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Kardynał Stefan Wyszyński
i matka Elżbieta Róża Czacka
błogosławionymi kościoła katolickiego.
Główne uroczystości beatyfikacyjne odbyły się 12 września br. w Świątyni
Opatrzności Bożej w Warszawie.
Nowi błogosławieni pozostawili wzór służby konkretnemu potrzebującemu człowiekowi, również wówczas, kiedy nikt się nim nie zajmuje i wydaje
się, że zwycięża obojętność – tak o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim i bł. matce
Elżbiecie Róży Czackiej mówił w homilii podczas uroczystej beatyfikacji delegat papieża Franciszka, kard. Marcello Semeraro. – Niech nowi błogosławieni będą potężnymi orędownikami dla tego zasłużonego Narodu, niech będą
światłem dla władz państwowych i samorządowych oraz niech wspomagają
Kościół w Polsce w ciągłej wierności Ewangelii Chrystusa – zakończył swoje
wystąpienie.
Proces beatyfikacyjny ks. kard. Stefana Wyszyńskiego trwał w sumie 30 lat,
od 1989 do 2019 roku. Kościół będzie wspominał jego osobę 28 maja, w dzień
śmierci ks. kardynała. Proces beatyfikacyjny matki Elżbiety Róży Czackiej rozpoczął się w grudniu 1987, a zakończył oficjalnie w październiku 2020 roku.
Kościół będzie wspominał błogosławioną w dniu 9 maja, w dzień pogrzebu.

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego w Staszowie
Tegoroczna wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2021/2022, odbyła się 1 września br. w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i była częścią całorocznych uroczystości poświęconych Patronowi szkoły w związku
z rychłą beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia. Uroczystą inaugurację rozpoczęto mszą świętą w Sanktuarium Jana Pawła II w
Staszowie, którą odprawił i homilię wygłosił biskup sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: biskup sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz, poseł na Sejm RP Anna Krupka, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz
Mądzik, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Jarosław Molisak, starosta staszowski Józef Żółciak, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć i komendant powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz.
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Posiedzenie odbyło się 30 września
br. Do zaproponowanego przez przewodniczącego Rady porządku obrad,
starosta staszowski Józef Żółciak zgłosił wniosek w sprawie procedowania
projektu pierwszej uchwały po dokonanych zmianach.
W sumie przyjęto pięć projektów
uchwał, które dotyczyły: • wyrażenia
zgody na wydzierżawienie lokalu użytOd lewej: wiceprzewodniczący Rady Romuald Zgrzywa, prowadzący obrady przewodniczący Grzegorz
kowego, • wyboru biegłego rewidenta
Rajca i wiceprzewodniczący Stanisław Batóg.
do badania sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za lata 2021
i 2022, • zmiany Uchwały Nr XXXI/11/21
Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku, • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Staszowskiego na lata 2021 – 2027, •
zmian w budżecie na 2021 rok.
Po przegłosowaniu projektów uchwał
skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska
przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego,
oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
Do zaproponowanego porządku obrad jedną uwagę zgłosił starosta staszowski Józef Żółciak. Z lewej:
o przebiegu realizacji przedsięwzięć, a
członek Zarządu Powiatu Zbigniew Wiącek i wicestarosta Leszek Guzal.
także informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Staszowie, za
pierwsze półrocze 2021 roku.
Wnioski i oświadczenia
radnych dotyczyły: przebiegu szczepień w gminach powiatu staszowskiego, przejść
dla pieszych w Jurkowicach,
finansów
przekazanych
przez farmę wiatrową w gminie Bogoria i remontów dróg Radni powiatu, od lewej: Adam Siekierski, Michał Skotnicki, Jerzy Chudy, Anna Niziołek, Anna Kosowicz i Andrzej Kruzel.
z tym związanych, wykonania zabezpieczeń na odcinku
drogi powiatowej Grzybów
– Wymysłów, umieszczenia
słupków drogowych na odcinku Sielec – Niziny, poprawy pobocza drogi powiatowej przy torach kolejowych
w Koniemłotach, sytuacji
ratowników medycznych w
staszowskim szpitalu, możliwości pozyskania środków z
programów wojewódzkich
oraz remontu dróg powiatowych i zabytkowego mostu
w Szydłowie.

36. sesja Rady Powiatu w Staszowie

Tekst i foto:
Jan Mazanka

Radni powiatu, od lewej: Zbigniew Bąk, Mariusz Zyngier, Jolanta Wójtowicz, Krystyna Semrau, Janusz Bąk, Zbigniew
Wiącek, wicestarosta Leszek Guzal i starosta staszowski Józef Żółciak.
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Posiedzenie odbyło się w dniu 13
sierpnia br. Do zaproponowanego przez
przewodniczącego Rady Grzegorza Rajcę porządku obrad nie zgłoszono uwag
ani dodatkowych punktów.

Na początku obrad komendant Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Sandomierzu ppłk
Artur Gołębiowski udzielił informacji dotyczącej
procedur powołania do ochotniczych form służby
wojskowej oraz warunków jej pełnienia.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej
sesji radni wysłuchali informacji komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w
Sandomierzu ppłk. Artura Gołębiowskiego, dotyczącej procedur powołania do
ochotniczych form służby wojskowej oraz
warunków jej pełnienia. Przewodniczący
Rady Powiatu Grzegorz Rajca wręczył na
ręce ppłk. Artura Gołębiowskiego życzenia
dla pracowników WKU w Sandomierzu z
okazji przypadającego w dniu 15 sierpnia
Święta Wojska Polskiego.
Następnie Piotr Kowalski z Nadzoru
Wodnego w Staszowie oraz Bogusław
Domka z Nadzoru Wodnego w Sandomierzu, zapoznali radnych z rocznym sprawozdaniem z działań podejmowanych w roku
2020 na terenie powiatu staszowskiego
przez Nadzór Wodny w Staszowie, w Połańcu i w Sandomierzu.
Podczas posiedzenia radni przegłosowali 18 projektów uchwał, które dotyczyły:
1. zmiany Uchwały Nr XXXII/16/21
Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 maja
2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat
Staszowski,
2. zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w
Staszowie oraz dyrektora Zespołu Szkół im.
Stanisława Staszica w Staszowie ( 2 uchwały ),
3. udzielenia pomocy finansowej
po 6 tys. zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP gminom: Staszów, Po4

Z obrad 35. sesji
Rady Powiatu w Staszowie

Przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca podziękował komendantowi Arturowi
Gołębiowskiemu za dotychczasową współpracę oraz przekazał okolicznościowe pismo z życzeniami od
Rady i Zarządu Powiatu z okazji Święta Wojska Polskiego. Ppłk. Artur Gołębiowski w związku ze zmianą
miejsca pracy podziękował władzom Powiatu staszowskiego za wieloletnią współpracę.

Kierownik Nadzoru Wodnego w Staszowie Piotr
Kowalski, zapoznał radnych z rocznym sprawozdaniem
z działań podejmowanych w roku 2020.

Roczne sprawozdanie z działań podejmowanych
przez Nadzór Wodny w Sandomierzu złożył
Bogusław Domka.

łaniec, Osiek, Rytwiany, Bogoria, Łubnice,
Oleśnica, Szydłów ( 8 uchwał ),
4. zmiany Uchwały Nr XXXIII/33/21
Rady Powiatu w Staszowie z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Szydłów, dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej
w kwocie do 75 tys. zł na remont odcinka
sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
5. zmiany Uchwały Nr XXXIII/31/21
Rady Powiatu w Staszowie z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Łubnice, dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej
w kwocie 74 tys. 400 zł na budowę sieci
wodociągowej w miejscowości Wilkowa,
6. udzielenia pomocy finansowej
Gminie Połaniec w kwocie 4 tys. 258 zł na
usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest,
7. dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Staszowskiego na rzecz Skarbu Państwa,
dotyczy działki o pow. 0,0584 ha w obrębie
Łubnice zajętej pod drogę krajową nr 79,

8. określenia powiatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku o systemie oświaty, które
gromadzą dochody określone w uchwale
na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu
i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie
oraz ich zatwierdzania,
9. sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2021 –
2027,
10. zmian w budżecie powiatu na
2021.
W punkcie wnioski i oświadczenia
radnych poruszano tematy dotyczące:
remontu dróg powiatowych, bezpieczeństwa na drogach powiatowych, przebiegu
realizacji budowy mostu na rzece Ciek w
Podborku, konstrukcji budżetu powiatu
na rok 2022.
Tekst i foto: Paulina Majczak
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W dniu 20 lipca br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowę w sprawie budowy dźwigu
osobowego w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie.
Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych projektu
pn. ,,Zwiększenie dostępności obiektu
LO im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
dla osób niepełnosprawnych, poprzez
dobudowę dźwigu osobowego”. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach
,,Programu wyrównywania różnic między regionami III”. PFRON dofinansuje
budowę windy do wysokości 55% wartości tej inwestycji, kwotą nie większą niż
150 tys. zł. Pozostałe środki zostaną pokryte z budżetu powiatu staszowskiego.
Ze strony PFRON umowę podpisał
dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego
PFRON Andrzej Michalski, a ze strony
powiatu staszowskiego: starosta Józef
W dniu 13 lipca br. w starostwie staszowskim odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład, będącego Programem
Inwestycji Strategicznych, mającym
na celu zwiększenie skali inwestycji
publicznych poprzez ich bezzwrotne
dofinansowanie. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne
udzielane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
Wysokość bezzwrotnego dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana
inwestycja. Podczas spotkania wyjaśniano
sprawy proceduralne dotyczące składanych wniosków. Bank Gospodarstwa
Krajowego reprezentowały: dyrektor Rozwoju Regionu BGK Region Świętokrzyski
Justyna Wieteska-Sowińska i specjalista ds.
projektów rozwojowych Sylwia Paździerz,
natomiast władze samorządowe powiatu staszowskiego: starosta Józef Żółciak,

PFRON dofinansuje budowę windy

W czasie podpisania umowy w dniu 20 lipca br., od lewej: senator Krzysztof Słoń, członkini Zarządu
Powiatu w Staszowie Krystyna Semrau, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, starosta staszowski Józef
Żółciak i dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Andrzej Michalski.

Żółciak i członkini Zarządu Powiatu Krystyna Semrau, z kontrasygnatą skarbnik
powiatu Jolanty Piotrowskiej.

Termin zakończenia robót budowlanych upływa z dniem 15 grudnia br.
Tekst: Jan Mazanka

W sprawie Polskiego Ładu
wicestarosta Leszek Guzal, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
Magdalena Fila, insp. Mariusz Fijałkowski, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu Grzegorz Wójcikowski, dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie
Mirosław Bernyś, kierownik Działu Dróg i
Mostów Paweł Krakowiak oraz st. specjalista Agnieszka Gajda.
W Programie Inwestycji Strategicznych, jednostki samorządu terytorialnego
oraz ich związki mogą wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 35 obszarów zapisanych w 4 priorytetach. Dofinansowanie
może być przyznane jedynie w przypadku
posiadania przez wnioskodawcę udziału
własnego, w wysokości nie niższej niż: dla
wniosków z priorytetu 1 – 5%, z priorytetu
2 – 10%, z priorytetu 3 – 15% i z priorytetu 4 – 20%. Jeden samorząd może złożyć
maksymalnie 3 wnioski, pierwszy wniosek
nie ma ograniczenia kwotowego, kwota

drugiego wniosku nie może przekroczyć
30 mln zł, a kwota trzeciego wniosku 5
mln zł.
Powiat staszowski złożył do Programu
3 wnioski:
1. ,,Kompleksowa
przebudowa sieci dróg powiatowych w Powiecie
Staszowskim”, wartość projektu: 9 mln 370
tys. zł, kwota wnioskowanego dofinansowania: 8 mln 901 tys. 500 zł,
2. ,,Modernizacja
strategicznych dróg powiatowych w Powiecie
Staszowskim”, wartość projektu: 16 mln
530 tys. zł, kwota wnioskowanego dofinansowania: 15 mln 703 tys. 500 zł,
3. Rewitalizacja zdegradowanego
budynku użyteczności publicznej Powiatu
Staszowskiego, zlokalizowanego przy ul.
11 Listopada 1 w Staszowie”, wartość projektu: 7 mln 500 tys. zł, kwota wnioskowanego dofinansowania: 5 mln zł.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Podczas spotkania, od lewej: dyr. Mirosław Bernyś, st. spec. Agnieszka Gajda, naczelnik Grzegorz Wójcikowski, wicestarosta Leszek Guzal, spec. Sylwia
Paździerz, dyr. Justyna Wieteska-Sowińska, starosta staszowski Józef Żółciak, kierownik Paweł Krakowiak, naczelnik Magdalena Fila i insp. Mariusz Fijałkowski.
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W czwartek 8 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie podpisano umowę na realizację zadania
pn. ,,Odbudowa mostu w Podborku
w ciągu drogi powiatowej nr 1036T
Oleśnica - Brody – Grobla”.
Wykonawcą inwestycji, wybranym
w przetargu ogłoszonym przez Zarząd
Dróg Powiatowych w Staszowie jest
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,JAWAL” Sp. z o.o. z
Kielc. Koszt inwestycji wyniesie 1 mln
323 tys. zł z czego 1 mln 58 tys. 400 zł,
tj. 80%, zostanie sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa. Pozostała kwota w wysokości 264 tys. 600 zł
zostanie pokryta solidarnie z budżetu
powiatu staszowskiego i budżetu gminy Rytwiany. Termin wykonania inwestycji został ustalony na dzień 30 listopada br.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Z budowy mostu w Podborku

W czasie podpisania umowy, od lewej: główny specjalista w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie
Agnieszka Gajda, prezes PHU ,,JAWAL” Sp. z o.o. Mariusz Brożek, wicestarosta Leszek Guzal, dyrektor
ZDP Mirosław Bernyś, starosta staszowski Józef Żółciak i główna księgowa ZDP Beata Kondek.

W dniu 4 sierpnia br. stan robót pozwolił na
przygotowanie maszyn i gruntu pod wbicie pali,
na których posadowiona będzie cała konstrukcja
mostu. To niełatwe zadanie zlecono podwykonawcy firmie AARSLEFF Sp. z o.o. z Warszawy. Pracownicy spółki, pod nadzorem kierownika Pawła
Barańskiego, w dniu następnym tj. 5 sierpnia,
dokonali wbicia w podłoże 24 dwutonowych pali
prefabrykowanych o długości 6 m każdy. Spółka
AARSLEFF była również producentem i dostawcą
pali na miejsce budowy mostu w Podborku.

Z realizacji inwestycji

Z budowy mostu w Podborku w dniu 4 sierpnia br. Do wbijania pali posłużył kafar o wadze 70 ton.

2-tonowy pal wędruje do podbabnika, tj. prowadnicy kafara.
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Na placu budowy w dniu 5 sierpnia, od lewej: starosta staszowski Józef Żółciak, dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś i kierownik robót mostowych z AARSLEFF Sp. z
o.o. Paweł Barański.
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Na placu budowy, od lewej: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, kierownik
robót mostowych z AARSLEFF Sp. z o.o. Paweł Barański, starosta staszowski Józef Żółciak i kierownik budowy
mostu z ramienia głównego wykonawcy firmy JAWAL Sp. z o.o. Marcin Jaszczyk.

W połowie sierpnia br. prace przy
budowie mostu w Podborku polegały
m.in., na wbiciu, dla uzyskania szczelnej ściany oporowej, 100 szt. profili
– grodzic stalowych zwanych Larsenami.
Długość każdego profilu wynosi 6 m,
a do zalet powstałych stalowych ścian
należy m.in. ich wysoka efektywność w
sytuacjach wymagających elastyczności

W trakcie wbijania ostatniego pala pod konstrukcję
mostu na rzece Ciek w Podborku.

