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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Staszowskiego,
z okazji Świąt Wielkanocnych

składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń.

Niech ten szczególny czas pozwoli oderwać się
od trudów codzienności, a piękno nadchodzącej wiosny

zachowa w nas optymizm i pogodę ducha na kolejne dni roku.
Starosta Staszowski

Michał Skotnicki

Przewodniczący Rady Powiatu

Damian Sierant
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Z prac Rady i Zarządu Powiatu...

Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie V kadencji,  
w pełnym składzie

Z obrad 6. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Siedzą od lewej: członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy, członek Zarządu Powiatu Janusz Bąk, starosta staszowski, przewodniczący 
Zarządu Powiatu Michał Skotnicki, wiceprzewodniczący Rady Marek Chyla, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian 
Sierant, wiceprzewodniczący Rady Stanisław Walczyk, wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara i członek Zarządu Powiatu Adam 
Siekierski. Stoją od lewej: Stanisław Lech Zalewski, przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Jacek Nowak, 
Marcin Adamczyk, Mirosław Wyrzykowski, Grzegorz Rajca, przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania Kultury, Sportu i Turystyki 
Zbigniew Wiącek, Mirosław Ciepiela, przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Adam Kowal, przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Jerzy Karwasiński, przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej Andrzej Kruzel 
i Mariusz Zyngier.

Posiedzenie, które otworzył i pro-
wadził przewodniczący Rady Damian 
Sierant, odbyło się 26 lutego br. Jed-
nogłośnie przyjęto 4 projekty uchwał 
dotyczące: wyrażenia zgody na sprze-
daż lokalu mieszkalnego, znajdującego 
się przy ul. 11 Listopada w Staszowie, 
stanowiącego własność Powiatu 
Staszowskiego; uzupełnienia składu 
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych przy Staro-
ście Staszowskim o wicestarostę Toma-
sza Fąfarę; zmian w budżecie powiatu 
staszowskiego na 2015 rok i uzupeł-
nienia składu Komisji Oświaty, Wycho-
wania, Kultury, Sportu i Turystyki o rad-
nych: Janusza Bąka, Jerzego Chudego, 
Andrzeja Kruzla i Adama Siekierskiego.

Sprawozdanie z prac Zarządu Po-

Od lewej: wiceprzewodniczący Marek Chyla, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant 
i wiceprzewodniczący Stanisław Walczyk. 

wiatu między sesjami złożył starosta 
staszowski Michał Skotnicki, który przy 
okazji poinformował o aktualnym sta-
nie prac nad Strategią Rozwoju Powia-

tu Staszowskiego na lata 2014-2020 
i podziękował radnym oraz dyrekto-
rom jednostek organizacyjnych powia-
tu, a także powiatowym komendan-
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Z obrad 5. sesji Rady Powiatu 
w Staszowie

Mirosław Ciepiela, z prawej, po złożeniu ślubowania 
radnego został przyjęty w poczet Rady Powiatu 

w Staszowie V kadencji. Gratulacje składa 
przewodniczący Rady Damian Sierant.

Posiedzenie odbyło się w dniu 
23 stycznia br. Przed rozpoczęciem 
oficjalnych obrad, do składu Rady 
Powiatu oficjalnie został włączo-
ny radny Mirosław Ciepiela, który 
objął mandat radnego po Leszku 
Kopciu – burmistrzu miasta i gminy 
Staszów. Następnie radni i zapro-
szeni goście wysłuchali prezentacji 
Jacka Chylińskiego z Instytutu Wie-
dzy Obywatelskiej na temat projek-
tów nieodpłatnego poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego. 

Gościem honorowym obrad był 
poseł na Sejm RP Romuald Garczew-
ski, który poinformował radnych i 
zaproszonych gości, o przebiegu sej-
mowej pracy w pierwszych dniach, po 
zaprzysiężeniu w dniu 13 stycznia br. 
Poseł serdecznie zaprosił wszystkich 
obecnych do współpracy, którą będzie 
koordynować Biuro Poselskie miesz-

tom i inspektorom, za włączenie się do 
prac nad tym dokumentem. 

Przed zamknięciem sesji poruszo-
no sprawę intensywnej działalności 
firm w ostatnim czasie, podających 
się za dostawców energii elektrycz-

czące się na staszowskim Rynku nr 17.
W czasie obrad przegłosowano 

15 projektów uchwał, które dotyczy-
ły m.in.: ustalenia rozkładu godzin 
aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu staszowskiego w 2015 roku; 
przyjęcia sprawozdania z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Powiatu Staszowskiego za 2014 rok; 
uchwalenia planu pracy Rady Powia-
tu w Staszowie na 2015 rok; zatwier-
dzenia planu kontroli Komisji Rewi-
zyjnej Rady na 2015 rok; zatwier-
dzenia planów pracy Komisji Stałych 

Rady Powiatu w Staszowie na 2015 
rok oraz desygnowania delegata do 
Zgromadzenia Ogólnego Związku 
Powiatów Polskich – desygnowano 
starostę staszowskiego Michała Skot-
nickiego. Przed zamknięciem obrad 
radni powiatu i zaproszeni goście 
otrzymali ,,Strategię Rozwoju Powia-
tu Staszowskiego na lata 2014-2020” 
– tekst aktualny na dzień 23 stycznia 
2015 roku, z prośbą o uwagi i zgła-
szanie wniosków inwestycyjnych.

Tekst i foto: Jan Mazanka

nej. Firmy te, kontaktując się zwłasz-
cza z osobami starszymi, proponują 
zmianę dostawcy energii po prefe-
rencyjnej cenie. W związku z tym in-
formujemy, że Polska Grupa Energe-
tyczna nie przepisuje umów w miej-

scu zamieszkania odbiorcy, są one 
przepisywanie wyłącznie w biurach 
Polskiej Grupy Energetycznej Obrót, 
(czyt. na str. 11)

Tekst i foto: Michał Skrętek

Podczas obrad 5. sesji Rady Powiatu w Staszowie przegłosowano w sumie 15 projektów uchwał.

Gościem honorowym obrad był poseł na Sejm RP Romuald Garczewski, który poinformował radnych i zaproszonych 
gości o przebiegu swojej pracy sejmowej w pierwszych dniach po zaprzysiężeniu.
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Uchwalono budżet 
powiatu staszowskiego na 2015 rok

Starosta staszowski Michał Skotnicki, w imieniu własnym i członków 
Zarządu Powiatu, podziękował wszystkim osobom, które pracowały nad 
sporządzeniem budżetu powiatu. Z lewej: wicestarosta Tomasz Fąfara.

Na początku posiedzenia Stanisław Lech Zalewski złożył 
przyrzeczenie radnego, z prawej radny Andrzej Kruzel - 

przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej  
i Polityki Prorodzinnej.

Skarbnik powiatu staszowskiego Jolanta Piotrowska odczytała 2 opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach i uzasadniła celowość podjęcia projektów uchwał finansowych, m.in. w sprawie budżetu 

powiatu na 2015 rok. 

Na początku posiedzenia, ślubo-
wanie radnego złożył Stanisław Lech 
Zalewski, który postanowieniem 
komisarza wyborczego w Kielcach, 
przejął mandat po Grzegorzu Forka-
siewiczu, w związku z jego wyborem 
na wójta gminy Rytwiany. 

Po przegłosowaniu zapropono-
wanego przez przewodniczącego 
Rady Damiana Sieranta porządku 
obrad, a także protokołu z poprzed-
niej sesji, przystąpiono do proceso-
wania projektów uchwał. 

Rozpoczęto od przyjęcia projektu 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Powiatu Staszowskiego na 
lata: 2015-2024. Stosowną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Kielcach o projekcie uchwały odczy-
tała skarbnik powiatu staszowskiego 
Jolanta Piotrowska. Drugi projekt 
uchwały dotyczył uchwalenia budże-
tu powiatu staszowskiego na 2015 
roku. W tym przypadku, skarbnik 
Jolanta Piotrowska także odczytała 
opinię Regionalnej Izby Obrachun-
kowej o projekcie budżetu. Następ-
nie przewodniczący Komisji Stałych 
Rady Powiatu w Staszowie wyrazili 
pozytywne opinie o projekcie bu-
dżetu. Przy podjęciu uchwały bu-
dżetowej, oprócz jednego radnego, 
który wstrzymał się od głosowania, 

W dniu 30 grudnia br., w czasie obrad 4. sesji Rady Powiatu 
w Staszowie, przegłosowano 5 projektów uchwał, w tym najważniejszy, 
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok. 

wszyscy pozostali radni byli ,,za”. 
W dalszym ciągu głosowań przy-
jęto jeszcze trzy projekty uchwał, 
które dotyczyły: zmiany w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Powiatu 
Staszowskiego na lata 2014-2024, 
zmian w budżecie powiatu na 2014 
rok oraz uchwalenia Regulaminu Or-
ganizacyjnego Starostwa Powiato-
wego w Staszowie. 

Przed zakończeniem obrad, sta-
rosta staszowski Michał Skotnicki, w 
imieniu własnym i członków Zarzą-
du Powiatu, podziękował wszystkim 
osobom, które pracowały nad spo-
rządzeniem projektu uchwały bu-
dżetowej, na czele ze skarbnik Jolan-
tą Piotrowską. 

Dochody budżetu powiatu zapla-
nowano w wysokości 60.727.870,59 
zł, z tego: dochody bieżące w kwo-
cie 57.213.969,55 zł, a dochody ma-
jątkowe w wysokości 4.513.901,04 
zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 
59.272.130,59 zł, z tego: wydatki 
bieżące – 53.156.569,67 zł, a wydat-
ki majątkowe – 6.115.560,92 zł. Wy-
datki na programy i projekty reali-
zowane ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej 
oraz innych źródeł zagra-
nicznych, niepodlegających 
zwrotowi, realizowane w 

roku budżetowym, uchwalono w 
wysokości 5.581.424,55 zł, z tego: 
wydatki bieżące – 3.734.028,78 zł, a 
wydatki majątkowe – 1.847.395,77 
zł. Planowaną nadwyżkę budżetu 
powiatu w kwocie - 2.455.740,00 
zł, w całości przeznaczono na spła-
tę rat kredytów. W budżecie utwo-
rzono rezerwy: ogólną w wysokości 
- 83.510,00 zł oraz celową w wyso-
kości - 106.300,00 zł, z przeznacze-
niem na realizację zadań z zakresu 
zarządzania kryzysowego.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Wsparcie dla przedsiębiorców  
z nowych funduszy UE

Merytorycznie konferencję przy-
gotowali pracownicy Departamentu 
Polityki Regionalnej Urzędu Marszał-
kowskiego i oni też wygłosili więk-
szość referatów. Spotkanie rozpoczął 
członek Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego Kazimierz Kotowski, któ-
ry przedstawił aktualny stan prac nad 
uruchomieniem Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020 
oraz wyniki negocjacji z Komisją Euro-
pejską jego uwarunkowań. Na realiza-
cję projektów w ramach RPOWŚ 2014-
2020 zostanie przeznaczone 1 mld 364 
mln 543 tys. 573 euro, czyli ponad 5,5 
mld zł. Program będzie finansowa-
ny z dwóch funduszy strukturalnych: 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego – projekty gospodarcze i 
infrastrukturalne, 7 osi priorytetowych 
– pula środków: 980 mln 704 tys. 066 
euro i z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego – projekty prozatrudnieniowe 
i społeczne, 3 osie priorytetowe plus 
pomoc techniczna - pula środków: 383 
mln 839 tys. 507 euro.

Programem, znaczącym na lata 
2014-2020, ze środkami w wysokości 
13 mld 513 mln 295 tys. euro, jest także 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
którego głównym celem jest poprawa 
konkurencyjności rolnictwa, zrówno-
ważone zarządzanie zasobami natural-
nymi i działania w dziedzinie poprawy 
klimatu oraz zrównoważony rozwój te-
rytorialny obszarów wiejskich. Założe-
nia PROW, w tym także zasady wdraża-
nia Lokalnych Strategii Rozwoju Lider, 
przybliżyła Mirosława Mochocka – z-ca 
dyr. Świętokrzyskiego Biura Rozwoju 
Regionalnego w Kielcach. 

Temu tematowi była poświęcona konferencja, jaka odbyła się w dniu 16 lutego br. w auli Politechniki Święto-
krzyskiej w Kielcach, z udziałem władz województwa świętokrzyskiego, przedsiębiorców, pracowników nauki, 
samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Pierwsze wystąpienie wicemarszałka Kazimierza 
Kotowskiego dotyczyło aktualnego stanu prac 
nad uruchomieniem Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020.

W konferencji udział wzięło ponad 500 słuchaczy. 

W czasie rozmów i dyskusji z uczestnikami konferencji, od lewej: z-ca dyr. Departamentu Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przemysław Janiszewski, dyr. Departamentu Polityki 

Regionalnej Grzegorz Orawiec, kierownik Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach  
i z-ca dyr. Departamentu Polityki Regionalnej Tomasz Janusz.

Założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
przybliżyła Mirosława Mochocka – z-ca dyr. 

Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego  
w Kielcach.

Podczas dyskusji nad perspektywą finansową 
2014-2020: rektor Politechniki Świętokrzyskiej 

prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak i dyrektor 
Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego w Kielcach Grzegorz Orawiec.

projektów. Dużym wyzwaniem jest 
również przygotowanie elektronicz-
nego generatora wniosków o dofi-
nansowanie.

Wszelkich informacji dotyczących 
zasad ubiegania się o środki z fundu-
szy europejskich i krajowych, w nowej 
perspektywie finansowej 2014-2020, 
można uzyskać w Głównym Punkcie 
Informacyjnym w Kielcach, ul. św. 
Leonarda 1, tel. 41 343 22 95, lub w 
Lokalnych Punktach: w Busku-Zdroju, 
Al. Mickiewicza 15, tel. 41 378 12 06 
oraz w Sandomierzu, ul Mickiewicza 
34, tel. 15 832 33 54.

Tekst i foto: Jan Mazanka 

Podczas konferencji poinformo-
wano również o bieżących pracach 
prowadzonych w kierunku jak naj-
szybszego rozpoczęcia konkursów 
i wydatkowania środków, dotyczą-
cych: opracowania instrukcji wyko-
nawczych, wzorów i formularzy do-
kumentów aplikacyjnych m.in. stu-
diów wykonalności, biznesplanów, 
pre-umów i umów, a także przygo-
towania szczegółowego opisu osi 
priorytetowych i kryteriów wyboru 
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W dniu 10 stycznia br., pożegnaliśmy 

śp. Józefa Kręcisza
Całe swoje zawodowe życie 

związany był z drogownictwem i ziemią staszowską.
Ostatnio, w latach 1999 – 2008, do przejścia na emeryturę, 

pracował na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie.
Był osobą niezwykle kompetentną, o wyjątkowej kulturze osobistej 

oraz chęci współpracy i pomocy potrzebującym.  
Śp. dyr. Józef Kręcisz pozostanie w naszej pamięci jako wybitny fachowiec, 

dobry człowiek i najlepszy kolega.

Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie

Starosta staszowski Michał Skotnicki podziękował za 
uwzględnienie powiatu staszowskiego przy podziale 
środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Podczas podpisywania umowy z wykonawcą zadania Firmą Transportowo-Budowlano-Drogową ,,DYLMEX”, 
od lewej: prezes Tomasz Dyl, Renata Hynek - główna księgowa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie, 

Rafał Suska – dyr. Zarządu i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Promesa na drogi

Niebawem rozpoczęcie  
remontów dróg powiatowych

Wśród zaproszonych na spotka-
nie był starosta staszowski Michał 
Skotnicki, który odebrał promesę o 
wartości 1 mln 300 tys. zł, co po-
zwoli na wyremontowanie 5,2 km 
odcinków dróg na trasach: Połaniec 
- Łyczba, Kurozwęki – Korytnica, 
Bogoria - Pokrzywianka, Niemścice - 
Ponik i Korzenno – Rudki. Wysokość 
promes umożliwi sfinansowanie 
80% wartości kosztów zaplanowa-

W dniu 26 lutego br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, 
wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba wręczyła samorzą-
dowcom z terenu województwa promesy dotacyjne z puli Minister-
stwa Administracji i Cyfryzacji, z przeznaczeniem na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych.

nych robót, natomiast szacunko-
wa ich wartość wynosi 1 mln 625 
tys. zł. Potrzebne 20% w wysoko-
ści 325 tys. zł, wniosą solidarnie: 
Powiat Staszowski oraz Gminy, na 
których terenie prace będą wykony-
wane. Zarząd Dróg Powiatowych w 
Staszowie przystąpił do rozpoczęcia 
procedur przetargowych na wyko-
nanie powyższych zadań.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Powiat Staszowski w ramach Na-
rodowego Programu Przebudowy 
Dróg w roku 2015 zrealizuje m.in. 
zadanie pn. ,,Przebudowa odcinków  
dróg powiatowych na terenie Powia-
tu Staszowskiego w 2015 r., w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeń-
stwo – Dostępność – Rozwój”. 

Wykonane zostaną następujące 
zadania: przebudowa odcinka dro-
gi powiatowej nr 0835T Grzybów 
– Wymysłów w m. Koniemłoty; prze-
budowa odcinka nr 0791T Sztom-
bergi – Sulisławice w m. Sztomber-
gi; przebudowa odcinka nr 0855T w 
m. Ruszcza; przebudowa odcinka nr 
0105T Stopnica – Oleśnica – Połaniec 
w m. Oleśnica; przebudowa odcinka 
nr 0813T Wiśniówka – Niekrasów w 

m. Strzegom oraz budowa odcin-
ka drogi powiatowej nr 0780T Wola 
Malkowska – Bogoria – Klimontów w 
m. Wola Malkowska. 

Łączna długość przebudowywa-

nych dróg to  5 427 m, a wartość ro-
bót po przetargu wynosi 2 mln 342 
tys. zł, z czego wysokość dotacji z bu-
dżetu państwa to: 1 mln 171 tys. zł, 
udział Powiatu - 461 tys. zł, natomiast 
udział gmin na terenie których wyko-
nywane będą roboty wyniesie łącznie 
710 tys. zł. Termin zakończenia robót  
ustalono na dzień 31 sierpnia br.  

Tekst i foto: Michał Skrętek
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Koledze Radnemu

Jerzemu Karwasińskiemu
wyrazy najgłębszego współczucia 

z powodu śmierci Matki

śp. 
Władysławy 

Karwasińskiej 
składają: 

członkowie Rady i Zarządu Powiatu
w Staszowie 

Koledze

Jerzemu Krauze
wyrazy najgłębszego współczucia 

z powodu śmierci Matki

śp. 
Henryki 
Krauze 

składają: 

Koledzy i Koleżanki  
ze Starostwa Powiatowego w Staszowie 

Po otwarciu obrad przez starostę 
staszowskiego Michała Skotnickiego, 
sprawozdania i informacje o stanie 
bezpieczeństwa w swoich obszarach 
przedstawili: komendant powiatowy 
policji w Staszowie insp. Tomasz Śli-
wiński, komendant PSP w Staszowie 
st. bryg. Grzegorz Ciepiela i powiato-
wy inspektor sanitarny Bożena Głaz. 
Wszystkie sprawozdania zostały przy-
jęte jednogłośnie. W punkcie ,,wolne 
wnioski” głos zabrał m.in. wójt gmi-

Wspólne posiedzenie Komisji i Zespołu
W dniu 17 marca br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie, obradowali w trybie zwy-

kłym członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego. W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz Zespołu: komendanci służb powiatowych, 
inspektorzy powiatowi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawiciele Nadleśnictwa Staszów, 
kierownik Zbiornika Wodnego Chańcza, przedstawiciel Rejonu Dróg Wojewódzkich w Staszowie, naczelnicy 
wydziałów starostwa oraz wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu staszowskiego. 

ny Oleśnica Leszek Juda, który zwrócił 
się z prośbą o pomoc przy budowie 
lądowiska dla Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, którego gmina nie po-
siada, w związku z czym niemożliwy 
jest szybki transport osoby potrzebu-
jącej nagłej pomocy.

W drugiej części obrad ,,Założenia 
Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego oraz plan działań na 
rok 2015” przedstawił inspektor An-
drzej Sałata. Przedstawiona została 

również informacja o planowanych 
konsultacjach Społecznych Planu Za-
rządzania Ryzykiem Powodziowym. 
Sytuację Zbiornika Wodnego Chań-
cza przedstawił kierownik Jarosław 
Kubica informując, iż zbiornik posia-
da 11 mln m3 zapasu powodziowego. 
Pod koniec obrad starosta staszowski 
Michał Skotnicki podziękował wszyst-
kim uczestnikom za przybycie oraz 
udział w obydwu posiedzeniach.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego prowadzili: starosta staszowski Michał Skotnicki 
i wicestarosta Tomasz Fąfara.
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Szanowni Państwo,
12 lutego 2015 roku nastąpiło przyjęcie przez Komisję Europejską 

ostatecznego kształtu Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, a tym samym zakończe-
nie długiego okresu intensywnych prac i negocjacji nad najważniejszym 
dla naszego województwa dokumentem programowym. 

Dofinansowanie przyznane Województwu Świętokrzyskiemu w 
ramach Polityki spójności w nowej perspektywie finansowej to ogrom-
na szansa na rozwój oraz wsparcie inicjatyw, które mogą przysłużyć się 
wzrostowi gospodarczemu naszego regionu. Odpowiednie zainwesto-
wanie europejskich środków strukturalnych wymaga dobrej strategii, 
stąd przygotowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 było trudnym i wielomiesięcz-
nym procesem prac nad jego zapisami. Ze względu na swoją wagę, doku-
ment ten był przedmiotem szerokich konsultacji społecznych, spotkań 
grup roboczych oraz eksperckich, a w finalnym etapie, najważniejszych 
negocjacji z Komisją Europejską. W efekcie kompromisu wypracowane-
go podczas czterech spotkań negocjacyjnych program został przekaza-
ny do zatwierdzenia w grudniu 2014 r., a ostateczna wersja dokumentu 
przyjęta została przez Komisję Europejską w lutym br. 

Na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przeznaczo-
no alokację w wysokości ponad 1,364 mld EUR. Program jest finanso-
wany z dwóch funduszy strukturalnych:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – projekty infra-
strukturalne;

Europejskiego Funduszu Społecznego – projekty społeczne i proza-
trudnieniowe.

Realizacji Programu przyświeca założenie, którym jest wzmacnia-
nie przewagi konkurencyjnej Województwa Świętokrzyskiego poprzez 
pobudzanie jego potencjału rozwojowego i wzrostu gospodarczego oraz 
podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu. Dwufunduszowość 
Programu sprzyja tym założeniom i pozwoli na lepsze skoordynowanie 
projektów, tak aby były one bardziej efektywne.

Najważniejszym celem Regionalnego Programu Operacyjnego jest 
budowa konkurencyjnej i silnej gospodarki Województwa Świętokrzy-
skiego

Z uwagi na progospodarczy charakter Programu, w nowej perspek-
tywie finansowej województwo stawia na innowacje, przedsiębiorczość, 
energetykę a także na projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego. 
Na ten typ projektów zostanie przeznaczona niemal połowa dostępnej w 
ramach Programu alokacji.

Istotnym elementem przewidzianym do finansowania w nowej per-
spektywie UE jest wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
Silny akcent położony będzie ponadto na wzmocnienie otoczenia bizne-
su, umożliwienie przedsiębiorcom realizacji wspólnych przedsięwzięć, 
wypromowanie oferty eksportowej świętokrzyskich firm, uzbrajanie 
przez samorządy terenów inwestycyjnych z myślą o przyciągnięciu ka-
pitału zewnętrznego, a także wsparcie dla osób chcących założyć dzia-
łalność gospodarczą. 

Działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsię-
biorstw będą obejmowały zarówno pomoc finansową w zakupie no-
woczesnego sprzętu, maszyn jak również usług wsparcia dla biznesu, 
wspieranie regionalnych podmiotów gospodarczych oraz pomoc przed-
siębiorczości w zakresie inkubacji firm wchodzących na rynek. 

