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• Z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych
• Pamiętnik staszowski odc. 5.

Hodowlę tych majestatycznych zwierząt rozpo-
częto w Kurozwękach dokładnie 28 grudnia 2000 
roku, kiedy to z Belgii przyjechało 20 krów i 2 byki. 
Pierwszy bizonek, któremu nadano imię ,,Święto-
krzyś” urodził się w maju 2002 roku. Stado każdego 
roku powiększało się, żeby uzyskać optymalną dla 
tej hodowli liczbę około 100 szt. 

Oprócz atrakcji zoologicznej, która rozsławi-
ła Kurozwęki nie tylko w całej Polsce, ale także  
i w wielu krajach europejskich, bizony dostarcza-
ją zdrowego i smacznego mięsa  do pałacowej 
kuchni. Na stek z bizona i inne potrawy zjeżdżają 
tu smakosze z całego kraju. Jednocześnie wykre-
owano co najmniej 4 masowe imprezy związane 
z hodowlą, jakie każdego roku są organizowa-
ne w Kurozwękach, na czele z ,,Dzikim Zachodem  
w Kurozwękach”. Najprościej mówiąc powstał nowy 
jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny. 

„Amerykańskie bizony na polskich łąkach, niemożliwe ?! A właśnie, że możliwe!” red. Tomasz Lis, TVN Fakty, luty 2001 r.

Foto stada: Jan Mazanka, sierpień 2005 r.

Dr weterynarii Olivier Bertrand, 
belgijski konsultant kurozwęckiego 
stada. W Belgii od 20 lat nadzoruje  
6 rezerwatów zwierząt, największy 
ze stadem bizonów obok którego 
hodowane są żubry, ma 250 ha.  

Dr Bertrand, w dowolnym miejscu  
i czasie, zaprasza do dyskusji polskich 

naukowców i urzędników opiniujących, 
a także wprowadzających w życie 

 plan likwidacji bizonów.

Co z nami będzie? Hodowca Jan Marcin Popiel  
ze swoim wychowankiem.

cd. na str. 10-11

Bronimy bizonów!
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Z prac Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie.

Z ostatniej chwili.   Sukces gimnazjalistów

Z obrad 10. sesji Rady Powiatu 

Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte jednogłośnie.

Pozostałe projekty uchwał doty-
czyły:
- zatwierdzenia rocznego spra-

wozdania finansowego Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Staszowie za rok 2014,

- przyjęcia informacji z realizacji w 
2014 roku powiatowego progra-
mu działań na rzecz osób niepeł-
nosprawnych, opracowanego na 
lata 2007-2015 w zakresie reha-
bilitacji społecznej, rehabilitacji 
zawodowej i zatrudniania oraz 
przestrzegania praw osób niepeł-
nosprawnych,

- zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Powiatu Staszowskiego 
na lata 2015-2024,

- zmian w budżecie na 2015 rok.
Podczas sesji przewodniczący 

Rady Damian Sierant odczytał list 
przesłany przez Stowarzyszenie Kra-
jowej Rady Sędziów Społecznych, 
dotyczący naboru ławników oraz 
zmian postrzegania ich pracy.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Miło nam poinformować, iż  
8 uczniów z powiatu staszowskiego 
uczestniczyło w międzywojewódz-
kim etapie konkursu wiedzy o zdro-
wym stylu życia ,,Trzymaj Formę!”.

9 stycznia 2015 roku przeprowa-
dzono I, szkolny etap czwartej edycji 
konkursu, do którego przystąpiło 1458 
uczniów gimnazjów z 6 województw  

i 18 powiatów. Do III etapu (finału) za-
kwalifikowało się 25 uczniów, w tym 8 
z terenu powiatu staszowskiego: Pau-
lina Czechowska z Gimnazjum  nr 1 w 
Połańcu, Jagoda Pyrz i Sylwia Pruś z 
Gimnazjum w Oleśnicy, Anna Marcin-
kowska, Jakub Zybała i Julia Czerwik 
z Gimnazjum w Bogorii oraz Aleksan-
dra Głuc i Aleksandra Sanecka z Gim-
nazjum w Łubnicach. W dniach 21-23 
czerwca 2015 roku uczniowie ci wraz 
ze swoimi opiekunami przebywali w 
Warszawie, na III etapie konkursu. 

Największym osiągnięciem może po-
chwalić się Julia Czerwik z Gimnazjum  
im. Jana Pawła II w Bogori, zajmując 
ostatecznie II miejsce, nagrodzone 
sprzętem sportowym o wartości 2 tys. 
zł. Pozostali uczestnicy otrzymali ty-
tuł finalisty i nagrody o wartości 200 
złotych. Bardzo dziękujemy organiza-
torom konkursu oraz staroście Micha-
łowi Skotnickiemu za dofinansowanie 
naszego wyjazdu, a także opiekunom, 
w szczególności koordynatorce pani 
Monice Pławskiej z Publicznego Gim-
nazjum w Połańcu. 
Elżbieta Sroka - Gimnazjum w Łubnicach

Julia Czerwik – laureatka Konkursu wiedzy  
o zdrowym stylu życia ,,Trzymaj Formę!”  

wraz z opiekunką Barbarą Miszczak.

Finaliści Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia ,,Trzymaj Formę” wraz z opiekunami.

Posiedzenie odbyło się w dniu 25 czerwca br. Do zaproponowanego 
przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta porządku obrad, starosta 
staszowski Michał Skotnicki w imieniu Zarządu Powiatu, zgłosił dodatkowo 
jeden projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/35/15 Rady Powiatu 
w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r., w sprawie ustalenia trybu udzielania i roz-
liczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu 
i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
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Jednogłośne absolutorium  
dla Zarządu Powiatu w Staszowie

Głosowanie projektu uchwały ab-
solutoryjnej, poprzedziło przyjęcie 
uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budże-
tu za 2014 rok. Uchwałę nr 37/2015 
VII Składu Orzekającego Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Kielcach, 
w sprawie opinii o sprawozda-
niach z wykonania budżetu Powia-
tu Staszowskiego za 2014 rok, wraz 
z informacją o stanie mienia jedno-
stek samorządu terytorialnego i obja-
śnieniami, odczytała skarbnik powia-
tu Jolanta Piotrowska. W nawiązaniu 
do zaprezentowanych opinii, udziele-
nie absolutorium Zarządowi Powiatu 
w Staszowie za 2014 rok, było czystą 
formalnością, uchwałę w tej sprawie 
przyjęto jednogłośnie. Starosta sta-
szowski Michał Skotnicki, a także po-
przedni starosta Andrzej Kruzel po-
dziękowali wszystkim współpracow-
nikom za konstruktywną współpracę 
na rzecz realizacji zadań, zapisanych 
w budżecie powiatu w poprzednim 
roku. Poza 2 uchwałami dotyczący-
mi absolutorium, radni przyjęli także 
pozostałe 8 projektów uchwał, jakie 
znalazły się w programie sesji.

Ponadto radni jednogłośnie przy-
jęli rezolucję w sprawie sytuacji 
w służbie zdrowie, o co na początku 
obrad zawnioskował starosta Michał 

Skotnicki, a także 
sprawozdanie z re-
alizacji programu 
współpracy Powia-
tu Staszowskiego 
z organizacjami 
pozarządowymi 
oraz podmiota-
mi prowadzącymi 
działalność pożyt-
ku publicznego za 
rok 2014 oraz spra-
wozdanie z prac 
Zarządu Powiatu 
S t a s z o w s k i e g o 
w okresie między 
sesjami.