Twa budowa mostu w Podborku
rozwiązania konstrukcyjnego i technologicznego, w stosunku do fundamentu.
Najczęściej stosowanymi przekrojami są
ścianki typu U i takie zastosowano przy
budowie mostu w Podborku. Profile
zostały połączone ze sobą za pomocą
specjalnie ukształtowanych zamków

Na placu budowy w dniu 16 sierpnia br., kierownik budowy mostu z ramienia
głównego wykonawcy firmy JAWAL Sp. z o.o. Marcin Jaszczyk poinformował
wicestarostę staszowskiego Leszka Guzala i dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Staszowie Mirosława Bernysia o przebiegu wbijania Larsenów i planach w
budowie na kolejne dni.

Profile zostały połączone ze sobą za pomocą specjalnie ukształtowanych zamków
stalowych.
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stalowych, które zapewniają szczelność
całej ścianki. Poszczególne elementy,
zwane grodzicami lub brusami, zostały
pogrążone w gruncie z zastosowaniem
technologii wibracyjnej przy użyciu wibromłota.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Budowa ścianki szczelnej od strony Oleśnicy została zakończona.

Ogółem zostanie pogrążone w gruncie 100 grodzic.
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W dniu 13 września br. nastąpił odbiór końcowy dwóch zadań inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem z „Funduszu Dróg Samorządowych”.
Pierwsze zadanie dotyczyło przebudowy odcinka o długości 995 m drogi
powiatowej nr 0780T Bogoria - Nowa
Wieś w miejscowości Kolonia Pęcławice.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo
Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE
Sp. k. Wartość inwestycji wyniosła 1 mln
321 tys. zł, w tym 80% to środki z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach
przebudowy wykonano chodnik o szer. 2
m z kostki brukowej, jezdnię o szer. 6 m z
masy mastyksowo-grysowej (SMA) oraz
pobocze utwardzone o szerokości 1 m z
betonu asfaltowego oddzielone od jezdni oznakowaniem poziomym. Ponadto
wykonano kompleksowe oznakowanie
pionowe i poziome, w rejonie skrzyżowania zamontowano znaki aktywne B20, a na
początkowym odcinku drogi wykonano
przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym. Zakres robót obejmował
również renowację odwodnienia poprzez
oczyszczenie i umocnienie rowów płytami
betonowymi prefabrykowanymi wraz z
wymianą uszkodzonych przepustów pod
zjazdami.
Drugie zadanie dotyczyło przebudowy
odcinka o długości 630 m drogi powiatowej nr 0795T Osiek - Suchowola w miejscowości Osiek. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów
Sp. z o.o. Wartość inwestycji wyniosła 345
tys. 500 zł, w tym 80% to środki z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach
przebudowy na całym odcinku wykonano
nową nawierzchnię o szerokości jezdni 5,5
m z masy mastyksowo-grysowej (SMA),
dodatkowo wykonano jednostronne pobocze o szer. 1 m z betonu asfaltowego,
oddzielone oznakowaniem poziomym.
Zakres robót obejmował również reno-

W czasie odbioru odcinka drogi powiatowej nr 0780T Bogoria - Nowa Wieś w miejscowości Kolonia
Pęcławice, prezes Tomasz Dyl, wicestarosta Leszek Guzal i Piotr Kweczlich z DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.

Odebrano dwie inwestycje
na drogach powiatowych

Przy okazji, radny powiatu staszowskiego Jerzy Chudy podziękował za wykonanie oznakowania
poziomego na skrzyżowaniu drogi nr 0780T z drogą w kierunku Wagnerówki.

wację odwodnienia i wymianę
uszkodzonych przepustów pod
zjazdami oraz wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym.
Ogółem przebudowano 1
625 m dróg powiatowych, za
kwotę 1 mln 666 tys. 500 zł.

Długość przebudowanego odcinka drogi w Pęcławicach wynosi 995
m, a wartość inwestycji w Pęcławicach wynosi 1 mln 321 tys. zł.

W czasie odbioru drogi powiatowej nr 0795T Osiek - Suchowola w miejscowości Osiek, od lewej:
wiceprezes Zarządu PRD Staszów Sp. z o.o. Wojciech Szyszkowski, prezes Rafał Szyszkowski, członek
Zarządu Powiatu Zbigniew Wiązek, Agnieszka Gajda z Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, radny
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, burmistrz Osieka Rafał Łysiak, kierownik
referatu budownictwa, rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Osiek Piotr Świerk i
wicestarosta staszowski Leszek Guzal.
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Wartość inwestycji w Osieku wyniosła 345 tys. 500 zł, a długość
przebudowanego odcinka 630 m.
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Oddano dwie inwestycje na drogach powiatowych
W dniu 30 sierpnia br. oficjalnie
odebrano przebudowy dwóch odcinków dróg powiatowych: nr 0836T w
Wilkowej i nr 0813T w Strzegomku.
Długość przebudowanych odcinków
łącznie wyniosła 1 540 m. Wartość
obydwu inwestycji to 1 mln 219 tys.
702 zł, z czego 70% dofinansowano z
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
a pozostałe 30% kosztów pokryły solidarnie: Powiat Staszowski oraz Gminy
Rytwiany i Łubnice.
Przebudowę odcinka w Wilkowej,
zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Staszów Sp. z o.o. Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni
z betonu asfaltowego na długości 950
m, poszerzeniu jezdni do szerokości 5,5
m i utwardzeniu pobocza o szerokości
1 m betonem asfaltowym, oddzielonego od jezdni oznakowaniem poziomym grubowarstwowym. W obrębie
szkoły przy przejściu dla pieszych oraz
na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr
0105T zostało wykonane oznakowanie
aktywne. Przeprowadzono również naprawę nawierzchni mostu wraz z wymianą urządzeń dylatacji i odwodnienia
obiektu.
Przebudowę odcinka w Strzegomku zrealizował Zakład Remontowo–Budowlany ,,DARBUD” Adam Darowski.
Inwestycja polegała na wykonaniu:
nawierzchni z betonu asfaltowego na
długości 590 m z poszerzeniem jezdni do szerokości 6 m oraz chodnika o
długości 590 m i szerokości 2 m. Wykonano także jednostronne pobocze o
szerokości 1 m z materiału kamiennego
oraz poddano renowacji odwodnienie
poprzez oczyszczenie i umocnienie rowów płytami prefabrykowanymi. Wykonano również przejście dla pieszych z

Przed odbiorem przebudowy odcinka drogi powiatowej w Wilkowej, od lewej: dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, wicestarosta Leszek Guzal, starosta staszowski Józef Żółciak,
radna powiatu staszowskiego Jolanta Wójtowicz oraz wykonawcy zadania: prezes Zarządu PRD Staszów
Rafał Szyszkowski i wiceprezes Wojciech Szyszkowski.

oznakowaniem aktywnym pulsacyjnym
i progiem zwalniającym wyspowym,
a także zamontowano stalowe bariery

ochronne oraz uzupełniono oznakowanie pionowe i poziome.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Długość przebudowanego odcinka drogi powiatowej w Wilkowej wynosi 950 m, a koszt inwestycji to:
585 tys. 451 zł.

Podczas odbioru przebudowy drogi powiatowej w Strzegomku.
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Długość przebudowanego odcinka drogi powiatowej w Strzegomku wynosi
590 m, a koszt inwestycji to: 634 tys. 251 zł.
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Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0107T Sufczyce
– Strzelce” zrealizowała Firma Handlowo–Usługowa „PIOTR – BUD” ze
Staszowa.
Zadanie obejmowało przebudowę
drogi powiatowej na długości 400 m i
szerokości 5,50 m, w tym wykonanie: koryta o głębokości 30 cm, warstwy dolnej
podbudowy z piaskowca naturalnego,
warstwy górnej podbudowy z kruszyw
łamanych oraz plantowania poboczy.
Wartość inwestycji wynosząca 126 tys.
751 zł, została w całości sfinansowana ze
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Tekst: Agnieszka Gajda
Foto: Jan Mazanka

W dniu 6 sierpnia br. w starostwie
staszowskim miała miejsce konsultacja
rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Połaniec - Osiek.
Konsultacje związane były z planami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad dostosowania ww. odcinka
do warunków technicznych odpowiadających klasie GP – droga główna ruchu
przyspieszonego. Planowany zakres prac
obejmuje: wykonanie poszerzenia jezdni
do szer. 7 m z wykonaniem utwardzonych
poboczy z nawierzchnią asfaltową, a także
wykonanie skanalizowania połączeń dróg
publicznych powiatowych i gminnych z
drogą krajową nr 79.
W dyskusji nad koncepcjami Biura Projektowego CONTEK PROJEKT, udział wzięli: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w
Staszowie Mirosław Bernyś, kierownik obwodu drogowego w ZDP Adam Jur, radni
powiatu: Stanisław Batóg, Zbigniew Wiącek, Janusz Bąk, Mariusz Zyngier, Stanisław
Walczyk i Michał Skotnicki oraz inspektorzy z Wydziału Komunikacji i Transportu:
Jerzy Sowa i Mariusz Rajca. Miasto i gminę
Osiek reprezentowali: radny Adam Burczy
i prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Stróżkach Maria Burczy.
Głównie koncentrowano się na przedyskutowaniu skrzyżowania DK 79 z dro-

Przebudowano drogę w Strzelcach

W dniu 16 sierpnia br., podczas odbioru wykonanego zadania, od lewej: główny specjalista w Zarządzie
Dróg Powiatowych w Staszowie Agnieszka Gajda, prezes Piotr Bąk, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Staszowie Mirosław Bernyś, wicestarosta staszowski Leszek Guzal i radny Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak.

Konsultacja rozbudowy DK 79

Najdłużej dyskutowano na temat koncepcji przebudowy DK 79 w okolicy skrzyżowania z drogą powiatową nr
0816T w Stróżkach, które przebiega w bliskim sąsiedztwie budynku dawnego Urzędu Gminy.

gami powiatowymi nr: 0816T w Stróżkach,
0814T w Ossali, 0813T w Niekrasowie,
0838T w Okrągłej i 0837T w Luszycy.
Dłuższą dyskusję poświęcono koncepcji skrzyżowania DK z drogą powiatową
0816T w Stróżkach, które przebiega w bliskim sąsiedztwie budynku dawnego Urzę-

Dyskutowano na podstawie koncepcji zapisanych na mapach
przekazanych przez Biuro Projektowe CONTEK PROJEKT.
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du Gminy, który obecnie po remoncie jest
wykorzystywany przez miejscowe Koło
Gospodyń Wiejskich. Termin udzielenia
odpowiedzi pokonsultacyjnych do Biura
Projektowego CONTEK PROJEKT upływa
w połowie sierpnia br.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Koncepcja rozbudowy DK 79 dotyczy odcinka Połaniec – Osiek, który ma osiągnąć
parametry techniczne odpowiadające klasie GP – droga główna ruchu przyspieszonego.
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Podczas posiedzenia Rady, od lewej: Justyna Świetlik reprezentująca burmistrza Staszowa Leszka Kopcia, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, wójt
gminy Łubnice Anna Grajko, burmistrz Osieka Rafał Łysiak, burmistrz Oleśnicy Leszek Juda, burmistrz Połańca Jacek Tarnowski, przewodniczący Rady, starosta
staszowski Józef Żółciak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Stanisław Batóg, główna księgowa szpitala Katarzyna Twaróg, dyrektor Paweł Wojtasik,
wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk i przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca.

W dniu 4 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie, które
otworzył i prowadził jej przewodniczący, starosta staszowski Józef Żółciak.
Po przyjęciu porządku obrad, dyrektor szpitala Paweł Wojtasik poinformował o przekazaniu w formie
darowizny przez Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki, wózków do przewożenia
chorych, które otrzymały: Oddział Geriatryczny oraz Oddział Neurologiczny
i Udarowy. Następnie dyrektor Wojtasik zapoznał członków Rady o dokonanych zakupach aparatury i sprzętu medycznego, m.in.: zestawów bronchoskopów z bazą, aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, pomp
infuzyjnych, defibrylatorów, aparatów
do dekontaminacji, aparatów EKG,
itp. Zakupy zrealizowano ze środków:

Obradowała Społeczna
Rada Szpitala

W ostatnich dniach Samodzielny
Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Staszowie wzbogacił
się o karetkę sanitarno-transportową podarowaną przez właściciela
Hut Szkła Gospodarczego Tadeusza
Wrześniaka.
Karetka – Renault Trafic posłuży
do przewozu osób chorych z domu
do szpitala na badania, a także służyć
będzie do odwiezienia pacjentów po
zakończonym leczeniu. Samochodem
będą również transportowane materiały do badań. Jest to już czwarta karetka, w tym bus, do przewozu osób
dializowanych, podarowana w ostatnich latach staszowskiemu szpitalowi
przez prezesa Tadeusza Wrześniaka,
nie licząc udzielanego wsparcia finansowego na zakup sprzętu medycznego.

Karetka sanitarna w darze

RPOWŚ na lata: 2014-2020, budżetu
powiatu staszowskiego, środków własnych staszowskiego szpitala, Fundacji
ENEA oraz Fundacji LOTTO. Wartość zakupów ogółem wyniosła 423 tys. 800
zł. Rada pozytywnie zaopiniowała realizację zakupów, jak również przyjęcie
darowizny ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie podjęto
decyzję w sprawie rozpoczęcia procedur uruchomienia w staszowskim
szpitalu Poradni Dermatologicznej, ze
względu na duże zapotrzebowanie na
tego typu świadczenie.
Dyrektor Paweł Wojtasik poinformował także o podpisanej w dniu 29 lipca

Tekst i foto: Jan Mazanka
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br., z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem, umowy użyczenia
sprzętu i wyposażenia z zasobów zlikwidowanego szpitala tymczasowego. Użyczenie sprzętu, o łącznej wartości 1 mln
327 tys. zł, nastąpiło na czas nieokreślony, w ramach przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu COVID-19.
Posiedzenie zakończono dłuższą dyskusją dotyczącą obecnej i przyszłej sytuacji staszowskiego szpitala, a także sytuacjom w szpitalach powiatów ościennych, co w najbliższym czasie może mieć
wpływ zarówno na finanse, jak i sytuację
kadrową w staszowskim szpitalu.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Karetka sanitarno-transportowa, dar prezesa Tadeusza Wrześniaka dla staszowskiego szpitala.
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Uroczystości odbyły się 22 lipca
br. w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie. Rozpoczęto od
złożenia przez zastępcę naczelnika
Wydziału Prewencji kom. Tomasza
Siudę, meldunku komendantowi powiatowemu policji w Staszowie insp.
Leszkowi Dębowskiemu.
Jak każdego roku, ,,Święto Policji”
było okazją do wręczenia nominacji na
wyższe stopnie policyjne, które otrzymało 43 funkcjonariuszy. Nominacje
wręczyli: komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski, zastępca komendanta kom. Jacek
Rozczypała i starosta staszowski Józef
Żółciak.
Następnie 9. funkcjonariuszy w
stanie spoczynku uhonorowano medalami 30-lecia powstania NSZZ Policjantów. Medale wręczyli: przewodniczący Związków Zawodowych NSZZ
Policjantów Województwa Świętokrzyskiego Jerzy Kaniewski i komendant
powiatowy insp. Leszek Dębowski.
Podziękowania i gratulacje policjantom powiatu staszowskiego
rozpoczęto od odczytania listu okolicznościowego od komendanta wojewódzkiego policji nadinsp. dr. Jarosława Kalety. W imieniu władz powiatu
staszowskiego, a także burmistrzów
i wójtów ziemi staszowskiej, wyrazy
podziękowania i wdzięczności za wzorową służbę i współpracę na rzecz realizacji inicjatyw służących poprawie
bezpieczeństwa, przekazał starosta Józef Żółciak. Życzenia i gratulacje złożył
także przewodniczący Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów NSZZ Po-

Komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski wita się z policjantami.

