W 80. rocznicę obrony Osieka
W sobotę, 28 września br., w hołdzie bohaterskim żołnierzom, broniącym przeprawy mostowej koło Baranowa Sandomierskiego, w rekonstrukcji historycznej odtworzono jedną z najkrwawszych bitew Wojny Obronnej 1939 roku.
W dniu 11 września 1939 roku, około godz. 9:00, rozpoczął się bój o Osiek. Piechota niemiecka, wsparta artylerią, naciera od
południa i zachodu, a czołgi zagrażają również od strony północnej. Niemcy poszukują luk w naszej obronie.
Mimo bohaterskiego oporu, nieprzyjaciel zaczął wdzierać się do płonącego Osieka. Po jego zajęciu, mógłby z łatwością rozbić
na przeprawie całą Grupę Operacyjną gen. Jagmin-Sadowskiego.
O godz.11.30 nadchodzi kryzys boju. Artyleria niemiecka zapaliła Osiek. Przeciwuderzenie ostatniej kompanii z odwodu załamuje się. Rozproszone oddziały, pod naciskiem nieprzyjaciela, wycofują się nad Wisłę.
Na czele jednego kontrataku staje osobiście dowódca 201 pp ppłk Władysław Adamczyk. Impet natarcia, wspartego silnym
ogniem artylerii, przyniósł rezultaty. Odsiecz dotarła do Osieka, wyrzuciła nieprzyjaciela i uwolniła bijące się w okrążeniu oddziały
polskie.
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Marszałek Senior
Kornel Morawiecki nie żyje
W poniedziałek, 30 września br., w wieku 78 lat, zmarł przywódca ,,Solidarności
Walczącej”, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego. Niezłomny działacz opozycji demokratycznej w PRL. Z wykształcenia był fizykiem, pracownikiem naukowym
Uniwersytetu Wrocławskiego, a potem Politechniki Wrocławskiej, gdzie pracował do
2009 roku.
Kornel Morawiecki przez lata był jednym z najbardziej radykalnych działaczy
opozycji w PRL. Systemowi, który odrzucał w całości, wypowiedział niemal otwartą
wojnę, bez zgody na żaden kompromis. Założyciel i przewodniczący ,,Solidarności
Walczącej”, której głównym celem było odzyskanie niepodległości. Po raz pierwszy
przeciwko władzom PRL, wystąpił w 1968 roku, uczestnicząc w wydarzeniach marcowych. W końcu lat 70-tych związał się z opozycją demokratyczną we Wrocławiu,
gdzie po 1980 roku był działaczem ,,Solidarności”.
Po wybuchu stanu wojennego ukrywał się przez 7 lat. W 1982 roku, po rozłamie
w podziemnej ,,Solidarności”, stanął na czele ,,Solidarności Walczącej”, która była najbardziej radykalną i zakonspirowaną organizacją, wydającą w podziemiu około 100
tytułów gazet i czasopism, realizującą audycje radiowe i organizującą demonstracje.
W latach 80-tych, Kornel Morawiecki był jednym z najbardziej poszukiwanych
działaczy podziemia przez SB, został aresztowany dopiero w listopadzie 1987 i zmuszony do wyjazdu za granicę. Po kilku miesiącach potajemnie wrócił do kraju. Jako
lider ,,Solidarności Walczącej” krytykował obrady Okrągłego Stołu, wzywał też do bojkotu kontraktowych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Domagał się wtedy całkowicie
wolnych wyborów. Po 1990 r. stanął na czele Partii Wolności, krytycznie nastawionej
do rzeczywistości III RP. Już w wolnej Polsce, przez wiele lat, Kornel Morawiecki pozostawał na uboczu polskiej polityki. W 2015 roku został posłem. Był marszałkiem
seniorem na pierwszym posiedzeniu Sejmu VIII kadencji.
W piątek, 27 września br. prezydent Andrzej Duda, w uznaniu zasług na rzecz
przemian demokratycznych w Polsce, za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej, uhonorował Kornela Morawieckiego Orderem Orła Białego.
Odszedł niezwykle odważny i prawy człowiek, o nadzwyczajnej kulturze osobistej. Cześć Jego Pamięci.
Rada i Zarząd Powiatu Staszowskiego
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Posiedzenie jakie odbyło się w dniu
12 września br., w większości poświęcone było przyjęciu projektów uchwał
dotyczących spraw oświatowych.
Po przyjęciu, bez zmian, zaproponowanego przez przewodniczącego Rady
Grzegorza Rajcę, porządku sesji, rozpoczęto głosowanie projektów uchwał, które
dotyczyły:
1. wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
dotyczy przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej,
2. trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla szkół niepublicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania,
3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Staszowie, ul. 11 Listopada 3, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące,
4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im.
Stanisława Staszica w Staszowie, ul.
Koszarowa 7, w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące,
5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im.
Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”
w Połańcu, ul. Ruszczańska 23, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące,
6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
w Zespole Szkół Ekonomicznych im.
Jana Pawła II w Staszowie, ul. Szkolna
11, w Technikum pięcioletnie,
7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Techni-

Prezydium Rady Powiatu w Staszowie, od lewej: wiceprzewodniczący Romuald Zgrzywa, prowadzący obrady
przewodniczący Grzegorz Rajca i wiceprzewodniczący Stanisław Batóg.

Z 13. sesji
Rady Powiatu w Staszowie

kum w Zespole
Szkół im. Stanisława
Staszica
w Staszowie, ul.
Koszarowa 7, w
Technikum pięcioletnie,
8. s t w i e r d z e n i a
przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego Technikum w
radnych odpowiadał, m.in. starosta staszowski Józef Żółciak. Z lewej:
Zespole Szkół im. Na pytaniaradny
powiatu Zbigniew Wiącek i wicestarosta Leszek Guzal.
Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, ul. w szpitalu, natomiast pytania radnych doRuszczańska 23, w Technikum pięcio- tyczyły: terminów remontu dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku ulewnych
letnie,
9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finan- deszczy w trzeciej dekadzie maja br. oraz
sowej Powiatu Staszowskiego na lata: wysokości dofinansowania tych inwestycji
ze środków budżetu krajowego, poprawy
2019 – 2027,
bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym
10. zmian w budżecie na 2019 rok.
Po jednogłośnym przyjęciu wszystkich w Koniemłotach, perspektywy budowy
projektów uchwał, rozpoczęto realizację drugiego odcinka obwodnicy Staszowa, a
punktu ,,wnioski i oświadczenia radnych”. także remontu i adaptacji budynku przy ul.
Dyrektor staszowskiego szpitala Paweł 11 Listopada, po Komendzie Powiatowej
Wojtasik, podziękował Radzie i Zarządowi w Staszowie.
Tekst i foto: Jan Mazanka
Powiatu za finansowe wsparcie inwestycji

W obradach uczestniczyło siedemnastu radnych, z dziewiętnastoosobowego składu Rady.
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Posiedzenie odbyło się 30 sierpnia br. Po przyjęciu porządku obrad,
zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Grzegorza Rajcę, radni
zgłaszali wnioski i oświadczenia, które dotyczyły, m.in.: spraw remontu
dróg powiatowych, budowy chodników dla pieszych, pomocy dla rodzin
z problemami przemocy domowej,
interwencji odpowiednich instytucji
i służb w kwestii handlu dopalaczami,
bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
Przed rozpoczęciem zasadniczej
części obrad, starosta staszowski Józef Żółciak, wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego. Akty odebrały: Adela
Nowicka - pedagog z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Staszowie oraz
Iwona Poziomek nauczyciel w Liceum
Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Staszowie.
Podczas obrad, przyjęto 5 projektów
uchwał dotyczących:
• pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinków dróg wojewódzkich:
nr 765, o długości 2,492 km, a także nr
757, o długości 2,164 km zlokalizowanych w Staszowie, • zmiany Uchwały
Nr VII/19/19 Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku,
• wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
za lata 2019 i 2020, • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Staszowskiego na lata 2019 – 2027, •
zmian w budżecie na 2019 rok.
Podczas posiedzenia przedstawiono
roczne sprawozdania z działań w roku
2018, na terenie powiatu staszowskiego,
podejmowanych przez Nadzór Wodny
w Staszowie, Połańcu i w Sandomierzu.
Sprawozdanie kolejno omówili: Piotr Kowalski z nadzoru wodnego w Staszowie,
Dariusz Mech z nadzoru wodnego w Połańcu oraz Bogusław Domka z nadzoru
wodnego w Sandomierzu. Odpowiedzi, na
liczne pytania, zadawane przez radnych,
udzielał Krzysztof Sobiecki - dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Tekst i foto: Paulina Majczak
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Starosta staszowski Józef Żółciak wręcza akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego Iwonie Poziomek z LO
w Staszowie. Gratulacje złożyli: przewodniczący rady Grzegorz Rajca, przewodniczący Komisji Oświaty Mariusz
Zyngier i wiceprzewodniczący Rady Romuald Zgrzywa.

Z 12. sesji Rady Powiatu
w Staszowie

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

Radni powiatu staszowskiego od lewej: Adam Kowal, Stanisław Walczyk, Adam Siekierski, Michał Skotnicki,
Jerzy Chudy, Anna Niziałek, Anna Kosowicz i Andrzej Kruzel.
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Posiedzenie odbyło się w piątek
26 lipca br. Przed rozpoczęciem obrad, starosta staszowski Józef Żółciak,
w imieniu Rady i Zarządu Powiatu
złożył gratulacje przewodniczącemu
Rady Grzegorzowi Rajcy, z tytułu nominacji na zastępcę świętokrzyskiego
komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
Nominację z rąk komendanta głównego PSP gen. bryg. Leszka Suskiego,
bryg. Grzegorz Rajca odebrał w Warszawie, w dniu 22 lipca br.
Po przyjęciu porządku obrad,
w punkcie, ,,wnioski i oświadczenia”,
poruszono tematy: utworzenia powiatowego domu środowiskowego
w Kurozwękach, naboru do szkół średnich powiatu staszowskiego oraz rozpoczętego projektu pt. ,,Rak na wspak”
– wsparcia profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego
w województwie świętokrzyskim. Wśród
6 jednostek wykonujących bezpłatne
badania jest staszowski szpital, więcej
informacji w sprawie projektu na www.
raknawspak.pl, infolinia: 667 100 150.
W czasie posiedzenia przyjęto 14
projektów uchwał dotyczących: • udzielenia pomocy finansowej w kwocie po
6 tys. zł, dla wszystkich miast i gmin powiatu staszowskiego, z przeznaczeniem
na utrzymanie gotowości bojowej OSP,

w sumie podjęto 8
chwał, • udzielenia
pomocy finansowej w kwocie 40
tys. zł dla miasta
i gminy Szydłów,
na budowę odcinka sieci wodociągowej, • udzielenia
pomocy finansowej w kwocie 70
tys. zł dla gminy
Łubnice, na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej
w Orzelcu Dużym,
• udzielenia pomocy finansowej
w kwocie 150
tys. zł dla miasta Starosta staszowski Józef Żółciak, w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie,
i gminy Staszów, złożył gratulacje przewodniczącemu Rady Grzegorzowi Rajcy, z tytułu nominacji na
zastępcę świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
na kompleksowe
w Kielcach.
zagospodarowanie obszarów
zielonych na terenie Staszowa,
• udzielenia pomocy finansowej
w kwocie 70 tys. zł dla miasta i gminy cję kanalizacji, • zmian w budżecie na
Osiek, na termomodernizację budynku 2019 rok.
Zespołu Szkół w Osieku, • udzielenia
Wszystkie projekty uchwał zostały
pomocy finansowej w kwocie 45 tys. przyjęte jednogłośnie.
zł dla gminy Rytwiany, na modernizaTekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 22 lipca br, komendant
główny Państwowej Straży Pożarnej
gen. bryg. Leszek Suski, powierzył
bryg. mgr. inż. Grzegorzowi Rajcy
pełnienie obowiązków zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach.
Bryg. Grzegorz Rajca, pracę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w
1994 roku. Ukończył Szkołę Aspirantów
PSP w Krakowie, studia magisterskie na
Wydziale Zarządzania i Administracji
Akademii Świętokrzyskiej oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W służbie pożarniczej
przeszedł kolejne stopnie awansu zawodowego, pełniąc m.in. funkcję dowódcy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Staszowie, a
od września 2016 roku, zastępcy komendanta powiatowego.
Ponadto bryg. Grzegorz Rajca jest
cenionym samorządowcem powiatu
staszowskiego, radnym powiatu nie-

Ze Staszowa do Kielc

Z obrad 11. sesji
Rady Powiatu w Staszowie

przerwanie
od
2006 roku. W latach: 2010-2014
pełnił także funkcję członka Zarządu Powiatu, a w
listopadzie 2018
roku został jednogłośnie wybrany
na funkcję przewodniczącego
Rady Powiatu w
Staszowie. Ponadto bryg. Grzegorz
Rajca
aktywnie
działa w szeregach
Ochotniczych
22 lipca br., w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
Straży Pożarnych. Ww dniu
czasie wręczenia nominacji, od lewej: komendant główny gen. bryg. Leszek Suski,
Od 2006 roku peł- p.o. zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg.
Grzegorz Rajca i komendant wojewódzki PSP w Kielcach bryg. Krzysztof Ciosek.
ni funkcję prezesa
OSP w Sichowie Małym, która od pierw- je I miejsce.
szych powiatowych zawodów pożarniTekst: Jan Mazanka
Foto: arch. Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach
czych, do chwili obecnej, zawsze zajmu-
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W niedzielę 15 września br., dwugodzinną wizytę w Staszowie, złożył prezes
Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Wizyta, związana z nadchodzącymi wyborami do Sejmu i Senatu RP, jakie odbędą się
13 października br., była częścią podróży
premiera Morawieckiego po województwie świętokrzyskim.
Kilka minut po godzinie dziewiętnastej, staszowianie i władze samorządowe
miasta oraz powiatu powitali premiera
przed Staszowskim Ośrodkiem Kultury.
Następnie, w szczelnie wypełnionej sali
widowiskowej, spotkanie przedwyborcze rozpoczęła poseł Anna Krupka, która
przypomniała dotychczasowe inicjatywy

Premier Mateusz Morawiecki podsumował dokonania rządu za ostanie 4 lata, i zapowiedział kontynuację
dotychczasowych działań, w przypadku zwycięstwa w nadchodzących wyborach.

Z wizyty Premiera RP w Staszowie

Kwiaty i podziękowania za przyjazd do Staszowa premierowi
Morawieckiemu, przekazali: starosta staszowski Józef Żółciak
i burmistrz Leszek Kopeć.

w różnych dziedzinach życia gospodarczego, społecznego i kulturowego, jakie
otrzymały dofinansowanie z budżetu
krajowego, m.in.: w staszowskim szpitalu,
oświacie oraz na rzecz rozwoju przedsiębiorstw, jak np. uzyskanie, kilka dni temu
przez Grupę Azoty KiZChS ,,Siarkopol” S.A.,
koncesji na wydobycie siarki do 2040 roku.

Przed zakończeniem oficjalnego spotkania, premier Mateusz Morawiecki zaprosił na scenę
kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Premier Mateusz Morawiecki swoje
wystąpienie rozpoczął od podziękowania
za zaproszenie do Staszowa i możliwość
kolejnego spotkania z mieszkańcami. Następnie, podsumował dokonania rządu
za ostanie 4 lata, takie jak, m.in. uszczelnienie systemu płacenia podatku VAT,
wprowadzenie programów socjalnych

Na pamiątkę pobytu w Staszowie, premier Mateusz Morawiecki otrzymał, m.in.
bombki GMC, przedstawiające zabytki ziemi staszowskiej.

6

oraz repolonizację banków i najważniejszych przedsiębiorstw, jak np. Grupy Enea
Elektrownia Połaniec. Przed odjazdem
premier Mateusz Morawiecki ponad godzinę kontynuował wcześniej rozpoczęte
rozmowy z mieszkańcami ziemi staszowskiej.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Przed odjazdem, premier Mateusz Morawiecki, w podziękowaniu za zwolnienie
z płacenia podatku PIT zatrudnionych osób do ukończenia 26 roku życia, otrzymał
od młodzieży replikę szabli oficerskiej wz. 1934.
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153 tys. zł na remont drogi
W dniu 20 sierpnia br., w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, przedstawiciele siedemnastu samorządów
odebrało promesy na dofinansowanie
usuwania skutków klęsk żywiołowych,
z funduszu będącego w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Promesy wręczyli: wojewoda Agata Wojtyszek i wicewojewoda Bartłomiej
Dorywalski. Łączna wartość promes dla
województwa wynosiła 10 mln 540 tys. zł.
Powyższa kwota pochodziła z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie poprzednich zadań. Na
wniosek wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, minister MSWiA wyraził zgodę na pozostawienie tych środków w województwie świętokrzyskim. Pozwoli to na
zrealizowanie 30 zadań, w tym wyremontowanie ok. 25 km dróg powiatowych i gmin-

nych, a także remont
uszkodzonych mostów
i zabezpieczenie wąwozów przed korozją.
W gronie samorządowców, którzy otrzymali
promesy był, m.in. starosta staszowski Józef
Żółciak, który podpisał
promesę o wartości 153
tys. zł na remont odcinka drogi powiatowej
nr 0822T Słupiec – Tarnowce, o długości 790
m. Promesy odebrali
także burmistrz miasta
i gminy Połaniec Jacek
Tarnowski i wójt gminy
Łubnice Anna Grajko.
Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski

Po wręczeniu promesy dla powiatu staszowskiego, od lewej: wicewojewoda
Bartłomiej Dorywalski, starosta staszowski Józef Żółciak, wojewoda
świętokrzyski Agata Wojtyszek i senator Krzysztof Słoń.