Podczas obrad 
wręczono także 
puchary ,,Lider 

Ekologii 2015”, w nawiązaniu do 
,,Powiatowego Pikniku Ekologiczne-
go”, jaki odbył się w dniu 16 maja br., 
w Połańcu. Puchary odebrali: Katarzy-
na Głowacka – dyr. ds. finansowych 
,,Ekoplon” S.A. w Grabkach Dużych 
oraz dyrektorzy Centrów Kultury: Ma-
ria Stachuczy z Szydłowa, Magdalena 
Marynowska z Osieka i Rober Wyrazik 
z Rytwian.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Obrady, pod nieobecność przewodniczącego Rady Damiana Sieranta, który 
przebywał w tym czasie na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim  

w Warszawie, prowadził wiceprzewodniczący Marek Chyla w towarzystwie 
wiceprzewodniczącego Stanisława Walczyka.

Skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska odczytuje 
uchwałę  Składu Orzekającego RIO w Kielcach, 

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania 
budżetu wraz z informacją o stanie mienia jednostek 

samorządu terytorialnego.

… Andrzej Kruzel – przewodniczący Komisji Zdrowia, 
Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej, …

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu w Staszowie absolutorium za 2014 rok, 
wygłosili: Jacek Nowak - przewodniczący Komisji 

Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, …

… Adam Kowal - przewodniczący Komisji 
Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji, ….

Podczas 9. sesji Rady Powiatu w Staszowie, jaka odbyła się w dniu  
27 maja br., radni przyjęli 10 projektów uchwał, w tym najważniejszy,  
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2014 rok. 
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…przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Jerzy Karwasiński, który także odczytał stosowny 

wniosek Komisji w tej sprawie.

…Zbigniew Wiącek - przewodniczący Komisji 
Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki,  

a także … 

Uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie za 2014 rok, przyjęto jednogłośnie.

Starosta staszowski Michał Skotnicki podziękował za jednogłośne udzielenie absolutorium Zarządowi 
Powiatu za 2014 rok, a wicestarosta Tomasz Fąfara wręczył skarbnik powiatu Jolancie Piotrowskiej bukiet róż. 

Z prawej: redaktor Radia Kielce S.A. Grażyna Szlęzak-Wójcik i wiceprzewodniczący Rady Marek Chyla.

Radni powiatu staszowskiego, od lewej: Adam Kowal, Jerzy Karwasiński, Adam Siekierski,  
Mirosław Wyrzykowski, Stanisław Lech Zalewski, Marcin Adamczyk, Mirosław Ciepiela i Andrzej Kruzel.

Radni powiatu staszowskiego, od lewej: Grzegorz Rajca, Zbigniew Wiącek, Mariusz Zyngier, Janusz Bąk,  
Jacek Nowak, Jerzy Chudy, wicestarosta Tomasz Fąfara i starosta Michał Skotnicki. 

Podczas 8. posiedzenia Rady Po-
wiatu w Staszowie, zwołanego w try-
bie nadzwyczajnym w dniu 24 kwiet-
nia br., radni jednogłośnie przyjęli  
2 projekty uchwał, które dotyczyły:

Dwie nadzwyczajne uchwały

1. oceny zasobów pomocy 
społecznej za rok 2014 dla powiatu 
staszowskiego, w oparciu o analizę 
lokalnej sytuacji społecznej i demo-
graficznej,

2. wyrażenia zgody na realiza-
cje projektu pn.: ,,Przebudowa wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania bu-
dynku po Komendzie Powiatowej Po-
licji w Staszowie w celu nadania mu 
nowej funkcji społecznej, edukacyjnej 
i kulturowej”. Projekt będzie realizo-
wany przez Powiat Staszowski wspól-
nie z Miastem i Gminą Staszów.

Przed zamknięciem obrad, staro-
sta staszowski Michał Skotnicki, poin-
formował radnych o aktualnym stanie 
prac nad ,,Strategią Rozwoju Powiatu 
Staszowskiego na lata: 2014-2020”, 
w związku z dalszym redagowaniem 
tego dokumentu.  

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Obrady pod znakiem sprawozdań

1. przyjęcia sprawozdania z działal-
ności oraz informacji Komendanta 
Powiatowego Policji w Staszowie o 
stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie powiatu 
staszowskiego za 2014 rok,

2. przyjęcia informacji Komendanta 
Powiatowego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Staszowie o stanie 
bezpieczeństwa powiatu w zakre-
sie ochrony przeciwpożarowej za 
2014 rok,

3. przyjęcia informacji Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Staszowie o stanie bezpie-
czeństwa sanitarnego na terenie 
powiatu staszowskiego za 2014 
rok, 

4. przyjęcia informacji o działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Staszowie za 2014 rok,

5. określenia zadań finansowanych 
ze środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w 2015 roku,

6. wyboru przedstawicieli do Rady 
Społecznej przy Samodzielnym Pu-
blicznym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Staszowie, zostali 
nimi: przewodniczący Rady Powia-
tu w Staszowie Damian Sierant i 
wicestarosta staszowski Tomasz 
Fąfara.

7. powołania Rady Społecznej przy 
Samodzielnym Publicznym Zespo-
le Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Staszowie. W skład rady, na najbliż-
szą 4-letnią kadencję, weszli: prze-
wodniczący – starosta staszowski 

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant w towarzystwie 
wiceprzewodniczących: Marka Chyli i Stanisława Walczyka.

Poseł Mirosław Pawlak podziękował strażom pożarnym i policji, a także władzom samorządowym powiatu 
i gmin, za współpracę na rzecz tworzenia coraz to lepszych warunków dla bezpieczeństwa obywateli. Starosta 

Michał Skotnicki odwzajemnił podziękowania wręczając pamiątki promocyjne i kierując pod adresem posła 
słowa wdzięczności za środki finansowe na zakup m.in. samochodów strażackich.

Wicestarosta Tomasz Fąfara, przekazując radnym życzenia wielkanocne, poprosił także o zapoznanie się 
z roboczą wersją strategii rozwoju powiatu, w związku z planami dalszego procedowania tego dokumentu.  

Michał Skotnicki oraz członkowie: 
Andrzej Poniewierski – przedstawi-
ciel wojewody świętokrzyskiego, 
przewodniczący Rady Powiatu Da-
mian Sierant, wicestarosta Tomasz 
Fąfara, burmistrz Staszowa Leszek 

W dniu 31 marca br., podczas 7. posiedzenia Rady Powiatu w Staszowie, 
przyjęto jednogłośnie 10 projektów uchwał, w tym jeden zgłoszony do 
programu sesji w imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie przez starostę 
Michała Skotnickiego. Przegłosowane projekty uchwał dotyczyły:

Kopeć, burmistrz Połańca Jacek Tar-
nowski, burmistrz Osieka Rafał Ły-
siak, sekretarz gminy Bogoria Ma-
ria Kogut, wójt gminy Szydłów  Jan 
Klamczyński, wójt gminy Rytwiany 
Grzegorz Forkasiewicz, wójt gminy 
Łubnice Anna Grajko i wójt gminy 
Oleśnica Leszek Juda. 

8. zmian w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej Powiatu Staszowskiego 
na lata: 2015-2024,

9. zmian w budżecie na 2015 rok,
10. wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Staszowskiego w charak-
terze partnera do projektu E-Geo-
dezja Państwowego Zasobu Geo-
dezyjnego i Kartograficznego.
Wśród gości zaproszonych na ob-

rady, był poseł na Sejm RP Mirosław 
Pawlak, który po wysłuchaniu spra-
wozdań komendanta powiatowego 
policji insp. Tomasza Śliwińskiego i 
komendanta powiatowego PSP st. 
bryg. Grzegorza Ciepieli, z uznaniem 
odniósł się do współpracy z tymi służ-
bami w okresie ostatnich lat.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Staszowski konwent starostów 

Za stołem prezydialnym, od lewej: główny geodeta kraju Kazimierz Bujakowski, przewodniczący konwentu, 
starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba i członek Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

Obecni na obradach od lewej: Andrzej Reczyński – świętokrzyski wojewódzki 
inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, Bożena Gumułka – kierownik 
Referatu ds. Pozyskiwania Środków i Koordynacji Realizacji Projektów w Wydziale 
Obsługi i Infrastruktury Starostwa kieleckiego, Małgorzata Socha  - naczelnik tego 

Wydziału, Michał Godowski – starosta kielecki, Agata Wojtaszek – wicestarosta 
starachowicki, Jerzy Suliga – starosta włoszczowski, Jerzy Żmijewski – starosta 

skarżyski, Jan Nowak – starosta kazimierski, Romuald Garczewski – poseł na Sejm RP.

