Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu 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.
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• Z obrad sesji Rady Powiatu w Staszowie. W czasie 4 posiedzeń, m.in. przyjęto
ogółem 38 projektów uchwał. Str. 3-7 .
• Pierwszy konwent w tej kadencji. Obrady konwentu wójtów i burmistrzów
powiatu staszowskiego, które odbyły się 24 stycznia br. otworzył starosta staszowski
Józef Żółciak. Podziękował wszystkim za przybycie i przedstawił cele spotkania i dalsze
obrady przekazał burmistrzowi miasta i gminy Oleśnica Leszkowi Judzie, który został
wybrany nowym przewodniczącym konwentu, wiceprzewodniczącą konwentu została
wybrana Anna Grajko – wójt gminy Oleśnica. Str. 7.
• Pamiętamy - w 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Oddając hołd Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i Jego Małżonce Marii Kaczyńskiej, a także wszystkim pozostałym 94 Ofiarom tragedii smoleńskiej, byliśmy obecni w sobotę 17 kwietnia 2010 roku,
na Placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Str. 8-9.
• Z pożegnania śp. premiera Jana Olszewskiego. W dniu 7 lutego br. w wieku
88 lat zmarł były premier Jan Olszewski. Funkcję tę pełnił w latach 1991 – 1992. Poseł na
Sejm w latach: 1991–1993 i 1997–2005, a w latach: 2006–2010 - doradca prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego. Kawaler Orderu Orła Białego. Uroczystości pogrzebowe o charakterze państwowym odbyły się 15 i 16 lutego br. Str. 9-11.
• Co słychać na obwodnicy? Inwestycja weszła w ostatni etap realizacji zadania. W ostatnich dniach marca, na samym moście prowadzone były prace zbrojeniowe
pod betonowanie kap chodnikowych, a także utwardzanie trelinkami skarp przyczółków
mostowych. Zakończenie całości inwestycji i dokończenie odbiorów, planowane jest
w pierwszej połowie maja br. Niektóre odbiory branżowe: elektryczne, gazowe i w części dotycząca odwodnienia, są już wykonane. Na bieżąco prowadzona jest także geodezyjna inwentaryzacja poszczególnych etapów. Oddanie do użytku całości obwodnicy,
z przyzwoleniem na pełny ruch pojazdów, planowane jest na koniec maja br. Str. 20-22.
• Promesa z ministerstwa na remont dróg powiatowych. Powiat staszowski
otrzymał, ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, promesę na
usuwanie środków klęsk żywiołowych, łączna długość wyremontowanych odcinków wyniesie 3,53 km, a wysokość dotacji to: 1 mln 213 tys. zł, co stanowi 80% wartości zadania.
Str. 22.
• Z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Staszowie. Obrady odbyły
się w środę, 16 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Otworzyła je i prowadziła przewodnicząca Rady, wójt gminy Łubnice Anna Grajko. Rozpoczęto od wystąpienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedykta Kozieła, który obszernie zrelacjonował w miarę aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie, na podstawie
danych z 30 listopada 2018 roku, możliwych do uzyskania. Str. 24-25.
• Obradowała Rada Społeczna Staszowskiego Szpitala. W dniu 24 stycznia
br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie obradowała Rada Społeczna Samodzielnego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. Podczas posiedzenia Rada zapoznała się z treściami 5 uchwał, które dotyczyły wyrażenia opinii w sprawach: • planu finansowego i inwestycyjnego SPZZOZ w Staszowie na rok 2019, • zbycia aktywów trwałych
SPZZOZ w Staszowie, • zakupu aparatury i sprzętu medycznego, • przyjęcia darowizny
aparatury i sprzętu medycznego, • zaciągnięcia przez SPZZOZ w Staszowie kredytu obrotowego. Str. 28.
• Dla ochrony środowiska i oszczędności wydatków. Trwa realizacja projektu
pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu
Staszowskiego i Gminy Połaniec”. W marcu prowadzone były prace związane z instalacją konstrukcji oraz paneli na budynkach: Zespołu Szkół, Internatu i Centrum Kształcenia
Praktycznego przy ul. Koszarowej w Staszowie. Całkowita wartość budowy instalacji fotowoltaicznej to: 2 mln 340 tys. 700 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowić będzie nie więcej niż 904 tys. 724 zł, tj. 60 %
wydatków kwalifikowanych. Str. 30.
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Prezydium Rady Powiatu w Staszowie, od lewej: wiceprzewodniczący Romuald Zgrzywa, prowadzący
obrady przewodniczący Grzegorz Rajca i wiceprzewodniczący Stanisław Batóg.

Z obrad 7. sesji
Rady Powiatu w Staszowie
Porządek posiedzenia przyjęto bez dodatkowych punktów w programie.
Po przyjęciu protokołu z obrad 6 sesji, rozpoczęto realizację punktu ,,wnioski i oświadczenia radnych”. Poruszono sprawę budowy obwodnicy Staszowa
z terminem jej zakończenia, remontu odcinka ul. Krakowskiej – od świateł do
ronda a także realizacji projektu e-geodezja.
Podczas obrad przegłosowano 12
projektów uchwał, które dotyczyły:
1. zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Staszowskiego na
lata 2019-2027,
2. zmian w budżecie na 2019 rok,
3. przyjęcia informacji o działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie za 2018 rok oraz wykazu
potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
4. przyjęcia sprawozdania z efektów
pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 rok,
5. dopuszczenia zapłaty należności
stanowiących dochód budżetu Powiatu
Staszowskiego instrumentem płatniczym,
6. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Staszowskim,

7. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami
Powiatu Staszowskiego,
8. określenia zadań finansowanych

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
2019 roku,
9. przyjęcia sprawozdania z działalności oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie powiatu staszowskiego za
2018 rok,
10. przyjęcia informacji Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok,
11. przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu
staszowskiego za 2018 rok,
12. uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego na lata 20192023,
Po sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między
sesjami, przewodniczący Rady Powiatu
w Staszowie Grzegorz Rajca zakończył
posiedzenie.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Zaproszeni na obrady: naczelnicy Wydziałów w Starostwie i dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
oraz, pierwsza z lewej - powiatowy inspektor sanitarny Bożena Głaz, a także komendant powiatowy policji
insp. Leszek Dębowski i komendant powiatowy PSP bryg. Rafał Gajewicz, których sprawozdania o stanie
bezpieczeństwa na terenie powiatu staszowskiego, zostały przyjęte w drodze uchwał.

W obradach uczestniczyło 17 radnych z 19-osobowego składu Rady.
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Posiedzenie odbyło się w dniu 31
stycznia br., po stwierdzeniu quorum
i przegłosowaniu 2 protokołów z poprzednich sesji, przyjęto porządek obrad. Starosta staszowski Józef Żółciak,
przed głosowaniem porządku, poinformował radnych o wprowadzeniu przez
Zarząd Powiatu, na wniosek Komisji
Infrastruktury, niewielkich zmian do
projektu, w sprawie przyjęcia Statutu
Powiatu.
Następnie, uczestniczący w posiedzeniu zastępca Wojskowego Komendanta
Uzupełnień w Sandomierzu mjr Andrzej
Drzewi, przekazał informację dotyczącą
aktualnego stanu organizacji 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Kolejny nabór do Brygady miał miejsce
w drugiej połowie marca br., a obecnie
dla sprawnego jej przeprowadzenia, na
terenie województwa świętokrzyskiego, w tym także powiatu staszowskiego,
prowadzona była akcja promocyjna pn.
,,Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”,
w której udział biorą oficerowie, żołnierze
i podchorążowie: Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Sandomierzu, 10. Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, 3 Sandomierskiego Batalionu Ra-

Z obrad 6. sesji
Rady Powiatu w Staszowie
diotechnicznego i Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie.
W punkcie ,,Wnioski i oświadczenia”,
przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Mariusz
Zyngier zawnioskował o sporządzenie
raportu o stanie kultury fizycznej i sportu
w powiecie staszowskim, a radna Jolanta
Wójtowicz o rozwiązanie problemu braku komunikacji autobusowej z Łubnic do
Staszowa.
Przyjęte w głosowaniu podczas obrad
projekty uchwał dotyczyły:
1. wyrażenia zgody na przystąpienie
Powiatu Staszowskiego w charakterze
partnera do projektu pn.: ,,Bo jednak z rodziną”, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020,
2. zmian w budżecie powiatu na
2019 rok,
3. przyjęcia sprawozdania z działalno-

Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień
w Sandomierzu mjr Andrzej Drzewi, przekazał
informację dotyczącą stanu organizacji
10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

ści Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za
2018 rok,
4. przyjęcia Statutu Powiatu
Staszowskiego,

Radni powiatu staszowskiego, od lewej: Zbigniew Bąk, Mariusz Zyngier, Jolanta Wójtowicz, Janusz Bąk, Zbigniew Wiącek, wicestarosta Leszek Guzal i starosta Józef Żółciak.

Radni powiatu staszowskiego, od prawej: Anna Kosowicz, Anna Niziałek, Jerzy Chudy, Michał Skotnicki i Adam Siekierski.
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5. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Staszowie na 2019 rok,
6. przyjęcia rezygnacji z funkcji
członka Zarządu Powiatu w Staszowie,
7. zmiany Uchwały Nr III/16/18 Rady
Powiatu w Staszowie z dnia 29 listopada 2018 r., w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie
oraz dokonania wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i se-

kretarza Komisji Rewizyjnej,
8. zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady
Powiatu w Staszowie z dnia 29 listopada 2018 r., w sprawie powołania stałej
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej
i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu
w Staszowie, ustalenia przedmiotu jej
działania oraz składu osobowego,
9. wyboru Komisji Skrutacyjnej,
10. ustalenia regulaminu wyboru

członka Zarządu Powiatu w Staszowie,
11. wyboru członka Zarządu Powiatu w Staszowie.
Po przegłosowaniu wszystkich projektów uchwał, w ostatnim punkcie posiedzenia, dotyczącym sprawozdania
z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego
w okresie między sesjami, pytań nie
zadawano.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Uchwalono budżet

powiatu staszowskiego na 2019 rok
W dniu 28 grudnia 2018 roku, podczas 5. sesji Rady Powiatu
w Staszowie, przegłosowano 8 projektów uchwał, w tym tę najważniejszą, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu staszowskiego na 2019 rok.

Skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska odczytała
uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, dotyczące projektów uchwał
w sprawach: Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Staszowskiego na lata: 2019-2027 oraz
budżetu powiatu staszowskiego na 2019 rok.

Obrady, które prowadził przewodniczący Grzegorz Rajca, odbyły się z udziałem wszystkich 19 radnych.
W imieniu Zarządu Powiatu, starosta staszowski Józef Żółciak zgłosił do programu sesji dodatkowo
4 projekty uchwał.

Do zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza
Rajcę porządku obrad, starosta staszowski Józef Żółciak, w imieniu Zarządu
Powiatu, zgłosił dodatkowo 4 projekty
uchwał i taki program posiedzenia został
przyjęty jednogłośnie.
Procedowanie uchwał rozpoczęto
od przegłosowania projektu w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata: 2019-2027.
Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, w sprawie opinii o projekcie w/w uchwały, odczytała skarbnik
powiatu Jolanta Piotrowska. Drugi projekt uchwały dotyczył budżetu powiatu
staszowskiego na 2019 rok. Uchwałę
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie budżetu, również odczytała skarbnik Jolanta
Piotrowska. Przewodniczący Komisji Sta-

łych Rady Powiatu w Staszowie wyrazili
pozytywne opinie zarówno w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu, jak i o projekcie budżetu, który
został uchwalony jednogłośnie. W dalszym ciągu głosowań, przyjęto jeszcze 6
projektów uchwał, które dotyczyły:
• zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2019 rok,
• zatwierdzenia planów pracy Komisji
Stałych Rady Powiatu na 2019 rok,
• ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Staszowskiego, łącznie
z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2018,
• zmiany uchwały Nr LIV/8/18 w sprawie określenia zadań finansowanych
ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku,
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Pozytywną opinię o projekcie budżetu powiatu na
2019 rok, wyrazili przewodniczący Komisji Stałych
Rady Powiatu. W imieniu Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego przewodniczący
Adam Kowal.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa
i Promocji Powiatu Zbigniew Bąk.
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Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej
Krystyna Semrau i przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury,
Sportu i Turystyki Mariusz Zyngier.

•

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na
lata: 2018-2027,
zmian w budżecie na 2018 rok.

•

W punkcie wolne wnioski radni poruszali sprawy dotyczące: umożliwienia
petentom w Starostwie dokonywania
płatności bezgotówkowej, utrzymania
zimowego dróg powiatowych, budowy
chodnika przy drodze do Pacanówki
w ciągu nowo pobudowanych domów,
a także od Sielca do Koniemłót, planów
adaptacji budynku po byłej komendzie
powiatowej policji oraz dostępności do
aplikacji stacji meteorologicznej w Małej
Wsi, w gminie Bogoria.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Niziałek
i przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Kosowicz.

Do wniosków radnych odniósł się
starosta Józef Żółciak, przedstawiając
aktualne możliwości ich realizacji. Przed
zamknięciem posiedzenia przewodniczący Rady Grzegorz Rajca i starosta Józef Żółciak złożyli wszystkim obecnym
najserdeczniejsze życzenia noworoczne.
Dochody budżetu powiatu na 2019
rok zaplanowano w wysokości 71 mln
165 tys. 729 zł, z tego: dochody bieżące
w kwocie 66 mln 456 tys. 366 zł, a dochody majątkowe w wysokości 4 mln
709 tys. 362 zł. Wydatki budżetu powiatu
zaplanowano w kwocie 69 mln 856 tys.
129 zł, z tego: wydatki bieżące – 59 mln
393 tys. 915 zł, a wydatki majątkowe – 10

Z prawej: starosta staszowski Józef Żółciak, zaproponowany na delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku
Powiatów Polskich przez wicestarostę Leszka Guzala.

Z obrad 4. sesji
Rady Powiatu w Staszowie
Posiedzenie, z udziałem pełnego składu Rady, odbyło się w dniu 18 grudnia
2018 r. Po przegłosowaniu protokołów z poprzednich 3 sesji rozpoczęto głosowanie projektów uchwał, które dotyczyły:
6

mln 462 tys. 214 zł. Wydatki na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł, niepodlegających
zwrotowi, realizowane w roku budżetowym, uchwalono w wysokości 11 mln
734 tys. 792 zł, z tego: wydatki bieżące
– 4 mln 112 tys. 813 zł, a wydatki majątkowe – 7 mln 621 tys. 979 zł. Nadwyżkę
budżetu powiatu w kwocie – 1 mln 309
tys. 600 zł, w całości przeznaczono na
spłatę rat kredytów. W budżecie utworzono rezerwy: ogólną w wysokości – 90
tys. zł oraz celową w wysokości – 115 tys.
zł, z przeznaczeniem na realizację zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego.
Tekst i foto: Jan Mazanka

1. delegowania radnych Powiatu
w Staszowie do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję: 2018 –
2020 r. Wybrano radnych: Grzegorza
Rajcę i Janusza Bąka, zarekomendowanych przez starostę Józefa Żółciaka,
2. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu staszowskiego w 2019 roku,
3. desygnowania
starosty
staszowskiego Józefa Żółciaka na delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,
4. zmiany Uchwały Nr LXII/74/18
Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28
września 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Połaniec
na usuwanie azbestu,
5. ustalenia wysokości opłat za
usunięcie i przechowywanie statków
lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2019 r.
6. ustalenia wysokości opłat za
usunięcie pojazdu z drogi i jego prze-
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chowywanie na parkingu strzeżonym,
7. zmiany Uchwały Nr LIV/8/18
Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27
marca 2018 r. w sprawie określenia
zadań finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018
roku,

8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego
na lata: 2018 – 2027,
9. zmian w budżecie na 2018 rok.
W punktach: ,,interpelacje i zapytania”
oraz ,,wnioski i oświadczenia” poruszano
sprawy dotyczące: utrzymania zimowego dróg powiatowych oraz wydzielenia

przejść dla pieszych w Połańcu, a także
pasa dla rowerów w ciągu dróg prowadzących do Elektrowni, jak również przygotowania staszowskiego szpitala do
respektowania nowych norm pracy pielęgniarek, które to normy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Posiedzenie odbyło się z udziałem 19 radnych, tj. przy pełnym składzie Rady Powiatu w Staszowie.

Obrady konwentu wójtów i burmistrzów powiatu staszowskiego,
które odbyły się 24 stycznia br.
otworzył starosta staszowski Józef
Żółciak. Podziękował wszystkim za
przybycie i przedstawił cele spotkania i dalsze obrady przekazał burmistrzowi miasta i gminy Oleśnica
Leszkowi Judzie, który został wybrany nowym przewodniczącym konwentu. Wiceprzewodniczącą została
wójt gminy Łubnice Anna Grajko.
Podczas obrad zostały poruszone
sprawy związane z finansowaniem
zadań, związanych z modernizacją i

Pierwszy konwent
w tej kadencji
przebudową dróg powiatowych, zlokalizowanych w poszczególnych gminach, w związku z możliwością uzyskania dofinansowania na te inwestycje
z Funduszu Dróg Samorządowych, na
lata: 2019-2028. Poruszono także sprawy związane z zimowym utrzymaniem
dróg. W konwencie uczestniczyli: burmistrz miasta i gminy Oleśnica Leszek
Juda, wójt gminy Łubnice Anna Grajko,

burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, burmistrz miasta
i gminy Staszów Leszek Kopeć, wójt
gminy Bogoria Marcin Adamczyk, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, starosta staszowski Józef Żółciak
oraz wicestarosta staszowski Leszek
Guzal.
Tekst i foto: Paulina Majczak

Obrady otworzył starosta staszowski Józef Żółciak, który podziękował wszystkim za przybycie i przedstawił cele spotkania. Zasadniczą część konwentu poprowadził
nowo wybrany przewodniczący, burmistrz miasta i gminy Oleśnica Leszek Juda.
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Pamiętamy - w 9. rocznicę
katastrofy smoleńskiej
Oddając hołd Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i Jego Małżonce
Marii Kaczyńskiej, a także wszystkim
pozostałym 94 Ofiarom tragedii smoleńskiej, byliśmy obecni w sobotę 17
kwietnia 2010 roku, na Placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Po zakończeniu odprawionego tam
nabożeństwa żałobnego, przed Pałacem
Prezydenckim na Krakowskim Przedmie-

ściu, zapaliliśmy znicze.
Śp. Parę Prezydencką, udającą się w
niedzielny poranek 18
kwietnia 2010 roku, na
wieczny spoczynek w
Krypcie Królewskiej na
Wawelu,
pożegnaliśmy
kwiatami.
Tekst foto: Jan Mazanka
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W czerwcu 2010 roku, wydaliśmy specjalny dodatek do 39.
nr kwartalnika ,,Powiat Staszowski”, który drukiem wznowimy
w przyszłym roku, w 10. rocznicę katastrofy.

Zdjęcie Pary Prezydenckiej na bramie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, przy
Krakowskim Przedmieściu, 17 kwietnia 2010 roku.

Byliśmy na Placu marszałka Józefa Piłsudskiego, 17 kwietnia 2010
roku. Przed rozpoczęciem mszy świętej żałobnej w intencji ofiar
katastrofy smoleńskiej.

Po zakończeniu mszy świętej, przed wieczorem 17 kwietnia 2010 roku.
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Na ołtarzu 96 fotografii Ofiar katastrofy smoleńskiej.
Mszę świętą koncelebrowaną, wspólnie z kardynałami i biskupami, odprawił
metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz.

Wśród tysięcy zniczy przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu,
były także przekazane przez obywateli ziemi staszowskiej.

Niedziela, 18 kwietnia 2010 roku, Aleje Solidarności w Warszawie. śp. Para
Prezydencka udaje się na wieczny spoczynek w Krypcie Królewskiej na Wawelu.

Z pożegnania
śp. premiera Jana Olszewskiego
W dniu 7 lutego br. w wieku 88 lat zmarł były premier Jan Olszewski. Funkcję
tę pełnił w latach 1991 – 1992. Poseł na Sejm w latach: 1991–1993 i 1997–2005,
a w latach: 2006–2010 - doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Kawaler
Orderu Orła Białego.
Uroczystości pogrzebowe o charak- Pierwszego dnia trumna z ciałem byłego
terze państwowym odbyły się 15 i 16 premiera została wystawiona w Kancelalutego br. Na te dni prezydent RP An- rii Prezesa Rady Ministrów. Następnie, w
drzej Duda zarządził żałobę narodową. kościele św. Aleksandra na placu Trzech
POWIAT STASZOWSKI - nr 74 - kwiecień 2019 r.

Główna msza pogrzebowa została odprawiona
w sobotę 16 lutego, w bazylice archikatedralnej
pw. św. Jana na warszawskiej Starówce.
Foto: Łukasz Błaszkiewicz.

Krzyży, została odprawiona msza święta
żałobna. Liturgii przewodniczył siostrzeniec śp. premiera Jana Olszewskiego, ks.
biskup Michał Janocha.
cd. na następnej str.

9

Drugiego dnia trumnę przeniesiono
do bazyliki archikatedralnej św. Jana
Chrzciciela w Warszawie. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli,
m.in.: prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek
Sejmu Marek Kuchciński i marszałek
Senatu Stanisław Karczewski. Po zakończeniu mszy świętej, trumnę z ciałem śp.
premiera Jana Olszewskiego w kondukcie przetransportowano pod pomnik
Powstania Warszawskiego, gdzie byłego premiera pożegnali żołnierze Armii
Krajowej, powstańcy warszawscy oraz
działacze antykomunistycznej opozycji
z czasów PRL. Jan Olszewski przy asyście wojskowej został pochowany na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Tekst i foto: Jan Mazanka
oraz foto: Łukasz Błaszkiewicz, Rafał
Zambrzycki i Marek Szawdyn.

Mszy świętej pogrzebowej w archikatedrze św. Jana w Warszawie przewodniczył siostrzeniec śp. premiera
ks. biskup dr hab. Michał Janocha. Foto: Łukasz Błaszkiewicz.

Homilię wygłosił biskup senior Diecezji Drohiczyńskiej ks. dr Antoni Dydycz.
Z lewej: biskup pomocniczy Diecezji Sandomierskiej ks. dr Edward Frankowski.

Zmarłemu towarzyszył Reprezentacyjny Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego.

Uczestnicy mszy świętej na placu zamkowym w Warszawie.

W pogrzebie wzięło udział ponad 200 pocztów sztandarowych z zakładów
pracy, służb, związków kombatanckich, stowarzyszeń i szkół z całego kraju.

Przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego śp. premiera Jana Olszewskiego pożegnał Bogusław Nizieński - przewodniczącym Rady do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych. Foto: Łukasz Błaszkiewicz.
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Trumna z ciałem śp. premiera Jana Olszewskiego w asyście honorowej żołnierzy
Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Na Wojskowych Powązkach w Warszawie, przy trumnie śp. premiera Jana
Olszewskiego: siostrzeniec premiera ks. biskup dr hab. Michał Janocha
i proboszcz bazyliki archikatedralnej św. Jana w Warszawie ks. prałat
Bogdan Bartołd. Z tyłu: przedstawiciele najwyższych władz państwowych
z prezydentem RP Andrzejem Dudą, marszałkiem Senatu Stanisławem
Karczewskim, marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i premierem
Mateuszem Morawieckim. Foto: Rafał Zambrzycki.

Poczty sztandarowe w czasie ceremonii pogrzebowych na Warszawskich
Powązkach. Żołnierz z prawej, z Orderem Orła Białego, jakim
śp. premier Jan Olszewski został uhonorowany przez prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego, w dniu 3 maja 2009 roku. Foto: Marek Szawdyn.

W dniu następnym, w niedzielę 17 lutego, już od rana modlono się przy grobie
śp. premiera Jana Olszewskiego.

W niedzielę, 7 kwietnia br. w Oleśnicy,
odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy
upamiętniającej Prezydentów RP: Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego oraz 94 towarzyszących im osób,
które zginęły w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010
roku.
Wśród zaproszonych gości byli, m.in.:
senator Jacek Włosowicz, poseł Dominik
Tarczyński, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała, główny specjalista
Delegatury IPN w Kielcach dr Tomasz Domański, starosta staszowski Józef Żółciak,
radna powiatu staszowskiego Jolanta Wójtowicz, burmistrz miasta i gminy Oleśnica
Leszek Juda, wójt gminy Bogoria Marcin
Adamczyk, wojskowy komendant uzupełnień w Sandomierzu ppłk Artur Gołębiowski, dowódca 3 Sandomierskiego Batalionu
cd. na następnej str.

Z prawej strony, na dole, znicz od mieszkańców powiatu staszowskiego.

W Oleśnicy upamiętniono ofiary
tragedii smoleńskiej i zbrodni katyńskiej

Uroczystość rozpoczęto od Mszy świętej odprawionej w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem,
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oleśnicy. Nabożeństwo odprawił ks. Witold Januś,
rektor Klasztoru Sercanów w Kątach Starych.
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Wierni i zaproszeni goście podczas nabożeństwa, m.in. marszałek
województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, główny specjalista
Delegatury IPN w Kielcach dr Tomasz Domański, starosta staszowski
Józef Żółciak i radna powiatu staszowskiego Jolanta Wójtowicz.

Radiotechnicznego ppłk Paweł Czajkowski
i kpt. Krzysztof Oszczudłowski.
Niedzielną uroczystość rozpoczęto mszą
świętą, odprawioną w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oleśnicy.
Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową,
na której czytamy: „Golgota Wschodu, Katyń
1940, Smoleńsk 2010. W hołdzie pomordowanym i ofiarom katastrofy lotniczej Non
Omnis Moriar, Oleśnica 2019. Pamięci Prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda
Kaczorowskiego oraz 94 towarzyszących im
osób, które zginęły 10 kwietnia 2010 roku
w drodze na obchody 70 rocznicy zbrodni
katyńskiej. NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Oleśnicy oraz mieszkańcy
Oleśnicy”. Dalsza część uroczystości, z ofi-

Tablicę ku czci pomordowanych oficerów w Katyniu 1940 roku i ofiar katastrofy smoleńskiej 2010 roku,
w oleśnickim kościele odsłaniają: poseł Dominik Tarczyński
i marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Oficerowie Wojska Polskiego
obecni na uroczystości
odsłonięcia tablicy, od lewej:
kpt. Krzysztof Oszczudłowski
z 3. Sandomierskiego
Batalionu
Radiotechnicznego,
ppłk Artur Gołębiowski
- wojskowy komendant
uzupełnień w Sandomierzu
i ppłk Paweł Czajkowski dowódca
3 Sandomierskiego
Batalionu
Radiotechnicznego.

cjalnymi przemówieniami i występami artystycznymi, odbyła się w miejscowej strażnicy OSP. Organizatorem uroczystości była

Rada Powiatowa w Staszowie NSZZ Rolników Indywidualnych ,,SOLIDARNOŚĆ”.
Tekst: Jan Mazanka, Foto: Beata Marzec

Pani Bożenie Głaz
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Staszowie
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci Ojca

śp. Antoniego Zarzyckiego
składają:
Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie
oraz
pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych Powiatu Staszowskiego

12
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Połączone posiedzenia otworzył starosta staszowski Józef Żółciak. Z lewej: wicestarosta Leszek Guzal,
z prawej: naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie staszowskim
Ryszard Stachura.

Z posiedzeń: Komisji Bezpieczeństwa
i Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Połączone posiedzenia odbyły się w
dniu 27 grudnia 2018 r., otworzył je, witając wszystkich obecnych, starosta staszowski Józef Żółciak. W obradach udział
wzięli: członkowie Zarządu Powiatu,
pracownicy urzędów miejskich i gminnych odpowiedzialni za bezpieczeństwo na terenie poszczególnych gmin,
inspektorzy powiatowi oraz dyrektorzy
jednostek organizacyjnych powiatu,
przedstawiciele Prokuratury Rejonowej
w Staszowie, inspektorzy powiatowi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz przedstawiciel Nadleśnictwa
Staszów.
Rozpoczęto od obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Po przyjęciu
porządku spotkania insp. Andrzej Sałata omówił protokół wraz z wnioskami
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Następnie skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska przedstawiła projekt budżetu
na 2019 rok w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego i obywateli na
terenie powiatu. Projekt budżetu został
jednogłośnie zaopiniowany. W kolejnym
punkcie spotkania, komendant powiatowy policji insp. Leszek Dębowski i komendant powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej bryg. Rafał Gajewicz poinformowali o stopniu przygotowania służb
powiatowych do zbliżającego się okresu
noworocznego: zabezpieczenia imprez
masowych oraz monitorowania handlu
i używania środków pirotechnicznych.
Przed zakończeniem obrad Komisji, któ-

w powiecie staszowskim, w okresie zimy,
• przygotowanie służb do działań przeciwepidemicznych w okresie wzmożonych zachorowań, • przedstawienie propozycji do planu działania PZZK na 2019
rok.
Informacji dotyczących ww. tematów udzielili: naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Stachura, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie
Mirosław Bernyś, Anna Stawiarz ze
staszowskiego szpitala i Ewa Opałka reprezentująca Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Staszowie. Przed zamknięciem
posiedzenia komendant powiatowy PSP
w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz zgłosił
wniosek, dotyczący przeprowadzenia w
miesiącu marcu br. aplikacyjnych ćwiczeń, związanych z zabezpieczeniem
powiatu przed powodzią, z udziałem
członków powiatowego oraz gminnych
zespołów zarządzania kryzysowego.

re prowadził starosta Józef Żółciak, insp.
Tekst i foto: Jan Mazanka
Andrzej Sałata przedstawił propozycję
do planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2019
rok.
Po zakończeniu posiedzenia Komisji, obrady rozpoczął
Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego. Obrady prowadził szef Zespołu wicestarosta
Leszek Guzal. W programie posiedzenia znalazły się następuKomendant powiatowy policji insp. Leszek Dębowski
jące punkty: • przedstawienie i komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Rafał
rekomendacji dla samorządów Gajewicz, poinformowali o przygotowaniu służb powiatowych do
zbliżającego się okresu noworocznego.
gminnych i jednostek organizacyjnych powiatu na okres
zimy, • przygotowanie środków
wsparcia dla osób bezdomnych
i zagrożonych bezdomnością
oraz osób starszych potrzebujących pomocy w okresie zimy,
• przygotowanie infrastruktury
drogowej do zapewnienia bezInsp. Ewelina Banasińska i insp. Andrzej Sałata z Wydziału Spraw
pieczeństwa w ruchu lądowym
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
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Obrady odbyły się w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.
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W dniu 24 stycznia br., w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie,
odbyła się odprawa służbowa, podsumowująca pracę staszowskiej policji
za rok 2018.
Naradę otworzył oficer prasowy KPP
w Staszowie st. asp. Mariusz Domagała,
który przywitał przybyłych na odprawę gości. Pierwszą część narady poprowadził komendant powiatowy policji
w Staszowie insp. Leszek Dębowski, który
przedstawił najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem powiatowych
struktur policji. Charakterystykę i najważniejsze dane pracy Wydziału Prewencji
oraz Wydziału Ruchu Drogowego omówił
pierwszy zastępca komendanta powiatowego kom. Jacek Rozczypała. Omówione
zostały zagadnienia związane z Krajową
Mapą Zagrożeń, pilną potrzebą reaktywacji posterunków policji w Osieku i Szydłowie, akcją „Dzielnicowy Bliżej Nas” czy
aplikacją „Moja Komenda – mobilny przewodnik po jednostkach policji’.
Kom. Jacek Rozczypała omówił także współpracę ze służbami pozapolicyjnymi oraz działania podejmowane
w ramach zwiększenia bezpieczeństwa
w ruchu drogowym na terenie powiatu.
Zagadnienia dotyczące służby kryminalnej omówił komendant insp. Leszek Dębowski.
Podsumowanie roku 2018 w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie
pozwoliło na sformułowanie następujących wniosków: znaczący spadek przestępczości kryminalnej, poprawa bezpieczeństwa na drogach, policja bliżej
społeczeństwa, skuteczność poszukiwań
osób ukrywających się przed organami
ścigania, skuteczność odzyskiwania mienia. Podczas spotkania głos zabrał także
prokurator rejonowy w Staszowie Piotr
Okarski, który podziękował staszowskiej
policji za skuteczną współpracę w zakresie tymczasowych aresztowań oraz odzyskiwania mienia.
Radę i Zarząd powiatu staszowskiego
na spotkaniu reprezentowali: przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca, starosta staszowski Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal. Starosta
Józef Żółciak i przewodniczący Rady
Powiatu Grzegorz Rajca podziękowali
staszowskiej policji za podniesienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych
oraz za akcje profilaktyczne prowadzone
wśród społeczeństwa. Słowa podzięko14

W czasie narady, od lewej: starosta staszowski Józef Żółciak, komendant powiatowy policji w Staszowie
insp. Leszek Dębowski, zastępca komendanta kom. Jacek Rozczypała i prokurator rejonowy w Staszowie
Piotr Okarski.

Komenda Powiatowa Policji w Staszowie
podsumowała 2018 rok
wania na ręce staszowskiej policji złożyli
również wiceprzewodniczący sejmiku
województwa świętokrzyskiego Marek
Strzała, prezes Stowarzyszenia Bezpiecz-

ny Powiat Staszowski Henryk Makuch,
burmistrzowie i wójtowie obecni na spotkaniu.
Tekst i foto: Paulina Majczak

Przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca, podziękował za udaną w roku 2018
współpracę policji z samorządem powiatowym zwracając, m.in. uwagę na poprawę bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.

Uczestnicy narady: burmistrzowie, wójtowie, funkcjonariusze policji, kierownicy jednostek
organizacyjnych gmin. Pierwszy z lewej, wiceprzewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego
Marek Strzała.

POWIAT STASZOWSKI - nr 74 - kwiecień 2019 r.

W dniu 8 lutego br., w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, odbyło się podsumowanie „Stanu bezpieczeństwa
Powiatu Staszowskiego w zakresie
ochrony przeciwpożarowej w 2018
roku”. W spotkaniu, które otworzył
i prowadził komendant powiatowy
PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz,
udział wzięli: przedstawiciele władz
samorządowych, oficerowie komendy oraz komendanci i prezesi gminni
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu staszowskiego.
Omówienia sytuacji bezpieczeństwa
na terenie powiatu, wraz z przedstawieniem statystyk dotyczących działalności
jednostek OSP z poszczególnych gmin,
włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego, dokonał zastępca
komendanta powiatowego PSP mł. bryg.
Grzegorz Rajca. W prezentacji zostały poruszone zagadnienia, m.in. dotyczące gotowości i faktycznego zadysponowania
do działań jednostek OSP włączonych do
KSRG oraz przygotowania technicznego
i przeszkolenia strażaków.
W drugiej części spotkania, prezentację dotyczącą logistyki, działalności
rozpoznawczo-kontrolnych, a także
planu szkoleń dla strażaków ochotników na 2019 rok, dokonał komendant bryg. Rafał Gajewicz. Omówione

Podczas otwarcia posiedzenia, od lewej: zastępca komendanta powiatowego PSP w Staszowie,
przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie mł. bryg. Grzegorz Rajca, wicestarosta staszowski Leszek Guzal,
komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego Marek Strzała.

Podsumowanie w PSP
zostały sprawy, dotyczące: potrzeby
przeprowadzania szkoleń z zakresu
ratownictwa medycznego, działań
prewencyjnych w szkołach, dysponowania sił i środków do zdarzeń oraz
doposażenia jednostek OSP w sprzęt
ratowniczo-gaśniczy, w tym w zestawy
hydrauliczne. W części przeznaczonej
na dyskusję, wicestarosta staszowski
Leszek Guzal podziękował druhom
strażakom, zarówno z PSP jak i OSP,

za całoroczną służbę na rzecz bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców
powiatu. Podobne podziękowania
przekazał wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego Marek
Strzała oraz obecni na posiedzeniu burmistrzowie i wójtowie, którzy również
wypowiadali się w kwestii finansowania
zakupów wyposażenia dla jednostek
OSP oraz finansowania ich działalności.
Tekst i foto: Paulina Majczak

W posiedzeniu udział wzięło ponad 30 osób: oficerów PSP, druhów OSP oraz przedstawicieli samorządów i Nadleśnictwa Staszów.
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Medal ,,Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”, poecie ziemi
staszowskiej Benedyktowi Koziełowi, wręczyła wojewoda
świętokrzyski Agata Wojtyszek.

Gloria Artis dla poety
We czwartek, w sali klubowej Staszowskiego Ośrodka Kultury, odbyła się miła uroczystość uhonorowania
poety ziemi staszowskiej Benedykta Kozieła brązowym
medalem ,,Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”, nadawanym osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub
ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Z wnioskiem do ministra kultury i dziedzictwa narodowego wystąpił
marszałek województwa
świętokrzyskiego, a tym
wysokim
wyróżnieniem
uhonorowała Benedykta
Kozieła wojewoda Agata Wojtyszek. Ceremonia
wręczenia medalu, była
częścią programu staszowskich obchodów XIX Światowego Dnia Poezji, ustanowionego jesienią 1999
roku. Święto jest corocznie
obchodzone pod patronatem UNESCO i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a Staszów,
od wielu lat, ma w tych
obchodach
ugruntowa-

Gratulacje składają: starosta staszowski Józef Żółciak i wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Staszowie Stanisław Batóg.

Poeci goszczący na spotkaniu otrzymali pamiątkowe kielichy, wyprodukowane
w Hutach prezesa Tadeusza Wrześniaka, wręczone przez starostę Józefa Żółciaka
i dyr. SOK Katarzynę Ciepielę.
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ne i poczesne miejsce. Goszczący na
spotkaniu poeci z województwa świętokrzyskiego i kraju, na czele z Aleksandrem Nawrockim z Warszawy, poetą, prozaikiem, krytykiem, wydawcą i
tłumaczem, nie tylko złożyli swojemu
koledze Benedyktowi gratulacje, ale
także deklamowali najnowsze swoje
wiersze.
Podobnie uczynił sam Benedykt
Kozieł, który przeczytał 4 swoje utwory z najnowszego tomika pt. ,,Z obłoków z doliny”. Wśród zaproszony
poetów były także osoby z: Niemiec,
Wietnamu i Wielkiej Brytanii. Spotkanie zostało zakończone koncertem
jazzowym ,,Renaissance”, na który
złożyły się utwory z najnowszego albumu Anny Gadt, Zbigniewa Chojnackiego i Krzysztofa Gradziuka.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Gratulacje w imieniu burmistrza Staszowa i swoim własnym, złożyła
zastępca burmistrza dr Ewa Kondek.

Spotkanie odbyło się w sali klubowej Staszowskiego Ośrodka Kultury.
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Uroczystości rocznicowe odbyły się we czwartek 11 kwietnia br.
Obchody rozpoczęto mszą świętą w
intencji pomyślności mieszkańców,
odprawioną w Sanktuarium św. Jana
Pawła II. Następnie złożono kwiaty
przed tablicami Józefa Piłsudskiego i Hieronima Łaskiego, jakie są
wmurowane w południowej ścianie
staszowskiego Ratusza.
Uroczystą sesję Rady Miejskiej w
Staszowie, rozpoczęto od wystąpienia
burmistrza miasta i gminy Staszów Leszka Kopcia, po czym dr Dariusz Kubalski,
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 2 w Staszowie, wygłosił wykład okolicznościowy na temat historii miasta. Na
sesji wręczono podziękowania za szczególny wkład w promocję miasta i gminy,
które otrzymali, m.in.: Beata Rachoń prezes zarządu Stowarzyszenia Aktywni
Korab, Małgorzata i Jan Szmyrgałowie
- twórcy i choreografowie Zespołów Tanecznych KLEKS oraz dyrektor Dariusz
Kubalski, także pełniący funkcję prezesa
Staszowskiego Towarzystwa Kultural-

Okolicznościowe wystąpienie burmistrza miasta
i gminy Leszka Kopcia.

Kwiaty pod tablicami Józefa Piłsudskiego i Hieronima Łaskiego składają: starosta staszowski Józef Żółciak,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Stanisław Batóg oraz naczelnik Wydziału Komunikacji
w Starostwie i radny miejski Stanisław Altenberg.

494. rocznica nadania
praw miejskich dla Staszowa
nego. Obecny na uroczystości starosta
staszowski Józef Żółciak, złożył na ręce
burmistrza Leszka Kopcia oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Ireneusza
Kwiecjasza, życzenia dalszego rozwoju
miasta oraz wszelkiej pomyślności dla

wszystkich osób: samorządowców, pracowników Urzędu Miasta i Gminy i działaczy społecznych, zaangażowanych w
realizacje inicjatyw podejmowanych na
terenie miasta oraz ziemi staszowskiej.

Życzenia z okazji jubileuszu, a także dalszego
rozwoju miasta, przekazał starosta staszowski
Józef Żółciak.

Podziękowania dla dyrektora dr. Dariusza
Kubalskiego - dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Staszowie.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Osoby wyróżnione z wręczającymi podziękowania.
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Pan Naczelnik na emeryturze
Pan Tadeusz Kardynał, po 20 latach pracy na stanowisku naczelnika
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
podjął decyzję o zakończeniu swojej
misji w Starostwie staszowskim.
Oficjalne pożegnanie Naczelnika,
odbyło się we wtorek 2 kwietnia. W treści listu wręczonego przez starostę
staszowskiego Józefa Żółciaka, czytamy: ,,W związku z zakończeniem przez
Pana pracy na stanowisku Naczelnika
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, na
którym pracował Pan nieprzerwanie od
1999 roku, w imieniu władz samorządowych powiatu staszowskiego, a także
swoim własnym, składamy najserdeczniejsze podziękowania za trud i zaangażowanie w pracy na rzecz oświaty
powiatu staszowskiego. W czasie 20 lat
pracy w Starostwie staszowskim, wykorzystując swoje niezwykle bogate
doświadczenie w szkolnictwie, w tym
20-letni okres pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu i w Sichowie Dużym, był Pan
w stanie bardzo sprawnie zorganizować szkolnictwo ziemi staszowskiej na
szczeblu oświaty ponadgimnazjalnej,
a następnie zapewnić należyte warunki zarówno uczniom do nauki, jak i nauczycielom i dyrektorom do nauczania
na najwyższym krajowym poziomie.
Stąd między innymi dwukrotne, w latach 2007 i 2008, wyróżnienie powiatu
staszowskiego ogólnopolską nagrodą
,,Samorząd na 6”, a także szereg nagród
i wyróżnień przyznanych nauczycielom
i uczniom w krajowych oraz międzynarodowych olimpiadach i konkursach
przedmiotowych. Niezmiernie cenimy
Pański profesjonalizm, także w staraniach o polepszanie bazy materialnej
nauczania, budowę nowych obiektów
dydaktycznych i hal sportowych, jak
18

List z podziękowaniami za 20-letnią pracę Tadeusza Kardynała na stanowisku naczelnika Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu odczytał starosta staszowski Józef Żółciak. W spotkaniu z naczelnikiem Tadeuszem
Kardynałem udział wzięli także: wicestarosta Leszek Guzal, skarbnik Jolanta Piotrowska,
sekretarz powiatu Jan Sikora oraz naczelnicy Wydziałów i kierownicy Biur w Starostwie staszowskim.

również ich wyposażenie, także w urządzenia i pomoce do nauki zawodu,
z czego jesteśmy znani od najlepszej
strony, zarówno w województwie, jak
też na terenie kraju. Dziękując raz jeszcze za wszystko to, co Pan uczynił dla
oświaty ponadgimnazjalnej powiatu
staszowskiego, życzymy dużo zdrowia,
pociechy z najbliższych oraz spełnienia
wszelkich planów i marzeń”.
W imieniu pracowników Starostwa,
naczelnika Tadeusza Kardynała poże-

gnali także: wicestarosta Leszek Guzal,
skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska
i sekretarz Jan Sikora.
Naczelnik Tadeusz Kardynał dziękując wszystkim za współpracę w minionych 20 latach, słowa wdzięczności
skierował nie tylko do członków Rady
i Zarządu Powiatu wszystkich pięciu kadencji, ale także do naczelników oraz
swojego zespołu z Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Pamiątki promocyjne od powiatu staszowskiego.

Spotkanie zakończono przekazaniem wzajemnych życzeń na najbliższe miesiące i lata.
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W dniu 1 lutego br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Staszowie, odbyła się konferencja
dla przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, Sądu, Szkół i Policji z
terenu powiatu staszowskiego, którą
zorganizowało Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Staszowie.
W spotkaniu wzięli udział kierownicy,
pracownicy socjalni i asystenci rodzin z
OPS, kuratorzy sądowi, dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu
rodzinnego w Połańcu oraz pracownicy
PCPR w Staszowie.
Konferencję rozpoczęła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Staszowie Anna Ogórek, która powitała
przybyłych gości i przedstawiła porządek posiedzenia. Wicestarosta staszowski Leszek Guzal podziękował za zaproszenie i za liczne przybycie przedstawicieli służb pracujących na rzecz rodziny
i dziecka oraz podkreślił wagę współpracy wszystkich jednostek pracujących z
rodziną.
Temat konferencji dotyczył funkcjonowania rodzin zastępczych na terenie
powiatu staszowskiego. Omówiono projekt zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia
9 czerwca 2011 r. Następnie psycholog
Beata Machowska-Chuchała przedstawiła referat na temat ,,U kogo szukać pomocy”.
Podczas konferencji przedstawiono
zagadnienia związane z pieczą zastępczą
i funkcjonowaniem rodzin zastępczych
na terenie powiatu staszowskiego, a także ofertę działającego przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie
Punktu Pomocy Ofiarom Przemocy w
Rodzinie i Osobom w Kryzysie. Uczestnicy konferencji zapoznali się ze specyfiką
pracy psychologa w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych.
Podczas konferencji głos zabrał Rafał
Skrzypiec - sędzia Sądu Rejonowego w
Staszowie, który omówił kwestię zabezpieczenia dziecka zanim trafi do rodziny
zastępczej. Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Staszowie podinsp. Andrzej Łukawski omówił procedurę interwencyjnego zabezpieczenia dziecka. Poruszane
problemy, dotyczące pieczy zastępczej,
wzbudziły zainteresowanie uczestników
konferencji, którzy chętnie dzielili się doświadczeniami ze swojej pracy.
Tekst: Angelika Mikula
Foto: Jan Mazanka

Konferencję rozpoczęła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Anna Ogórek, która
powitała przybyłych gości i przedstawiła porządek posiedzenia. Wicestarosta staszowski Leszek Guzal
podziękował za zaproszenie i za liczne przybycie przedstawicieli służb pracujących na rzecz rodziny i dziecka
oraz podkreślił wagę współpracy wszystkich jednostek pracujących z rodziną.