W czwartek 1 sierpnia br., w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek i wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski
wręczyli promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Promesy dla powiatu staszowskiego
Wśród 21 samorządów, które otrzymały rządowe wsparcie, znalazły się,
m.in. powiat staszowski, reprezentowany przez: starostę staszowskiego Józefa
Żółciaka oraz wicestarostę Leszka Guzala. Z puli wsparcia na województwo,
o łącznej wysokości ponad 15 mln 600
tys. zł, powiat staszowski otrzymał dotację w kwocie 1 mln 122 tys. zł. Łączna długość odbudowanych odcinków
dróg powiatowych, uszkodzonych w
wyniku deszczy nawalnych w końcu
maja br., wyniesie 3 099 m.
W ramach tych środków zostaną zrealizowane następujące zadania:
1. Remont odcinka drogi nr
0825T Łubnice-Słupiec, o długości 200
m,
2. Remont odcinka drogi nr
0825T Sielec-Koniemłoty-Niziny, o długości 820 m,
3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0037T Szydłów-Pieczonogi,
o długości 1 079 m,
4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0033T Potok-Grabki Duże,
o długości 1000 m.
Oprócz tego, w tym samym dniu,

promesy na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych odebrali także: burmistrz
miasta i gminy Oleśnica Leszek Juda –
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promesa w kwocie 808 tys. zł, na remont
3 odcinków dróg o łącznej długości
1 435 m i przebudowę mostu w ciągu
drogi gminnej Bydłowa-Sydzyna oraz
wójt gminy Łubnice Anna Grajko – promesa w kwocie 329 tys. zł, na remont
3 odcinków, o łącznej długości 1 713 m.
Tekst: Michał Skrętek
Foto: Lucjan Piotrowski

W imieniu powiatu staszowskiego promesę, od wojewody Agaty Wojtyszek
i wicewojewody Bartłomieja Dorywalskiego, odebrał starosta staszowski Józef Żółciak.
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W czwartek 1 sierpnia br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim,
oprócz wręczenia promes na remont
dróg uszkodzonych w trzeciej dekadzie maja w wyniku deszczy nawalnych, podpisano także dwie umowy,
w sprawie odbudowy dróg powiatowych z Funduszu Dróg Samorządowych. W imieniu władz województwa, umowy podpisał wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski, a powiatu
staszowskiego: starosta staszowski
Józef Żółciak i wicestarosta Leszek
Guzal, przy kontrasygnacie skarbnik
powiatu Jolanty Piotrowskiej. Dofinansowanie uzyskano na następujące zadania:
1. przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi-Sulisławice
o długości 484 m. Całkowita wartość tego
zadania opiewa na 391 tys. 939 zł, dofinansowanie przekazane przez wojewodę to
195 tys. 969 zł, natomiast powiat staszowski, będący beneficjentem zadania, przekaże w ramach współfinansowania kwotę
195 tys. 970 zł.
W dniu 16 września br., w Starostwie
Powiatowym w Staszowie, podpisano
cztery umowy na remont i przebudowy
dróg uszkodzonych w trzeciej dekadzie
maja br. w wyniku deszczy nawalnych.
Podpisane umowy dotyczą:
1. remontu odcinka drogi powiatowej nr
0825T Łubnice–Słupiec, o długości 200 m,
wartość inwestycji: 148 tys. 338 zł,
2. remontu odcinka drogi powiatowej nr
0833T Sielec–Koniemłoty–Niziny, o długości 820 m, wartość tej inwestycji: 308
tys. 619 zł,
3. remontu odcinka drogi powiatowej nr
0037T Szydłów–Pieczonogi, o długości
1 079 m, wartość inwestycji: 299 tys. 655 zł,

W dniu 1 sierpnia br., podczas podpisywania umów, na dofinansowanie dwóch odcinków dróg powiatowych
z Funduszu Dróg Samorządowych, od lewej: wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, starosta
staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal i skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.

Kolejne pieniądze na remont dróg
2. przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 0780T Wola Malkowska-Bogoria-Klimontów w miejscowości
Jurkowice, o długości 995 m. Całkowita
wartość zadania opiewa na 1 mln 156
tys. zł, dofinansowanie przekazane przez
wojewodę to 578 tys. zł, natomiast powiat staszowski, jako beneficjent zadania,
przekaże w ramach współfinansowania
kwotę 578 tys. zł.

Tekst: Michał Skrętek
Foto: Lucjan Piotrowski

Cztery umowy na remont dróg podpisane
4. przebudowy odcinka drogi
powiatowej nr 0033T Potok–
Grabki Duże, o długości 1 000
m, wartość inwestycji: 378 tys.
331 zł.
Długość ogółem wszystkich
czterech odcinków, przewidzianych do remontu wynosi 3 099
m, a wartość całkowita inwestycji to: 1 mln 134 tys. 943 zł. Powyższe zadania w 80% ich wartości, tj. w kwocie 907 tys. 954 zł,
zostaną dofinansowane z fun-

Umowę, w sprawie remontu drogi powiatowej nr 0037T Szydłów–Pieczonogi
podpisują, od lewej: Tomasz Dyl – właściciel Firmy Transportowo – Budowlano
– Drogowej DYLMEX i Mirosław Bernyś – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Staszowie, w obecności: wicestarosty Leszka Guzala, burmistrza miasta
i gminy Oleśnica Leszka Judy i starosty staszowskiego Józefa Żółciaka.
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Długość obydwu odcinków przewidzianych do odbudowy, wyniesie 1 479
m. Łączna wartość inwestycji to: 1 mln
547 tys. 939 zł, z czego dofinansowanie z
Funduszu Dróg Samorządowych wynosi
773 tys. 969 zł, tj. 50%. Drugą połowę kosztów pokryje powiat staszowski. Zakończenie prac przewidziane jest na 31 grudnia br.

Umowę, w sprawie remontu drogi powiatowej nr 0033T Potok–
Grabki Duże podpisano w obecności: wicestarosty Leszka Guzala,
burmistrza miasta i gminy Szydłów Andrzeja Tuza i starosty
staszowskiego Józefa Żółciaka.

Umowę, w sprawie remontu drogi powiatowej nr 0825T Łubnice–Słupiec podpisują,
od lewej: Adrianna Kosior–Szyszkowska – prokurent, Rafał Szyszkowski – wiceprezes
Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. i dyr. Mirosław Bernyś,
w obecności: wicestarosty Leszka Guzala, sekretarza gminy Łubnice Leszka Ziółka
i starosty staszowskiego Józefa Żółciaka.
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duszu na usuwanie klęsk żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałe 20%, tj. 226 tys. 988 zł pokryją
solidarnie: powiat staszowski oraz gminy, na

których terenie położone są odcinki przewidziane do remontu. Wykonawcą prac
będą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Staszów Sp. z o.o. oraz Firma Transportowo

– Budowlano – Drogowa DYLMEX Tomasz
Dyl. Termin realizacji wszystkich inwestycji
upływa z dniem 29 listopada br.
Tekst: Michał Skrętek
Foto: Jan Mazanka

Po podpisaniu umów od lewej: burmistrz Leszek Juda, prezes Tomasz Dyl, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, wicestarosta Leszek Guzal,
sekretarz Leszek Ziółek, prokurent Adrianna Kosior– Szyszkowska, wiceprezes Rafał Szyszkowski, burmistrz Andrzej Tuz, starosta staszowski Józef Żółciak i dyr. Mirosław Bernyś.

W dniu 18 września br., w Starostwie staszowskim, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, staroście
staszowskiemu Józefowi Żółciakowi
oraz burmistrzom i wójtom z terenu
powiatu staszowskiego, wręczyła symboliczne czeki z kwotami dofinansowania remontów oraz przebudowy dróg
powiatowych.
Jedno dofinansowane zadanie dotyczyło budowy mostu przez rzekę Radnia, w ciągu drogi powiatowej nr 0032T
Jarząbki – Solec Stary w gminie Szydłów.
Trzy zadania zostaną zrealizowane, jeszcze
w tym roku, termin ich zakończenia to 20
listopada br., natomiast wykonanie ostatniej z planowanych inwestycji powinno się
zakończyć do 30 września 2020 roku.
Całkowita długość odcinków planowanych do remontu to 12 807 m. Łączna kwota otrzymanego dofinansowania na remont i przebudowy dróg oraz
budowy 1 mostu, wynosi 4 mln 485
tys. 050 zł i pochodzi z Funduszu Dróg

Samorządowych.
Kwota ta stanowi
50% planowanych
kosztów,
druga
połowa środków
pochodzić będzie
z budżetu powiatu staszowskiego
oraz samorządów,
na terenie których położone są
odcinki planowane do remontu,
tj. miasta i gminy
Połaniec, miasta

Pani wojewoda Agata Wojtyszek poinformowała, m.in. o rezerwie z ostatniego
naboru w kwocie 19 mln zł, do rozdysponowania w najbliższym czasie, a także
o kwocie 140 mln zł, jakie województwo świętokrzyskie otrzyma z Funduszu Dróg
Samorządowych na inwestycje w roku 2020.

Czeki na remonty dróg

i gminy Oleśnica, miasta i gminy Szydłów oraz gmin: Bogoria i Rytwiany.
W czasie spotkania pani wojewoda
Agata Wojtyszek poinformowała także
o szczegółach ogłoszonego w dniu 12
września konkursu na tworzenie połączeń

autobusowych, nabór wniosków zakończy się 15 października. Dopłaty do przewozów osób z funduszu nie spowodują
likwidacji rekompensat do biletów miesięcznych.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Po wręczeniu czeków, od lewej: wicestarosta staszowski Leszek Guzal, wójt Bogorii Marcin Adamczyk, wójt Rytwian Grzegorz Forkasiewicz, skarbnik powiatu Jolanta
Piotrowska, starosta staszowski Józef Żółciak, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, burmistrz Szydłowa Andrzej Tuz, burmistrz Połańca Jacek Tarnowski,
radny sejmiku województwa Paweł Krakowiak, skarbnik Połańca Małgorzata Żugaj i burmistrz Oleśnicy Leszek Juda.
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Jeszcze jeden odcinek drogi do remontu
W dniu 3 października br. w Starostwie staszowskim, podpisano
umowę na remont 790 – metrowego
odcinka drogi powiatowej nr 0822T
położonego w gminie Łubnice.
Całkowity koszt robót wyniesie 147
tys. 887 tys. zł, z czego 80% zostanie
sfinansowane z funduszu na likwidację
skutków klęsk żywiołowych, będącego
w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Pozostałe 20% kosztów pokryją solidarnie: powiat staszowski i gmina Łubnice. Zadanie wykona Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., a
termin zakończenia zadania ustalono na
29 listopada br.
Tekst i foto: Jan Mazanka

W związku z interpelacją radnego powiatu Andrzeja Kruzla, w sprawie poprawy bezpieczeństwa na
przejeździe kolejowym w Koniemłotach, zgłoszoną w dniu 12 września
br., podczas obrad 13 sesji Rady Powiatu, w dniu 26 września odbyło się
spotkanie robocze, podczas którego
omówiono możliwości realizacji powyższego wniosku.
W spotkaniu, połączonym z wizją
lokalną na przejeździe udział wzięli
przedstawiciele: władz samorządowych powiatu staszowskiego, Polskich
Linii Kolejowych S.A. Kielce, Linii Hutniczo-Siarkowej, Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie i Komendy Powiatowej w Staszowie.
Na miejscu stwierdzono stan faktyczny dotyczący zagrożenia na przejeździe, co spowodowane jest natężonym ruchem pojazdów na odcinku
drogi powiatowej 0833T Sielec-Koniemłoty, przecinającej tory PKP i LHS.
Według informacji uzyskanej z Działu
Inwestycji PKP S.A. Kielce wynika, że
w przyszłym roku nie jest planowana
zmiana kategorii przejazdu kolejowego.
Obecnie trwają rozmowy z LHS w
sprawie wspólnej inwestycji mającej
na celu podniesienie bezpieczeństwa
na przejeździe kolejowo-drogowym w
Koniemłotach.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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Umowę podpisują: wiceprezes Zarządu PRD Staszów Sp. z o.o. Rafał Szyszkowski, dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś i główna księgowa Beata Kondek, w towarzystwie: sekretarza
gminy Łubnice Leszka Ziółka, skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej i starosty staszowskiego Józefa Żółciaka.

W sprawie przejazdu

Podczas spotkania na przejeździe w Koniemłotach, od lewej: Mariusz Rajca z Wydziału Komunikacji i Transportu
w Starostwie staszowskim, Waldemar Morawski z Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, Michał Dulęba,
Czesław Wiktorowicz i Paweł Gawior z Polskich Linii Kolejowych S.A. w Kielcach, starosta staszowski Józef Żółciak,
sołtys sołectwa Koniemłoty Robert Widanka i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś.

Przedstawiciele:
Komendy
Powiatowej Policji
w Staszowie,
Polskich Kolei
Państwowych, Linii
Hutniczo-Siarkowej
i Zarządu Dróg
Powiatowych
w Staszowie.
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W dniu 7 sierpnia br., dokonano
odbioru 3 odcinków dróg powiatowych, wyremontowanych z 80%
udziałem środków pochodzących
z rezerwy celowej budżetu państwa,
będącej w dyspozycji ministra spraw
wewnętrznych i administracji, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Pierwszy odbiór dotyczył przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 0837T
Rytwiany – Luszyca, o długości 1 032 m.
Koszt inwestycji: 507 tys. 752 zł, wysokość dotacji: 406 tys. 202 zł – 80 %, udział
powiatu: 50 tys. 775 zł – 10 %, udział
gminy Rytwiany: 50 tys. 775 zł – 10%.
Drugiego odbioru dokonano w Woli Wiśniowskiej na odcinku o długości 1 100
m drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice. Koszt inwestycji: 359
tys. 124 zł, wysokość dotacji: 287 tys. 299
zł – 80 %, udział powiatu: 35 tys. 913
zł – 10 %, udział gminy Staszów: 35 tys.
912 – 10%. Trzecia inwestycja dotyczyła remontu odcinka o długości 1 400 m,
drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Łukawica w miejscowości Kolonia
Pęcławska. Koszt inwestycji to 204 tys.
896 zł. Wysokość dotacji: 163 tys. 917 –

W czasie odbioru remontu drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany – Luszyca, od lewej: radny Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, wicestarosta
staszowski Leszek Guzal, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś i reprezentujący
wykonawcę robót prokurent Tomasz Dyl - Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.

Wyremontowano kolejne
odcinki dróg powiatowych

Długość wyremontowanego odcinka drogi powiatowej nr 0791T w Woli
Wiśniowskiej wynosi 1 100 m, a wartość inwestycji: 359 tys. 124 zł.

Długość wyremontowanego odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany –
Luszyca wynosi 1 032 m, a wartość inwestycji to: 507 tys. 752 zł.

80 %, udział powiatu: 20 tys. 490 zł – 10
%, udział gminy Bogoria: 20 tys. 489 zł –
10%.
Zakres prac wszystkich ww. 3 zadań,
dotyczył: wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej i poboczy
gruntowych. W zadaniu pierwszym, dodatkowo wykonano warstwy konstrukcyjne drogi, natomiast w zadaniu drugim renowację odwodnienia, tj. przepustów pod drogą i zjazdami. Wykonawcą
robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k. Łączna długość wyremontowanych 3 odcinków to: 3 532 m.