Od lewej: Jerzy Kolarz - starosta buski, Zbigniew Kierkowski - starosta 
pińczowski, Michał Skotnicki – starosta staszowski, Damian Sierant – 

przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie i Bogusław Włodarczyk - starosta 
opatowski. Z tyłu:  Łukasz Bilski – prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum 

Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Od lewej: Łukasz Bilski – prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii Sp. z o.o., Sylwia Mucha – kierownik Oddziału 

Innowacji i Transferu Technologii w Departamencie Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego, Izydor Grabowski – radny Sejmiku województwa 

Świętokrzyskiego, dyr. Zespołu Szkół w Staszowie, Małgorzata Sypuła z 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie, Joanna Rosikoń – 

naczelnik Wydziału Geodezji i Ewidencji Gruntów w Starostwie staszowskim, 
Piotr Wielecki – kierownik Biura Informatycznego w Starostwie staszowskim 

i  Andrzej Sztokfisz – z-ca dyr. Biura Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie 
Marszałkowskim w Kielcach.

W pierwszym punkcie spotkania 
starosta staszowski Michał Skotnic-
ki, posługując się prezentacją multi-
medialną, zapoznał gości z realizacją 
zadań ustawowych powiatu i specy-
fiką ziemi staszowskiej oraz jej głów-
nymi atrakcjami.

Następnie informację nt. wdroże-
nia i funkcjonowania Systemu Infor-

macji Przestrzennej przekazali: An-
drzej Sztokfisz – z-ca dyr. Biura Spo-
łeczeństwa Informacyjnego w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Kielcach i 
główny specjalista w tym Biurze Piotr 
Czarnecki. O pracach nad projektem 
,,e-Geodezja – cyfrowy zasób geode-
zyjny Województwa Świętokrzyskie-
go” poinformował starosta kielecki 

Michał Godowski 
wraz z Małgorzatą 
Sochą – naczelnik 
Wydziału Obsłu-
gi i Infrastruktury 
Starostwa kielec-
kiego. Starostowie 
obecni na obra-
dach, otrzymali 
druki porozumień 
z Powiatem Kie-
leckim, pełniącym 
rolę lidera w re-

W dniu 1 kwietnia br., starostowie powiatów województwa święto-
krzyskiego, spotkali się na kolejnym konwencie w bieżącej kadencji. Obra-
dy otworzył i prowadził przewodniczący konwentu, starosta jędrzejowski 
Edmund Kaczmarek, który tę funkcję pełni nieprzerwanie od 2006 roku, 
tj. trzecią kadencję z kolei.

alizacji tego zadania. Porozumienie 
dotyczy wspólnego przeprowadze-
nia postępowania i udzielenia zamó-
wienia publicznego na opracowanie 
studium wykonalności dla w/w pro-
jektu.

W nawiązaniu do wystąpienia 
członka Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierza Ko-
towskiego, w sprawie nowej per-
spektywy finansowej 2014-2020, 
starostowie przyjęli wspólne stano-
wisko, dotyczące dofinansowania w 
wysokości 85% zadań realizowanych 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Na temat inicjatyw 
oświatowych polegających, m.in. na 
realizacji inicjatyw związanych z ,,in-
teligentnymi projektami” oraz ko-
ordynacji wspólnych działań szkół, 
pracodawców i klastrów z obszaru 
przedsiębiorczości, mówili: Łukasz 
Bilski – prezes Zarządu Świętokrzy-
skiego Centrum Innowacji i Transfe-
ru Technologii Sp. z o.o. i Sylwia Mu-
cha – kierownik Oddziału Innowacji 
i Transferu Wiedzy w Departamencie 
Polityki Regionalnej Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Święto-
krzyskiego.

Podczas obrad skrytykowano 
sposób naliczania dofinansowania 
trybu nauczania dzieci specjalnej 
troski, a także przepisy o finanso-
waniu prowadzenia Młodzieżowych 
Ośrodków Wychowawczych, co po-
woduje znaczny nieuzasadniony 
wzrost kosztów ponoszonych przez 
powiaty. Wojewoda świętokrzyski 
Bożentyna Pałka-Koruba poruszyła 
m.in. zagadnienia dotyczące współ-
pracy Powiatowych Urzędów Pracy 
z Ośrodkami Pomocy Społecznej w 
kontekście finansowych aspektów 
podejmowanych wspólnych dzia-
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Burmistrz Leszek Kopeć wygłosił referat pt. ,,Rok 
2015 rokiem Samorządu Terytorialnego”.

Starosta staszowski Michał Skotnicki mówił nt. 
,,25 lat samorządu terytorialnego – 25 lat rozwoju 

lokalnego i regionalnego”.

Prof. dr hab. Wojciech Saletra – dziekan Wydziału 
Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, przedstawił prawną 
drogę przygotowania i wprowadzania reformy 

samorządowej w 1990 roku oraz wnioski z 25 lat jej 
funkcjonowania.

W spotkaniu udział wzięli samorządowcy różnych szczebli z terenu powiatu staszowskiego aktualnie 
piastujący swoje funkcje, jak również ci, którzy w tym obszarze byli aktywni w poprzednich kadencjach. 

Obecni byli także przedstawiciele oświaty, przedsiębiorcy i uczniowie gimnazjów.

Po zakończeniu obrad konwentu goście zwiedzili Hutę Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka ,,BTBB”  
w Grzybowie, a także wzorcownię wyrobów gotowych.

W Urzędzie Miasta i Gminy 
Staszów, w dniu 26 maja br., odby-
ła się konferencja, której tematem 
był ,,Współczesny samorząd tery-
torialny w perspektywie 25 lat”.

W spotkaniu udział wzięli samo-
rządowcy różnych szczebli z terenu 
powiatu staszowskiego aktualnie 
piastujący swoje funkcje, jak również 
ci, którzy w tym obszarze byli aktywni 
w poprzednich kadencjach. Wśród ze-
branych na sali narad staszowskiego 
Urzędu nie brakowało także pra-
cowników administracji, dyrektorów 
szkół, przedsiębiorców, jak również 
uczniów szkół gimnazjalnych.

Sympozjum rozpoczęła zastęp-
ca burmistrza Staszowa dr Ewa 
Kondek, która powitała wszystkich 
zebranych i nakreśliła program spo-
tkania. Następnie burmistrz Leszek 
Kopeć,  starosta Michał Skotnicki 
i prof. dr hab. Wojciech Saletra wy-
głosili referaty dotyczące 25-lecia 
reformy samorządowej i jej rezulta-
tów. Zasłużeni samorządowcy ziemi 
staszowskiej otrzymali pamiątkowe 

grawertony, byli to: Izydor Gabow-
ski, Damian Sierant, Czesław Par-
gieła, Andrzej Kruzel, Stanisława 
Błażejewska, Maciej Dyl, Kryspin 
Bednarczyk, Ryszard Andrzej Gad, 
Jan Sikora, Andrzej Walczowski, Jo-
lanta Piotrowska i Jolanta Pokora. 
Nieobecnym na spotkaniu: posłowi 
Romualdowi Garczewskiemu, wo-

Uczczono 25-lecie samorządu

jewodzie Bożentynie Pałce-Korubie 
i marszałkowi Adamowi Jarubasowi, 
grawertony wręczono przy innych 
okazjach. Na zakończenie spotkania 
byli i aktualnie czynni samorządow-
cy podzielili się swoimi doświadcze-
niami, jak również nadziejami na 
kolejne lata.