Pracując nad zapisami Programu Samorząd Województwa we 
współpracy z lokalnymi partnerami ze świata biznesu i nauki wybrał 
najbardziej obiecujące rozwojowo gałęzie gospodarki województwa 
świętokrzyskiego tzw. inteligentne specjalizacje regionu. Wśród nich 
znalazł się: przemysł metalowo-odlewniczy; zasobooszczędne budow-
nictwo; nowoczesne rolnictwo; przetwórstwo spożywcze i turystyka 

zdrowotna i prozdrowotna – główne 
specjalizacje. Dodatkowo zostały 
wyodrębnione trzy specjalizacje ho-
ryzontalne: technologie informa-
cyjno – komunikacyjne; zrówno-
ważony rozwój energetyczny 
oraz branża targowo-kon-
gresowa. Środki kierowane 
dla przedsiębiorców kon-
centrować się będą przede 
wszystkim na tych właśnie 
najważniejszych sektorach, sprzyjając tym samym podniesieniu konku-
rencyjności gospodarki województwa.

Szczególnie ważne w oparciu o zapisy Programu będzie wspieranie 
gospodarki opartej na wiedzy tj. skupionej wokół nauki, edukacji i go-
spodarki. Dlatego też, dostępne środki unijne inwestowane będą w sty-
mulowanie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, współ-
pracę z uczelniami, w działalność gospodarczą oraz tworzenie nowych 
miejsc pracy.

Z uwagi na ogromne znaczenie dla powodzenia procesów rozwojo-
wych regionu, obok wsparcia infrastruktury, ważne jest także podwyż-
szanie poziomu kapitału społecznego. W ramach Programu zaplano-
wano szereg działań zapewniających: dostęp do zatrudnienia osobom 
poszukującym pracy, służących wsparciu samozatrudnienia oraz umoż-
liwiających dostęp do doradztwa i szkoleń zawodowych dla przedsię-
biorców i pracowników. Poza tym wspierane będą projekty dotyczące 
walki z wykluczeniem społecznym i służące poprawie w dostępie do 
wysokiej jakości usług publicznych (m.in. żłobki, przedszkola, opieka 
zdrowotna, edukacja szkolna.)

Zgodnie z przyświecającą perspektywie finansowej 2014-2020 za-
sadą koncentracji, środki finansowe w ramach Programu zostały także 
skierowane na obszary wymagające najpilniejszego wsparcia w ramach 
tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), które charakteryzują się 
specyficznym potencjałem i potrzebami tj.:
• obszar funkcjonalny Miasta Kielce;
• obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych;
• miasta tracące swoje funkcje społeczno – gospodarcze;
• obszar uzdrowiskowy;
• obszar Gór Świętokrzyskich.

W latach 2014-2020 ważnym elementem wsparcia będzie wzmocnienie 
obszarów miejskich. Nowym Instrumentem ukierunkowanym na te obszary 
będzie działanie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Formuła ZIT reali-
zowana będzie na terenie miasta Kielce i 11 okolicznych gmin i dotyczyć 
będzie m in. poprawy dostępności terytorialnej, polepszeniu środowiska 
naturalnego, wsparciu efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej, rozwinięciu mobilności miejskiej oraz rozwoju edukacji. 

Istotne jest, iż w ramach RPOWŚ 2014-2020 wspierane będą także 
projekty dotyczące infrastruktury transportowej, ochrony środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Silny akcent położony będzie 
także na wielokierunkową rewitalizację obszarów – ekonomiczną, spo-
łeczną oraz fizyczną oraz wsparcie infrastruktury zdrowotnej, usług spo-
łecznych oraz edukacyjnej.

W kontekście zatwierdzenia Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Komisję 
Europejską, obecnie trwają prace na system uruchomienia i wdrażania 
Programu. Przewiduje się, iż pierwsze konkursy zostaną ogłoszone na 
przełomie III i IV kwartału 2015 r.

Doświadczenia, które posiadamy, zwłaszcza w zakresie wzorcowego 
przebiegu wdrażania RPOWŚ 2007-2013, a co za tym idzie wysokiego 
poziomu absorbcji środków na tle Polski, stanowią gwarancję, iż Woje-
wództwo Świętokrzyskie w pełni wykorzysta nowe szanse w kolejnych 
latach.

Życząc powodzenia w nowej perspektywie,
Kazimierz Kotowski

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

RPOWŚ 2014-2020
strategią dla wielokierunkowego rozwoju 

Województwa Świętokrzyskiego



9

RPO 2014-2020:
dla gospodarki województwa

Na jakie zadania zostanie położony 
nacisk w ramach perspektywy finan-
sowej 2014-2020?

Kazimierz Kotowski, członek Zarzą-
du Województwa: - Najważniejszym 
celem będzie budowa konkurencyjnej 
i silnej gospodarki województwa świę-
tokrzyskiego. Działania programowa-
ne w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego w głównej mierze ukierun-
kowane będą na wzmacnianie prze-
wagi konkurencyjnej naszego regionu, 
stąd priorytetowo realizowane będą 
przedsięwzięcia wspierające najbar-
dziej obiecujące obszary rozwojowe, 
w tym przemysł metalowo-odlewni-
czy, zasobooszczędne budownictwo, 
nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo 
spożywcze oraz turystykę zdrowotną 
i prozdrowotną. Są to sektory gospo-
darki, które zaliczone zostały do głów-
nych, inteligentnych specjalizacji na-
szego regionu. W nowej perspektywie 
unijnej stawiamy na innowacje i przed-
siębiorczość, energetykę i projekty z 
zakresu społeczeństwa informacyjne-
go. Na obszary te przeznaczona zosta-
nie niemal połowa środków dostęp-
nych w ramach RPOWŚ 2014-2020. 
Szczególnie istotne będzie dla nas 
wspieranie gospodarki opartej na wie-
dzy, a zwłaszcza współpracy w ramach 
trójkąta: nauka – edukacja - gospodar-
ka. Stąd pomoc unijna skupiona będzie 
na stymulowaniu aktywności badaw-
czo-rozwojowej przedsiębiorstw, ich 
współpracy z uczelniami, inwestycjach 
w działalność innowacyjną oraz two-
rzeniu nowych miejsc pracy. 

Jaki ma to przynieść efekt?
Realizacja tych działań przyczyni się 

do poprawy konkurencyjności przedsię-
biorstw, zapewni też firmom możliwość 
skuteczniejszego funkcjonowania za-
równo na rynku krajowym, jak też mię-
dzynarodowym. 

Na co jeszcze kładzie nacisk nowy 
Regionalny Program Operacyjny?

Istotne znaczenie będą miały także 
projekty dotyczące infrastruktury trans-
portowej, ochrony środowiska natural-
nego i dziedzictwa kulturowego. Poza 
tym w ramach Programu wspierane 
będą projekty, dotyczące walki z wy-
kluczeniem społecznym, służące popra-
wie dostępu do wysokiej jakości usług 
publicznych (m.in. żłobki, przedszkola, 
opieka zdrowotna, edukacja szkolna), 
zapewnieniu dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy, wsparciu 
samozatrudnienia czy zapewnieniu do-

stępu do doradztwa i szkoleń zawodo-
wych dla przedsiębiorców i pracowni-
ków.

Generalnie, realizacja Programu ma 
przynieść zdynamizowanie rozwoju 
gospodarki województwa, w oparciu 
o nowe rozwiązania technologiczne i 
wzrost poziomu kapitału społecznego.

Zgodnie z przyświecającą nowej per-
spektywie finansowej zasadą koncentra-
cji zasobów, środki skierowane będą w 
znacznym stopniu na obszary wymaga-
jące najpilniejszego wsparcia w ramach 
zidentyfikowanych tzw. Obszarów Stra-
tegicznej Interwencji, które charakte-
ryzują się specyficznym potencjałem i 
potrzebami. Wyszczególnione zostały: 
obszar funkcjonalny Miasta Kielce, ob-
szary wiejskie o najgorszym dostępie do 
usług publicznych, miasta tracące swoje 
funkcje społeczno-gospodarcze, a także 
obszar uzdrowiskowy i Gór Świętokrzy-
skich.

Wsparcie rozwoju polskich miast 
zostało określone jako jedno z kluczo-
wych zadań w kolejnej perspektywie 
finansowej UE. Na jak duże wsparcie 
może liczyć pod tym względem woj. 
świętokrzyskie? 

Nadal jest ogromna potrzeba 
wzmocnienia obszarów, które charakte-
ryzują się różnego rodzaju problemami 
społecznymi, wynikającymi z przemian 
gospodarczych. Nowym instrumentem 
polityki miejskiej jest narzędzie Zinte-
growane Inwestycje Terytorialne, które 
pozwala realizować projekty, łączące 
działania finansowane zarówno z EFRR 
jak i EFS. Formuła ta będzie realizowana 
na terenie miasta Kielce oraz w 11 oko-
licznych gminach. Działania w ramach 
ZIT skoncentrowane będą na poprawie 
dostępności transportowej, stanu środo-
wiska naturalnego, wsparciu efektywno-
ści energetycznej budynków użyteczno-
ści publicznej, poprawie zrównoważonej 
mobilności miejskiej oraz na rozwoju 
edukacji. Przewidzieliśmy na to kwotę 
ponad 82 mln euro. 

Równie ważne miejsce w kontekście 
rozwoju regionu zajmie rewitalizacja, 
jednak z podejściem dużo szerszym do 
tego zagadnienia niż w ubiegłej perspek-
tywie finansowej. Działania skierowane 
będą nie tylko na poprawę jakości życia 
i walorów estetycznych danego obszaru, 
ale przede wszystkim na przywrócenie 
na nim aktywności gospodarczej i spo-
łecznej. Tu pula środków wyniesie ok. 50 
mln euro.

W ubiegłym roku Urząd Marszał-
kowski zbierał informacje od poten-

cjalnych beneficjentów nowego RPO 
- w jakich obszarach zainteresowanie 
dotacjami jest duże lub mniejsze od 
oczekiwanego? 

Pozyskiwanie informacji odbyło się w 
formie opracowanych przez Urząd Mar-
szałkowski wzorów kart informacyjnych, 
skierowanych do jednostek samorządu 
terytorialnego, do uczelni wyższych, szpi-
tali i instytucji otoczenia biznesu. Wypeł-
nione przez potencjalnych wnioskodaw-
ców karty stanowią doskonały materiał 
informacyjny na temat zainteresowania 
różnymi rodzajami wsparcia, przewi-
dzianymi na lata 2014-2020. Ważnym 
elementem tej kompleksowej informa-
cji były również ankiety skierowane do 
świętokrzyskich przedsiębiorców. Wśród 
jednostek samorządu terytorialnego naj-
więcej złożonych projektów dotyczyło 
zakresu ochrony środowiska naturalne-
go, infrastruktury drogowej oraz inwe-
stycji w edukację. Wśród instytucji oto-
czenia biznesu, uczelni wyższych, szpitali 
oraz jednostek podległych Samorządowi 
Województwa Świętokrzyskiego najczę-
ściej wybierane były projekty badawcze, 
z zakresu infrastruktury usług kultury i 
ochrony zdrowia oraz termomoderniza-
cji. Z kolei wśród przedsiębiorców naj-
większym zainteresowaniem cieszyły się 
projekty z zakresu B+R, rozwoju techno-
logicznego i innowacji oraz podnoszenia 
konkurencyjności. Przedsiębiorcy chcą 
też inwestować w obszar energii odna-
wialnej i poprawy efektywności energe-
tycznej. 

Jak zamierzają Państwo zachęcić 
beneficjentów do korzystania z do-
stępnych środków? 

Planujemy szereg działań informa-
cyjno-promocyjnych tj. cykl konferencji, 
spotkania w terenie i ogłoszenia w me-
diach. Ponadto, w województwie dzia-
łają punkty, gdzie można uzyskać nie-
zbędne informacje na temat funduszy 
europejskich. Już zainicjowaliśmy cykl 
spotkań w gminach i powiatach dotyczą-
cych programów unijnych. Jesteśmy tak-
że w trakcie przygotowywania aplikacji, 
która pozwoli wypełnić wniosek poprzez 
stronę internetową. Tego typu system 
nie był poprzednio dostępny. Liczymy 
też, że strona internetowa dedykowana 
RPO zapewni dostęp do rzetelnej i wy-
czerpującej informacji o programie. 

Kiedy ruszy faktyczna realizacja Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 – 2020? 

Cały ubiegły rok był czasem wytężo-
nej pracy nad kształtem nowego RPO dla 
woj. świętokrzyskiego. Obecnie znajdu-
jemy się w finalnej fazie negocjacji pro-
gramu z Komisją Europejską, a faktyczna 
realizacja programu powinna ruszyć w 
połowie bieżącego roku. 

Dziękuję za rozmowę.
Iwona Sinkiewicz.

Rozmowa z Kazimierzem Kotowskim, członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
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W kategorii ,,Osobowość Roku 2014” wyróżnienie otrzymali: Jerzy i Barbara Stuhrowie.

Dyplom w Sali Kolumnowej Zamku Królewskiego w 
Warszawie, odebrał dyr. staszowskiego szpitala  

dr n. med. Marek Tombarkiewicz.

Przemawia dr n. med. Marek Balicki, członek jury 
konkursu i były minister zdrowia.

Dyplomy laureatom konkursu ,,Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2014” wręczono w Sali Kolumnowej  
Zamku Królewskiego w Warszawie.

Staszowski szpital liderem innowacji w 2014 roku
Kapituła konkursu ,,Sukces 

Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy 
Medycyny 2014” przyznała Samo-
dzielnemu Publicznemu Zespoło-
wi Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Staszowie wyróżnienie w kategorii 
,,Innowacyjny Szpital”.

Jury doceniło działalność przy-
szpitalnego Ośrodka Badań Klinicz-
nych, który sprawia, że pacjenci są 
leczeni bezpłatnie, według wysokich 
standardów, obwiązujących w lecze-
niu klinicznym na świecie. W uza-
sadnieniu decyzji o uhonorowaniu 
staszowskiego szpitala, stwierdzono, 
cyt.: ,,Członkowie kapituły konkursu 
są przekonani, że wyróżnienie w ka-
tegorii: ,,Lider Roku w Ochronie Zdro-
wia 2014 – Innowacyjny Szpital”, 
zostało przyznane za najbardziej od-
powiednie przedsięwzięcie”. Ośrodek 
Badań Klinicznych zo-
stał oficjalnie otwarty 
w dniu 29 listopada 
2013 roku. Stosowny 
dyplom ,,Lidera In-
nowacyjny Szpital”, 
dyrektor staszowskiej 
placówki dr n. med. 
Marek Tombarkiewicz 
odebrał podczas gali, 
jaka w dniu 14 stycz-
nia br., odbyła się w 
Zamku Królewskim w 
Warszawie. 

Oprócz staszow-
-skiego szpitala, 
wśród 22 laureatów 
nagród głównych i 
wyróżnień, znaleźli się 

m.in.: • w kategorii: Menedżer Roku 
2014 w Ochronie Zdrowia: Krystyna 
Pieczyńska z Zachodniopomorskie-
go Centrum Onkologii w Szczecinie i 
Wojciech Puzyna z Centrum Medycz-
nego „Żelazna” w Warszawie, • w ka-
tegorii: Lider Roku 2014 w Ochronie 
Zdrowia - działalność charytatywna: 
Fundacja Radia 
ZET, • w kategorii: 
Lider Roku 2014 - 
zdrowie publiczne: 
Krajowe Centrum 
ds. AIDS, • w ka-
tegorii Osobowość 
Roku 2014: Jerzy 
i Barbara Stuhro-
wie, • W kategorii: 
Lider Roku 2014 - 
media i PR: Judyta 
Watoła i Dariusz 
Kortko za ,,Reli-
ga. Biografia naj-
słynniejszego pol-
skiego kardiochi-
rurga”. Nagrodą 

Specjal-
ną Me-
nedżera 
Zdrowia 
u h o n o -
r o w a n o 
Z e s p ó ł 
lekarzy z 
Uniwersy-
t e c k i e g o 
S z p i t a l a 
Klinicznego 
we Wro-
cławiu pod 
kierownic -
twem prof. W ł o d z i m i e r z a 
Jarmundowicza i dr. Pawła Tabakowa 
za innowacyjny zabieg przeszczepu 
własnych komórek gleju węchowego, 
połączonego z rekonstrukcją rdzenia 
nerwu wszczepami z nerwów obwo-
dowych.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: terMedia
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Od lewej: Jerzy Trębliński – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, wójt gminy Bogoria Władysław 
Brudek, Marian Stępień – przedstawiciel NSZZ Rolników Indywidualnych ,,Solidarność” - Świętokrzyska Rada Wojewódzka, Anna Grajko - przewodnicząca Powiatowej Rady Rynku 

Pracy, wójt gminy Łubnice, Krzysztof Urbański – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Maria Gil – przedstawicielka Świętokrzyskiego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Województwa Świętokrzyskiego, Jan Skuza – przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego, Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców 
w Kielcach, Jerzy Kwiecień – przedstawiciel Staszowskiej Izby Gospodarczej, Janusz Bąk – przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Sebastian Świetlik – reprezentujący Polską 

Konfederację Pracodawców Prywatnych - Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych oraz wicestarosta Tomasz Fąfara i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Posiedzenie Powiatowej Rady 
Rynku Pracy w Staszowie, 

prowadził dyr. Benedykt Kozieł.

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Przeczytaj zanim podpiszesz!

Sprawozdanie z działalności Po-
wiatowego Urzędu Pracy w 2014 roku 
i informację o bieżącej sytuacji na 
rynku pracy przedstawił dyr. Benedykt 
Kozieł. W końcu 2014 roku, w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Staszowie 
zarejestrowanych było 3640 osób, 

W dniu 3 lutego br., w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Staszowie, 
obradowała Powiatowa Rada Rynku 
Pracy. Posiedzenie prowadziła prze-
wodnicząca Rady Anna Grajko - wójt 
gminy Łubnice. Porządek obrad obej-
mował m.in.: opiniowanie kierunków 
wydatkowania środków Funduszu 
Pracy w 2015 roku oraz zasad organi-
zowania i finansowania form przeciw-
działania bezrobociu.

a stopa bezrobocia wynosiła 11,4%. 
W odniesieniu do końca 2013 roku, 
liczba bezrobotnych zmniejszyła 
się o 513 osób, a stopa bezrobocia 
o 1,4%. Limit środków ustalony dla 
powiatu staszowskiego na przeciw-
działanie bezrobociu w 2015 roku ak-
tualnie wynosi 6,5 mln zł. W ramach 
tej kwoty przewiduje się kontynu-
owanie umów zawartych w drugiej 
połowie poprzedniego roku, udział 
w realizacji programu regionalnego 
na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych zamieszkałych na wsi, 
a także udział w projektach współfi-
nansowanych z: Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Święto-
krzysk iego 
czy z Pro-
gramu Wie-
dza Eduka-
cja Rozwój. 
Wśród po-
d e j m o w a -
nych form 
d z i a ł a n i a 
dominować 
będą: staże, 
prace inter-
w e n c y j n e , 
przyznawa-
nie środków 
na podjęcie 
działalności gospodarczej, refundacje 
kosztów tworzonych stanowisk pracy 
oraz szkolenia. 
Tekst: Benedykt Kozieł, foto: Jan Mazanka

Pod takim hasłem w ubiegłym 
roku prowadzona była kampania 
społeczna, mająca na celu zwró-
cenie uwagi na ryzyko związane z 
zawieraniem umów finansowych. 

O tym jak ważna jest to zasada 
nie trzeba nikogo przekonywać, a 
wiele osób osobiście przekonało się o 
tym, że nie warto bezgranicznie ufać 
w ustne zapewnienia przedstawicieli 
handlowych, konsultantów, czy tele-
marketerów. Bezwzględnie czytajmy 
dokumenty, które podpisujemy, a 
szczególną ostrożność zachowajmy, 
gdy decydujemy się zawrzeć umowę 
w czasie wizyty przedstawiciela han-
dlowego w naszym domu lub przy 
podpisywaniu umowy w obecności 
kuriera po wcześniejszym telefonicz-

nym uzgodnieniu warunków umowy. 
W ostatnim czasie do biura Po-

wiatowego Rzecznika Konsumentów 
wpływają liczne skargi od Konsumen-
tów, którzy podpisując dokumenty 
bez ich czytania dokonali nieświado-
mie zmiany dostawcy energii elek-
trycznej, czy też zmiany operatora te-
lekomunikacyjnego. Opisywany sche-
mat działania w różnych przypadkach 
wygląda dość podobnie, uprzejmy i 
miły przedstawiciel handlowy infor-
muje o likwidacji biura obsługi klienta, 
lub przebudowie linii energetycznej, 
co wymusza konieczność podpisania 
dokumentów. Dokumenty te, sporzą-
dzone drobną czcionką, niemożliwą 
wręcz do przeczytania, szczególnie 
dla osoby starszej, okazują się osta-

tecznie umową zawieraną z innym 
podmiotem. Problemów takich moż-
na oczywiście uniknąć nie podpisując 
żadnych dokumentów, których nie 
jesteśmy w stanie przeczytać, a jeżeli 
już podpisaliśmy to pamiętajmy, że w 
ciągu 14 dni można od takiej umowy 
odstąpić bez żadnych konsekwencji. 
W tym celu należy wysłać na piśmie, 
najlepiej listem poleconym, oświad-
czenie o odstąpieniu od umowy na 
adres przedsiębiorcy, z którym ją za-
warliśmy. 

W razie potrzeby można skorzy-
stać z pomocy Powiatowego Rzeczni-
ka Konsumentów w Staszowie (Sta-
rostwo Powiatowe w Staszowie, ul. 
Piłsudskiego 7, pok. 26, tel.: 15 866 
50 64). 

Waldemar Wołczyński
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

w Staszowie
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Romuald Garczewski 
posłem na Sejm RP VII kadencji 

Biuro poselskie otwarte

Sala obrad Sejmu w dniu 13 stycznia br. Romuald Garczewski, w środku, był jednym z 3 posłów, którzy 13 stycznia br. 
złożyli ślubowanie i rozpoczęli pracę parlamentarną.

Przed wejściem do biura wszystkich zebranych powitał poseł Romuald Garczewski.

Gratulacje posłowi Romualdowi Garczewskiemu składa 
starosta staszowski Michał Skotnicki.

Z przyjęcia mandatu po Jaro-
sławie Górczyńskim, w związku z 
kontynuacją prac w strukturach sa-
morządu województwa, zrezygno-
wał członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotow-

W dniu 13 stycznia br., Romuald Garczewski złożył ślubowanie posel-
skie, obejmując tym samym mandat po świętokrzyskim pośle PSL Jaro-
sławie Górczyńskim, który w ostatnich wyborach samorządowych został 
wybrany na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. 

ski. Poseł Romuald Garczewski ma 
53 lata, jest absolwentem Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Święto-
krzyskiej. Bezpartyjny, był założycie-
lem Staszowskiej Izby Gospodarczej. 
W latach 1999-2002 pełnił funkcję 

radnego powiatu staszowskiego. W 
2002 roku wybrany na stanowisko 
burmistrza miasta i gminy Staszów. 
W kadencji 2006-2010 pełnił funkcję 
starosty staszowskiego i ponownie 
radnego powiatu. Po raz drugi, na 
kadencję: 2010-2014, wybrany na 
stanowisko burmistrza Staszowa. 
Romuald Garczewski, pierwszy w hi-
storii staszowski poseł w Sejmie RP, 
starował z listy PSL. W parlamencie 
zamierza pracować m.in. w komi-
sjach: gospodarki, finansów i bez-
pieczeństwa oraz współpracy zagra-
nicznej.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Hubert Gawłowicz

W uroczystym otwarciu uczest-
niczyli m.in.: członek Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Ka-
zimierz Kotowski, radny Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego 
Izydor Grabowski, przewodniczący 
Rady Powiatu w Staszowie Damian 
Sierant, starosta staszowski Michał 
Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fą-
fara, członkowie Zarządu Powiatu 
Jerzy Chudy i Janusz Bąk, przewod-
niczący Rady Miejskiej Staszowa 
Jerzy Kozioł, wiceprzewodniczący 
Bonifacy Wojciechowski, a także 
liczne grono radnych, pracowników 
administracji powiatowej i gminnej 
oraz służb powiatowych, na czele z: 
komendantem powiatowym policji 
insp. Tomaszem Śliwińskim i komen-
dantem powiatowym PSP st. bryg. 
Grzegorzem Ciepielą. 