Naczelnik Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie, podinsp. Andrzej Łukawski
przypomniał procedurę interwencyjnego zabezpieczenia dziecka.

Wśród uczestników konferencji był sędzia Sądu Rejonowego w Staszowie Rafał Skrzypiec, który omówił temat
zabezpieczenia dziecka, zanim trafi do rodziny zastępczej.
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Budowa obwodnicy w Staszowie,
weszła w ostatni etap realizacji zadania. W końcu marca zakończono kopanie rowów i układania korytek na
odcinku etapu II, tj. od ul. Krakowskiej
do ul. Oględowskiej.

Co słychać
na obwodnicy?
Trwają ostatnie prace przy budowie odwodnienia odcinka etapu IIa, od
ronda na ul. Oględowskiej do mostu na
rzece Czarnej. W ostatnich dniach mar-

Koniec marca br., układanie korytek na podsypce cementowo-piaskowej na wiadukcie prowadzącym
do mostu.

ca, na samym moście prowadzone były
prace zbrojeniowe pod betonowanie
kap chodnikowych, a także utwardzanie trelinkami skarp przyczółków mo-

stowych. W pierwszych dniach kwietnia, zgodnie z zapowiedzią kierownika
budowy inż. Tomasza Tatara, rozpoczęto humusowanie skarp i rowów.

Wykonanie zbrojeń wymaga znacznych kwalifikacji i doświadczenia.

Prace na moście nadzorowała inż. budowy Sylwia Brant.

W dniu 29 marca zakończono układanie korytek po obydwu stronach odcinka
etapu II, tj. od ul. Krakowskiej do ul. Oględowskiej.

Fragment odcinka etapu II, widok w kierunku ul. Krakowskiej.

Fragment obwodnicy etapu IV, z prawej: droga serwisowa nr 5.
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Ubywa tłucznia na pryzmie powstałej w czasie wykopu zbocza przy
ul. Oględowskiej, który sukcesywnie jest wykorzystywany do umacniania
skarp i rowów.

Rondo nr 4 na drodze wojewódzkiej Staszów-Raków.
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Na odcinku etapu II, umacnianie skarp płytami ażurowymi oraz instalacja
krawężników ściekowych, 30 marca br.
Betonowanie kapy chodnikowej, na której zostanie ostatecznie położona
warstwa żywicy.

W dniu 3 kwietnia br., na moście kontynuowano prace zbrojeniowe
i betonowanie kapy chodnikowej.
Prace na moście nadzorował inż. budowy Szymon Gromniak, w środku.

Na moście chodnik będzie po jego wschodniej stronie.
W czasie usuwania ziemi z jezdni obwodnicy przed rozpoczęciem
oznakowania poziomego.

Fragment odcinka etapu I, widok w kierunku ul. Kościuszki z rondem nr 1.

W dniu 11 kwietnia, kontynuowano malowanie oznakowania poziomego
na odcinku etapu II. U dołu: fragment ronda nr 3 na drodze wojewódzkiej
Staszów-Chmielnik.
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Rondo nr 2 na ul. Krakowskiej, w ciągu drogi wojewódzkiej Staszów-Stopnica.
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Następnie przyjdzie kolej na wykonanie
oznakowania poziomego na jezdniach
obwodnicy i drogach serwisowych.
Zgodnie z planem, do 4 kwietnia
zakończono betonowanie obydwu kap
na moście, w tym kapy chodnikowej,
na której zostanie docelowo położona
warstwa żywicy. Na jezdni mostu, po

wyłożeniu powierzchni papą, zostanie
położona warstwa wiążąca asfaltu, a
następnie ostatnia warstwa ścieralna.
Zakończenie całości inwestycji i dokończenie odbiorów, planowane jest
w pierwszej połowie maja br. Niektóre
odbiory branżowe: elektryczne, gazowe
i w części dotycząca odwodnienia, są

Widok na most, odcinek etapu 2A, rondo nr 3 i dalej w górę, w kierunku
ul. Krakowskiej i bazy PKS.

już wykonane. Na bieżąco prowadzona
jest także geodezyjna inwentaryzacja
poszczególnych etapów. Oddanie do
użytku całości obwodnicy, z przyzwoleniem na pełny ruch pojazdów, planowane jest na koniec maja br.
Tekst i foto: Jan Mazanka
Foto z drona: Sławomir Rakowski

Prace w dniu 11 kwietnia, na ukończeniu kładzenie na moście przedostatniej
warstwy bitumicznej.

Powiat staszowski otrzymał, ze
środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, promesę
na usuwanie środków klęsk żywiołowych.

W rozmowach z wojewodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek uczestniczyli: wicestarosta staszowski
Leszek Guzal i radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak.

Promesa z ministerstwa
na remont dróg powiatowych
Przebieg planowanych w 2019 roku inwestycji na
drogach powiatowych omówili starosta staszowski
Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal.

W roku 2019 przewiduje się do realizacji następujące zadania:
1. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Łukawica
od km 7+270 do km 8+670, długość odcinka – 1,40 km ;
2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany – Luszyca
od km 4+188 do km 5+220 – II etap, długość odcinka – 1,03 km;
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3. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice
od km 4+565 do km 5+665, długość odcinka – 1,10 km .
Łączna długość wyremontowanych
odcinków wyniesie 3,53 km, a wysokość
dotacji - 1 mln 213 tys. zł i stanowić będzie 80% wartości zadania.
Przyznanie promesy było poprzedzone rozmowami na temat pozyskania środków na inwestycje, mające znaczenie w rozwoju powiatu, w tym na

inwestycje drogowe. Sieć dróg powiatowych jest modernizowana w każdym
roku, a przyznana promesa pozwoli na
remont i przebudowę kolejnych odcinków. W rozmowach z wojewodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek, uczestniczył wicestarosta staszowski Leszek
Guzal i radny Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak.
Wręczenie promesy odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w
Kielcach, w dniu 21 marca br.
Tekst i foto: Paulina Majczak
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W dniu 26 marca br., w Starostwie
Powiatowym w Staszowie, odbyło się
połączone posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Pierwsze obrady otworzył i prowadził
starosta staszowski Józef Żółciak, po przyjęciu porządku posiedzenia i omówieniu
protokołu z poprzedniego spotkania insp.
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Sałata przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
oraz plan działania Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku na rok 2019. Następnie zastępca
komendanta powiatowego policji kom. Jacek Rozczypała przedstawił informację o
stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu staszowskiego
za 2018 rok. Podobną informację o stanie
bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przedstawił komendant
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w
Staszowie bryg. Rafał Gajewicz, a powiatowy inspektor sanitarny Bożena Głaz poinformowała o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu staszowskiego
w 2018 roku. Wszystkie 3 informacje członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie.
W kolejnym punkcie posiedzenia insp.
Andrzej Sałata przedstawił ,,Powiatowy
program zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i
porządku publicznego na lata 2019-2023”,
który również został przyjęty jednogłośnie.
Przed zamknięciem posiedzenia Komisji radny powiatu staszowskiego Janusz
Bąk przedstawił wniosek, dotyczący poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu
w Łubnicach dróg K-79 z drogą powiatową
Wilkowa – Słupiec.
Po zakończeniu posiedzenia Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku, obrady rozpoczął Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, które otworzył i prowadził szef
Zespołu wicestarosta Leszek Guzal.
W programie posiedzenia znalazły się
punkty dotyczące: • omówienia protokołu
wraz z wnioskami z poprzedniego posiedzenia Zespołu, • przedstawienia i przyjęcia Planu Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2019 rok, • Oceny zagrożenia powodzią i ekstremalnymi
zjawiskami pogodowymi obszaru powiatu
staszowskiego, • przygotowania służb, inspekcji i straży do ochrony przed powodzią
i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.
Tekst i foto: Jan Mazanka

W czasie obrad Komisji i Zespołu, od lewej: wicestarosta Leszek Guzal, starosta staszowski Józef Żółciak
i naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Stachura.

O bezpieczeństwie
na terenie powiatu

Omówienia protokołów z poprzednich posiedzeń
oraz sprawozdania z działalności Komisji i Zespołu,
dokonał insp. w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Sałata.

Powiatowy inspektor sanitarny Bożena Głaz
poinformowała o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
na terenie powiatu staszowskiego w 2018 roku.

Zastępca komendanta powiatowego policji kom.
Jacek Rozczypała przedstawił informację o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
powiatu staszowskiego za 2018 rok.

Podobną informację o stanie bezpieczeństwa
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przedstawił
komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz.

Wszystkie głosowania w sprawie przyjęcia informacji, dotyczących bezpieczeństwa: porządku publicznego,
p-poż i sanitarnego, zostały przyjęte jednogłośnie.
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Obrady odbyły się w środę, 16 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w
Staszowie. Otworzyła je i prowadziła
przewodnicząca Rady, wójt gminy Łubnice Anna Grajko.
Rozpoczęto od wystąpienia dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie
Benedykta Kozieła, który obszernie zrelacjonował w miarę aktualną sytuację na
rynku pracy w powiecie, na podstawie danych z 30 listopada 2018 roku, możliwych
do uzyskania. Przedstawione wskaźniki
dyr. Benedykt Kozieł porównał z sytuacją w
kraju i w województwie. Stopa bezrobocia
na terenie ziemi świętokrzyskiej na dzień
30.11.2018 roku wynosiła 8,1%, co dawało 13 miejsce na 16 województw w Polsce.
Najniższa stopa wynosiła w województwie
wielkopolskim – 3,1% a najwyższa w warmińsko-mazurskim – 10,1%. Odpowiednio, w powiecie staszowskim stopa bezrobocia wynosiła wtedy 7%, co plasowało
ziemię staszowską na 6 miejscu wśród 13
powiatów ziemskich województwa świętokrzyskiego. W powiecie staszowskim, na
koniec 2018 roku, zarejestrowanych było 2
265 osób bezrobotnych i była to liczba niższa niż przed rokiem o 74 osoby. Najwyższą stopę bezrobocia na dzień 30.11.2018
roku miał powiat skarżyski – 15,5% a najniższą powiat buski – 3,7%.
W dalszym ciągu swojego wystąpienia
dyr. Benedykt Kozieł przedstawił sprawozdanie z działalności PUP w roku ubiegłym,
a także perspektywy łagodzenia problemu
bezrobocia na ziemi staszowskiej w 2019
roku.
W roku ubiegłym, Powiatowy Urząd
Pracy w Staszowie, na aktywizację zawodową osób bezrobotnych wydatkował
kwotę 10 mln 376 tys. 353 zł. Zgodnie z
występującymi na lokalnym rynku pracy
potrzebami najwięcej posiadanych środków przeznaczono na organizację staży
– 3 mln 027 tys. 048 zł, refundację wynagrodzeń osób do 30 roku życia – 2 mln 331
tys. 344 zł, prace interwencyjne – 1 mln
561 tys. 338 zł, wspieranie podejmowanej
działalności gospodarczej – 1 mln 467 tys.
120 zł, refundację kosztów tworzonych
stanowisk pracy – 1 mln 155 tys. 725 zł.
Finansowano także bony na zasiedlenie –
430 tys. 600 zł, szkolenia – 231 tys. 732 zł
oraz bony zatrudnieniowe – 101 tys. 358 zł,
współfinansowano wynagrodzenia osób
powyżej 50 roku życia i prace społecznie
użyteczne. Ogółem w ww. formach uczestniczyło 1 641 osób bezrobotnych. Najwięcej osób bezrobotnych skierowano na staż
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Podczas otwarcia obrad, od lewej: wicestarosta Leszek Guzal, starosta staszowski Józef Żółciak, przewodnicząca
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Staszowie, wójt gminy Łubnice Anna Grajko i wiceprzewodniczący Rady
Sebastian Świetlik ze Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych ,,Lewiatan”.

Z posiedzenia
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Staszowie

W pierwszym rzędzie, od lewej: Kamila Pękalska z Bissnes Center Club – Związek Pracodawców
Loża Świętokrzyska, Janusz Bąk reprezentujący Świętokrzyską Izbę Rolniczą i Zbigniew Błasiński
z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Od lewej: dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt Kozieł, kierownik Centrum
Aktywizacji Zawodowej Emilia Nowak-Gorzkiewicz, kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego
Renata Wąs i główna księgowa PUP Barbara Obierak.

- 369 i do prac interwencyjnych – 259, a 60
osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej. Ponadto w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego, za
kwotę 186 tys. 756 zł, finansowano szkolenia 221 pracowników i pracodawców.
Limit środków Funduszu Pracy, ustalony dla powiatu staszowskiego na aktywizację zawodową osób bezrobotnych
w 2019 roku, aktualnie wynosi 4 mln 745
tys. 400 zł. Zgodnie z propozycją Powiatowego Urzędu Pracy i pozytywną opinią

Powiatowej Rady Rynku Pracy, środki te
zamierza się przeznaczyć głównie na staże
– 2 mln 395 tys. 236 zł, prace interwencyjne – 1 mln 286 tys. 243 zł, wspieranie podejmowanej działalności gospodarczej –
425 tys. zł, refundację kosztów tworzonych
stanowisk pracy - 225 tys. zł i szkolenia –
168 tys. 673 zł. Zwiększenie finansowych
możliwości aktywizowania zawodowego
bezrobotnych i wspierania ich zatrudnienia przez samorząd powiatowy będzie
możliwe po uruchomieniu przez Ministra
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Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rezerw
Funduszu Pracy.
Kolejne punkty obrad dotyczące: zaopiniowania kierunków wydatkowania
środków Funduszu Pracy w 2019 r., zasad
organizowania i finansowania aktywnych
form przeciwdziałania bezrobociu, planu
wydatków w zakresie innych zadań fakultatywnych ze środków Funduszu Pracy w
2019 r. oraz planu szkoleń zawodowych, a
także kalendarza obrad Powiatowej Rady
Rynku Pracy w Staszowie, przyjęto jednogłośnie.
Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 25 marca br., na terenie
Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – Strefa A, wchodzącego w skład
Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” S.A., dokonano symbolicznego wkopania łopat pod inwestycję, jaką
realizować będzie CASS Construction
and Steel Structures.
Firma, specjalizująca się głównie w generalnym wykonawstwie i konstrukcjach
stalowych, została założona w 2004 roku,
a jej staszowska siedziba mieści się na ul.
Towarowej 7. W nowym zakładzie, który
zostanie zbudowany pod potrzeby produkcji elementów konstrukcji stalowych,
zatrudnienie na początku znajdzie około
50 osób, głównie spawaczy, monterów i
ślusarzy. Docelowo, jak stwierdził prezes
Grzegorz Krupa, powinno powstać ponad
100 miejsc pracy, po włączeniu do oferty,
m.in. wytwarzania konstrukcji większych
rozmiarów, a także elementów mostowych.
W najbliższych miesiącach, oprócz
CASS Construction, budowę zakładu, na
terenie Staszowskiego Obszaru w Grzybowie, rozpocznie także firma zajmująca
się produkcją i sprzedażą mebli. Obecnie

Od lewej: Joanna Drożdż z NSZZ ,,Solidarność” Rejon Świętokrzyski, Stanisław Wojterski reprezentujący Świętokrzyski
Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Jan Skuza ze Związku Rzemiosła Polskiego Izby Rzemieślników
i Przedsiębiorców w Kielcach i sekretarz Sławomir Mikula - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

Pierwsza rozpoczęta
inwestycja w Strefie A

Tradycyjnego rozpoczęcia budowy zakładu CASS Construction and Steel Structures, dokonali, od lewej:
inspektor nadzoru budowlanego Piotr Orzelski, kierownik budowy Łukasz Myśliwiec, przewodniczący Rady
Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca, wicestarosta Leszek Guzal, zastępca burmistrza Staszowa dr Ewa Kondek,
starosta staszowski Józef Żółciak, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, prezes Zarządu CASS
Construction and Steel Structures Grzegorz Krupa, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, poseł na
Sejm RP Anna Krupka, wiceprezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” S.A. Miłosz Pamuła,
przewodniczący Rady Miasta Staszowa Ireneusz Kwiecjasz i koordynator projektu Paweł Szczepański.

trwają prace związane z zakończeniem
dokumentacji inwestycyjnej i uzyskaniem

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, poseł Anna Krupka
w wywiadzie udzielonym dla Radia Kielce S.A. podkreśliła fakt rozpoczęcia
kolejnej inwestycji na terenie miasta i gminy Staszów, obok budowy
obiektów sportowych przy szkołach i rewitalizacji terenów Golejowa.

POWIAT STASZOWSKI - nr 74 - kwiecień 2019 r.

wszystkich zezwoleń na budowę.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Wiceprezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” S.A. Miłosz Pamuła
w wywiadzie dla TVP 3 Kielce, zwrócił uwagę na ulgi i preferencje dla inwestorów, jakie proponują
strefy ekonomiczne województwa świętokrzyskiego, które funkcjonują na ponad 700 ha.
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W dniu 8 stycznia br., miało miejsce spotkanie kierownictwa Kuratorium Oświaty w Kielcach z dyrektorami i nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych z terenu ziemi staszowskiej,
z udziałem przedstawicieli władz samorządowych.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy
kieleckiego Kuratorium, które reprezentowali: świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, wicekurator Katarzyna
Nowacka, dyrektor Wydziału Nadzoru
Pedagogicznego i Strategii Zbigniew
Wojciechowski i wizytator w Staszowie
Anna Sajkiewicz. Podczas posiedzenia
omówiono 3 zagadnienia dotyczące:
• ustawy o zmianie ustawy – Prawo
oświatowe, podpisanej przez prezydenta RP w dniu 29 listopada 2018 roku. Temat omówił kurator Kazimierz Mądzik,
przybliżając m.in.: zasady organizacji
kształcenia w branżowej szkole II stopnia
oraz w szkole policealnej, a także warunki uruchamiania przez szkołę kształcenia
w zawodzie.
• rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i I klas dotychczasowych szkół
ponadgimnazjalnych na rok szkolny
2019/2020. Wystąpienie wicekurator

Spotkanie odbyło się w auli Zespołu Szkół w Staszowie, od lewej: asystent wojewody świętokrzyskiego
Wiktor Kowalski, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, wicekurator Katarzyna Nowacka,
dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Zbigniew Wojciechowski i witający gości,
dyrektor Zespołu Szkół Izydor Grabowski.

Spotkanie z kuratorem
Katarzyny Nowackiej zawierało, m.in.
informacje dotyczące: kampanii informacyjnej na rzecz sprawnego przeprowadzenia rekrutacji, prognozy wyboru
przez absolwentów gimnazjów i szkół
podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego wyboru dalszego
kształcenia, sytuacji w szkołach ,,najbardziej konkurencyjnych” oraz wsparcia
dla samorządów na adaptacje dodatkowych pomieszczeń do nauki w szkołach
ponadpodstawowych.
• projektu z dnia 28 listopada 2018
roku Rozporządzenia Ministra Edukacji

Samorządowców ziemi staszowskiej na spotkaniu reprezentowali: starosta
staszowski Józef Żółciak, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie
staszowskim Tadeusz Kardynał, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć,
zastępca burmistrza dr Ewa Kondek, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli Andrzej Poniewierski i wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk. Z lewej
wizytator kuratorium w Staszowie Anna Sajkiewicz.

Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Omawiając temat
dyr. Zbigniew Wojciechowski przybliżył,
m.in. zasady zatrudniania i powierzania
obowiązków doradcom metodycznym.
Pod koniec spotkania, asystent wojewody Wiktor Kowalski zaprosił uczniów
i pedagogów do udziału w konkursie
na temat życia i twórczości Stanisława
Moniuszki. Konkurs organizowany przez
wojewodę świętokrzyskiego związany
jest z obchodami 200. rocznicy urodzin
kompozytora.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Starosta staszowski Józef Żółciak, serdecznie podziękował kuratorowi
Kazimierzowi Mądzikowi za inicjatywę organizacji spotkania i zapowiedział
dalsze wspieranie szkół ponadgimnazjalnych powiatu staszowskiego,
podobnie jak to było w latach minionych.

Pod koniec spotkania asystent wojewody Wiktor Kowalski i dyr. Zbigniew Wojciechowski wręczyli dyrektorom szkół pamiątkowe dyplomy poświadczające udział
placówek w inicjatywie ,,Hymn dla Niepodległej” zrealizowanej w dniu 11 listopada 2018 roku.
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We wtorek, 19 lutego br., w auli
Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, odbyło się spotkanie,
w czasie którego, m.in. rozstrzygnięto powiatowy etap konkursu wiedzy
o HIV/AIDS, w którym udział wzięli
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
z powiatu staszowskiego.
W programie spotkania znalazły się,
m.in.: film przestrzegający przed zagrożeniem związanym z wirusem HIV i zachorowaniami na AIDS, a także występ
krakowskiego teatru „Kurtyna”, którego
aktorzy przedstawili sztukę pt. „Wyzwanie”. Następnie swoje prelekcje o charakterze profilaktycznym, zaprezentowali:
asp. sztab. Grzegorz Makuła z Komendy
Powiatowej Policji w Staszowie oraz Ewa
Czarnecka z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
Podsumowaniem spotkania było
ogłoszenie wyników we wspomnianym konkursie wiedzy o HIV/AIDS oraz
rozdanie nagród zwycięzcom powiatowego etapu prozdrowotnej rywalizacji.
W konkursie uczestniczyło 12 uczniów
szkół ponadgimnazjalnych powiatu
staszowskiego. Miejsca „na podium” zdobyły: I miejsce Patrycja Kargulewicz z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, II
miejsce Katarzyna Jur z Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego im.
Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym i III miejsce Gabriela Kunowska z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Dodatkowe zajęcia
z polskiego i matematyki
W dniu 4 lutego br., rozpoczęły
się 10-tygodniowe dodatkowe lekcje
z matematyki i języka polskiego dla
uczniów klas maturalnych przygotowujące ich do egzaminu maturalnego.
Zajęcia, mające na celu poszerzenie
oraz doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych na poziomie
podstawowym i rozszerzonym, prowadzone są w szkołach staszowskich: Liceum
Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego, Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II i w Zespole Szkół
im. Stanisława Staszica, a także w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK
„Jędrusie” w Połańcu. Uczniowie chętnie
i z dużym zaangażowaniem uczestniczą

Uczniów i zaproszonych gości przywitali, od lewej: prezes Stowarzyszenia ,,Pro Civitas” w Staszowie
Adam Koziński – współorganizator wydarzenia, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Staszowie Andrzej Poniewierski, Dorota Wojnarowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Staszowie oraz Mariusz Ziętarski nauczyciel biologii w staszowskim LO.