Tekst i foto: Jan Mazanka

łań. Pani wojewoda poprosiła także 
starostów o zweryfikowanie swoich 
możliwości skorzystania z dofinan-
sowania remontu dróg, w oparciu 
o fundusz Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, w 
związku z posiadaniem przez woje-
wództwo niewykorzystanych środ-
ków w/w programu. 

Z kolei Andrzej Reczyński – świę-
tokrzyski wojewódzki inspektor nad-
zoru geodezyjnego i kartograficzne-
go przedstawił zagadnienia związa-
ne z przygotowaniem materiałów do 
opracowania studium wykonalności 
projektu ,,e-Geodezja – cyfrowy za-
sób geodezyjny Województwa Świę-
tokrzyskiego”. 

Obecny na obradach konwentu 
główny geodeta kraju Kazimierz Bu-
jakowski, omówił, m.in. stan reali-

zacji projektu budowy bazy danych 
GESUT (Geodezyjnej Ewidencji Sieci 
Uzbrojenia Terenu) oraz tworzenia 
bazy danych ZSIN (Zintegrowanego 
Systemu Informacji o Nieruchomo-

ściach). Poruszono także problemy, 
jakie niekiedy pojawiają się podczas 
prowadzonych postępowań doty-
czących scalania gruntów. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Inwestycje przede wszystkim

Rozpoczęto pastylkowanie siarki

Konferencję otworzył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

O Regionalnym Programie Operacyjnym,  
w kontekście wspierania gospodarki w latach 2014-
2020, mówił Grzegorz Orawiec – dyr. Departamentu 

Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Radni powiatu, na czele z przewodniczącym Rady Damianem Sierantem  
oraz komendanci powiatowi.

Starosta staszowski Michał Skotnicki przekazał 
prezesowi Marianowi Kosowiczowi list z gratulacjami 

od władz powiatu, z tytułu kolejnej znaczącej 
inwestycji – o wartości 25 mln zł.

Samorządowcy i przedsiębiorcy podczas konferencji. 

W dniu 23 czerwca br., w Sielcu, 
z udziałem ponad 200 przedstawi-
cieli władz samorządowych wszyst-
kich szczebli z terenu województwa 
świętokrzyskiego, a także działaczy 
gospodarczych i przedsiębiorców, 
odbyła się konferencja poświęcona 
promocji Staszowskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

Spotkanie otworzył członek Za-
rządu Województwa Świętokrzyskie-
go Kazimierz Kotowski, który omó-

wił aktualny stan przygotowań do 
pierwszych aplikacji o środki unijne 
w nowej perspektywie finansowej do 
roku 2020. W programie konferencji 
znalazły się, m.in. tematy dotyczące: 
naboru pierwszych wniosków z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
i Europejskiego Funduszu Spójności; 
wsparcia prowadzenia działalności 
gospodarczej przez Świętokrzyski 
Fundusz Doręczeniowy i Świętokrzy-
ski Fundusz Pożyczkowy; Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego jako efektyw-

nej formy realizacji zadań publicz-
nych; tworzenia dogodnych warun-
ków dla rozwoju przedsiębiorczości 
na przykładzie Kieleckiego Parku Tech-
nologicznego; wsparcia przedsiębior-
czości w nowej perspektywie pomocy 
regionalnej na przykładzie Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej STARACHOWICE 
czy koncepcji utworzenia Wielofunk-
cyjnego Obszaru Aktywności Gospo-
darczej w Gminie Staszów. Konferen-
cja zakończyła się zwiedzaniem tere-
nów inwestycyjnych w strefie A. 

W dniu 1 lipca br., w Kopalni 
Siarki Osiek, należącej do Grupy 
Azoty Kopalnie i Zakłady Che-
miczne Siarki S.A. w Grzybowie 
oficjalnie oddano do użytku in-
stalację do pastylkowania siarki. 

Dzięki niej rozpoczęto wytwa-
rzanie produktu o unikalnych wła-
ściwościach – siarki granulowanej, 
wyrobu o wysokiej jakości, który 
pozwoli Spółce rozszerzyć ofertę, a 
tym samym pozyskać odbiorców na 
nowych rynkach. - „Siarkopol” sta-
wia sobie ambitne cele. Chcemy roz-
wijać się tak, jak to robią inne Spółki 
Grupy Azoty. Chcemy też budować 
naszą konkurencyjność oraz wdra-

żać nowoczesne i energooszczędne 
rozwiązania – mówił w czasie uro-
czystości otwarcia instalacji Marian 
Kosowicz - prezes Zarządu Grupy 
Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne 
Siarki „Siarkopol” S.A. Nowa insta-
lacja odpowiada na potrzeby klien-
tów poszukujących siarki o bardzo 
niskiej zawartości wilgoci. 

Siarka pastylkowana spełnia te 
rygorystyczne wymogi. Produkcja 
siarki nową metodą jest też o wiele 
bardziej efektywna. Stosowana do 
tej pory technologia powodowa-
ła szybkie zużywanie się urządzeń 
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Prezydent RP Bronisław Komorowski  
i przewodniczący Rady Powiatu  

w Staszowie Damian Sierant, gratulacje, 
podziękowania i życzenia z okazji otrzymania tak 

wysokiego odznaczenia.

W pierwszym rzędzie, od lewej: prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, były prezydent Katowic  
Piotr Uszok, prezydent RP Bronisław Komorowski, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant, były prezydent Rybnika  

Adam Fudali, wójt gminy Czerwonak Mariusz Poznański, nn i prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.  

Przewodniczący Rady Powia-
tu w Staszowie Damian Sierant 
został uhonorowany przez pre-
zydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Wy-
różnienie odznaczeniami za osią-
gnięcia w pracy zawodowej, sa-
morządowej i społecznej grupy 
30 samorządowców z całej Polski 
odbyło się w Pałacu Prezydenc-
kim w Warszawie w dniu 27 maja 
br., podczas uroczystości z okazji 
25-rocznicy Samorządu Teryto-
rialnego.

Krzyż Komandorski Orderu Odro-
dzenia Polski otrzymali: Rafał Dut-
kiewicz – od 2002 roku prezydent 
Wrocławia, Woj-
ciech Szczurek 
– od 1998 roku 
prezydent Gdy-
ni i Piotr Uszok 
– prezydent Ka-
towic w latach 
1998-2014. 

W gronie 15 
s a m o r z ą d o w -
ców uhonoro-
wanych Krzyżem 
Kawalerskim Or-
deru Odrodze-
nia Polski znalazł 
się dyr. Zakładu 
Energetyczne -
go w Staszowie 
Damian Sierant 
– w latach 1998-

Przewodniczący 
w gronie  

najlepszych
2002 członek Zarządu Powiatu w 
Staszowie, a od 2006 roku przewod-
niczący Rady Powiatu w Staszowie. 

Ponadto 7 osób zostało wyróż-
nionych Złotymi Krzyżami Zasługi,  
2 osoby Krzyżem Srebrnym a 1 oso-
ba Krzyżem Brązowym.

Tekst: Jan Mazanka 
foto: Arch. Kancelarii Prezydenta RP.

Wstęgę przecięli, od lewej: burmistrz Osieka Rafał Łysiak, starosta staszowski Michał Skotnicki, członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, wiceprezes Zarządu Grupy Azoty 
S.A. i prezes Rady Nadzorczej Grupy Azoty KiZChS „Siarkopol” S.A. w Grzybowie Marek Kapłucha, prezes Zarządu Grupy 
Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. Marian Kosowicz oraz dyrektor Kopalni Osiek Józef Zborowski.

 Nowoczesna linia do pastylkowania siarki w Kopalni 
Siarki Osiek należącej do Grupy Azoty KiZChS 

„Siarkopol” S.A. w Grzybowie.

do mielenia siarki, co wymuszało 
częste postoje i remonty instalacji. 
Nowe rozwiązanie granulacji siarki 
metodą suchą, opartą na przyja-
znej środowisku technologii Roto-
form, jest efektem dążenia Spółki 

do usprawnienia procesu produk-
cji. Produkt skierowany jest przede 
wszystkim do przemysłu gumowe-
go i nawozowego. 