Licznie przybyli także byli współ-
pracownicy Romualda Garczew-
skiego z lat, kiedy sprawował on 
funkcję starosty staszowskiego oraz 
burmistrza miasta i gminy Staszów. 

Romuald Garczewski, pierwszy w hi-
storii poseł na Sejm RP ze Staszowa, 
serdecznie zaprosił do współpracy w 

 W dniu 2 lutego br., poseł na Sejm RP Romuald Garczewski otworzył 
w Staszowie swoje Biuro Poselskie, które mieści się w Rynku pod nr 17.

swoim Biurze, przedstawicieli wszyst-
kich środowisk ziemi staszowskiej. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Od lewej: burmistrz Połańca Jacek Tarnowski, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, burmistrz Staszowa Leszek 
Kopeć, wójt gminy Oleśnica Leszek Juda, burmistrz Osieka Rafał Łysiak i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Na zdjęciu, od lewej: Rafał Suska – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  
w Staszowie i Jerzy Chudy – członek Zarządu Powiatu. 

Uczestnicy Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Staszowskiego podczas obrad w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie.

W dniu 10 lutego br., w sali kon-
ferencyjnej Powiatowego Urzędu 
Pracy w Staszowie odbyły się ob-
rady Konwentu Wójtów i Burmi-
strzów Powiatu Staszowskiego. 

Posiedzenie otworzył i prowadził 
przewodniczący konwentu Grzegorz 
Forkasiewicz – wójt gminy Rytwiany. 
Jako pierwszy głos zabrał prezes To-
masz Żukiewicz, który przedstawił 
propozycję wykorzystania istniejącej 
infrastruktury Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 
w Rzędowie i poszerzenia zakresu 
świadczonych usług przy wykorzy-
staniu potencjału, tkwiącego w Re-
gionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych. Propozycja 
obejmuje wspólne przedsięwzię-
cie kapitałowe i stworzenie regio-
nalnego centrum kompleksowego 
zagospodarowania odpadów prze-
mysłowych. Zdaniem prezesa Żukie-
wicza, planowane zmiany w prawie 
o ochronie środowiska determinują 
jak najszybsze podjęcie działań, a 
realizacja powyższej propozycji skut-
kować będzie znaczącymi oszczęd-
nościami w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi, na terenie 
powiatu staszowskiego. Propono-
wane działanie, możliwe jest przy 
współpracy samorządów z przed-
siębiorcami, w szczególności z GDF 
SUEZ Energia Polska S.A., Kopalnia-
mi i Zakładami Chemicznymi Siarki 
„Siarkopol” S.A. w Grzybowie oraz 
„Ekopol–Ż” Sp. z o.o. w Połańcu. Po 
krótkiej dyskusji przedstawiciele sa-
morządów wyrazili poparcie i zain-
teresowanie projektem oraz zwrócili 
się do przedstawicieli „Ekopol–Ż” o 
przygotowanie szczegółowej propo-
zycji na następne posiedzenie. 

Pierwszy konwent
w tej kadencji

Podczas konwen-
tu poruszono także 
możliwość dalszego 
poszerzenia współ-
pracy władz powiatu 
staszowskiego z gmi-
nami na rzecz dalszej 
poprawy infrastruk-
tury drogowej. Omó-
wiono również za-
gadnienia, dotyczące 
organizacji tegorocz-
nego 8. Pikniku Eko-
logicznego Powiatu 
Staszowskiego, który 
najprawdopodobniej odbędzie się w 
maju, na terenie Połańca. 

Tekst i foto:  
Michał Skrętek
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Uczestnicy spotkania, od lewej: wójt gminy Raków Alina Siwonia – wiceprzewodnicząca Rady LGD 
,,Białe Ługi”, zastępca burmistrza miasta i gminy Daleszyce Mariusz Porębski, wójt gminy Pierzchnica 
Stanisław Strąk, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, sekretarz gminy Łubnice Leszek Ziółek 
– członek Zarządu LGD ,,Białe Ługi”, wiceprezes LGD ,,Dorzecze Wisły” Mariusz Ratusznik, członkini 
Zarządu LGD ,,Dorzecze Wisły” Joanna Kwiatkowska, zastępca burmistrza miasta i gminy Chmielnik 

Mariusz Ściana, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz – członek Rady LGD ,,Białe Ługi”, zastępca 
burmistrza miasta i gminy Staszów dr Ewa Kondek, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć 

i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Starosta staszowski Michał Skotnicki zadeklarował wszelką możliwą 
współpracę z obydwoma LGD.

Od lewej: dyr. Gminnego Centrum Kultury w Łubnicach Aleksandra Stachniak, 
prezes LGD ,,Dorzecze Wisły” Aneta Matusiewicz, dyrektor Biura LGD ,,Dorzecze 

Wisły” Łukasz Orłowski, wójt gminy Oleśnica Leszek Juda – członek Rady LGD 
,,Białe Ługi” oraz burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski – członek 

Rady LGD ,,Białe Ługi”.

Spotkanie podsumował i podziękował gościom za 
przybycie dyr. Biura LGD ,,Białe Ługi”  

Witold Kowal.

Podczas spotkania, jakie w dniu 
5 marca br., odbyło się w sali po-
siedzeń Urzędu Miasta i Gminy 
Staszów, przedstawiciele władz Lo-
kalnych Grup Działania ,,Białe Ługi” 
oraz ,,Dorzecze Wisły” podsumowali 
zadania zrealizowane w minionych 5 
latach, a także określili perspektywy 
współpracy w najbliższym okresie 
budżetowania 2015-2020. W dys-
kusjach uczestniczyli także starosta 
staszowski Michał Skotnicki oraz 
burmistrzowie i wójtowie z terenu 
działalności obydwu LGD, w więk-
szości wchodzący w skład Rad oby-
dwu LGD. 

Na początku posiedzenia dyrektor 
biura LGD ,,Białe Ługi” Witold Kowal 
za pomocą przygotowanej prezentacji, 
przedstawił dorobek Grupy w okresie 
od 2007 roku. Podawane liczby pozy-
skanych środków robiły wrażenie, i tak 
m.in. z programu LEADER – schemat 
I i II pozyskano 749 tys. zł, a z ,,głów-
nego” LEADERA w latach 2007-2013 
– 12 mln 58 tys. zł plus BONUS – do-
datkowe środki na realizację Lokalnych 
Strategii Rozwoju – 3 mln 321 tys. zł. 
Zrealizowano również szereg różnych 

Lokalne Grupy Działania 
tworzą plany

inicjatyw poza LEADEREM o imponują-
cej wartości 2 mln 872 tys. zł, wśród 
których znalazły się m.in.: utworzone 
w gminie Gnojno dwa punkty przed-
szkolne, inicjatywy na rzecz aktywizacji 
młodzieży, szkolenia z zakresu turysty-
ki, 8 wniosków tematycznych, kursy 
języka angielskiego dla osób powyżej 
50 roku życia, szkolenia i doradztwo 
prawne i księgowe dla NGO, szkolenia 
i sesje dla kobiet, konkursy kulinarne, 
a także inicjatywy międzywojewódzkie: 
szlak przygody i projekt ,,Dziedzictwo 
naszą atrakcją”.

Dyskusja, jaka wywiązała się po za-
kończonej prezentacji, została zdomi-
nowana tematem ewentualnego po-

łączenia obydwu Lokalnych Grup Dzia-
łania. Zdecydowanie przeważały głosy 
za niedokonywaniem żadnych zmian 
organizacyjnych, niemniej wskazano 
za celowe podejmowanie w przyszło-
ści wspólnych starań o większe środki 
np. z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego.

Obecnie LGD ,,Białe Ługi”, z liczbą 
mieszkańców 76 849, zrzesza 8 gmin: 
Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Gnojno, 
Pierzchnica, Raków, Staszów i Szydłów. 
Natomiast LGD ,,Dorzecze Wisły” z licz-
bą mieszkańców niewiele ponad 30 
tys. zrzesza 6 gmin: Łubnice, Oleśnica, 
Osiek, Połaniec, Rytwiany i Tuczępy. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W dniu 28 
stycznia br., sta-
rosta staszowski 
Michał Skotnicki i 
naczelnik Wydzia-
łu Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa w Sta-
rostwie Powiato-
wym Stanisław 
Batóg, zapoznali 
się z przebiegiem 
prac moderni-
zacyjnych zapo-
ry nad Zalewem 
Chańcza. 

Na temat pro-
wadzonych działań 
doszczelniających 
korpus zapory, po-
informował kie-
rownik Jarosław 
Kubica z Zarządu 

Zapora nad zalewem Chańcza w trakcie doszczelniania

Rozdano 
„Złote 

Borówki” 

Od lewej: kierownik Jarosław Kubica, naczelnik Stanisław Batóg i starosta 
staszowski Michał Skotnicki.

Wśród obecnych na ,,Borówkowej” gali byli m.in. od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, burmistrz 
Chmielnika Paweł Wójcik, zastępca burmistrza Staszowa dr Ewa Kondek, wiceprezes ŚIR Zdzisław Pniewski, 

wiceminister Beata Oczkowicz oraz poseł na Sejm RP Romuald Garczewski.

Laureaci tegorocznej ,,Złotej Borówki”, po odebraniu nagród. 

W dniu 21 lutego br., w sali wi-
dowiskowej Staszowskiego Ośrod-
ka Kultury odbyła się uroczystość 
wręczenia nagród „Złota Borówka 
2014”. 

Grawertony przyznawane są oso-
bom i instytucjom, z terenu Lokal-
nej Grupy Działania „Białe Ługi” (tj.: 
miast i gmin oraz gmin: Chmielnik, 
Daleszyce, Staszów, Bogoria, Gnojno, 
Pierzchnica, Raków i Szydłów), które 
prowadzą działalność w zakresie tu-
rystyki i rekreacji.

W tym roku „Złotą Borówką” uho-
norowano następujące firmy: „Prze-
twórstwo Mięsa Zychowicz”, „Re-
stauracja Staropolska” w Chmielniku, 
„Cztery Wiatry” SPA & Sport Resort. 
Za najlepszą imprezę uznano „Szklar-
ki”, a za najlepszy produkt lokal-
ny: Sery z Pierzchnicy produkowane 
przez tamtejszą mleczarnię. Atrakcją 
uroczystości był koncert w wykona-
niu duetu wokalno-muzycznego Gie-
nek Loska & Andrzej Makar Makare-
wicz. 

Tekst i foto: Michał Skrętek 

Zlewni Wisły Sandomierskiej. 
Prace, jakie obecne prowadzo-

ne są w prawej części zapory i pod 
jazem spustowym, są kontynuacją 
robót rozpoczętych w lewej części 
zapory kilka lat temu. W korpusie 
zapory do górotworu, umieszczana 
jest na bieżąco – w miejsce usuwa-
nego materiału, półpłynna przegroda 
iłowo–cementowa, która z czasem 
twardnieje i staje się nieprzepuszczal-
na dla wody. Ponadto, nawiercane są 
dwa rzędy otworów, sięgających w 
głąb skał. 

Po wprowadzeniu do otworów 
odpowiedniego materiału doszczel-
ni on przestrzeń poniżej zapory. Za-
kończenie prac, o wartości 8 mln zł, 
planowane jest na koniec czerwca br. 
Całość kosztów finansuje Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. 

Tekst i foto: Michał Skrętek 



16

Uhonorowano najlepszych przedsiębiorców

,,Stambułkami” wyróżniono najlep-
szych prezesów, właścicieli firm oraz 
działaczy kultury, natomiast stypendia-
mi, laureatów konkursów ,,Arystote-
les”, jakie SIG funduje dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 
terenu powiatu staszowskiego. Stambuł-
kową galę poprowadził główny instruk-
tor artystyczny Staszowskiego Ośrodka 
Kultury Dominik Rożek, który na samym 
początku powitał gości honorowych w 
osobach: posła Romualda Garczewskie-
go, posła Krzysztofa Lipca, członka Za-
rządu Województwa Świętokrzyskiego 
Kazimierza Kotowskiego, wiceprzewod-
niczącego Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego Andrzeja Prusia, radnych 
Sejmiku: Izydora Grabowskiego i Marka 
Strzały, przewodniczącego Rady Powiatu 
w Staszowie Damiana Sieranta, staro-
sty staszowskiego Michała Skotnickie-
go, burmistrza Staszowa Leszka Kopcia, 
burmistrza Połańca Jacka Tarnowskiego, 
burmistrza Osieka Rafała Łysiaka, a tak-
że przewodniczących Rad Gmin powia-
tu staszowskiego, wójtów, jak również 
przedsiębiorców ziemi staszowskiej, 
przedstawicieli kultury, oświaty oraz in-
nych profesji. Następnie głos zabrał pre-
zes Staszowskiej Izby Gospodarczej Jerzy 
Kwiecień, który przybliżył historię stam-
bułkowych gali i poprosił o hojne licyto-
wanie prac przekazanych na aukcję przez 
staszowskich twórców. 

Wręczanie stypendiów w kwotach: I 
miejsce – 800 zł, II miejsce – 600 zł i III 
miejsce - 400 zł, rozpoczęto od laureatów 
konkursu ,,Arystoteles Junior”. W kate-
gorii ,,język angielski” byli to: I miejsce - 
Ernest Kodyra - Gimnazjum w Czajkowie, 
II miejsce - Maria Kamińska - Gimnazjum 
Nr 1 w Połańcu i III miejsce - Karol Gru-

W sobotę, 14 marca br., przedsiębiorcy zrzeszeni w Staszowskiej Izbie Gospodarczej, a także sympatycy Izby 
i zaproszeni goście, spotkali się w auli Zespołu Szkół w Staszowie, na dorocznej 18. gali, w czasie której wręczo-
no ,,Stambułki Staszowskie” oraz stypendia dla uczniów szkół powiatu staszowskiego. 

dzień - Gimnazjum w Rytwianach. W ka-
tegorii ,,wiedza ogólna”: I miejsce - Mary-
la Ptak - Gimnazjum Nr 2 w Staszowie, II 
miejsce - Anna Szymkiewicz - Gimnazjum 
Nr 1 w Staszowie, III miejsce - Weronika 
Nowak - Gimnazjum Nr 2 w Staszowie. 

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

Goście honorowi 18, gali stambułkowej, w pierwszym rzędzie, od lewej: członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, poseł Romuald Garczewski z małżonką Małgorzatą  

i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Władze SIG i goście honorowi, od lewej: wiceprezes SIG Jarosław Zdrojkowski, prezes Jerzy Kwiecień, skarbnik 
Leszek Belusiak, członek Zarządu Marek Strzała, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

Andrzej Pruś i poseł Krzysztof Lipiec.

Stypendia laureatom konkursu ,,Arystoteles Junior”, 
wręczyli: burmistrz Staszowa Leszek Kopeć i sekretarz 

SIG Bożena Ryczkowska-Kurdziel.

Stypendia laureatom konkursu ,,Arystoteles Senior”, 
wręczyli: starosta staszowski Michał Skotnicki  

i członek Zarządu SIG, radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Marek Strzała.

W kategorii ,,wiedza matematyczno-
-przyrodnicza”: I miejsce - Paweł Jacak - 
Gimnazjum Nr 2 w Staszowie, II miejsce 
- Wojciech Kowalski - Gimnazjum Nr 2 w 
Staszowie i III miejsce - Maciej Wojtyś - 
Gimnazjum Nr 2 w Staszowie. Stypendia 
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Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjanlych ziemi staszowskiej - laureaci konkursu ,,Arystoteles Junior” i ,,Arystoteles Senior”,  
z lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki i członek Zarządu SIG, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała.

Wręczanie ,,Stambułek” rozpoczęto od kategorii: 
„Jednostka organizacyjna/firma mająca największy 
wpływ na rozwój gospodarczy na terenie powiatu 

staszowskiego”. ,,Stambułkę” i certyfikat dla Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
z rąk prezesa SIG Jerzego Kwietnia i posła Romualda 

Garczewskiego, przyjmuje członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

W kategorii: „Jednostka organizacyjna/firma, która 
osiągnęła znaczny postęp w rozwoju w poprzednim 
roku” także przyznano 3 ,,Stambułki”, pierwszą dla: 
Staszowskiego Ośrodka Kultury. Statuetkę i certyfikat 

odebrała dyr. Katarzyna Ciepiela. 

Trzecią statuetkę w tej kategorii otrzymała Firma 
Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „BED-BUD”, odebrał 

prezes Robert Bednarski.

Drugą ,,Stambułkę” w tej kategorii otrzymało Centrum 
Kultury i Sztuki w Połańcu. Statuetkę odebrała  

dyr. Joanna Juszczyńska.

W kategorii: „Za wdrażanie nowoczesnych systemów 
zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem” 
przyznano 2 ,,Stambułki”. Pierwszą dla Powiatowego 

Centrum Sportowego w Staszowie odebrał  
dyr. Andrzej Walczowski. 

Drugą ,,Stambułkę” w tej kategorii przyznano 
Grupie Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki 
,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie. Statuetkę odebrał 

prezes Marian Kosowicz.

wręczyli: burmistrz Staszowa Leszek Ko-
peć i sekretarz Staszowskiej Izby Gospo-
darczej Bożena Ryczkowska-Kurdziel. Na-
stępnie, stypendia w kwotach: 1600 zł za 
I miejsce, 1200 zł za II miejsce i 800 zł za 
III miejsce, wręczono uczniom szkół po-
nadgimnazjanlych, laureatom konkursu 
,,Arystoteles Senior”. W kategorii ,,język 
angielski”: I miejsce - Łukasz Dzieciuch - 
Liceum Ogólnokształcące w Staszowie, II 
miejsce - Michał Dalach - Zespołu Szkół w 
Staszowie i III miejsce - Dominik Dziuba - 
Zespół Szkół w Połańcu.

W kategorii: ,,wiedza matematyczno-
-fizyczna”: I miejsce - Tomasz Michalski 
- Zespół Szkół w Połańcu, II miejsce - Bar-
tosz Cieśla - Liceum Ogólnokształcące w 
Staszowie i III miejsce - Mikołaj Kowal-
czewski - Liceum Ogólnokształcące w 
Staszowie.

W kategorii ,,informatyka”: I miej-
sce - Dawid Macias - Zespołu Szkół w 
Staszowie, II miejsce - Piotr Urban - Ze-
spół Szkół w Połańcu i III miejsce - Piotr 
Wojtyś - Liceum Ogólnokształcące w 
Staszowie. Stypendia wręczyli: starosta 
staszowski Michał Skotnicki i członek Za-
rządu SIG, radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Marek Strzała. 

Kulminacyjną częścią spotkania było 
ogłoszenie wyników i wręczenie statu-
etek ,,Stambułek Staszowskich” za 2014 
roku, co uczynili: poseł na Sejm RP Ro-
muald Garczewski - honorowy prezes 
Staszowskiej Izby Gospodarczej i prezes 
Zarządu SIG Jerzy Kwiecień. W kategorii: 
„Jednostka organizacyjna/firma mająca 
największy wpływ na rozwój gospodar-
czy na terenie powiatu staszowskiego” 
,,Stambułką” uhonorowano: Urząd 
Marszałkowski Województwa Święto-
krzyskiego oraz Grupę Azoty Kopalnie 
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i Zakłady Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” 
S.A. w Grzybowie. Statuetki odebrali: 
członek Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego Kazimierz Kotowski i prezes 
Marian Kosowicz. W kategorii: „Jednost-
ka organizacyjna/firma, która osiągnęła 
znaczny postęp w rozwoju w poprzed-
nim roku” przyznano 3 ,,Stambułki”, 
które otrzymali: Centrum Kultury i Sztuki 
w Połańcu, Staszowski Ośrodek Kultury i 
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna 
„BED-BUD” Robert Bednarski. Statuetki 
odebrali: dyr. Joanna Juszczyńska, dyr. 
Katarzyna Ciepiela i prezes Robert Bed-
narski. W kategorii: „Za wdrażanie no-
woczesnych systemów zarządzania jako-
ścią, środowiskiem, bezpieczeństwem”, 
,,Stambułkami” uhonorowano: Powia-
towe Centrum Sportowe w Staszowie i 
Ekopol-Ż Sp. z o.o. w Połańcu. Statuetki 
odebrali: dyr. Andrzej Walczowski i pre-
zes Tomasz Żukiewicz. W kategorii: „Jed-
nostka organizacyjna będąca wyróżnia-
jącą się placówką handlowo usługową”, 
przyznano 3 ,,Stambułki”, które otrzy-
mali: Firma Handlowo-Usługowa „Lidar” 
Dariusz Lipiński, ,,Zniczek” Jerzy Wielgus 
i ,,ZIDMA TRANS Transport Osobowo – 
Towarowy” Zbigniew Wiącek. Statuetki 
odebrali: prezes Dariusz Lipiński, prezes 
Jerzy Wielgus i prezes Zbigniew Wiącek. 
W kategorii: „Osoba, której działalność 
menedżerska i społeczna jest zgodna z 
celami statutowymi Staszowskiej Izby 
Gospodarczej” ,,Stambułki” przyznano: 
Beacie Skowron – F.H.U. „Skowron” Po-
krycia Dachowe i Małgorzacie Szmyrgale 
- kierownik i choreograf zespołów arty-
stycznych KLEKS ze Staszowa. Statuetki 
odebrały uhonorowane Panie. 

Drugą ,,Stambułkę” w tej kategorii dla Ekopol-Ż Sp.  
z o.o. w Połańcu odebrał prezes Tomasz Żukiewicz.

Drugą ,,Stambułkę” otrzymał ,,Zniczek” Jerzy Wielgus.

W kategorii: „Osoba, której działalność menedżerska 
i społeczna jest zgodna z celami statutowymi 
Staszowskiej Izby Gospodarczej”, przyznano 2 
,,Stambułki”, pierwszą Beacie Skowron – F.H.U. 

„Skowron” Pokrycia Dachowe.

Drugą ,,Stambułkę” w tej kategorii otrzymała 
Małgorzata Szmyrgała - kierownik i choreograf 

zespołów artystycznych KLEKS ze Staszowa.

Wręczający tegoroczne ,,Stambułki”: prezes Staszowskiej Izby Gospodarczej Jerzy Kwiecień i poseł na Sejm RP Romuald Garczewski oraz przedstawiciele i właściciele 
uhonorowanych urzędów oraz firm: wicemarszałek Kazimierz Kotowski, prezes Marian Kosowicz, dyr. Katarzyna Ciepiela, dyr. Joanna Juszczyńska, prezes Robert 

Bednarski, dyr. Andrzej Walczowski, prezes Tomasz Żukiewicz, prezes Dariusz Lipiński, prezes Jerzy Wielgus, prezes Zbigniew Wiącek, prezes Beata Skowron  
i kierownik Małgorzata Szmyrgała.

Trzecią ,,Stambułkę” otrzymała ,,ZIDMA TRANS 
Transport Osobowo – Towarowy” Zbigniew Wiącek.

W kategorii: „Jednostka organizacyjna będąca 
wyróżniającą się placówką handlowo usługową”, 
przyznano 3 ,,Stambułki”, które otrzymali: Firma 

Handlowo-Usługowa „Lidar” Dariusz Lipiński.