Powiatowy etap
prozdrowotnego konkursu rozstrzygnięty

Uczniowie i zaproszeni goście w auli ZS w Staszowie, podczas podsumowania konkursu profilaktycznego
nt. HIV/AIDS.

w zajęciach. Podział na grupy umożliwia
nauczycielom wprowadzenie aktywizujących metod nauczania. Matematycy i
poloniści wykorzystują różnorodne materiały: arkusze maturalne z lat ubiegłych,
ćwiczenia maturalne opracowane przez

wydawnictwa edukacyjne oraz własne
materiały dydaktyczne dostosowane do
indywidualnych potrzeb ucznia. Każdy
ma możliwość aktywnego i twórczego
udziału w zajęciach.
Tekst i foto z arch. szkół.

W czasie lekcji z matematyki z uczniami ZS Połaniec kl. IV technik energetyk i technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej.
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W dniu 24 stycznia br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie
obradowała Rada Społeczna Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Staszowie.
Podczas posiedzenia Rada zapoznała się z treściami 5 uchwał, które dotyczyły wyrażenia opinii w sprawach: •
planu finansowego i inwestycyjnego
SPZZOZ w Staszowie na rok 2019, •
zbycia aktywów trwałych SPZZOZ w
Staszowie, • zakupu aparatury i sprzętu medycznego, • przyjęcia darowizny
Korzystając z zaproszenia wicestarosty staszowskiego Leszka Guzala, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Staszowie Jerzy Adamkiewicz zorganizował w dniu 7 marca br., w sali konferencyjnej Starostwa staszowskiego,
spotkanie informacyjno-szkoleniowe,
skierowane głównie dla rolników, z terenu gminy Staszów.
Szkolenie, poprowadzone przez głównego specjalistę Biura Powiatowego
ARiMR w Staszowie Łukasza Gondka, w
swej zasadniczej części dotyczyło wypełniania wniosków o przyznanie płatności
bezpośrednich na rok 2019, poprzez aplikację internetową „e-WniosekPlus”, a także
możliwości prostszego sposobu wnioskowania, poprzez złożenie „oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2019 roku,
w odniesieniu do wniosku o przyznanie
płatności, złożonego w roku 2018”, do złożenia którego, kwalifikuje się liczna grupa
rolników, z terenu powiatu staszowskiego.
Przedstawiono również stan obsługi
wniosków procedowanych w staszowskim Biurze ARiMR oraz zaprezentowano
harmonogram naboru wniosków, na rok
28

Posiedzenie Rady Społecznej Staszowskiego Szpitala prowadził starosta staszowski Józef Żółciak.

Obradowała Rada Społeczna
Staszowskiego Szpitala
aparatury i sprzętu medycznego, • zaciągnięcia przez SPZZOZ w Staszowie
kredytu obrotowego.
Rada pozytywnie i jednogłośnie
zaopiniowała wszystkie uchwały, które
zostały szczegółowo omówione przez
dyrektora staszowskiego szpitala Pawła

Wojtasika. W sprawach różnych posiedzenia poruszone zostały kwestie bieżących inwestycji realizowanych przez
szpital, spraw kadrowych oraz konieczności dalszego doposażenia szpitala w
nowoczesny sprzęt medyczny.
Tekst i foto: Paulina Majczak

O „e-WnioskuPlus” i nie tylko
2019, realizowanych przesz ARiMR, wraz
z ich szerszym omówieniem. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele
innych instytucji, około rolniczych, z terenu powiatu staszowskiego, co umożliwiło
obecnym rolnikom uzyskać odpowiedzi
na większość swoich pytań, związanych
z prowadzeniem gospodarstw. Wśród zaproszonych gości byli, m.in.: Jolanta Haczyk-Zielinska i Justyna Misiura-Jasek z
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
Staszowie, Magdalena Połeć i Sylwia Bryk

ze Staszowskiego Biura Świętokrzyskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz kierownik Aneta Ostrowska i Mariusz Gumuła z Biura Terenowego KRUS w Staszowie,
którzy także przeprowadzili szkolenie,
zakończone testem z atrakcyjnymi nagrodami.
Spotkanie w Starostwie było ostatnim
z serii organizowanych szkoleń, jakie się
odbyły, w każdej gminie naszego powiatu.
Tekst i foto: Biuro Powiatowe
ARiMR w Staszowie

Informacje na temat wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie przekazał główny specjalista Biura
Powiatowego ARiMR w Staszowie Łukasz Gondek.
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We wtorek 5 marca br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Staszowie odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące pozyskiwania
funduszy grantowych na szkolnictwo
zawodowe, w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.
W spotkaniu, zorganizowanym
przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
uczestniczyli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu staszowskiego,
Centrum Kształcenia Praktycznego
oraz staszowscy przedsiębiorcy. Swoje
prezentacje przedstawili, m.in.: kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu
Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w
Kielcach Sylwia Mucha, a także Agata
Galata, reprezentująca Lokalny Punkt
Informacyjny o Funduszach Europejskich w Sandomierzu.
Projekt „Innowacyjna edukacja…”,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,
działania 4.1 „Innowacje społeczne”,
skierowany jest do: technicznych szkół
zawodowych, Centrum Kształcenia
Praktycznego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Ideą projektu jest, aby minimum
40 % godzin kształcenia praktycznego,
dla minimum 25 a maksymalnie 100

Od lewej: Barbara Jakubowska z Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Bożena Mazur, Dorota Makuch
i Justyna Szczepanik z Wydziału Edukacji w Starostwie staszowskim oraz Agata Galata, z Lokalnego Punktu
Informacji o Funduszach Europejskich w Sandomierzu, która omówiła zasady działania PIFE oraz obsługi
strony internetowej RPO Województwa Świętokrzyskiego.

O innowacjach w edukacji,
w powiecie staszowskim
uczniów, przenieść do przedsiębiorstw.
Grant o maksymalnej wysokości 2 mln
800 tys. zł na ten cel, może stanowić
wsparcie dla szkół, uczniów, a także
przedsiębiorców. W przypadku szkół
to sfinansowanie kosztów związanych
z wdrożeniem kształcenia w miejscu
pracy oraz usługi doradcze, a wsparcie
dla uczniów obejmuje, m.in.: koszty badań wstępnych, ubezpieczenia, odzieży
roboczej czy kursów specjalistycznych
oraz stypendia za wykonaną pracę.
Natomiast wsparcie skierowane do

przedsiębiorców dotyczy, m.in.: przygotowania pedagogicznego dla szkolących uczniów instruktorów oraz usługi
doradcze w zakresie metod kształcenia oraz komunikacji ze szkołami. Projekt jest realizowany od sierpnia 2017
do grudnia 2020 roku, jego celem jest
wzrost jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie go do wymogów
rynku pracy. Drugi nabór wniosków do
programu rozpoczął się w dniu 18 lutego a zakończył 10 kwietnia 2019 roku.
Tekst i foto: Michał Skrętek

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu staszowskiego, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz staszowscy przedsiębiorcy.
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Trwa realizacja projektu pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych na
obiektach użyteczności publicznej
Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”.
W marcu prowadzone były prace związane z instalacją konstrukcji
oraz paneli na budynkach: Zespołu
Szkół, Internatu i Centrum Kształcenia
Praktycznego przy ul. Koszarowej w
Staszowie. Całkowita wartość budowy
instalacji fotowoltaicznej to: 2 mln 340
tys. 700 zł, w tym dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowić będzie
nie więcej niż 904 tys. 724 zł, tj. 60 %
wydatków kwalifikowanych. W ramach
zamówienia zostanie wykonane trzynaście mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW każda. Instalacje zostaną zamontowane na dachach
placówek oświatowych w Staszowie:
Centrum Kształcenia Praktycznego,
Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół z Internatem i Zespołu Szkół
Ekonomicznych oraz na dachach Starostwa Powiatowego w Staszowie i
Powiatowego Centrum Sportowego,
jak również na dachach budynków
Zespołu Szkół w Połańcu. Termin realizacji inwestycji przewidziany jest na
okres ośmiu miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do końca sierpnia 2019
roku. Łączna moc instalacji wyniesie
628,04 kWp, w tym moc instalacji zamontowanych na obiektach powiatu
staszowskiego to: 517,77 kWp, a na
obiektach gminy Połaniec - 110,27
kWp. Przewidywana roczna produkcja
energii elektrycznej wyniesie 583,07
MWh/rok, co stanowiło będzie łącznie

W starostwie staszowskim w dniu 18 grudnia 2018 r., podczas podpisania umowy z PRO-ECO Sp. z o.o.
z Gdyni, na budowę instalacji, od lewej: skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, wicestarosta Leszek Guzal,
starosta staszowski Józef Żółciak i prezes Aleksandra Kostuch.

Dla ochrony środowiska
i oszczędności wydatków

Konstrukcja pod panele na budynku warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie.

36% ogólnego zapotrzebowania w/w
budynków na energię elektryczną.
Umowę na wykonanie inwestycji, pomiędzy Powiatem Staszowskim a gdyńską firmą PRO-ECO Sp. z o.o., podpisano
w dniu 18 grudnia 2018 r., w sali kon-

Konstrukcja pod panele na budynku Internatu Zespołu Szkół w Staszowie.
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ferencyjnej Starostwa Powiatowego w
Staszowie. Podczas spotkania podpisano
także umowę na nadzór inwestorski, za
który odpowiedzialna jest firma LUMEN
Intelligents System Sp. z o.o. z Krakowa.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Instalacja paneli na budynku ,,D” Zespołu Szkół,
przy ul. Koszarowej 7 w Staszowie.
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Spotkanie prowadzili: Michał Bryl z Lehmann+Partner Polska Spółka z o.o. oraz Wojciech Butkiewicz
kierownik Działu Marketingu firmy.

W dniu 27 lutego br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie odbyło się spotkanie, w sprawie prowadzenia elektronicznej ewidencji oraz przeprowadzania
kontroli okresowej stanu technicznego dróg publicznych i obiektów mostowych.

O elektronicznej ewidencji dróg

w powiecie staszowskim
Na
zaproszenie
starosty
staszowskiego Leszka Guzala oraz
dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Mirosława Bernysia, w spotkaniu wzięli udział pracownicy reprezentujący: Zarząd Dróg Powiatowych
w Staszowie, Wydział Komunikacji Starostwa staszowskiego, a także Urzędy
Gmin w: Szydłowie, Bogorii, Łubnicach, Osieka i Oleśnicy.
Szczegóły techniczne realizacji prac
oraz korzyści wynikające z posiadania
i prowadzenia dokumentacji, omówili
przedstawiciele firmy Lehmann+Partner. Przybliżając tematykę, zwrócono
uwagę na przejrzystość opracowania
w specjalistycznym oprogramowaniu, bazującym na mapach topograficznych i geodezyjnych, wzbogacone dokumentacją fotograficzną pasa
drogowego, łatwość przygotowywania statystyk i raportów dotyczących
elementów infrastruktury drogowej,
usprawniające pracę zarządcy drogi.
Pozwala to na efektywne planowanie
prac, zmierzających do poprawy stanu dróg i zwiększenia bezpieczeństwa
ich użytkowania. Istotną kwestią jest
również obowiązek posiadania ww.
dokumentacji, jaki nakłada na zarządcę Ustawa o drogach publicznych oraz
Prawo Budowlane. Firma Lehmann+Partner świadczy usługi w zakresie
zakładania i prowadzenia ewidencji

dróg, projektowania stałej organizacji
ruchu oraz przeglądów okresowych
stanu technicznego dróg i obiektów
mostowych. Wyspecjalizowana kadra
techniczna firmy składa się z drogowców, geodetów i informatyków. Na
przestrzeni 18 lat działalności, firma
zrealizowała prace dla ponad 120 zarządów dróg powiatowych oraz ponad
500 gmin. Współpraca z administracją
drogową owocuje bogatym doświadczeniem oraz wdrażaniem nowych
usług, m.in. w zakresie dokumentowania ścieżek rowerowych, ewidencji
i diagnostyki drzew w pasie drogowym. Własny dział programistyczny
pozwala firmie na elastyczne reagowanie na zapotrzebowanie zarządców
w zakresie aplikacji do zarządzania
drogami i obiektami mostowymi.
Tekst: Wojciech Butkiewicz
kierownik Działu Marketingu
Lehmann + Partner Polska
Spółka z o.o.
Foto: Michał Skrętek

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych, Wydziału Komunikacji Starostwa
staszowskiego, a także miast i gmin oraz gmin powiatu staszowskiego:
Szydłów, Bogoria, Łubnice, Osiek, Oleśnica.
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Na zdjęciu kadr z prezentacji multimedialnej prezentowanej podczas spotkania.
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Nowoczesne pracownie
w CKP
W Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie zakończyła się realizacja kolejnego projektu unijnego. Projekt opracowany przy wsparciu Starostwa
Powiatowego pod nazwą ,,Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego
w Staszowie”, miał na celu dostosowanie infrastruktury CKP dla potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt pięciu pracowni
praktycznej nauki zawodu: odnawialnych źródeł energii, samochodowej, motocyklowej, nauki jazdy samochodem oraz elektrycznej.
Całkowita kwota dofinansowania projektu to 890 tys. 894 zł. Projekt zrealizowano
w ramach działania 7.4 ,,Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, a cel szczegółowy działania to ,,Poprawa dostępności
infrastruktury szkolnictwa zawodowego
oraz szkół”. Projekt wpisywał się ponadto
w Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Dzięki pozyskanym funduszom zakupiliśmy miedzy
innymi: • kompletne wyposażenie pracowni
Odnawialnych Źródeł Energii z pompami
ciepła, panelami fotowoltaicznymi, turbinami wiatrowymi, kotłem na biomasę oraz
stanowiskami dydaktycznymi do badania
charakterystyki i wydajności urządzeń do
produkcji energii. Pracownia wyposażona
jest w stoły pomiarowe oraz system kom-

puterowy umożliwiający zdalną kontrolę
w/w urządzeń. Zachęcamy uczniów do
korzystania z urządzeń w tej pracowni, a
zdobyta wiedza z pewnością przyda się na
egzaminie zawodowym, • trzy samochody
osobowe stanowiące pomoce dydaktyczne
i wyposażenie na egzaminie zawodowym, •
nowy samochód osobowy Toyota Yaris do
nauki jazdy, • nowoczesny symulator jazdy samochodem, dzięki któremu uczniowie będą mogli doskonalić technikę jazdy
przy wykorzystaniu różnych pojazdów w
różnorodnych warunkach terenowych i
atmosferycznych, z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa, • zestawy komputerowe i książkowe do nauki przepisów ruchu
drogowego, • nowoczesne urządzenie do
szybkiej i precyzyjnej diagnostyki geome-

trii podwozia wszystkich samochodów
osobowych, • diagnoskopy umożliwiające
wykrywanie usterek w pojazdach samochodowych, • nowoczesne dymomierze i analizatory spalin, • podnośniki samochodowe,
• nowoczesne wyważarki i montażownice
do kół samochodowych i motocyklowych,
• ponad 150 innych urządzeń i narzędzi do
naprawy i diagnostyki samochodów, motocykli oraz innych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych.
Osoby niepełnosprawne uzyskały wygodny dostęp do budynku CKP dzięki wykonanym podjazdom i windzie osobowej.
Wykonano również przebudowę ubikacji
dostosowując ją dla potrzeb tych osób. Reasumując, nauczyciele Centrum Kształcenia
Praktycznego otrzymali realne wsparcie do
realizacji celów programowych, uczniowie
mają możliwość zdobywania wiedzy praktycznej przy użyciu nowoczesnego sprzętu i
nowoczesnych narzędzi, a placówka kształcenia praktycznego uzyskuje jeszcze lepsze
możliwości rozwoju i kształcenia młodzieży
oraz osób dorosłych na Kwalifikacyjnych
Kursach Zawodowych, co jest niezwykle
istotne przy zapowiadanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej planach rozwojowych w 2019 roku, takich placówek, jak
Centra Kształcenia Praktycznego.
Jerzy Jabczuga - dyrektor
Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie

Wyposażenie i sprzęt zakupiony z funduszy projektu.
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W środę 6 lutego br., w siedzibie
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom, którzy
w minionym roku szkolnym uzyskali
najlepsze wyniki w nauce. Stypendia
wręczyli: świętokrzyski wicekurator
oświaty Katarzyna Nowacka oraz pełnomocnik wojewody świętokrzyskiego Wiktor Kowalski, którzy pogratulowali wszystkim uczniom doskonałych wyników w nauce.
Wśród 131 laureatów znaleźli się także uczniowie z powiatu staszowskiego,
byli to: Gabriela Stondzik z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Staszowie, Ada Banasiewicz z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie oraz Tomasz Złotnik
z Technikum Zespołu Szkół w Staszowie,
Anna Golba z Technikum w Zespole
Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II
w Staszowie, Szymon Siepka z Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału PartyW dniu 29 stycznia br. w Kielcach, w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Instytutem Badań
Edukacyjnych w Warszawie a Centrum Kształcenia Praktycznego w
Staszowie, odbyło się Seminarium
Regionalne pod nazwą „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do edukacji, kwalifikacji, rynku
pracy oraz narzędzie ułatwiające wybór drogi zawodowej”.
Seminarium zostało zrealizowane w
ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w
rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym
i regionalnym”. Jednym z punktów
seminarium było wystąpienie dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego
w Staszowie Jerzego Jabczugi, na temat: „Szkolnictwo zawodowe w ujęciu
przyszłościowym” oraz powiatowego
koordynatora Punktu Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Małgorzaty
Stachury – „Doradztwo zawodowe jako
drogowskaz w rozwoju edukacyjnym i
zawodowym uczniów i dorosłych”. Seminarium skierowane było szczególnie
do doradców zawodowych wojewódz-

Uczniowie z powiatu staszowskiego
ze stypendiami Premiera
Stypendyści z powiatu staszowskiego z przedstawicielami władz samorządowych i oświatowych. Pierwszy
z lewej: dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym Piotr Mazur, w środku:
wicestarosta staszowski Leszek Guzal i świętokrzyski wicekurator oświaty Katarzyna Nowacka, z prawej:
naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie staszowskim Tadeusz Kardynał.

zanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu oraz
Maciej Walczak z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Połańcu, Gabriela Kunowska z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jana Pawła
II w Osieku, Katarzyna Jur z Technikum

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego
w Sichowie Dużym i Anna Marcinkowska
z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Pawła II w Bogorii.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Kształcenie zawodowe
a rynek pracy

Podczas seminarium, o szkolnictwie zawodowych referat wygłosił dyrektor Centrum Kształcenia
Praktycznego w Staszowie Jerzy Jabczuga.

twa świętokrzyskiego. Partnerami spotkania byli: Wojewódzki Urząd Pracy w
Kielcach, Kielecki Park Technologiczny,
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CKP Staszów oraz Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej.
Tekst i foto: Małgorzata Stachura
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W Staszowie odsłonięto pomnik
2 Pułku Piechoty Legionów
W poniedziałek 17 grudnia 2018 r., w staszowskim parku odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika, jak głosi napis, poświęconego: PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
1. BATALIONU 2. PUŁKU PIECHOTY LEGIONÓW STACJONUJĄCEGO W STASZOWIE W LATACH 1923-1939 ODZNACZONEGO ORDEREM VIRTUTI MILITARI ZA
BOHATERSKĄ POSTAWĘ W WOJNIE OBRONNEJ 1939 ROKU.
2 Pułk Piechoty Legionów został
utworzony 14 września 1914 r. Brał
udział w walkach podczas I wojny światowej w składzie II Brygady Legionów,
początkowo na froncie karpackim i na
Wołyniu. Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości 2 pp Leg. był formowany
w Jabłonnie. W wojnie polsko-sowieckiej walczył w składzie Frontu Litewsko-Białoruskiego, początkowo na linii rzeki
Berezyny, a podczas bitwy warszawskiej,
będąc w odwodzie Naczelnego Wodza,
obsadził odcinek w rejonie Kozienic. Następnie walczył w rejonie Hrubieszowa,
a pod koniec października 1920 roku,
rozpoczął służbę na polsko-litewskiej
linii demarkacyjnej. Po wojnie pułk stacjonował początkowo w Piotrkowie, a
następnie w Pińczowie i Sandomierzu.
1. batalion 2. pp Leg. od 1923 do 1939
r. stacjonował w Staszowie. W kampanii
wrześniowej 1939 r. 2 pp Leg. walczył
w obronie Gór Borowskich pod Piotrkowem Trybunalskim, skąd wycofał się
w kierunku Warszawy. W dniach 12–13
34

września toczył ciężkie walki w rejonie
Błonia, Ołtarzewa i Ożarowa. Następnie
wycofał się przez Puszczę Kampinoską
do Modlina, gdzie do kapitulacji w dniu

Pomnik 2 Pułku Piechoty Legionów w Staszowie
przed odsłonięciem. Wartę honorową zaciągnęli:
żołnierze 3. Sandomierskiego Batalionu
Radiotechnicznego, który obecnie stacjonuje
w dawnych koszarach 2. Pułku Piechoty Legionów
w Sandomierzu oraz uczniowie klasy mundurowej
staszowskiego Liceum.

29 września, bronił odcinka „Zakroczym”
Twierdzy Modlin.
A tak wyjście ze Staszowa wspominał
jeden z mieszańców Staszowa Władysław Rzadkowolski, ówczesny dyrektor
Krajowej Kasy Oszczędności: ,,Sierpień
1939 roku miał się ku schyłkowi. Dziwny

Od lewej: poczty sztandarowe 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego, Liceum Ogólnokształcącego
w Staszowie i uczniowie klas mundurowych staszowskiego LO.
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O znaczeniu kultywowania pamięci o żołnierzach i oficerach 2 Pułku Piechoty Legionów,
szczególnie wśród dzieci i młodzieży, mówił starosta staszowski Józef Żółciak.

to był rok, dziwniejszy jeszcze ten miesiąc.
Każdy czuł, że zbliża się coś strasznego,
że nadciąga burza, której groźne, coraz
częstsze pomruki, wskazywały na jej nieuchronność. Wyczuwano jakąś grozę, nie
zdawano sobie jednak z niej sprawy w
takim stopniu, w jakim nadeszła w rzeczywistości. Gdzieś pod koniec sierpnia,
stacjonujący w Staszowie 1. batalion 2
Pułku Piechoty Legionów, wyrusza w pełnej gotowości bojowej. Całość prowadzi
dowódca batalionu mjr Józef Kopecki. Na
czele drugiej kompanii por. rez. Artur ks.
Radziwiłł. Jedzie konno, pochylony, skupiony, jakby przeczuwał, że nie wróci już
do swoich Rytwian pod Staszowem, że na
czele już tylko plutonu, skoszony zostanie
pod Ołtarzewem serią niemieckiego CKM-u. Odchodzący batalion, żegnany jest
przez całe, wyległe na trasę przemarszu,
miasteczko. Na twarzach mieszkańców
spływają cicho łzy. Nie ostatnie to łzy, które płynąć będą po ich twarzach na widok
polskiego żołnierza”.
W uroczystości odsłonięcia pomnika uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych różnych szczebli, a
wśród licznie zebranych mieszkańców
Staszowa byli także krewni rodzin podoficerów i żołnierzy 1 batalionu, który
w dniu 28 sierpnia na zawsze opuścił
Staszów, udając się do Sandomierza na
następnie na front Wojny Obronnej 1939
roku. Wartę honorową przed pomnikiem
zaciągnęli, m.in. żołnierze 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego,
który obecnie stacjonuje w dawnych
koszarach 2. Pułku Piechoty Legionów w
Sandomierzu.