Wartość inwestycji
ogółem wyniosła
1 mln 071 tys. 772
zł, w tym: środki dotacji MSWiA – 857
tys. 418 zł, udział
własny
powiatu
staszowskiego
– 107 tys. 178 zł,
a łączny udział
gmin:
Staszów,
Bogoria, Rytwiany
wyniósł 107 176 zł.
Tekst: Jan Mazanka
Foto: Mariusz Rajca
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W Kolonii Pęcławskiej, w czasie odbioru remontu drogi powiatowej nr 0787T, od
lewej: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mirosław Bernyś, wójt gminy Bogoria
Marcin Adamczyk, prokurent Tomasz Dyl, wicestarosta staszowski Leszek Guzal
i radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak. Długość
wyremontowanego odcinka wynosi 1 400 m, a wartość inwestycji: 204 tys. 896 zł.
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Samodzielny
Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie zrealizował 3 projekty pn. „Modernizacja i rozbudowa
szpitalnego oddziału ratunkowego
celem rozwoju systemu ratownictwa
medycznego w powiecie staszowskim” oraz „Poprawa warunków i skuteczności działań ratowniczych SOR
w Staszowie, celem ponadregionalnego zabezpieczenia ludności w stanach
zagrożenia życia”, a także ,,Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii
SPZZOZ w Staszowie”. Przebudowany
i zmodernizowany SOR oraz Oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
zostaną oficjalnie oddane do użytku
w dniu 7 października br.
Wartość przebudowy i modernizacji SOR–u w ramach obu projektów, to
ponad 20 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych wyniosło blisko

Starosta staszowski Józef Żółciak zapoznał się z ostatnim etapem realizacji zadania rozbudowy i modernizacji
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, tj. z zakupem i rozmieszczeniem urządzeń medycznych oraz mebli. W sali
zabiegowej, z dyrektorem szpitala Pawłem Wojtasikiem i zastępcą dyrektora ds. technicznych Tomaszem Zychem.

Zakończono znaczące
inwestycje w staszowskim szpitalu

Pokój badań dzieci.

14 mln zł. Celem inwestycji było dostosowanie pomieszczeń oddziału do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r., w sprawie
szpitalnego oddziału ratunkowego,
a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz efektywności i jakości świadczeń, udzielanych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.
W ramach obydwu ww. projektów
zrealizowano następujące działania:
1. Modernizację i przebudowę SOR
poprzez wydzielenie obszarów: • rejestracji i przyjęć, • segregacji medycznej
ze stanowiskiem dekontaminacji, • resuscytacyjno - zabiegowych, • wstępnej
intensywnej terapii, • terapii natychmiastowej z gabinetem zabiegowym, przystosowanym do wykonywania zabiegów
operacyjnych, • obserwacji, • konsultacji,
• zaplecza administracyjno - gospodarczego.
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Korytarz nowego SORU.

W sali obserwacji chorych.

2. Zakup nowoczesnego sprzętu
i wyposażenia medycznego oraz mebli
i łóżek, min.: • aparatu RTG, • aparatów
EKG z wózkami, • aparatów do znieczulania, • aparatów do ogrzewania płynów,

• aparatu USG, • kardiomonitorów, • ssaków elektrycznych, • videolaryngoskopu, • zestawów do szybkiego przetaczania leków, • sprzętu endoskopowego.
3. Modernizację drogi dojazdowo-
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Sala intensywnej terapii SOR.
7-łóżkowy obszar obserwacji SOR.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, sala diagnostyczno-zabiegowa.

Pomieszczenie rejestracji.

-ewakuacyjnej z SOR i lądowiska dla helikopterów.
Dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powstała pracownia rentgenowska. Ponadto wybudowana została
nowa winda towarowo-osobowa celem
bezpośredniej komunikacji pionowej dla
pacjentów SOR, transportowanych na
oddziały szpitalne, blok operacyjny i badania diagnostyczne. Zapewnione zostały również odpowiednie warunki do
przemieszczania chorych i ofiar wypadków wymagających natychmiastowej
i pilnej opieki, zarówno w porze dziennej, jak i nocnej. W ramach inwestycji powstały również pomieszczenia Planowej
Izby Przyjęć i Nocnej Pomocy Lekarskiej.
Modernizacja szpitalnego oddziału
ratunkowego związana jest z rozbudową szpitala polegającą na dobudowie
pięciokondygnacyjnego pawilonu łóżkowego. Wartość tej inwestycji, realizowanej ze środków własnych szpitala,
wynosi ponad 4 mln zł (stan surowy zamknięty). Obecnie trwają prace wykończeniowe nowego pawilonu. Na pierwszym piętrze w dobudowanym skrzydle
funkcjonuje zmodernizowany Oddział
Chorób Wewnętrznych z 7 stanowisko-

wą w pełni wyposażoną Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Na drugim
piętrze, dobiegają
prace wykończeniowe dla potrzeb 9
łóżkowego Oddziału Intensywnej Terapii, wraz z zapleczem administracyjnym, socjalnym
i magazynowym.
Wyposażenie Oddziału Intensywnej
Prace wykończeniowe na Sali Intensywnej Terapii Oddziału Anestezjologii.
Terapii,
zostało
sfinansowane dzięki środkom, w wy- ły z budżetu powiatu staszowskiego,
sokości 4 mln 799 tys. 582 zł, przeka- podobnie jak i kwota 111 tys. 325 zł.
zanym z ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na modernizację
Prezesa Rady Ministrów. Pieniądze zo- SOR-u. Realizowane inwestycje w SPZstały przyznane w ramach zadania pn. ZOZ w Staszowie wychodzą naprzeciw
„Modernizacja oddziału intensywnej rosnącym potrzebom społeczeństwa,
terapii SPZZOZ w Staszowie”. Na trze- przyczynią się nie tylko do poprawy
cim piętrze również kończone są prace jakości udzielanych świadczeń, ale
w pomieszczeniach Oddziału Chirur- przede wszystkim do podniesienia
gicznego Ogólnego. We wrześniu br. bezpieczeństwa mieszkańców, zarówzakończono docieplanie dobudowa- no powiatu staszowskiego, jak i z innego skrzydła szpitala. Środki na ten nych terenów naszego kraju.
cel, w wysokości 331 tys. zł, pochodziTekst: Anna Stawiarz. Foto: Jan Mazanka
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28. rocznicę niepodległości Ukrainy
świętowano w Warszawie
W uroczystościach jakie odbyły się w dniu 9 września br., oprócz
dyplomatów innych państw, członków rządu RP, generałów i wyższych oficerów Wojska Polskiego,
przedsiębiorców, a także reprezentantów stowarzyszeń i fundacji
polsko-ukraińskich,
uczestniczyli
także: starosta staszowski Józef Żółciak i przewodniczący Rady Powiatu
Grzegorz Rajca.
Zaproszenia wysyłane od 2008
roku, przez kolejnych ambasadorów
Ukrainy w Polsce do przedstawicieli
władz powiatu staszowskiego, a także powiatu konińskiego, są wyrazem
uznania dla dorobku obydwu samorządów we współpracy z partnerami
ukraińskimi.

Zaproszonych gości witał ambasador Andrij
Deszczycia, wraz z dyplomatami ambasady. Kosz
kwiatów w barwach Ukrainy, przygotowany przez
jedną z kwiaciarni staszowskich, wręczył starosta
Józef Żółciak.

Dzień Niepodległości Ukrainy, jest
świętem państwowym obchodzonym
24 sierpnia, w rocznicę uchwalenia
przez Radę Najwyższą Deklaracji Niepodległości Ukrainy. Dzień ten jest
uważany za datę powstania Ukrainy
w obecnej formie.
Uroczystości 28. rocznicy niepodległości Ukrainy w Warszawie rozpoczęto
odegraniem hymnów państwowych,
następnie ambasador Andrij Deszczycia wygłosił oficjalne przemówienie, m.in. podziękował rządowi RP za
wspieranie interesów Ukrainy na forum

Przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie
Grzegorz Rajca wręczył ambasadorowi Andrijowi
Deszczyci, puchar z godłem narodowym oraz
herbami: województwa świętokrzyskiego i powiatu
staszowskiego, wyprodukowany w Hutach Szkła
Gospodarczego prezesa Tadeusza Wrześniak.

międzynarodowym. Pięć osób, w tym
2 Polaków i 3 Ukraińców, zasłużonym
we współpracy polsko-ukraińskich
otrzymało medale zasługi. Podobne
wyróżnienia w roku 2009, przyznane decyzją ówczesnego ambasadora
Ołeksandra Motsyka, ,,za osobiste zaangażowanie i wybitny wkład w kreowanie dobrosąsiedzkich stosunków
ukraińsko-polskich”, otrzymało 3 obywateli z powiatu staszowskiego.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Ambasador Republiki Mołdawii w Polsce Iurii
Bodrug, w rozmowie ze starostą Józefem Żółciakiem
i przewodniczącym Grzegorzem Rajcą, wspominał
trzykrotne wizyty w powiecie staszowskim, jakie
złożył w latach: 2010 – 2016.

Do współpracy powiatu staszowskiego z Ukrainą
i Mołdawią z uznaniem odniósł się minister spraw
zagranicznych RP Jacek Czaputowicz.
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Po wygłoszeniu oficjalnego przemówienia ambasador Andrij Deszczycia wręczył 4 medale za wspieranie
współpracy ukraińsko – polskiej.
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W dniu 16 lipca br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie podpisano dwie
umowy na realizację projektu zakupu samochodów, w celu likwidacji barier
transportowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu oraz
Domu Pomocy Społecznej Caritas w Rudkach. Beneficjentami projektu są: Miasto i Gmina Połaniec oraz Caritas Diecezji Kieleckiej.

Środki PFRON na likwidację barier transportowych
Podpisanie ww. umów jest konsekwencją
przystąpienia
Powiatu
Staszowskiego do wspomnianego projektu, czego wyrazem była, podpisana w
dniu 18 czerwca br. w Kielcach umowa
na dofinansowanie zakupu samochodów, pomiędzy Powiatem Staszowskim,
reprezentowanym
przez:
starostę

staszowskiego Józefa Żółciaka, wicestarostę Leszka Guzala oraz skarbnik Powiatu Jolantę Piotrowską, a Państwowym
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, reprezentowanym przez
dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego
Andrzeja Michalskiego i Agnieszkę Matałowską - pełnomocnik Funduszu, ekspert

Umowę na dofinansowanie zakupu 9-osobowego mikrobusu dla DPS Caritas w Rudkach,
podpisują: starosta staszowski Józef Żółciak, dyr. Caritas ks. Stanisław Słowik, skarbnik
powiatu Jolanta Piotrowska i członkini Zarządu Powiatu Krystyna Semrau.

ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami.
W obydwu przypadkach udział środków PFRON w kosztach zakupu wynosi
po 70%, tj. 236 tys. zł dla ŚDS w Połańcu,
na zakup autobusu do przewozu osób
niepełnosprawnych oraz 80 tys. zł dla
DPS w Rudkach, na zakup mikrobusu
9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych. Środki PFRON pochodzą z
,,Programu wyrównywania różnic między
regionami III”, natomiast pozostałe 30%
pieniędzy potrzebnych do zakupu autobusu i busa zapewnią beneficjenci.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Umowę na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób
niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy
w Połańcu, podpisują: starosta staszowski Józef Żółciak, skarbnik miasta
i gminy Połaniec Małgorzata Żugaj oraz burmistrz Jacek Tarnowski.

Głównym tematem posiedzenia,
jakie odbyło się w środę 3 września
br., było omówienie tematu remontu i przebudowy dróg powiatowych
w poszczególnych gminach, rekomendowanych do dofinansowania ze środków funduszu dróg samorządowych.
Jak poinformował na początku spotkania starosta staszowski Józef Żółciak,
wszystkie odcinki ujęte w wykazie złożonym do wojewody świętokrzyskiego, zostały przewidziane do dofinansowania z
ww. funduszu w wysokości 50%.
Dyskusja dotyczyła możliwości finansowania gminnych inwestycji, których
termin wykonania upłynie w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy z wykonawcą,
natomiast przetargi na poszczególne zadania powinny być ogłoszone w ciągu najbliższych miesięcy. W sumie do wojewody
świętokrzyskiego złożono 15 wniosków
na remont i przebudowy odcinków dróg
powiatowych. Wszystkie gminy zadeklarowały dofinansowanie w wysokości 25%
na proponowane w gminach zadania, pozostałe 25% kosztów pokryje powiat staszowski. W wolnych wnioskach omówiono aktualny stan organizacji linii autobusowych na terenie powiatu staszowskiego.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Podczas konwentu, od prawej: starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal, wójt gminy Rytwiany
Grzegorz Forkasiewicz, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, sekretarz miasta i gminy Staszów Sławomir
Mikula, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Magdalena Fila i skarbnik powiatu
Jolanta Piotrowska.

Z konwentu wójtów i burmistrzów
ziemi staszowskiej

Podczas konwentu, od prawej: burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz, wójt gminy Bogoria
Marcin Adamczyk, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec Danuta
Bobrowska, burmistrz Połańca Jacek Tarnowski, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, główny specjalista
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Paweł Krakowiak i dyrektor ZDP Mirosław Bernyś.
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W dniu 19 lipca br., dokonano odbioru końcowego dostawy i montażu
instalacji fotowoltaicznych, realizowanych w zadaniu pn.: „Budowa instalacji
fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego
w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego”.
Inwestycja była współfinansowana z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 3 –
Efektywna i zielona energia, Działania 3.1
Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie.

Zakończono fotowoltaiczne zadanie

Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu –
2 mikroinstalacje: Zespół Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcące.

Zespół Szkół im. S. Staszica w Staszowie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego
– 4 mikroinstalacje: Budynek Dydaktyczny, Internat, Szkoła i Zasadnicza Szkoła
Zawodowa oraz budynek CKP.

twa Świętokrzyskiego na lata: 2014 – 2020.
W wyniku realizacji w/w inwestycji
otrzymano 13 szt. jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z OZE, tj. mikroinstalacji fotowoltaicznych:
1. o mocy 39,87 kW i wartości brutto: 190
047,25 zł, przyłączonej do instalacji
elektrycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie,
2. o mocy 39,87 kW i wartości brutto: 190
047,25 zł, przyłączonej do instalacji
elektrycznej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w
Staszowie,
3. o mocy 39,87 kW i wartości brutto: 171
752,51 zł, przyłączonej do instalacji
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Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie – 2 mikroinstalacje:
Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Starostwo Powiatowe w Staszowie.

elektrycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Zespole Szkół im. Oddziału
Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu,
4. o mocy 39,87 kW i wartości brutto: 171
752,51 zł, przyłączonej do instalacji
elektrycznej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu,
5. o mocy 39,87 kW i wartości brutto: 171
752,52 zł, przyłączonej do instalacji
elektrycznej Starostwa Powiatowego
w Staszowie,
6. o mocy 39,60 kW i wartości brutto: 170
827,05 zł, przyłączonej do instalacji
elektrycznej Technikum w ZSE im. Jana

Pawła II w Staszowie,
7. o mocy 39,60 kW i wartości brutto:
170 827,05 zł, przyłączonej do instalacji elektrycznej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w ZSE im. Jana Pawła II w
Staszowie,
8. o mocy 39,87 kW i wartości brutto: 190
047,25 zł, przyłączonej do instalacji
elektrycznej Internatu Zespołu Szkół
im. S. Staszica w Staszowie,
9. o mocy 39,87 kW i wartości brutto: 190
047,25 zł, przyłączonej do instalacji
elektrycznej Szkoły Zespołu Szkół im.
S. Staszica w Staszowie,
10. o mocy 39,87 kW i wartości brutto:
171 752,51 zł, przyłączonej do insta-
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lacji elektrycznej Budynku Dydaktycznego Zespołu Szkół im. S. Staszica w
Staszowie,
11. o mocy 39,87 kW i wartości brutto:
171 752,52 zł, przyłączonej do instalacji elektrycznej Pływalni Powiatowego
Centrum Sportowego w Staszowie,
12. o mocy 39,87 kW i wartości brutto: 190
047,25 zł, przyłączonej do instalacji
elektrycznej Hali Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie,
13. o mocy 39,87 kW i wartości brutto: 190
047,25 zł, przyłączonej do instalacji
elektrycznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. S. Staszica
Staszowie,
Łączna moc instalacji wynosi 0,5178
MW, natomiast dodatkowa zdolność wy-

twarzania energii ze
źródeł odnawialnych
to: 0,4823 MW.
Wykonawcą zadania była firma
PRO – ECO sp. z o.o.
z Gdyni, zaś funkcję
inspektora nadzoru
inwestorskiego pełnił
Wiesław Jędrzejczyk
- Lumen Intelligents
System Sp. z o.o. z
– 2 mikroinstalacje: Pływalnia i Hala
Krakowa.
Wartość Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
Sportowa.
zadania zgodnie z
umową wynosiła 2 mln 340 tys. 700 zł, w tys. 389 zł, sfinansowano z budżetu powiatym wartość dofinansowania z RPOWŚ - tu staszowskiego.
902 tys. 311 zł, tj. 38,5%. Pozostałe 61,5%
Tekst: Justyna Supa
Foto:
Sławomir
Rakowski
wartości inwestycji, w kwocie 1 mln 438

Narada inaugurująca nowy rok szkolny
W środę, 21 sierpnia br., w auli Zespołu Szkół w Staszowie, odbyła się narada inaugurująca nowy rok szkolny 2019/2020, podczas której przedstawiciele
Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty omówili kilka zagadnień związanych ze
zmianami w systemie edukacji, jakie obowiązywać będą od 1 września br. W naradzie uczestniczyli dyrektorzy przedszkoli i szkół z powiatów: staszowskiego,
buskiego i kazimierskiego oraz władze samorządowe i naczelnicy wydziałów
edukacji Starostw powiatowych.
Naradę otworzył świętokrzyski kurator
oświaty Kazimierz Mądzik, który na wstępie podziękował dyrektorom placówek
oświatowych za sprawne, pomimo odbywającego się strajku, przeprowadzenie
egzaminów i klasyfikacji. W wystąpieniu
przypomniał też o wielu inicjatywach realizowanych przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach, zapraszając do
udziału w nich wszystkich obecnych. Następnie świętokrzyska wicekurator oświaty Katarzyna Nowacka, omówiła zmiany
w Karcie Nauczyciela oraz w prawie oświatowym, które obowiązywać będą od 1

września br. Zbigniew Wojciechowski - dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
i Strategii omówił kwestie kierunków rozwoju Polityki Oświatowej Państwa, a także
nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020. Informacje dotyczące organizacji i rozwoju edukacji, przedstawiła
Zdzisława Wielguszewska - dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Świętokrzyskiego Kuratorium. W programie narady znalazła się również prezentacja szkół
,,Pro Civitas” z Kielc przedstawiona przez
dyrektor Agnieszkę Grulę. W spotkaniu
uczestniczyli także: starosta staszowski Jó-

Naradę otworzył świętokrzyski kurator oświaty
Kazimierz Mądzik.

zef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu
w Starostwie Grzegorz Wójcikowski oraz
dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
z terenu powiatu staszowskiego.
Tekst i foto: Paulina Majczak

W naradzie uczestniczyło ponad 250 osób: dyrektorów przedszkoli i placówek oświatowych oraz samorządowców z powiatów: staszowskiego,
buskiego i kazimierskiego.
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Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Zespole Szkół w Połańcu, rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru szkoły i odegrania hymnu państwowego.