W imieniu tegorocznych laureatów 
podziękował wicemarszałek Kazimierz 
Kotowski, zwracając przy okazji uwagę 
na znaczenie współpracy samorządów 
wszystkich szczebli z przedsiębiorcami, 
szczególnie w okresie najbliższych 6 lat, 

kiedy to w programach Unii Europejskiej, 
a także i w krajowych, blisko połowa 
środków skierowana będzie na rozwój 
i unowocześnienie produkcji w różnych 
obszarach gospodarki. Gratulacje i życze-
nia dalszych sukcesów tegorocznym lau-
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reatom złożyli: poseł Romuald Garczew-
ski, poseł Krzysztof Lipiec, starosta sta-
szowski Michał Skotnicki oraz burmistrz 
miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć. Po 
zakończeniu części oficjalnej w monolo-
gu wystąpił satyryk Stan Tutaj, po czym 
rozpoczęto licytację zgromadzonych 
dzieł podarowanych przez artystów ma-
larzy i rzeźbiarzy staszowskich, a także 
przez twórców z innych miast naszego 
kraju. Aukcję, z której dochód zostanie 
przeznaczony na przyszłoroczny fun-
dusz stypendialny, prowadzili: Stanisła-
wa Zacharko – dyr. Biura Wystaw Arty-
stycznych w Kielcach i Dominik Rożek ze 
Staszowskiego Ośrodka Kultury. Licyta-
cja, mimo nie najlepszej sytuacji gospo-
darczej wynikającej z ,,kryzysu wschod-
niego”, zakończyła się pełnym sukcesem, 
uzyskano łącznie 41 tys. 600 zł. Jest to 
rekordowa suma w dotychczasowej hi-
storii stambułkowych aukcji. Najwyższą 
cenę - 5500 zł uzyskano za rzeźbę Józefa 
Reguły przedstawiającą ,,Żyda z sakiew-
ką”, drugi wynik z kwotą 3000 zł uzy-
skały: ,,Jaja na wzór Faberge” wykonane 
w GMC Sp. z o.o. w Staszowie i obraz 
,,Zima” Jadwigi Kotlarz. Organizację te-
gorocznej gali finansowo wsparli: Grupa 
Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siar-
ki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, prezes 
Tadeusz Wrześniak - Huty Szkła Gospo-
darczego, Zakład Energetyki Cieplnej 
Spółka Gminy z o.o. w Staszowie, Zakład 
Remontowo-Budowlany DARBUD Adam 
Darowski, Zakład Remontowo-Budowla-
ny „ADMA” Rytwiany - Marian Macias, 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe 
„ADMA”-Bis Sp. Jawna - Józef Adam-
czyk, Stanisław Adamczyk, ,,ADMA” Za-
kład - Remontowo - Budowlany Marian 
Adamczyk, Naprawa Sprzętu Radiowo-
-Telewizyjnego Mirosław Głaz, „Enrem – 
Połaniec” Sp. z o.o., a także: Starostwo 
Powiatowe w Staszowie, Urząd Miasta 
i Gminy w Staszowie oraz Urząd Miasta 
i Gminy Połaniec. W organizacji spotka-
nia w sposób szczególny pomogli także: 
dyr. Zespołu Szkół w Staszowie Izydor 
Grabowski, właściciel Restauracji LORD 
Piotr Sobieniak i Katarzyna Ciepiela – dyr. 
Staszowskiego Ośrodka Kultury.

tekst: Jan Mazanka 
foto: Jan Mazanka i Sławomir Rakowski

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

także skierował słowa wdzięczności, pod adresem 
władz samorządowych powiatu staszowskiego oraz 

miast i gmin ziemi staszowskiej, za współpracę  
w zakresie wykorzystania środków unijnych.

Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów tegorocznym 
laureatom ,,Stambułki” złożył poseł  

Romuald Garczewski.

W monologu satyrycznym wystąpił Stan Tutaj.

Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów tegorocznym 
laureatom ,,Stambułki” złożył burmistrz miasta i gminy 

Staszów Leszek Kopeć. 

Drugi wynik w kwocie 3000 zł uzyskały ,,Jaja na wzór 
Faberge” wykonane w GMC Sp. z o.o. w Staszowie  

i podarowane przez Lucynę i Dariusza Gozdków.

Najwyższą cenę na aukcji dzieł sztuki - 5500 zł 
uzyskano za rzeźbę Józefa Reguły przedstawiająca 

,,Żyda z sakiewką”, prezentuje Kinga Pańczyk  
z Zespołu Szkół w Staszowie.

Prowadzący aukcję dyr. Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach Stanisława Zacharko, z prawej, i główny instruktor 
artystyczny Staszowskiego Ośrodka Kultury Dominik Rożek, poinformowali o zebraniu kwoty 41 tys. 600 zł.

,,Zima”, pastel namalowany i podarowany przez 
Jadwigę Kotlarz, podobnie jak ,,Jaja na wzór Faberge”, 

osiągnął cenę 3000 zł.

Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów tegorocznym 
laureatom ,,Stambułki” złożył poseł Krzysztof Lipiec. 

Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów tegorocznym 
laureatom ,,Stambułki” złożył starosta staszowski 

Michał Skotnicki.
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Platforma e-learningowa Powiatu Staszowskiego

Starosta staszowski Michał Skotnicki przybliżył 
założenia realizowanego projektu oraz zaprosił do 
czynnego uczestnictwa w konferencji. Z prawej: dr 
Andrzej Paszkiewicz z Politechniki Rzeszowskiej, w 
środku: Piotr Sowa - prezes firmy ,,INFOSOFTWARE 

POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Krościenku.

Po zakończonych szkoleniach, w niedzielę 11 stycznia 
br., 80 osób biorących udział w projekcie, po 2 osoby 

z każdej rodziny, otrzymało stosowne certyfikaty z 
podręcznikami i 40 komputerów najnowszej generacji, 
które wręczyli: starosta staszowski Michał Skotnicki i 
wicestarosta Tomasz Fąfara. Do komputerów zostało 
dołączone oprogramowanie biurowe, a bezpłatny 
dostęp do Internetu zapewniono do końca 2020 

roku. Starosta staszowski Michał Skotnicki, z prawej, 
dziękuje uczestnikom szkolenia za wzięcie udziału 
w projekcie. Z lewej: Marcin Szelc – pełnomocnik 

,,INFOSOFTWARE POLSKA” Sp. z o.o., w środku Paulina 
Majczak z Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą w 

Starostwie staszowskim, koordynator projektu.

Konferencja, którą prowadziła koordynator projektu Paulina Majczak z Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą w Starostwie 
Powiatowym w Staszowie, odbyła się w sali audiowizualnej Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie.

W dniu 11 stycznia br. pierwszej grupie za udział 
w projekcie podziękował i certyfikaty wręczył 

wicestarosta Tomasz Fąfara. 

Szkolenie odbyło się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, pierwsza 
grupa biorąca udział w szkoleniu.

W dniu 30 stycznia br., uczestni-
cy konferencji, w liczbie ponad 100 
osób, zostali zapoznani z funkcjo-
nowaniem platformy e-learningo-
wej powiatu staszowskiego utwo-
rzonej w ramach realizacji rzeczo-
wej projektu. Starosta staszowski 
Michał Skotnicki przybliżył założe-

Trwa realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-
mu w Powiecie Staszowskim z wykorzystaniem metod e-learningowych”. 
Umowę na realizację zadania z ,,INFOSOFTWARE POLSKA” Sp. z o.o. w Kro-
ścienku, podpisano Starostwie staszowskim w dniu 26 listopada 2014 roku. 
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 866 tys. 430 zł. Dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wynosi 100% jego wartości.

nia realizowanego zadania oraz za-
prosił do czynnego uczestnictwa w 
konferencji.  Zasady działania i 
dostępu do platformy e-leraningo-
wej przedstawili jej twórcy: Bartosz 
Bęben oraz Kamil Żelazny – mana-
gerowie IT, pracownicy INFOSO-
FTWARE POLSKA – firmy realizującej 
projekt. Projekt, formalnie rozpo-
częty w czerwcu 2014, kończy się 
z dniem 31 grudnia 2015 roku. W 
okresie trwałości projektu, 5 lat od 
momentu jego zakończenia, tj. do 
końca grudnia 2020 roku, Powiat 
Staszowski zapewni grupie docelo-
wej bezpłatny dostęp do Internetu 
oraz serwis sprzętu komputerowe-
go. List gratulacyjny od eurodepu-
towanego dr. Czesława Siekierskie-
go, z tytułu realizacji tego ambitne-
go zadania, odczytał asystent euro-
posła Wiktor Kamiński.

Opisany projekt jest drugim z kolei 
projektem e-learningowym powiatu 
staszowskiego, aktualnie realizowa-
nym dzięki wsparciu funduszy unij-
nych z Działania 8.3. Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Łączna wartość obydwu projektów 
wynosi ponad 2 mln złotych. W sumie 
150 gospodarstw domowych zosta-

ło wyposażonych 
w wysokiej klasy 
sprzęt kompute-
rowy i uzyskało 
dostęp do bezpłat-
nego Internetu. 
Utworzono łącznie 
6 pracowni e-lear-
ningowych otwar-
tych dla miesz-
kańców powiatu, 
mieszczących się 
w: Internacie Szkół 
im. Stanisława Sta-
szica w Staszowie, 
w Liceum Ogól-
noksz ta ł cącym, 
Zespole Szkół i 
Zespole Szkół 
Ekonomicznych 
w Staszowie, w 
Zespole Szkół w 
Połańcu i w Po-
wiatowej Poradni 
Psychologiczno-
-Pedagogicznej w 
Staszowie. 

Tekst:  
Paulina Majczak 

Foto: Jan Mazanka  
i Michał Skrętek
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O przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu 
w powiecie staszowskim 

W dniu 26 stycznia br., w sali widowiskowej Staszowskiego Ośrodka 
Kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion w powiecie staszowskim”.

Założenia projektu przypomniał jego 
koordynator Przemysław Juda z Biura 

Informatycznego Starostwa Powiatowego 
w Staszowie.

Od lewej: wicestarosta Tomasz Fąfara, skarbnik Jolanta 
Piotrowska oraz starosta staszowski Michał Skotnicki.

Po wręczeniu, certyfikatów i komputerów dla drugiej grupy, po przeprowadzonym szkoleniu.

Na zdjęciu od prawej: pierwszy koordynator projektu Mariusz Zdeb – obecnie prezes Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie oraz Piotr Wielecki – kierownik 

Biura Informatycznego w Starostwie staszowskim. 

Spotkanie skierowane było do be-
neficjentów projektu, którzy w jego ra-
mach otrzymali sprzęt komputerowy z 

oprogramowaniem systemowym, biu-
rowym i antywirusowym. W konferencji, 
podczas której założenia projektu przed-

stawił jego koordynator Przemysław 
Juda z Biura Informatycznego Starostwa 
Powiatowego w Staszowie, obecni byli 
również m.in.: starosta staszowski Mi-
chał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfa-
ra, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, 
radny powiatu Andrzej Kruzel, kierownik 
Biura Informatycznego w starostwie sta-
szowskim Piotr Wielecki oraz dyrektorzy 
szkół ponadgimnazjalnych z terenu po-
wiatu staszowskiego. 

Celem projektu jest zniwelowanie 
różnic w dostępie do technologii in-
formatycznych mieszkańców powiatu 
staszowskiego. Grupę docelową stano-
wili uczniowie początkowych klas szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, 
pochodzący z rodzin uprawnionych do 
otrzymania pomocy w ramach systemu 
świadczeń rodzinnych lub pomocy spo-
łecznej oraz osoby niepełnosprawne. 
Łącznie przekazano beneficjentom 90 
zestawów komputerowych z dostępem 
do szerokopasmowego Internetu. Do-
datkowo 10 osób niepełnosprawnych 
otrzymało drukarki laserowe. W ramach 
projektu utworzono także ogólnodo-
stępną pracownię informatyczną z 10 
komputerami, mieszczącą się w Interna-
cie Zespołu Szkół w Staszowie przy ul. 
Koszarowej 7. 

Całkowity koszt realizacji projektu 
to 1 mln 170 tys. zł, w tym wysokość 
dofinansowania ze środków w ramach 
działania 8.3 Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka wyniosła  
1 mln 129 tys. zł, a wkład własny z bu-
dżetu powiatu 41 tys. zł. 

Projekt, rozpoczęty w listopadzie 
2010, kończy się z dniem 31 styczna 
2015 roku. W okresie trwałości projek-
tu, 5 lat od momentu jego zakończenia, 
tj. do końca stycznia 2019 roku, Powiat 
Staszowski zapewni grupie docelowej 
dostęp do Internetu oraz serwis sprzętu 
komputerowego. 

Tekst i foto: Michał Skrętek 



22

Konkurs rozstrzygnięty

                             

Powiat Staszowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie  
realizuje projekt pt.  

„Nowe szanse - nowe możliwości” 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 
Projekt jest realizowany od marca do sierpnia 2015r. 

 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 
ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ 
WYCHOWANKÓW RODZIN ZASTĘPCZYCH I PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHWAWCZYCH  
 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 Aktywizacja zawodowa  
 Zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne siły uczestników projektu 
 Wspomaganie umiejętności komunikacyjnych  
 Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz zwiększenie samodzielności na rynku pracy 
 Upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej 
 Rozwój form  aktywnej integracji poprzez udział w imprezach rekreacyjnych, sportowych i 

edukacyjnych  

UCZESTNICY I ZAKRES PROJEKTU 
Projekt skierowany jest do: 
•    osób  niepełnosprawnych ze znacznym i  umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności              
      w wieku aktywności zawodowej (osoby od 15 do 64 roku życia), 
•   wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w wieku od 15 roku  
     życia. 
 
REALIZOWANE BĘDĄ: 

 Szkolenia i kursy zawodowe – dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji  
Beneficjentów, umożliwiające nabycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych 

 Poradnictwo psychologiczne:  indywidualne i grupowe 
 Doradztwo:  indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe  oraz prawne 
 Rehabilitacja lecznicza 
 Integracja społeczna – zajęcia w Klubie Integracji Społecznej. 

 

Biuro projektu:                                                       
        „Nowe szanse - nowe możliwości” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie ul. Szkolna 4,  

28-200 Staszów, tel./fax 15-864-30-58, e-mail: pcpr@staszowski.eu 
 

WSZYSTKIE OFEROWANE FORMY WSPARCIA SĄ BEZPŁATNE! 
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WSZYSTKIE OFEROWANE FORMY WSPARCIA SĄ BEZPŁATNE! 

W dniu 19 marca br., w sali 
konferencyjnej Starostwa Powia-
towego w Staszowie, odbyło się 
rozstrzygnięcie powiatowego eta-
pu XVII edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla Dzieci i 
Młodzieży 2014/2015, pod hasłem 
„Bezpieczeństwo i rozwaga – tego 
od Ciebie każdy wymaga”. 

Celem konkursu było m.in.: pro-
mowanie wśród dzieci i młodzieży 
właściwej postawy oraz świadomości 
społecznej dotyczącej bezpieczeń-
stwa.  

Do etapu powiatowego zakwalifi-
kowało się 150 prac, z których jury w 
składzie: przewodniczący – Katarzy-
na Ciepiela - dyrektor Staszowskiego 
Ośrodka Kultury, członkowie: insp. 
Tomasz Śliwiński – komendant po-
wiatowy Policji w Staszowie, mł. 
bryg. Grzegorz Rajca – dowódca Jed-
nostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w 
Staszowie, Ewelina Banasińska – spe-
cjalista w Wydziale Spraw Obywatel-
skich i Zarządzania Kryzysowego w 
Starostwie staszowskim oraz Andrzej 
Sałata – inspektor ds. zarządzania 
kryzysowego w Starostwie staszow-
skim, wybrało 15 prac, których auto-
rzy zakwalifikowali się do etapu wo-

jewódzkiego. 
W konkursie wzięły udział dzieci i 

młodzież z czterech grup wiekowych. 
Do wojewódzkiego etapu kon-

kursu zakwalifikowali się: w I grupie: 
uczniowie klas 1-3 szkół podstawo-
wych: Franciszek Sałata, Bartlomiej 
Brożyna, Maria Tomporowska, Patryk 
Kuca oraz Julia Nahajczuk. W II gru-
pie: uczniowie klas 4-6 szkół podsta-
wowych: Julia Wilk, Gabriela Gocoł, 
Amelia Kobos, Klaudia Palkowska, Ju-
lia Orzechowska. W III grupie: ucznio-
wie gimnazjów: Magdalena Janicka, 
Artur Kucwaj, Edyta Gibała, Weroni-
ka Szaniawska, Mateusz Brzyszcz. W 
grupie IV: uczniowie i wychowanko-
wie specjalnych ośrodków szkolno-
-wychowawczych, świetlic terapeu-
tycznych  (do 18 lat), żadna praca w 
tej kategorii nie spełniała wymogów 
regulaminu konkursu.

Konkurs odbywa się w całym kraju 
z inicjatywy: Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej i Szefa 
Obrony Cywilnej Kraju, we współ-
pracy z Wydziałami Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Urzędów 
Wojewódzkich i Starostw Powiato-
wych.

Tekst i foto: Michał Skrętek  

Projekt jest realizowany od marca do sierpnia 2015 r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 
I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WYCHOWANKÓW 

RODZIN ZASTĘPCZYCH I PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHWAWCZYCH

CELE SZCZEGÓŁOWE: 
• Aktywizacja zawodowa 
• Zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne siły uczestni-

ków projektu 
• Wspomaganie umiejętności komunikacyjnych 
• Podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie samodziel-

ności na rynku pracy 
• Upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej 

• Aktywna  integracja poprzez udział w imprezach rekreacyjnych, 
sportowych i edukacyjnych 

UCZESTNICY I ZAKRES PROJEKTU
Projekt skierowany jest do: 

• osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej (osoby 
od 15 do 64 roku życia), 

• wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wy-
chowawczych w wieku od 15 roku życia.

REALIZOWANE BĘDĄ: 
• Szkolenia i kursy zawodowe – dostosowane do indywidualnych 

potrzeb i predyspozycji beneficjentów, umożliwiające nabycie i 
podniesienie kwalifikacji zawodowych 

• Poradnictwo psychologiczne: indywidualne i grupowe 
• Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz prawne 
• Rehabilitacja lecznicza 
• Integracja społeczna – zajęcia w Klubie Integracji Społecznej. 

Biuro projektu: „Nowe szanse - nowe możliwości” Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Staszowie ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów, 

tel./fax 15-864-30-58, e-mail: pcpr@staszowski.eu 
WSZYSTKIE OFEROWANE FORMY WSPARCIA SĄ BEZPŁATNE!
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XXII Giełda Wynalazków nagrodzonych w 2014 roku  
na Międzynarodowych Targach Wynalazczości

Od lewej: Jakub Zyngier, Joachim Jakubas i Beata Zyngier, na stoisku  
w Centrum Nauki Kopernik. 

Joachim Jakubas, Kasia Chrapko z Niska i Jakub Zyngier.

Rozdanie nagród przez prezes Fundacji Haller pro Inventio - Barbarę Haller.

Nagrodę specjalną i list gratu-
lacyjny Minister Nauki i Szkolnicta 
Wyższego,  za złoty medal z wyróż-
nieniem na IWIS (International War-
saw Invention Show) 2014 i srebro 
na Brussels Innova 2014, odebrał 
Jakub Zyngier (obecnie uczeń Ze-
społu Szkół a w trakcie IWIS - uczeń 
Gimnazjum w Połańcu) za "Zatrzy-
maj się i żyj czyli ... bezpieczny prze-
jazd"). Praca ta zdobyła II miejsce 
w Polsce w Młodym Innowatorze 
(Warszawa Stowarzyszenie Wyna-
lazców i Racjonalizatorów) i III w 
Młodym Wynalazcy (Katowice). Na 
stoisku Zespołu Szkół  swoją pracę 
prezentował również Joachim Jaku-
bas - brązowy medalista z Burkse-
li (wraz z Marcinem Markowskim i 
Grzegorzem Koprem). 

W trakcie tegorocznej Giełdy Wy-
nalazków prezentowanych było  po-
nad 130 rozwiązań nagrodzonych 
na światowych targach i wystawach 
innowacji w roku 2014 obejmują-
cych takie dziedziny jak: ekologia, 
chemia, biologia, elektronika, me-
dycyna, mechanika, budownictwo i 
informatyka. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, tegoroczna Giełda Wyna-
lazków została objęta honorowym 
patronatem: Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzę-

du Patentowego RP, Rady Głównej 
Instytutów Badawczych i Naczelnej 
Organizacji Technicznej,

W uroczystości 
wzięli udział rów-
nież: wystawcy Gieł-
dy – laureaci wystaw i 
targów wynalazczości 
z 2014 roku, ucznio-
wie, studenci, dokto-
ranci oraz inni przed-
stawiciele środowi-
ska akademickiego i 
instytutów badaw-
czych, których inno-
wacyjne rozwiązania 
otrzymały medale i 
wyróżnienia na świa-
towych wystawach 
wynalazków, prywat-
ni przedsiębiorcy i 
przedstawiciele prze-
mysłu zainteresowa-
ni rozwojem polskiej 
myśli innowacyjnej, 
przedstawiciele insty-
tucji promujących lub 
wspomagających roz-
wój wynalazczości w 
Polsce oraz przedsta-
wiciele mediów pol-
skich i zagranicznych.

Tekst i foto: Zespół 
Szkół w Połańcu

Giełda odbyła  się w dniach 17-18 lutego 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik  
w Warszawie. Głównym celem wystawy była promocja osiągnięć i międzynarodowych sukcesów jednostek 
sfery nauki, innowacyjnych podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych wynalazców poza środowiskiem 
naukowym, zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców polskimi rozwiązaniami naukowo-technicznymi oraz 
produktami innowacyjnymi, a także uhonorowanie medalistów targów wynalazczości za ich międzynarodowe 
sukcesy. Na Giełdzie zostały  przedstawione wyroby i technologie zaawansowane w procesie badawczo-wdro-
żeniowym lub gotowe do wdrożenia i komercjalizacji.
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Wśród nagrodzonych znaleźli się 
m.in.: uczniowie Zespołu Szkół im. 
Oddziału Partyzanckiego AK „Ję-
drusie” w Połańcu: Łukasz Rędziń-
ski – kl. III a TE Piotr Urban – kl. III a 
TE – laureaci, Marcin Markowski IV 
a, Grzegorz Koper kl. IV a – finaliści 
Olimpiady Innowacji Technicznych i 

Wyróżnienia i gratulacje 
dla najlepszych 

W dniu 11 lutego br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Staszowie, 8 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 
staszowskiego odebrało, z rąk starosty staszowskiego Michała Skot-
nickiego oraz wicestarosty Tomasza Fąfary, wyróżnienia i gratulacje za 
dobre wyniki w olimpiadach oraz konkursach ogólnokrajowych i za-
granicznych. 

Wynalazczości, Jakub Zyngier – kl. I 
a LO – zdobywca srebrnego medalu 
z wyróżnieniem, Joachim Jakubas, 
Marcin Markowski, Grzegorz Koper 
– kl. IV a TE – brązowi medaliści z 
wyróżnieniem olimpiady „Brussels 
Innova – Bruksela – listopad 2014”, 
Jakub Zyngier, który zdobył III miej-

sce w ogólnopolskim finale konkur-
su pt. „Młody Wynalazca 2014”, 
Martyna Sobańska z kl. IV d Zespołu 
Szkół Ekonomicznych im. Jana Paw-
ła II w Staszowie – finalistka Ogól-
nopolskiej Olimpiady Logistycznej w 
Poznaniu oraz Paweł Kochanowski 
– kl. I b Liceum Ogólnokształcącego 
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Staszowie – finalista olimpiady 
biologicznej. 

Swoje uznanie dla szczególnych 
osiągnięć młodzieży wyraził także 
Tadeusz Kardynał naczelnik Wydzia-
łu Edukacji, Kultury i Sportu w Sta-
rostwie staszowskim, który zwrócił 
szczególną uwagę na ciągle podno-
szący się poziom kształcenia w sta-
szowskich szkołach ponadgimnazjal-
nych.

Tekst i foto: Michał Skrętek  

Nagrodę i podziękowania z rąk starosty Michała Skotnickiego odbiera 
Łukasz Rędziński z Zespołu Szkół w Połańcu. 

Prezent, wraz z gratulacjami, Jakubowi Zyngierowi z Zespołu Szkół 
w Połańcu, wręczył Zbigniew Wiącek – przewodniczący Komisji Oświaty, 

Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Staszowie. 

Podziękowania oraz okolicznościowy upominek Piotrowi Urbanowi 
z Zespołu Szkół w Połańcu wręczył wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.

Gratulacje dla Martyny Sobańskiej z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Staszowie.
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Podziękowania dla Mariusza Ziętarskiego nauczyciela z Liceum Ogólnokształcącego 
w Staszowie.          

Okolicznościowe podziękowania odebrał m.in.: Mariusz Zyngier 
– nauczyciel w Zespole Szkół w Połańcu.  