Z obchodów Powiatowego Święta Policji
w Staszowie

Nominacje na wyższe stopnie policyjne wręczyli: komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek
Dębowski, zastępca komendanta kom. Jacek Rozczypała i starosta staszowski Józef Żółciak.

Dziewięciu funkcjonariuszy w stanie spoczynku uhonorowano medalami
30-lecia powstania NSZZ Policjantów.

W imieniu awansowanych i wyróżnionych policjantów podziękował
naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkom. Paweł Skrzypek.
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Podziękowania i gratulacje policjantom powiatu staszowskiego, rozpoczęto od
odczytania przez kom. Anetę Nowak-Lis, listu okolicznościowego od komendanta
wojewódzkiego policji nadinsp. dr. Jarosława Kalety.

POWIAT STASZOWSKI - nr 84 - wrzesień 2021 r.

licjantów w Staszowie Henryk Makuch.
List z życzeniami i podziękowaniami
od komendanta powiatowego PSP w
Staszowie st. bryg. Rafała Gajewicza,
odczytał dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej st. kpt. Grzegorz Stawiarz. W imieniu awansowanych i wyróżnionych policjantów podziękował
naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
nadkom. Paweł Skrzypek.
Uroczystości podsumował komendant powiatowy policji w Staszowie
insp. Leszek Dębowski, serdecznie
dziękując podkomendnym za zaangażowanie i poświęcenie w pełnieniu
służby, przekazując także wyrazy uszanowania i najlepsze życzenia rodzinom policjantów. Komendant Leszek
Dębowski skierował także podziękowania za całoroczną współpracę, pod
adresem: starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Jerzego Kaniewskiego, zastępcy
prokuratora Prokuratury Rejonowej w
Staszowie Ewy Wielgus-Wąs i komendanta powiatowego PSP st. bryg. Rafała Gajewicza.
Po wyprowadzeniu sztandaru i złożeniu meldunku przez kom. Tomasza
Siudę komendantowi powiatowemu
policji w Staszowie insp. Leszkowi
Dębowskiemu, oficjalnie zakończono
uroczystości Powiatowego Święta Policji w Staszowie.
Tekst i foto: Jan Mazanka
Kwalifikacja wojskowa na terenie
powiatu staszowskiego rozpoczęła się
w dniu 30 sierpnia i trwała do 17 września br. Przy rozpoczęciu prac Powiatowej Komisji Lekarskiej uczestniczyli: wojskowy komendant uzupełnień
w Sandomierzu ppłk Artur Gołębiowski, starosta staszowski Józef Żółciak
oraz wicestarosta Leszek Guzal.
Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia
7 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021
r. Rozporządzenie określa, m.in. termin
ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, czas
jej trwania oraz grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
W roku bieżącym ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej,
ze wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony kraju, z terenu powiatu
staszowskiego, podlegało 433. mężczyzn

W imieniu władz powiatu staszowskiego, a także burmistrzów i wójtów ziemi staszowskiej, wyrazy
podziękowania i wdzięczności za wzorową służbę przekazał starosta Józef Żółciak.

Uroczystości podsumował komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski.

Kwalifikacja wojskowa rozpoczęta
z rocznika 2002 oraz starszych, którzy
z różnych przyczyn nie przeszli kwalifikacji w 2020 roku. Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu staszowskiego
prowadzona była w Powiatowym Centrum Sportu, przy ul. Oględowskiej 6 w
Staszowie. Podczas prac komisji, każda

z osób miała możliwość indywidualnej
rozmowy z przedstawicielem Wojskowego Komendanta Uzupełnień, a chętni
i zainteresowani uzyskali informacje na
temat naboru, warunków i możliwości
pełnienia służby wojskowej.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Przed rozpoczęciem pracy Komisji Kwalifikacyjnej, od lewej: wicestarosta Leszek Guzal, komendant WKU
Sandomierz ppłk Artur Gołębiowski i starosta staszowski Józef Żółciak.

POWIAT STASZOWSKI - nr 84 - wrzesień 2021 r.

13

Wojewódzka inauguracja
roku szkolnego w Staszowie
cd ze str. 1
Po przemarszu uczestników mszy
świętej do staszowskiego Liceum uroczyście poświęcono szkolną aulę, nadając jej imię ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie, rozpoczynając
okolicznościową akademię, dyrektor LO
Anna Karasińska powitała zaproszonych
gości, wśród których byli, m.in. biskup
sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz,
poseł na Sejm RP Anna Krupka, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, ks.
prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – były
rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, profesor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ks. dr hab. Roman Sieroń, świętokrzyski
kurator oświaty Kazimierz Mądzik, szef
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Kielcach płk Jarosław Molisak, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie
Grzegorz Rajca, starosta staszowski Józef
Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal, przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa
Ireneusz Kwiecjasz, burmistrz miasta i
gminy Staszów Leszek Kopeć i zastępca
burmistrza dr Ewa Kondek. Po wystąpieniach zaproszonych gości referat nt.
,,Stefan Kardynał Wyszyński Świadek
Wiary, Nadziei i Miłości” wygłosił ks. prof.
dr hab. Stanisław Dziekoński z UKSW w
Warszawie. Uczestnicy inauguracji mieli także okazję obejrzenia programu
słowno-muzycznego
poświęconego
pracy duszpasterskiej ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego, w wykonaniu uczniów
liceum. Na zakończenie, starosta staszowski Józef Żółciak, dziękując wszystkim zaproszonym gościom za przybycie
oraz władzom wojewódzkim za przyznanie zaszczytnego przywileju organizacji

Przemawia szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego Jarosław Molisak.
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Mszę świętą koncelebrowaną odprawił i homilię
wygłosił biskup sandomierski ks. dr Krzysztof
Nitkiewicz.

Biskupa sandomierskiego ks. dr. Krzysztofa
Nitkiewicza powitał w Sanktuarium Jana Pawła
II starosta Józef Żółciak i poprosił o odprawienie
liturgii mszy świętej i wygłoszenie homili.

Przemawia poseł na Sejm RP Anna Krupka.

Wszystkich zaproszonych gości powitała dyrektor
staszowskiego Liceum Anna Karasińska.

Świętokrzyski kurator oświaty na zakończenie
swojego wystąpienia odczytał list od ministra
edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz,
po zakończeniu wystąpienia, podarował do
biblioteki LO w Staszowie dwa kosze publikacji z
wojewódzkich konkursów literackich.

Uroczystą akademię podsumował, dziękując
wszystkim za przybycie, starosta staszowski Józef
Żółciak.
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wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego, życzył wszystkim nauczycielom i
uczniom wszelkiej pomyślności w realizacji programu nauczania w czasie najbliższych 10 miesięcy, z nadzieją na stałe
stacjonarne nauczanie bez konieczności
powrotu do nauki zdalnej.
Uroczystościom towarzyszyły: promocja książki pt. ,,Ksiądz Kardynał Wyszyński o Kościele, Ojczyźnie i godności
człowieka”, wystawa Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego ,,Per Mariam – Soli Deo” oraz
Wystawa Biura Edukacji Narodowej IPN
oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego pt. ,,Wyszyński i Wojtyła
Gramatyka Życia”.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Dzień 12 września br., był od dawna wyczekiwany przez Polaków, w tym
również przez szkolną społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.
Chociaż na uroczystość beatyfikacyjną
do Warszawy pojechać mogła niewielka delegacja, to jednak wszyscy uczniowie mieli możliwość przygotowania się
w szkole do dobrego przeżycia tego
wydarzenia, tak aby odbiór za pośrednictwem telewizji był pełniejszy.
Do Świątyni Opatrzności pojechały:
Magdalena Staszewska z kl. 2e oraz Maja
Frank i Olga Różycka z kl. 2a pod opieką
Joanny Kmiecik i siostry Anny Przybyły. Poranny wyjazd ze Staszowa pozwolił nam
dotrzeć przed Świątynię Opatrzności dość
wcześnie. Dwugodzinne przygotowanie
duchowe do Mszy świętej było wypełnione modlitwą, śpiewem pieśni oraz przybliżeniem postaci ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Róży Czackiej. Był to czas kiedy sektory stopniowo
zapełniały się osobami przybywającymi na
beatyfikację, a atmosfera robiła się coraz
bardziej podniosła. W południe rozpoczęła się msza święta beatyfikacyjna z udziałem przedstawicieli władz państwowych,
na czele z prezydentem Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzejem Dudą. Uroczystościom
przewodniczył legat papieski, ks. kard.
Marcello Semeraro. Eucharystię koncelebrowało 600 księży, 80 biskupów z Polski,
45 biskupów z zagranicy. W świątyni i wokół niej zgromadziło się ok. 7 tys. wiernych
z kartami wstępu oraz rzesze uczestników
poza sektorami.
W czasie uroczystości beatyfikacyjnych
w ołtarzu głównym była ikona Matki Bożej
Częstochowskiej, obecna na Placu Zamkowym w Warszawie 31 maja 1981 roku w
czasie uroczystości pogrzebowych prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Byliśmy na beatyfikacji naszego Patrona
Uroczystość rozpoczęła procesja liturgiczna, podczas której zabrzmiał hymn „Gaude
Mater Polonia”. Ksiądz kardynał Kazimierz
Nycz wypowiedział prośbę o włączenie
do grona błogosławionych kard. Stefana
Wyszyńskiego i Matkę Elżbietę Czacką. Po
przedstawieniu ich życiorysów, ks. kard.
Marcello Semeraro, w imieniu papieża
Franciszka dokonał aktu beatyfikacji. Następnie wniesiono relikwiarze. Uczyniły
to: uzdrowiona za wstawiennictwem kard.
Stefana Wyszyńskiego s. Nulla Garlińska
oraz uzdrowiona przez wstawiennictwo
matki Elżbiety Czackiej – Karolina Gawrych. Homilię wygłosił ks. kard. Marcello
Semeraro, życząc na koniec aby nowi
błogosławieni byli możnymi orędownikami dla Narodu Polskiego, światłem dla
władz państwowych i samorządowych
oraz wspomagali Kościół w Polsce w ciągłej wierności Ewangelii Chrystusa. Po zakończeniu uroczystości, pojechaliśmy na
Krakowskie Przedmieście, przed pomnik
błogosławionego Patrona naszego liceum,
aby wykonać pamiątkowe zdjęcie.

Przed Świątynią Opatrzności Bożej w Warszawie,
od lewej: Joanna Kmiecik, siostra Anna Przybyła,
Magdalena Staszewska, Maja Frank i Olga Różycka.

Tekst i foto: uczniowie LO w Staszowie

Uroczystość beatyfikacji towarzyszyła wystawa
o życiu i pracy duszpasterskiej ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej.
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Przed pomnikiem ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
na Krakowskim Przedmieściu.
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W Koniemłotach, rodzinnej miejscowości księdza Romana Kotlarza, w
45. rocznicę jego tragicznej śmierci i
93. rocznicę urodzin, podobnie jak w
latach ubiegłych, zorganizowano uroczystości upamiętniające osobę bohaterskiego kapłana, obrońcy radomskich robotników w czasie strajków, w
czerwcu 1976 roku.

Kwiaty, na grobie księdza Romana Kotlarza, składają: poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk i poseł na Sejm RP, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Michał Cieślak.

Oddano hołd kapłanowi

W poniedziałek, 16 sierpnia br.,
członkowie rodziny ks. Romana Kotlarza,
parlamentarzyści, przedstawiciele władz
wojewódzkich, samorządowcy, delegacje ,,Solidarności” oraz delegacje zakładów pracy, spotkali się przy grobie śp.
księdza Romana Kotlarza, złożono kwiaty i zapalono znicze. Następnie uczestni-

W imieniu władz powiatu staszowskiego kwiaty składają: przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Rajca i
wicestarosta Leszek Guzal.

W imieniu Prawa i Sprawiedliwości ziemi staszowskiej kwiaty złożył szef struktur Stanisław Batóg.

Kwiaty przed obeliskiem składają przedstawiciele władz powiatu staszowskiego, od
lewej: przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Rajca, wicestarosta Leszek Guzal i
wiceprzewodniczący Rady Stanisław Batóg.
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Kwiaty przed obeliskiem ks. Romana Kotlarza w Koniemłotach
składa poseł na sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Piotr Wawrzyk.

Po złożeniu kwiatów przed obeliskiem ks. Romana Kotlarza.
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Biskupa sandomierskiego ks. dr. Krzysztofa Nitkiewicza powitał proboszcz
koniemłockiej parafii ks. kan. dr Michał Łukasik, z lewej: dziekan Dekanatu
Połanieckiego, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ks.
kan. Mariusz Piotrowski.

cy uroczystości przeszli do kościoła pw.
Wniebowzięcia NMP w Koniemłotach.
Przed rozpoczęciem liturgii mszy świętej, wierni obejrzeli spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły podstawowej i członków chóru parafialnego, poświęcony posłudze
kapłańskiej ks. Romana Kotlarza. Msza
święta koncelebrowana, odprawiona
przez biskupa sandomierskiego ks. dr.
Krzysztofa Nitkiewicza, a także wcześniejsze wydarzenia upamiętniające ks.
Romana Kotlarza, były transmitowane
przez TV ,,TRWAM” i ,,Radio Maryja”.
Po zakończeniu mszy świętej, kapłanom, parlamentarzystom i wszystkim
wiernym, za obecność i kultywowanie
pamięci o ks. Romanie Kotlarzu podzię-

Homilię poświęconą pracy kapłańskiej ks. Romana Kotlarza wygłosił biskup
sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz.

kował biskup sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz. Ostatnią częścią uroczystości była audycja w ,,Rozmowach
niedokończonych” pt. ,,Represje wobec
duchowieństwa w okresie komunistycznym ze szczególnym uwzględnieniem
roli Sługi Bożego ks. Romana Kotlarza”,
podczas której słuchacze ,,Radia Maryja”,
łącząc się telefonicznie z redakcją, mieli
okazję wspominać bohaterskiego kapłana.
Ks. Roman Kotlarz urodził się 17 października 1928 roku w Koniemłotach,
święcenia kapłańskie przyjął 30 maja
1954 roku. Posługę kapłańską, jako wikariusz, pełnił kolejno w parafiach: Szydłowiec, Żarnów, Koprzywnica, Mirzec, Ku-

nów 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. 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

Wśród wiernych przedstawiciele władz powiatu staszowskiego, miasta i gminy Staszów oraz przedsiębiorcy.
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Życie i działalność księdza Romana Kotlarza, są treścią ekspozycji, jaką w niedzielę 28 września otwarto w kościele św.
Floriana w Koprzywnicy. Na zaproszenie organizatorów wystawy: posła na Sejm RP Marka Kwitka, marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego i proboszcza parafii ks. Jerzego Burka, licznie odpowiedzieli parafianie i
samorządowcy biorąc udział w uroczystym otwarciu wystawy.

,,Ksiądz musi zaprzestać”

Przemawia senator Jarosław Rusiecki.
Uroczystość otwarcia wystawy rozpoczął poseł na Sejm RP Marek Kwitek, władze powiatu staszowskiego
reprezentował wiceprzewodniczący Rady Stanisław Batóg.