Warta 25 mln zł instalacja to do-
piero pierwszy etap rozbudowy za-

kładu górniczego w Osieku. Do koń-
ca 2016 r. Spółka uruchomi jeszcze 
dwie taśmy do pastylkowania siarki. 
Ich koszt to kolejne 7 mln zł.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Niestety, na mocy decyzji z dnia 
25 lipca 2014 roku, hodowla ma być 
zlikwidowana poprzez planowane 
ograniczenia w rozrodzie i ,,wygasza-
nia” stada. Tragiczny finał ma nastą-
pić 31 grudnia 2019 roku, kiedy to na 
kurozwęckich pastwiskach mają po-
zostać po bizonach tylko wspomnie-
nia. Znikną nie tylko bizony, ale także 
i miejsca pracy, które hodowla wykre-
owała w gospodarstwie, a także w 
turystyce. Po rocznych, co najmniej 

Ratujemy bizony!!!

Cracovia czempionką 

Red. Marcin Kwaśny z TVN poprosił o opinię posła Romualda 
Garczewskiego, który zadeklarował daleko idącą pomoc 

w ratowaniu stada. Wcześniej takie same deklaracje przed 
kamerą złożyli: starosta staszowski Michał Skotnicki i burmistrz 

Staszowa Leszek Kopeć. 

Red. Marcin Kwaśny i operator kamery 
Stanisław Kołton, w piątek 19 czerwca br., 
bizoni problem na żywo relacjonowali na 

antenie TVN.

Trzeci z lewej: Austriak Gerald Kurtz – trener klaczy, którą trzyma prezenter Tomasz Jakubowski.
Na pokazie w Petersburgu, Cracovia była prezentowana w klasie 

klaczek rocznych.

W obronę bizonów angażują się kolejne osoby, od lewej: 
poseł Romuald Garczewski, wicestarosta staszowski Tomasz 
Fąfara, właściciel pałacu i stada w Kurozwękach Jan Marcin 
Popiel, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Staszowie 
Stanisław Batóg i wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników  

i Przyjaciół Kurozwęk Jacek Popielski. 

Podczas czempionatu, jaki odbył się 
w dniach 22-23 maja br. w Petersbur-
gu ( Rosja ), klacz o imieniu Cracovia 
z kurozwęckiej Stadniny Koni państwa 
Popielów, na pokazach International 
Cup 2015, zajęła I miejsce. Profesjo-
nalnie zaprezentowana przez Tomasza 
Jakubowskiego kasztanowata klacz, 
zachwyciła nie tylko nienaganną budo-
wą, ale i wspaniałym ruchem. 

Podczas czempionatu, jaki odbył się w dniach 22-23 maja br.  
w Petersburgu (Rosja) klacz o imieniu Cracovia z kurozwęckiej Stad-
niny Koni państwa Popielów, na pokazach International Cup 2015,  
zajęła I miejsce. 

Jak widać pan Jan Marcin Popiel nie 
tylko odnosi sukcesy w hodowli bydła 
mlecznego – ponad 150 krów dojnych 
i bizonów amerykańskich – aktualnie 
około 100 szt., ale także sięga po euro-
pejskie trofea w elitarnej hodowli koni 
arabskich, gdzie konkurencja jest nie-
zwykle duża. Jednym z gości podziwia-
jących pokazy był prezydent Władimir 
Putin.

Hodowla tych majestatycznych zwierząt rozpoczęła się w Kurozwękach 
dokładnie 28 grudnia 2000 roku, kiedy to z Belgii przyjechało 20 krów  
i 2 byki.

negocjacjach z urzędnikami, pytanie 
pozostaje jedno - skoro hodowla pro-
wadzona od 15 lat w Kurozwękach, 
nigdy nie zagroziła polskim żubrom, 
gdziekolwiek one nie żyją w: Biesz-

czadach, Puszczy Knyszyńskiej, Pusz-
czy Boreckiej, w rejonie Mirosławca 
czy Drawska Pomorskiego, dlaczego 
podjęto decyzję o jej likwidacji?. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

 Życzymy dalszych sukcesów, które 
bezpośrednio przekładają się na stabi-
lizację finansową i zatrudnieniową w 
Stadnie Koni Kurozwęki.

Tekst: Jan Mazanka, Foto: arch SK Kurozwęki
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Grono obrońców bizonów powiększa się, fotorelacja z lipca i czerwca br.

Popiołek!!!

Dagmara Bąk – studentka Wyższej Szkoły Administracji i Prawa  
w Kielcach, mimo że w Kurozwękach odpowiada za konie wierzchowe, 

ma czas i dla Popiołka, podobnie jak stażysta z Belgii Henri Bertrand.

Starosta Michał Skotnicki w wywiadzie dla 
radia Kielce zrelacjonował podjęte przez władze 

powiatu staszowskiego działania na rzecz 
obrony stada. Jak stwierdził, pierwsze pisma 
do władz i dyrekcji szczebla wojewódzkiego 

i centralnego, a także posłów, wyszły ze Starostwa 
staszowskiego dokładnie w dniach: 3, 9 i 16 

września 2014 roku. Natomiast wizyty w urzędach 
i prowadzone rozmowy miały na celu przekonanie 

decydentów o konieczności wycofania się 
z podjętej decyzji o likwidacji hodowli. Za takim 

prowadzeniem polubownych negocjacji, 
opowiedział się właściciel stada Jan Marcin 

Popiel, mając nadzieję na skuteczne dotarcie 
do rozsądku urzędników.

O ubiegłorocznej strategii działania, począwszy 
od września ubiegłego roku, w realizacji której 

uczestniczył również były starosta staszowski Andrzej 
Kruzel, opowiedział także  Michał Popiel – obecny 
przezes Zespołu Pałacowego Kurozwęki sp. z o.o.  

Szydłów, 27 czerwca br. Biskup kielecki ks. dr 
Jan Piotrowski, zaniepokojony perspektywą 

likwidacji stada bizonów, w rozmowie ze 
starostą staszowskim Michałem Skotnickim. 

W środku ks. Ryszard Piwowarczyk, proboszcz 
parafii św. Władysława w Szydłowie.

Co najmniej od półtora roku w obronę 
bizonów zaangażowani są: Jacek Popielski 
– wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników 

i Przyjaciół Kurozwęk, a także starosta 
staszowski, poprzednio jako wicestarosta 

Michał Skotnicki. Z prawej: Jan Marcin Popiel, 
który koordynował działania.

O naszym problemie dowie się całe 
podkarpackie, Jan Marcin Popiel udziela 
wywiadu Radiu Leliwa z Tarnobrzega. 

Zachodni naukowcy nie stanowią wyjątku 
w kwestii bizono-żubrzych relacji i rzekomych 

zagrożeń. Druzgocącą argumentację, dla decyzji 
o likwidacji hodowli bizonów, przesłał do 

Departamentu Orzecznictwa Administracyjnego 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska prof. zw. 
dr hab. Adam Kołątaj, wybitny uczony z Zakładu 

Genetyki Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, 
autor kilkuset prac naukowych, cytowanych na 
całym świecie, dwukrotny rektor Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Kielcach (obecnie Uniwersytet  

Jana Kochanowskiego). 

W dniu 18 maja br, w kurozwęc-
kim stadzie bizonów na świat przy-
szły dwa małe cielaki bliźnięta. 