Powiat kontynuuje współpracę

Podpisano umowę o współpracy między Powiatem Staszowskim a Centrum Informacyjnym  
,,Społeczność Winniczyzny”.

Ukraińcy pozostawili na pamiątkę swoje ,,firmowe” kalendarze, podobne, reprezentujące walory ziemi 
staszowskiej, otrzymali w zamian.

Podczas spotkania w Starostwie 
staszowskim dokonano ustaleń co 
do programu współpracy na bieżą-
cy rok, jak również podpisano umo-
wę o współpracy między Powiatem 
Staszowskim a Centrum Informa-
cyjnym ,,Społeczność Winniczyzny”. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę 
podpisali: starosta staszowski Mi-
chał Skotnicki i wicestarosta Tomasz 
Fąfara, ze strony ukraińskiej umowę 
podpisał prezes Centrum Andrii Ka-
vunets.

Współpraca władz powiatu 
staszowskiego z ukraińskimi go-
śćmi trwa nieprzerwanie od 2008 
roku. Zarówno Aleksej Gavriłow, jak 
i Andrii Kavunets zasiadają także we 
władzach Stowarzyszenia ,,Ukraina-
-Polska-Niemcy”, z którym w mi-

W dniu 4 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie wizytę 
złożyła 4-osobowa delegacja z Winnicy na Ukrainie, na czele z Aleksejem 
Gavriłowem – przewodniczącym Komisji Współpracy z Zagranicą Rady 
Obwodu Winnickiego i Adrijem Kavuntsem – prezesem Centrum Informa-
cyjnego ,,Społeczność Winniczyzny”. 

m.in. udział w trzech międzynarodo-
wych konferencjach w Winnicy, jakie 
co roku organizowane są w tamtej-
szej Filharmonii, z udziałem około 400 
osób z różnych krajów byłego ,,bloku 
wschodniego”. Staszowianie, wystę-
pując w roli prelegentów, dzielili się 
swoimi doświadczeniami dotyczący-
mi reformy samorządowej, która z 
sukcesem została wprowadzona w 
naszym kraju. Wspólnie zrealizowano 
także 4 projekty wymiany młodzieży, 
dofinansowane z funduszy Narodo-
wego Centrum Kultury i dwa projekty 
z programu Polska Pomoc Rozwojowa 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
Ostatni projekt z 2012 roku pt. ,,Win-
niczyzna na Ukrainie regionem aktyw-
nych kobiet”, po ocenie wykonanej 
przez niezależne firmy: EGO – Evalu-
ation for Government Organizations 
s.c. i Fundację IDEA Rozwoju, na 100 
ocenianych inicjatyw został sklasyfiko-
wany na bardzo wysokim 3. miejscu.

Tekst i foto: Jan Mazanka

nionych 6 latach zrealizowano kilka 
cennych inicjatyw. Przedstawiciele 
władz powiatu staszowskiego brali 
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Za zdrowie Pań...   2015
Tradycyjnie, jak co roku, Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Lu-

dowego w Staszowie, nie zapomniał o Paniach w dniu ich święta. 

Życzenia Paniom składają: prezes Zarządu Powiatowego PSL, starosta staszowski 
Michał Skotnicki i prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Staszowie Wanda Bartos. 
Starosta Michał Skotnicki odczytał także życzenia dla Pań przesłane przez marszałka 

województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa.

Życzenia Paniom składa poseł na Sejm  
Romuald Garczewski.

Życzenia w imieniu eurodeputowanego dr. inż. 
Czesława Siekierskiego złożył asystent Wiktor Kamiński.

Życzenia składają, od lewej: poseł Marek Gos, członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Agata Binkowska, wicewojewoda świętokrzyski Paweł Olszak 
i członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek. Odśpiewano Paniom ,,100 lat”.

Minister Beata Oczkowicz podziękowała za zaproszenie i odwzajemniła życzenia dla 
wszystkich Pań. Z lewej dyr. Izydor Grabowski, z prawej starosta Michał Skotnicki.

Kosmetyki na potrzeby loterii ufundował członek Zarządu Powiatu 
Staszowskiego Jerzy Chudy.

W czwar-
tek 6 marca 
br., w auli Ze-
społu Szkół w 
Staszowie, po-
nad 350 pań, 
członkiń i sym-
patyczek PSL, 
spotkało się na 
okolicznościo -
wej uroczysto-
ści, na której 
obecni byli tak-
że zaprosze-
ni goście, w 
osobach m.in.: 
w i c e m i n i s t e r 
obrony naro-
dowej Beaty 
Oczkowicz, po-
sła Marka Gosa, 
posła Romualda 
Garczewskiego, 
w i c e w o j e w o -
dy świętokrzy-
skiego Pawła 
Olszaka i człon-
ków Zarządu 
Województwa 
Świętokrzyskie-
go Agaty Bin-
kowskiej i Piotra 
Żołądka, a także 
radnego Sejmi-
ku Wojewódz-
twa Święto-
krzyskiego i dyr. 
Zespołu Szkół w 
Staszowie Izy-
dora Grabow-
skiego. 

S k ł a d a n i e 
życzeń Paniom 
rozpoczął pre-
zes Zarządu Po-
wiatowego PSL, 
starosta sta-
szowski Michał 
Skotnicki, który 
także odczytał 
list z życzeniami 
od marszałka 
wojewódz t wa 
świętokrzyskie-
go Adama Ja-
rubasa. W liście 
czytamy m.in.: 
,,Cieszę się, że 

Międzynarodowy Dzień Kobiet, 
święto obchodzone na świecie od 
1909 roku, weszło już na stałe do 
polskiej tradycji. Pamiętamy lata, 
gdy usiłowano je zdyskredytować, 
na szczęście zwyciężyła chęć ma-
nifestowania, choć w tym jednym 
dniu w roku niezastąpionej roli, 
jaką Kobiety pełnią w naszym kra-
ju, na naszym rynku pracy, w na-
szych Rodzinach. Życzę, aby Panie 
miały możliwość rozwijania swoich 
pasji. Życzę sukcesów, zawodowe-
go spełnienia, a przede wszystkim 
zdrowia i poczucia szczęścia. Ży-
czę wytrwałości i siły w trudnych 
chwilach oraz odwagi, gdy trzeba 
stawić im czoła, a także spełnienia 
w każdej sytuacji. Dzisiejszy dzień, 
niech będzie okazją do towarzy-
skich spotkań, odpoczynku i uśmie-
chu. Wszystkiego najlepszego dla 
wszystkich Pań”.

Jak co roku, wszystkim paniom 
wręczono kwiaty i czekolady. 
W części artystycznej wystąpili: 
uczniowie staszowskiego Liceum 
z montażem słowno-muzycznym, 
Kabaret ,,Czwarta Fala” i zespół 
,,Staszicówka Band”. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Od lewej: wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, asystent europosła dr. inż. Czesława Siekierskiego Wiktor 
Kamiński, zastępca burmistrza Staszowa dr Ewa Kondek, burmistrz Staszowa Leszek Kopeć,  

kierownik powiatowego biura ARiMR w Staszowie Monika Michalec, działaczka PSL ziemi staszowskiej 
i wieloletnia radna powiatu Stanisława Błażejewska, poseł Marek Gos, członkini Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Agata Binkowska i starosta staszowski Michał Skotnicki.
Zespół ,,Staszicówka Band”, solistki, od lewej: Patrycja Prus 

i Eliza Tutak.

Kabaret ,,Czwarta Fala” z Kielc, od lewej: Damian Lebioda, Mateusz Lewkowicz  
i Łukasz Książek.

Jak co roku, wszystkim paniom wręczono kwiaty i czekolady.

Na scenie uczniowie LO w Staszowie, w montażu słowno-muzycznym.

 Zespół ,,Staszicówka Band”, od lewej: Tomasz Walczyk, Norbert Jońca, Mateusz 
Gibała, Wojciech Stachniak, Michał Brożyna, Jakub Serwiski i Sebastian Kędzior.

W spotkaniu udział wzięło ponad 350 pań i panów.
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Sportowcy Roku 2014
Uhonorowano najlepszych na szcze-

blu wojewódzkim, a także w poszcze-
gólnych powiatach. Gala była okazją do 
spotkania nie tylko najlepszych spor-
towców i trenerów różnych dyscyplin, 
ale także kibiców i sympatyków sportu, 
dziennikarzy oraz przedstawicieli władz 
samorządowych różnych szczebli. Po-
wiat staszowski reprezentowali: staro-
sta Michał Skotnicki, członek Zarządu 
Powiatu Jerzy Chudy i sekretarz powia-
tu Jan Sikora. 

Najpopularniejszymi sportowcami 
powiatu staszowskiego w 2014 roku 
zostali: 1. Adrian Ojdana – Staszów, 
lekka atletyka, ma 18 lat. Dzięki wszcze-
pionemu implantowi słuchu słyszy i 
normalnie funkcjonuje w świecie osób 
słyszących. Należy do Kadry Narodowej 
Polski w Lekkiej Atletyce, jest członkiem 
Polskiego Związku Sportu Niesłyszą-
cych. W tym roku zdobył srebro na Mi-
strzostwach Europy w Trabzon (Turcja) 
w sztafecie. Jest objęty programem na 
Igrzyska w LA Samsung 2017 r. 2. Mar-
lena Brzeszczyńska – Centrum Staszów, 
piłka nożna, 25 lat, napastniczka dru-
goligowej drużyny ze Staszowa. Przy-

czyniła się do awansu, który zespół wy-
walczył w zeszłym sezonie. 3. Damian 
Walczak – Sigma OSiR Staszów, lekka 
atletyka, 24 lata. Zajmował miejsca na 
podium w biegach ulicznych. Wywal-
czył 12 miejsce w I PZU Półmaratonie 
Królewskim w Krakowie. 4. Kamila Ole-
szek – Centrum Staszów, piłka nożna, 
19 lat. Defensywny pomocnik drugoli-
gowego zespołu ze Staszowa. Jej dobra 
gra w minionym sezonie w dużej mie-
rze przyczyniła się do awansu. 5. Mate-
usz Cecelon - Sigma OSiR Staszów, lek-
ka atletyka. 6. Ireneusz Kapusta - Start 
Kielce, łucznictwo, 39 lat. 

7. Krystian Rzepa - Pogoń Staszów, 
piłka nożna, 22 lata. 8. Dariusz Maru-
szewski - Pogoń Staszów, piłka nożna, 
32 lata. 9. Paweł Dziuba - Czarni Poła-
niec, zapasy, 19 lat. 

10. Paweł Rybiński - Pogoń Staszów, 
piłka nożna, 32 lata.

Najpopularniejszymi trenerami w 
powiecie staszowskim zostali:

1. Tadeusz Szkwarek - Czarni Poła-
niec, zapasy, 48 lat. Ceniony szkolenio-
wiec. Jego podopieczni liczą się w ry-
walizacji, nie tylko w naszym regionie. 

Najlepsi sportowcy i trenerzy powiatu staszowskiego z wręczającymi grawertony i statuetki.

Najlepszy trener powiatu staszowskiego w 2014 roku Tadeusz Szkwarek – Czarni 
Połaniec, zapasy, odbiera grawerton z rąk starosty staszowskiego Michała Skotnickiego.

Laury dla najlepszego sportowca powiatu staszowskiego w 2014 roku Adriana Ojdany, 
lekka atletyka, biegi.

W dniu 6 lutego br., w Hali Targów Kielce, odbyła się gala, podczas 
której uhonorowano najlepszych sportowców i trenerów 2014 roku, wy-
branych głosami kibiców podczas 63. Plebiscytu ,,Echa Dnia”. 

Zdobywają medale mistrzostw Polski. 
2. Wiktor Skrobacz - Czarni Połaniec, 
zapasy, 35 lat. Były zapaśnik, od 2009 
roku z powodzeniem pracuje jako tre-
ner w Czarnych. Jego podopieczni z 
dobrej strony pokazują się na ogólno-
polskich zawodach, zdobywają medale 
mistrzostw kraju.

3. Radosław Sekuła - Centrum 
Staszów, piłka nożna, 36 lat. Szkole-
niowiec drugoligowej drużyny kobiet 
ze Staszowa oraz męskiego zespołu z 
Kurozwęk, z którym w minionym sezo-
nie wywalczył awans do klasy A. Naj-
popularniejszym talentem w powiecie 
staszowskim została uznana Katarzyna 
Głód - Centrum Staszów, piłka nożna, 
17 lat, młoda bramkarka staszowskiego 
zespołu. Często ratowała swój zespół z 
opresji, broniąc groźne strzały rywalek.

Troje najlepszych sportowców wo-
jewództwa świętokrzyskiego w roku 
2014 to: Sandra Drabik – Kick Boxing 
Soma Gym Kielce. 2. Karol Bielecki – pił-
ka ręczna Vive Tauron Kielce. 3. Karoli-
na Kołeczek, lekka atletyka, bieg przez 
płotki, Sandomierz. Najpopularniejsi 
trenerzy województwa świętokrzy-
skiego: 1. Tałant Dujszebajew – piłka 
ręczna, Vive Tauron Kielce. 2. Dariusz 
Daszkiewicz - piłka siatkowa, ,,Efektor” 
Kielce. 3. Grzegorz Nowaczek - boks 
,,Rushh” Kielce.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski



29

Uhonorowano najlepszych lekarzy 

Kulturalne spotkanie 

Od lewej: wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, zastępca burmistrza Staszowa dr Ewa 
Kondek, dyr. Jarosłw Soja - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Medyczne w Zawadzie,  

dr Stefan Podesek i starosta staszowski Michał Skotnicki.

W spotkaniu udział wzięły, od lewej: dyr. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu Joanna Juszczyńska, dyr. Gminnego 
Centrum Kultury w Łubnicach Aleksandra Stachniak, dyr. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie Ewa Cygan, 

dyr. Staszowskiego Ośrodka Kultury Katarzyna Ciepiela i insp. Bożena Mazur z Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki w starostwie staszowskim.

Od lewej: Sebastian Gralec z EPRD – Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju 
Regionalnego w Kielcach, staszowski twórca i regionalista Władysław Sadłocha 

i dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii Zofia Ligia Janda.

W dniu 20 lutego br., w hotelu 
„Best Western Grand Hotel” w Kiel-
cach, odbyła się gala wręczenia 
nagród najlepszym lekarzom wy-
branym w plebiscycie ,,Echa Dnia”, 
a także przedstawicielom najlep-
szych przychodni.

W tegorocznej edycji konkursu na 
terenie powiatu staszowskiego zwycię-
żył  dr Stefan Podesek, lekarz ortope-
da, znany z oddania swojej pracy. Jest 
twórcą sukcesu ortopedii w Specjali-
stycznym Szpitalu Ortopedyczno-Re-
habilitacyjnym Górka w Busku–Zdroju, 
obecnie pracuje także na Oddziale Chi-
rurgii Urazowo–Ortopedycznej w sta-
szowskim szpitalu. II miejsce zajęła dr 
Ewa Zalewska, ceniona lekarz interni-
sta z Połańca, pracuje w Niepublicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Centrum 
Medyczne – Zawada. III miejsce zajął dr 
Grzegorz Zabramny, specjalista ortope-
dii i traumatologii narządu ruchu, pra-
cuje w staszowskim szpitalu. Najlepszą 
przychodnią ziemi staszowskiej został 

niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
- Centrum Medyczne w Zawadzie. 

Władze powiatu staszowskiego 
podczas gali reprezentowali: przewod-
niczący Rady Powiatu Damian Sierant, 

starosta staszowski Michał Skotnicki, 
natomiast miasta i gminy Staszów - za-
stępca burmistrza dr Ewa Kondek.

Tekst i foto: Michał Skrętek

,,O potencjale kulturowym 
województwa świętokrzyskiego 
z uwzględnieniem jego społeczno-
-gospodarczych uwarunkowań” 
rozmawiano podczas spotkania 
w starostwie staszowskim w dniu 
4 marca br. 

W ponad 2-godzinnej dyskusji 
prowadzonej przez Sebastiana Gral-
ca z EPRD – Biuro Polityki Gospodar-
czej i Rozwoju Regionalnego w Kiel-
cach, udział wzięły panie dyrektor 
miejskich i gminnych ośrodków kul-
tury, regionaliści, bibliotekarze i pra-
cownicy starostwa staszowskiego 
z wydziałów edukacji i promocji. 
Poruszono szereg problemów i kwe-
stii, dotyczących, m.in.: prowadze-
nia placówek kultury, organizacji 
imprez, kreowania zajęć dla dzieci 
i młodzieży, a także osób dorosłych. 
Nie obyło się bez wymiany poglą-
dów w sprawach finansowania dzia-
łalności kulturalnej, i w tym obszarze 
było najwięcej krytycznych uwag, 
a jednocześnie oczekiwań przepro-
wadzenia zasadniczych zmian, które 
umożliwiłyby sprawniejsze i bezpro-
blemowe tworzenie corocznych bu-
dżetów.

Spotkanie było częścią badań pro-
wadzonych przez Instytut Kultury Re-
gionalnej i Dziedzictwa Narodowego 
ENKOLPION i EPRD – Biuro Polityki 
Gospodarczej i Rozwoju Regionalne-

go. Badania zlecił Urząd Marszałkow-
ski Województwa Świętokrzyskiego, 
a efektem końcowym prowadzonych 
konsultacji będzie ekspertyza zawie-
rająca m.in.: identyfikację wszystkich 
dostępnych zasobów 
społecznych, technicz-
nych, instytucjonalnych, 
organizacyjnych oraz 
ludzkich, działających na 
polu kultury wojewódz-
twa. Dokument koń-
cowy zawierać będzie 
również listę ograniczeń 
rozwojowych, a także 
wynikających z nich ko-
niecznych uzupełnień 
poprzez: inwestycje, 
szkolenia, doradztwo, 
sieciowanie itp. co po-

winno umożliwić  podniesienie ren-
towności prowadzonej  działalności 
kulturalnej z pożytkiem dla samych 
twórców jak również instytucji kul-
tury i podmiotów gospodarczych 
działających w oparciu o zasoby tury-
styczne i kulturowe regionu.

Tekst i foto: Jan Mazanka



30

Miejscem docelo-
wym marszu była mo-
giła powstańcza, jaka 
znajduje się na zboczu 
przy drodze z Kurozwęk 
do Staszowa. Leży tu 
około 20 ofiar nierów-
nej walki powstańców 
z wojskami rosyjski-
mi, która zakończyła 
się obroną budynku 
owczarni, położonego 
na tzw. Sadzawkach. 
Przed pomnikiem na 
powstańczej mogile wy-

Upamiętniono 152. rocznicę Powstania Styczniowego
W sobotę 25 stycznia br., mimo nie najlepszej pogody, oddział 26 szy-

dłowskich strzelców przeszedł marszem 20 km na trasie z Szydłowa do 
Kurozwęk i z powrotem. Wśród maszerujących, obok uczniów z Szydło-
wa, było 4 podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 
Rembowie i 10 uczniów Gimnazjum w Jarosławicach. 

Pamiątkowe zdjęcie na tle pałacu w Kurozwękach, skąd pochodził mjr Jan Popiel – uczestnik powstańczej bitwy pod Komorowem, jaka rozegrała się 20 czerwca 1863 
roku. Od prawej: komendant Marian Lesiak, dyr. Wiesław Urbanowski, wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, starosta staszowski Michał Skotnicki, dyr. Gimnazjum 

w Jarosławicach Artur Kański i nauczycielka Gimnazjum Beata Lech.

W Muzeum STS, od lewej: Damian Banasik, komendant Marian Lesiak, płk Witold Gniecki i Wiesław Urbanowski 
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie.

Oddział dochodzi do Jabłonicy.

stawiono warty honorowe. Dele-
gacja strzelców, a także starosta 
staszowski Michał Skotnicki i wójt 
gminy Szydłów Jan Klamczyński 
zapalili znicze. Podobnie uczy-
niono przed tablicą wmurowaną 
w ścianie kurozwęckiego kościo-
ła, na której wypisano nazwiska 
58 powstańców, którzy polegli w 
potyczkach na terenie ziemi sta-
szowskiej lub zmarli z ran w przy-
kościelnym szpitalu dla ubogich, 
dziś jest to Dom Opieki Społecznej 
prowadzony przez Siostry Miło-
sierdzia Bożego Wincentego á Pa-
olo. W drodze powrotnej zatrzy-
mano się w kurozwęckim pałacu, 
gdzie strzelcy spożyli gorący posi-
łek. Gościem honorowym marszu 
był płk Witold Gniecki, asystent 
gen. dyw. rez. prof. Bogusława 
Packa - pełnomocnika Ministra 
Obrony Narodowej ds. Społecz-
nych Inicjatyw Proobronnych. 
Przed frontem oddziału strzelców, 
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Kolejna konferencja i wystawa 
Przed mogiłą powstańczą, jaka znajduje się na skarpie przy drodze z Kurozwęk do Staszowa. Znicze, wspólnie ze strzelcami, zapalili: starosta staszowski Michał Skotnicki  

i wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński.

Na wystawie znalazły się m.in.: pistolety, fotografie, odznaczenia, czapki i wyposażenie żołnierskie.

Komendant szydłowskich strzelców st. insp. Związku 
Strzeleckiego Marian Lesiak wręczył staroście staszowskiemu 
Michałowi Skotnickiemu medal pamiątkowy Ministerstwa 

Obrony Narodowej.

przed wyruszeniem na marsz, płk 
Witold Gniecki, który 3 i pół roku 
służył w Afganistanie, z uznaniem 
mówił o patriotycznej działalności 
Szydłowskiego Towarzystwa Strze-
leckiego i o postawie strzelców, 
którym życzył pełnej realizacji za-
dania. Trzech strzelców, wzorowo 
pełniących obowiązki, otrzymało 
upominki przywiezione z MON. 
Przed odjazdem płk Witold Gniec-
ki dokonał wpisu do księgi pa-

W dniu 13 stycznia br., w sali 
widowiskowej Staszowskiego 
Ośrodka Kultury odbyła się kon-
ferencja naukowa pt. „Polskie 
Państwo Podziemne”. Wykład, 
pod takim tytułem, wygłosił dr 
Tomasz Domański z Delegatury 
IPN w Kielcach. 

Następnie o wojennych losach 
swojego ojca opowiedział Wło-
dzimierz Strzałkowski, niezwykle 
ciekawe były również wspomnie-
nia Edwarda Domagały. Obydwie 
wypowiedzi dotyczyły okresu oku-
pacji hitlerowskiej w Polsce. Ko-
lejnym punktem programu było 
przedstawienie przez organizatora 
wystawy Pawła Ciepielę zgroma-
dzonych na niej eksponatów. Ze-
brane na wernisażu egzemplarze 
broni zaprezentował Marcin Fran-
ke. 

Eksponaty zgromadzone na 
wystawie będą w przyszłości wy-
korzystywane jako pomoce dy-
daktyczne w lekcjach historii dla 
uczniów szkół wszystkich szczebli 
z terenu powiatu staszowskiego.

Tekst: Paweł Ciepiela 
Foto: Michał Skrętek 

miątkowej Szydłowskiego Towa-
rzystwa Strzeleckiego cyt.: ,,Panu 
Marianowi Lesiakowi, wyrażam 
słowa głębokiego uznania za ser-
ce i wysiłek, który włożył w trakcie 
wielu lat budowy Szydłowskiego 
Towarzystwa Strzeleckiego oraz za 
trud wychowawczy nad młodzieżą 
szydłowską. Podziękowania za ka-
wałek nieznanej historii, którą tu 
zobaczyłem”.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Wyjątkowy klimat wspólnych spo-
tkań –  czyli zbiórek małych zuchów, 
udaje nam  się stworzyć dzięki na-
szym partnerom z 13 SDH „Wiatr”. 
im. T. Szewery. Starsi koledzy harce-
rze zawsze znajdą czas, żeby razem z 
nami, poprzez wspólną zabawę, plą-
sy i tańce kształtować wśród dzieci 
postawy patriotyczne, wpajać harcer-
skie wartości, systematycznie  przy-
pominać słowa obietnicy zuchowej.             