Ekspozycja przygotowana w formie
fotogramów z opisami, składająca się z
2 części: I – życie księdza Romana Kotlarza i II – dochodzenie do prawdy, została
opracowana przez pracowników Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w
Kielcach.
Reprezentująca IPN Ilona Religa z
Referatu Edukacji Narodowej w swoim
wystąpieniu powiedziała, m.in. ,,W 2021
r. mija 45. rocznica męczeńskiej śmierci
księdza Romana Kotlarza, zwanego „radomskim Popiełuszką” – kapłana błogosławiącego robotników protestujących
w Radomiu 25 czerwca 1976 r. W kazaniach upominał się o osoby represjonowane. Sam stał się ofiarą bezprawnych
działań PRL-owskiego aparatu represji,
18

które zakończyły się jego śmiercią 18
sierpnia 1976 r. Ksiądz Kotlarz stał się
swoistym symbolem, „ikoną” protestu robotniczego w czerwcu 1976 r. Całą jego
posługę duszpasterską znaczyły konflikty z władzą komunistyczną. Tak było w
Szydłowcu, w Koprzywnicy, w Pelagowie
i nawet w Mircu, gdzie bardzo zdecydowanie wypowiadał się przeciwko wyprowadzaniu nauki religii ze szkół. Był kapłanem wrażliwym na ludzką krzywdę.
To właśnie dlatego ks. Kotlarz 25 czerwca 1976 r. przyłączył się do robotników
protestujących na ulicach Radomia, a
potem – nie bacząc na osobiste ryzyko –
wystąpił w ich obronie w kazaniach. Specyfika komunistycznego państwa, które
nawet w okresie tzw. średniego PRL-u

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej
Bętkowski podziękował wszystkim osobom, które
wzięły udział w przygotowaniu wystawy.
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nie zrezygnowało z drastycznych form
represji, skazywała go na konfrontację z
bezpieką”.
Po zakończeniu uroczystości otwarcia wystawy ks. proboszcz Jerzy Burek
zaprosił do uczestnictwa we mszy świętej odprawionej w intencji beatyfikacji
ks. Romana Kotlarza oraz, po zakończeniu liturgii, na koncert Marszałkowskiej
Orkiestry Dętej z Kielc. Wystawę będzie
można oglądać w kapitularzu kościoła
św. Floriana w Koprzywnicy do niedzieli,
3 października br.

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz parafii św. Floriana w
Koprzywnicy ks. Jerzy Burek.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Po zakończeniu mszy świętej z krótkim koncertem wystąpiła Marszałkowska Orkiestra
Dęta z Kielc.

Pielgrzymowanie wrosło w tradycje
polskiego chrześcijaństwa. Do częstochowskiej Madonny od wieków czy Wileńskiej Ostrej Bramy „Za wrócone życie
podziękować Bogu”. I nasze regionalne
– pielgrzymka staszowska czy sandomierska w podzięce za ratunek Matce
Boskiej Sulisławskiej, w okresie panującej zarazy.
W sobotę 18 września br., po raz pierwszy wyruszyli do Matki Boskiej Bogoryjskiej
mieszkańcy Łazisk. Spod krzyża, najpierw
ich było kilkanaście osób, potem dołączali
kolejni. Radośni, szczęśliwi szli ze śpiewem
na ustach drogą leśną, ścieżkami wydeptanymi przez pokolenia.
Ta pierwsza pielgrzymka okolicznych
bogoryjskich wsi jest podziękowaniem
za lata młodości, radość tysiąca kroków w drodze do Obrazu Matki Boskiej
Bogoryjskiej. Za lata beztroskiego dzieciństwa, pełne dorosłej odpowiedzialności i już nostalgiczne, bo zaawansowane
wiekiem. Za zdrowie, przebyte choroby
i za wiarę, która jest na trwałe wpisana w
naszą świadomość. - Bo to ona kierunkowała nasze poczynania, prostowała zawiłe
życiowe ścieżki, pomagała trwać i mieć
nadzieję w trudnych chwilach naszej życiowej pielgrzymki - podkreśliła jedna z
uczestniczek. - Bo w tym miejscu rodziła
się nasza ludzka wrażliwość i encyklope-

Wystawę, po przeniesieniu do kapitularza świątyni, można było
oglądać do niedzieli, 3 października br.

Drogą Ojców i Matek do Maryi

dia głębokich uczuć - dodała mieszkanka
Wiązownicy.
Na tę uroczystą inaugurację przyjechali dawni parafianie z Katowic, Kielc
z Połańca. Były wzruszające rozmowy o
minionych latach, ale była przede wszystkim modlitwa i podziękowania za to,
że właśnie ta wiara Pradziadów, Ojców
i Matek towarzyszyła i wspomagała w
różnych kolejach losu jej uczestników. Te
tysiące kroków od symbolicznego miej-
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sca wymarszu do Bogoryjskiej świątyni
pokonane jak na skrzydłach, nie przez
wiekowe już osoby lecz, jak dzieci biegnące na spotkanie ze swoją Matką-Bogoryjską Panią Pocieszenia. Swoich parafian przywitał proboszcz ks. Lesław Białas,
Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w
Bogorii dla wielu z was było, jest i będzie
życiem - zaakcentował we wzruszającym
kazaniu.
Anna Zielińska-Brudek

Na początku pielgrzymki do Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Bogorii.
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W czasie rozpoczęcia 19. Otwartych Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie.

W dniu 28 sierpnia br. na Zalewie
Chańcza rozegrano ,,19. Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania
na Wodzie”. Zawody zostały zorganizowane przez: Wojewodę Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza we
współpracy z Zarządem Wojewódzkim Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Zarządem Stowarzyszenia Świętokrzyskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Świętokrzyskim Oddziałem
Polskiego Czerwonego Krzyża oraz
Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej
w Kielcach.
W zawodach wystartowało 39 zespołów z: Państwowej Straży Pożarnej,
Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji
i Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Mistrzostwa rozpoczęto
o godz. 9:00 oficjalnym otwarciem oraz
omówieniem zasad i warunków bezpieczeństwa podczas poszczególnych
konkurencji. Miłym akcentem w czasie
otwarcia mistrzostw było wręczenie
pucharów dla indywidualnych i zespołowych zwycięzców 15. Wędkarskich
Mistrzostw Strażaków o Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Zawody wędkarskie rozegrano w
Chańczy, dzień wcześniej, 27 sierpnia br.
,,19. Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego
Reagowania na Wodzie” rozegrano w
6 konkurencjach: • w wyścigu równoległym na łodziach, • w wyścigu drużynowym na łodzi motorowej, • w wyścigu
łodzią wiosłową na dystansie 100 m, •
w wyścigu na pontonie z pagajami, • w
reanimacji na fantomie, • w rzucie rzutką rękawową do celu. Wszystkie drużyny
otrzymały dyplomy uczestnictwa, które
wręczył wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Sześć najlepszych dru20

Z rywalizacji
,,Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie”

Podczas rozpoczęcia zawodów przemawia Robert
Sabat – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach.

Przemawia zastępca świętokrzyskiego komendanta
wojewódzkiego PSP w Kielcach
st. bryg. Grzegorz Rajca.

Przemawia starosta staszowski Józef Żółciak.

Przemawia starosta kielecki Mirosław Gębski.

żyn otrzymało puchary i nagrody.
Klasyfikacja najlepszych 6 drużyn
przedstawia się następująco:
I miejsce – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 PSP Kielce,
II – Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowie,
III – Ochotnicza Straż Pożarna w Śladkowie Małym,

Przemawia Piotr Molasy – prezes Świętokrzyskiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
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IV – Ochotnicza Straż Pożarna w Woli
Jachowej,
V – Ochotnicza Straż Pożarna w Klimontowie.
VI – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
nr 3 PSP Kielce.
Dodatkowy puchar dla najlepszej
drużyny ufundował także starosta staszowski Józef Żółciak, wręczono również
puchary i dyplomy dla najstarszego i najmłodszego zawodnika zawodów.
Mistrzostwa na trwałe wpisały się w
kalendarz sportów wodnych, są znakomitą okazją do wymiany doświadczeń,
a także sprawdzenia przygotowania ratowników do wykonywania ich misji niesienia pomocy na wodzie.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Organizatorzy i zaproszeni goście w czasie otwarcia mistrzostw.

Jedna z konkurencji, wyścig równoległy na łodziach.

W rzucie rzutką rękawową do celu.

Trzecie miejsce zajęła drużyna OSP ze Śladkowa Małego.
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W wyścigu na pontonie z pagajami.

Podczas ogłaszania wyników mistrzostw. Ostateczną
klasyfikację odczytał Piotr Molasy – prezes Świętokrzyskiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Drugie miejsce zajęła drużyna OSP z Rakowa. Drugi puchar ufundował
komendant wojewódzki PSP w Kielcach st. bryg. Krzysztof Ciosek.
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Zwyciężyła drużyna Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 z PSP w Kielcach. Dodatkowy puchar dla najlepszej
drużyny mistrzostw ufundował komendant wojewódzki PSP w Kielcach st. bryg. Krzysztof Ciosek, a także
starosta staszowski Józef Żółciak.

Przemawia komendant wojewódzki PSP w Kielcach st.
bryg. Krzysztof Ciosek.

Za sportową rywalizację i podnoszenie kwalifikacji ratowniczych uczestnikom mistrzostw podziękował
wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, który także oficjalnie zakończył mistrzostwa.

Uroczyście otwarto strażnicę
Po kilkuletnim okresie budowy,
w niedzielę 12 września br. uroczyście przekazano do użytku strażnicę
Ochotniczych Straży Pożarnych w Suchowoli.

Uczestnikom pogratulował senator Krzysztof Słoń.

Po zbiórce pododdziałów na placu
przed strażnicą, złożeniu raportu przez
dowódcę uroczystości o gotowości do
jej rozpoczęcia, wciągnięto na maszt
flagę państwową. Mszę świętą odprawił

i homilię wygłosił proboszcz parafii pw.
św. Stanisława w Osieku ks. kan. Paweł
Bielecki, który także poświęcił nowo wybudowaną strażnicę. Po powitaniu zaproszonych gości przez prezesa Krzysztofa Stawiarza, odczytano rys historyczny jednostki i wręczono odznaczenia
strażackie.

W uroczystości otwarcia strażnicy wzięło udział 12 pocztów sztandarowych OSP.
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Medalem pamiątkowym im. Bronisława Chomicza został uhonorowany
dyrektor PPHU ,,Subor” w Staszowie
Marcin Ptak. Złoty medal ,,Za zasługi dla
pożarnictwa” otrzymało ośmiu druhów:
Piotr Bednarski, Mieczysław Drach, Leszek Guzal, Jan Mysłek, Tadeusz Mysłek,
Roman Pargieła, Jerzy Seremak i Krzysztof Stawiarz. Ponadto pięciu druhów
uhonorowano srebrnymi medalami
,,Za zasługi dla pożarnictwa”, trzynastu
druhów medalami brązowymi, a trzech
druhów otrzymało odznakę ,,Strażak
Wzorowy”.
Po uroczystym przecięciu wstęgi
wszyscy chętni dokonali wpisów do księgi pamiątkowej.
Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski

Wstęgę uroczyście przecięli, od lewej: przewodniczący Rady Miejskiej Osieka Wiesław Kopeć,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Stanisław Batóg, wicestarosta staszowski Leszek Guzal,
burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, komendant powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Rafał
Gajewicz i prezes OSP w Suchowoli Krzysztof Stawiarz.

Odznaczenia wręczał sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP
RP w Staszowie Mieczysław Madej, legitymacje wręczał wicestarosta staszowski
Leszek Guzal.

Złotym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”
został odznaczony, m.in. wicestarosta Leszek Guzal.

Zakończenia budowy strażnicy pogratulował
wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

Od lewej: komendant powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz,
wicestarosta staszowski Leszek Guzal, sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Staszowie Mieczysław Madej i prezes OSP w Suchowoli
Krzysztof Stawiarz.

Druh sekretarz Mieczysław Madej dekoruje
dowódcę uroczystości st. kpt. Grzegorza Stawiarza
srebrnym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”,
legitymację wręczył wicestarosta Leszek Guzal.

Gratulacje składa komendant powiatowy PSP w
Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz.

POWIAT STASZOWSKI - nr 84 - wrzesień 2021 r.

Wicestarosta Leszek Guzal wręczył prezesowi
Krzysztofowi Stawiarzowi pamiątkowy grawerton
na okoliczność oddania strażnicy.

Gratulacje składa komendant powiatowy PSP w
Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz.
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Były burmistrz miasta i gminy Osiek Włodzimierz
Wawrzkiewicz wręczył prezesowi Krzysztofowi
Stawiarzowi figurę św. Floriana.

Prezes OSP w Suchowoli Krzysztof Stawiarz
podziękował za gratulacje i życzenia.

Z druhnami OSP w Suchowoli, od lewej: członek Zarządu Powiatu w Staszowie Zbigniew Wiącek, sekretarz
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie Mieczysław Madej, wicestarosta staszowski
Leszek Guzal, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Stanisław Batóg i dyrektor PPHU ,,Subor” w
Staszowie Marcin Ptak.

Wybrano wieniec do konkursu wojewódzkiego

Podobnie jak rok temu wybrano
wieniec reprezentujący powiat staszowski na dożynkach wojewódzkich.
Do konkursu powiatowego zgłoszono trzy wieńce reprezentujące gminy:
Bogoria, Staszów oraz Rytwiany. Powołana
przez starostę staszowskiego Józefa Żółciaka, komisja konkursowa w składzie: kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Staszowie Justyna Żak-Wójcik, Katarzyna Ciepiela ze Staszowskiego
Ośrodka Kultury i inspektor Paulina Maj-

czak z Wydziału Promocji i Współpracy
Zagranicznej w Starostwie Powiatowym
w Staszowie, wybrały ten najpiękniejszy, którym okazał się wieniec z sołectwa
Moszyny w gminie Bogoria. II miejsce ex
aequo zajęły wieńce z Woli Wiśniowskiej w
gminie Staszów oraz z Rudy w gminie Rytwiany. Wieniec z sołectwa Moszyny reprezentował powiat staszowski na dożynkach
wojewódzkich. Dla zwycięskich wieńców
przewidziano nagrody pieniężne.
Tekst i foto: Paulina Majczak

II miejsce zajął wieniec z Woli Wiśniowskiej w gminie
Staszów ex aequo z wieńcem z Rudy.

Wieniec
z Rudy w
gminie
Rytwiany.
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W konkursie wojewódzkim powiat staszowski będzie reprezentował wieniec z sołectwa Moszyny, w gminie Bogoria.
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Tegoroczne 21. Świętokrzyskie
Dożynki Wojewódzkie odbyły się w
Kielcach, w niedzielę 12 września br.
Ze względu na zagrożenia covidowe,
przebieg uroczystości ograniczono
do mszy świętej dziękczynnej odprawionej w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i
ceremonii obrzędowych na Placu Muzeum Narodowego.
Po odprawieniu liturgii mszy świętej, procesji i poświęceniu wieńców,
reprezentujących poszczególne powiaty, korowód dożynkowy przeszedł
na plac przed Muzeum, gdzie starostowie dożynek przekazali bochen chleba
marszałkowi województwa Andrzejowi
Bętkowskiemu z symboliczną prośbą
o sprawiedliwy jego podział. Honory
starościny dożynek pełniła Małgorzata Biernacka z Maleszowy w gminie
Pierzchnica, od 15 lat prowadząca
7-hektarowe gospodarstwo sadownicze, pełniąca także funkcję delegata do
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Starostą
był Andrzej Chmielewski z Suskrajowic
w gminie Chmielnik, gospodarujący na
50 hektarach i specjalizujący się w produkcji mleka, z miesięczną produkcją
około 20 tys. litrów.
Zwycięski konkursowy wieniec pochodził z powiatu kieleckiego i będzie
reprezentował województwo na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie, które
odbędą się w dniach 18 – 19 września.
II miejsce zajął wieniec z powiatu sandomierskiego, a III z powiatu pińczowskie-

Delegacja powiatu staszowskiego z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim.