W Zespole Szkół im. Oddziału
Partyzanckiego AK ,,Jędrusie” w Połańcu rozpoczęcie roku szkolnego, połączono z otwarciem nowej
pracowni pomiarów elektrycznych
i elektronicznych.

O planach dalszej współpracy Enea Elektrownia
Połaniec i Zespołu Szkół w Połańcu
mówił prezes Lech Żak.

W inauguracji roku szkolnego
2019/2020 udział wzięli, m.in. poseł
na Sejm, wiceminister Sportu i Turystyki Anna Krupka, starosta staszowski Józef Żółciak oraz przedsiębiorcy
na czele z prezesem Enea Elektrownia
Połaniec Lechem Żakiem. Uroczystości
otworzył i gości powitał dyrektor szkoły Stanisław Rogala. Po wprowadzeniu
sztandaru, odegrano hymn państwowy, następnie zaproszeni goście złożyli życzenia: gronu pedagogicznemu
oczekiwanych rezultatów w nauczaniu
i spokojnej pracy, a uczniom zaangażowania w zdobywaniu wiedzy i sukcesów w olimpiadach przedmiotowych
i współzawodnictwie sportowym.
Uczniowie pierwszych klas złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, po czym
symbolicznie wręczono legitymacje
uczniowskie.
W drugiej części uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego, po18

Rozpoczęcie roku
z otwarciem pracowni

Życzenia uczniom i nauczycielom, złożyła poseł na
Sejm, wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka.

Przemawia starosta staszowski Józef Żółciak, jako szef
organu prowadzącego dla Zespołu Szkół w Połańcu.

Po otwarciu pracowni, od lewej: naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie staszowskim Grzegorz Wójcikowski,
członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie Radosław Bobek, dyrektor ZS
w Połańcu Stanisław Rogala, przewodnicząca SEP w Tarnobrzegu Józefa Okładło, starosta staszowski Józef Żółciak,
menager sprzedaży ,,GE” Kraków Jacek Malinowski, poseł na Sejm RP wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka,
prezes Enea Elektrownia Połaniec Lech Żak, wiceprezes ds. technicznych Marek Ryński, wiceprezes ds. zarządzania
majątkiem Andrzej Wicik i menager działu inżynierii środowiska ,,GE” Kraków Jarosław Gietner.

seł Anna Krupka symbolicznie przecięła wstęgę, oddając tym do użytku nauczycielom i uczniom nową pracownię

pomiarów elektrycznych i elektronicznych.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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W Starostwie staszowskim, podczas podpisania umowy, od lewej: wicestarosta Leszek Guzal, starosta
staszowski Józef Żółciak, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, dyrektor PCPR w Staszowie Anna Ogórek,
sekretarz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualną - Koło w Staszowie
Cecylia Majka, przewodnicząca Staszowskiego Koła Halina Łabuda i główna księgowa Koła Magdalena Maj.

W dniu 2 września br., Zarząd Powiatu w Staszowie podpisał z Polskim
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualną - Koło
w Staszowie, umowę na realizację zadania publicznego ,,Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B”, w którym opiekę znajdzie 24 osoby, w tym 11 podopiecznych z niepełnosprawnościami sprzężonymi
i spektrum autyzmu.

W Kurozwękach powstanie
nowa placówka opiekuńcza

przez 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie będą prowadzone z uczestnikami różne zajęcia.
W placówce będą organizowane
następujące formy terapii, m.in.: • zajęcia kształtujące umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, w tym: trening kosmetyczno
– higieniczny, kulinarny, umiejętności
gospodarowania finansami oraz trening
poprawnego spożywania leków • zajęcia
dotyczące zagospodarowania wolnego
czasu i rozwijania zainteresowań, w tym:
literaturą, programami telewizyjnymi i
radiowymi, korzystania z oferty instytucji kulturalnych i turystycznych oraz
udziału w spotkaniach towarzyskich.
Przewidziano także zajęcia rozwijające aktywność w pracach zespołowych i
indywidualnych z możliwością wyboru
przez uczestnika rodzaju zajęć, m.in.:
kucharskich, muzycznych, plastycznych,
stolarskich, komputerowych, krawieckich i rękodzielniczych. W programie
codziennych zajęć, przewidziano także
zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu,
w tym spacery po pięknej okolicy.
Otwarcie kurozwęckiej placówki zaplanowano pod koniec września br.
Tekst: Anna Ogórek
Foto: Jan Mazanka

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 23 lipca br.
w wieku 77 lat
zmarł wieloletni nauczyciel
i wicedyrektor Zespołu Szkół
im. Stanisława Staszica
w Staszowie

śp.
Ryszard Nowak
Umowy wymieniają przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnoprawnością
Intelektualną - Koło w Staszowie Halina Łabuda i starosta staszowski Józef Żółciak.

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kurozwękach, będzie funkcjonował
w nowo wybudowanym budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
- Koło w Staszowie. Budynek spełnia
wszystkie niezbędne wymogi, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polity-

ki Społecznej, z dnia 9 grudnia 2010 r. w
sprawie środowiskowych domów samopomocy. Budynek usytuowany jest na
obrzeżach Kurozwęk, w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój jego
przyszłym mieszkańcom. Środowiskowy
Dom Samopomocy w Kurozwękach,
będzie funkcjonował 5 dni w tygodniu
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Rodzinie Zmarłego najszczersze
wyrazy współczucia
składają
Rada i Zarząd Powiatu
w Staszowie
oraz
pracownicy Starostwa
i Jednostek Organizacyjnych
Powiatu Staszowskiego
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Część oficjalna święta
policji, którą od powitania wszystkich obecnych
na uroczystości, rozpoczął
komendant
powiatowy
policji w Staszowie insp.
Leszek Dębowski, odbyła
się w auli Pustelni Złotego Lasu. 32 policjantkom
i policjantom wręczono
akty mianowania na wyższe stopnie policyjne,
które wręczyli: pierwszy
zastępca komendanta woMszy świętej koncelebrowanej, odprawionej w intencji policjantów, w kościele rektoralnym w Rytwianach, przewodniczył
ks. kan Edward Zieliński, homilię wygłosił ks. kan. Szczepan Janas, a na początku liturgii wszystkich obecnych, powitał kapelan jewódzkiego policji w Kielpowiatowy policji ks. kan. Wiesław Kowalewski.
cach insp. Artur Bielecki
i komendant powiatowy
policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski.
Pamiątkowe grawertony, za bardzo dobre wyniki osiągnięte w rywaTegoroczne powiatowe obchody święta policji, odbyły się w środę 17 lipca lizacji policjantów na szczeblu wobr., w klasztorze pokamedulskim w Rytwianach i zostały połączone z upamięt- jewódzkim, wręczone przez starostę
nieniem powstania Policji Państwowej, utworzonej w Polsce na mocy ustawy staszowskiego Józefa Żółciaka i burmiz dnia 24 lipca 1919 roku. Tradycyjnie rozpoczęto mszą świętą koncelebrowa- strza Staszowa Leszka Kopcia, odebraną, której przewodniczył proboszcz parafii św. Barbary w Staszowie ks. kan. li: podkom. Ewelina Vetter, asp. sztab.
Edward Zieliński, homilię wygłosił proboszcz parafii św. Bartłomieja ks. kan. Grzegorz Makuła, st. asp. Agata Kwiecień-Godzwon, asp. Arkadiusz Pitek,
Szczepan Janas.

Powiatowe Święto Policji
z 100. rocznicą jej powstania

Część oficjalną obchodów, od powitania wszystkich obecnych, rozpoczął komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski.

Podczas wręczania aktów mianowania na kolejne stopnie policyjne.
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Starosta staszowski Józef Żółciak i burmistrz Staszowa Leszek Kopeć wręczyli
pamiątkowe grawertony za bardzo dobre wyniki osiągnięte w rywalizacji
policjantów na szczeblu wojewódzkim. Grawerton odbiera st. asp. Agata
Kwiecień-Godzwon, laureatka II miejsca w wojewódzkich zawodach ,,Policjant
dochodzeniowo-śledczy 2019 roku”.
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Władze województwa świętokrzyskiego, reprezentował na uroczystości
wiceprzewodniczący Sejmiku Marek Strzała.

Pamiątkowy grawerton, komendantowi powiatowemu policji w Staszowie insp.
Leszkowi Dębowskiemu, wręczyli: przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie
Grzegorz Rajca i starosta staszowski Józef Żółciak.

mł. asp. Dariusz Bogacki i sierż sztab.
Paweł Foryś. Z okazji 100–lecia utworzenia policji, byłym komendantom
powiatowym i zastępcom, obecnym
na uroczystości, wręczono pamiątkowe puchary, którymi uhonorowano:
nadkom. w st. spocz. Sławomira Rdzanka – komendanta powiatowego policji
w Staszowie w latach: 2003-2006, insp.
w st. spocz. Leszka Zmarzłego – komendanta powiatowego w 2006 roku
i podinsp. w st. spocz. Andrzeja Sałatę
– zastępcę komendanta powiatowego w latach: 2007-2011. Po wręczeniu
awansów, grawertonów i pucharów w
podziękowaniu za współpracę, życzenia oraz gratulacje policjantom złożyli: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek
Strzała, starosta staszowski Józef Żółciak, burmistrz miasta i gminy Staszów
Leszek Kopeć, komendant powiatowy
PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz,
wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz i prezes Stowarzyszenia ,,Bezpieczny powiat staszowski” podinsp. w
st. spocz. Henryk Makuch.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Życzenia i gratulacje policjantom składa starosta staszowski Józef Żółciak.

Życzenia, w imieniu funkcjonariuszy PSP w Staszowie, złożył komendant
powiatowy bryg. Rafał Gajewicz, który jednocześnie podziękował policjantom
za wzorową współpracę, przy likwidacji różnych zagrożeń.

Uroczystość podsumował pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach
insp. Artur Bielecki, który pogratulował staszowskim policjantom bardzo dobrych wyników w służbie.
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W zawodach udział wzięło 207 druhów i druhen OSP z terenu powiatu staszowskiego.

W niedzielę, 15 września br., na stadionie KS Pogoń Staszów, rozegrano
organizowane co 2 lata, Powiatowe
Zawody Drużyn Ochotniczych Straży
Pożarnych.
Do tegorocznych zawodów zgłoszono
23 drużyny, wyłonione w zawodach na
szczeblach gminnych, w tym: w kategorii
OSP – 8 drużyn, Kobiecych Drużyn Pożarniczych – 5 zespołów, Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych Chłopców – 6 zespołów i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Dziewcząt – 4 zespoły.
Przed rozpoczęciem pierwszej konkurencji, zasłużonym druhom wręczono
odznaczenia i medale. Medalem im. Bolesława Chomicza uhonorowano prezesa
Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Osieku
Henryka Stawiarza, a złotym medalem ,,Za
zasługi dla pożarnictwa” druhów: Leszka
Belusiaka i Kazimierza Mazura. Łącznie 207
druhen i druhów, rywalizowało w dwóch
konkurencjach: w sztafecie 7 x 50 metrów
z przeszkodami oraz w ćwiczeniach bojowych. Rywalizacja przebiegała sprawnie
i bezpiecznie. W klasyfikacji generalnej,
wśród jednostek OSP: I miejsce zajęła OSP
z Sichowa Małego, II miejsce przypadło
OSP z Wiązownicy Dużej, na III miejscu

Ścianę pokonuje druh z Ruszczy.
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Z zawodów powiatowych OSP

Po wręczeniu medalu i odznaczeń, od lewej: druh sekretarz Mieczysław Madej, starosta staszowski Józef Żółciak,
burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, druh Kazimierz Mazur, druh prezes Henryk Stawiarz, druh Leszek
Belusiak, druh prezes Michał Skotnicki i komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz.

uplasowała się drużyna OSP z Rudy. Wśród
Kobiecych Drużyn Pożarniczych zwyciężyły panie z jednostki w Wiśniowej, przed
Rytwianami i Pęcławicami. Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców,
kolejne trzy miejsca zajęły drużyny: I miejsce Wiśniowa, II miejsce Ruszcza, III miejsce
Jurkowice. W kategorii Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych Dziewcząt: I miejsce
zajęła drużyna z Rytwian, II miejsce druży-

na z Sichowa Małego, a III miejsce drużyna
z Czajkowa. Wszystkim uczestnikom zawodów wręczono pamiątkowe dyplomy, natomiast najlepsze drużyny z poszczególnych kategorii odebrały puchary, medale i
nagrody rzeczowe i pieniężne, ufundowane przez władze samorządowe powiatu
staszowskiego oraz poszczególnych gmin,
a także przedsiębiorców.

Na ławeczce druhna Kobiecej Drużyny Pożarniczej z Koniemłotów.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Druhna Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej z Rytwian.
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Kobieca Drużyna Pożarnicza z Maśnika.
Ćwiczenie bojowe rozpoczynają druhny Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
z Zimnowody.

Ćwiczenie bojowe kończy drużyna OSP z Sichowa Małego.

Węże rozwija drużyna OSP z Sichowa Małego.

Medale za II miejsce w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt
odbierają druhny z Sichowa Dużego. Z lewej: zwyciężczynie z Rytwian.

Wręczanie medali i dyplomów rozpoczęto od kategorii Kobiecych Drużyn
Pożarniczych. Dekoracji zwycięskiej drużyny z Wiśniowej dokonują: starosta
staszowski Józef Żółciak, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz
i prezes Michał Skotnicki.

Złote medale dla druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Chłopców z Wiśniowej.

Druhny z Zimnowody odbierają dyplomy za udział w zawodach, w kategorii
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Dziewcząt, wręczają: wicestarosta Leszek Guzal,
starosta Józef Żółciak i prezes Zarządu Powiatowego OPS Michał Skotnicki.
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Kapitanowie najlepszych drużyn pożarniczych OSP, od lewej: Sichów Mały,
Wiązownica Duża i Ruda.
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Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Grzegorz Rajca, ufundował puchar dla zwycięskiej drużyny OSP z Sichowa Małego. Druhowie z Sichowa Małego
zwyciężyli również w ćwiczeniach bojowych, za co także otrzymali puchar.

Drużyny z Wiśniowej: I miejsce w kat. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców i I miejsce w kat. Kobiece Drużyny Pożarnicze.

W sobotę 31 sierpnia br., nad
zalewem Chańcza, odbyły się „XVIII
Otwarte Mistrzostwa Województwa
Świętokrzyskiego Grup Szybkiego
Reagowania na Wodzie”.
Po zakończeniu odprawy, sobotnie
mistrzostwa oficjalnie otworzyła wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek,
która serdecznie witając wszystkich
obecnych, przypomniała historię tego
wydarzenia. Rywalizację wodnych drużyn strażackich obserwowała liczna
grupa lokalnych mieszkańców i turystów.
W mistrzostwach udział wzięło 53
drużyny z terenu województwa świętokrzyskiego, wśród nich były: 4 drużyny kobiece, 47 męskich i 2 mieszane.
Rywalizację ukończyło 50 zespołów.
Zawodnicy zmierzyli się w 6 konkurencjach: wyścig równoległy oraz
24

Wojewódzkie zmagania strażaków

Strażaków, mieszkańców i turystów zgromadzonych nad Zalewem Chańcza, przywitała wojewoda świętokrzyski
Agata Wojtyszek.
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drużynowy na łodziach motorowych,
wiosłowanie łodzią na dystansie 100
m, wyścig drużynowy na pontonie z
pagajami, reanimacja na fantomie oraz
rzut rzutką rękawową do celu.
Kilkugodzinna rywalizacja zakończyła się następująco: I miejsce OSP
w Woli Jachowej, II miejsce JRG nr 1 w
Kielcach, III miejsce OSP w Kowali. Nagrody, puchary i dyplomy zwycięzcom
wręczyli, m.in.: świętokrzyski komendant wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej bryg. Krzysztof Ciosek, dyrektor Biura Szkolenia Komendy Głównej
PSP st. bryg. Tomasz Naczas oraz Michał Warszawski – dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Organizatorem mistrzostw byli: wojewoda świętokrzyski przy współudziale świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP, Zarządu Wojewódzkiego WOPR, Zarządu Stowarzyszenia
Świętokrzyskiego WOPR, Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK w
Kielcach. Sędzią głównym mistrzostw
był Paweł Bryła – wiceprezes Zarządu
Wojewódzkiego WOPR w Kielcach.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Wyścig
drużynowy na
pontonie
z pagajami.