W tym roku szkolnym – po raz 

kolejny - wszystkie zuchy przypo-
mniały sobie słowa tej obietnicy 
podczas zbiórki, na której nasze naj-
młodsze przedszkolaki przystępowa-
ły do przedszkolnej mini – drużyny. 
Uroczystość ta odbyła się 9 lutego 
br. Do grona społeczności zuchowej 
dołączyły młodsze przedszkolaki z 
naszego przedszkola. Uroczystość 
rozpoczęła się wspólnym śpiewem 
znanej już wszystkim przedszkola-
kom piosenki pt. „Niewidzialna pla-

Bawimy się w zuchy

Zuchowa mini drużyna w Przedszkolu Nr 8 w Staszowie, to jedno z no-
watorskich przedsięwzięć, mające na celu kształtowanie wśród najmłod-
szych tradycyjnego, ponadczasowego systemu wartości, wywodzącego 
się z niezapomnianych i pięknych tradycji polskich drużyn zuchowych i 
harcerskich. Przedszkolna  mini drużyna zuchowa działa w ramach  re-
alizowanego już od kilku lat programu: „Bawimy się w zuchy”.  Warto 
przypomnieć, że program ten został zamieszczony na stronie interneto-
wej Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, jako przykład dobrej praktyki.

Z lewej: druh Marcin z 13 SDH ”Wiatr”, nauczycielki: Renata Pec, Ewelina Masiewicz, Lidia Bąk, Iwona 
Grzybowska oraz dzieci przystępujące do drużyny.

Od lewej: nauczycielki: Justyna Lis i Agnieszka Strzałka. Starsze zuchy z przedszkolnej mini drużyny.

stelina”. Następnie starsze zuchy 
przypomniały „obietnicę  zucha”. Ko-
lejnym - najważniejszym momentem 
zbiórki było przyrzeczenie – obietnica 
zucha, którą za druhem Marcinem 
złożyły najmłodsze zuchy. Na znak 
przystąpienia do drużyny zuchowej, 
maluchy poddały się również „próbie 
zucha”. Bez skrzywienia na twarzy 
wykazały się odwagą - połknęły ka-
wałki cytryny. Po czym druh Marcin 
wraz z  harcerzami, założyli zuchom 
symbole stroju harcerskiego - chustę 
zuchową i pierścień. Wszystkie dzieci 
były szczęśliwe i dumne. Przedszko-
laki zaśpiewały również znaną pio-
senkę „Idzie zuch”. Po raz  kolejny 
możemy powiedzieć, że nasza przed-
szkolna drużyna rośnie w siłę. Mamy 
również nadzieję, że dzieci, które 
zakończyły przedszkolną przygodę z 
zuchami i  rozpoczęły naukę w szko-
le podstawowej, będą kontynuować 
te wspaniałe tradycje w drużynach 
zuchowych działających w szkołach. 
Warto przypomnieć, że w naszym 
przedszkolu obok drużyny zuchowej 
funkcjonuje Kabaret  ,,Ósemka”. Jest 
to również nowatorskie rozwiązanie 
– forma pracy z dzieckiem mająca na 
celu kształtowanie właściwego sys-
temu wartości, a przede wszystkim 
zapoznanie dzieci z „perełkami” lite-
ratury dla dzieci. Nauczyciele prezen-
tują dzieciom w formie humorystycz-
nej, z wykorzystaniem rekwizytów 
oraz małej scenografii najpiękniejsze 
wiersze, również w wersji wokalnej. 
Podczas tej uroczystości nie zabrakło 
zabawy z Kabaretem „Ósemka”: za-
prezentowano piosenkę „Mucha w 
mucholocie”, „Puszek – Okruszek”, 
wiersz L.J. Kerna „Po co krowie rogi 
na głowie”, „Żyrafa u fotografa”, a 
także  „Chory kotek” Stanisława Ja-
chowicza. W rolę aktorów wcieliły 
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VI Memoriał Janusza Suchojada 

Drużyny tegorocznego memoriału. 

Serdeczne podziękowania za udział w tegorocznym memoriale 
wszystkim zawodnikom złożył wicestarosta Tomasz Fąfara, z prawej 

wdowa po zmarłym piłkarzu, Marzena Suchojad. Dwie najlepsze drużyny turnieju: „OLD BOYS Pogoń – Staszów” i „Dragoni Staszów”. 

Harcerze z 13 Szkolnej Drużyny Harcerskiej „Wiatr” i dzieci przystępujące do drużyny.

się nauczycielki: Lidia Bąk, Justyna 
Lis, Renata Pec, Agnieszka Strzałka. 
Zaplanowaliśmy na ten rok szkol-
ny, wspólnie z harcerzami z 13 SDH 
„Wiatr”, mini rajd dla naszych zu-
chów (oczywiście jak przystało na zu-
cha: pieszy rajd na jednej ze staszow-
skich ścieżek). Wierzymy, że będzie to 
kolejna, świetna  przygoda zuchowa 
dla naszych przedszkolaków. Mamy 
nadzieję, że nasz program „Bawimy 
się w zuchy”, jako przykład dobrej 
praktyki, stanie się inspiracją dla in-
nych. Jest to ciekawa przygoda dla 
maluchów, nowe doświadczenie dla 
nauczycieli i wspaniała zabawa.

Do następnej zbiórki: „Czuwaj!”.
Tekst: koordynatorzy programu  

„Bawimy się w zuchy”.
Justyna Lis i Lidia Bąk, foto: Agata Karwacka

W dniu 28 lutego w hali 
staszowskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji odbył się „VI Memoriał o 
Puchar Janusza Suchojada” – byłe-
go piłkarza staszowskiej „Pogoni”. 

W turnieju udział wzięło 4 druży-
ny. Zmaganiom piłkarzy przyglądała 
się licznie zgromadzona publiczność, 
wśród której byli m.in.: Marzena Su-
chojad – żona zmarłego piłkarza, a 
także wicestarosta staszowski To-

masz Fąfara oraz burmistrz miasta i 
gminy Staszów Leszek Kopeć. 

Wszyscy zawodnicy otrzymali 
gromkie brawa i gratulacje za udział 
w turnieju. Trzy kolejne miejsca zaję-
ły zespoły: I miejsce „OLD BOYS Po-
goń – Staszów”, II miejsce „Dragoni 
Staszów” i III miejsce „Grupa Azoty – 
KiZChS Siarkopol S.A. w Grzybowie”. 

Na czwartym miejscu uplasowali się 
piłkarze reprezentujący Komendę Po-
wiatową Policji w Staszowie. Organi-
zatorem memoriału było stowarzy-
szenie OLD – BOYS „Pogoń” Staszów, 
patronat honorowy nad imprezą ob-
jął starosta staszowski Michał Skot-
nicki.

Tekst i foto: Michał Skrętek 
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Dzień pierwszy ,,Piłkarskiej Zimy 2015”

Druga odsłona „Piłkarskiej Zimy”  
w staszowskim PCS-ie.

W pierwszym dniu zawodów udział 
wzięli piłkarze z rocznika 2004 oraz 
młodsi. Kolejne miejsca na podium za-
jęli: I miejsce „Akademia Piłkarska Koń-
skie”, II miejsce „Football Academy Ję-
drzejów”, natomiast III lokatę otrzyma-
ła drużyna „Olimpia Pogoń Staszów”.

Imprezę zorganizowali: Klub Spor-
towy „Baszta Rytwiany” oraz Powia-
towe Centrum Sportowe w Staszowie. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali podzię-

W dniu 24 stycznia br., w hali Powiatowego Centrum Sportowego w 
Staszowie odbyły się mecze piłki nożnej, inaugurujące 3. edycję turnieju 
„Piłkarska Zima 2015”. Impreza zgromadziła na trybunach staszowskiego 
Centrum liczne grono miłośników sportu, którzy żywiołowo dopingowali 
swoich faworytów. 

„Piłkarska Zima 2015” w Staszowie rozpoczęła się 24 stycznia br, grał rocznik 
2004 i młodsi.

Dyplom i puchar za zajęcie I miejsce odbierają zawodnicy „Akademii Piłkarskiej 
Końskie”. Nagrody wręczyli: burmistrz Staszowa Leszek Kopeć oraz Arkadiusz 

Zapalec z „Baszty Rytwiany”.

Pierwsze miejsce i puchar Starosty Staszowskiego dla 
drużyny „Piast Stopnica”.

Starosta staszowski Michał Skotnicki w rozmowie z trenerami 
i zawodnikami z „Football Academy Jędrzejów”, zdobywcami II miejsca  

w turnieju.

kowania i gratu-
lacje za udział w 
turnieju. Puchary 
ufundowali: sta-
rosta staszowski 
Michał Skotnicki, 
wójt gminy Ry-
twiany Grzegorz 
Forkasiewicz i 
dyrektor Powia-
towego Centrum 
Sportowego An-
drzej Walczowski.   
Tekst: Michał Skrętek 

Foto:  
Michał Skrętek  
i Jan Mazanka

W drugim dniu, organizowanych 
co tydzień do dnia 14 lutego br. za-
wodów, udział wzięli  młodzi piłkarze 
z rocznika 2000 i młodsi. 

Impreza cieszyła się dużym zainte-
resowaniem publiczności, która z za-
interesowaniem, śledząc tabelę wyni-
ków, dopingowała swoich faworytów. 

Wśród widzów był m.in. starosta 
staszowski Michał Skotnicki, któ-

W sobotę, w dniu 31 stycznia br. w  hali Powiatowego Centrum Spor-
towego w Staszowie odbyły się mecze piłki nożnej, w ramach turnieju 
„Piłkarska Zima 2015”. 

ry serdecznie gratulując wszystkim 
młodym zawodnikom, wręczył zwy-
cięzcom rywalizacji okolicznościo-
we puchary i dyplomy. Trzy kolejne 
miejsca na podium w kategorii wie-
kowej rocznik 2000 i młodsi zajęły 
następujące drużyny: miejsce I „Piast 
Stopnica”, miejsce II „Olimpia Po-
goń Staszów”, miejsce III „Nida Piń-
czów”. 

Tekst i foto: Michał Skrętek
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Podczas jednego z meczów tegorocznej edycji „Piłkarskiej Zimy” 
w kategorii rocznika 2000 i młodsi, 31 stycznia 2015.

Zdobywcy drugiego miejsca reprezentanci drużyny „Olimpia 
Pogoń Staszów”. Puchary i dyplomy wręczali: starosta 

staszowski Michał Skotnicki i Arkadiusz Zapalec  
z „Baszty Rytwiany”. 

Drużyny drugiego dnia turnieju, z rocznika 2000 i młodsi. 

„Dopóki piłka w grze” 
W trzecią sobotę, w dniu 7 lu-

tego br., w hali Powiatowego Cen-
trum Sportowego w Staszowie, licz-
nie zgromadzona publiczność miała 
okazję obejrzeć dalsze mecze z cyklu 
rozgrywek „Piłkarska Zima 2015”. 

Tym razem w halowych zmaga-
niach zmierzyli się piłkarze z rocznika 
2002 oraz młodsi. Impreza niezmienne 
przyciągnęła do staszowskiego PCS-u 

duże grono kibi-
ców, którzy za-
pewnili wszystkim 
zawodnikom ży-
wiołowy doping. 
Miejsca na po-
dium, w trzecich 
z kolei piłkarskich 
rozgrywkach, za-
jęły następujące 
zespoły: I miejsce 
drużyna ,,Football 
Academy Jędrze-
jów”, II miejsce 
zespół „Alit I Oża-
rów”, III miejsce 
„Orlęta Kielce”.

Tekst i foto: 
Michał Skrętek

Podczas jednego z meczów „Piłkarskiej Zimy”, rocznik 2002 i młodsi.  

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji „Piłkarskiej Zimy” w kategorii wiekowej rocznika 2002 i młodsi zajęła 
drużyna „Football Academy Jędrzejów”. 

Trzecie miejsce dla 
drużyny „Orlęta Kielce”.
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Ostatni gwizdek ,,Piłkarskiej Zimy 2015” 
w Staszowie 

Na zdjęciu drużyna „Młodzik Radom”, zdobywcy I miejsca w 
tegorocznej edycji turnieju „Piłkarska Zima 2015” w Staszowie w 
kategorii rocznik 2006 i młodsi. Na dole, w środku, Krystian Dryja 

– najlepszy zawodnik oraz strzelec turnieju.   

Puchar, dyplom oraz gratulacje, 
za zajęcie III miejsca, z rąk Jerzego 

Gwizdowskiego z „Baszty Rytwiany”, 
odbiera reprezentant drużyny „Siarka 

Tarnobrzeg”.

I miejsce, puchar ufundowany przez starostę 
staszowskiego, dyplom i podziękowania za 

wytrwałość w grze odebrał reprezentant drużyny 
„Młodzik Radom”, wręcza Paweł Jastrząb z ,,Baszty 

Rytwiany”.

II miejsce dla drużyny „Akademia Piłkarska Końskie”.

Tym razem swoje umiejętności 
zaprezentowali zawodnicy z rocz-
nika 2006 oraz młodsi. W ostatniej 
turze spotkań piłkarskich miejsca na 
podium zajęły następujące drużyny: 
I miejsca zespół „Młodzik Radom”, 
II miejsce „Akademia Piłkarska Koń-
skie” i III miejsce „Siarka Tarnobrzeg”. 

W dniu 14 lutego br., w hali staszowskiego Powiatowego Centrum 
Sportowego odbyły się ostatnie mecze, w ramach turnieju „Piłkarska 
Zima 2015” w Staszowie. Czwarty dzień cotygodniowych spotkań, roz-
grywanych od 24 stycznia br., obfitował w nie mniej efektowne sportowe 
popisy młodych piłkarzy. 

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kielcach

W trakcje biegu ostatni kilometr do mety.

Sezon 2015 otworzyłem w dniu 
1 marca br., biegiem w Kielcach na 
dystansie 10 km. Pierwszy start w 
sezonie dawał nadzieje na lepszy 
wynik niż w roku ubiegłym.

Sędziami głównymi w meczach tego-
rocznego turnieju z cyklu „Piłkarska 
Zima” byli: Michał Walczyk – główny 
arbiter pierwszego dnia zawodów 
oraz Paweł Wojtyś, który poprowadził 
wszystkie mecze w kolejnych dniach 
rozgrywek.

Tekst i foto: Michał Skrętek 

Profil trasy był strasznie trudny w 
sumie 5,5 km samych podbiegów. W 
trakcje biegu miałem chwilę zwąt-
pienia, na 6. km myślałem, że zejdę 
z trasy, ale po krótkiej chwili kryzyzu 
poczułem poprawę. Po ciężko prze-
pracowanej zimie oficjalnie pierwsza 
życiówka na dystansie 10 km 37:57. 
Profil trasy powodował, że nogi nie-
raz stawały w miejscu. Ogólnie bieg 
w Kielcach zakończyłem na dobrym 
14 miejscu w kategorii open, a w ka-
tegorii M20 na miejscu 8. Teraz nic 
nie pozostaje jak tylko trenować i 
czekać na start docelowy, jakim jest 
ORLEN Warsaw Marathon. 

Tekst: Patryk Dudzic
fotografie: Dawid Złotnik
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Staszowski „Turniej Dzikich Drużyn”

Rozegrano turniej w tenisa stołowego

Zwycięzców medalami udekorowali: starosta Michał Skotnicki i dyr. Rafał Glegoła. 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju i jego organizatorów.

W dniach 18 – 20 lutego br., w 
hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Staszowie odbyła się X edycja „Tur-
nieju Dzikich Drużyn” w piłce nożnej 
halowej. W imprezie udział wzięli 
uczniowie szkół wszystkich szczebli 
z terenu powiatu staszowskiego. 
Zmagania młodych sportowców 
obserwowała licznie zgromadzona 
publiczność, która żywiołowo do-
pingowała wszystkich zawodników.

W kategorii uczniów szkół pod-
stawowych I miejsce zdobyła drużyna 
„UltraS”, II miejsce zajęli „Gracze”, na-
tomiast na III miejscu swoją rywaliza-
cję zakończyła „Drużyna Pierścienia”. 
W kategorii gimnazjów kolejne trzy 
miejsca zajęli: I miejsce drużyna „Do-
brzy Ludzie”, II miejsce „Niebieska Sza-
rańcza”, III miejsce „Niebieska Inwazja”. 
Wśród uczniów szkół ponadgimna-

zjalnych miejsca 
medalowe  zajęli: 
I miejsce „Para-
bole”, II miejsce 
„Masywni”, a III 
„FC Albatros”.

Puchary i me-
dale zwycięskim 
zespołom wrę-
czyli starosta sta-
szowski Michał 
Skotnicki oraz 
Rafał Glegoła – 
dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji 
w Staszowie.

Tekst i foto: 
Michał Skrętek 

W turnieju udział wzięło 42 zawod-
niczek i zawodników reprezentują-
cych: Zespół Szkół w Połańcu, Liceum 
Ogólnokształcące w Bogorii, Zespół 
Szkół Ekonomicznych w Staszowie 
oraz Liceum Ogólnokształcące 
w Staszowie. Rozgrywki przebiegały 
o Puchar Starosty Staszowskiego Mi-
chała Skotnickiego.

Indywidualnie wśród dziew-

W dniu 24 stycznia br., w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w 
Staszowie, już po raz piąty rozegrano ,,Noworoczny Turniej Tenisa Stoło-
wego” dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 
staszowskiego. 

cząt zwyciężyła Wioletta Gardyń-
ska z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Staszowie przed Moniką Wojtaś, 
także z ZSE w Staszowie i Aleksandrą 
Jaskólską z Liceum Ogólnokształcą-
cego w Staszowie. Wśród Chłopców 
zwyciężył Damian Wereszczak z Ze-
społu Szkół w Połańcu, przed Kacprem 
Arczewskim z Zespołu Szkół w Bogorii 
i Łukaszem Kisiołem z ULKS ,,Dwój-

ka” Staszów. Klasyfikacja zespołowa: 
I miejsce – Zespół Szkół w Połańcu, II 
miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Staszowie, II miejsce – Liceum Ogól-
nokształcące w Staszowie, IV miejsce 
– Zespół Szkół w Bogorii i V miejsce – 
ULKS ,,Dwójka” Staszów.

Organizatorami turnieju i fun-
datorami pucharów byli: Starosta 
Staszowski, Powiatowe i Miejsko-
-Gminne Zrzeszenie LZS w Staszowie 
oraz Zespół Placówek Oświatowych 
Nr 1 w Staszowie. Puchary wręczyli: 
starosta staszowski Michał Skotnicki 
i burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.

Tekst: Roman Karaś
Foto: Jan Mazanka
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W latach drugiej wojny światowej, piękna kobieta, dys-
ponująca wyjątkowymi  walorami intelektualnymi, przeszła 
do historii, jako najwybitniejsza agentka wywiadu wojsko-
wego. Kobietą, którą wojna wpisała w przedziwny scena-
riusz, wymagający talentu i aktorstwa, kobietą o niewątpli-
wie fascynującej osobowości i biografii była Polka – Krysty-
na Skarbek. 

Urodziła się w 1 maja 1908 w Trzepnicy. Dzieciństwo 
spędziła beztrosko w rodzinnym majątku, wiejskiej rodowej 
posiadłości. Jej kochającym ojcem był hrabia Jerzy Skarbek, 
a kochającą matką Stefania Goldfeder, pochodząca z ma-
jętnej żydowskiej rodziny bankierów. Tak więc na budowa-
nie tożsamości Krystyny wpłynął niewątpliwie świat kultur 
dwóch narodów, które od wieków istniały obok siebie w 
harmonii, tworząc bogactwo duchowe, intelektualne, arty-
styczne i materialne Polski. W 1930 uczestniczyła w konkur-
sie Miss Polonia, któremu przewodniczyła Zofia Nałkowska, 
Krystyna zdobyła tytuł Gwiazdy Piękności. W 1933 poślubi-
ła przemysłowca Gustawa Gettlicha. Małżeństwo nie trwa-
ło długo – rozpadło się po 6 miesiącach. W listopadzie 1938 
wyszła za mąż po raz drugi, za podróżnika i pisarza Jerzego 
Giżyckiego. W 1939 oboje przebywali w Kenii, gdzie Giżyc-
ki pracował jako dyplomata. Na wieść o wybuchu wojny 
wyjechali do Francji, skąd już sama, była z mężem w sepa-
racji, przedostała się do Anglii. Tam zgłosiła się do służby 
w agencji brytyjskiego wywiadu SOE - Kierownictwa Ope-
racji Specjalnych, powołanej przez Winstona Churchilla do 
dywersji na niemieckich tyłach. Przyjęła pseudonim Christi-
ne Granville oraz zmieniła rok urodzenia na 1915. Została 
poddana specjalistycznemu szkoleniu. Ukończyła go z wy-
różnieniem jako pierwsza kobieta w brytyjskim wywiadzie. 
Celująco zdała testy strzeleckie i kurs zabijania tzw. ,,cichą 
bronią”, czyli nożem, liną i gołymi rękami. Brytyjczycy skie-
rowali ją do Budapesztu, gdzie poznała trzeciego ważnego 
w jej życiu mężczyznę, Andrzeja Kowerskiego. On także był 
agentem brytyjskiego wywiadu. Łączyła ich wspólna praca 
i wielka przyjaźń. Kowerski był inwalidą, stracił nogę pod-
czas polowania. Pomimo tego skakał ze spadochronem, 
mając zawsze w plecaku zapasową protezę. Z Budapesztu, 
gdzie oficjalnie pracowała jako dziennikarka, trzykrotnie, 
konspiracyjnym szlakiem przez Słowację, odbyła podróż 
do okupowanej Polski. Ponadto oboje z Andrzejem zajmo-
wali się m.in. organizowaniem ucieczek internowanych w 
węgierskich obozach Polaków do dalszej służby w polskich 
siłach zbrojnych na Zachodzie. Ich przewodnikiem przez 

Szanowni Czytelnicy, w poprzednim numerze 57/grudzień 2014, w artykule pt. ,,Odszedł na wieczną war-
tę”, opisaliśmy wojenne losy żołnierza oddziału AK ,,Jędrusie” Zbigniewa Kabaty (1924-2014), a w szczególności 
jego ostatnie tygodnie wojny, jakie spędził w majątku Ściborzyce u państwa Popielów. Obiecaliśmy, że w obecnym 
numerze, przedstawimy sylwetkę Ludwika Popiela ze Ściborzyc, bohatera spod Monte Cassino i nie tylko. W związku 
z tym, że scharakteryzowania tej godnej uwagi postaci podjął się pan dr n. rol. Stanisław Deskur, pochodzący z Sancy-
gniowa, który bywał w ściborzyckim dworze, materiał ten ukaże się w kolejnym ,,czerwcowym” wydaniu kwartalnika. 
Natomiast teraz proponujemy Państwu wojenną historię kobiety szczególnej - Krystyny Skarbek. W tekście znajdzie 
się ślad jej znajomości z Ludwikiem Popielem i niech to będzie zapowiedzią następnego materiału poświęconego 
życiu i walce ulubionego wuja ,,naszych” państwa Popielów z Kurozwęk. Redakcja.

Z kart historii, szczególnie polecamy.

Bohaterska  
i niesforna hrabina

słowackie Tatry był słynny 
skoczek narciarki Jan Ma-
rusarz. Z Warszawy, przy-
woziła bardzo cenne ma-
teriały, m.in. informację o 
stacjonowaniu i wyposaże-
niu wojsk niemieckich, do-
wody na wykorzystywanie 
polskich fabryk na potrze-
by niemieckiego przemy-
słu zbrojeniowego i okru-
cieństwo na hitlerowców 
wobec ludności cywilnej. 
Najcenniejszym materia-
łem był jednak mikrofilm 
ukazujący przygotowanie 
niemieckich wojsk do ata-
ku na ZSRR. Krystynie uda-
ło się odwiedzić w Warsza-
wie matkę Stefanię, ale nie potrafiła skłonić jej do ucieczki 
z okupowanej Polski. Stefania Skarbek, w styczniu 1942 
roku, została aresztowana i zamordowana przez Niemców 
na Pawiaku, a jej starszy brat najprawdopodobniej został 
zamordowany w Warszawskim Gettcie lub w Treblince. 