Wielka niespodzianka, ponieważ 
wśród bizonów to niesłychana rzad-
kość. Niestety takie narodziny to także i 
kłopoty. Drogą selekcji naturalnej słab-
szy maluch zostaje odrzucony przez 
matkę, tak było i w tym przypadku. Na 
szczęście dzięki szybkiej pomocy ludzi 
bizonek został oddzielony od stada i 
uratowany przed stratowaniem przez 
dorosłe zwierzęta. Od pierwszych dni 

swojego życia, został oto-
czony opieką ludzi, którzy 
go uratowali. W tej chwili 
maluch czuje się dobrze, 
mieszka w Mini ZOO i jest 
karmiony kozim mlekiem 
podawanym przez butel-
kę. To już trzeci przypa-
dek bliźniaczych narodzin 
w kurozwęckim stadzie 
hodowanym tu od grud-
nia 2000 roku. Bizonek 
ma na imię Popiołek, od 
nazwiska właściciela sta-
da. 

Tekst: Jan Mazanka
Foto: arch. Kurozwęki

Dr Oliver Bertrand, będąc w Kurozwękach, stwierdził, cyt. ,,Z naukowego punktu widzenia 
zagrożenie o których mówią polscy urzędnicy, a więc ryzyko krzyżowania się bizona z żubrem, 
czy tym bardziej możliwość zarażenia żubrów jakimiś chorobami roznoszonymi przez bizony, 

to fikcja. Osobiście nadzoruję bizonie stada na zachodzie Europy. W Belgii zdarza się, że bizony 
i żubry żyją od lat bardzo blisko siebie i nigdy 
nie spotkałem się z tym, by jedne zwierzęta 

w jakikolwiek sposób zagroziły drugim.  
Raz jeszcze podkreślam – nie znam ani 

jednego takiego przypadku.
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To już 10 lat!

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
obydwie tegoroczne imprezy mogły 
zaspokoić gusta nawet najwybredniej-
szych bywalców podobnych wydarzeń. 
W programie znalazły się występy miej-
scowych zespołów, na czele z Orkiestrą 
Hut Szkła Gospodarczego prezesa Tade-
usza Wrześniaka, i miejscowymi kapela-
mi ludowymi, które do godz. 16:00 ba-
wiły publiczność oczekującą na krajowe 
gwiazdy. W tym roku atrakcjami pro-
gramu były koncerty zespołów: ,,Week-
end”, ,,Enej” i ,,Blue Cafe”. Jak co roku, 
wokół ,,Zakątka świętokrzyskiego”, 
liczni wystawcy z różnych stron Polski 
prezentowali swoje wyroby, które moż-
na było nabyć po atrakcyjnych cenach, 
podobnie jak różnorodne kulinaria: 
potrawy regionalne, miody pitne, na-
lewki. Poniżej miejsca głównej imprezy, 
odbywały się konkurencje hipiczne po-
myślane dla koni huculskich. Zmagania 
tych dzielnych i niezwykle inteligent-
nych koni zwane ,,Ścieżką Huculską” 
rozpoczęły się dzień wcześniej, w so-
botnie przedpołudnie, od oceny pokro-
ju koni na płycie. Wybrano czempiona 
ogierów i klaczy, które zasilą pogłowie 
hodowli tych niezwykle inteligentnych, 
pięknych i odpornych na wszelkie trudy 
koni Karpat i Bieszczadów. Trud i wysi-
łek głównych organizatorów i sponso-
rów zawodów, państwa Tadeusza i Ewy 
Wrześniaków, został  doceniony przez 
Zarząd Polskiego Związku Hodowców 
Konia Huculskiego i samych hodow-
ców, a dowodem tego były liczne po-

W niedzielę 29 czerwca br., kilka tysięcy gości z powiatu staszowskiego, 
a także z innych rejonów naszego kraju, przyjechało do Sielca, koło 
Staszowa, na doroczne ,,Szklarki” i  ,,Ścieżkę Huculską”, imprezy, których 
główną atrakcją jest pokaz wytopu szkła na wolnym powietrzu, a także 
zawody dla koni huculskich, urozmaicone różnymi ciekawymi przeszko-
dami. 

Natalia Wadowiec z dwiema klaczami z hodowli 
prezesa Tadeusza Wrześniaka.

Pan prezes Tadeusz Wrześniak, jak zawsze ufundował 
wspaniałe nagrody.

Jak co roku, na ,,ścieżce huculskiej” przygotowano 
atrakcyjne przeszkody.

Niekwestionowanym bohaterem X Szklarek i Ścieżki 
Huculskiej był główny sponsor i organizator obydwu 
imprez, a także wszystkich poprzednich, właściciel 

Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak. Koledzy 
hodowcy z Polskiego Związku Konia Huculskiego, a także 

z Okręgowych Związków Hodowców Koni, serdecznie 
podziękowali Panu Prezesowi za 10 wspaniałych spotkań. 

W odpowiedzi usłyszeli - za rok będzie 11.

Koń huculski jest zdolny pokonywać wszystkie 
przeszkody terenowe.

Rozegrano także konkurs skoków przez przeszkody.

Widowiskowy konkurs powożenia.

Puchary wręcza główny sponsor imprezy właściciel Hut 
Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak. 

dziękowania i gratulacje. Na uwagę 
zasługuje świetna organizacja imprezy, 
a bezdeszczowa pogoda dodatkowo 
sprawiła, że parotysięczna rzesza gości, 
świetnie się bawiła w Sielcu, w ostatni 
weekend czerwca br.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Tegoroczne gwiazy estrady  
na ostatniej stronie - fotorelacja.
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Od lewej: poseł Romuald Garczewski z małżonką Małgorzatą, prezes Tadeusz 
Wrześniak, starosta Michał Skotnicki i członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy.

W oficjalnym otwarciu imprezy udział wzięli, m.in. eurodeputowany Bogdan Wenta, poseł Romuald Garczewski, poseł Marek Kwitek, poseł Zbigniew Pacelt, wiceminister 
gospodarki Arkadiusz Bąk, wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, starosta staszowski Michał Skotnicki,  

a także burmistrzowie, wójtowie i radni ziemi staszowskiej.

Wiceminister gospodarki Arkadiusz Bąk i poseł Romuald Garczewski wręczyli prezesowi 
Tadeuszowi Wrześniakowi list z gratulacjami przekazany przez wicepremiera Janusza 
Piechocińskiego. Prezes Tadeusz Wrześniak został także odznaczony Złotą Odznaką za 

Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Jak co roku pokaz wytopu szkła.

Prywatnie rozmawiali: wiceminister gospodarki Arkadiusz Bąk z Michałem Deskurem, 
byłym wiceministrem spraw wewnętrznych i zastępcą szefa Kancelarii Premiera.  

Z tyłu: poseł Romuald Garczewski i dr n. rol. Stanisław Deskur - nestor hodowli koni  
w Polsce, także rasy huculskiej.

Wywiadu dla Lokalnej TV udzielił wicemarszałek województwa  świętokrzyskiego 
Kazimierz Kotowski.

Prezes Tadeusz Wrześniak przekazał na aukcję bardzo atrakcyjne wyroby, a dochód z ich 
sprzedaży został przeznaczony na sfinansowanie wakacji dla dzieci z ubogich rodzin.
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Szanowni Państwo!

Pragnę uprzejmie poinformować, że prace nad ,,Strategią Roz-
woju Powiatu Staszowskiego na lata 2014-2020” ( tytuł pierwotny ), 
znalazły się w końcowej fazie, na etapie opracowywania prognozy 
oddziaływania na środowisko inicjatyw i zadań zapisanych w Stra-
tegii. 

W efekcie bardzo szerokiego włączenia się w proces tworzenia 
Strategii zarówno samorządów miejsko-gminnych jak i gminnych 
powiatu staszowskiego, jednostek organizacyjnych, służb i straży, 
a także różnych środowisk, m.in. zrzeszonych w Fundacjach i Sto-
warzyszeniach, nadesłano łącznie 166 zadań planowanych do reali-
zacji, które zostały przyporządkowane do 7 Celów Strategicznych, 
których realizacja warunkuje stopień osiągnięcia Celu Generalnego, 
a w konsekwencji Wizji Strategii, którą jest: ,,Ziemia staszowska 
w nurcie europejskich przemian technologicznych i społecznych”.