Wśród zaproszonych gości byli, m.in.: starosta staszowski Józef Żółciak oraz burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.

Mistrzostwa odbyły się na Zalewie Chańcza.

Rywalizowano także w konkurencji „reanimacja na fantomie”.
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I miejsce zdobyła drużyna OSP w Woli Jachowej.
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W niedzielę 18 sierpnia br., słoneczna pogoda sprzyjała organizacji święta plonów w gminach ziemi
staszowskiej. Rolnicy wraz z samorządowcami, mieszkańcami i gośćmi
przyjezdnymi świętowali w 5 gminach. Tradycyjnie rozpoczynano mszą
świętą dziękczynną za tegoroczne
plony, a kulminacyjnym momentem
festynów dożynkowych, jak każdego
roku, były konkursy na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy, który za tydzień
25 sierpnia, reprezentował daną gminę na dożynkach powiatowych, jakie
odbyły się w Bogorii.
W mieście i gminie Staszów, w czasie
święta ,,Dnia Chleba” konkurs wieńcowy
wygrało sołectwo Niemścice, dożynki
gminne w Połańcu odbyły się w Kamieńcu, podczas których wygrał wieniec z Rybitw, w czasie dożynek w Osieku wygrał
wieniec z Turska Wielkiego, w Rytwianach
triumfowała Kłoda, a w Łubnicach sołectwo Grabowa. Dożynki gminne w Oleśni-

Mszę świętą dziękczynną staszowskiego ,,Święta Chleba” w Sanktuarium św. Jana Pawła II odprawili,
ks. kan. Szczepan Janas i ks. kan. Edward Zieliński, który także wygłosił homilię.

Dożynkowa niedziela
w powiecie staszowskim
cy odbyły się tydzień później 25 sierpnia,
podobnie jak dożynki w gminie Bogoria,
które zostały zorganizowane wspólnie z
dożynkami powiatowymi, natomiast do-

Korowód ,,Dnia Chleba” na staszowskim Rynku.

Życzenia rolnikom składają: wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała i radny Sejmiku
Paweł Krakowiak.
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roczne ,,Święto śliwki” w Szydłowie odbyło się w niedzielę 11 sierpnia.
Tekst i foto:
Jan Mazanka i Lucjan Piotrowski

W pierwszym rzędzie, od lewej: poseł Marek Kwitek, starosta staszowski Józef Żółciak,
zastępca burmistrza Staszowa dr Ewa Kondek, burmistrz Leszek Kopeć z małżonką
i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała.

Życzenia i gratulacje rolnikom miasta i gminy Staszów składa starosta staszowski
Józef Żółciak.
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Stoisko promocyjne powiatu staszowskiego odwiedzili, m.in.:
poseł na Sejm RP Maria Zuba i wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Staszowie Stanisław Batóg.

Starosta staszowski Józef Żółciak, oprócz życzeń i gratulacji, przekazał także
zaproszenie na dożynki powiatowe, jakie odbyły się w Bogorii 25 sierpnia.

Dożynki gminne w Rytwianach rozpoczął chór ,,Sichowianie”.

Dyplomy w konkursie wieńcowym wręczyli: starosta staszowski Józef Żółciak i wójt gminy
Łubnice Anna Grajko.

W czasie uroczystości dożynkowych w gminie Łubnice, od lewej: regionalista staszowski i fotograf Stanisław Ratusznik, komendant drużyn Strzeleckich w Staszowie Wiesław Kuca,
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, starosta staszowski Józef Żółciak i sekretarz gminy Łubnice Leszek Ziółek.
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Starostowie
Dożynek Powiatowych 2019

Funkcję tegorocznych starostów dożynek powiatu staszowskiego, które odbyły się w niedzielę 25 sierpnia br.
w Bogorii, pełnili: Izabela Siwek-Oleś z Budzisk, w gminie Łubnice i Sylwester Witaszek z Samotni, w gminie Bogoria.
Pani Izabela, wraz z mężem Grzegorzem, od 15 lat prowadzi 10 ha gospodarstwo nastawione na produkcje ogórków szklarniowych i kapusty białej, a także zbóż jarych i ozimych. Posiadają wszystkie niezbędne maszyny potrzebne w
gospodarstwie. Od 2010 roku, zajmują się także działalnością
handlową poza granicami kraju. W 2017 roku założyli w Czechach firmę eksportującą owoce i warzywa. Pani Izabela jest
mgr politologii, absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Była radną gminy Łubnice w latach: 20102018. Jest członkinią Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w
Budziskach. Czynnie zaangażowana w grupy nieformalne
oraz w pozyskanie dotacji w licznych konkursach. Pełni funkcję przewodniczącej Rady Rodziców w Szkole Podstawowej
w Budziskach. Członek Wojewódzkiej Rady „Solidarności”
Rolników Indywidualnych oraz przedstawiciel na terenie
gminy Łubnice stowarzyszenia „Ogólnopolski Związek Producentów Warzyw”. Od 2018 sołtys wsi Budziska oraz przedstawicielka do Rady Powiatowej w Staszowie Świętokrzyskiej
Izby Rolniczej. Państwo Olesiowie mają 2 synów: 14-letniego
Igora i 5-letniego Karola.

Starosta tegorocznych dożynek powiatu staszowskiego Sylwester Witaszek.

Trofea taty, z konkursu Echa Dnia ,,Rolnik Roku 2015”, prezentują od lewej:
Kacper, Zuzia z mamą Eweliną i Jakub.

Państwo Izabela i Grzegorz Olesiowie z synami: Karolem i Igorem.

Pan Sylwester, wraz z żoną Eweliną gospodaruje
na 80-hektarowym gospodarstwie, nastawionym na produkcję mleka, którego roczna produkcja od 40 krów rasy
holsztyno-fryzyjskiej, wynosi ponad 300 tys. litrów. Re28

mont stada prowadzony jest w oparciu o własne jałówki,
których aktualnie w gospodarstwie jest 37. Pasze, zarówno objętościowe, jak i mieszanki treściwe, produkowane
są z własnych upraw: zbóż, koniczyny, kukurydzy i lucerny.
W gospodarstwie są wszystkie niezbędne maszyny, m.in.:
4 ciągniki, kombajn, rozrzutnik obornika, przyczepy.
Pan Sylwester jest absolwentem Technikum Mechanizacji
Rolnictwa w Klimontowie oraz Studium Rolniczego, aktywnie działa w Ochotniczych Strażach Pożarnych. W 2015
roku, w Plebiscycie ,,Echa Dnia”, uzyskał znaczący sukces,
zdobywając tytuł ,,Rolnika Roku Powiatu Staszowskiego”,
jednocześnie zajął 7. miejsce w województwie świętokrzyskim. Nagrodą w plebiscycie był, m.in. wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Pan Sylwester, podobnie
jak starościna dożynek pani Izabela, jest także przedstawicielem do Rady Powiatowej w Staszowie Świętokrzyskiej
Izby Rolniczej. Państwo Witaszkowie posiadają troje dzieci:
9-letniego Jakuba, 8 letniego Kacpra i 2–letnią Zuzię.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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W niedzielę 25 sierpnia br., obchody
dożynek powiatu staszowskiego, podobnie jak w roku ubiegłym, odbyły się
w Bogorii wspólnie z dożynkami gminnymi i świętem ekologii.
Tradycyjnie rozpoczęto mszą świętą
dziękczynną, odprawioną w bogoryjskim
sanktuarium pw. Matki Bożej Pocieszenia.
Liturgii przewodniczył proboszcz ks. kan.
Paweł Cygan, homilię wygłosił ks. kan.
Edward Zieliński – proboszcz parafii św.
Barbary w Staszowie.
Oficjalna część święta plonów odbyła
się nad Zalewem Buczyna. Uroczystości
dożynkowe rozpoczęli powitaniem rolników i zaproszonych gości: starosta staszowski Józef Żółciak i wójt gminy Bogoria
Marcin Adamczyk, którzy następnie z rąk
starostów dożynek odebrali tradycyjne
bochenki chleba, obiecując dzielić je sprawiedliwie wśród wszystkich mieszkańców
powiatu staszowskiego i gminy Bogoria.
Starostami tegorocznych dożynek byli:
Izabela Siwek-Oleś z Budzisk w gminie
Łubnice i Sylwester Witaszek z Samotni w
gminie Bogoria. W części obrzędowej zagrały kapele: ,,Nadwiślanie” i ,,Sami Swoi”.

Podczas liturgii mszy świętej, od lewej: ks. kan. Edward Zieliński, ks. kan. Paweł Cygan, ks. kan. senior
Andrzej Wierzbicki i ks. prof. Grzegorz Hołub z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

Z dożynek
powiatu staszowskiego

Starostowie dożynek, samorządowcy i zaproszeni goście.

Życzenia rolnikom powiatu staszowskiego i gminy Bogoria składa
minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro,
z tyłu: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz
Gosek i wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk.
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Starostowie dożynek Izabela Siwek-Oleś i Sylwester Witaszek wręczają
tegoroczne chleby dożynkowe: staroście staszowskiemu Józefowi
Żółciakowi i wójtowi gminy Bogoria Marcinowi Adamczykowi.

Za trud pracy, rolnikom podziękował
poseł Marek Kwitek.

List od ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Jana Krzysztofa Ardanowskiego odczytała
wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.
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Wśród zaproszonych gości, którzy w swoich wystąpieniach podziękowali za trud
pracy rolników, byli. m.in. minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, posłowie na Sejm RP Marek
Kwitek i Andrzej Kryj, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek i członek Zarządu
Województwa Mariusz Gosek.
W konkursie na najpiękniejszy wieniec
powiatu staszowskiego wygrały Rybitwy
z miasta i gminy Połaniec, i wieniec ten
reprezentował powiat staszowski na dożynkach wojewódzkich, które odbyły się w
niedzielę, 8 września w Opatowie. Drugie
miejsce zajął wieniec z gminy Połaniec, a
trzecie z gminy Bogoria. Pozostałe wieńce otrzymały wyróżnienie. W tegorocznym konkursie pn. ,,Piękna i bezpieczna
zagroda – przyjazna środowisku” zwyciężyło gospodarstwo Andrzeja Kulińskiego
z Osówki w gminie Szydłów. Następnie
wręczono odznaki resortowe ,,Zasłużony
dla rolnictwa”, które odebrało 4 rolników:
Elżbieta Gałązka z Jabłonicy w gminie
Szydłów, Marzena Durma z Okrągłej w
gminie Połaniec, Zbigniew Lech z Cebra
w gminie Bogoria i Tomasz Zarzycki z
Szydłowa. Część artystyczną rozpoczęła Ola Kalczyńska z zespołem, gwiazdą
wieczoru był zespół ,,Camasutra”.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
reprezentował wiceprzewodniczący
Marek Strzała.

Podczas dożynek przeprowadzono bardzo pożyteczną akcję
honorowego
krwiodawstwa.
Łącznie 49 osób oddało 22 litry
krwi, za co wręczając nagrody
podziękowali: poseł na Sejm,
wiceminister sportu i turystyki
Anna Krupka, starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta
Leszek Guzal, wójt gminy Raków
Damian Szapk, przewodnicząca
Rady Gminy Bogoria Anna Stopnicka i wójt Marcin Adamczyk,
który podsumował tę cenną inicjatywę.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Po wręczeniu odznak honorowych ,,Zasłużeni dla rolnictwa”, od lewej: starosta staszowski Józef
Żółciak, Elżbieta Gałązka z Jabłonicy, Marzena Durma z Okrągłej, Tomasz Zarzycki z Szydłowa,
Zbigniew Lech z Cebra, wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk i dyr. Mieczysław Madej ze
Starostwa staszowskiego.

W konkursie powiatowym na najpiękniejszy wieniec
zwyciężyło sołectwo Rybitwy z miasta i gminy Połaniec.

Starosta staszowski Józef Żółciak wręcza Andrzejowi
Kulińskiemu z Osówki w gminie Szydłów, dyplom za zwycięstwo
w konkursie ,,Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna
środowisku”. Nagrodę w kwocie 1000 zł ufundował Bank
Spółdzielczy w Staszowie.

Stoisko promocyjne powiatu staszowskiego, odwiedzili m.in.:
poseł Andrzej Kryj w towarzystwie przewodniczącego Rady
Powiatu w Staszowie Grzegorza Rajcy i starosty staszowskiego
Józefa Żółciaka.

Część artystyczną rozpoczęły kapele: ,,Nadwiślanie” i ,,Sami Swoi”.
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Gwiazdą wieczoru był zespół ,,Camasutra”. Na dożynkach powiatu staszowskiego
i gminy Bogoria, bawiło się kilka tysięcy osób.

Tegoroczne święto plonów rolników województwa świętokrzyskiego odbyło się w niedzielę 8 września
w Opatowie i zostało zorganizowane
wspólnie z dożynkami diecezji sandomierskiej.
Jak każdego roku, rozpoczęto mszą
świętą, którą w Kolegiacie Opatowskiej
odprawił i homilię wygłosi biskup pomocniczy senior ks. dr Edward Frankowski.
Po zakończeniu liturgii i poświeceniu
wieńców, ustawionych wokół kolegiaty,
korowód dożynkowy przeszedł na opatowski Rynek, gdzie miała miejsce część
oficjalna uroczystości dożynkowych,
którą rozpoczęto odczytaniem listów
prezydenta RP Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, skierowanych do rolników ziemi świętokrzyskiej.
Następnie, posłowie, przedstawiciele
władz wojewódzkich, agencji i organizacji rolniczych, złożyli rolnikom życzenia,
po czym ogłoszono wyniki konkursów
dożynkowych, w tym najważniejszego

Podczas dożynek przeprowadzono bardzo potrzebną akcję krwiodawstwa.
Nagrody krwiodawcom wręczają: poseł na Sejm, wiceminister sportu i turystyki
Anna Krupka, starosta staszowski Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal.

Ks. biskup dr Edward Frankowski święci wieniec powiatu staszowskiego.

Z dożynek
wojewódzkich w Opatowie

Wieniec powiatu staszowskiego i członkowie delegacji na opatowskim Rynku,
od lewej: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Marek Strzała, radny
Sejmiku Paweł Krakowiak, starosta staszowski Józef Żółciak i wicestarosta
Leszek Guzal.
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Zaproszeni goście przed rozpoczęciem części oficjalnej dożynek
wojewódzkich.
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tj. na najpiękniejszy wieniec, który 15
września reprezentował województwo
na dożynkach prezydenckich w Spale.
Zwyciężył wieniec z Koprzywnicy reprezentujący powiat sandomierski, drugie
miejsce zajął powiat kielecki, a trzecie
wieniec powiatu staszowskiego, pochodzący z sołectwa Rybitwy w gminie
Połaniec. Drugim akcentem konkursowym powiatu staszowskiego, było zajęcie przez Edytę i Andrzeja Kulińskich
z Osówki w gminie Szydłów, siódmego
miejsca w konkursie ,,Piękna i bezpieczna zagroda, przyjazna środowisku”.
Część artystyczną rozpoczął zespół folklorystyczny pieśni i tańca ,,Morawica”,
a gwiazdą wieczoru były ,,BRAtHANKI”.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Dożynkowy chleb marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu wręczyli starostowie dożynek: Edward Kupiec
i Renata Jędrzejewska.

Wieniec powiatu staszowskiego z sołectwa Rybitwy w gminie Połaniec w czasie
prezentacji konkursowej.

Część artystyczną rozpoczął Zespół Pieśni i Tańca ,,Morawica”.

Na scenie reprezentacja powiatu staszowskiego w czasie ceremonii ośpiewania wieńca.
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Podczas podpisywania umowy.