List od wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek odczytał
pełnomocnik wojewody Wiktor Kowalski.

Przemawia burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć,
który zapowiedział stworzenie na bazie pomnika panteonu
upamiętniającego obywateli ziemi staszowskiej walczących na
różnych frontach obydwu wojen światowych, a także w czasie
powstań narodowych.

Historię 2. Pułku Piechoty Legionów,
w szczególności 1 batalionu, przypomniał
Marian Piskorski – wnuk sierżanta Jana
Olejniczaka – łącznościowca 2 Pułku
Piechoty Legionów.

Pomnik 2. Pułku Piechoty Legionów w Staszowie odsłonili: pełnomocnik wojewody świętokrzyskiego
Wiktor Kowalski, starosta staszowski Józef Żółciak i burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Kwiaty składają: starosta
staszowski Józef Żółciak
i wicestarosta Leszek Guzal.
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Na staszowskim Rynku, w dniu 14 stycznia br., w ruchomym punkcie promocyjno-informacyjnym WKU
Sandomierz, od lewej: pchor. WAT w Warszawie Paweł Rutkowski, kpt. Renata Mycio z 10 Świętokrzyskiej
Brygady WOT, zainteresowany służbą Piotr Kula z Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego i mjr Zbigniew
Turczyniak z WKU Sandomierz.

Zostań Żołnierzem RP
W dniu 14 stycznia br. na staszowskim Rynku oraz w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie, w ramach
ogólnopolskiej kampanii, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu, zainaugurowała akcję pn. ,,Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. W działaniach
promocyjnych uczestniczyli także oficerowie i żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 3 Sandomier-

skiego Batalionu Radiotechnicznego i
podchorążowie Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie.
Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Sandomierzu organizuje ruchome
punkty promocyjno-informacyjne na
administrowanym terenie, gdzie zainteresowani uzyskują informacje: jak zostać
żołnierzem zawodowym, żołnierzem
Wojsk Obrony Terytorialnej lub Naro-

Punkt informacyjny posiada profesjonalnie opracowane materiały promujące
akcję ,,Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Od lewej: wicestarosta staszowski
Leszek Guzal, kpt. Renata Mycio i mjr Zbigniew Turczyniak.

dowych Sił Rezerwowych, odbyć służbę przygotowawczą, bądź wkroczyć na
ścieżkę szkolnictwa wojskowego. Jak
poinformował szef Wydziału rekrutacji
WKU Sandomierz mjr dypl. inż. Zbigniew
Turczyniak, kampania zorganizowana
przez Ministerstwo Obrony Narodowej,
skierowana jest do wszystkich, zarówno
kobiet jak i mężczyzn, zainteresowanych
ochotniczymi i zawodowymi formami
służby wojskowej.
W środę, 16 stycznia, mobilny punkt
informacyjny przeniósł się w okolice
stoku ,,Konary” k/Klimontowa. W dniach
17 – 18 stycznia ponownie działał w
Powiatowym Centrum Sportowym w
Staszowie oraz na szydłowskim Rynku, a także był obecny przed pałacem
w Kurozwękach. Młodzież, jak również
osoby dorosłe, interesowała w szczególności służba w 10. Świętokrzyskiej
Brygadzie Obrony Terytorialnej, chociaż
coraz więcej uczniów klas maturalnych,
pyta o możliwość podjęcia studiów na
uczelniach wojskowych, głównie w Wojskowej Akademii Technicznej.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Informacji o możliwościach służby w 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony
Terytorialnej, lub jak zostać żołnierzem zawodowym, udzielał mjr Paweł Bryndza,
pierwszy z lewej. Dalej uczennice LO w Staszowie: Aleksandra Pszczoła,
Angelika Krupa, Paulina Musiał i Karolina Pruś oraz szer. Karol Kędzior z 10.
Warszawskiego Pułku Samochodowego.

Punkt informacyjny w Powiatowym Centrum Sportowym odwiedzili uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcące w Staszowie, od lewej: mjr Zbigniew Turczyniak
z WKU Sandomierz, szer. Karol Gajek z 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego, emerytowany nauczyciel LO st. insp. ZS Edward Drózd,
pchor. Paweł Rutkowski z WAT, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie z nauczycielem kpt. ZS Markiem Morawskim.
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1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnieży Wyklętych

Warszawa, 2 marca 2019 roku. Budynek Dowództwa Garnizonu Warszawa, przy placu Józefa Piłsudskiego 4. Portrety
24 ,,Żołnierzy Wyklętych”, wśród nich 7 straconych 1 marca 1951 roku. Stąd, dzień 1 marca ustanowiono ,,Dniem Pamięci
Żołnierzy Wyklętych” (na fotografiach poniżej).

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym
Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia ,,Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, podjął w 2010 roku
prezydent Lech Kaczyński, a wybór
dnia 1 marca wysunął ówczesny prezes
Instytutu Pamięci Narodowej Janusz
Kurtyka. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok
śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim,
Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku
Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce. Byli oni ostatnimi ogólnokrajowymi
koordynatorami walki o wolność i niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją. Po raz pierwszy oficjalnie święto
obchodzono 1 marca 2011 roku, w 60.
rocznicę zamordowania ww. członków

dowództwa WiN.
Napis pośrodku: ,,Żołnierze Wyklęci, Niezłomni Bohaterowie. Nie jesteśmy żadną bandą, jak nas nazywają
zdrajcy i wyrodni synowie naszej Ojczyzny (…). Wypowiedzieliśmy walkę
na śmierć i życie tym, którzy za pieniądze, ordery, lub stanowiska z rąk sowieckich mordują najlepszych Polaków
domagających się wolności i sprawiedliwości”. ( mjr Zygmund Szendzielarz
,,Łupaszka”). U góry, od lewej: Danuta
Siedzikówna ,,Inka” (1928–1947), płk
Witold Pilecki ,,Witold” (1901–1948),
kpt. Władysław Łukasik ,,Młot” (1906–
1949), ks. Władysław Gurgacz ,,Sem”
(1914–1949), ppor. Henryk Wieliczko
,,Lufa” (1922–1949), płk Łukasz Ciepliński ,,Pług” (1913–1951), kpt. Franciszek
Błażej ,,Roman” (1901–1951), płk Adam

Lazarowicz ,,Klamra” (1902–1951),
ppłk Antoni Olechnowicz ,,Pohorecki”
(1905–1951), ppor Lucjan Minkiewicz
,,Wiktor” (1918–1951), st. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz ,,Rój” (1925–
1951), gen. August Emil Fieldorf ,,Nil”
(1895–1953), kpt. Stanisław Sojczyński
,,Warszyc” (1910–1947), ppłk Stanisław
Kasznica ,,Maszkowski” (1908-1948),
kpt. Zdzisław Broński ,,Uskok” (191249), płk Hieronim Dekutowski ,,Zapora” (1918-1949), por. Jan Rodowicz
,,Anoda” (1923-1949), kpt. Józef Batory
,,Orkan” (1914-1951), mjr Mieczysław
Kawalec ,,Żbik” (1916-1951), mjr Józef
Rzepka ,,Znicz” (1913-1951), płk Zygmunt Szendzielarz ,,Łupaszka” (19101951), ppor. Edward Taraszkiewicz ,,Żelazny” (1921-1951), por. Karol Chmiel
,,Zygmunt” (1911-1951), mjr Bolesław
Kontrym ,,Żmudzin” (1898-1953). Oficerów pomordowanych w dniu 1 marca zaznaczono boldem.

Siedmiu oficerów IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, straconych w dniu 1 marca 1951 roku w więzieniu Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego,
przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.
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Staszowscy uczniowie
uczcili pamięć „Wyklętych”

Uczniowie i zaproszeni goście podczas uroczystości
w auli szkolnej.

W piątek 1 marca br., obchodziliśmy kolejną rocznicę „Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji w całej Polsce organizowane były
uroczystości przypominające losy i sylwetki żołnierzy podziemia antykomunistycznego. W tę patriotyczną tradycję włączyło się również Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, którego uczniowie, w montażu słowno-muzycznym, przedstawili postać Danuty Siedzikówny
„Inki”.

Medal z okazji 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego, z rąk dyr. LO Anny Karasińskiej odebrali: absolwentka
szkoły Kazimiera Dorosińska, prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Staszowski Henryk Makuch, żołnierz
Młodego Wojska Polskiego Władysław Adwent, kolekcjoner militariów Włodzimierz Strzałkowski i komendant
powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz.

Danuta Helena Siedzik, ps. „Inka”
(ur. 3 września 1928 w Guszczewinie,
zm. 28 sierpnia 1946 w Gdańsku) – sanitariuszka 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej
Brygady AK, w 1946 w 1 szwadronie
Brygady działającym na Pomorzu,
pośmiertnie mianowana podporucznikiem Wojska Polskiego. W grudniu
1943 razem z siostrą Wiesławą wstą38

piły do AK, gdzie odbyła szkolenie
medyczne. Po przejściu frontu od października 1944 pracowała jako kancelistka w nadleśnictwie Hajnówka. Wraz
z innymi pracownikami nadleśnictwa
została w czerwcu 1945 aresztowana
za współpracę z antykomunistycznym
podziemiem przez grupę NKWD-UB.
Uwolniona z konwoju przez operujący na tym terenie patrol wileńskiej

AK, następnie jako sanitariuszka podjęła służbę w oddziale „Konusa”, a potem w szwadronach por. Jana Mazura
„Piasta” i por. Mariana Plucińskiego
„Mścisława”. W 1946 roku „Inka” została aresztowana i umieszczona
w pawilonie V więzienia w Gdańsku
jako więzień specjalny. Zarzucono
jej członkostwo w nielegalnej organizacji, nielegalne posiadanie broni,
udział w napadach na funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i UB, a także
podżeganie do ich zabicia. Danuta Siedzikówna została skazana na śmierć 3
sierpnia 1946, wyrok wykonano po 25
dniach. Postanowieniem z 10 czerwca
1991 Sąd Wojewódzki w Gdańsku, na
mocy przepisów ustawy o uznaniu za
nieważne orzeczeń wydanych wobec
osób represjonowanych za działalność
na rzecz niepodległego bytu Państwa
Polskiego, uznał wyrok Wojskowego
Sądu Rejonowego skazujący Danutę
Siedzikównę za nieważny.
W okolicznościowym przemówieniu dyrektor szkoły Anna Karasińska,
podziękowała zaproszonym gościom
za obecność, a także pogratulowała
uczniom biorącym udział w przedstawieniu postawy patriotycznej. Następnie nauczyciel historii w staszowskim LO Mariusz Brudek, w prezentacji
multimedialnej przedstawił historię
„Polskiego Państwa Podziemnego”.
W czasie uroczystości wręczono także
medale jubileuszowe z okazji 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego, otrzymali je, m.in.: staszowscy kombatanci,
regionaliści, byli uczniowie, a także
przedstawiciele instytucji od wielu lat
współpracujących ze szkołą.
Tekst i foto: Michał Skrętek
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Uczennice staszowskiego LO w montażu słowno-muzycznym pt.
„Przysięgam Panu Bogu w wierności Polsce trwać…”, ukazującym
tragiczne losy Danuty Siedzikówny „Inki”.

Obchodom „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w staszowskim LO towarzyszyła
wystawa pt. „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna „Inka” 1928-1946”.

Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Historyczno-Archeologiczne im. 2 Pułku Piechoty Legionów, pana
Stanisława Zecera i przybyłych gości powitał prezes Stowarzyszenia Grzegorz Rogala.

Spotkanie z Sybirakiem
,,Swojej ukochanej Mateńce oraz zmarłym w czasie podróży: trzyletniemu
bratu Edziowi i półrocznej siostrze Lucynie, a także milionom Polaków zagłodzonym na śmierć, zakatowanych i prześladowanych na ,,nieludzkiej ziemi”
wspomnienia te poświęcam” -

W spotkaniu udział wzięło 30 osób.

Nie wszyscy starsi mieszkańcy
Staszowa, a już z pewnością tylko nieliczni
z grona młodzieży wiedzą, że w Staszowie
mieszka pan Stanisław Zecer, któremu
dane było jako sześciolatkowi, wraz z
matką i trojgiem rodzeństwa: siostrami

Polą i Lucynką oraz bratem Edziem, zostać zesłanym w dniu 20 czerwca 1941 w
głąb Rosji. Ojca, który cudem przeżył, rozstrzelanie kolumny więźniów koło Mińska
na Białorusi, NKWD aresztowało pół roku
wcześniej. Zsyłki uniknęła tylko najstarsza
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Wspomnienia pana Stanisława Zecera wywarły na
wszystkich ogromne wrażenie.

siostra Jasia, której w dniu aresztowania
udało się uciec i ukryć. Niestety, katorgę
podróży na ,,nieludzką ziemię” nie przeżyli: licząca zaledwie pół roku życia Lucyna i
trzyletni Tadzio.
O tych tragicznych losach rodziny Zecerów, przed wojną mieszkającej we wsi
Kosewo koło Ostrowi Mazowieckiej, na
spotkaniu zorganizowanym w jednej z
sal Zespołu Szkół w Staszowie w dniu 22
marca br. opowiadał pan Stanisław Zecer.
W gronie słuchaczy byli zarówno ludzie
dorośli, jak również w średnim wieku, i
co cieszy także kilkoro młodzieży. Wywiązała się ciekawa dyskusja, przerywana
opowiadaniami pana Stanisława, a także
czytaniem fragmentów spisanych przez
niego wspomnień, które w części opublikowaliśmy w czterech odcinkach pod
wspólnym tytułem ,,Utracone dzieciństwo, wspomnienia z zesłania”. Publikacje,
zilustrowane grafikami staszowskiego
artysty Józefa Juszczyka, ukazały się w
kwartalniku ,,Powiat Staszowski” w numerach od 66 do 69, dostępne na www.staszowski.eu, w zakładce po prawej stronie.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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Uroczystości, w dniu 1 marca br.,
rozpoczęto mszą świętą, odprawioną
w kościele pw. św. Bartłomieja. Liturgii
przewodniczył i homilię wygłosił, prefekt parafii ks. Łukasz Chmiel. W nabożeństwie, oprócz wiernych i przedstawicieli władz miasta i powiatu, udział
wzięli uczniowie klas mundurowych
staszowskiego Liceum oraz członkowie
miejscowych grup rekonstrukcyjnych.
Po zakończeniu mszy świętej, uczestnicy obchodów przeszli do kościoła dolnego Sanktuarium Jana Pawła II, gdzie
przed tablicami ,,Obrońcom Ojczyzny,
Prawdy i Wolności” oraz ,,Młodego Wojska Polskiego”, złożono kwiaty i zapalono
znicze. Burmistrz miasta i gminy Staszów
Leszek Kopeć, przypomniał znaczenie podjętej, jeszcze w czasie trwania
II wojny światowej, walki z sowieckim
okupantem o wolną i niezależną Polskę,
jak również podziękował za obecność
wszystkim delegacjom. Głos zabrał także twórca staszowskiej ,,Solidarności” z
lat 80-tych ubiegłego stulecia Józef Małobęcki, który w swoim przemówieniu
zwrócił uwagę na problemy dnia dzisiej-

Msza święta za ,,Żołnierzy Wyklętych” została odprawiona w kościele pw. św. Bartłomieja w Staszowie.
Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił prefekt parafii ks. Łukasz Chmiel.

Staszowskie obchody
,,Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
szego i działania niektórych polskich polityków, podporządkowanych, jak 70 lat
temu obcym mocarstwom, stojącym na

drodze pozytywnych zmian, jakie z sukcesem są obecnie wprowadzane.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Po zakończeniu mszy świętej, uczestnicy obchodów przeszli do kościoła dolnego
Sanktuarium Jana Pawła II.
Po zakończeniu mszy świętej, uczestnicy obchodów na ul. Kościelnej.

W kościele dolnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, od lewej: radny Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, wicestarosta staszowski Leszek
Guzal, mł. kpt. Łukasz Kruk, st. kap. Janusz Kaczmarczyk z Komendy Powiatowej
PSP i komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski.
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Wśród uczestników obchodów byli, m.in. radny Rady Powiatu w Staszowie
Zbigniew Bąk, radny Rady Miejskiej Staszowa Zbigniew Wojciechowski i delegacja
oficerów 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego.
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Za upamiętnianie zrywu powstańczego 1863 roku podziękowała wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.

Dla upamiętnienia
walk powstańczych
165 lat temu, w dniu 17 lutego 1863
roku, doszło do potyczki stacjonującego
w Staszowie kilkusetosobowego oddziału powstańczego gen. Mariana Langiewicza z oddziałem rosyjskim, który pod-

jął próbę zdobycia miasta od strony tzw.
,,Staszówka”, położonego po prawej stronie rzeki Czarnej. Przewaga liczebna była
po stronie powstańców, więc po kilkugodzinnej wymianie ognia z karabinów

i strzelb myśliwskich, oddział rosyjski
wycofał się w kierunku Stopnicy, paląc
zabudowania staszowskiego przedmieścia.
Dla uczczenia tego wydarzenia uczniowie klas wojskowych
staszowskiego Liceum oraz uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów podjęli trud uczestnictwa w dwóch marszach,
jakie rozpoczęto z cmentarza powstańczego przy kościele św. Bartłomieja w
Staszowie oraz sprzed zbiorowej mogiły
powstańczej w Kurozwękach.
Zaraz po godz. 10:00, maszerujący
wraz z przedstawicielami władz samorządowych spotkali się w staszowskim
parku, przed pomnikiem żołnierza
1 pułku Piechoty Legionów, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek i
burmistrz Staszowa Leszek Kopeć. Uroczystość prowadził dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Staszowie dr
Dariusz Kubalski, a przed zakończeniem
uroczystości nagrodzono szkoły, które
na okoliczność marszu przygotowały
sztandary wzorowane na chorągwiach
powstańczych.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Jako pierwsza kwiaty złożyła wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.

Delegacja miasta i gminy Staszów, z wiceburmistrz dr Ewą Kondek i radnym Rady
Miasta Piotrem Kasperkiewiczem.

Delegacja powiatu staszowskiego, od lewej: przewodniczący Rady Powiatu
Grzegorz Rajca, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska i wicestarosta Leszek Guzal.

Szkoły, które na okoliczność marszu przygotowały sztandary wzorowane na
chorągwiach powstańczych, nagrodzono pismami i upominkami, które wręczali:
wicestarosta staszowski Leszek Guzal, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek
i zastępca burmistrza Staszowa dr Ewa Kondek.
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Już po raz trzynasty, kolejną,
w tym roku 156. rocznicę wybuchu
Powstania Styczniowego, uczczono
18-kilometrowym marszem na trasie Szydłów – Kurozwęki – Szydłów.
W marszu, jaki odbył się w sobotę
26 stycznia, oprócz członków Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego,
uczestniczyli również strzelcy z: 3. Oddziału Wydzielonego STS – Strzeleckiej
Obrony Wybrzeża z Gdańska, ,,Orląt Armii Krajowej” z Kielc, Drużyny Strzeleckiej z Jarosławic w gminie Tuczępy oraz
Plutonu Strzeleckiego im. Powstańców
Styczniowych z Uniecka k/Mławy.
Po raz pierwszy maszerowali także, podnosząc swoją obecnością rangę wydarzenia, oficerowie i żołnierze

Po raz pierwszy w marszu udział wzięli oficerowie i żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
podnosząc swoją obecnością rangę tego wydarzenia.

Styczniowy marsz
z przysięgą strzelecką

,,13. marsz szlakiem Powstania Styczniowego” odbył się pod patronatem honorowym
starosty staszowskiego Józefa Żółciaka. Z lewej: dowodzący strzelcami z Uniecka k/Mławy
st. inst. Artur Zybała.

Przed złożeniem wieńców na mogile powstańczej w Kurozwękach,
w środku: starosta staszowski Józef Żółciak.

10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony
Terytorialnej. Udział ,,Terytorialsów”
był również kontynuacją akcji promocyjnej ,,Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, jaką w połowie stycznia na
42

Pluton 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, na tle kościoła
św. Władysława w Szydłowie i murów dawnej twierdzy z poł. XIV wieku.

Przed tablicą z nazwiskami 58 poległych powstańców, umieczoną na kurozwęckim
kościele, jako pierwsi kwiaty złożyli: proboszcz parafii w Kurozwękach ks. kan. Andrzej
Bąk i starosta staszowski Józef Żółciak.

terenie powiatu staszowskiego, prowadziła Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu, wspólnie z 10.
Świętokrzyską Brygadą, 3. Sandomierskim Batalionem Radiotechnicznym

w Sandomierzu i Wojskową Akademią
Techniczną w Warszawie.
Z Szydłowa, uczestnicy marszu,
w sumie 65 osób, wyruszyli o godz.
11:00 i po 2 godzinach zameldowa-
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li się przed zbiorową mogiłą 20 powstańców, poległych w lutym 1863
roku, w nierównej bitwie z kozakami,
jaka rozegrała się na kurozwęckich
błoniach. Powstańcy spoczęli w zbiorowej mogile na zboczu góry, gdzie
obecnie znajduje się usypany kopiec
zwieńczony krzyżem. W tym miejscu
uczestnicy marszu, wspólnie ze starostą staszowskim Józefem Żółciakiem
i przedstawicielami sołectwa Kurozwęki, złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Podobnie, po modlitwie odmówionej
wspólnie z proboszczem parafii Kurozwęki ks. kan. Andrzejem Bąkiem,
uczczono przed tablicą, wmurowaną
w ścianie kurozwęckiego kościoła,
upamiętniającą 58 powstańców poległych w bitwach lub zmarłych z ran
w przykościelnym szpitalu. Tu też, 15
nowo przyjętych członków STS - Oddziału Wydzielonego z Gdańska, złożyło przysięgę strzelecką.
Krótkie przemówienie, przypominające wydarzenia powstańcze, wygłosił
starosta Józef Żółciak, który na zakończenie podziękował wszystkim uczestnikom za udział w marszu i zaprosił do kurozwęckiego pałacu na gorący posiłek.
Pobyt w Zespole Pałacowym Kurozwęki
był nie tylko okazją do zebrania sił przed
powrotną drogą do Szydłowa, ale także
do zwiedzenia tego interesującego, miejsca, gdzie urodził się i wychował, m.in.
Jan Popiel, jeden z dowodzących krwawą bitwą powstańczą pod Komorowem
k/Szczucina, jaka rozegrała się 20 czerwca 1863 roku.
Tekst i foto: Jan Mazanka
i Paulina Majczak

Po zaprzysiężeniu nowo przyjętych strzelców, kwiaty złożyły delegacje z Gdańska i Uniecka.