W związku z tak licznymi zgłoszeniami inwestycji i inicjatyw, ko-
niecznością stało się wyodrębnienie ze Strategii, tak szczegółowe-
go zbioru zadań do oddzielnego ,,Planu inwestycyjnego powiatu 
staszowskiego na lata 2015-2020”, natomiast wszystkie zgłoszone 
przez Państwo propozycje znalazły swoje odzwierciedlenie w zbiorze 31 zapisów, które przyporządkowano, po-
dobnie jak wcześniej zgłoszone szczegółowe projekty, do konkretnych Celów Strategicznych. 

Powyższe zagadnienie było przedmiotem, m.in. szerokiej dyskusji w dniu 29 kwietnia br., podczas posiedzenia 
połączonych Komisji Stałych Rady Powiatu, z udziałem: dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz naczelników 
Wydziałów Starostwa staszowskiego, co pozwoliło na wypracowanie powyższego stanowiska i skierowanie do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego, wniosków o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko. 

Pragnę również poinformować, że ze względu na obecny etap prac nad Strategią oraz przesunięcia okresu 
realizacji zapisanych zadań, zmianie uległ tytuł tego dokumentu na: ,,Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego 
na lata 2015-2020”.

,,Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2020”, a także ,,Plan Inwestycyjny Powiatu 
Staszowskiego na lata 2015-2020”, dostępne są na naszej www.staszowski.eu, a także w formie wydruku w Wy-
dziale Promocji i Współpracy z Zagranicą w Starostwie staszowskim, pok. 29.

Serdecznie dziękuję Wszystkim Państwu za dotychczasową współpracę oraz proszę o zgłaszanie dalszych uwag 
i opinii na adres: strategia@staszowski.eu lub tel. 015 864 22 11 w.60.

W dniu 29 kwietnia br., podczas posiedzenia połączonych Komisji Stałych Rady Powiatu, radni przedyskutowali i jednogłośnie przyjęli  zapisy w Strategii Rozwoju Powiatu 
Staszowskiego na lata: 2015-2020. Obrady prowadził Jacek Nowak - przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.  

Z poważaniem

Starosta Staszowski
Michał Skotnicki
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Szlak rowerowy „Green Velo” w powiecie staszowskim 
Polecamy szczególnej uwadze władz samorządowych, przedsiębiorców z branży turystycz-

nej i mieszkańcom gmin: Bogoria, Oleśnica, Rytwiany, Staszów, Szydłów oraz Osiek.  
Projekt tras ro-

werowych „Green 
Velo” realizowany 
jest ze środków Eu-
ropejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach 
Programu Opera-
cyjnego Rozwoju 
Polski Wschodniej 

2007–2013. Szlak przebiega przez teren 38 powiatów oraz 
144 miast i gmin.

Planowana łączna długość szlaku wynosi 1980 km, w 
poszczególnych województwach prezentuje się następują-
co:  lubelskie – 350 km, podkarpackie – 430 km, podlaskie 
– 590 km, świętokrzyskie – 190 km, warmińsko-mazurskie 
– 420 km. Trasa została zaprojektowana w taki sposób, aby 
prowadziła przez atrakcyjnie turystycznie obszary (m.in. 
miejsca cenne przyrodniczo, zabytki, istotne węzły komu-
nikacyjne itp.).

Szlak przebiega przez większe miejscowości woje-
wództwa świętokrzyskiego: Sandomierz – Klimontów 
– Ujazd – Raków – Kielce – Oblęgorek – Sielpia Wielka 
– Gatniki. W ramach „łańcuchowych atrakcji turystycz-
nych”, na terenie powiatu staszowskiego, zapropono-
wano odgałęzienia od głównego szlaku, kierując zain-
teresowanych do odwiedzenia gmin: Staszów, Osiek, 
Bogoria, Oleśnica, Rytwiany oraz Szydłów.  Ze swej 
strony zapraszam także do odwiedzenia atrakcji tury-
stycznych pozostałych gmin ziemi staszowskiej: Połań-
ca i Łubnic.

Trasa oddawana w odcinkach, w całości zostanie ukoń-
czona w grudniu 2015 roku. Po zakończeniu realizacji 
projektu przewidywane są działania mające na celu dalszy 

rozwój sieci tras rowerowych w Polsce Wschodniej. Do po-
wstałego w ramach projektu ciągu będą dobudowywane 
i dołączane nowe trasy i ścieżki rowerowe, które razem 
tworzyć będą spójną całość. Dodatkowo wytworzona in-
frastruktura będzie monitorowana i naprawiana, a także 
udoskonalana pod kątem wymogów i potrzeb użytkow-
ników trasy. Wartość całkowita projektu to ok. 274 mln 
zł, natomiast wartość całkowita odcinka przebiegającego 
przez województwo świętokrzyskie to 23 mln 757 tys. zł. 

Aktualnie Regionalna Organizacja Turystyczna w 
Kielcach zaprasza przedsiębiorców prowadzących dzia-
łalność turystyczną w pobliżu Wschodniego Szlaku Ro-

werowego Green Velo, 
jak również przedsta-
wicieli samorządów 
lokalnych, organizacji 
turystycznych, klubów 
rowerowych oraz inne 
zainteresowane osoby 
i podmioty do doko-
nywania konkretnych 
zgłoszeń: obiektów, 
atrakcji itp, w terminie 
do 15 lipca br. 

Serdecznie zapra-
szam Wszystkich zainte-
resowanych Państwa do 
udziału w tym przedsię-
wzięciu i życzę wszelkiej 
pomyślności. Szczegóły 
na www.staszowski.eu. 

Starosta Staszowski
Michał Skotnicki

cd. na następnej str.
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Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 

Kielce, 09 czerwca 2015 r. 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE  

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego 

Partner wykonawczy projektu "Trasy Rowerowe w Polsce 
Wschodniej - promocja" 

 
zgodnie z pkt. 7 rozdziału V "Zasad współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych 
Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl" zwanego dalej "Regulaminem współpracy" zaprasza: 

a) OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc 
noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe); 

b) ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają 
swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe; 

c) OBIEKTY GASTRONOMICZNE (np. restauracje, bary); 

d) CENTRA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ; 

e) POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, 
wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego); 

zlokalizowane na obszarze Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, 
świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie), położonym w tzw. korytarzu trasy 
Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (mapa i wykaz gmin stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do 
Regulaminu współpracy 

do zgłoszenia udziału 

w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji  
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom  

na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 
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OGŁOSZENIE O NABORZE
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego Partner wykonawczy projektu "Trasy Ro-

werowe w Polsce Wschodniej - promocja" zgodnie z pkt. 7 rozdziału V "Zasad współpracy w ramach systemu reko-
mendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl" zwanego dalej "Regulaminem współpracy" 
zaprasza:
a) OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno cało-

roczne, jak i sezonowe);
b) ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. 

parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;
c) OBIEKTY GASTRONOMICZNE (np. restauracje, bary);
d) CENTRA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;
e) POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowe-

rów i sprzętu turystycznego); zlokalizowane na obszarze Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, 
świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie), położonym w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku 
Rowerowego Green Velo (mapa i wykaz gmin stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu współpracy), 

do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom 
na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej  
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego 
wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy z Regulaminem rekomendacji i deklaracją prawdziwości 
składanego oświadczenia. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu www.greenvelo.pl

Termin rozpoczęcia naboru w 2015 roku: 15 czerwca 2015 r. godzina 15:00
Termin zakończenia naboru w 2015 roku: 15 lipca 2015 r. godzina 15:00

PS. Gorąco zachęcamy właścicieli obiektów turystycznych i nie tylko (jak w powyższym wykazie do zgłasza-
nia swojego udziału w systemie rekomendacji miejsc przyjaznych rowerzystom, o czym informowaliśmy w dniu  
12.06 br. przesyłając potencjalnym zainteresowanym informacje mailowe. Więcej na www.staszowski.eu.