Z dożynek wojewódzkich

Przed wieńcem z powiatu staszowskiego, od lewej: wicestarosta Leszek Guzal, radny Sejmiku Paweł
Krakowiak, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, członek Zarządu Województwa Marek Jońca,
przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk, dyrektor Oddziału
Terenowego KOWR w Kielcach Jacek Toś i członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.

go. Wieniec z powiatu staszowskiego z
sołectwa Moszyny w gminie Bogoria,
podobnie jak pozostałe wieńce, otrzymał wyróżnienie. Na zakończenie uro-

czystości wystąpił Zespół Pieśni i Tańca
Kielce.
Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski

I miejsce zajął wieniec z powiatu kieleckiego.
Przemawia marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, z
prawej starostowie dożynek: Małgorzata Biernacka i Andrzej Chmielewski.

Na zakończenie uroczystości dożynkowych wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Kielce.
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Wieniec z gminy Moszyny, reprezentujący powiat staszowski, został nagrodzony
wyróżnieniem.
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Dożynki Diecezji Sandomierskiej i
,,Dzień Chleba”, to dwa rolnicze święta, które odbyły się w niedzielę, 22
sierpnia br. w Staszowie.
Obchody rozpoczęto zbiórką zaproszonych gości oraz delegacji z wieńcami w Parku Miejskim im. Adama Bienia. Następnie korowód dożynkowy
przy dźwiękach orkiestry Grupy Azoty
KiZChS ,,Siarkopol” S.A. przeszedł do
Sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie
mszę świętą koncelebrowaną odprawił i
homilię wygłosił biskup sandomierski ks.
dr Krzysztof Nitkiewicz.
Część obrzędowa odbyła się w Parku Rekreacyjno-Sportowym ,,Zalew

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił biskup sandomierski ks. dr Krzysztof
Nitkiewicz.

Wspólnie świętowano

Podczas wręczania darów kościołowi.

Korowód dożynkowy na staszowskim Rynku.

Zaproszeni goście, samorządowcy i wierni w czasie mszy świętej.

Starostowie ,,Dnia Chleba”: sołtys Wiśniowej Poduchownej
Aldona Janicka i sołtys Łukawicy Tomasz Kos wręczyli bochen
chleba burmistrzowi miasta i gminy Staszów Leszkowi
Kopciowi.

Zaproszeni goście przed rozpoczęciem części obrzędowej.
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nad Czarną”. Starostowie ,,Dnia Chleba”:
sołtys Wiśniowej Poduchownej Aldona
Janicka i sołtys Łukawicy Tomasz Kos,
wręczyli bochen chleba burmistrzowi
miasta i gminy Staszów Leszkowi Kopciowi, który obiecał sprawiedliwie go
dzielić. Następnie wręczono 10 honorowych odznak ,,Zasłużony dla rolnictwa”
przyznanych przez ministra rolnictwa i
rozwoju wsi.
Tradycyjnie rozstrzygnięto konkurs
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
miasta i gminy Staszów, 1. miejscem
uhonorowano ex aequo wieńce z Grzybowa i Woli Wiśniowskiej, 2. miejsce
zajęła Wiązownica Duża, a 3. Smerdyna. Po wystąpieniu zaproszonych gości
wręczono także nagrody dla najaktywniejszych sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich, jak również zwycięzcom konkursu
wędkarskiego.
Jak co roku nie brakowało stoisk i dobrej muzyki, a gwiazdą tegorocznej imprezy była Ania Dąbrowska z zespołem.

Wśród 10. osób wyróżnionych honorową
odznaką ,,Zasłużony dla rolnictwa” byli: starosta
staszowski Józef Żółciak i zastępca burmistrza
miasta i gminy Staszów dr Ewa Kondek. Odznaki
przyznane przez ministra rolnictwa, rozwoju wsi i
leśnictwa wręczali: poseł Marek Kwitek i marszałek
województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Tekst i foto: Jan Mazanka
Przemawia marszałek województwa
świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

List od poseł Agaty Wojtaszek odczytała Anna Paluch
- zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału
Regionalnego ARiMR w Kielcach.

Jako pierwszy z zaproszonych gości przemawiał
poseł na Sejm RP Marek Kwitek.

Słowa uznania dla rolników za trud pracy
skierował starosta staszowski Józef Żółciak, który
także podziękował w imieniu wyróżnionych
odznakami ,,Zasłużony dla rolnictwa”.

List od posła Michała Cieślaka - ministra w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów odczytał przewodniczący
Rady Miejskiej Staszowa Ireneusz Kwiecjasz.

I miejsce wspólnie z wieńcem z Woli Wiśniowskiej
zajął wieniec z Grzybowa.

Stoisko promocyjne powiatu staszowskiego.

Na scenie kapela Michała Siemieńca.
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Wieniec z Woli Wiśniowskiej zdobył I miejsce ex
aequo z wieńcem z Grzybowa.
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Mimo niesprzyjającej pogody, w
niedzielę 29 sierpnia br. rolnicy ziemi bogoryjskiej i władze gminy obchodzili tradycyjne rolnicze święto.
Dożynki gminne rozpoczęto uroczystą mszą świętą dziękczynną, odprawioną w Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia. Liturgii przewodniczył i
homilię wygłosił ks. kan. dr Jacek Beksiński.
Część oficjalna dożynek odbyła
się, nie jak wcześniej planowano nad
bogoryjskim zalewem, ale w hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych. Tu
rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy
wieniec, który gminę Bogoria będzie reprezentował w konkursie powiatowym.
Zwyciężył wieniec z sołectwa Moszyny,
dwa równorzędne drugie miejsca zajęły:
sołectwo Kiełczyna i sołectwo Gorzków,
trzecie miejsce zajęło sołectwo Przyborowice. Pozostałe wieńce otrzymały
wyróżnienia. Dla wszystkich zespołów
wieńcowych władze gminy ufundowały
nagrody pieniężne. Oficjalne wystąpienia rozpoczął wójt Marcin Adamczyk,
który m.in. obiecał kontynuowanie

Dożynki gminne w Bogorii, w niedzielę 29 sierpnia, rozpoczęto mszą świętą dziękczynną, odprawioną w
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Liturgii mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. dr
Jacek Beksiński

Z dożynek gminnych w Bogorii
święta w weekend za twa tygodnie, następnie podziękowanie rolnikom za trud
pracy złożyli: pełnomocnik prezesa Rady
Ministrów ds. programu ,,Czyste Powietrze” Bartłomiej Orzeł i starosta staszow-

Chleby w darze kościołowi przekazali wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk i
starosta staszowski Józef Żółciak.

ski Józef Żółciak. Dożynki zakończono
poczęstunkiem przygotowanym przez
Koło Gospodyń Wiejskich w Bogorii i
Koło Łowieckie ,,Głuszec”.
Tekst i foto: Jan Mazanka

W konkursie zwyciężyło sołectwo Moszyny, dyplom wręczył minister Bartłomiej
Orzeł.

Zaproszeni goście i przedstawiciele sołectw gminy Bogoria w czasie oficjalnej części dożynek.
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Na ludowo w Sichowie Małym

W sobotę 17 lipca br., miłośnicy folkloru mieli okazję podziwiać występy
zespołów śpiewaczych oraz solistów, którzy zaprezentowali swoje możliwości
podczas festynu pn. ,,Letnie tradycje wiążą pokolenia i budują więzi międzygminne”.

Życzenia udanej zabawy składa przewodniczący
Rady Powiatu w Staszowie, prezes OSP w
Sichowie Małym Grzegorz Rajca, jeden ze
współorganizatorów festiwalu.

Podziękowanie za organizację tego rodzaju imprez i życzenia przyjemnej rywalizacji w konkursie złożyli:
starosta staszowski Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal.

W festiwalu wzięło udział 9 zespołów śpiewaczych nie tylko z powiatu
staszowskiego, ale także i z: buskiego,
koneckiego oraz tarnowskiego. Do konkursu na najsmaczniejsze jadło regionalne przystąpiły również 3 Koła Gospodyń
Wiejskich.

Imprezę, zaraz po godz. 15.00, otworzyła i prowadziła Lidia Albiniak, zapraszając kolejno na scenę poszczególne zespoły,
które były oceniane przez 4-osobowe jury.
Ostatecznie Zwyciężył Ludowy Zespół
,,Sokołów” z powiatu koneckiego, drugie
miejsce zajął zespół ,,W kuźni u kowala” z

Zdobywca I miejsca - Ludowy Zespół ,,Sokołów” z powiatu koneckiego.

Ryglic w powiecie tarnowskim, a trzecie
na równi: Zespół Śpiewaczy ,,Wierzbicanki” z gminy Tuczępy i Zespół Śpiewaczy
,,Pacanowianie” z Pacanowa. W konkursie
na najlepszą potrawę regionalną zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich z Wilkowej,
a drugim miejscem podzieliły się: KGW ze
Zrębina i KGW z Rudy. Festyn zakończył
się zabawą ludową, która trwała do późnych godzin wieczornych. Organizatorem
wydarzenia było Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Sichów Mały, we współpracy z: Zespołem Ludowym ,,Sichowianie”,
Ochotniczą Strażą Pożarną w Sichowie
Małym i Kołami Gospodyń Wiejskich w Sichowie Małym i Wilkowej.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Zdobywcy II miejsca - Zespół Ludowy ,,W kuźni u kowala” z Ryglic w powiecie
tarnowskim.

Zespół Śpiewaczy ,,Pacanowianie”, podzieli się III miejscem z zespołem
,,Wierzbicanki”.
Zespół Śpiewaczy ,,Wierzbicanki” z gminy Tuczępy zajął III miejsce, wspólnie z
zespołem ,,Pacanowianie”.

Przy stoisku Koła Gospodyń Wiejskich ,,Rudzianki” z Rudy.

POWIAT STASZOWSKI - nr 84 - wrzesień 2021 r.

Zespoły śpiewacze oceniała komisja w składzie, od lewej: dyrektor
Staszowskiego Ośrodka Kultury Anna Gogola, nauczyciele muzyki Jacek i
Małgorzata Krzysztofikowie oraz Tomasz Mazur z Centrum Kultury w Tuczępach.
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W sobotę, 17 lipca br. w salach
Zamku Królewskiego w Szydłowie
odbył się wernisaż 70 prac, jakie 18
artystów namalowało w czasie minionego pleneru malarskiego.
Kolejne twórcze spotkanie malarskie, podobnie jak w latach ubiegłych,
zorganizowało Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, a komisarzem wystawy był staszowski twórca
Norbert Palmer. W tym roku Szydłów
ponownie gościł malarzy zagranicznych, tym razem z Republiki Mołdawii,
w osobach: Inny Liubow oraz prezes
Stowarzyszenia ,,Art. Elit” w Kiszyniowie Elviry Cemortan-Volosin. Najliczniejszą polską ,,reprezentację” wystawił Rzeszów w osobach: Małgorzaty
Sarneckiej, Romy Medyńskiej, Barbary
Kochan, Iwony Bac, Elżbiety Sawickiej,
Marii Mostek, Józefa Machały i Anny
Mical. Pozostali twórcy to: Dominika
Paczkowska z Krosna, Marta Lipowska z
Tarnobrzega, Andrzej Bielecki z Lipska,
Jan Drewicz z Góry Kalwarii, Krzysztof
Ciecieląg z Radomia, Jacek Ożóg z Krakowa i Norbert Palmer ze Staszowa.
Był to 12. z kolei plener zrealizowany przez szydłowskie Centrum Kultury,
nad którym patronat honorowy objęli: wojewoda świętokrzyski Zbigniew
Koniusz, marszałek województwa
świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski,
starosta staszowski Józef Żółciak oraz
burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz. Tegoroczny plener zakończono z nadzieją, że w roku przyszłym
uda się powtórzyć to wydarzenie z liczniejszym udziałem twórców zagranicznych, m.in. z: Ukrainy, Bułgarii, Węgier,
Rumunii i oczywiście z Mołdawii, jeśli
tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Tegoroczny wernisaż otworzyła dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie Maria Stachuczy,
wspólnie z komisarzem wystawy staszowskim twórcą Norbertem Palmerem.

Zakończono plener

Burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz podziękował za wytężoną pracę w czasie 14. plenerowych
dni, w wyniku czego powstało 70 nowych obrazów.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Każdy z twórców otrzymał pamiątki z Szydłowa, które wręczyli: burmistrz Andrzej Tuz i starosta Józef
Żółciak.

Uczestnicy pleneru wraz z jego organizatorami i zaproszonymi gośćmi.
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Podczas tegorocznego pleneru malarskiego powstało 70 prac, które wykonało 17 artystów.

POWIAT STASZOWSKI - nr 84 - wrzesień 2021 r.

31

W dniach 7 i 8 sierpnia br., po rocznej przerwie spowodowanej pandemią
koronawirusa, szydłowscy sadownicy i
zaproszeni goście mieli okazję do świętowania tegorocznego urodzaju w szydłowskich sadach.
Główne obchody ,,Święta Śliwki”, jakie
odbyły się w niedzielę 8 sierpnia, rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. św. Władysława, którą odprawił i kazanie wygłosił
proboszcz ks. Ryszard Piwowarczyk.
Po zakończeniu liturgii mszy świętej jej
uczestnicy udali się na dziedziniec zamkowy, gdzie miały miejsce oficjalne uroczystości. Tegorocznymi starostami ,,Święta
Śliwki” byli: Joanna Suchojad z Woli Żyznej
i Damian Kaniszewski z Szydłowa. Pani Joanna wraz z mężem Grzegorzem gospo-

Główne uroczystości 23. ,,Święta Śliwki” rozpoczęto w niedzielę 8 sierpnia mszą świętą dziękczynną, której
przewodniczył proboszcz szydłowskiej parafii ks. Ryszard Piwowarczyk.

,,Święto Śliwki” po raz 23.

Główne uroczystości 23. ,,Święta Śliwki” rozpoczęto w niedzielę 8 sierpnia mszą świętą
dziękczynną, której przewodniczył proboszcz szydłowskiej parafii ks. Ryszard Piwowarczyk.

Starostowie 23. ,,Święta Śliwki”: Joanna Suchajad z
Woli Żyznej i Damian Kaniszewski z Szydłowa, wręczyli
burmistrzowi miasta i gminy Szydłów Andrzejowi Tuzowi
oraz zaproszonym gościom kosze owoców z szydłowskich
sadów.

Władze centralne RP reprezentował pełnomocnik
prezesa Rady Ministrów ds. programu ,,Czyste
Powietrze” Bartłomiej Orzeł.

Przemawia poseł na Sejm RP Mariusz Gosek.
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Gratulacje i życzenia szydłowskim sadownikom
złożył starosta staszowski Józef Żółciak.

Życzenia i gratulacje sadownikom złożył także
radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Paweł Krakowiak.
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daruje na 7 ha, z czego 3 ha to plantacja
borówki amerykańskiej. Pan Damian z
żoną Anną prowadzi 19-hektarowe gospodarstwo z produkcją: śliwek na 7 ha, jabłek
– 6 ha, czereśni – 3 ha i borówki amerykańskiej – 3 ha.
W programie tegorocznej imprezy,
która przyciągnęła także wielu turystów
spoza gminy Szydłów, organizatorzy przewidzieli różnorodne atrakcje. Wśród nich
były, m.in.: degustacja przetworów ze śliwek, jak również koncerty muzyczne w
różnych stylach, na czele z Zespołem ,,BACIARY” i solistką CLEO. Patronat honorowy nad 23. ,,Świętem Śliwki” w Szydłowie
objęli: wojewoda świętokrzyski Zbigniew
Koniusz, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i starosta
staszowski Józef Żółciak.

Jak co roku w centralnym miejscu Placu Zamkowego przygotowano wystawę odmian śliwek i innych
owoców uprawianych w Szydłowie.