Pobyt świętokrzyskich ,,Terytorialsów” w kurozwęckim pałacu, był okazją do zwiedzenia tego interesującego
miejsca, oprowadzał ppor. rez. Jan Mazanka – naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą
w Starostwie staszowskim.

Uczestnicy ,,13. marszu szlakiem Powstania Styczniowego” przed pałacem w Kurozwękach, skąd pochodził mjr Jan Popiel, jeden z dowodzących w dniu 20 czerwca 1863
roku bitwą powstańczą pod Komorowem k/Szczucina i na terenie gminy Łubnice. Na cmentarzu w Beszowej, w zbiorowej mogile spoczywa ponad 70 powstańców
poległych w tej krwawej bitwie.
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Z pałacu ,,Dzięki”
do ruin zamku w Rytwianach
W sobotę 26 stycznia, maszerowano także w gminie Staszów i Rytwiany.
W ,,V Marszu Szlakiem Powstania Styczniowego”, udział wzięło około 50 osób.
Rozpoczęto przed godz. 8:00 w Rybnicy, dla upamiętnienie krwawej bitwy, jaka
rozegrała się w pobliżu tej miejscowości
20 października 1863 roku. Około godz.
10:00, maszerujący dotarli do pałacu
,,Dzięki” w Wiązownicy Kolonii, dawnej
majętności sprzyjającego powstańcom
Rosjanina Aleksandra Pietrowa. Podczas
przemarszu przez rytwiańskie lasy, zatrzymano się przy mogile powstańczej, gdzie
złożono kwiaty i zapalono znicze. Następnie kolumna marszowa przeszła do parku
przy ruinach zamku w Rytwianach, gdzie
na wszystkich czekało, dla ogrzania się,
rozpalone ognisko i wojskowa grochówka,
przygotowana przez członków Stowarzyszenia „Nasze Rytwiany”.
Tekst: Michał Skrętek
Foto: Arch. Centrum Kultury w Rytwianach

Na mogile powstańczej, w połowie drogi z pałacu ,,Dzięki” do Rytwian, złożono kwiaty. Wśród przedstawicieli
władz samorządowych województwa świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego i gminy Rytwiany, obecni byli:
poseł na Sejm RP Anna Krupka – sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki i poseł Marek Kwitek.

Kwiaty składają: przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca i starosta staszowski Józef Żółciak.

Dla upamiętnienia
szczeglickiej bitwy
W niedzielę, 27 stycznia br. w Szczeglicach, przypomniano tragiczne wydarzenia Powstania Styczniowego i oddano hołd poległym w bitwie, jaka rozegrała się w tej miejscowości, w dniu 25 stycznia 1864 roku.
Jak nakazuje tradycja, rozpoczęto
mszą świętą w miejscowym kościele,
którą odprawił i homilię wygłosił pro44

boszcz szczeglickiej parafii ks. kan. Stanisław Wiktor. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze przed tablicą, jaką

25 stycznia 2004 roku, w 140. rocznicę
bitwy, wmurowano w ścianę kościoła.
We mszy świętej oraz w ceremonii złożenia kwiatów, oprócz licznej
rzeszy wiernych, uczestniczyli także
zaproszeni goście w osobach, m.in.:
posłów na Sejm RP, radnych Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego, a
także przedstawicieli władz powiatu
staszowskiego i gminy Bogoria. Następnie, uczestnicy tej patriotycznej
manifestacji, przeszli do miejscowego
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Zespołu Placówek Oświatowych, gdzie
odbyła się dalsza część uroczystości.
Uczniowie, wspólnie z nauczycielami,
zaprezentowali przygotowany program artystyczny, nawiązujący nie tylko do walk powstańczych, ale i czasów
współczesnych, a zaproszeni goście
podzielili się swoimi refleksjami z tegorocznych obchodów 155. rocznicy
bitwy powstańczej pod Szczeglicami.
Mieszkańcy ziemi staszowskiej,
wszystkich warstw społecznych, nie
pozostali bierni w czasie walk powstańczych. Wielu wstąpiło do oddziału gen. Mariana Langiewicza, który
zaraz po wybuchu powstania, bo już w
połowie lutego 1863 roku, przybył ze
swoim oddziałem do Staszowa.
Inni zaciągnęli się w szeregi oddziału gen. Zygmunta Jordana, żeby później wziąć udział w krwawej bitwie 20
czerwca 1863 roku pod Komorowem i
Słupią Pacanowską. Jeszcze inni wstępowali do oddziałów generałów: Dionizego Czachowskiego i Józefa Hauke-Bosaka, żeby po blisko rocznym okresie walk i przemieszczeń się oddziałów,
wziąć udział w bitwie pod Szczeglicami, gdzie powstańcy dowodzeni przez
rotmistrzów: Józefa Wysockiego i Wojciecha Turskiego, w dniu 25 stycznia
1864 roku, zostali zaskoczeni przez
kozaków. Zginęło ponad 40 powstańców, wielu zostało wziętych do niewoli
i zesłanych na Sybir.

Mszę świętą w kościele pw. św. Jerzego w Szczeglicach odprawił i homilię wygłosił proboszcz parafii
ks. kan. Stanisław Wiktor, wspólnie z bratem Fabianem, z Zakonu Cystersów w Wąchocku. Sześć pocztów
sztandarowych podniosło rangę uroczystości.

Tekst i foto: Jan Mazanka
Złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą
bitwę w Szczeglicach, poprzedziła krótka modlitwa
za poległych powstańców. Wśród delegacji,
składających kwiaty byli, m.in. posłowie na Sejm RP
i samorządowcy władz różnych szczebli.

Jak co roku, uroczystości w Zespole Placówek Oświatowych w Szczeglicach zakończono pamiątkowym zdjęciem, na potrzeby szkolnego archiwum.
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W dniu 18 lutego br. w Staszowie,
odbyły się obchody 156. rocznicy wybuchu powstania styczniowego oraz
bitwy, jaka w dniu 17 lutego 1863
roku, rozegrała się na przedmieściach
miasta. Wśród uczestników manifestacji, obok uczniów i nauczycieli Liceum
Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, byli
także: przedstawiciele władz powiatu
i miasta, kombatanci oraz staszowscy
regionaliści.
Po zbiórce przed Liceum, uczestnicy obchodów przeszli na pobliski stary
cmentarz, znajdujący przy kościele pw.
św. Bartłomieja Apostoła, gdzie grupa
uczniów z klas mundurowych LO objęła
wartę honorową przy mogile powstańczej, a zaproszeni goście złożyli znicze i
wiązanki kwiatów. W czasie uroczystości
dyrektor LO Anna Karasińska podziękowała wszystkim zaproszonym gościom
za obecność, a staszowskiej młodzieży
za kultywowanie pamięci historycznej.
Następnie apel pamięci odczytał nauczyciel historii w staszowskim liceum
Mariusz Brudek, a ks. kan. Szczepan Janas - proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja, odmówił modlitwę za ojczyznę.
Po złożeniu kwiatów przy mogile powstańców styczniowych, wykład na temat walk powstania 1863 roku, wygłosiła Paulina Mielnik – nauczycielka historii
w staszowskim LO.
Organizatorami 156. rocznicy wybuchu powstania styczniowego oraz bitwy
pod Staszowem byli: Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie i parafia pw. św.
Bartłomieja Apostoła w Staszowie.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Uroczystości na cmentarzu przy kościele pw. św. Bartłomieja w Staszowie. Apel pamięci odczytał Mariusz Brudek
- nauczyciel historii w staszowskim LO.

Staszowscy uczniowie
pamiętają o powstańcach

Warta honorowa przy mogile powstańców styczniowych.

Uczniowie klas mundurowych staszowskiego Liceum.
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W 2019 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoszowicach, gmina Bogoria, obchodziła 70-lecie powstania. Z tej okazji,
sztandar jednostki został odznaczony Srebrnym Medalem za „Zasługi
dla Pożarnictwa”. Dekoracja sztandaru odbyła się w sobotę 16 lutego
br. i była częścią walnego zebrania
sprawozdawczego jednostki, za
2018 rok.
W uroczystości uczestniczyli druhowie strażacy, mieszkańcy Miłoszowic
oraz zaproszeni goście. Radę i Zarząd
Powiatu w Staszowie reprezentowali:
wicestarosta Leszek Guzal oraz radni Anna Niziałek i Michał Skotnicki.
Obecni byli także przewodnicząca
Rady Gminy Bogoria Anna Stobnicka i
radna gminy Edyta Utnik. Uroczystość
prowadził komendant gminny OSP w
Bogorii druh Sławomir Kapusta.
Przybyłych na uroczysty apel powitał prezes OSP Miłoszowice druh
Czesław Grzesik, po czym odczytano
akt nadania odznaczenia i dokonano
dekoracji sztandaru jednostki. W dalszej części spotkania odbyło się walne
zebranie, podsumowujące miniony rok
działalności jednostki. Druhowie OSP
Miłoszowice poruszyli wiele istotnych
spraw, dotyczących sprawnego funkcjonowania jednostki, m.in.: wyposażenia w niezbędny sprzęt, udziału
strażaków w szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie,
organizacji młodzieżowych obozów
pożarniczych w roku 2019, remontu
strażnicy i placu wokół budynku. Wiele uwagi poświęcono uczestnictwu
w szeregach OSP młodych druhów,
których w Miłoszowicach jest znaczne
grono. Na ten aspekt funkcjonowania
OSP w najbliższych latach, zwrócił też
uwagę wicestarosta staszowski Leszek
Guzal, który w szeregach młodzieży dostrzega potencjał i przyszłość
Ochotniczych Straży Pożarnych. Wicestarosta podziękował strażakom za
społeczną pracę na rzecz bezpieczeństwa w swoich sołectwach i gminach,
za udział w zawodach pożarniczych,
uroczystościach państwowych i kościelnych. Życzył strażakom sukcesów,
spełnienia zamierzonych planów oraz
„tylu powrotów co wyjazdów” w czasie
prowadzonych akcji ratowniczych.
Tekst i foto: Paulina Majczak

Poczet sztandarowy OSP Miłoszowice został odznaczony srebrnym medalem za „Zasługi dla Pożarnictwa”.

70 lat jednostki
OSP w Miłoszowicach

Porządek zebrania sprawozdawczego za rok 2018 przedstawił prezes OSP Miłoszowice druh Czesław Grzesik,
z lewej: wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

Naczelnik OSP Miłoszowice Grzegorz Karwacki poruszył sprawę braków w umundurowaniu bojowym
dla druhów strażaków.
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Świętokrzyska Gala Sportu, jaka
odbyła się 1 lutego br., w siedzibie
Targów Kielce, przyciągnęła wielu znanych zawodników i trenerów
oraz kibiców ze wszystkich powiatów województwa.
Wśród nich byli także sportowcy
i trenerzy z powiatu staszowskiego:
zdobywca I miejsca w kategorii najpopularniejszy trener Damian Krakowiak,
wraz z synem Mikołajem – laureatem
plebiscytu w kategorii talent, a także
zwycięzca w kategorii ,,najlepszy sportowiec” Patryk Kukiełka. Najlepszym
nauczycielem wychowania fizycznego
został Marcin Janowski, a drużyną roku
zespół „Piast Osiek”. Puchary i dyplomy laureatom plebiscytu wręczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i
Turystyki, poseł na Sejm Anna Krupka,
poseł Kazimierz Kotowski, wicestarosta staszowski Leszek Guzal, burmistrz
Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć oraz zastępca burmistrza dr Ewa
W czwartek, 14 lutego br., w Powiatowym Centrum Sportowym w
Staszowie odbył się Walentynkowy
Turniej Siatkarski Dziewcząt o Puchar Starosty Staszowskiego.
W zawodach uczestniczyły 4 zespoły, których rywalizacja zakończyła się zwycięstwem zespołu „Integro
Staszów”, II miejsce zajęła reprezentacja Zespołu Szkół Ekonomicznych

Staszowscy sportowcy
na świętokrzyskiej gali
Kondek. Wręczający, pogratulowali
wszystkim wyróżnionym sportowcom
dotychczasowych sukcesów i życzyli

osiągnięcia jeszcze lepszych wyników
w roku bieżącym.
Tekst: Michał Skrętek. Foto: Echo Dnia

Zaproszeni goście z tegorocznymi laureatami plebiscytu z powiatu staszowskiego.

Walentynkowy turniej
w Staszowie, III miejsce Zespół Szkół
a miejsce IV – drużyna Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie.
Najlepszymi zawodniczkami w
poszczególnych zespołach zostały:
Aleksandra Ufel z „Integro Staszów”,
Daria Woźniak z ZSE im. Jana Pawła II
w Staszowie, Iwona Bujarska z ZS im.

Stanisława Staszica w Staszowie, Kamila Mazur z LO im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Staszowie. Statuetki
i dyplomy, wraz z podziękowaniami
za grę, wręczył Andrzej Walczowski dyrektor Powiatowego Centrum
Sportowego w Staszowie.
Tekst i foto: Michał Skrętek

W turnieju udział wzięły 4 drużyny: ZS im. Stanisława Staszica w Staszowie, „Integro Staszów”, LO im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie
oraz ZSE im. Jana Pawła II w Staszowie.
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W dniu 7 lutego br., w Staszowskim
Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta
Staszowska Gala Sportu. W sali widowiskowej SOK zgromadziło się wielu zawodników, trenerów staszowskich klubów sportowych oraz fanów staszowskich drużyn z terenu miasta i powiatu
staszowskiego.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, a także klubów i zrzeszeń sportowych z regionu staszowskiego, m.in.:
sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i
Turystyki, poseł na Sejm RP Anna Krupka, radni sejmiku wojewódzkiego: Marek
Strzała i Paweł Krakowiak, wicestarosta
Leszek Guzal, burmistrz miasta i gminy
Staszów Leszek Kopeć oraz zastępca
burmistrza dr Ewa Kondek, wójt gminy
Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie
Grzegorz Rajca, przewodniczący Rady
Miejskiej Staszowa Ireneusz Kwiecjasz, wizytator ze Świętokrzyskiego Kuratorium
Oświaty w Kielcach Agnieszka Słoczyńska,
prezes Fundacji Wspomagania Oświaty w
Połańcu Agnieszka Wojdan, przewodniczący Świętokrzyskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Jerzy Kula,
Agnieszka Leszczyńska wiceprezes Zarządu Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki
Siarkopol Grupa Azoty w Grzybowie oraz
członek Zarządu Zbigniew Snopkiewicz,
prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach Zbigniew Rękas oraz kierownik
ARiMR w Staszowie Jerzy Adamkiewicz.
Podczas gali, uhonorowano łącznie 39
sportowców, rozdano nagrody i podziękowania w 6 kategoriach: „Sport szkolny
– Sportowiec Roku 2018”, „Sport szkolny –
Trener roku 2018”, „Sport klubowy – Spor-

Gala była okazją do podziękowania sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, poseł na Sejm RP
Annie Krupce, za pomoc w pozyskaniu dofinansowania projektu „Umiem Pływać” na terenie powiatu
staszowskiego. Kwiaty wręczają: wicestarosta Leszek Guzal i radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Paweł Krakowiak.

Najlepsi staszowscy sportowcy i trenerzy

nagrodzeni

Gratulacje i kwiaty przekazuje sportowcom wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

towiec Roku 2018”, „Sport klubowy – Trener Roku 2018” oraz „Wyróżnienia - Sportowcy dla Staszowa”. W czasie gali swoje
umiejętności zaprezentował działający
przy staszowskim Ośrodku Sportu i Rekre-

acji zespół taneczny „Cheer Pink Panthers
Staszów”. Wszyscy zaproszeni goście serdecznie gratulowali wyróżnionym sportowcom, życząc im dalszych sukcesów.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Gala odbyła się w sali widowiskowej Staszowskiego Ośrodka Kultury.
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Pierwsze, wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Wychowania,
Kultury, Sportu i Turystyki Rady
Powiatu w Staszowie, odbyło się
w dniu 26 lutego br., w Zespole
Szkół w Połańcu.
W części obrad uczestniczyli nauczyciele Zespołu Szkół, którzy mieli
okazję poznać członków Komisji, jak
również wziąć udział w dyskusji poświęconej aktualnej sytuacji w oświacie powiatu staszowskiego, szczególnie dotyczącej finansowania realizacji
zadań edukacyjnych. Jak wynikało
z dyskusji, brakuje ogółem około 275
tys. zł w porównaniu do puli pieniędzy, jaką powiat powinien otrzymać
z Ministerstwa Edukacji Narodowej, na
podstawie kalkulacji tzw. ,,metryczki
subwencji oświatowej”. Pedagogów
Zespołu Szkół, zapoznano także z wynikami analizy ankiet uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów, dotyczących wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Wyniki wraz z wnioskami omówił i przedstawił dyrektor
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli Andrzej Poniewierski.
W drugiej części posiedzenia Komisji, dyrektorzy poszczególnych
szkół ponadgimnazjalnych powiatu
staszowskiego poinformowali o pozyskaniu, przez szkoły i placówki oświatowe, środków z Unii Europejskiej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Staszowie, otworzył
i prowadził jej przewodniczący Mariusz Zyngier, nauczyciel w Zespole Szkół w Połańcu.

Obradowała Komisja Oświaty
oraz z innych źródeł,
z przeznaczeniem na
realizację projektów
edukacyjnych oraz
inicjatyw kulturalnych i sportowych.
Ostatni punkt obrad
dotyczył kalendarza
imprez sportowych
i kulturalnych w powiecie staszowskim,
na podstawie aktualnych
informacji
pozyskanych z gmin
powiatu.
Tekst i foto:
Jan Mazanka

Od lewej: przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca,
dyr. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie Jan Ungeheuer i dyr. Zespołu
Szkół w Połańcu Stanisław Rogala.

Radni, dyrektorzy placówek oświatowych i pracownicy Starostwa staszowskiego w czasie obrad komisji.
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W dniu 5 kwietnia w Starostwie staszowskim, odbyły się powiatowe eliminacje 42. Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
W tym roku, w rozgrywkach szczebla
powiatowego, udział wzięło 21 uczniów,
rywalizujących w 3 kategoriach. Turniej
otworzył starosta staszowski Józef Żółciak,
który pogratulował uczniom osiągnięcia
najlepszych wyników na szczeblu gminnym, a opiekunom za trud włożony w przygotowanie młodzieży do eliminacji powiatowych.
Uczestnicy turnieju otrzymali do wypełnienia testy z 30 pytaniami, o różnym stopniu trudności dla każdej z 3 grup – kategorii, które oceniało jury złożone z oficerów
Komendy Powiatowej PSP w Staszowie,
pod kierownictwem przewodniczącego
komisji st. kpt. Michała Żala. W grupie I uczniowie klas I-VI szkół podstawowych,
zwyciężył Bartłomiej Bednarczyk – miasto
i gmina Staszów, przed Ignacym Dalczyńskim z gminy Łubnice i Martą Wiśniewską
z gminy Bogoria. W grupie II – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz
gimnazjum klasy III, zwyciężyła Wiktoria
Widanka z miasta i gminy Staszów, przed
Klaudią Łodkowską z gminy Rytwiany i Justyną Krokosz z gminy Łubnice. W grupie
III - uczniowie szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych zwyciężyła Aleksandra Karwacka z gminy Bogoria, przed Kamilem Godzwonem z miasta i gminy Staszów
i Danielem Nasieniakiem z gminy Rytwiany.
Eliminacje wojewódzkie do szczebla
krajowego, w którym wystąpią zwycięzcy
eliminacji powiatowych w poszczególnych
grupach, odbędą się 24 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, dojazd
uczestników zapewnia Komenda Powiatowa PSP w Staszowie.
Tekst i foto: Jan Mazanka

W czasie otwarcia turnieju, od lewej: sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie
Mieczysław Madej, zastępca komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Grzegorz Rajca, jeden ze sponsorów konkursu
prezes Marcin Ptak, prezes Powiatowego Zarządu OSP RP Michał Skotnicki, starosta staszowski Józef Żółciak przemawia, wicestarosta Leszek Guzal, st. kpt. Grzegorz Stawiarz i przewodniczący Jury st. kpt. Michał Żal.

Z turnieju wiedzy pożarniczej

Po rozdaniu nagród dla zwycięzców i uczestników grupy I, od lewej uczniowie: I miejsce - Bartłomiej
Bednarczyk – miasto i gmina Staszów, II miejsce - Ignacy Dalczyński z gminy Łubnice, III miejsce Marta
Wiśniewska z gminy Bogoria.

Po rozdaniu nagród dla zwycięzców i uczestników grupy II, od lewej uczniowie: I miejsce - Wiktoria Widanka z miasta
i gminy Staszów, II miejsce - Klaudia Łodkowska z gminy Rytwiany, III miejsce - Justyna Krokosz z gminy Łubnice.

Po rozdaniu nagród dla zwycięzców i uczestników grupy III, od lewej uczniowie: I miejsce - Aleksandra Karwacka
z gminy Bogoria, II miejsce - Kamil Godzwon z miasta i gminy Staszów, III miejsce Daniel Nasieniak z gminy Rytwiany.
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Tańczono o puchar Prezesa

Za nami coroczny Ogólnopolski Turniej Tańca o puchar Tadeusza Wrześniaka, właściciela Hut Szkła Gospodarczego. W tym roku, impreza odbyła się
16 marca br., i jak zwykle przyciągnęła do hali staszowskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji wielu miłośników tańca.

Wszystkich gości do kibicowania parom tanecznym
zaprosili wicestarosta staszowski Leszek Guzal
i burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.

Ogólnopolski Turniej Tańca o puchar Tadeusza Wrześniaka, właściciela Hut Szkła Gospodarczego rozpoczęto
od efektownej prezentacji uczestniczących w nim par.

