes Paweł Jarczewski. Stosowny dyplom wręczyły: Bożenna 

Kita i Maria Rasała z Ministerstwa Gospodarki.

,,Honorowy Kord Górniczy” z rąk prezesa Mariana Kosowicza, odbiera członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski. Z lewej: Zdzisław 

Uliasz – prezes Przedsiębiorstwa Ekologii Górniczej ,,Ekranpol” z Warszawy.

Życzenia składa członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

List od wicepremiera i ministra gospodarki Janusza 
Piechocińskiego odczytała radca generalny 

Ministerstwa Gospodarki Maria Rasała.

Tytuł ,,Generalnego Dyrektora Górniczego I Stopnia” otrzymał prezes Marian Kosowicz. 
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Prezes Marian Kosowicz odbiera życzenia od starosty staszowskiego  
Michała Skotnickiego.

Kwiaty prezesowi Marianowi Kosowiczowi wręcza przewodniczący Rady 
Powiatu w Staszowie Damian Sierant.

Prezesa Tadeusza Wrześniaka reprezentował na uroczystościach 
barbórkowych dyr. Jan Frysztak, (z prawej).

Wodzirejem Karczmy był Krzysztof Hanke.

medale, górnicze czaka, kordy, 
szpady i dyplomy. 

Złotym Medalem za Długolet-
nią Służbę zostali uhonorowani: 
Leszek Irek, Stanisław Jegorow, 
Czesław Krupa, Jan Serwatka, Ja-
nusz Wadowiec, Helena Wójtowicz 
i Stanisław Zawierucha. Medale 
Srebrne otrzymali: Leszek Chałoń-
ski i Grzegorz Kijak. 

Honorową Odznaką „Zasłużo-
ny dla Górnictwa Rzeczypospolitej 
Polskiej” wyróżnieni zostali: Jerzy 
Banaś, Mirosława Domagała, Hen-
ryk Dymlang, Mirosława Kępińska, 
Jacek Kozioł, Krzysztof Kukiełka 
i Bogusław Ziętarski.

Decyzją Ministra Gospodar-
ki nadano tytuły: ,,Generalnego 
Honorowego Dyrektora Górnicze-
go” - prezesowi Pawłowi Jarczew-
skiemu i ,,Generalnego Dyrektora 
Górniczego I Stopnia” – prezesowi 
Marianowi Kosowiczowi. 

,,Honorową Szpadę Górniczą” 
otrzymali: Tadeusz Matliński – pre-
zes Przedsiębiorstwa Wiertniczo-
-Inżynieryjnego ,,Hydrowiert” Sp. 
z o.o. w Osieku i dr hab. inż. Jerzy 
Dec z Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie.

„Honorowy Kord Górniczy” 
otrzymali: Kazimierz Kotowski 
– członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, Marzena 
Rabiarz – dyrektor Okręgowego 
Urzędu Górniczego w Kielcach 
i Zdzisław Uliasz – prezes Przed-
siębiorstwa Ekologii Górniczej 
,,Ekranpol” z Warszawy.

,,Honorowym Czakiem Górni-
czym” wyróżniono: Marka Kapłu-
chę – przewodniczącego Rady Nad-
zorczej Spółki Grupa Azoty KiZChS 
,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie, 

Alfredę Świtek – 
prezes Zarządu 
GDF SUEZ Ener-
gia Polska S.A. 
w Połańcu, Wło-
dzimierza Fornala 
– dyrektora Urzę-
du Dozoru Tech-
nicznego w Kiel-
cach, Zdzisława 
Nisztora – preze-
sa Zarządu ,,Siar-
kopol” Gdańsk 
S.A., Zbigniewa 
Rajcę – kierowni-
ka działu admi-
nis t rac y jno -so -
cjalnego ,,Siarko-
polu” i ks. kan. 
Edwarda Zielińskiego – proboszcza 
parafii św. Barbary w Staszowie.

Za całokształt pracy na rzecz 
,,Siarkopolu” ,,Dyplomem uzna-
nia” uhonorowano Annę Nieradz-
ką - dyrektor firmy Ciech Warsza-
wa.

Odznaki ,,Zasłużony dla Siarki 
w Grzybowie” otrzymali: Mirosław 
Dutka, Dariusz Miśkiewicz, Sta-
nisław Skubera, Tomasz Polniak, 
Małgorzata Sobolewska i Wioletta 
Walczak. 

Odznakę Honorową ,,Zasłużo-
ny Ratownik Górniczy Ratowni-
czej Stacji Górnictwa Otworowe-
go” otrzymali: Józef Zborowski, 
Krzysztof Kaczmarski, Janusz Win-
kler, Krzysztof Kukiełka, Wojciech 
Sagan i Marcin Bednarski. 

Przed zakończeniem oficjal-
nych uroczystości, prowadzący 
akademię dyr. Józef Zborowski 
odczytał niektóre listy z życzenia-
mi, nadesłane m.in. od: premier 
Ewy Kopacz i ministra skarbu pań-

stwa Włodzimierza Karpińskiego. 
Tegoroczną ,,Barbórkę”, zgodnie 
z wieloletnią tradycją, zakończo-
no ,,Karczmą piwną”, którą tym 
razem poprowadził Krzysztof Han-
ke, popularny śląski aktor, satyryk 
i kabareciarz. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Mszę św. „Barbórkową” wspólnie z ks. biskupem dr. Krzysztofem Nitkiewiczem odprawiło dziesięciu kapłanów.

Oficjalne uroczystości ,,Barborkówe” w dniu 5 grudnia 
br., prowadził dyr. Kopalni Osiek Józef Zborowski.

Oficjalne przemówienie wygłosił prezes Grupy 
Azoty KiZChS „Siarkopol” S.A. w Grzybowie 

Marian Kosowicz.

Gratulacje Zarządowi i pracownikom ,,Siarkopolu” 
złożył prezes Grupy Azoty S.A. Paweł Jarczewski.

W czasie mszy św. w kościele św. Barbary w Staszowie, od lewej: prezes Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” S.A. 
w Grzybowie Marian Kosowicz, dyr. Kopalni Osiek Józef Zborowski, zastępca dyrektora Kopalni  

Grzegorz Kalina, prezes i właściciel Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak i dyr. Bogusław Łabno.

W pierwszym rzędzie, od lewej: prezes Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie Marian Kosowicz, 
radca w Ministerstwie Gospodarki Bożenna Kita. cd. na poprzednich stronach

49. ,,Barbórka” ,,Siarkopolu”
Obchody tegorocznego święta górników rozpoczęto w kościele św. Barbary w Staszowie, w dniu 4 grudnia 

br., odprawieniem mszy świętej koncelebrowanej przez biskupa sandomierskiego ks. dr. Krzysztofa Nitkiewicza, 
który również wygłosił homilię. 

Oficjalne uroczystości barbór-
kowe odbyły się w piątek 5 grud-
nia, z udziałem prezesa Zarządu 
Grupy Azoty S.A. w Tarnowie Pawła 
Jarczewskiego, Zarządu i pracow-
ników Grupy Azoty KiZChS „Siar-
kopol” S.A. w Grzybowie, przed-
stawicieli firm kooperujących, 
samorządowców i zaproszonych 
gości, na czele m.in. z: wojewodą 
świętokrzyskim Bożentyną Pałką-
-Korubą, Marią Rasałą i Bożenną 