Ruszył projekt
„Bo jednak z rodziną”
W dniu 5 lipca br., Powiat
Staszowski podpisał z Województwem Świętokrzyskim, umowę o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata: 2014 – 2020
Poddziałanie 9.2.1 rozwój wysokiej
jakości usług społecznych.
Projekt pn. „Bo jednak z rodziną”, o
wartości 909 tys. 729 zł., realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Staszowie, jako lidera projektu, w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Połańcu oraz StowarzyW niedzielę, 21 lipca br., w parku
im. Adama Bienia w Staszowie, odbyła się kolejna „Wystawa plenerowa
twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną”.
Podczas wernisażu pensjonariusze
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno
– Wychowawczego w Staszowie, zaprezentowali swoją twórczość, wykonaną różnymi technikami plastycznymi.

szeniem Amazonek
Ziemi Staszowskiej.
W ramach projektu
realizowane będzie
wsparcie na rzecz
prawidłowego funkcjonowania rodziny,
i dotyczyć będzie
działań:
asystenta rodziny, grupy
wsparcia, interwencji
kryzysowych,
warsztatów i poradnictwa dla rodzin, w
tym: specjalistycznych, terapeutycz-

nych i prawnych. Działania skierowane
będą do wychowanków rodzin zastępczych, rodziców zastępczych, osób niepełnosprawnych grupy amazonek oraz
rodzin i wychowanków z problemem
wychowawczym.
Realizacja projektu potrwa do grudnia 2020 r., a jego dofinansowanie pochodzi z Osi Priorytetowej 9 - Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i
usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
Tekst i foto: Joanna Mazur

Od lewej: skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, starosta staszowski Józef Żółciak, dyrektor Departamentu
Wdrażania Projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Aleksandra Marcinkowska,
wicestarosta Leszek Guzal i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Anna Ogórek.

Kolejna wystawa w Staszowie
Wśród prezentowanych dzieł, były zarówno obrazy, jak i misternie wykonane
rękodzieło artystyczne. Wszystkim młodym artystom serdecznie pogratulowano dotychczasowego dorobku i życzono
dalszego rozwijania twórczych umiejętności i zainteresowań. Wśród wielu

atrakcji wernisażu były, m.in.: loteria fantowa „Dobry Los” oraz występ zespołu
„Gold Star”. Organizatorem wernisażu
było Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Atrakcją dla najmłodszych było malowanie na płótnie.
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Rozkaz okopania się i przygotowania obrony Osieka, otrzymały
pododdziały 201 i 203 pułków piechoty rezerwy, wchodzących w skład
55 Dywizji Piechoty, którą dowodził
płk Stanisław Kalabiński. 55 Dywizja
wchodziła w skład Grupy Operacyjnej
,,Śląsk”. W wyniku całodniowej bitwy
w obronie Osieka i przyczółka przy Wiśle, z którego ewakuowała się Armia
,,Kraków”, poległo około 120 żołnierzy
polskich i dokładnie 102 niemieckich.
Rekonstrukcję bitwy, jaka miała
miejsce na polach w Lipniku, poprzedziła msza święta odprawiona w osieckim kościele oraz okolicznościowa akademia w sali gimnastycznej miejscowego Zespołu Placówek Oświatowych.
Po jej zakończeniu i złożeniu kwiatów
przez zaproszonych gości i delegacje
kombatantów przed pomnikiem ,,Polegli, Niepokonani 1939 - 1945”, o godz.
14:00 rozpoczęto rekonstrukcję bitwy
w obronie Osieka, jednej z najkrwawszych w całej Wojnie Obronnej 1939
roku. Wśród zaproszonych gości, oglądających profesjonalnie przygotowane widowisko historyczne, byli, m.in.
minister sprawiedliwości, prokurator
generalny Zbigniew Ziobro, poseł na
Sejm Marek Kwitek, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej
Bętkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Marek Strzała, starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal,
burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał
Łysiak, radni rad wszystkich szczebli,
przedsiębiorcy oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości, a także goście
przyjezdni.
Inscenizacja składająca się z dwóch

Rozpoczynając okolicznościową akademię, zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów powitał burmistrz
Osieka Rafał Łysiak, który, m.in. przypomniał przebieg bitwy o Osiek.

W sobotę, 28 września br., w hołdzie bohaterskim żołnierzom, broniącym
w dniu 11 września 1939 roku, przeprawy mostowej koło Baranowa Sandomierskiego, staszowskie Stowarzyszenie ,,Avito Vivit Honore”, wraz z zaprzyjaźnionymi grupami rekonstrukcji historycznej, postanowiło odtworzyć walki
w Osieku, dzięki którym wycofujące się oddziały Armii ,,Kraków”, mogły bez
większych strat, przeprawić się na prawy brzeg Wisły.

Rekonstrukcja bitwy o Osiek

Wśród uczestników akademii byli, m.in.: poseł na Sejm Marek Kwitek, wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała, starosta staszowski Józef Żółciak, burmistrz miasta i gminy
Osiek Rafał Łysiak, przewodniczący Rady Miejskiej Osieka Arkadiusz Matusek, radni,
nauczyciele, przedsiębiorcy oraz uczniowie.

Kwiaty przed pomnikiem ,,Polegli, Niepokonani 1939 - 1945”, w imieniu
wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, złożyli radni powiatu
staszowskiego: Jolanta Wójtowicz i Zbigniew Wiącek.
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Starosta staszowski Józef Żółciak i członek Zarządu Powiatu Zbigniew Wiącek.
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Burmistrz Osieka Rafał Łysiak, sekretarz Dorota Skotarek i przewodniczący
Rady Miejskiej Arkadiusz Matusek.

Pomnik ,,Polegli, Niepokonani, 1939 –
1945”, po złożeniu kwiatów.

Na polach Lipnika, przed rozpoczęciem inscenizacji.

Przemawia marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej
Bętkowski, z prawej: główny organizator inscenizacji Paweł
Krakowiak – prezes Stowarzyszenia ,,Avito Vivit Honore”.

części została urozmaicona pokazem kawaleryjskim w wykonaniu ułanów z Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im 13. Pułku Ułanów Wileńskich.
Sobotnią rekonstrukcję obejrzało
ponad 2 tys. osób, a po jej zakończe-

Komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski i zastępca
naczelnika Wydziału Prewencji asp. sztab. Jacek Śmistek.

Gościem honorowym inscenizacji był minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew
Ziobro, w towarzystwie: posła Marka Kwitka, starosty staszowskiego Józefa Żółciaka
i wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marka Strzały.

niu każdy mógł wejść na pole bitwy,
obejrzeć okopy i stanowiska ogniowe
z bronią, a także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z bohaterami znakomitego historycznego przedstawienia.
Była to pierwsza na terenie powiatu
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staszowskiego rekonstrukcja bitwy
z udziałem blisko 200 członków stowarzyszeń rekonstrukcji historycznych
ze: Staszowa, Sandomierza, Opatowa,
Kielc, Bielska-Białej i Katowic.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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W niedzielę 18 sierpnia br., członkowie rodziny ks. Romana Kotlarza, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowcy, delegacje ,,Solidarności” oraz reprezentacje zakładów
pracy, spotkali się przy grobie śp. księdza
Romana, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Po przejściu przed kościół w
Koniemłotach, podobnie uczyniono przy
obelisku z tablicą upamiętniająca bohaterskiego kapłana. Następnie, w kościele
parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP została odprawiona msza święta w intencji
śp. ks. Romana Kotlarza, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. biskup Piotr
Turzyński z Diecezji Radomskiej.
Ks. Roman Kotlarz urodził się 17 października 1928 roku, święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1954 roku. Posługę
kapłańską jako wikariusz, pełnił kolejno w
parafiach: Szydłowiec, Żarnów, Koprzyw-

Na cmentarzu w Koniemłotach, przy grobie ks. Romana Kotlarza, uczestników uroczystości powitał
proboszcz miejscowej parafii ks. kan. dr Michał Łukasik. W imieniu władz powiatu staszowskiego, kwiaty
złożył starosta staszowski Józef Żółciak.

Oddano hołd kapłanowi
W 43. rocznicę tragicznej śmierci i 91. rocznicę urodzin ks. Romana Kotlarza
w Koniemłotach, rodzinnej miejscowości śp. księdza, jak co roku, zorganizowano uroczystości upamiętniające osobę bohaterskiego kapłana, obrońcy radomskich robotników w czasie strajków, w czerwcu 1976 roku.

Kwiaty, przed obeliskiem ks. Romana Kotlarza w Koniemłotach, składają:
starosta staszowski Józef Żółciak i wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Batóg.

Członkowie rodziny ks. Romana Kotlarza.
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Oficerowie Państwowej Straży Pożarnej, od lewej: zastępca komendanta
wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Grzegorz Rajca, st. kpt. Janusz
Kaczmarczyk i komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz.

Posłowie, członkowie władz wojewódzkich, samorządowcy, w czasie mszy
świętej, odprawionej w intencji ks. Romana Kotlarza.
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nica, Mirzec, Kunów i Nowa Słupia. Od 26
sierpnia 1961 roku, był proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w
Pelagowie k/Radomia. W dniu 25 czerwca
1976 roku, znalazł się wśród strajkujących robotników Zakładów Metalowych
,,Walter”, błogosławił protestujących, za
co został poddany represjom. Kilka razy
został pobity przez ,,nieznanych sprawców”. Wyczerpany fizycznie i psychicznie
zmarł 18 sierpnia 1976 roku w szpitalu
w Krychnowicach. Żył 48 lat, z czego 22
lata w kapłaństwie. Po mszy pogrzebowej
w Pelagowie, trumnę z ciałem zmarłego
przewieziono do Koniemłotów i zgodnie
z wolą księdza Romana złożono w grobowcu rodzinnym.
Tekst i foto: Jan Mazanka

75 lat temu mieszkańcy Warszawy,
sprzeciwiając się niemieckiej okupacji,
wzniecili powstanie, będące największym tego rodzaju zrywem w Europie.
W rocznicę tych tragicznych wydarzeń,
w całej Polsce odbyły się uroczystości
ku czci walczących o wolność Polaków.
Tę patriotyczną tradycję kultywują
także mieszkańcy Staszowa, którzy we
czwartek 1 sierpnia br. uczcili pamięć powstańców warszawskich w Parku im. Adama Bienia. Staszowskie obchody rocznicy
powstania, odbywające się pod hasłem
„Wspomnienie sierpniowych dni 1944 – w
hołdzie szarym szeregom”, zorganizowało
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit Honore”. W czasie uroczystości uczestniczący w niej mieszkańcy
Staszowa i powiatu staszowskiego, mogli
usłyszeć pieśni patriotyczne, w wykonaniu młodzieży z Klubu Piosenki Rytm w
Staszowie, a także obejrzeć inscenizację
patriotyczną pt. ,,Dziś idę walczyć mamo”.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Liturgii mszy świętej, w intencji ks. Romana Kotlarza, odprawionej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Koniemłotach, przewodniczył i homilię wygłosił ks. biskup Piotr Turzyński z Diecezji Radomskiej.

W Staszowie pamiętano
o rocznicy powstania warszawskiego

Mieszkańcy miasta i powiatu staszowskiego podczas obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w Parku im. Adama Bienia w Staszowie.

Pamiątkowa fotografia przy pomniku upamiętniającym staszowskich oficerów wojska polskiego i policjantów pomordowanych na wschodzie, wiosną 1940 roku
w Katyniu, Charkowie i Miednoje.
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Mieszkańcy stolicy, w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, oddali hołd swoim bohaterom. O godz. 17:00, jak co roku zawyły syreny, ruch uliczny zatrzymał
się na kilka minut.
Następnie kilkadziesiąt tysięcy warszawiaków i przyjezdnych z całego
kraju wzięło udział w marszu powstańczym, który rozpoczął się na Rondzie
Romana Dmowskiego i ulicami: Królewską, Krakowskim Przedmieściem
oraz Miodową, doszedł do Pomnika
Powstania Warszawskiego. Tam złożono kwiaty i zapalono setki zniczy.
Warszawa, jak co roku, nie zapomniała o symbolach powstania, znak ,,Polski Walczącej” można było zobaczyć
niemalże na wszystkich budynkach
użyteczności publicznej, a także na:
autobusach, taksówkach i plakatach.
Uroczystości zakończono ponad dwugodzinnym koncertem, jaki na Placu
Józefa Piłsudskiego, rozpoczął się o
godz. 20:00. Koncert, którego organizatorem było Muzeum Powstania Warszawskiego, w jego większej części, był
transmitowany przez Program I TVP.

Tegoroczny marsz Powstania Warszawskiego odbył się pod hasłem ,,Zrodziła nas powstańcza krew”.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Jednym z uczestników koncertu był prezydent RP Andrzej Duda.

1 sierpnia, po raz 75.

W czasie uroczystości przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego.

Przed Pomnik Powstania Warszawskiego najmłodsi warszawiacy przynoszą kwiaty. W czasie 63 dni walk,
wśród ponad 220 tys. ofiar, było około 30 tys. dzieci, z których 10 tys. nie skończyło jeszcze 10 lat.

Wieczorem, na
Placu Józefa
Piłsudskiego,
odbył się koncert
,,Warszawiacy
śpiewają (nie)
zakazane
piosenki”. Pieśni
powstańcze
ilustrowane były
archiwalnymi
zdjęciami z walk
powstańczych.
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Mieszkańcom malowniczo położonej wioski Ceber, w gminie Bogoria,
nie dane było doczekać w spokoju i bez
ofiar końca wojny. Tam też, w nocy z 4
na 5 sierpnia 1944 roku, w ramach Akcji
,,Burza”, 84 partyzantów III batalionu 2
pp. Legionów Armii Krajowej, rozbiło
batalion Wehrmachtu ochraniający tabor, zdobywając broń, amunicję, środki opatrunkowe, dwie kuchnie polowe
i inne dobra.
W wyniku odniesionych ran, zmarli
następnego dnia: por. Adam Hamerski,
ps. ,,Babinicz” i pchor. Leon Szymański,
ps. ,,Sęp”. Po wycofaniu się żołnierzy AK
ze wsi, w kilka godzin później, weszli do
niej Niemcy. W czasie próby ucieczki zostali zastrzeleni partyzanci Batalionów
Chłopskich: kpr. Józef Kućma, ps. ,,Jodła”,
ur. w 1914 r., szer. Walenty Kućma, ps.
,,Brzoza”, ur. w 1923 r. i szer. Józef Gawlik,
ps. ,,Skała”, ur. w 1923 r. Dla upamiętnienia
tych tragicznych wydarzeń sprzed 75 laty,
w niedzielę 21 lipca br., przed obeliskiem
poległych odprawiono mszę świętą, złożono kwiaty i zapalono znicze. Uroczystość
zorganizował Gminny Ośrodek Kultury
w Bogorii we współpracy z Sandomierskim Kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jak każe tradycja,
nie zabrakło wojskowego poczęstunku.
Patriotyczny charakter uroczystości podkreślały: poczet sztandarowy i pododdział
W dniu 2 września, podobnie jak w
latach ubiegłych, kwiaty przed obeliskiem wzniesionym ku czci pomordowanych złożyli przedstawiciele samorządu
powiatu staszowskiego, wojska i policji
oraz nauczyciele i uczniowie. Wartę honorową wystawili uczniowie klas wojskowych staszowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego.
Czerwony Krzyż, to część lasu w połowie drogi między Staszowem a Osiekiem,
największe miejsce straceń na ziemi świętokrzyskiej w czasie II wojny światowej. Tu
w latach 1940 – 1943, Niemcy rozstrzelali co
najmniej 400 Polaków i 900 Rosjan, żołnierzy Armii Czerwonej z obozów jenieckich w
Sandomierzu i na Świętym Krzyżu. Oprócz
masowych rozstrzeliwań jeńców radzieckich, mordowano tu także Polaków podejrzanych o działalność partyzancką oraz
ukrywających się Żydów. Z dokumentów
Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach, która w pierwszych latach 7-tych ubiegłego stulecia, prowadziła

Liturgię mszy świętej odprawił ks. Jerzy Kubik – proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Kiełczynie.
Wartę honorową pełnili żołnierze 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego.

W 75. rocznicę bitwy w Cebrze

Kwiaty składają: przewodnicząca Rady
Gminy Bogoria Anna Stobnicka, wójt Marcin
Adamczyk i dyr. Rejonu Energetycznego
w Staszowie Jarosław Borowiec.

Kwiaty składają: poseł na Sejm RP Marek Kwitek, wicemarszałek
województwa świętokrzyskiego Marek Jońca, starosta
staszowski Józef Żółciak i radna powiatu Anna Niziałek.

reprezentacyjny 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego z Sandomierza,

a także poczty kombatanckie i strzeleckie.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Kwiaty przed obeliskiem w Czerwonym Krzyżu

Kwiaty składa starosta staszowski Józef Żółciak i członkini Zarządu Powiatu w Staszowie Krystyna Semrau.