W turnieju wzięło udział kilkadziesiąt
par tanecznych z Polski i z zagranicy, rywalizujących w: kombinacja 4T, kombinacja 6T,
kombinacja 8T, Standard i Latin. Wszyscy
zebrani mogli obejrzeć pokaz umiejętności
tancerzy, występujących w następujących
kategoriach wiekowych: 10-11 lat, 12-13
lat, 14-15 lat, 16+ oraz 19+. Zwycięzcy poszczególnych kategorii odebrali dyplomy

i puchary, ufundowane przez Tadeusza
Wrześniaka, właściciela Hut Szkła Gospodarczego.
Wszystkich obecnych powitali wicestarosta staszowski Leszek Guzal oraz
burmistrz Staszowa Leszek Kopeć, którzy
zaprosili do kibicowania wszystkim parom
tanecznym. Wśród zaproszonych gości byli,
m.in.: przedstawiciele władz wojewódzkich

i powiatowych, instytucji kultury powiatu
staszowskiego oraz staszowscy przedsiębiorcy.
Organizatorami turnieju byli: Staszowski
Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie. Patronat honorowy
nad imprezą objęli: sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, poseł na Sejm
RP Anna Krupka, marszałek Województwa
Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, starosta staszowski Józef Żółciak oraz burmistrz
miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć.
Wszyscy tancerze otrzymali gromkie brawa
oraz podziękowania za wspaniały występ.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Turniej odbył się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie.

Tancerze zaprezentowali swoje umiejętności w stylu standardowym, tańcząc m.in.
walca wiedeńskiego i foxtrota.

Gra Orkiestra Dęta Hut Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka.

Na zakończenie pamiątkowa fotografia.

52

Puchar wraz z gratulacjami przekazuje dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Leszek Wnętrzak.
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Młodych tancerzy oceniali zawodowi sędziowie.

Niedziela, 17 marca br., była drugim tanecznym dniem w Staszowie, podczas którego rywalizowano o zdobycie pucharu burmistrza Staszowa. Swoje
umiejętności zaprezentowały dzieci i młodzież, w kategoriach: do 7 lat, 8-9 lat,
10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat oraz powyżej 15 lat.

IX Świętokrzyskie
Konfrontacje Taneczne
Młodzi tancerze, w parach lub ,,solo”,
reprezentowali kluby taneczne: Akademia Tańca Kielce, Kick Kielce, Respectdance Skarżysko, Twist Ostrowiec Św., Zamek
Szydłowiec, Promenada Opatów, Flesz
Staszów. Tańczono w stylach: ,,Standard”,
,,Latin”, a najmłodsi zatańczyli również

,,Poleczkę”. Organizatorami konfrontacji
byli: Staszowski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie oraz
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Hieronima Łaskiego nr 3 w Staszowie. Patronat honorowy nad Konfrontacjami
objęli: Anna Krupka sekretarz stanu w

Pokazy tańców latynoamerykańskich, zwycięska
para w najstarszej kategorii wiekowej.

Ministerstwie Sportu i Turystyki, Agata
Wojtyszek wojewoda świętokrzyski, Andrzej Bętkowski marszałek województwa
świętokrzyskiego, Józef Żółciak starosta
staszowski oraz Leszek Kopeć burmistrz
miasta i gminy Staszów. W turnieju wzięło
udział 56 par tanecznych oraz 62 solistki.
Staszów przez 2 dni stał się taneczną stolicą Polski. Konkurs zgromadził w staszowskiej hali OSiR liczną publiczność, która
nagradzała tancerzy gromkimi brawami.
Wszyscy tancerze otrzymali medale oraz
dyplomy, a nagrodzone pary w najstarszych kategoriach wiekowych dodatkowo puchary i nagrody rzeczowe.
Tekst i foto: Paulina Majczak

Wszystkie najmłodsze solistki otrzymały złote medale.

Nagrodzone pary z wręczającymi dyplomy i puchary. 3 miejsce zajęła para reprezentująca Klub Tańca
Towarzyskiego ,,Flesz” Staszów Patrycja Okoń i Kacper Durnaś.
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Pokazy tańców w stylu Latino.

Medale i dyplomy solistkom wręczają: burmistrz Staszowa
Leszek Kopeć i wicestarosta staszowski Leszek Guzal.
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Z kart historii, szczególnie polecamy:

Paweł Popiel

,,Wiślanym Szlakiem do polskiego morza na koniu”
Lato 1934 roku. Przygotowując corocznym zwyczajem siebie i konia przed dalszą wycieczką, objechałem
najpierw w tym celu opatowsko-sandomierską krainę.
W ciągu sześciu dni przejechaliśmy 239 km. Kilka dni
później rozpocząłem na ten rok obmyślaną wycieczkę do
,,polskiego morza”.

Paweł Popiel na swojej ,,Jedynce” - klaczy pełnej krwi angielskiej, przed swoją
czwartą podróżą ,,wiślanym szlakiem do polskiego morza”.

Do Warszawy jechałem przez Otwock, potem lubelską
szosą i znaną mi już z zeszłorocznej wycieczki drogą przez
Miłosną, Grochów, Wawer. Odetchnąłem, gdy będąc już
w stolicy, znalazłem się w gościnnym, a w cenach umiarkowanym, ,,Nowym Tatersalu” na ulicy Litewskiej, ( tam,
gdzie dziś jest scena Teatru Syrena, kiedyś znajdowała się
kryta ujeżdżalnia, z możliwością przenocowania, przypis.
red.). Następnego dnia, przejechałem szczęśliwie przez
centrum, to znaczy nie zmiażdżony przez tramwaje i taksówki, zwłaszcza w punkcie ogromnego ruchu u zbiegu
Nowego Światu i Alei Jerozolimskich. Opuściłem Warszawę o 5 rano przez most Kierbedzia ku Jabłonnie, gdzie
popasałem w schludnej przydrożnej restauracji.
Odpoczynek w Zegrzu, leżącym u spływu Narwi do
Bugu. Pałac ks. Konstantego Radziwiłła leży w ślicznym
położeniu, z szerokim widokiem na dolinę Narwi, otoczony ogromnym parkiem-lasem z mnóstwem danieli.

Pałac książąt Radziwiłłów w Zegrzu, u spływu Narwi do Bugu. Foto: Alina Zienowicz.
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Ks. Radziwiłł wyjechał naprzeciw i również nazajutrz
odprowadził na skarogniadej ,,Barwenie”, może ostatniej
z doskonałego stada półkrwi, jego ojca Macieja w Wilkowej koło Sichowa.
Dojechałem do Płocka należącego do najstarszych miast w Polsce, które od X do końca
XV wieku było stolica
księstwa
Mazowieckiego. Najciekawszym
zabytkiem miasta jest
stojąca nad Wisłą, z daleka widoczna katedra.
W założeniu romańska,
z XII wieku, uległa wielokrotnym
przebudowom. W kaplicy królewskiej w marmurowym
sarkofagu empirowym
W Zegrzu Pawła Popiela gościł książę
spoczywają zwłoki WłaKonstanty Radziwiłł, zamordowany we
dysława Hermana i Bowrześniu 1944 roku przez hitlerowców.
Książę Konstanty był dziadkiem Konstantego
lesława Krzywoustego.
Radziwiłła, byłego ministra zdrowia.
Katedra stoi w obrębie
dawnego zamku królewskiego, po którym pozostała jedynie wieża – dziś dzwonnica. Skarbiec katedralny niesłychanie bogaty. Przeszło sto kielichów, niezliczone ilości
drogocennych ornatów średniowiecznych i późniejszych
wieków, wymagające dłuższych studiów. Żal oglądać je
tylko pobieżnie.
W zimny deszcz jechałem na popas do Nieszawy, po
czym przejazd przez starannie utrzymany ukwiecony
Ciechocinek, sprawiający wrażenie bardzo cywilizowanego uzdrowiska. Z zadowoleniem zbliżałem się do Torunia, domyślając się, jakie mnie tam czekają wygody,
skutkiem zaproszenia na zamieszkanie u bliskiego znajomego hr. Jana Moszyńskiego. Pomieszczenie dla koni było
zapewnione w stajniach zapasowego szwadronu 18-go
pułku ułanów, a gościnność była tak daleko posunięta, że
przed mostem Wiślanym oczekiwał mnie podoficer ułanów i przeprowadził przez miasto, wskazując drogę do
mieszkania mego przyjaciel. Dwudniowy pobyt w Toruniu to były prawdziwie piękne dni. Hr. Moszyński starał
się każdą chwilę dnia uprzyjemnić, zapoznał z kilkoma
wybitnymi osobistościami i ułatwił zwiedzanie tego prastarego grodu.
Na ulicach starego miasta szereg patrycjuszowskich kamienic gotyckich, renesansowych i barokowych
z ozdobnymi fasadami rzeźbionymi portalami i starymi
godłami kupieckimi. Ciekawa jest gospoda „Pod modrym
fartuszkiem”, założona w r. 1489. Od strony Wisły utrzyPOWIAT STASZOWSKI - nr 74 - kwiecień 2019 r.

mały się dawne wieże i mury warowne na znaczniejszej
przestrzeni: ,,Brama mostowa” i ,,Krzywa wieża”. Pocieszałem się, że lepszy krotki pobyt niż żaden, ale zwiedzaniu tak ciekawych miast należałoby dłuższy czas poświęcić, coś się zawsze w pamięci pozostanie! W każdym razie
trwałe wspomnienie doznanej gościnności i uprzejmość
szefa szwadronu rotmistrza Iznoskoffa, który mi pokazał konie remontowe zespołami według maści i odprowadził konno do Ostaszewa, majętności p. Marji von
Wagner, bardzo zamiłowanej w hodowli koni pełnej i pół
krwi.
Znowu wygodny nocleg w Wąbczu u hr. Tadeuszów
Łosiów. Pani odprowadziła mnie nazajutrz konno aż do
przeprawy na Wiśle, którą przepłynąłem na promie holowanym przez mały parowiec. Zwiedziłem Świecie, którego dzieje sięgają zamierzchłej przeszłości. Wchodziło
w skład państwa Chrobrego, zdobywał je Krzywousty.
Dzisiaj pozostał tylko kościół farny i romantyczna nadwodna ruina zamku krzyżackiego. Bardzo miłą niespodzianka było spotkanie u mostu wiślanego pod Grudziądzem porucznika Jerzego Dobieckiego, który wyjechał
naprzeciw i zaprosił do koszar 18 pułku ułanów, mieszczących się w dawnej cytadeli. Forteca ta wsławiła się
w r. 1807 w okresie wojen napoleońskich, gdyż oparła
się kilkomiesięcznemu oblężeniu przez Francuzów. Dowódcą twierdzy był wówczas Wilhelm Courbiere, zgermanizowany potomek francuskich hugenotów, zwany
przez Niemców „Lwem Grudziądza”. Jechaliśmy obok
ogromnych, wielopiętrowych spichlerzów, ciągnących
się wzdłuż Wisły, świadczących o roli, jaką handel zbożem odgrywał w życiu miasta.

Spichlerze w Grudziądzu, podziwiane przez Pawła Popiela. Foto: Mariusz
Nasieniewski.

Na kwaterze pułkowej i w kasynie oficerskim było
mi jak w domu. Po ustąpieniu spadkobierców krzyżaków
jest dziś Grudziądz miastem czysto polskim, ważnym
ośrodkiem przemysłu głównie żelaznego i ceramicznego.
Krajobrazowo była to najpiękniejsza część mej drogi wiślanym szlakiem. Urwiste brzegi, wąwozy pokryte bujną
roślinnością i wciąż towarzysząca wstęga coraz szerszej
Wisły.
Znajomi dobrze mi poradzili, by się udać z Pelplina na
odpoczynek do nieznanego mi, a także bardzo gościnnego domu pp. Szczęsnych Skarżyńskich w Radostowie.
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U prezesa Pomorskiego Powiatowego Towarzystwa
Rolniczego w Tczewie wzorowe gospodarstwo i hodowla koni remontowych. Syn właściciela, podchorąży 2-go
pułku szwoleżerów w rezerwie, sformował pluton kawalerii ochotniczej z 30 miejscowych służących i robotników, wykonujących ćwiczenia na dworskich koniach
roboczych, a posiadających umundurowanie i uzbrojenie
sprawione kosztem pana Skarżyńskiego ojca. Naśladowania godny wzór przysposobienia wojskowego męskiego, a właściwszy od szeregów żeńskiego przysposobienia,
tak zdawałoby się niezgodnego z samą naturą kobiecą. Wszak kobiety mają inne, odpowiadające ich sercu
i uczuciom zadania i przeznaczenie domowo-rodzinne,
aniżeli musztra z bronią w ręku i ewentualne jej użycie.
Pan Bóg stworzył kobiety do dawania życia a nie do odbierania go lub niszczenia.
Podczas pobytu w Radostowie padał deszcz nieustannie, przychodziło
na myśl, że gdyby
w naszej Ojczyźnie
był klimat równiejszy i nie było
inspektorów skarbowych, to tylko
w tym kraju chciałoby się żyć i – o ile
możności – nigdy
nie umierać ! Młody pan Skarżyński
odprowadził mnie
aż do Starogardu,
gdzie
stacjonuje
2-gi Pułk Szwoleżerów Rokitiańskich.
Spotkał
mnie tu wzruszający, nieprawdopoPaweł Popiel w czasie podróży z Grudziądza
w kierunku Gdańska.
dobny i niezasłużony zaszczyt, tym
cenniejszy i niezapomniany, że pochodzący od przedstawiciela naszej
armii. Na dwa km
przed miastem na
szosie, wśród wysokopiennego lasu,
oczekiwał
mnie
major Tadeusz Łękawski, rotmistrz
Nestorowicz z bardzo liczną grupą
panów oficerów
i pocztem trębaczy
na siwych koniach.
Przed Starogardem Gdańskim Pawła Popiela
Po przywitaniu się powitała delegacja oficerów 2 Pułku Szwoleżerów
z mjr. Tadeuszem Łękawskim, który od 3 września
i
przemówieniu 1939
roku objął dowództwo tego sławnego pułku.
Szczęśliwie przeżył wojnę, zmarł w 1984 roku.
pana majora z ko55

nia ruszyliśmy do miasta,
gdzie temu niezwykłemu
pochodowi
przyglądała
się liczna, zdziwiona i zaciekawiona publiczność.
Najwięcej
zdziwionym
i wzruszonym, tak szczerymi dowodami życzliwości oficerów sławnego
pułku dla zwykłego kawalerzysty, byłem ja sam
przede wszystkim. Konie
Do 3 września 1939 roku pułkiem
otrzymały pomieszczenie
dowodził płk Józef Trepto, więzień
w stajniach pułkowych,
Starobielska, w kwietniu 1940 roku
zamordowany przez NKWD w Charkowie. a mnie przydzielono wyborną kwaterę.
Wieczorem uroczyste obiadowe przyjęcie, z przemówieniami, m.in. mjr Trepto,
późniejszego dowódcy
pułku, których treść
wryła mi się w serce,
ale których przytaczać mi nie wypada.
Oprowadzono mnie
po salach muzeum
Paweł Popiel, goszczący w sierpniu 1934
pułkowego, gdzie na
roku w koszarach 2 Pułku Szwoleżerów
w Starogardzie Gdańskim, z pewnością nie
pierwszym
miejscu
przypuszczał, że 3 lata później, służbę w tym
widnieje
przechowypułku odbędzie jego syn Paweł, po ukończeniu
Szkoły Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu.
wana za szkłem, jako
Marcin Popiel drugi z lewej, w okrągłej czapce
wiekopomna chwała
szwoleżera z białym otokiem.

Rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz był wnukiem Mikołaja Dunin-Wąsowicza uczestnika szarży pod Somossierą. Rotmistrz Zbigniew poległ w szarży pod Rokitną
13 czerwca 1915 roku. Jego wojskowa kurtka, sugestywnie opisana przez
pana Pawła, była jednym z eksponatów w muzeum 2 Pułku Szwoleżerów
w Starogardzie Gdańskim.

Nastrój zebrania i gościnność gospodarzy były tak
przyjacielskie, szczere, proste
i ujmujące, że miałem uczucie jakby dawnej znajomości
i uczestnictwa w zebraniu rodzinnym.
…Znajdowałem się tuż przy
granicy wolego Miasta Gdańska, które miałem zamiar
objechać wokoło. Wszystkie
papiery miałem w porządku,
dowody na konie, świadectwo
ich stanu zdrowia, a nawet
zezwolenie urzędu weterynaryjnego w Gdańsku na wjazd,

Dla gospodarującego obecnie
w Sichowie Dużym
Stefana Dunin-Wąsowicza
rotmistrz Zbigniew był bratem
dziadka.
Pan Stefan jest jednocześnie
prawnukiem Pawła Popiela.
Koligacja powstała na skutek
zamążpójścia wnuczki Pawła
Popiela Marii Radziwiłł
za Krzysztofa Dunin-Wąsowicza,
odznaczonego m.in. medalem
„Sprawiedliwy Wśród Narodów
Świata.”

więc bez wahania pojechałem dalej, poddając
się przepisom granicznym niemieckim, które
nie były dokuczliwe, ale
pełne różnych formalności jak ściąganie teW czasie manewrów, pierwszy z prawej - szwolerzer 2 Pułku Marcin Popiel, późniejszy ks. infułat.
lefonicznie wiadomości
o mojej osobie z Gdańpułku, jako dalszy ciąg
ska
itd.
Wreszcie
pozwolono
na
wjazd, opatrzywszy
Somosierry, symbol bouprzednio
szyje
koni
sznurkami
z
plombami,
które dohaterstwa
polskiego
szwoleżera,
ułańska piero zdjęto na niemiecko-polskiej granicy poza Sopokurtka rotmistrza Zbi- tem. Kilka godzin jechałem zupełnie niemieckim krajem
gniewa Dunin-Wąsowi- przez Oliwę ze słynną katedrą i przez Sopot, po niecza, gdzieniegdzie jesz- kończącej się Adolf Hitler Strasse. Tu już z dala pobłycze z rdzawymi śladami skuje morze, czyniące dla widzącego je po raz pierwszy
serdecznej krwi za wol- ogromnie radosne wrażenie, a nad stromymi brzegami
ność Ojczyzny pod Ro- latarnie morskie, oświetlające nowe światowe drogi
Ksiądz infułat Marcin Popiel, już nie
kitną bez wahania prze- naszemu nowoczesnemu, wielkiemu Państwu.
szwoleżer lecz proboszcz parafii
Koniec odcinka 3. ostatniego.
lanej!
w Szewnej k. Ostrowca.
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Ps. Szanowni Czytelnicy, na tym zakończyliśmy
druk fragmentów, wybranych z opisów podróży konnych Pawła Popiela po terenach II Rzeczypospolitej,
jakie odbył w latach: 1931 – 1935. Pragniemy poinformować, że posiadamy wszystkie 5 zeszytów – relacji
z tych podróży. Jeśli tylko poszczęści nam się w tegorocznym konkursie Programu ,,Patriotyzm jutra”,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, to
pod koniec roku wydamy książkę, na którą złożą się
wszystkie opisy z ww. podróży, które dodatkowo ubogacimy zdjęciami z archiwum państwa Popielów.
Niewątpliwie bohaterem wszystkich pięciu podróży Pawła Popiela, był
powożący dwukółką chłopiec, który w opisach ani razu nie został wymieniony
z imienia i nazwiska. Gdyby ktoś znał personalia, tego dzielnego młodego
człowieka, to bardzo prosimy o wiadomość pod nr 608 049 370.

To nasz świat…

W Pustelni Złotego Lasu
- Pomniku Historii w Rytwianach
„Święte. Urokliwe. Magiczne” - takimi słowami, wielką literą pisanymi, potrafiłabym, najkrócej i najprawdziwiej, mówić
o dzisiejszym całokształcie przestrzeni, działań, historii, teraźniejszości i przyszłości rytwiańskiej Pustelni Złotego Lasu – Pomnika Historii.
Moje wielokrotne spotkania z Pustelnią zawsze pozostawiały jakąś trudną do opisania magię. Nie tylko wyciszały emocje,
ale łagodziły zachowania, dawały wskazówki, rady, co dalej czynić, jak odpowiedzieć na trudne wyzwania, jak przebaczyć, zapomnieć, co uczynić w jakiejś , określonej sprawie, sytuacji. Nie
potrafię tak jasno opisać tych stanów ducha, czy umysłu, jakich
doznaję tam, w tym cudownym miejscu. Wywołuje ono bowiem
u różnych osób nieokreślane emocje, uczucia, przeżycia.
Pustelnia Złotego Lasu najpierw onieśmiela…
Wystarczy zatrzymać się na dłużej w pierwszej bramie,
ogarnąć wzrokiem obraz przed nami, prowadzący w oddali do białych ścian świątyni. Potem wolno przejść przez każdą
z bram i stanąć na dziedzińcu klasztornym. Wówczas odczuwa
się namacalnie i mocno dawne, i dzisiejsze piękno tej drogi do
świątyni. I tak w niezwykłej atmosferze ciszy i spokoju można
rozpocząć wędrówkę po Pustelni, zobaczyć wszystkie jej zabytki historii, zakątki przyrody i poznać kamedulskie dziedzictwo
duchowe, jakimi są takie wartości, jak: Modlitwa. Milczenie.
Samotność. Praca.
Pojęcia te skłaniają każdego do namysłu. Szczególnie dzisiaj
są ważne, znaczące, jakże przydatne do przemyśleń i zarazem
jakże trudne do nowej refleksji. A ta dzisiejsza, współczesna,
moja będzie na pewno głębsza i bardziej dojrzała niż tamte dawne z różnych lat i okoliczności.
Dziękuję Bogu za to, że dzisiaj umiem się modlić. Poznałam
dobrze wartość pracy nauczycielskiej, odpowiedzialnej, społecznie ważnej, która dawała mi, ponad wszystko inne, wielką
radość i ogromną satysfakcję.
Wiem też, co oznacza samotność i… że można ją pokornie
przyjąć i pokochać. A milczenie? Pozostanie, póki co, bez komentarza.
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To są tylko moje odczucia,
pojedyncze, indywidualne, ale
każdy Pielgrzym. Podróżnik
czy Wędrowiec odnajdzie tam,
w Pustelni chwilę, ażeby „zapytać samego siebie o siebie”.
Tam bowiem, w każdym
miejscu, jest bliżej do Boga!
Głębokiej modlitwie sprzyjają tutaj wyjątkowe miejsca.
Nie ma takich nigdzie: m.in.,
pokamedulski kościół p.w.
Zwiastowania NMP, w nim
liczne zabytki, wspólny grobowiec mnichów i relikwie
św. Jana Pawła II ; ogrody klasztorne, tam Droga Krzyżowa ze
wzgórzem Golgoty; dalej eremy- domki pustelnicze – miejsca ciszy, modlitwy, samotności. To tylko nieliczne przykłady owych
szczególnych miejsc w Pustelni.
Pustelnia Złotego Lasu- Pomnik Historii w Rytwianach
ma, bez wątpienia, szczególną wartość dla narodowej kultury.
Jest bowiem od dawna świadkiem wydarzeń o historycznym
znaczeniu, z których następne pokolenia czerpać będą wiedzę,
prowadzić naukowe badania, doceniać wysiłki twórców, którzy
umiejętnie połączyli architekturę z przyrodą, czerpać nowe siły
fizyczne i psychiczne.
Myślę też, że status Pomnika Historii zainspiruje Przyjaciół
Pustelni i jej kustosza, ks. dyr. Wiesława Kowalewskiego do
stworzenia nowych propozycji dla odwiedzających, konkretnych działań, skierowanych także do młodych ludzi, do uczniów,
ich rodziców i nauczycieli, jak również miejscowej społeczności.
Pustelnia – Pomnik Historii na pewno spełni swoją historyczną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych, we wzbudzaniu wrażliwości artystycznej, emocjonalnej, etycznej, opartej o chrześcijańskie wartości, a także, może przede wszystkim,
w drodze ludzi do Boga, umacnianiu ich wiary, nadziei, miłości –
powrotach czy poszukiwaniu Źródła, które tutaj ciągle dla nich
istnieje.
Zapraszam do odwiedzania tego świętego, urokliwego
i magicznego miejsca. Naprawdę warto i koniecznie trzeba.
Staszów, kwiecień 2019. Jadwiga Szyszka
Foto: Autorka na tle kościoła pokamedulskiego z poł. XVII w.
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O dwóch publikacjach
W styczniu br.
otrzymaliśmy pisemną
prośbę z Niemieckiej
Biblioteki Narodowej
o przesłanie egzemplarza pamiętnika Władysława Rzadkowolskiego pt. ,,Staszów w latach okupacji
hitlerowskiej” wydane przez Starostwo
staszowskie w 2017 roku. W piśmie z 16
stycznia br., czytamy, m.in. ,,Zauważyliśmy,
że wydaliście Państwo obcojęzyczną publikację o Niemczech i niemieckojęzycznych
osobach (Germanica), której niestety nie
posiadamy jeszcze w naszych zbiorach.
Prosimy o przekazanie nam tego dzieła,
a w przyszłości utworów medialnych, jako
bezpłatnych egzemplarzy autorskich do
naszych zbiorów. W ten sposób wesprą
Państwo Niemiecką Bibliotekę Narodową
w wypełnianiu jej zadań…”. Do przesłanego
pamiętnika dołączyliśmy jeszcze kwartalniki ,,Powiat Staszowski”: nr 31/czerwiec 2008
z artykułem ,,Noc świętojańska w Zbydniowie, w 65. rocznicę zbrodni” o zamordowaniu w dworze państwa Horodyńskich
19 uczestników wesela oraz nr 62/marzec
2016 z artykułem ,,Miejsce masowych
straceń na Czerwonym Krzyżu”, a także
nr 66/kwiecień 2017 z artykułem ,,Utracone
dzieciństwo, wspomnienia z zesłania”.
Pamiętnik Władysława Rzadkowolskiego pt. ,,Staszów w latach
okupacji hitlerowskiej”,
powiększył również zbiory Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. W otrzymanym piśmie czytamy, m.in. ,,Darowizna
ta wzbogaci kolekcję Muzeum i będzie
cenną pomocą w prowadzonych projektach naukowych, popularnonaukowych
i edukacyjnych.
Atrakcyjność pamiętnika Władysława Rzadkowolskiego,
pozyskanego
przez
Starostwo staszowskie
w 2016 roku od siostrzenicy autora pani
Flory Liebich z Kanady,
polega na autentyczności relacji, często tragicznych z lat okupacji,
które autor zapisywał na
bieżąco, a nie po kilku
latach ,,z pamięci”. Dodatkowo na atrakcyj58