Tekst i foto: Jan Mazanka
Foto gwiazd estrady: Piotr Walczak

Za współpracę w realizacji dopłat i projektów
unijnych szydłowskim sadownikom podziękowała
zastępca kierownika Biura Powiatowego ARiMR w
Staszowie Anna Adamczyk.

Samorządowcy i zaproszeni goście przy stoiskach: Powiatowego Biura ARiMR w Staszowie, Lokalnego
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sandomierzu i Powiatu Staszowskiego.

Poseł Mariusz Gosek, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Paweł Krakowiak i wicestarosta staszowski Leszek Guzal przy stoisku
powiatu staszowskiego.

Burmistrz Szydłowa Andrzej Tuz i prezes Lokalnej Grupy Działania ,,Białe Ługi”
Mieczysław Pniewski, nagrodzili lokalnych wystawców czekami o wartości 200 zł.

Gwiazdą
sobotniej części
artystycznej
był Zespół
,,BACIARY”.
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W niedzielę 8 sierpnia, na zakończenie tegorocznego ,,Święta Śliwki”,
zaśpiewała CLEO.
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Wyjątkowa inscenizacja

Mjr Henryk Dobrzański, za udział w wojnie polskobolszewickiej został odznaczony Krzyżem Srebrnym
Orderu Wojennego Virtuti Militari i czterokrotnie
Krzyżem Walecznych. W roku 1966 pośmiertnie
odznaczony Krzyżem Złotym Virtuti Militari, a
rozkazem personalnym nr 45 z 30 kwietnia 1990
roku, minister obrony narodowej mianował mjr.
Henryka Dobrzańskiego na stopień pułkownika.

Staszowskie Stowarzyszenie ,,AVITO VIVIT HONORE” dopisało do swego
dorobku kolejną udaną inscenizację
walk z okresu II wojny światowej. Po
bitwie osieckiej, jaka rozegrała się 11
września 1939 roku, z rozmachem odtworzonej 28 września 2019 roku, dużym nakładem sił i środków przygotowano kolejny historyczny spektakl
pt. ,,Ostatni żołnierz września – Hubal
historia prawdziwa”.

Inscenizację, blisko tysiąc widzów,
obejrzało w sobotę 11 września w Sielcu,
obok Zakątka Świętokrzyskiego. Imprezę rozpoczęto od powitania zaproszonych gości oraz prezentacji grup biorących udział w wydarzeniu, po czym w
atmosferę wojny i okupacji piosenkami
wojskowymi wprowadził widzów Zespół
,,Rytm” ze Staszowskiego Ośrodka Kultury.
Główną część inscenizacji podzielono na 3 części poświęcone: wojnie
obronnej 1939, Oddziałowi Wydzielonemu Wojska Polskiego mjr. Hubala oraz
śmierci samego majora, w rolę którego
wcielił się Paweł Staszczak. W inscenizacji wzięło udział ponad 150. rekonstruktorów, w tym 25. kawalerzystów.
W przerwach między poszczególnymi częściami zaprezentowano Kielecki
Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13
Pułku Ułanów Wileńskich, a także Grupę
Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej, nawiązującej do służby
z lat 1919 – 1939 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji Państwowej w
Radomiu. Wydarzeniu towarzyszyły wystawy militariów i sprzętu wojskowego z
okresu II wojny światowej.
Stronę niemiecką tworzyły: Grupa
Rekonstrukcji Historycznej Infanterie-

Na wyjątkową lekcję historii zaprosił wicestarosta staszowski Leszek Guzal. Z lewej: poseł na Sejm Marek Kwitek,
radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, marszałek województwa Andrzej Bętkowski, z
prawej: przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś i wiceprzewodniczący Marek Strzała.

W rolę mjr. Henryka Dobrzańskiego wcielił się Paweł
Staszczak.
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Gościem honorowym inscenizacji była Małgorzata
Potocka, która w filmie ,,Hubal” odegrała rolę
łączniczki Tereski.

Do obejrzenia inscenizacji zaprosił prezes
Staszowskiego Stowarzyszenia ,,AVITO VIVIT
HONORE” Paweł Krakowiak.

-Regiment 73 z Bełchatowa, GRH 78
Sturm Division z Bielska Białej, Grupa
Bojowa Kielce, GRH Die 29 Falke Division
z Kielc, Muzeum Pojazdów Militarnych z
Częstochowy.
Stronę polską tworzyły: Grupa Rekonstrukcji Historycznej 4ppleg z Kielc,
GRH 13 Pułk Ułanów Wileńskich z Kielc,
Stowarzyszenie Hubalczycy 1939-1940
z Mostowej, GRH III Okręg Policji Państwowej z Radomia, GRH 2 ppleg ze
Staszowa, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych AVITO VIVIT HONORE
ze Staszowa i Grupa Teatralna ,,Pegaz” z
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Busku Zdroju.
Zadanie pn. „Ostatni żołnierz września – Hubal historia prawdziwa” zostało zrealizowane w ramach Programu
,,Niepodległa” ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata: 2017-2022, a także
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
Urzędu Miasta i Gminy Staszów oraz
Starostwa Powiatowego w Staszowie.
Przedsięwzięcie wsparli także: sponsor główny: Enea Elektrownia Połaniec
S.A., Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady
Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” S.A. w
Grzybowie, Dylmex Inwestycje Sp. k.
Staszów, PPHU ,,Subor” w Staszowie,
Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak w
Staszowie. Szczególne podziękowania
organizatorzy inscenizacji kierują pod
adresem prezesa Tadeusza Wrześniaka
– właściciela Hut Szkła Gospodarczego
za udostępnienie miejsca i pomoc w
organizacji tego wydarzenia.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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Marszałek województwa Andrzej Bętkowski wręczył Małgorzacie
Potockiej medalion z krzemienia pasiastego.

Inscenizacji towarzyszyła m.in. prezentacja Grupy Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu
Policji Państwowej z Radomia.

Najmłodsi mogli uczestniczyć w grach wojennych przygotowanych przez
Społeczne LO im. hetmana Jana Tarnowskiego z Tarnobrzega.
Wydzielony oddział Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego.

Rozpoczęcie pierwszej części inscenizacji, wojna obronna 1939 roku.

Natarcie niemieckie z użyciem lekkiego czołgu.

Bój pod Huciskiem. Spieszony szwadron w natarciu.

Na wyposażeniu żołnierzy Wehrmachtu motocykl z karabinem masznowym
MG-42.
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Kawaleria w szarży na pozycje niemieckie.
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Niemcy kontratakują.

Mjr Henryk Dobrzański poległ o świcie 30 kwietnia 1940 roku pod Anielinem, w
walce z żołnierzami 372 Dywizji Piechoty Wehrmachtu.

Mjr Henryk Dobrzański poległ o świcie 30 kwietnia 1940 roku pod Anielinem, w
walce z żołnierzami 372 Dywizji Piechoty Wehrmachtu.

Organizator wydarzenia radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i prezes
Staszowskiego Stowarzyszenia ,,AVITO VIVIT HONORE” Paweł Krakowiak,
otrzymał miłą pamiątkę od Grupy Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji
Państwowej z Radomia.

Prezentacja grup rekonstrukcyjnych po zakończeniu widowiska.
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Wspominamy ks. płk. Kazimierza Szefera
W tym roku przypada
160. rocznica urodzin ks.
płk. Kazimierza Szefera –
wybitnego, lecz niestety
zapomnianego
mieszkańca Ziemi Staszowskiej.
Dlatego też, na łamach
„Powiatu Staszowskiego”
chciałbym tę postać przybliżyć.
Kazimierz Szefer urodził się w Sielcu 12 września 1861 r. jako syn ks.
Alfreda Szefera oraz Zofii
Mozes córki pastora z Zelowa. Jego przodkowie
od dziewięciu pokoleń byli duchownymi
wyznania ewangelicko–reformowanego
w zborach małopolskich. Kazimierz Szefer ukończył w roku 1883 gimnazjum w
Kielcach, po czym podjął studia z zakresu
teologii ewangelickiej na uniwersytecie w
Dorpacie. Ukończył je w roku 1889 uzyskując stopień doktora nauk teologicznych.
24 listopada 1889 r. został mianowany
pastorem i wikariuszem w Warszawie, mając równocześnie pod opieką zbory w Żychlinie i Zelowie. Jednak po dwóch latach
objął parafię w Serejach w ówczesnej guberni augustowskiej. Tam Kazimierz Szefer
poznał Zofię Rayską, z którą zwarł związek
małżeński w roku 1895.
W roku 1901
umiera ojciec Alfred – proboszcz parafii w
Sielcu. Kazimierz Szefer obejmuje początkowo obowiązki administratora, jednakże
pół roku później sieleccy parafianie jednogłośnie wybierają go proboszczem. Nadal
jednak pełnił obowiązki administratora
parafii w Żychlinie. Po wybuchu I wojny
światowej Kazimierz Szefer początkowo
pracował w parafii sieleckiej, a następnie
wyjechał do Warszawy. 1 maja 1920 r. został mianowany wojskowym kapelanem
ewangelicko–reformowanym w stopniu
kapitana, obejmując następnie funkcję
naczelnego kapelana tego wyznania w
Wojsku Polskim. Stanowisko to pełnił aż do
śmierci. W dniu 20 stycznia 1920 r. konsystorz Jednoty Warszawskiej nadał mu tytuł
„seniora”, co było równoważne z mianowaniem na stopień pułkownika. Minister
Spraw Wojskowych doceniając działalność
ks. Szefera w organizacji duszpasterstwa
polowego zatrzymał go w czynnej służbie
pomimo uzyskania wieku emerytalnego.
Za swoje zasługi ks. płk Szefer został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Pamiątkowym za Wojnę l919-

1920 oraz Medalem Dziesięciolecia Niepodległości.
Pomimo służby wojskowej
wymagającej stałego pobytu w Warszawie ks. Szefer nie
zerwał związków z parafią sielecką. Zgodnie z ustaleniami
władz kościelnych dojeżdżał
do Sielca sześć razy w roku,
natomiast po przejściu na
emeryturę miał tam osiąść
na stałe. Nadal zresztą zamieszkiwała tam jego rodzina, a jego córka Konstancja
w roku 1921 w zborze sieleckim wzięła ślub. W trakcie
jednego z pobytów, w dniu 10 kwietnia
1939 r. ks. Kazimierz Szefer zmarł. W jego
pogrzebie na sieleckim cmentarzu wzięli
udział przedstawiciele duchowieństwa
ewangelickiego i mojżeszowego, zaś władze państwowe reprezentował ówczesny
premier gen. Felicjan Sławoj Składkowski.
Niestety, grób ks. płk Szefera nie zachował
się do chwili obecnej. Szczęśliwie, ks. płk
Kazimierz Szefer nie dożył wybuchu wojny
i nie musiał być świadkiem kolaboranckiej
postawy mieszkańców ziemi staszowskiej
pochodzenia niemieckiego. Dość przypomnieć, że na tym samym cmentarzu został pochowany Andrzej Resler, o którego
zbrodniach pamięć przetrwała do dziś.
Z pewnością stygmatu kolaboracji nie
można odnieść do rodziny ks. płk. Szefera.
Jego żona Zofia przez całą wojnę mieszkała w Sielcu, i w myśl zasady
„pod latarnią najciemniej” przez
ponad rok, wspólnie ze swoją
matką, ukrywała zaprzyjaźnioną
Żydówkę. Po wojnie zeznawała
jako świadek przez Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich o
egzekucjach przeprowadzanych
przez niemiecką żandarmerię na
sieleckim cmentarzu. Po wojnie
mieszkała w Staszowie i spoczęła
na tutejszym cmentarzu. Synowie płk. Kazimierza i Zofii Szeferów: Tadeusz, Stanisław i Henryk
byli żołnierzami wojska polskiego. Córka Konstancja była więźniarką obozu w Ravensbruck,
wyszła za mąż za mjr. Mieczysława Fiedlera, który został zamordowany w Ostaszkowie, ich
syn Jerzy walczył w powstaniu
warszawskim w pułku „Baszta”,
razem z Rajmundem Kaczyńskim ojcem Lecha i Jarosława
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Kaczyńskich. Osadnicy niemieccy mieszkający na ziemi staszowskiej, ze względu
na zachowanie w czasach wojny, nie pozostawili po sobie najlepszych wspomnień.
Niniejszy tekst wskazuje jednak, że postać
ks. płk. Kazimierza Szefera jest zapomniana niesłusznie. Jego upamiętnienie jest jak
najbardziej zasadne.
Opracował: Bernard Porębski

Ps. Bardzo dziękuję ks. płk. Tadeuszowi
Jelinkowi oraz panu Krzysztofowi Bandoła-Skierskiemu za udostępnienie materiałów, w oparciu o które niniejszy tekst
powstał
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W 2019 roku firma Blachy Pruszyński zmieniła podejście do mobilnych
szkoleń dekarskich i zainwestowała
w zaawansowane Mobilne Centrum
Szkoleniowe, które w dniach 15 i 16
lipca br, na zaproszenie firmy ,,SKOWRON”, świadczyło swoje usługi w
Staszowie.
Mobilne Centrum Szkoleniowe, to
nowoczesny samochód ciężarowy wyposażony w wystawki, ekrany telewizyjne oraz vip-room. W środku jest zamontowana klimatyzacja, na miejscu można
porozmawiać z ekspertami Blachy Pruszyński, obejrzeć krótkie animacje o firmie oraz zobaczyć najnowsze produkty
oraz sposób ich montażu na dachu.
Z oferty szkoleniowej skorzystali, m.in.
uczniowie Zespołu Szkół w Staszowie,
realizujący projekt pn. ,,Kompleksowy
rozwój Zespołu Szkół im. St. Staszica w
Staszowie”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, mający na
celu podniesienie poziomu edukacji i aktywności społecznej. W czwartek 15 lipca
br. uczniowie wraz z zastępcą dyrektora
Zespołu Szkół dr. Sławomirem Majem,
odwiedzili Mobilne Centrum Szkoleniowe, zapoznając się z najnowszymi tech-

Mobilne Centrum Szkoleniowe firmy Blachy Pruszyński, w dniach 15 i 16 lipca br., świadczyło swoje usługi
w Staszowie, przy ul. Kolejowej.

Mobilne Centrum Szkoleniowe w Staszowie
nologiami stosowanymi w dekarstwie i
rodzajami pokryć dachowych. Przy okazji
wstępnie umówiono się na wizytę Mobilnego Centrum w Zespole Szkół, do czego
dojdzie najprawdopodobniej na wiosnę
przyszłego roku. Z pobytu Centrum skorzystają nie tylko uczniowie kształcący się
w technikum o profilu budownictwa czy
informatyki, ale także uczniowie z technikum o profilu samochodowym, którzy
będą mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem samochodu, m.in. ze skom-

Mobilne Centrum Szkoleniowe to nowoczesny samochód ciężarowy marki
Mercedes z rozsuwanym hydraulicznie podwoziem.

Prezes Wojciech Skowron i wicestarosta staszowski Leszek Guzal.
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plikowanym podwoziem rozsuwanym
hydraulicznie, nowoczesnym agregatem
prądotwórczym i unikatowym systemem
nagłośnienia. Pobyt Mobilnego Centrum
w Staszowie, zostanie także wykorzystany
do promocji nauki zawodu budowlanego
i samochodowego wśród uczniów klas 8.
szkół podstawowych, co zapewne wielu
absolwentom podstawówek pomoże w
wyborze dalszego kształcenia.
Tekst i foto: Jan Mazanka
oraz arch. Blachy Pruszyński

Uczniowie Zespołu Szkół w Staszowie, odbywający 150. godzinny staż wakacyjny, z
wizytą w Mobilnym Centrum Szkoleniowym. W środku, Sławomir Pławiński z Firmy
Blachy Pruszyński, który zapoznał uczniów z ofertą i zasadami pracy Mobilnego
Centrum Szkoleniowego.