W styczniu 1941 roku Skarbek i Kowerski zostali namie-
rzeni w Budapeszcie i aresztowani przez Gestapo. Podczas 
trwającego wiele godzin przesłuchania Krystyna odegrała 
jedną ze swoich najsłynniejszych ról. Nagle zaczęła udawać, 
że bardzo źle się czuje, po chwili ugryzła się mocno w język, 
poczekała aż krew wypełni jej usta i zaczęła kasłać opluwa-
jąc przy okazji swoją krwią oficera prowadzącego przesłu-
chanie. Na pytanie co jej jest, odparła, że choruje na ciężką 
odmianę gruźlicy i jest umierająca. Natychmiast zabrano 
ją na badania lekarskie. Podczas prześwietlenia węgierski 
lekarz zauważył ślady choroby w jej płucach. Tylko Krysty-

Krysia w rodzinnym majątku Trzepnica z ojcem hr. Jerzym Skarbkiem, herbu Abdank, 
ok. 1920 r. 

Krystyna Skarbek, zdjęcie sprzed wybuchu 
II wojny.
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na wiedziała, że ślady te to 
pozostałość po niegroźnej 
chorobie, której nabawiła 
się podczas swojej pracy w 
zakładach Fiata w okresie 
międzywojennym. Niem-
cy, którzy panicznie bali się 
gruźlicy, stwierdzili, że ko-
bieta i tak wkrótce umrze 
więc zwolnili ją do domu. 
Wypuścili też Kowerskie-
go, aby ją odprowadził. 
Było dla nich pewne, że 
również i on jest chory. 
Szpiedzy byli wolni, jednak 
wiedzieli, że muszą ucie-
kać z Węgier. 

Od lipca 1944 działała 
w południowo-wschodniej 
Francji. Od teraz nazywała 
się Pauline Armand. 

Jako kurierka siatki 
szpiegowskiej ,,Jockey”, 
przemieszczała się samot-
nie pomiędzy poszczegól-
nymi grupami, by przygo-
towywać i koordynować 
akcje. Siatką tą dowodził 
brytyjski szpieg Francis 
Cammaerts. On także 
wkrótce został jej przyja-
cielem. Pauline brała czyn-
ny udział w atakach par-
tyzantów na mosty i nie-
mieckie składy amunicji. 

W tym samym cza-
sie Gestapo wyznaczyło 
ogromną sumę pieniędzy 
za schwytanie Christine 

Granville. Na próżno. Co cieka-
we, od momentu, kiedy Krystyna 
dowiedziała się o wyznaczeniu 
nagrody za jej głowę, zaczęła się 
wykazywać jeszcze większą od-
wagą i brawurą. Dowiodła tego, 
gdy Francis Cammaerts wraz z 
dwoma innymi agentami zostali 
aresztowani przez Niemców. To 
właśnie Krystyna postanowiła ich 
uwolnić. Na kilka godzin przed ich 
egzekucją pojawiła się w więzie-
niu Gestapo w Digne. Z hukiem 
weszła do gabinetu oficera SS, 
Belga Maxa Waema mówiąc mu, 
że jest brytyjską agentką i siostrze-
nicą marszałka Montgomery'ego. 
Zagroziła srogą zemstą na nim 
i całym personelu więzienia jeśli 
natychmiast nie uwolnią areszto-
wanych. Jednocześnie dodała, że 

jest ona jedyną osobą zdolną zagwarantować mu bezpie-
czeństwo, gdyż Alianci szykują się właśnie do jego likwida-
cji. Wystraszony Belg natychmiast się zgodził, więźniowie 
odzyskali wolność. Po kilku godzinach radio BBC nadało 

Krystyna Skarbek w brytyjskim mundurze 
wojskowym z odznaką SOE (Special 
Operations Executive, Kierownictwo 

Operacji Specjalnych).

Sztylet i pistolet należące do Krystyny 
Skarbek. Obecnie w Imperial War Museum 

w Londynie.

specjalny komunikat: 
,,Félicitations à Pauline” 
(Gratulacje dla Pauline). 
Francis Cammaerts do 
końca życia pozostał jej 
wdzięczny za to, co zro-
biła.  Kolejnym wyczy-
nem Krystyny we Francji 
było wydarzenie na prze-
łęczy Larche, gdzie na-
mówiła do dezercji około 
dwóch tysięcy Polaków 
siłą wcielonych do Wehr-
machtu. 

W sierpniu 1944 roku 
wróciła do Londynu, 
prosząc swoich przeło-
żonych o wysłanie jej do 
ogarniętej powstaniem 
Warszawy. Chciała po-
móc rodakom w walce 
o wyzwolenie stolicy. 
Odmówiono jej. Rozgo-
ryczona Skarbek udała 
się ponownie do Kairu, 
gdzie w kwietniu 1945 
roku została zdemobili-
zowana i zwolniona do 
cywila. Nie mogła się z 
tym pogodzić. Próbo-
wała wszelkimi sposoba-
mi wymusić powrót do 
czynnej służby. Bez powodzenia. Nie pomogły nawet listy 
pisane szefów brytyjskiego wywiadu. 11 maja otrzymała 
śmiesznie niską odprawę w wysokości 100 funtów. 

Wojna się skończyła i Krystyna Skarbek nie była już niko-
mu potrzebna. Dużym problemem dla Skarbek okazała się 
jej narodowość. Dla Brytyjczyków była zbyt polska. A ona 
nigdy nie wstydziła się swojej polskości.

Przez wielu historyków Krystyna 
nazywana jest dzisiaj „kwiatem wojny”.

Krystyna Skarbek (jako Pauline Armand) wśród francuskich partyzantów i 
brytyjskich oficerów w Hout-Savoie, sierpień 1944 roku. Od lewej: Gilbert Galletti, 
kpt. Patrick O’Regan, kpt. John Roper, Krystyna, kpt. Leonard Hamilton. Fotografia 

ze zbiorów Imperial War Museum w Wielkiej Brytanii.
W powojennych staraniach o dalszą sużbę, na nic zdał się fakt, że Krystyna była 
odznaczona takimi orderami jak: francuskim Krzyżem Wojennym ze Srebrnym 

Otokiem, angielskim Medalem Jerzego i Orderem Imperium Brytyjskiego.

Powojenna rzeczywistość zmusiła Krystynę do podejmo-
wania rozmaitych prac. Była pokojówką, sprzedawczynią w 
Harrodsie i w końcu stewardesą podczas rejsów statków 
pasażerskich. Początek końca jej nowego życia rozpoczął się 
na luksusowym transatlantyku ,,Ruahine” należącym do Ze-

Francis Cammaert uratowany 
przez Krystynę, na kilka godzin 

przed rozstrzelaniem, z rąk 
Gestapo. Pozostał jej wierny do 
końca, po wojnie pracował jako 
nauczyciel w Kenii i Bostwanie. 
W roku 1987 wrócił do Francji, 
zmarł w 2006 roku, w wieku 90 
lat. Jednej ze swoich córek dał 

na imię Krystyna.

Jedyne zdjęcie, jakie Krystyna pozwoliła 
sobie zrobić podczas akcji. W tle 

wysadzony przez nią most we Francji.

cd na następnej str.
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aland Shipping Company. To właśnie na tym statku poznała 
Irlandczyka Dennisa Muldowneya, kolejnego z jej przyjaciół. 
To on bronił ją przed atakami zawistnej załogi zazdroszczą-
cej Krystynie jej licznych odznaczeń wojennych, które zgod-
nie z przepisami wszyscy członkowie ekipy byli zobowiązani 
nosić i eksponować. Z czasem Krystyna miała dość swojego 
adoratora, który zaczął popadać w obsesję. Powiedziała o 
tym Andrzejowi Kowerskiemu, z którym wciąż była w nie-
formalnym związku. Andrzej zaplanował zabranie Krystyny 
z Londynu. Nie zdążył. 15 czerwca 1952 roku w londyńskim 
hotelu Shelbourne Krystyna o godzinie 22:30 udała się do 
pralni odebrać swoje rzeczy. Chciała jak najprędzej wyjechać 
z Kowerskim do Liege w Belgii. Gdy wracała do swojego 
pokoju, na dole czekał na nią Dennis Muldowney, który wbił 
nóż prosto w jej serce. Zmarła, zanim przybyła pomoc. Den-
nis został przy niej do przyjazdu policji. Szybko osądzony, 
został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok 
wykonano 30 czerwca, po 15 dniach od morderstwa. Kry-
styna Skarbek została pochowana na cmentarzu St. Mary 
w Kensal Green, w południowo-zachodnim Londynie. Na 
pogrzebie byli m.in.: Andrzej Kowerski i Francis Cammaerts, 
który jednej ze swoich córek dał na imię Krystyna.

Pomimo tego, że Krystyna odniosła w życiu mnóstwo 
sukcesów, tak naprawdę nie zaznała szczęścia i szacunku 
na jaki zasłużyła. Dla Brytyjczyków była zbyt polska, dla Po-
laków zbyt brytyjska, dla wszystkich zbyt żydowska”. Bry-
tyjski rząd odznaczył ją najwyższymi medalami, dla Fran-
cuzów stała się wzorem oporu, Izraelczycy, nawet dziś, 
zaliczają Krystynę Skarbek do grona swoich najodważniej-
szych żołnierzy w dziejach. Tylko w Polsce nie doczekała się 
należytego uznania. 

Krystyna kochała zwierzęta. Zdjęcie zrobione po wojnie, we Francji, podczas 
wakacji.

Grób Krystyny Skarbek na londyńskim cmentarzu 
St. Mary. Widnieje na nim błędny rok jej 

urodzenia, wynikający ze świadomego podania 
przez Krystynę do akt brytyjskich roku 1915, a nie 
fatycznego 1908. Pośrodku u dołu herb rodziny 

Skarbek ,,Abdank”.

Dennis Muldowney, w środku, podczas 
aresztowania przed hotelem Shelbourne.

Krystyna z Andrzejem Kowerskim w Syrii. Byli partnerami zarówno w misjach, jak i w 
życiu. Oboje odznaczeni m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. 
Andrzej Kowerski ukończył szkołę podchorążych kawalerii (podporucznik), studiował 
rolnictwo na UJ, przed wybuchem wojny stracił nogę do wysokości kolana w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku na jednym z polowań, od tej chwili poruszał się dzięki 
drewnianej protezie. We wrześniu 1939 r. walczył w 10 Brygadzie Zmotoryzowanej 

pod dowództwem płk. S. Maczka (późniejszego generała).

swojej ostatniej 
woli poprosił, 
aby jego prochy 
spoczęły w gro-
bie Krystyny. Tak 
też się stało, a na 
jego pogrzebie 
pojawił się Fran-
cis Cammaerts, 
wierny do koń-
ca, przyglądający 
się jak grabarze 
ostrożnie wkła-
dają do grobu 
urnę z prochami 
Andrzeja.

Niech ten 
artykuł będzie 
choć skromną 
próbą oddania 
należytego sza-
cunku Krystynie 
Skarbek i przy-
pomnienia jej 
wojennych za-
sług. 

Opracowanie: 
Jan Mazanka.

Na podstawie: 
1. Jerzy Wal-

kowiak, Krystyna 
Skarbek, Polska 
James Bond, IK 

Magazyn kobiet 
spełnionych.

2. Łukasz Wło-
darski, Krystyna 

Skarbek – ulubiony 
szpieg Churchilla. 

W MROKU HISTORII.

Andrzej Kowerski nigdy się nie ożenił. Mieszkał i praco-
wał w Monachium. Zmarł w 1988 roku, w wieku 78 lat. W 



41

Jeden z przyjaciół Krystyny, który próbował pomóc jej po 
wojnie - Ian Fleming - komandor Królewskiej Marynarki 

Wojennej i jego powieść ,,Casino Royale”. Była to pierwsza 
książka Fleminga wydana w 1953 roku, jej bohaterem jest 

najbardziej znany szpieg XX wieku - James Bond, który 
zakochuje się w agentce Vesper Lynd. Już pierwszy opis 
kobiety nasuwa skojarzenie z Krystyną Skarbek. Fleming 

piszę o Vesper z zachwytem, która podobnie jak Krystyna, 
ma poczucie humoru, arogancję, odwagę i skłonność do 
ryzyka. Podobnie jak Polka, zawsze nosi nóż, który jest 

jej ulubioną bronią. Jest jeszcze jeden element łączący te 
dwie kobiety - fikcyjną i realną. W ,,Casino Rogal” Vesper 
tłumaczy Bondowi znaczenie swojego imienia, twierdząc, 

że według rodziców urodziła się w bardzo burzliwy wieczór, 
dając jej te imię - chcieli to upamiętnić. Krystyna Skarbek 

istotnie urodziła się w czasie nocnej burzy, a jej ojciec, 
hrabia Jerzy Skarbek, zwał ją ,,Vesperale”, czyli jak sam 

mówił - ,,Wieczorną gwiazdką”.
Z prawej plakat do filmu „Casino Royal”.

Okładka tygodnika PICTUTURE POST, z 13 września 1952 roku, z zapowiedzią artykułu pt. 
CHRISTINE GRANVILLE HER WAR STORY. Jej wojenna historia Exclusive (Christine Grenvill, 

angielski pseudonim Krystyny Skarbek, przyp. autora). Gazeta pochodzi z walizki należącej 
do Ludwika Popiela, który wraz z innymi cennymi pamiątkami przekazał ją w Kanadzie 

Janowi Marcinowi Popielowi. Walizka obecnie znajduje się w Kurozwękach, a jej zawartość w 
niedługim czasie wzbogaci rodzinną ekspozycję Państwa Popielów w kurozwęckim pałacu.

Na 13 str. początek artykułu pt. Christie the Brave ( Odważna Krystyna ), autor Stanley Moss. 
Na zdjęciu uśmiechnięta Krystyna Skarbek.

Kuzynką Andrzeja Kowerskiego ( Kennediego ) była poseł Maria Stolzman, z d. Szańkowska (1929-
2010). Do 1945 roku pani Maria mieszkała w majątku Kępie w powiecie miechowskim. Natomiast 

mama pani poseł była z domu Kowerska, której kuzynka Maria Kowerska – matka Andrzeja 
Kowerskiego, jako pierwsza z 19 gości weselnych, została zamordowana przez hitlerowców w 
Zbydiowie, w majątku Horodyńskich, w dniu 24 czerwca 1943 roku. Ojciec Andrzeja Stanisław 

Kowerski był dr. filozofii, właścicielem kilku majątków i zakładów przemysłowych, a także działaczem 
społecznym i politycznym. Zamordowany w 1940 r. w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau. 
Zbrodnię opisaliśmy w kwartalniku nr 31/czerwiec 2008, str. 38-41, (dostępny na www.staszowski.

eu w zakładce ,,Kwartalniki archiwalne”). Staraniem pani poseł Marii Stolzman w zbydniowskim 
parku wymurowano grób w miejscu pogrzebania 19 pomordowanych.

Wśród pomordowanych w Zbydniowie, 
byli nie tylko przyjaciele i rodzina 
Andrzeja Kowerskiego, ale także 

Jacka Woźniakowskiego, który często 
bywał w tym majątku, przyjaźniąc się 
z synami właściciela. Ostatnio był tam 
na 2 tygodnie przed zbrodnią. Jacek 

Woźniakowski, ojciec eurodeputowanej 
Róży Thun, w dniu 20 czerwca 1990 roku 
został pierwszym prezydentem Krakowa 

w ,,wolnej Polsce”.

Napis pod zdjęciami: 
,,Pierwsza misja Krystyny, 
dwóch mężczyzn, karabin 
i szczęśliwe zakończenie. 
Podpisy zdjęć: ,,Ludwik 

Popiel, bohater jej 
pierwszego sukcesu” 

oraz ,,Andrzej Kennedy 
(brytyjski pseudonim 

Andrzeja Kowerskiego, 
przyp. autora), partner 
w licznych jej misjach. 

W środku mapka ze 
szlakiem przemierzanym 

przez wszystkich troje 
na trasie z Krakowa do 

Budapesztu.

Podpis nad zdjęciem ,,Krystyna uwielbiała psy, raz uratowały 
jej życie. Ostatnie zdjęcie z Kennedym (Andrzejem Kowerskim), 
w środku, i Ludwikiem Popielem, z prawej, przed jej hotelem, 

(w którym, kilka dni później została zamordowana, przyp. autora).

Post Scriptum do artykułu „Bohaterska niesforna hrabina”.

Pamiątki z walizki Krystyna, Andrzej i Ludwik

... a współcześnie ...

Od redakcji:
Aktualnie w Muzeum Rodzinnym Państwa Po-

pielów w Kurozwękach, z naszą skromną pomocą, 
tworzony jest dział poświęcony Ludwikowi Popielo-
wi i jego przyjaciołom z czasów II wojny światowej. 
Poczesne miejsce w tej ekspozycji znajdzie dla siebie 
Krystyna Skarbek i Andrzej Kowerski. Według naszej 
wiedzy, będzie to druga na świecie, po Imperial War 
Museum w Londynie, ekspozycja muzealna poświę-
cona Krystynie Skarbek i Andrzejowi Kowerskiemu.
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Władysław Rzadkowolski  
- Wspomnienia staszowskie z lat wojny i okupacji 

Odcinek 4.
Jak o tym już wspomniałem, pod-

czas napadu „Jędrusiów” na Krajową 
Kasę Oszczędności żona moja przeby-
wała w szpitalu w Ostrowcu Święto-
krzyskim. Pracowały tam poznańskie 
sławy – prof. dr Kowalski, dr Drews 
– zwany „złotą rączką” i inni. Zima w 
tym roku była wyjątkowo sroga. Obfi-
te śniegi i silne mrozy wypadły akurat 
w okresie, kiedy trzeba było przewieść 
żonę do Ostrowca. Znajomy nasz, 
młody kierowca (po maturze) wozu 
osobowego jednej z niemieckich firm 
podjął się przewieźć żonę do Ostrow-
ca, z tym że wyjedziemy późnym po-
południem, tak by na rano mógł wrócić 
do Staszowa. Jak on to załatwił, już nie 
wiem, dość, że w umówionym cza-
sie nieduży wóz podjechał pod nasze 
mieszkanie.

Z żoną pojechałem ja i dr Czesław 
Kozłowski, który w czasie moich stu-
diów w Warszawie kończył Oficerską 
Szkołę Sanitarną.

Dr Kozłowski po wojnie był dyrek-
torem Szpitala Wojewódzkiego MSW 
w Kielcach. Otóż dr Kozłowski uczynił 
nam grzeczność i zaofiarował się od-
wieźć moją żonę do Ostrowca, by w 
potrzebie służyć jej w drodze pomocą. 
Obecność lekarza okazała się koniecz-
na, gdyż w drodze kilka razy dawał 
żonie zastrzyki, likwidujące chwilowo 
rzucawkę. Bez tej pomocy nie dowiózł-
bym żony żywej. 

Znieśliśmy żonę już nieprzytomną 
do szpitala. Została zaraz zabrana na 
stół operacyjny. Myśmy czekali z niepo-
kojem. Operował w asyście dr Drews. 
Zastosowano „cesarskie cięcie”. Świa-
tło dzienne ujrzała ładna, z czarnymi 
włoskami, siedmiomiesięczna dziew-
czynka, lecz dająca nikłe oznaki życia. 
Zastosowano zabiegi, sztuczne oddy-
chanie. Nie pomogło nic. Przestała żyć. 
Dziś wiem, że w normalnych czasach i 
warunkach, dziecko mogłoby żyć. Wte-
dy chodziło o to, by żyła żona. Tego le-
karze dokonali – utrzymali żonę przy 
życiu. Żona pozostała jeszcze w szpita-

W ostrowieckim szpitalu żona czu-
ła się dobrze, zgaszona tylko utratą 
pierwszego dziecka. I ja bolałem nad 
tym. Nie okazywałem jednak tego, by 
nie zwiększać strapienia żony. Nie-
znajomi z Ostrowca opiekowali się 
szczerze żoną, uprzyjemniając jej w 
miarę możności samotność i oderwa-
nie od domu. Ustaliliśmy z lekarzami 
termin, w jakim żona będzie mogła 
opuścić szpital. 

Po żonę pojechałem już dużym, 
ładnym samochodem. Matka żony, 
wysiedlona z Torunia, władająca do-

lu, myśmy wrócili do Staszowa.
Kilka dni potem wybrałem się do 

Ostrowca odwiedzić żonę. Jechałem 
saniami. W tamtych czasach, w Kie-
lecczyźnie jazda, podróżowanie koń-
mi nawet na dalekie odległości, była 
rzeczą normalną. Ubrałem się ciepło, 
zabrałem z sobą mleko w butelkach, 
trochę jabłek i innych artykułów spo-
żywczych i pojechałem.

Wyjechałem wczesnym rankiem. 
Mróz siarczysty. Na odkrytych połaciach 
drogi zaspy śnieżne. Zresztą – taka zima 
na Kielecczyźnie – rzecz normalna. Pa-
miętam, że już pod Opatowem i konie 
i woźnica, zwiedzeni szerokością zaspy, 

zjechali w pokryty śniegiem głęboki 
rów przydrożny. Sanie przewróciły się 

na bok, a my zanurzyliśmy się w głęboką 
zaspę śnieżną. Zmarznięty drobny pył 
śnieżny dostał się wszędzie – w rękawy, 
za kołnierze, w buty. Ledwie wydobyli-
śmy się z zaspy, co przy grubym ubraniu 

było dość trudne. 

skonale niemieckim. Jej mąż był w Ar-
mii Polskiej na Zachodzie, a poturbo-
wany solidnie w jednej z walk, wysła-
ny był na leczenie do Johanesburga.

Teściowa pracowała w Liegen-
schafcie Sichów – majątku Radziwił-
łów. Dyrektorem tego Liegenschaftu 
był Niemiec, uczynny i życzliwy Po-
lakom. Majątek ten był stałą bazą 
zaopatrzeniową dla różnego ro-
dzaju partyzantów. Na prośbę mat-
ki życzliwy ów Niemiec zezwolił na 
przywiezienie żony ze szpitala jego 
samochodem. Po żonę pojechał ze 
mną sędzia Bielski. Był również mróz 
i zaspy, ale jechaliśmy dniem, bez 
przygód i niespodzianek. W rejonie 
Opatowa i Ostrowca żydzi oczyszcza-
li drogę zasypaną przez śnieg. Znowu 
pod Opatowem pomogli nam nawet 
przepchać wóz przez nieoczyszczony 
jeszcze odcinek drogi.

Zajechaliśmy. Zabraliśmy żonę. 
Podziękowaliśmy znajomym za opie-
kę i wróciliśmy do domu. Skończył się 
okres choroby żony, okres pełen nie-
pokoju, okres, który choć tragiczny, 

jeśli chodzi o dziecko, ale szczęśliwy 
jeśli chodzi o żonę. Została uratowa-
na.

Pod lokalem Krajowej Kasy 
Oszczędności na parterze mieścił się 
skład apteczny p. W. Krauzego, a tuż 
obok Spółdzielnia ze skórami i bodaj-
że z przyborami szewskimi. Kierowni-
kiem jej był p. Wójcikiewicz – członek 
PPR. Był rok 1943. Spółdzielnia ta do-
stawała co pewien czas dość poważ-
ne przydziały różnego rodzaju skór. 
Przyszedł właśnie nowy przydział i 
Spółdzielnia była dobrze zaopatrzo-

Władysław 
Rzadkowolski 
w mundurze 

podchorążego 
Wojska 

Polskiego, lata 
trzydzieste, 

przed II wojną 
światową.
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Pewnego dnia w tym czasie wra-
całem skądś do biura i widziałem, że 

przed Spółdzielnią stoi ciężarowy 
samochód, a jacyś ludzie wynoszą ze 

Spółdzielni i ładują na samochód rulo-
ny twardych i miękkich skór. Spojrza-
łem i nawet do głowy mi nie przyszło, 
by miała to być akcja Ruchu Oporu. 