ność publikacji złożyły się także 33 grafiki,
którymi staszowski artysta Józef Juszczyk,
zilustrował niektóre sceny opisane przez
Władysława Rzadkowolskiego. We wrześniu ubiegłego roku, o przekazanie 10 egzemplarzy do bibliotek i wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zwrócił się profesor tej uczelni ojciec
redemtorysta Paweł, pochodzący z Szydłowa. W zamian obiecał zrewanżować się
swoją publikacją pt. ,,Redemptoryści Woli”,
w której opisał nie tylko historię zakonu
i pracy duszpasterskiej w Warszawie, ale
przede wszystkim tragedię pierwszych dni
Powstania Warszawskiego, zagładę ponad
60 tysięcy mieszkańców Woli, w tym rozstrzelanie, w dniu 6 sierpnia, 30 redemptorystów z klasztoru przy ul. Karolkowej 49.

Wśród ofiar znalazł się brat Filip – Józef Poniewierski, ur. 16 września 1888 roku w Pacanowie. Oficjalna promocja, dopiero co
wydanej książki, odbyła się w dniu 8 kwietnia br. w audytorium Jana Nowaka Jeziorańskiego w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ojciec Paweł przekazał nam 30
egz. swojej publikacji dla przyjaciół z terenu powiatu i do bibliotek. 2 egzemplarze
posiadamy w Wydziale Promocji w Starostwie staszowskimi, chętnie wypożyczamy
zainteresowanym osobom. Przy okazji
naszego pobytu na promocji książki, przekazaliśmy na potrzeby biblioteki Muzeum
Powstania 5 egz. naszego staszowskiego
pamiętnika, co zostało życzliwie przyjęte.
Jak stwierdził obecny na spotkaniu Piotr
Gursztyn – dyr. Biura Programowego TVP,
poprzednio dyr. TVP Historia, wydając takie publikacje wnosimy swój cenny wkład
do umacniania wspólnoty narodowej.
Redakcja Kwartalnika

W korytarzu klasztoru ojców redemptorystów przy ul. Karolkowej 49 w Warszawie wisi obraz, przypominający
tragedię 6 sierpnia 1944 roku. Na zdjęciu poczet sztandarowy Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego
z prezesem Marianem Lesiakiem. Zdjęcie wykonane w dniu 1 sierpnia 2004 roku, szydłowscy strzelcy
uczestniczyli w obchodach 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego połączonych z uroczystym
otwarciem Muzeum Powstania. W tym roku szydłowscy strzelcy również zapowiedzieli się ojcom
redemptorystom na obchodach 75. rocznicy wybuchu powstania.

„Redemptoryści
Woli” autorstwa o. Pawła z Szydłowa i „Staszów
w latach okupacji hitlerowskiej” Władysława
Rzadkowolskiego, pochodzącego z Włocławka, to dwie interesujące
publikacje historyczne
dokumentujące zbrodnie niemieckie na terenie Polski w latach drugiej wojny światowej.
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W dniu 13 marca br., odszedł nasz
długoletni przyjaciel, kompozytor,
dyrygent i pianista, Leopold Kozłowski-Kleinman, nazywany ,,ostatnim
klezmerem Galicji”.

Zmarł

Leopold Kozłowski-Kleinman
Lata trzydzieste ubiegłego wieku, Przemyślany k. Lwowa, Leopold w środku przy pianinie, z bratem Adolfem
z prawej, zamordowanym przez banderowców i ojcem - zamordowanym przez hitlerowców.

Po II wojnie światowej w mundurze podporucznika
Wojska Polskiego.

Leopold Kozłowski-Kleinman urodził
się 26 listopada 1918 r. w Przemyślanach
k. Lwowa w rodzinie o długoletnich tradycjach muzycznych. Ukończył konserwatorium we Lwowie w klasie fortepianu.
W czasie wojny stracił oboje rodziców zamordowanych przez Niemców i jedynego
brata zamordowanego przez banderowców. W czasie wojny w szeregach Wojska Polskiego, po jej zakończeniu objął
w Krakowie dyrygenturę w Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej. Przez lata pracował pod Wawelem, kierując Zespołem
Pieśni i Tańca Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Był związany, m.in. z Teatrem
Żydowskim w Warszawie, cygańskim zespołem ,,Roma” i zespołem ,,Rzeszowiacy”
z Mielca. Okres pracy pana Leopolda z
mieleckimi „Rzeszowiakami”, to także lata
bliskiej znajomości z panem Mieczysławem Madejem, wieloletnim dyrektorem
Zakładów Remontowych w Rytwianach.
Koncertował ze Sławą Przybylską,
współpracował z Jackiem Cyganem.
Opracował sześć polskich wersji musicalu ,,Skrzypek na dachu”. Skomponował muzykę do wielu spektakli Teatru
Żydowskiego. Był autorem muzyki filmowej, m.in. do „Austerii” w reż. Jerzego Kawalerowicza. W „Liście Schindlera”
Stevena Spielberga zagrał rolę inwestora
Andrzeja Farbera. Jego życie i twórczość

opowiedziane zostały w amerykańskim
filmie „The Last Klezmer”. Koncertował
w Europie, Stanach Zjednoczonych i
Izraelu. W 2008 r. otrzymał Złoty Medal
„Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”, a w maju
2014 roku tytuł Honorowego Obywatela
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
Śp. Leopold Kozłowski-Kleinman
pozostanie w naszej pamięci jako wspa-

niały człowiek i wybitny muzyk, a jego
koncerty w Chmielniku w czasie ,,Dni
Żydowskich”, a także w szydłowskiej
synagodze, były zawsze wydarzeniami
artystycznymi największego formatu.
Cześć Jego Pamięci.
Tekst i foto: Jan Mazanka
oraz z archiwum Jacka Cygana autora
książki „Klezmer”

Podczas ostatniego koncertu w szydłowskiej synagodze, w dniu 28 listopada 2015 roku,
z Renatą Świerczyńską.

Śp. Leopolda Kozłowskiego poznaliśmy dzięki byłemu burmistrzowi Chmielnika Jarosławowi Zatorskiemu,
który prowadził ostatni szydłowski koncert śp. Leopolda, w dniu 28 listopada 2015 roku. Polecamy ekspozycję
stałą poświęconą śp. Leopoldowi w synagodze w Chmielniku.
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IV Otwarte Mistrzostwa Staszowa Ogólnopolskie Zawody Pływackie otworzył starosta staszowski Józef Żółciak. Obok
dyrektor PCS w Staszowie Andrzej Walczowski i kierownik KRUS w Staszowie Aneta Ostrowska.

Pływacki weekend
w Staszowie

Na dwa weekendowe dni, 30-31 marca br., Staszów stał się „pływacką stolicą
sportu”. Powiatowe Centrum Sportowe gościło w tych dniach kilkuset zawodników z całej Polski, rywalizujących w IV Otwartych Mistrzostwach Staszowa
Ogólnopolskich Zawodów Pływackich.
W pierwszym dniu turnieju w sobotę
30 marca, pływacy zmierzyli się w dwóch
blokach, w kategoriach: 7 lat i młodsi,

8,9,10 lat, 9-10 lat, 10 lat i młodsi, 11 lat, 1213 lat, 14-15 lat, 16-17 lat, a także w kategorii ,,Masters”: 18-30 lat, 31-40 lat, 41-50

Jedna z wielu konkurencji dziewcząt podczas weekendowego turnieju.

lat, 51-60 lat oraz 61 lat i starsi. Wszyscy
uczestnicy mogli liczyć na żywiołowy doping kibiców. Natomiast, w niedzielę 31
marca, w ramach III bloku weekendowych
mistrzostw, swoje umiejętności zaprezentowali zawodnicy w wieku 11-17 lat.
Organizatorem IV Otwartych Mistrzostwach Staszowa Ogólnopolskich
Zawodów Pływackich było Stowarzyszenie Centrum Sport i Rekreacja w
Staszowie, współorganizatorem Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie.
Impreza odbyła się przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki,
które wsparło organizatorów kwotą 15
tys. 240 zł. Całkowity koszt organizacji
mistrzostw, zamknął się w kwocie 19 tys.
240 zł, z czego pozostałe 4 tys. stanowił wkład własny organizatora imprezy.
Wsparcia finansowego i rzeczowego Stowarzyszeniu Centrum Sport i Rekreacja
w Staszowie udzieliło także 21 organizacji współpracujących ze Stowarzyszeniem, w tym Starostwo Powiatowe w
Staszowie, a także osoby prywatne.
Patronat honorowy nad zawodami
objęli: starosta staszowski Józef Żółciak,
burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć oraz Fundacja Wspomagania
Oświaty w Połańcu.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Konfrontacja dziewcząt w stylu grzbietowym.

Mistrzostwa odbyły się na pływalni Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.
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Medalistki w kat. dziewcząt 8 lat na 50 m stylem dowolnym: I miejsce Zuzanna Boszczyk
z MUKP Orka Mosir Kielce, II miejsce: Michalina Łukaszczyk z RWKS Sparta Biłgoraj, III miejsce:
Julia Dziedzic z KS Kszo Ostrowiec Świętokrzyski.

Medaliści w kat. chłopców 10 lat: I miejsce: Franciszek Grzesik z KS Kszo Ostrowiec Świętokrzyski,
II miejsce: Kornel Kulanin z RWKS Sparta Biługoraj, III miejsce: Marcel Jonczak,
także z RWKS Sparta Biłgoraj.

Medal i dyplom za I miejsce w kat. Chłopców 10 lat odbiera Franciszek
Grzesik z KS Kszo Ostrowiec Świętokrzyski. Medal i dyplom wręczył
wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

Zwycięzcy w kat. mężczyzn 18-30 lat na 50 m w stylu dowolnym:
I miejsce: Łukasz Kutz z LKS Delfin Połaniec, II miejsce: Jakub Haba
z KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, III miejsce: Adrian Kępiński
z LKS Delfin Połaniec.

Dekoracja medalistów w kat. Open mężczyzn w sztafecie 4x50 m w stylu dowolnym: I miejsce: KS KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski, II miejsce: Centrum Staszów, III miejsce: KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

Medalistki w kat. kobiet Open w sztafecie 4x50 m w stylu dowolnym: I miejsce: KS Kszo Ostrowiec
Świętokrzyski, II miejsce, także KS Kszo Ostrowiec Świętokrzyski, III miejsce: MUKS Unia Busko-Zdrój.
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Zwycięzcy w kat. chłopców 14-15 lat na 50 m w stylu klasycznym:
I miejsce: Marek Utnik z Centrum Staszów, II miejsce: Karol Sawicki
z Eska Janów Lubelski. W środku trener Klubu Sportowego
Centrum Staszów Leszek Tarka.
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Uniwersytet III wieku w Staszowie
zrzesza ponad 80 słuchaczy, którzy
od wielu już lat aktywnie uczestniczą w życiu społeczno-kulturalnym
powiatu staszowskiego. W dniu
9 stycznia br., prowadząca uniwersytet Teresa Cierlik wraz z zarządem
Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego zorganizowali dla słuchaczy
noworoczne spotkanie.

Rozpoczęto od ,,Bajkowych jasełek”, w wykonaniu klasy III „a” Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie.

Noworoczne Spotkanie
Uniwersytetu

Życzenia wszelkiej pomyślności w 2019 roku od
starosty staszowskiego Józefa Żołciaka.

Licznie przybyłych najstarszych studentów ziemi staszowskiej przywitał dr
Dariusz Kubalski - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie i prezes STK
Staszów. W części artystycznej spotkania, klasa III „a”, wraz z wychowawczynią Gabrielą Urbańską ze Szkoły Podstawowej nr 2, przedstawiła „Bajkowe
jasełka”. Młodym artystom podziękowali słuchacze uniwersytetu Kazimiera
Dorosińska i Józef Żak. W spotkaniu
uczestniczył, m.in. starosta staszowski
Józef Żółciak, który złożył członkom
uniwersytetu życzenia pomyślnej realizacji wszystkich inicjatyw, zaplanowanych na rok 2019. W swoim wystąpieniu starosta zaznaczył jak ważne jest,
aby seniorzy byli aktywni w wielu sferach życia publicznego, zadeklarował
przy tym dalszą współpracę z uniwersytetem i wsparcie realizacji statutowej działalności. Uniwersytet III Wieku
w Staszowie, w ciągu każdego roku organizuje wiele edukacyjnych spotkań,
wyjazdów i seminariów, co powoduje,
że z każdym miesiącem rośnie liczba
jego słuchaczy.
Tekst i foto: Paulina Majczak
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Licznie zgromadzeni słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Staszowie.

Proboszcz parafii św. Bartłomieja ks. Szczepan Janas złożył wszystkim życzenia zdrowia i bożego
błogosławieństwa.
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W PCS podsumowano pływacki projekt

du ruchu i narządu wzroku oraz osoby z
niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia prowadzili trenerzy sekcji pływackiej
„Centrum Staszów”: Łukasz Łygan i Leszek
Tarka, których na zajęciach wspierali wolontariusze: Mateusz Bednarski i Mateusz
Trałka. Powiatowe Centrum Sportowe w
Staszowie już rozpoczęło starania o pozyskanie nowych środków na kontynuację
zajęć dla sekcji pływackiej osób z niepełnosprawnościami.

W dniu 13 marca br. w Powiatowym
Centrum Sportowym w Staszowie odbyły się ostatnie już zajęcia sekcji pływackiej w ramach drugiej edycji projektu pn. „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami”
współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Początkiem maja 2017 roku, Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie podjęło współpracę z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, dotyczącą realizacji wyżej
wymienionego projektu. Głównym celem
zadania było zwiększenie samodzielności
i aktywności osób z niepełnosprawnościami i/lub zwiększenie poziomu sportowego
sportowców z niepełnosprawnościami.
Pierwszy etap projektu realizowany był
w Staszowie od 12 maja 2017 roku do 31
marca 2018 roku. Druga edycja rozpoczęła
się 15 maja 2018 roku i kończy się w marcu

2019 roku. Udział w projekcie był bezpłatny. Uczestnicy mieli pokrywane: koszty
opieki trenera, całkowity zwrot kosztów
dojazdu, koszt wstępu na pływalnię, zakup
niezbędnego sprzętu sportowego.
Staszowska sekcja pływacka osób z
niepełnosprawnościami liczyła 12 uczestników, w tym 9 dorosłych i 3 dzieci. Były
to osoby z niepełnosprawnościami narzą-

W dniach 29 – 31 marca br. w Białych Błotach k. Bydgoszczy, odbywał
się Festiwal Tańca o Puchar Kujaw
i Pomorza oraz Mistrzostwa Polski
World Artistic Dance Federation.
W obydwu imprezach startowały
dwie staszowskie formacje, które po fantastycznych prezentacjach zdobyły: formacja KLEKS II – Wicemistrzostwo Polski
i II miejsce, w kategorii ,,Artistic Dance
Show” 12 – 15 lat oraz podobnie: formacja KLEKS w kategorii ,,Artistic Dance
Show” powyżej 15 lat, także II miejsce.

Dwa tytuły wicemistrzów Polski
dla staszowskich KLEKSÓW

Tekst: Agata Borycka
Foto: Aneta Trałka

Uczestnicy projektu wraz z trenerami i wolontariuszami.

Tym samym, obie formacje otrzymały również prawo startu w mistrzostwach Europy i mistrzostwach
świata, organizowanych przez World
Artistic Dance Federation. Są to kolejne artystyczne sukcesy Zespołów
Artystycznych ,,KLEKS”, które w roku

ubiegłym zostały wyróżnione przez
Radę Powiatu w Staszowie, przyznaniem honorowego tytułu ,,Ambasadora Powiatu Staszowskiego” w dziedzinie kultury.
Tekst i foto: arch.
Zespołów Artystycznych KLEKS

Obydwie ,,srebrne” formacje z choreografem i dyrektorem Małgorzatą Szmyrgałą.
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Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie
zwraca się z apelem o poszanowanie otaczającego nas środowiska naturalnego
Każdy z nas lubi wypoczywać na łonie natury. Niestety, środowisko jest regularnie niszczone przez bezmyślne działanie
człowieka. Jednym z przejawów takiego działania jest wiosenne wypalanie traw na nieużytkach, rowach przydrożnych, łąkach czy wałach przeciwpowodziowych. Sytuacja powtarza się
w okresie późnego lata i jesieni, gdy po żniwach wypalana jest
słoma na polach. Często w takich przypadkach dochodzi do
pożaru lasu bezpośrednio sąsiadującego z polami.
Analiza pożarów prowadzona za lata ubiegłe wykazuje jednoznacznie, że znaczna ich ilość powstaje w okresie wiosennym i jesiennym na skutek wypalania pozostałości roślinnych.
Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska.
Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz
przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka.
• Co roku w pożarach wywołanych przez podpalaczy traw
giną ludzie - najczęściej ci, którzy podejmują się wypalania.
• Wypalanie traw zabija zwierzęta. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi
lub w strefie krzewów.
• Dym uniemożliwia pszczołom, trzmielom oblatywanie łąk.
Owady te giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie
liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie
plonów roślin.
• Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w
zasięgu pożaru, ponieważ tracą orientację w dymie, ulegają
zaczadzeniu. Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych,
takich jak sarny, jelenie czy dziki.
• Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej,
m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.
• Pożary wzniecone podpaleniem traw są głównym i najniebezpieczniejszym zagrożeniem dla naszych lasów. Ogień
szybko ogarnia ogromne połacie drzewostanów, doszczętnie niszcząc trwające od wieków działanie przyrody.
Co możesz zrobić?
Zawsze możesz zwrócić uwagę podpalaczowi. Jednak bezpieczniejszym i skuteczniejszym sposobem jest poinformowanie straży pożarnej i policji. Państwowa Straż Pożarna - 998
lub 112.

64

Każdy z pożarów powstałych na wskutek wypalania traw
spowodował zniszczenia w środowisku naturalnym i straty
materialne. Do ugaszenia każdego z nich zaangażowane były
środki zarówno finansowe jak i ludzkie.
Sytuacji w tym zakresie nie zmienią zakazy administracyjne, jedynie świadomość ludzi o bezsensowności wypalania
może doprowadzić do zmniejszenia tego zjawiska. Przedstawiając powyższe, należy również zwrócić uwagę na fakt, że
pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże
rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków Państwowej
Straży Pożarnej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej, które w tym
czasie mogą być niezbędne w innym miejscu dla ratowania życia i mienia ludzkiego.
Ponadto koszty takich akcji (paliwo, środki gaśnicze,
amortyzacja sprzętu itp.), które ponosi całe społeczeństwo,
są znaczne. Jednocześnie, z uwagi na to, że dojazd do miejsc
występowania pożarów nieużytków jest zazwyczaj utrudniony, bardzo często dochodzi do uszkodzenia pojazdów gaśniczych, co dodatkowo te koszty zwiększa.
Część pożarów powstałych na skutek wypalania traw i
nieużytków likwidowana jest przy współudziale jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z poszczególnych gmin powiatu staszowskiego. Koszty poniesione przez te jednostki w
wyniku prowadzonych działań gaśniczych w znacznym stopniu obciążają budżety gmin.
Wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach, pastwiskach, wrzosowiskach, torfowiskach, nieużytkach,
w rowach i na pasach przydrożnych oraz w odległości
mniejszej niż 100 m od nich jest zabronione. W stosunku
do osób naruszających wyżej wymienione zasady mogą
być stosowane sankcje karne określone w Kodeksie Wykroczeń i w Kodeksie Karnym, do pozbawienia wolności
włącznie.
Dlatego edukację należy rozpocząć już w szkołach podstawowych, kiedy u człowieka kształtuje się charakter i wrażliwość na piękno otaczającej nas przyrody. Apelujmy do wszystkich, aby pod hasłem „Ochrony Przyrody " zrobić wszystko, co
pozwoli na ograniczenie liczby niepotrzebnych pożarów zarówno w roku bieżącym jak i w latach następnych.
KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie
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