śledztwo dotyczące zbrodni w Czerwonym
Krzyżu, ustalono, że pierwsze egzekucje
miały tu miejsce już w drugiej połowie 1940
roku. Dokładna liczba pomordowanych nie
jest możliwa do oszacowania, gdyż Niemcy, zacierając ślady zbrodni, większą część
zbiorowych mogił rozkopali a zwłoki pomordowanych spalili, podobnie jak czynili
to wszędzie tam, gdzie tylko zdążyli przed
nacierającymi wojskami Armii Czerwonej.
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W świadomości osób pamiętających lata
wojny, w szczególności zachowała się tragiczna historia, związana z rozstrzelaniem
kilkudziesięciu osób, uczestników wesela:
kobiet, dzieci i mężczyzn, których hitlerowcy przywieźli samochodami ciężarowymi
zza Wisły. Niestety, informacji dotyczących
bliższych okoliczności tej zbrodni, jak do tej
pory nie udało się ustalić.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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80 lat temu wybuchła II wojna światowa. Dla upamiętnienia rozpoczęcia
tego tragicznego konfliktu, w dniu 17
września br., w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, parlamentarzyści, przedstawiciele Instytutu
Pamięci Narodowej, samorządowcy,
mieszkańcy Staszowa, młodzież szkolna oraz staszowscy regionaliści, zgromadzili się w Parku Legionów, gdzie,
m.in. złożono kwiaty przy pomniku 2
Pułku Piechoty Legionów.
Podczas obchodów, które rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego, odsłonięto tablicę poświęconą żoł-

Tablicę, poświęconą pamięci żołnierzy 22. Dywizji Piechoty Górskiej oraz Grupy Operacyjnej „Jagmin” Armii
„Kraków” odsłonili: burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja
w Staszowie ks. Szczepan Janas oraz naczelnik Oddziału IPN w Krakowie dr Maciej Korkuć.

W Staszowie upamiętniono rocznicę radzieckiej agresji na Polskę

Starostwo Powiatowe w Staszowie reprezentowali: naczelnik Wydziału Edukacji
Kultury i Sportu Grzegorz Wójcikowski oraz skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.

nierzom 22. Dywizji Piechoty Górskiej
oraz Grupy Operacyjnej „Jagmin” Armii
„Kraków”, walczących na terenie Ziemi
Staszowskiej we wrześniu 1939 roku.
W drugiej części uroczystości, jej
uczestnicy, mogli obejrzeć prezentację
umundurowania wojskowego, przygotowaną przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Historycznych „Avito Vivit Honore” oraz
wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych, w wykonaniu Klubu Piosenki „Rytm”
ze Staszowskiego Ośrodka Kultury. Atrakcją wydarzenia była wystawa broni oraz
umundurowania wojskowego z czasów
II wojny światowej. W czasie obchodów
rocznicowych podsumowano także wynik gry terenowej pt. „Tropami historii”,
która wcześniej odbywała się na terenie
Staszowa.
Tekst i foto: Michał Skrętek
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Kwiaty od Wojska Polskiego, od lewej: wojskowy komendant uzupełnień
w Sandomierzu ppłk Artur Gołębiewski oraz kpt. Krzysztof Oszczudłowski i kpt.
Michał Gniewkowski z 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego.

Kwiaty składają przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej: zastępca komendanta Wojewódzkiego PSP
w Kielcach bryg. Grzegorz Rajca, komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz
i st. ogn. Katarzyna Kondek.
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Warta honorowa przed grobem polskich żołnierzy na staszowskim cmentarzu. Wartę honorową pełnili:
żołnierze, służby mundurowe oraz grupa rekonstrukcyjna.

Bóg, Honor, Ojczyzna, Cześć i Chwała Bohaterom! Te hasła najtrafniej oddają przesłanie, jakie towarzyszyło uroczystościom zorganizowanym w całym
kraju, związanym z uczczeniem pamięci
poległych i pomordowanych żołnierzy,
którzy ponieśli śmierć na licznych frontach II Wojny Światowej.
W Staszowie, w dniu 1 września br.,
mieszkańcy również pamiętali o 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Sanktu-

Obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Kwiaty składa zastępca komendanta wojewódzkiego
PSP w Kielcach, przewodniczący Rady Powiatu
w Staszowie bryg. Grzegorz Rajca.

W dniu 12 września br., Stowarzyszenie Historyczno – Archeologiczne im. 2
Pułku Piechoty Legionów w Staszowie,
zorganizowało w Wiśniówce uroczystość
odsłonięcia krzyża z tablicą upamiętniającą miejsce śmierci na polu chwały 5 żołnierzy wojny obronnej 1939 roku.
W czasie walk wrześniowych, w dniu 12
września w Wiśniówce, w miejscu postawienia krzyża poległo 4 żołnierzy 75.
Chorzowskiego Pułku Piechoty. Pułk,
pod dowództwem płk. dypl. Stanisława Habowskiego, walczył w składzie
23. Górnośląskiej Dywizji Piechoty,
którą dowodził płk Władysław Powierza. W południe, w wyniku wymiany
ognia z Niemcami, polegli: Antoni Kita,
Mieczysław Podsiadły, Stefan Gach i
Stefan Lewandowski. W staszowskim
szpitalu zmarł z ran piąty żołnierz 75.
Chorzowskiego Pułku Piechoty Alojzy
Dera. Krzyż poświęcił oraz modlitwę
za poległych odmówił proboszcz para-

Kwiaty składa delegacja powiatu staszowskiego:
sekretarz Jan Sikora i radny Andrzej Kruzel.

arium św. Jana Pawła II w Staszowie, którą
odprawili proboszcz parafii św. Bartłomieja
ks. kan. Szczepan Janas i proboszcz parafii
św. Barbary ks. kan. Edward Zieliński. Oprawę muzyczną mszy zapewnili gościnnie
występujący artyści z Filharmonii w Tarnopolu na Ukrainie.
Druga część obchodów wybuchu II
wojny światowej, odbyła się na cmentarzu
parafialnym w Staszowie, przed grobem
żołnierzy polskich. W uroczystości licznie
uczestniczyli: samorządowcy, młodzież
szkolna, nauczyciele, działacze społeczni i przedsiębiorcy. Po złożeniu kwiatów
i zapaleniu zniczy, w montażu słowno-muzycznym ,,Był taki wrzesień...”, wystąpili harcerze z Hufca ZHP im. T. Kościuszki
w Staszowie.
Tekst i foto: Paulina Majczak

Uroczystość patriotyczna w Wiśniówce
fii pw. św. Bartłomieja w Staszowie ks. kan.
Szczepan Janas. Historię walk 75 Chorzowskiego Pułku Piechoty w czasie kampanii
wrześniowej na ziemi staszowskiej przedstawił Bernard Porębski, po czym delegacje: samorządowców, szkół, Nadleśnictwa
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Staszów i stowarzyszeń złożyły pod krzyżem kwiaty i znicze. W ten sposób oddano
hołd poległym żołnierzom, w 80. rocznicę
ich śmierci w obronie Ojczyzny. Chwała Bohaterom, Cześć ich pamięci.
Tekst i foto: Paulina Majczak

Pamiątkowa fotografia organizatorów i uczestników uroczystości.
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Marsz, z udziałem: członków rodziny
Radziwiłłów, żołnierzy 3. Batalionu Radiotechnicznego w Sandomierzu i 10.
Świętokrzyskiej Brygady Terytorialnej,
staszowskich harcerzy oraz uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, rozpoczął się w staszowskim parku przy pomniku ,,Bohaterom walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. Blisko 15-kilometrowa trasa,
wiodła przez Sichów Duży i Rytwiany do
klasztoru pokamedulskiego w Pustelni
Złotego Lasu, miejsca ostatecznego spoczynku por. Artura Radziwiłła. Książę Artur
Radziwiłł, w stopniu podchorążego rezerwy, brał także udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. W czasie walk
pod Kijowem został ranny, a jego odwaga i umiejętność dowodzenia na froncie,
zostały uhonorowane dwoma Krzyżami
Walecznych. We wrześniu 1939 roku, por.
Artur Radziwiłł dowodził 2. kompanią 1.
Pułku Piechoty Legionów. Po ciężkich walkach w Górach Borowskich, w czasie przebijania się pułku do Twierdzy Modlin, zginął 13 września pod Ołtarzewem. Został
pochowany w zbiorowej mogile wraz z
żołnierzami swojej kompanii. Wiosną 1940
roku, staraniem żony Krystyny, ciało por.
Radziwiłła zostało przeniesione do krypty
rodzinnej, w klasztorze pokamedulskim w
Rytwianach.
Za bohaterską postawę w czasie walk
wrześniowych śp. por. Artur Radziwiłł, zo-

Przed pomnikiem ,,Bohaterom walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”, warty honorowe żołnierzy
10. Świętokrzyskiej Brygady Terytorialnej i 3. Batalionu Radiotechnicznego w Sandomierzu.

Szlakiem Artura Radziwiłła i 2 Pułku Piechoty

W związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej w całym kraju organizowane są uroczystości patriotyczne, przypominające tamte tragiczne wydarzenia
i bohaterów walk wojny obronnej 1939 roku. W ten kalendarz wydarzeń wpisał się
także marsz szlakiem por. rez. WP Artura Radziwiłła, właściciela dóbr rytwiańskich.
stał nominowany przez płk.
Ludwika Czyżewskiego - dowódcę 2 Pułku Piechoty Legionów, do odznaczenia Krzyżem
Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Krzyż, staraniem władz
powiatu staszowskiego, został przekazany, w maju 2000
roku, synowi księcia Artura
Maciejowi, przez kanclerza orderu gen. Stanisława Nałęcza-Komornickiego, który 10 lat
później zginął w katastrofie
smoleńskiej.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości, składanie kwiatów przed
pomnikiem rozpoczęli: starosta staszowski Józef Żółciak, burmistrz
miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa
Kondek, komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz
i st. ogn. Katarzyna Kondek.

W krypcie rodzinnej, przy grobie por. Artura Radziwiłła, złożono kwiaty.
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O potrzebie przywracania pamięci o bohaterach walk wrześniowych,
mówił starosta staszowski Józef Żółciak.

Pierwszy etap marszu zakończył się w Sichowie Dużym.

Pamiątkowa fotografia członków rodziny Radziwiłłów, władz samorządowych,
pedagogów i uczestników marszu.
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„Sachem” Henryka Sienkiewicza,
„Rozdziobią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego, czy „Dym” Marii
Konopnickiej – fragmentów tych właśnie nowel mogli wysłuchać, w poniedziałek 9 września br., zgromadzeni
w ogrodzie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Staszowie, podczas kolejnej, 8. edycji „Narodowego czytania”.

W ogrodzie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, podczas 8. edycji
„Narodowego czytania”, zgromadzili się miłośnicy literatury.

Narodowe czytanie już po raz 8
Fragmenty twórczości polskich nowelistów czytała,
m.in. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Staszowie Ewa Cygan.

W środę, 11 września br., w Starostwie staszowskim, odbyło się posiedzenie Powiatowego Szkolnego
Związku Sportowego w Staszowie.
Podczas zebrania, przewodniczący
PSZS Jacek Więckowski, przedstawił sprawozdanie z realizacji imprez
sportowych, jakie odbyły się w roku
szkolnym 2018/2019, a także podsumował wojewódzką rywalizację sportową staszowskiej młodzieży.
W tymże roku, Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w Staszowie, zorganizował łącznie 40 zawodów sportowych, w różnych dyscyplinach, w
których udział wzięło 2 tys. 508 osób.

Tę chlubną tradycję rozpoczęto
w 2012 roku, kiedy to wszyscy mogliśmy zaczytać się w klasycznym dziele
polskiego romantyzmu, „Panu Tadeuszu”, autorstwa Adama Mickiewicza.
W kolejnych latach czytano dzieła takich
polskich twórców, jak m.in.: Aleksander

Fredro, Henryk Sienkiewicz, czy Bolesław
Prus.
W tym roku sięgnięto po nowele, które
w tym roku zgromadzonym przed budynkiem staszowskiego LO, przypomnieli: pedagodzy, uczniowie oraz absolwenci szkoły.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Z obrad Powiatowego SZS
Na terenie powiatu staszowskiego zorganizowano: 8 finałów wojewódzkich
igrzysk dzieci i młodzieży szkolnej oraz
6 wydarzeń sportowych o randze półfinału wojewódzkiego. Puchary, medale i dyplomy, jakie odebrali zwycięzcy
rywalizacji, sfinansowano ze środków
Starostwa Powiatowego w Staszowie,
a także samorządów miast i gmin oraz
gmin, na terenie których odbywały się
te wydarzenia.
W posiedzeniu uczestniczyli nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół

Posiedzenie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Staszowie
rozpoczął przewodniczący PSZS Jacek Więckowski, przedstawiając porządek
zebrania oraz sprawozdanie z realizacji imprez sportowych, jakie odbyły się
w minionym roku szkolnym.
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powiatu staszowskiego, a także zaproszeni goście, wśród których byli: wicestarosta staszowski Leszek Guzal, dyrektor
Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Jan Ungeheuer oraz Grzegorz
Wójcikowski – naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w Starostwie staszowskim. Podczas spotkania ustalono
także powiatowy kalendarz imprez sportowych, dla szkół wszystkich szczebli, na
rok szkolny 2019/2020.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Wśród zaproszonych gości był wicestarosta staszowski Leszek Guzal.
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W drugiej dekadzie
lipca, podobnie jak w latach ubiegłych, począwszy od 2002 roku, 42 uczniów Polskiej
Sobotnio-Niedzielnej Szkoły w Winnicy na Ukrainie, wraz z 8 opiekunami,
przebywało na tygodniowych wakacjach w powiecie staszowskim.
Ukraińscy goście, jak zwykle, zamieszkali w Internacie Zespołu Szkół w
Staszowie, a w programie pobytu, oprócz
zajęć sportowych i pływania na basenie
Powiatowego Centrum Sportowego,
znalazły się wycieczki do: Krakowa, Kielc,
Szydłowa, Kurozwęk oraz Pacanowa z
pobytem w Europejskim Centrum Bajek.
W czasie pobytu w Staszowie,
uczniowie z Winnicy włączyli się także w
realizację projektu pt. ,,Zasłużeni dla Polski”, z programu ,,Niepodległa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt, napisany w Wydziale Promocji
i Współpracy z Zagranicą w Starostwie
staszowskim, ma na celu promocję 14
wybitnych Polaków, na czele z marszałkiem Józefem Piłsudskim, zasłużonych w
budowie: militarnych, ekonomicznych,
gospodarczych i kulturowych struktur
Rzeczypospolitej, po jej wskrzeszeniu w
1918 roku, po 124 latach zaborów.
Cztery postacie bezpośrednio lub
pośrednio związane są z powiatem staszowskim, natomiast dziesięciu bohaterów, na czele z Ignacym Janem Paderewskim, pochodzi z Podola. O tych właśnie
postaciach i ich dorobku, uczniowie z
Winnicy będą zbierać u siebie informacje, które zostaną wykorzystane do
opracowania katalogu wystaw, jakie po
zakończeniu projektu, zostaną przekazane do Muzeum Ziemi Staszowskiej, a
także do Polskiej Sobotnio-Niedzielnej
Szkoły w Winnicy, działającej przy Kongresie Polaków Podola.
Tradycyjnie, z ukraińskimi gośćmi
spotkał się starosta staszowski Józef Żółciak, wraz z naczelnikami Wydziałów w
Starostwie. Oprócz wymiany informacji
i wrażeń z pierwszych dni pobytu młodych Ukraińców w naszym powiecie,
większość z nich w Polsce była po raz
pierwszy, nakreślono plany współpracy
na rok obecny i przyszły, kiedy to planowane jest oddanie do użytku nowego budynku szkoły w Winnicy, na co już
teraz delegacja powiatu staszowskiego
została zaproszona.

Ukraińskich uczniów i ich opiekunów powitał starosta staszowski Józef Żółciak. Z prawej: kierownik
grupy z Winnicy Julia Griaznowa, z lewej: naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie
staszowskim Grzegorz Wójcikowski.

Uczniowie z Ukrainy w powiecie staszowskim

Ukraińscy uczniowie ze swoimi opiekunkami w czasie spotkania w Starostwie staszowskim.

Przed Starostwem zdjęcie z banerem projektu ,,Zasłużeni dla Polski”, realizowanego wspólnie z Polską
Sobotnio-Niedzielną Szkołą w Winnicy.

Tekst i foto: Jan Mazanka i Michał Skrętek.
Ukraińska grupa w Zespole Pałacowym Kurozwęki.
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Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

O projekcie w Winnicy

W konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej
w Winnicy, przed portretem jednego z bohaterów
projektu Ignacego Jana Paderewskiego, który
urodził się w 1860 roku w pobliskiej Kuryłówce.
Od lewej: wicekonsul Magdalena Arsenicz –
kierownik Wydziału Współpracy z Polakami za
Granicą, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej,
wicekonsul ds. polityczno-ekonomicznych
Agnieszka Góralska i naczelnik Wydziału
Promocji i Współpracy z Zagranicą w Starostwie
staszowskim Jan Mazanka.