Biały dzień. Spółdzielnia na linii z sie-
dzibą żandarmerii odległą o jakieś 200 
mb. Byłoby to zbyt śmiałe i ryzykow-
ne. Pomyślałem, że skóry zabiera jakiś 
większy odbiorca, lub że przewożą je 

gdzieś do innej spółdzielni.

na. 
A jednak. Nie minęło jakieś pół 

godziny od chwili mego wejścia do 
biura, kiedy wpada p. Wójcikiewicz 
i podniecony, rozgorączkowany i 
wystraszony chce dzwonić do żan-
darmerii. „Przed chwilą – powiada – 
zabrali ze spółdzielni wszystkie skóry. 
Co to będzie, co to będzie”. Oczywi-
ście – powiadam – niech pan dzwo-
ni. A czy zdążyli już ukryć – dyskret-
nie? Spojrzał na mnie przerażony. W 
oczach widziałem strach. Był prawie 
nieprzytomny. Rozumiałem go. Każ-
da taka akcja mogła zakończyć się tak 
dla kierownika, jak i personelu da-
nej instytucji, przynajmniej obozem. 
Rozumiałem go, bo kilka miesięcy 
wcześniej przeżywałem sam podob-
ną historię. Akcji dokonali „chłopcy” 
z PPR, której kierownik Wójcikiewicz 
był członkiem. Kiedyś, już po wyzwo-
leniu spotkałem p. Wójcikiewicza w 
województwie w Kielcach, gdzie peł-

nił jakąś funkcję. Wspomnieliśmy o 
tym i zaczęliśmy się śmiać. Wtedy już 
można było śmiać się z tego wszyst-
kiego.

Mieszkanie nasze miało nastę-
pujący rozkład: od strony Rynku sy-
pialnia, za nią mały, bez okien ale ze 
szklanymi drzwiami pokoik, potem 
duża kuchnia, następnie sionka za-
kończona długim, idącym wzdłuż 
domu korytarzem – galeryjką, zakoń-
czoną schodami od strony podwórka. 

Po prawej stronie ul. Kościelnej, 
w odległości jakieś 200 mb od KKO, 
w nowej, dużej, mocno zbudowanej 
piętrowej kamienicy mieścił się silny 
posterunek żandarmerii niemieckiej 
z psami. Był on dobrze umocniony. 
Balkony i okna zabezpieczone siatką 

drucianą, jako ochrona przed gra-
natami. Gmach – od strony Rynku i 
kościoła miał na strychu po jednym 
okienku, normalnie oświetlającym 
strych. Zbyt szczegółowy ten może 

opis jest potrzebny, jako tło dla akcji, 
jaka się tu odbyła, a którą zaraz opi-
szę. Udaliśmy się z żoną na spoczy-
nek. Ja czytałem jeszcze książkę, gdy 
nagle odezwała się od strony Rynku 
krótka seria karabinu maszynowego. 
Potem jakieś głosy, komendy woj-
skowe i za chwilę gęsta strzelanina, 
wybuchy granatów. Zerwaliśmy się z 
łóżka. Żonę umieściłem w maleńkim, 
środkowym, pokoiku, w rogu mię-
dzy grubymi ścianami, sam, zgasiw-
szy światło, podsunąłem się do okna 
sypialni, wychodzącego na Rynek. 
Zrobiłem maleńką szparę w zasłonie 
zaciemniającej okno i chciałem zba-
dać, co by to była za przyczyna owej 
gwałtownej strzelaniny. Nie było już 
dla nikogo tajemnicą, że Niemcy czy-
nią gorączkowe przygotowania do 
uderzenia na ZSSR. „Przylepiony” do 
framugi okna usiłowałem rozeznać 
sytuację. Rżenie koni, jakieś tupo-
ty, skrzyp kół i energiczne komendy. 
Jakieś zgrupowanie ludzi na Rynku. 
Uderzyło mnie jednak, że komendy 
i rozmowy prowadzone są w języku 
polskim. Nic nie rozumiałem. W tym 
samym czasie, żona znajdująca się w 
bezpiecznym miejscu wzywa i błaga 
mnie, bym odszedł od okna. Kiedy 

Walka prowadzona była zdecydo-
wanie i energicznie. Niemcy wzywani 
dwukrotnie do poddania się. Posteru-
nek był jednak punktem silnie umoc-
nionym i w tak krótkim czasie, działa-
jąca jednostka BCh nie była w stanie 

punktu tego zdobyć. Powoli zaczynało 
świtać. Oddział BCh musiał opuścić 
miasto. Poczyniono jednak w mieście 

dotkliwe spustoszenie.

cd na następnej str.
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to nie skutkowało, stanowczym to-
nem zapowiedziała, że zaraz idzie 
do okna, jeśli sam nie odejdę. Posłu-
chałem. Zdążyłem odejść jakieś trzy 
kroki, gdy nagle trzask, brzęk i strze-
lanina i z prawej futryny pozostały 
drzazgi. Instynktownie padłem na 
podłogę a potem, pochylony pobie-
głem do kryjówki żony. Zamarliśmy z 
przerażenia. Futryna wycięta została 
akurat w tym miejscu, gdzie wcho-
dziła twarz, żebym zobaczył co się 
dzieje. Seria ta zmiażdżyłaby mi gło-
wę. Siedziałem, więc spokojnie do 
końca domniemanych ćwiczeń. Nie 
były to jednak żadne ćwiczenia. Oka-
zało się, że silny oddział BCh z orga-
nizacji Maślanki i Ozgi-Michalskiego 

opanował całkowicie miasto i miał 
zadanie zlikwidowania posterunku 
żandarmerii. 

Mieszczący się na piętrze budyn-
ku magistratu posterunek policji 
granatowej został zdemolowany, 
broń zabrano. Policjantów pozosta-
wiono tylko w bieliźnie. Zniszczono 
papiery w magistracie. Zabrano z ap-
teki Pana Krauzego  potrzebne lekar-
stwa, zabrano różne, liczne artykuły 
z miejscowej spółdzielni. Z poste-
runku żandarmerii strzelano, między 
innymi i z dwu okien, znajdujących 
się na strychu budynku. Stąd właśnie 
jedna z serii trafiła w okno mojej sy-
pialni, od której, tylko dzięki żonie, 
nie poniosłem śmierci. cdn.

Grafiki rysuje 
i nieodpłatnie 

przekazuje staszowski 
artysta malarz Józef 

Juszczyk.

Pamiętnik drukujemy 
dzięki uprzejmości 
Pani Flory Liebich 
z Kanady, kuzynki 

autora Władysława 
Rzadkowolskiego. 

Pani Flora bezpłatnie 
przekazała Starostwu 

staszowskiemu 
kopię rękopisu 

pamiętnika, który 
stanowi podstawę 

redagowania 
kolejnych odcinków.

Pani Flora Liebich 
jest córką ppłk. dypl. 

Andrzeja Liebicha 
(1893-1958), oficera 
II RP, urodzonego w 

Rytwianach.

STS Projekt – Poznajcie Nas

Młodzież uczestnicząca w projekcie w siedzibie Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego.

Szydłowskie Towarzystwo Strze-
leckie po raz drugi uczestniczy a po 
raz pierwszy realizuje samodzielnie 
projekt, w ramach programu Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
„RÓWNAĆ SZANSE” Regionalny Kon-
kurs Grantowy 2014, administrowa-
ny przez Polską Fundację Dzieci i 
Młodzieży. Projekt nosi nazwę: „STS 
Projekt – Poznajcie Nas”. 

Przypomnijmy, iż misją programu 
RÓWNAĆ SZANSE jest wyrównywanie 
szans na dobry start w dorosłe życie 
dzieci i młodzieży w wieku 13-19 lat, z 
terenów wiejskich i małych miast, po-
przez podnoszenie ich kompetencji i roz-
wój umiejętności społecznych. Młodzież, 
uczestnicząca w projekcie, dzięki reali-
zowanym działaniom, wzmocni swoje 
umiejętności, nauczy się pracy w zespole 
oraz pozna swoje mocne i słabe strony. 

W projekcie zaplanowaliśmy nastę-
pujące zadania: marsze, gry terenowe, 
konkurs wiedzy o historii Szydłowa 
i STS Szydłów – przeprowadzony w 
szkole podstawowej oraz w gimna-
zjum w Szydłowie, wystawę prac kon-
kursowych oraz fotografii historycz-
nych znajdujących się w zbiorach STS 
Szydłów, grę terenową dla mieszkań-
ców, a także wyjazd szlakiem patrona 
STS gen. Kazimierza Załęskiego pseu-
donim ,,Bończa”. Bogata historia życia 
generała, wiele pozycji książkowych 
oraz fotoalbumy znajdują się w zbio-
rach STS w Szydłowie.

Działania projektowe zostaną udo-
kumentowane w kronice oraz będzie 
je można śledzić na portalu społeczno-
ściowym, jak również w wydawanym 
przez powiat staszowski kwartalniku. 
Projekt trwa od 1 marca do 31 sierp-
nia 2015 r., i zakończy się świętem 
projektu. Młodzież działająca w STS od 

wielu lat aktywnie uczestniczy w wyda-
rzeniach patriotycznych, kulturalnych 
oraz sportowych. Tym razem, to strzel-
cy współpracując ze sobą i lokalną 
społecznością, sami zorganizują szereg 
inicjatyw, dzięki którym poznamy bliżej 
tych młodych ludzi, ich patrona oraz 

Projekt jest koordynowa-
ny przez Wydział Promocji 
i Współpracy z Zagranicą 
w Starostwie staszowskim.

historię organizacji, do której należą.
Tekst i foto: Paulina Majczak
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W dniu 13 lutego br., 152. rocz-
nicę wybuchu Powstania Stycznio-
wego, uczczono w Muzeum Ziemi 
Staszowskiej spotkaniem, które-
go głównym punktem był wykład 
dr. Kazimierza Sztaby poświęcony 
okolicznościom i przyczynom wy-
buchu zrywu powstańczego, a tak-
że historii bitew i potyczek. 

W prelekcji znalazł się również in-
teresujący opis struktur podziemnego 
państwa, zasad konspiracji oraz przy-
czyn i skutków upadku powstania. 
Uzupełnieniem wykładu dr. Kazimie-
rza Sztaby był koncert pianistyczny 
w wykonaniu Kamila Kondka, który 
swoje utwory zilustrował na ekranie 
przekazem fragmentów filmów po-
wstańczych i ilustracjami obrazów 
oraz rycin. 

Spotkanie, które prowadził wice-
prezes Staszowskiego Towarzystwa 
Kulturalnego Lucjan Zaczkowski, było 
także okazją do prezentacji 30 ob-
razów i grafik, jakie pod artystyczną 
opieką Józefa Juszczyka i Anny An-
drzejczuk wykonali uczniowie sta-
szowskich szkół ponadgimnazjalnych. 
Przy okazji Józef Juszczyk podzię-
kował staroście staszowskiemu Mi-
chałowi Skotnickiemu za finansowe 
wsparcie tej, od lat społecznie prowa-
dzonej działalności. Starosta Michał 
Skotnicki odwzajemnił podziękowa-
nia wyrażeniem wdzięczności Józefo-
wi Juszczykowi za nieodpłatne wyko-
nanie 32 grafik na potrzeby kolejnych 
odcinków staszowskiego pamiętnika 
z lat II wojny światowej, autorstwa 
Władysława Rzadkowolskiego, które-
go druk rozpoczęto w czerwcu 2014 
roku w 55. numerze kwartalnika ,,Po-
wiat Staszowski”. Obecnie władze po-
wiatu staszowskiego czynią starania 
u rodziny autora pamiętnika miesz-

O powstaniu i nie tylko

Spotkanie otworzył i prowadził wiceprezes 
Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego  

Lucjan Zaczkowski.

Starosta Michał Skotnicki, korzystając z okazji, 
pogratulował uczniom artystycznego dorobku oraz 
podziękował Józefowi Juszczykowi za nieodpłatne 

rysowanie 32 grafik na potrzeby kolejnych odcinków 
staszowskiego pamiętnika z lat II wojny światowej, 
drukowanego w kwartalniku ,,Powiat Staszowski”.

Uzupełnieniem wykładu dr. Kazimierza Sztaby był 
koncert pianistyczny w wykonaniu Kamila Kondka.

Broń i medale, fragment wystawy powstańczej 1863 roku.

Fragment wystawy autorstwa uczniów staszowskich 
szkół ponadgimnazjalnych.

Głównym punktem spotkania był wykład  
dr. Kazimierza Sztaby poświęcony okolicznościom  

i przyczynom wybuchu zrywu powstańczego, a także 
historii bitew i potyczek.

Autorki obrazów, dziewczęta ze staszowskich szkół ponadgimnazjalnych, z prowadzącymi warsztaty i starostami powiatu.

kającej w Kanadzie, o wyrażenie zgo-
dy na nieodpłatny druk wszystkich 
10 odcinków w formie książki, co w 
przypadku pozytywnego załatwienia 
sprawy nastąpi na początku 2017 
roku, po zakończeniu druku wszyst-
kich 10 odcinków w kwartalniku.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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XXVI Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek rozpoczęto mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem  
ks. dr Michała Mierzwy – dyrektora Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Sandomierskiej. Gra Orkiestra Dęta 

Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie.

Występ muzyczno – wokalny zespołu „Staszicówka Band”.  

Gra Orkiestra Hut Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka.

Występ dzieci z Przedszkola nr 4 w Staszowie.

Przedszkole nr 8 w Staszowie. Puchar i dyplom odbierają ,,Sichowianie”.

Kolędy i pastorałki po raz 
kolejny w Staszowie 

Jak co roku, 
tak i tym ra-
zem, w hali 
Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w 
Staszowie, od-
był się uroczysty 
koncert w ra-

mach XXVI Regionalnego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek. 

Festiwal rozpoczęto mszą św. 
koncelebrowaną, pod przewodnic-
twem ks. dr Michała Mierzwy – dy-
rektora Duszpasterstwa Ogólnego 
Diecezji Sandomierskiej. Wśród go-
ści festiwalu obecni byli, m.in.: po-
seł na Sejm RP Romuald Garczewski, 
starosta staszowski Michał Skot-
nicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, 
burmistrz miasta i gminy Staszów 
Leszek Kopeć oraz dr Ewa Kondek – 
zastępca burmistrza Staszowa. 

Wszystkie występy, ponad 150 
młodych artystów i nieco starszych, 
zostały nagrodzone brawami, a tak-
że dyplomami, upominkami i pu-
charami.  

Fundatorami nagród w tego-
rocznej edycji festiwalu byli: prezes 
Tadeusz Wrześniak – właściciel Hut 
Szkła Gospodarczego, Starostwo Po-
wiatowe w Staszowie, Urząd Miasta 
i Gminy Staszów, GS ,,Samopomoc 
Chłopska – Barbara Goszczyńska, 
PSS „Społem” - Zygmunt Zmarzlik, 
Jan Suska – Supermarket „Helena” 
oraz Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady 
Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w 
Grzybowie.

Tekst i foto: Michał Skrętek
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A post ?
Post jest jednym z elementów pokuty, nawiązuje do 

40-dniowego pobytu Chrystusa na pustyni, gdzie po-
ścił i był kuszony  przez szatana. Kojarzy się zazwyczaj 
ze wstrzemięźliwością od pokarmów i zabaw, ale tak 
naprawdę polega na rezygnacji z tego, co odciąga nas 
od drugiego człowieka i od Boga: nałogów, niszczących 
przyzwyczajeń, uzależnień od telewizji, komputera itp., 
a poświęcenie tego czasu dla rodziny, na rozmowy czy 
po prostu wspólne spędzenie wolnych chwili, a może 
pomoc innym.

I jałmużna wielkopostna. Dorośli powinni  rozma-
wiać z dziećmi o tym, żeby umiały podzielić się z po-
trzebującymi dobrym słowem, pomocą, rezygnując np. 
z kupienia czegoś zbędnego, niekoniecznego w danej 
chwili. Rodzice zaś dawać przykład zachowania i postę-
powania godnego miana dziecka Bożego.

Jakie przesłanie wielkopostne i wielkanocne 
chciałby Ksiądz Proboszcz przekazać swoim parafia-
nom?

Najpierw potrzebna jest głęboka refleksja: Jak prze-
żyłem ten czas przygotowań na spotkanie ze Zmar-
twychwstałym Chrystusem? I namysł nad słowami, które 
kieruje On do każdego z nas: „Cóż pomoże człowieko-
wi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szko-
dę poniósł?” (Mt 16,26). Pamiętajmy, że zasadniczym 
celem Wielkiego Postu jest pojednanie się człowieka z 
Bogiem. Wreszcie wiara i nadzieja. Zmartwychwstały 
Chrystus, przechodząc od śmierci do życia, obdarza nas 
zbawieniem. Prowadzi ze świata grzechu do obdarowa-
nia nas  samym sobą. Dajmy sobie i Wszechmogącemu 
szansę i przyjmijmy z radością Jego dar. Tylko od nas 
zależy, czy otworzymy się na tę wielką Bożą miłość.

Zanim przejdziemy do wielkanocnych życzeń, 
proszę Księdza o krótką informację, o tym, czym żyć 
będzie w najbliższej przyszłości staszowski Kościół.

W ramach przygotowań do Światowych Dni Mło-
dzieży, które odbędą się w przyszłym roku, w naszej 

wspólnocie parafialnej trwają już przygotowania do 
tych niezwykłych uroczystości. 28 i 29 kwietnia br. cze-
ka nas Wiosenny Dekanalny Dzień Wspólnoty - deka-
nat Staszów. Rozpocznie się przyjęciem symboli świa-
towych Dni Młodzieży - Krzyża i Ikony Matki Bożej. W 
czasie tych dwóch dni uczestniczyć będziemy, m.in.: w 
modlitewnym czuwaniu dekanalnych wspólnot, także 
młodzieży szkolnej, we Mszach św., Drodze Krzyżowej, 
Apelu Jasnogórskim, modlitwie różańcowej, godzin-
kach i innych uroczystościach. O godzinach ich dokład-
nego przebiegu szczegółowo poinformujemy parafian. 

Od 18 do 20 września trwać będą w Staszowie XVIII 
Diecezjalne Dni Wspólnoty Młodzieży. Zaplanowano 
uroczystości na staszowskim Rynku i stadionie. Weźmie 
w nich udział około 3 tys. młodych ludzi, którym wspól-
nie musimy zapewnić warunki do godnego przeżycia 
modlitewnego spotkania. Otwórzcie przed nimi drzwi 
swoich serc i domów!  Pragnę zwrócić się do dorosłych 
parafian, ażeby dali młodym świadectwo swojej  głę-
bokiej wiary, gorliwości w modlitwie i stanowili dla 
nich wzór do naśladowania. Wszyscy parafianie, którzy 
chcieliby pomóc, proszeni są o zadeklarowanie swoje-
go uczestnictwa w tej pomocy, w kancelarii parafialnej.

Dziękuję Księdzu Proboszczowi za rozmowę o tak 
ważnej symbolice Wielkiego Postu. Jakie życzenia 
pragnąłby Ksiądz Proboszcz przekazać swoim para-
fianom?

Życzę Wam, także w imieniu Duszpasterzy parafii, 
niech Jezus Chrystus, który za nas umarł na krzyżu, bę-
dzie dla nas wszystkich źródłem radości, pokoju serca, 
mocnej wiary i nadziei oraz wszelkich łask doczesnych 
i wiecznych. Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni 
wasze serca wiarą, nadzieją i miłością. Zdrowych,  ro-
dzinnych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych. 

Dołączam się i odwzajemniam życzenia Księdza 
Proboszcza w nadziei, że spełnią się one każdemu  
z nas. Wesołego Alleluja!

Marzec 2015
Jadwiga Szyszka

cd. z ostatniej str.

Szanowni Czytelnicy

Prosimy o przyjęcie życzeń 
radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Niech te dni upłyną w gronie najbliższych, 
w atmosferze spokoju, miłości 

i wzajemnej życzliwości.

Redakcja
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cd. na poprzedniej str.

To nasz świat… 
O Wielkim Poście i o tym, 

czym żyć będzie staszow-
ski Kościół w najbliższym 
czasie. Z księdzem probosz-
czem Szczepanem Janasem 
rozmawia Jadwiga Szyszka. 

Witam Księdza, szczęść Boże, 
obiecałam moim Czytelnikom rozmowę z Księdzem 
i dotrzymuję  słowa. Przygotowałam na tę okolicz-
ność pytania dot. posługi kapłańskiej naszego Pro-
boszcza w parafii, do której przybył przed prawie 
trzema laty. Jednak  wyjątkowy i niezwykły czas 
naszego spotkania zadecydował o jego tematyce. 
Rozmawiamy bowiem w okresie Wielkiego Postu, w 
którym to od Środy Popielcowej słyszymy wezwanie 
Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, 
albo „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Co 
znaczą te słowa? Czy w naszym dzisiejszym świecie 
jest czas na wyciszenie, na rachunek sumienia, mo-
dlitwę i umocnienie wiary? 

Okres Wielkiego Postu jest czasem naszego przygo-
towania się do Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa. 
Jest chwilą dokonania przez nas szczerego rachunku 
sumienia i pojednania się z Bogiem i ludźmi.

Słowa Chrystusa: „Nawracajcie się!” miłosierny Bóg 
kieruje do każdego z nas,  bez wyjątku. Wzywa do re-
fleksji nad życiem, nad właściwym wypełnianiem swo-
ich obowiązków, do modlitwy, do walki z grzechem i 
słabościami. Jeżeli bowiem wierzymy w Ewangelię, 
czyli przyjmujemy Słowo Boże jako fundament nasze-
go życia, to musimy je zmienić tak, aby było zgodne z 
nauczaniem Chrystusa. Nawracać się oznacza zmieniać 
dotychczasowe życie na lepsze. To na pewno nie jest ła-
twe do zrealizowania, ale pomaga nam Jezus Chrystus, 
który na drzewie Krzyża dał przykład ludziom swojej 
wielkiej do nich miłości, która skonał na krzyżu za na-
sze grzechy. Chrystus przechodzi ze śmierci do życia i 
w tej zbawiennej dla nas walce prowadzi nas za sobą. 
Obdarza nas zbawieniem. On staje się naszą Paschą - 
przejściem ze śmierci do życia.

Księże Proboszczu, przygotowując się do rozmo-
wy z Księdzem, przeczytałam wypowiedź śp. ks. po-
ety, Jana Twardowskiego, dotyczącą znamiennych 
słów ze Środy Popielcowej: „Z prochu powstałeś, w 
proch się obrócisz”. Przypominając, że czas Wielkie-
go Postu to okres pokuty i nawrócenia ks. Twardow-
ski powiedział: „To, że człowiek z niczego powstał, 
nie jest jeszcze tragedią. Nawet jak się w proch roz-
sypie, to może z prochu powstać. Do nowego życia. 
Myślę, że każda spowiedź jest powstaniem z pro-
chu. Także każde nawrócenie”. Co dzisiaj znaczą te 
słowa? 

Słowa te przypominają nam o przemijalności i kru-

chości naszego ziemskiego życia. Oznaczają koniecz-
ność skruchy i pokory przed wielkością Stwórcy, który 
dał swojego Syna dla naszego odkupienia. Bez skruchy 
i pokory nie ma drogi do nowego życia. Tą drogą do 
nawrócenia, tym powstaniem z prochu jest każda spo-
wiedź. Popiół jest więc symbolem umartwienia i nawró-
cenia się do Boga.

Proszę Księdza, modlitwa, post i jałmużna wiel-
kopostna są nieodzowne do dobrego przygotowa-
nia się na przyjęcie do siebie Chrystusa Zmartwych-
wstałego. Czy w naszym trudnym, niespokojnym 
życiu, pełnym trosk, chorób, niedostatku, w świecie 
wielu zagrożeń, ludzkich zawiści, gniewu, kłótni, w 
świecie niebezpiecznym i groźnym… odnajdziemy 
miejsce i czas na spełnienie tych wielkopostnych 
wyzwań?

Nie jest to proste zadanie dla dzisiejszego człowieka, 
ale wykonalne. Kościół zaprasza nas do modlitwy szcze-
gólnej: do udziału w Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach, 
Rekolekcjach do towarzyszenia Jezusowi w Jego męce; 
do modlitwy w intencjach chorych, cierpiących i naszych 
Zmarłych. Prośmy więc jak psalmista: „Stwórz, o Boże, 
we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha”.

Ks. kan. Szczepan Janas – proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie.