Od lewej: Tomasz Mirecki – doradca techniczny, kierownik działu szkoleń w firmie Blachy
Pruszyński, zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Staszowie dr Sławomir Maj i Wojciech
Skowron - prezes FHU ,,SKOWRON” Pokrycia Dachowe.
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Dzień budowlańca

Święto ludzi związanych w budownictwem obchodzone jest 25
września. Tak było i w tym roku,
podczas zorganizowanego w auli
Zespołu Szkół przy ul. Koszarowej w
Staszowie, spotkania połączonego z
promocją ofert firm zaangażowanych
w proces inwestycyjny na różnych
jego etapach.
Spotkanie otworzył powiatowy
inspektor nadzoru budowlanego w
Staszowie Jacek Nowak, który powitał
wszystkich obecnych i złożył budowlańcom serdeczne życzenia z okazji ich
święta. Następnie głos zabrał sekretarz
Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa Zbigniew Dusza reprezentujący Izbę na staszowskim
spotkaniu.
Świętokrzyska Izba i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
Staszowie włączyły się w ogólnopolską
akcję organizacji ,,Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa”, mającego na celu
umożliwienie uzyskania fachowej porady przyszłym inwestorom, zainteresowanym budową własnego domu, budynku
usługowego czy gospodarczego, jak
również remontu już istniejącej nieruchomości.

Spotkanie otworzył powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego w Staszowie Jacek Nowak.

Sekretarz Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa Zbigniew Dusza, m.in.
podziękował za zorganizowanie spotkania i
przygotowanie stoisk.

Od lewej: powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Staszowie Jacek Nowak i sekretarz Rady
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Zbigniew Dusza. Z tyłu gospodarze obiektu: dyrektor
Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski i dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego Jerzy Jabczuga.

Taką poradę można było uzyskać na
kilku przygotowanych
stoiskach, na których
przedstawiciele firm
budowlanych i projektowych proponowali
własne usługi, a także
materiały budowlane
i kopaliny.
Tekst i foto:
Jan Mazanka

Właściciel firmy ,,Kopalnia Piasku” Marian Nowak udziela informacji dotyczącej
oferowanych kopalin.
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Podczas spotkania m.in. wyświetlano filmy instruktarzowe procesów
inwestycyjnych.

Stoisko markowych elektronarzędzi ,,Makita”.
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Wspominamy śp. dr Stanisława Deskura
Śp. dr n. rol. Stanisław Deskur, był nie tylko osobą zasłużoną
dla polskiej hodowli koni, ale także posiadając szeroką wiedzę
historyczną, uczestnikiem szeregu inicjatyw edukacyjnych.
Mieliśmy zaszczyt i przyjemność współpracować z Panem
Doktorem przez ostatnie 17 lat, przy okazji realizacji projektów wymiany młodzieży z Ukrainą z programu Narodowego
Centrum Kultury. Pan Doktor był również członkiem redakcji
naszego kwartalnika ,,Powiat Staszowski” zamieszczając w nim
swoje, jakże ciekawe artykuły.
We wdzięcznej pamięci zachowamy wspomnienia z siedemnastoletniej współpracy z Panem Doktorem, osobą o szerokiej wiedzy historycznej i nadzwyczajnej kulturze osobistej.
Pracownicy Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą
w Starostwie.

Kwiaty od Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie, władze powiatu
staszowskiego w czasie pogrzebu reprezentował naczelnik Wydziału
Promocji i Współpracy z Zagranicą Jan Mazanka.

Kwiaty od Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie, władze powiatu staszowskiego
w czasie pogrzebu reprezentował naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z
Zagranicą Jan Mazanka.

Św. dr Stanisław Deskur został pochowany w kryptach Sanktuarium Św. Jana Pawła II w
Krakowie, obok swojej śp. żony Heleny i śp. brata ks. kard. Andrzeja Deskura.

Ze współpracy z Panem dr Stanisławem Deskurem.

W sierpniu 2007 roku, w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, podczas spotkania z uczniami z Winnicy na Ukrainie. Państwo dr Helena i Stanisław Deskurowie z
prawej strony, w pierwszym rzędzie.
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W jednym z projektów, wśród opisanych bohaterów znalazł się
brat dr. Stanisława Deskura ks. kard. Andrzej Deskur, przyjaciel
z seminarium i później z Watykanu św. Jana Pawła II. Projekt
był realizowany w 2008 roku przez uczniów Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.

Z żalem informujemy,
że w wieku 94 lat
zmarł

Śp. dr n. rol.

Stanisław Deskur
Najszczersze wyrazy współczucia składamy:
Synom: Janowi i Michałowi z Rodziną,
jak również pozostałym członkom Rodziny, Przyjaciołom
i Znajomym Zmarłego.

Ks. kard. Andrzej Deskur był m.in. kawalerem Orderu Orła
Białego, wręczonego przez premiera Jarosława Kaczyńskiego, a
przyznanego przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

W 2012 roku, podczas jednego z pobytów na ziemi staszowskiej,
Państwo Deskurowie zwiedzają Hutę BTBB w Grzybowie, z prawej:
dyr. Mieczysław Madej i dyr. Barbara Stachlińska.

Odszedł przyjaciel ziemi staszowskiej,
z którym dane nam było współpracować przez ostatnie
20 lat.
Dr Stanisław Deskur, wybitny specjalista w hodowli koni,
posiadał także bardzo szeroką wiedzę
z historii powstań narodowych i dawnych Kresów Polskich, którą tak chętnie dzielił się z nami
podczas licznych projektów edukacyjnych
z udziałem młodzieży staszowskich i ukraińskich szkół.
Śp. dr Stanisław Deskur był człowiekiem
o niespotykanej kulturze osobistej,
pozostanie na zawsze w naszej pamięci!
Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie,
pracownicy Starostwa
i Jednostek Organizacyjnych Powiatu
Msza święta pogrzebowa odbyła się w piątek 17 września
o godz. 15:00 w Sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach, a złożenie urny z prochami do grobu, tamże, w sobotę o godz. 11:30.

W stajni koni huculskich prezesa Tadeusza Wrześniaka.
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W stajni koni huculskich prezesa Tadeusza Wrześniaka.

Podczas ,,Dni koni huculskich” w Sielcu w 2014 roku, w rozmowie z sędziom
Andrzejem Gorusem, byłym dyrektorem Państwowego Stada Ogierów w Klikowej
k/Tarnowa.

W gościnnych progach krakowskiego mieszkania Państwa Deskurów, w czasie
konsultacji jednego z projektów.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, dr Stanisław Deskur opowiada o
bibliotece sancygniowskiej, która w części powiększyła zbiory kieleckiej placówki.
W Sancygniowie, znalazły się m.in. cenne pozycje z biblioteki w Tulczynie na
Podolu Stanisława Szczęsnego Potockiego. Po zakończeniu II wojny światowej
sancygniowski księgozbiór w znacznej części uległ zniszczeniu. Z lewej: dyr.
Biblioteki Narodowej w Warszawie dr Tomasz Piasecki.
Państwo Deskurowie z Janem Marcinem Popielem w Kurozwękach, w lipcu 2006 roku.

Państwo Deskurowie uczestniczyli w otwarciu wystawy, której tematem był pobyt
w Sichowie czterech profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, po ich zwolnieniu w
lutym 1940 roku z Obozu Koncentracyjnego w Sachsenhausen.

Śp. Stanisław Deskur i śp. Stanisław Radziwiłł w Sichowie Dużym w dniu 28 sierpnia
2010 roku.
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W Kurozwękach, w lipcu 2007 roku podczas konsultacji projektu ,,Kawalerowie
trzech orderów”, którego bohaterami byli: gen. Józef Sowiński, płk Stefan Deskur,
major Jan Deskur i pradziadek w szóstym pokoleniu Jana Marcina Popiela gen.
Dezydery Chłapowski, adiutant Napoleona Bonapartego.

Pałac w Sancygniowie, w powiecie pińczowskim, rodowa siedziba Deskurów.
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Po blisko dwurocznej przerwie,
spowodowanej sytuacją pandemiczną
w kraju, w dniu 15 lipca br., członkowie Klubu Seniora ,,Radość Życia” w
Staszowie, spotkali się w Zakątku Świętokrzyskim w Sielcu, w celu ustalenia
programu działań na najbliższe miesiące.
Spotkanie otworzył i prowadził prezes
Klubu Henryk Makuch, który wspólnie z
Andrzejem Stysiem - prezesem Klubu Seniora ,,Megawat” w Połańcu, zaproponowali atrakcyjny tegoroczny program, m.in.:
zajęcia rehabilitacyjne, wycieczki krajowe
i imprezy towarzyskie. Obecna na spotkaniu Małgorzata Wołczyk, reprezentująca
kielecki oddział lubelskiej spółki ,,Inspires”,
zaprosiła seniorów na szkolenie ,,Kadry i
płace”, które realizowane jest w ramach
projektu „SIŁA KWALIFIKACJI!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Szkolenie kończy się egzaminem zawodowym i certyfikatem unijnym.
Obecni na spotkaniu: starosta staszowski Józef Żółciak, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć oraz Wojciech
Skowron - prezes FHU ,,SKOWRON” Pokrycia Dachowe, złożyli seniorom życzenia i
obiecali udzielenie wsparcia przy realizacji
klubowych inicjatyw. Korzystając z okazji
starosta Józef Żółciak zaprosił seniorów
do Punktu Szczepień zorganizowanego
w Powiatowym Centrum Sportowym w
Staszowie i namawiał do uzupełnienia
bądź rozpoczęcia szczepienia przeciwko
Covid-19.
Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem z grilla, przygotowanym przez restaurację ,,Zakątek Świętokrzyski”.

Spotkanie staszowskiego Klubu Seniora ,,Radość Życia” w Staszowie otworzył i prowadził prezes Henryk
Makuch.

Seniorzy wznowili działalność

Tekst i foto: Jan Mazanka

Nowym członkom Klubu wręczono legitymacje.
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Starosta Józef Żółciak, składając życzenia, zakończył je zaproszeniem do punktu szczepień, jaki został
zorganizowany w Powiatowym Centrum Sportowym, przy ul. Oględowskiej w Staszowie.

W spotkaniu udział wzięło blisko 50. członków Klubu Seniora ,,Radość Życia” w Staszowie.
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Polecamy ,,Ewę”
,,Ewa” to wzruszająca, zmysłowa
historia miłosna artysty-malarza i aktorki oraz apoteoza sztuki. Akcja powieści zaczyna się podczas wystawy
rolniczej guberni radomskiej, która
odbyła się w Staszowie w dniach 24 26 sierpnia 1912 r. z inicjatywy księcia
Macieja Radziwiłła – prezesa komitetu
organizacyjnego.
Według ,,Gazety Radomskiej” wystawę zwiedziło 26 tys. osób. Potem akcja
skupia się w domu malarza, gdzie miał
swoją pracownię wśród zieleni, dzikich
i owocowych drzew. Jak opisuje autor
,,Przerozkoszne to było miejsce i jakby
stworzone przez samą naturę na schronisko dla zakochanych par, poetów i marzycieli wszelkiego gatunku. Tu, zawiedzeni
w miłości, prześladowani i nieszczęśliwi

mogli znaleźć chwile wytchnienia i zapomnienia wśród tych cudownych drzew,
zapachu śpiewu ptaków”. Końcowa część
powieści dzieje się w Krakowie, gdzie Jan
Skowron studiował na Akademii Sztuk
Pięknych. ,,Ewa” jest powieścią autobiograficzną. Główni bohaterowie malarz
Jan Rytwiański i aktorka Ewa Przyjemska
odgrywają wiodącą rolę w przebiegu
akcji. Otoczenie tworzy postacie drugorzędne, lecz scharakteryzowane wnikliwie i dosadnie. W tych właśnie postaciach
ożywają rysy obyczajowe epoki wyrażone w wyglądzie zewnętrznym, sposobie
zachowania się, w poglądach i myślach.
Książę Radziwiłł, posiadający wpływy i
znaczenie, reprezentuje w powieści środowisko arystokracji rodowej, podobnie
jak książę Branicki. Występują również

Jan Skowron
( 1889 – 1965 ).
Jan Skowron, ur. 12 kwietnia 1885 w Rytwianach, zm.
10 maja 1965 w Staszowie,
malarz i literat. Artysta-legionista, który figuruje w spisie
legionistów w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
W latach 1906-1913 studiował na ASP w Krakowie w
pracowniach prof. T. Axentowicza, W.
Weissa i F. Ruszczyca oraz w Dreźnie w
pracowni prof. Otto Gussmanna. Brał
udział w walkach niepodległościowych

w 1915, walcząc w I Brygadzie
Legionów pod dowództwem J.
Piłsudskiego. Wówczas namalował m.in. ,,Mogiły poległych
legionistów 99 pułku pod Konarami” (Muzeum Narodowe
w Krakowie). Po zakończeniu
I wojny światowej zamieszkał
w Staszowie, gdzie pracował
jako nauczyciel rysunków w
gimnazjum. Podczas okupacji niemieckiej stał się dokumentalistą
umierającego świata żydowskiego. Najbardziej wstrząsającym obrazem z tamtego okresu jest obraz ,,Wysiedlenie Ży-

W dniu 30 sierpnia br., trzy nauczycielki z Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Staszowie, otrzymały awanse na stopień nauczyciela
mianowanego, przyznane w oparciu o
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2018 roku, w
sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Awanse z rąk starosty staszowskiego
Józefa Żółciaka i wicestarosty Leszka Guzala odebrały: nauczycielka języka rosyjskiego Agata Janowska, nauczycielka matematyki Ewa Wtorek i nauczycielka przedmiotów zawodowych Katarzyna Anioł. Do
gratulacji i życzeń samych sukcesów w
nauczaniu i wychowywaniu młodzieży,
złożonych przez starostów staszowskich
dołączyli się: naczelnik Wydziału Edukacji,
Sportu i Turystyki w Starostwie staszowskim Grzegorz Wójcikowski i dyrektor Ze44

okoliczni ziemianie np. panie K. Orsini i J.
Kotowska oraz koledzy J. Skowrona: J. Kulesza – architekt, M. Górnicki – rzeźbiarz.
Na okładkach książki znajdują się trzy
akty oraz rodzinny dom – obrazy namalowane przez J. Skowrona. Książkę można
nabyć w saloniku prasowym Rynek 17.
Opracował: Paweł Skowron

dów ze staszowskiego getta”, powstały
po krwawej niedzieli, 8 listopada 1942
roku. Wystawiał swoje obrazy m. in., w
Towarzystwie Sztuk Pięknych w Krakowie i w Towarzystwie Zachęty Sztuk
Pięknych w Warszawie. Jego twórczość
obejmuje technikę olejną, pastelową,
jak i akwarelę. Malował obrazy o tematyce historycznej, pejzaże miejskie i
wiejskie, sceny rodzajowe, martwe natury oraz portrety. Chociaż był przede
wszystkim malarzem, to również sporo
czasu poświęcał literaturze. Pisał wiersze, poematy, opowiadania, nowele,
sztuki dramatyczne i powieści.