Jednym z czterech partnerów,
realizujących
projekt
powiatu
staszowskiego pt. ,,Zasłużeni dla
Polski”, z programu ,,Niepodległa”
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, jest Sobotnio-Niedzielna Szkoła przy Konfederacji Polaków
Podola w Winnicy na Ukrainie.
Tam też, w dniach 9 – 11 sierpnia br.
realizowano kolejny etap zdania, polegający na zebraniu informacji na temat 10
bohaterów projektu, miejscem urodzenia
i działalnością związanych z Podolem.
Zebrane w winnickich bibliotekach i
archiwach informacje na temat ww. postaci, wzbogacą dotychczas zgromadzony materiał projektu, z którego powstaną
dwie jednakowe ekspozycje wystawowe,
na które złożą się 2 obrazy, zdjęcia bohaterów projektów oraz katalogi wystawy w językach: polskim, ukraińskim i angielskim.
Jeden z finalnych produktów projektu zostanie przekazany Polskiej Sobotnio–Niedzielnej Szkole przy Kongresie Polaków
Podola w Winnicy, a drugi do Muzeum Ziemi Staszowskiej.
Zakończenie projektu planowane jest w połowie października br., a
jego promocja w szkołach powiatu
staszowskiego oraz miasta Winnica, dla
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i innych zainteresowanych środowisk,
potrwa do końca bieżącego roku.
Tekst i foto: Jan Mazanka
oraz foto: Arch. Konsulatu Generalnego
RP w Winnicy.

Na ul. Sobornej, przed tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego z bohaterów projektu. Marszałek
przebywał w Winnicy w maju 1920, w czasie marszu na Kijów, podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Winnica na Ukrainie, 11 sierpnia br. Uczniowie Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkoły przy Kongresie
Polaków Podola zebrali dodatkowe materiały, dotyczące działalności i dorobku 10 bohaterów projektu
pochodzących z Podola.

Uczniowie i rodzice promują projekt przed pomnikiem Jana Pawła II przy kościele ojców kapucynów w Winnicy.
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Doroczny kiermasz ,,Leśna Apteka” w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, który odbył się w niedzielę
29 września br., jak zawsze cieszył
się popularnością zarówno wśród
producentów jak i amatorów zdrowej żywności, którzy zachęceni słoneczną pogodą licznie zjechali do
Rytwian.
Tradycyjnie rozpoczęto mszą świętą w klasztorze pokamedulskim, której
przewodniczył i homilię wygłosił ks. senior prałat dr Stanisław Szczerek z Ożarowa . Po zakończeniu liturgii, dyrektor
Pustelni ks. kan. Wiesław Kowalewski,
poinformował wiernych o inicjatywach
rozbudowy i rewitalizacji kompleksu
poklasztornego, jakie udało się zrealizować w ostatnich latach oraz podsumował swoją 19-letnią działalność w rytwiańskim klasztorze. Ks. kan. Wiesław
Kowalewski podziękował także licznym
donatorom klasztoru i współpracownikom, a także przedstawicielom władz
rządowych, wojewódzkich oraz samorządowych, za włączanie się w realizację kolejnych etapów odbudowy i
remontów, realizowanych ze środków
unijnych i krajowych. Dla najbardziej
zasłużonych osób przygotowano złote i

Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. senior prałat dr Stanisław Szczerek
z Ożarowa.

Leśna Apteka po raz 14.

Uczestnikami spotkania w auli Pustelni Złotego Lasu, byli, m.in.: poseł na Sejm Marek Kwitek, starosta
staszowski Józef Żółciak, ojciec dr Marian Puchała – superior klasztoru na Świętym Krzyżu, ks. senior prałat
dr Stanisław Szczerek, dr Cezary Jastrzębski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
oraz przedsiębiorcy i członkowie stowarzyszeń z powiatu staszowskiego.

Wykład na temat historii 9 Pomników Kultury
z terenu województwa świętokrzyskiego, wygłosił
dr Cezary Jastrzębski z Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach.

O przyszłości i potencjale Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach mówili: architekt Włodzimierz Pedrycz –
kierownik kieleckiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Andrzej Pruś - przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego.

Na temat wspierania przez rząd rewitalizacji
zabytków mówił poseł Marek Kwitek.
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srebrne medale oraz dwie statuetki, które
zostaną wręczone: prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie i wicepremierowi, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego
Piotrowi Glińskiemu. Medal nawiązuje

do wpisania na listę POMNIK HISTORII
Zespołu Klasztornego Pustelnia Złotego
Lasu w Rytwianach. Wpisu dokonano
Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, z dnia 10
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Srebrne medale Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach otrzymali, m.in.:
przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, prezes
Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak i były komendant wojewódzki PSP
w Kielcach bryg. Wiesław Woszczyna.

grudnia 2018 r.
Na temat starań o wpisanie Pustelni
na tę prestiżową listę, a także o pozostałych 8 pomnikach w województwie
świętokrzyskim, m.in. Świętego Krzyża,
Wiślicy, Sandomierza i Opactwa Cystersów w Wąchocku, w swoim wykładzie
mówił dr Cezary Jastrzębski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Następnie ks. kan. Wiesław Kowalewski
wręczył medale osobom, mającym znaczący wkład w procesie rewitalizacji zespołu pokamedulskiego w Rytwianach.
Występy artystyczne na scenie, ustawionej obok licznych stoisk ze zdrową
żywnością oraz z innymi produktami
zdrowotnymi wytwarzanymi na bazie
naturalnych składników, rozpoczął zespół folklorystyczny dzieci i młodzieży
z Rytwian, a gwiazdą wieczoru był Damian Holecki z zespołem.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Część artystyczną rozpoczął dziecięcy zespół folklorystyczny z Rytwian.

Liczne kramy oferowały zdrową ekologiczną żywność. W ofercie znalazły się także miody, herbaty ziołowe
i produkty zielarskie.

Seniorzy
nad morzem
Każdego roku, Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów w Szydłowie,
organizuje dla swoich członków
atrakcyjne wyjazdy integracyjne.
Tym razem był to dwutygodniowy
pobyt w Ustroniu Morskim, w powiecie kołobrzeskim, miejscowości letniskowej z kąpieliskiem i przystanią.
Atrakcjami Ustronia, są nie tylko morze i plaża wyróżniona certyfikatem
„Błękitnej Flagi”, ale także kilkusetletnie lasy z drzewostanem, jakiego nie
można spotkać na ziemi świętokrzyskiej. Dodatkową atrakcją pobytu była
wycieczka kolejką turystyczną do nadmorskiej miejscowości Sianożęty, po-

łożonej nad Zatoką Pomorską oraz
do rzeki Czerwonej, która swą
nazwę wzięła od
charakterystycznej barwy wody,
s p o wo d o w a n e j
budową geologiczną jej zlewni,
z dominacją glin
o takim właśnie
kolorze.
Zarząd
Stowarzyszenia
EiR w Szydłowie
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W dniach, od 8 do 22 czerwca br., pięćdziesięcioro emerytów i rencistów
z Szydłowa, odpoczywało w Ustroniu Morskim.
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Członkowie władz łowieckich, samorządowcy, myśliwi i uczestnicy festynu w czasie jego rozpoczęcia.

Mimo, że dzień św. Huberta przypada 3 listopada, to myśliwi ziemi staszowskiej i tarnobrzeskiej swojego patrona uczcili już w niedzielę 22 września br.
,,Staszowskie spotkania z kulturą łowiecką”, rozpoczęto o godz. 11:30, mszą
świętą w kościele pw. św. Barbary w Staszowie, gdzie liturgii mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił duszpasterz świętokrzyskich myśliwych i leśników
ks. Franciszek Berak.

Trzeci ,,Hubertus” za nami
Po zakończeniu mszy świętej, myśliwi i zaproszeni goście przeszli na teren
Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego
,,Zalew nad Czarną”. Imprezę otworzył
łowczy okręgowy Polskiego Związku
Łowieckiego w Tarnobrzegu Robert Bąk,

Gratulacje myśliwym i życzenia udanej zabawy
złożyła poseł Anna Krupka.

O znaczeniu dla ekosystemu należycie prowadzonej
gospodarki łowieckiej, mówił dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
dr inż. Andrzej Matysiak.

O swoim hobby, jakim jest zbieranie grzybów,
mówił wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego Marek Strzała.

Podobne życzenia złożył poseł Andrzej Kryj.

Pozdrowienia myśliwym, leśnikom i wszystkim
uczestnikom festynu przekazał wicestarosta
staszowski Leszek Guzal.

48

Wicestarosta staszowski Leszek Guzal i łowczy okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu Robert Bąk wręczyli nagrody
laureatkom konkursu na najlepsze pierogi z sarniny.

POWIAT STASZOWSKI - nr 76 - wrzesień 2019 r.

po czym osobom zasłużonych w organizacji staszowskich ,,Spotkań z kulturą
łowiecką”, wręczono pamiątkowe statuetki. Następnie, życzenia władzom Okręgowego Związku PZŁ w Tarnobrzegu,
Zarządom Kół Łowieckich i myśliwym,
złożyli posłowie na Sejm, samorządowcy
i przedstawiciele władz łowieckich i dyrekcji Lasów Państwowych.
Uczestnicy festynu z zainteresowaniem wysłuchali występu Zespołu Sygnalistów Myśliwskich ,,Raróg” z Tarnobrzega
oraz wabiarzy, a także koncertu Zespołu
Muzyki Myśliwskiej ,,DeLuxe” oraz obejrzeli pokaz sokolniczy i psów myśliwskich.
Jedną z atrakcji festynu, był konkurs na
najlepsze pierogi z sarniny, który wygrało
Koło Gospodyń Wiejskich z Czajkowa Południowego. Stoiska edukacyjne wystawiły:
Nadleśnictwo Staszów i ,,Klub Dian Wadera” działający przy Zarządzie Okręgowym
Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu. Swoje namioty, w których nie tylko
prezentowano trofea myśliwskie, ale także
częstowano potrawami i wędlinami z dzi-

Z kotła ,,Dobra z lasu”, serwowano bezpłatny gulasz z sarniny.

czyzny, ustawiły Koła Myśliwskie: ,,Głuszec”
Tarnobrzeg, ,,Szarak” Bogoria, ,,Odyniec”
Kielce, ,,Knieja” Sichów, ,,Dzik” Połaniec,
,,Cietrzew” Osiek, ,,Bór” Rytwiany i ,,Bażant”
Łubnice i Wojskowe Koło Łowieckie ,,Oręż
Sandomierz”. Popularność, jaką cieszyły
się potrawy z dziczyzny, serwowane bez-

W czasie pokazu tresury psów myśliwskich.

płatnie wśród wszystkich uczestników
imprezy oraz ,,myśliwski klimat” w czasie
realizacji poszczególnych punktów programu, są najlepszą rekomendacją dla organizacji następnego ,,Hubertusa”, w roku
przyszłym.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Stoisko promocyjne powiatu staszowskiego.

Pogoda i publiczność dopisały.
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W tym roku, dla uczczenia 80.
rocznicy wybuchu II wojny światowej, szydłowscy strzelcy zmienili
program zajęć wakacyjnych. Zrezygnowano z tradycyjnego udziału
w zlocie drużyn strzeleckich na wybrzeżu koło Gdyni, na rzecz podróży
do: Mokrej, Warszawy i Krakowa.
W pierwszą podróż, w dniu 8 lipca
br., szydłowscy strzelcy udali się do
Częstochowy i dalej do Mokrej, miejsca
jednej z pierwszych i najkrwawszych
bitew 1 września 1939 roku, gdzie
Wołyńska Brygada Kawalerii, pod dowództwem płk dypl. Juliana Filipowicza, stawiła opór 4 Niemieckiej Dywizji
Pancernej, niszcząc na przedpolu ponad 100 czołgów i pojazdów mechanicznych.
Następnie w Krakowie, w dniu 15
lipca br., strzelcy tradycyjnie zaciągnęli
warty honorowe w Grobach Królewskich, przy trumnie marszałka Józefa
Piłsudskiego i sarkofagu pary prezydenckiej śp. Marii i Lecha Kaczyńskich.
Z kolei w Warszawie, w dniu 18 lipca
br., zaciągnięciem wart honorowych
i wystawieniem pocztów sztandarowych przed Grobem Nieznanego Żołnierza, uczczono poległych żołnierzy
na wszystkich frontach obydwu wojen
światowych. W związku ze zbliżającą się 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, większość czasu
przeznaczonego na wizytę w stolicy, poświęcono na zwiedzenie Muzeum Powstania i miejsc związanych
z tym tragicznym zrywem, okupionym
śmiercią ponad 200 tys. mieszkańców
Warszawy i samych powstańców. Znicze zapalono na grobach powstańczych na Wojskowych Powązkach, jak
również przed pomnikiem Powstania
Warszawskiego na Placu Krasińskich.
Nie zapomniano także o poległych w
katastrofie smoleńskiej, a także o twór-

Wakacyjne spotkanie z historią rozpoczęto od wyjazdu w dniu 8 lipca br., do Częstochowy i wizyty
w klasztorze na Jasnej Górze.

Z wakacyjnej lekcji historii
szydłowskich strzelców

Z Częstochowy strzelcy udali się do Mokrej, miejsca krwawej bitwy, jaką w dniu 1 września 1939 roku,
Wołyńska Brygada Kawalerii, wsparta oddziałami wydzielonymi stoczyła z 4. Niemiecką Dywizją Pancerną.

Przy sarkofagu śp. pary prezydenckiej: Marii i Lecha Kaczyńskich.
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Przy grobach powstańców warszawskich na Wojskowych Powązkach.
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cy niepodległego państwa polskiego
marszałku Józefie Piłsudskim, którego
pomnik stoi przed Dowództwem Garnizonu Warszawa
Realizacja wakacyjnego spotkania
z historią nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc sponsorów, którymi w
tym roku byli: Starostwo Powiatowe w
Staszowie, Urząd Miasta i Gminy Szydłów, Kongres Polaków w Szwecji, Ekoplon S.A. w Grabkach Dużych, Emizet
Sp. z o.o. w Szydłowie, Bank Spółdzielczy w Szydłowie oraz Elchłod Poniewierski Kielce. Wszystkim ww. darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Poczet sztandarowy Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego i warty przed
Pomnikiem Powstania Warszawskiego.

Tekst i foto: Szydłowscy strzelcy

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Dziewięćdziesięciu sześciu uczniów
wzięło udział w Quizie Historycznym pt.
„Gramy dla Niepodległej”, rozegranym
20 września br., dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 15-lecie obecności naszego
kraju w strukturach Unii Europejskiej.
Wśród zaproszonych gości byli., m.in.:
doradca wojewody świętokrzyskiego
Anna Paluch, świętokrzyski wicekurator
oświaty Katarzyna Nowacka, starosta staszowski Józef Żółciak, wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk
oraz naczelnik Wydziału Edukacji
Kultury i Sportu w Starostwie staszowskim Grzegorz Wójcikowski.
Quiz składał się z 2 rund,
podczas których uczestnicy musieli odpowiedzieć na 30 pytań,
dotyczących historii Polski oraz
15, sprawdzających wiedzę z zakresu historii Unii Europejskiej.
W wyniku zmagań I miejsce zajął Zespół Szkół Ekonomicznych
w Staszowie, II miejsce przypadło
Liceum
Ogólnokształcącemu

W czasie wyjazdów, strzelcy reprezentowali powiat staszowski oraz miasto i gminę Szydłów.

W Staszowie „grali dla niepodległej”
w Staszowie, III lokatę uzyskali uczniowie
Zespołu Placówek Oświatowych w Koniemłotach. Impreza ta, była jednym z 13
takich wydarzeń w województwie świętokrzyskim. Trzy drużyny z każdego powiatu
przechodzą do finału, który odbędzie się
w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim
w Kielcach w dniu 9 października br.
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Uczestnicy quizu oraz zaproszeni
goście, obejrzeli także okolicznościową
wystawę, pt. „15 lat Polski w Unii Europejskiej”, przygotowaną przez wojewodę
świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek i Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Zwycięzcy patriotycznej rywalizacji i zaproszeni goście, po rozdaniu nagród.
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W 80. rocznicę Wojny Obronnej 1939 roku
Fotorelacja z rekonstrukcji osieckiej bitwy cd. ze str 1 i 34

W żołnierzy Wehrmachtu wcielili się rekonstruktorzy ze Śląska.

Rekonstruktorzy w mundurach żołnierzy z 1939 roku maszerują na pozycje.

Niemiecki atak na polskie pozycje.

W pokazie kawaleryjskim ułani Kieleckiego
Ochotniczego Szwadronu Kawalerii
im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich.

Kontratak na wdzierających się do Osieka Niemców, poprowadził osobiście dowódca 201 pp ppłk Władysław
Adamczyk. Natarcie, wsparte silnym ogniem artylerii, przyniosło rezultaty, Niemcy zostali wyparci z Osieka.

Podczas prezentacji uczestników i sprzętu.
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Atrakcją inscenizacji było użycie ładunków pirotechnicznych.

Pierwszą w historii powiatu staszowskiego inscenizację historyczną obejrzało
ponad 2 tys. osób.
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