Wręczono awanse
społu Szkół Ekonomicznych w Staszowie
Jan Ungeheuer, a także członkowie Zarzą-

du Powiatu obecni na uroczystości.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Po wręczeniu aktów, od lewej: dyr. Jan Ungeheuer, wicestarosta Leszek Guzal, Katarzyna Anioł, Ewa Wtorek,
Agata Janowska i starosta staszowski Józef Żółciak.
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Europejskie Dni Dziedzictwa to
największy ogólnoeuropejski projekt
społeczno-edukacyjny. Jego zasadniczym celem jest popularyzacja wiedzy
o dziedzictwie lokalnym, regionalnym
i narodowym.
Niezmiennie od wielu lat Biblioteka
Pedagogiczna w Staszowie włącza się w
obchody Europejskich Dni Dziedzictwa,
współpracując z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, samorządowymi oraz
regionalistami powiatu staszowskiego. W
dniu 23 września br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie,
zorganizowaliśmy spotkanie z panią Zofią Krakówką, działaczką Koła Gospodyń
Wiejskich w Niemścicach, która w swoim
wystąpieniu „Smaki dawnej wsi” przedstawiła tradycje kulinarne, przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie oraz lokalne obyczaje. W spotkaniu wzięły udział
koleżanki pani Zofii z KGW w Niemścicach,
które przygotowały wspaniałe wypieki,
oparte na dawnej recepturze. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas gastrono-

„Smaki dziedzictwa”

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Niemścicach i kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Staszowie Monika
Stemplewska.

micznych Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Staszowie. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa starych książek
kucharskich oraz naczyń, które były wykorzystywane w dawnej polskiej kuchni.

Staszowskie „plenery z duszą”
Antologia Staszowska z podtytułem
Plenery z duszą jest zaprezentowaniem tego, co działo się w życiu literackim twórców, nie tylko Kielecczyzny,
ale również i tych, co sympatyzując z
Kieleckim Oddziałem ZLP, przyjeżdżali tu z różnych stron Polski. Miejscem
przyjaznym i inspirującym okazał się
Staszów, goszcząc rokrocznie niemałą
grupę twórców, a podczas dorocznych
epizodów wiosną Światowych Festiwali
Poezji UNESCO i jesienią epizodów Festiwali Poezji Słowiańskiej, także gości
z zagranicy.
Duszą tych plenerów był, jak zawsze,
Stanisław Nyczaj. Było więc w Staszowie
poetycko, nastrojowo i twórczo – także z
udziałem powieściopisarzy i nowelistów
oraz krytyków literackich. Tu przy okazji
zwiedzanych okolicznych miejscowości,
gminnych bibliotek, ośrodków kultury,
zabytków rodziły się pomysły na nowe
wiersze, opowiadania, fraszki, aforyzmy i
oczywiście refleksje, grafiki, obrazy, artystyczne fotogramy. Czas mijał bezlitośnie
szybko, rozstania były wprawdzie gorzkie,
ale niosły też nadzieję, że w następnym
roku znów wszyscy serdecznie się tu przywitają. Organizatorzy – Stanisław Nyczaj i
Benedykt Kozieł – dołożą przecież wszelkich starań, by tak właśnie było.
Ale w roku 2020 niespodziewanie Los
(z którym tak często wadzą się poeci) pomieszał szyki. Pandemia oddaliła w czasie

owe „plenery z duszą” – jak pięknie i trafnie
nazwał je na łamach „Gazety Kulturalnej”
poeta i krytyk Stefan Jurkowski. Stąd niemałą pociechą jest ta właśnie Antologia,
starannie wydana, zawierająca tak wiele
fotografii, wspomnień uczestników i oczywiście ich dokonań na trudnej literackiej
niwie. Wybór najlepszych, zapewne usatysfakcjonuje Czytelników.
Czas pandemii nie zwalnia przecież
nie tylko od duchowego uczestnictwa w
kulturze, ale „nakazuje”, by ów czas – tak
trudny, pełen traumatycznych zdarzeń

Takie spotkania są okazją do podnoszenia
poziomu wiedzy na temat wartości dziedzictwa, a także wzbudzania w młodzieży
lokalnego patriotyzmu.
Monika Stęplewska

– odzwierciedlić. Takim zapisem stała się
również wydana wcześniej antologia zatytułowana Na koronawirażu. Zbiegły się
w niej (nie tylko w sensie metaforycznym)
refleksje twórców z różnych stron naszego
kraju. Ich wiersze, opowiadania, aforyzmy
i refleksje mają jeden wspólny adres – Covid-19, bo przecież, jak wskazuje tytuł tej,
w pewnym sensie wyjątkowej antologii,
świat znalazł się właśnie „na koronawirażu”.
Czy uda się wyjść znowu na prostą i
zobaczyć zbawienny horyzont nadziei? A
w nim również i szansę na ponowne spotkania twórców, na owe „plenery z duszą”?
Krystyna Cel

Staszowskie Lato Literackie 2012–2019. Plenery z duszą. Antologia utworów 44. autorów. Kielce–Staszów 2021,
liczne kolorowe zdjęcia, w tym portrety autorów z ich biogramami. Oficyna Wydawnicza „STON 2”, s. 190.

POWIAT STASZOWSKI - nr 84 - wrzesień 2021 r.

45

W sobotę, 25 września br. na pływalni Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie, odbyły się, już
po raz szósty Otwarte Mistrzostwa
Staszowa o randze ogólnopolskiej.
Organizatorami zawodów było Stowarzyszenie „Centrum, Sport i Rekreacja” oraz Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie. Patronat honorowy
objął starosta staszowski Józef Żółciak. Zadanie zostało dofinansowane
przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Powiat
Staszowski.
Mistrzostwa uroczyście otwarli: Leszek Pustuła – prezes Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Pływackiego,
Jan Mazanka – naczelnik Wydziału Promocji w Starostwie staszowskim oraz
Agata Borycka – prezes Stowarzyszenia
„Centrum” w Staszowie. W zawodach
uczestniczyli zawodnicy osiemnastoletni i młodsi posiadający aktywne licencje
Polskiego Związku Pływackiego w łącznej ilości 280 pływaków skupionych w 24
klubach z terenu Polski: BOSiR Brzesko,
CENTRUM Staszów, Champion Tomaszów Mazowiecki, CSiR MOS w Dąbrowie
Górniczej, KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, MKP Atol Oleśnica, MKS Jedynka
Łódź, MKS Wodnik Radom, MUKP MOSiR
Orka Kielce, MUKS UNIA Busko Zdrój,
RWKS Sparta Biłgoraj, SL Salos Cortile
Kielce, Solne Miasto Wieliczka, Stowarzyszenie SIG NOVUM, TS Połaniec, UKS
Delfin Tarnobrzeg, UKS Fregata Kolbuszowa, UKS G-8 Bielany Warszawa, UKS
ORION Grójec, UKS ORKA Częstochowa,
UKS Piątka Konstantynów Łódzki, UKS
SP AQUARIUS Lesko, UKS Szkoła Pływania 23 Lublin i UKS WAWER Warszawa.
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Z VI Otwartych Mistrzostw Staszowa

W czasie rozgrzewki przed rozpoczęciem zawodów.

Zawody sędziowało 16 sędziów.
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Miejsca na podium w statystyce medalowej zajęły odpowiednio kluby:
I – MUKP MOSiR Orka Kielce z dorobkiem 26 medali w tym: 13 złotych,
7 srebrnych i 6 brązowych, II – SPARTA
Biłgoraj z dorobkiem 17 medali w tym:
11 złotych, 5 srebrnych i 1 brązowy, III
– KSZO Ostrowiec Świętokrzyski z dorobkiem 39 medali w tym: 9 złotych, 17
srebrnych i 13 brązowych.
Punktacja klubowa I bloku – pływacy
w wieku od 7 do 10 lat, przedstawia się
następująco: I miejsce z dorobkiem 333
punktów „Centrum” Staszów, II miejsce
z dorobkiem 213 punktów MOSiR ORKA
Kielce, III miejsce z dorobkiem 206 punktów UNIA Busko – Zdrój.
Punktacja klubowa II bloku – pływacy
w wieku od 11 do 18 lat, przedstawia się
następująco: I miejsce z dorobkiem 660
punktów KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, II miejsce z dorobkiem 319 punktów
MOSiR ORKA Kielce, III miejsce z dorobkiem 260 punktów SPARTA Biłgoraj.
Tekst: Agata Borycka
Foto: Jan Mazanka i Sławomir Rakowski

Poszczególne kluby w czasie otwarcia mistrzostw.

W wyścigu na 50 m. stylem grzbietowymw kat.
chłopcy 9 lat, zwyciężył Leon Kielczyk z ,,Centrum
Staszów”.

W wyścigu na dystansie 50 m. stylem klasycznym: 1.
miejsce Piotr Kukla, 2. miejsce Kacper Szyszkowski, z
,,Centrum Staszów”.
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Zmagania rozpoczęto na dystansie 25 m stylem dowolnym.
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Po raz pierwszy w historii ziemia
staszowska otrzymała wyróżnienie
organizacji Mistrzostw Polski w Boksie. Dotychczas w oddanym, w listopadzie 2012 roku Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie, kilka
razy odbyły się mistrzostwa Polski w
zapasach, w stylu wolnym i w stylu
klasycznym.
Tym razem w dniu 1 września br. o
godz. 15:30 w Powiatowym Centrum
Sportowym przy ul. Oględowskiej 6 w
Staszowie, uroczyście otwarto ,,18. Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w Boksie”.
W uroczystym otwarciu udział
wzięli m.in.: poseł na Sejm, sekretarz
stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Anna
Krupka, Członkowie Zarządu Polskiego
Związku Bokserskiego na czele z prezesem Grzegorzem Nowaczykiem, starosta staszowski Józef Żółciak, burmistrz
miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć
i przedstawicielka jednego z głównych
Sponsorów mistrzostw Agnieszka Wojdan – członkini Zarządu Enea Elektrownia Połaniec.
Do Staszowa przyjechało 157. zawodników z 16. Okręgowych Związków Bokserskich. O tytuł Mistrza Polski
Juniorów walczyli zawodnicy urodzeni
w latach 2003-2004, posiadający aktualną licencję zawodniczą PZB. Walki trwały do 4 września br., wtedy też
nastąpiło uroczyste zakończenie zawodów, wręczenie medali, dyplomów
i pucharów oraz dekoracja mistrzów
Polski, wicemistrzów i brązowych medalistów.
Mistrzostwa odbyły się pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz sekretarz stanu w tym ministerstwie, poseł na Sejm Anny Krupki.
Partnerem strategicznym mistrzostw
było ,,SUZUKI”.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Mistrzostwa bokserskie
uroczyście otwarte

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, 1 września br., w czasie uroczystego otwarcia ,,18. Indywidualnych
Mistrzostw Polski Juniorów w Boksie”, z udziałem 157. zawodników z 16. Okręgowych Związków Bokserskich.

Z lewej: trener i zawodnicy z Okręgu Świętokrzyskiego.

Sędziowie mistrzostw i przedstawiciele Polskiego Związku Bokserskiego, pierwszy z prawej: Sławomir Kozłowski
– viceprezes ds. sędziowskich.

Podczas uroczystego otwarcia mistrzostw przemawia prezes Polskiego
Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek.
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W czasie ceremonii otwarcia mistrzostw, od lewej: prezes Polskiego Związku Bokserskiego
Grzegorz Nowaczek, poseł na Sejm, wiceminister Anna Krupka, burmistrz miasta i
gminy Staszów Leszek Kopeć, starosta staszowski Józef Żółciak, członkini Zarządu Enea
Elektrownia Połaniec Agnieszka Wojdan i wiceprezes PZB Łukasz Dybiec.
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Przemawia poseł Anna Krupka.

Zawodników, trenerów i działaczy powitał na ziemi staszowskiej starosta Józef
Żółciak, życząc sportowej walki i unikania kontuzji.

Przemawia wiceprezes Zarządu ds. Marketingu Polskiego Związku Bokserskiego
Łukasz Dybiec.
Przyrzeczenie złożyli: w imieniu zawodników Wiktor Kazimierczak z BKS
,,Skorpion” Szczecin, a w imieniu sędziów Maria Bartkowiak.

Jednocześnie walczono na dwóch ringach.

Jedna z pierwszych walk turnieju.
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Jedna z pierwszych walk turnieju.

Goście honorowi ,,18. Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów w Boksie”.
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Walki finałowe odbyły się 4 września
br., stoczono 10 pojedynków. Finały
otworzył Grzegorz Nowaczek – prezes
Polskiego Związku Bokserskiego, który
życzył zawodnikom sportowej rywalizacji i jednocześnie podziękował za
tak liczny udział pięściarzy w mistrzostwach.
Podziękowania w formie statuetek
otrzymali również: starosta staszowski
Józef Żółciak, burmistrz miasta i gminy
Staszów Leszek Kopeć oraz dyrektor Jacek
Jaworski – przedstawiciel Hut Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka. Młodym
pięściarzom sukcesów życzyli wiceprezes
PZB Maciej Demel, Łukasz Dybiec - prezes
Świętokrzyskiego Okręgowego Związku
Bokserskiego, starosta staszowski Józef

Finały 28. Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów w Boksie, otworzył prezes Polskiego Związku Bokserskiego
Grzegorz Nowaczek, w towarzystwie wiceprezesów: Łukasza Dybca i Macieja Demela.

Prezes Grzegorz Nowaczek podziękował staroście staszowskiemu Józefowi
Żółciakowi za gościnność oraz za pomoc w organizacji mistrzostw.

Podziękowania dla prezesa Tadeusza Wrześniaka odebrał dyrektor Jacek Jaworski.

Przemawia Paweł Skrzecz - pięściarz, srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 r.
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Żółciak i burmistrz Leszek Kopeć. Starosta Józef Żółciak podziękował władzom
Polskiego Związku Bokserskiego za zorganizowanie mistrzostw w Powiatowym
Centrum Sportowym w Staszowie i zaprosił do współpracy w przyszłości. Gościem
honorowym mistrzostw był Paweł Skrzecz,
srebrny medalista igrzysk olimpijskich w
Moskwie w 1980 r. i wicemistrz świata z
1982 roku, który podkreślił jak ważny jest
sport w życiu młodego człowieka. Życzył także wszystkim zawodnikom wielu
sukcesów na „bokserskich matach”. Walki
finałowe juniorów obserwował Dariusz
Kochanowski - trener kadry narodowej juniorów w boksie. Wyniki poszczególnych
walk są dostępne na stronie: http://www.
pzb.com.pl
Tekst i foto: Paulina Majczak

Starosta Józef Żółciak życzył zawodnikom wielu sukcesów oraz podziękował za zorganizowanie mistrzostw na
ziemi staszowskiej.

Sędziowie mistrzostw oraz gość honorowy Paweł Skrzecz.

Walka finałowa.

Walki finałowe obserwowali od lewej: radny miejski Mariusz Łazarz,
dyrektor Jacek Jaworski, pięściarz Paweł Skrzecz – gość – honorowy
mistrzostw, radny powiatowy Zbigniew Wiącek, starosta Józef
Żółciak oraz burmistrz Leszek Kopeć.

Na ringu nie zabrakło sportowych emocji.

Medale najlepszym pięściarzom wręczał starosta staszowski Józef Żółciak.
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Walka finałowa w kategorii +92kg: narożnik niebieski
Wiktor Bartnik, narożnik czerwony Mateusz Bielicki.

Medale pięściarzom wręczał wicestarosta staszowski
Leszek Guzal.
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Najlepsze kluby 28. indywidualnych mistrzostw z nagrodami oraz wręczającymi nagrody starostą Józefem Żółciakiem oraz wicestarostą Leszkiem Guzalem.

Medale wręczali z lewej: wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego Maciej
Demel oraz Łukasz Dybiec prezes Świętokrzyskiego Okręgowego Związku
Bokserskiego.

Starosta staszowski Józef Żółciak i trener kadry
juniorów Dariusz Kochanowski z mistrzem
Polski juniorów w wadze do 71 kg.
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Medale wręczali również pięściarz Paweł Skrzecz oraz dyrektor w Hutach Szkła
Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka, Jacek Jaworski.

Przemawia trener kadry narodowej juniorów Dariusz
Kochanowski.

Mistrzowie! Bokserzy BKS ,,Skorpion” Szczecin.

POWIAT STASZOWSKI - nr 84 - wrzesień 2021 r.