4 dni relaksu

W ramach projektu „Chwile bez stresu - organizacja wypoczynku dla 
grupy młodzieży polsko - ukraińskiej” współfinansowanego przez Stowa-
rzyszenie „Razem dla edukacji powiatu staszowskiego” oraz Urząd Mar-
szałkowski w Kielcach, w dniach: od 4 do 7 czerwca br. zorganizowano 
półkolonię dla 23 wychowanków Internatu Zespołu Szkół w Staszowie. 
Projekt powstał przy udziale pracujących w internacie wychowawczyń:. 
Renaty Jaworskiej i Agaty Mazur-Dąbrowski, które opracowały szczegó-
łowy program wypoczynku i pełniły opiekę nad młodzieżą w trakcie jego 
realizacji. 

Spływ tratwami w Bałtowie. W sali balowej kurozwęckiego pałacu.

Maksym Riabonenko w siodle.

cd. na następnej str.

Uczniowie skorzystali z szerokiej 
gamy atrakcji znajdujących się na ziemi 
świętokrzyskiej. W trakcie zwiedzania 
dużo fotografowano, aby utrwalić i za-
pamiętać piękno Naszej Małej Ojczyzny. 

Zrealizowano następujący program:
• 1 dzień - piesza wycieczka do 

Zespołu Pałacowego w Kurozwękach, 
skorzystanie z oferowanych atrakcji: 
zwiedzania pałacu z przewodnikiem, 

poznania dorobku rodu Popielów i ich 
zasług dla regionu, safari bizon - obej-
rzenie jedynej w Polsce hodowli bizo-
nów amerykańskich, zwiedzania mini 
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Na tle murów i zamku w Szydłowie. 

warsztatach etno-
graficznych: „Daw-
ne gry i zabawy”. Po 
powrocie do inter-
natu - pokaz IAIDO - 
szermierki mieczem 
japońskim, zapre-
zentowany przez 
Mariusza Rajcę.

• 3 dzień – wy-
jazd do Bałtow-
skiego Kompleksu 
Tu r y s t y c z n e g o , 
zwiedzanie Jura-

parku, Prehistorycznego Oceanarium, 
obejrzenie filmu w technologii 5D, 
skorzystanie z atrakcji parku rozrywki: 
Rollercoaster, spływ tratwami uatrak-
cyjniony bałtowskimi legendami opo-
wiadanymi przez flisaków przy dźwię-
kach akordeonu. Po powrocie do in-
ternatu w godzinach wieczornych ka-
raoke - konkurs muzyczno-wokalny z 

W muzeum militariów komendanta Mariana Lesiaka.

W Parku Etnograficznym w Tokarni – Muzeum Wsi Kieleckiej.

nagrodami. Przewidziane nagrody dla 
uczestników – wyjście do pizzerii. 

• 4 dzień – zwiedzanie zabytków 
Szydłowa, oprowadzał Jan Mazanka. 
Udział młodzieży w Turnieju Strzelec-
kim o puchar Starosty Staszowskiego 
na strzelnicy Szydłowskiego Towarzy-
stwa Strzeleckiego, zorganizowany i 
poprowadzony przez st. insp. ZS Ma-
riana Lesiaka. Strzelano z kbks, kal. 5,6 
mm, do tarczy ,,popiersia” na odległość 
50 m. I miejsce zdobył Maksym Riabo-
nenko, który uzyskał bardzo dobry wy-
nik 49 pkt. na 50 możliwych, II był Igor 
Smernicki – 47 pkt., a III Rusłan Nowicki 
– 46 pkt. Goście skorzystali również z 
okazji obejrzenia prywatnego muzeum 
militariów komendanta szydłowskich 
strzelców, st. insp. ZS Mariana Lesiaka. 
Projekt zakończono biesiadą przy grillu 
i zabawą towarzyską.

Tekst i foto: Renata Jaworska,  
Agata Mazur-Dąbrowski, Jan Mazanka

W imieniu starosty staszowskiego Michała Skotnickiego puchary i dyplomy 
wręczył komendant Marian Lesiak wraz ze strzelcami Sebastianem Gulasem  

i Dominikiem Celejewskim. W środku, od lewej:  
Maksym Riabonenko, Igor Smernicki i Rusłan Nowicki. 

zoo, zjazdów zjeżdżalnią linową i jazdy 
konnej. Po powrocie do internatu - za-
jęcia w strzelnicy sportowej.

• 2 dzień – zwiedzanie ziemi 
świętokrzyskiej w tym: Rezerwatu Przy-
rody Jaskinia Raj, Zamku Królewskiego 
z przełomu XIII i XIV w. w Chęcinach, 
Parku Etnograficznego w Tokarni – Mu-
zeum Wsi Kieleckiej, na koniec: udział w 
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W dniu 27 maja br., staszowski 
szpital obchodził 40-lecie swojej 
działalności. Z tej okazji w auli Ze-
społu Szkół w Staszowie odbyła 
się uroczysta akademia z udziałem 
zaproszonych gości, lekarzy i pielę-
gniarek

Uczestników spotkania powitał 
i okolicznościowy referat, podsumo-
wujący pracę i dokonania Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Staszowie, wy-
głosił dyrektor tej placówki dr n. med. 
Marek Tombarkiewicz. Podniosłym 
momentem uroczystości było wrę-

40 lat minęło

Przemawia dyr. szpitala  
dr n. med. Marek Tombarkiewicz.

Zaproszeni goście, w pierwszym rzędzie od lewej: radny powiatu Andrzej Kruzel, wojewoda świętokrzyski 
Bożentyna Pałka-Koruba, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, starosta 

staszowski Michał Skotnicki , burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć i radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Marek Strzała.

Gratulacje dyrekcji szpitala i pracownikom składa 
wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba.

Swoją współpracę ze szpitalem na przestrzeni 
ostatnich 8 lat wspominał wicemarszałek  

Kazimierz Kotowski.

Zaproszeni goście, w pierwszym rzędzie od lewej: prezes Zdzisław Wojtycha, członek Zarządu Powiatu 
Staszowskiego Jerzy Chudy, wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, zastępca burmistrza miasta i gminy 

Staszów dr Ewa Kondek, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz i ks. Jan Majewski.

Starosta staszowski Michał Skotnicki i dyr. Marek Tombarkiewicz odebrali z rąk przedstawiciela PRS S.A. 
Dariusza Hejmeja dwa certyfikaty.

czenie szpitalowi, na ręce starosty 
staszowskiego Michała Skotnickiego 
i dyr. Marka Tombarkiewicza dwóch 
certyfikatów, czego dokonał przedsta-
wiciel PRS S.A. Dariusz Hejmej. Certyfi-
katy dotyczyły: świadczenia komplek-
sowych usług medycznych z zakresu 
ochrony zdrowia oraz przygotowania 
i dystrybucji posiłków dla pacjentów. 

Uhonorowano zasłużonych i dłu-
goletnich pracowników persone-

lu medycznego, administracyjnego 
i technicznego szpitala. Złotym meda-
lem ,,Za długoletnią służbę” wyróżnio-
no: Zofię Bucką, Mirosławę Jastrząb 
i Annę Kwiecień. Odznakę honorową 
,,Za zasługi dla ochrony zdrowia” 
otrzymało 24 pracowników, a 5 osób 
zostało uhonorowanych wyróżnienia-
mi dyrektora  SPZZPZ w Staszowie. Na 
ręce dyr. Marka Tombarkiewicza złożo-
no szereg życzeń i gratulacji, a w czę-
ści artystycznej wystąpiła Orkiestra 
Hut Szkła Gospodarczego prezesa Ta-
deusza Wrześniaka.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W „Staszicówce” rozmawiano o funduszach europejskich

Wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba została uhonorowana za 
współpracę z powiatem staszowskim w minionych latach, w tym także za 
pomoc staszowskiemu szpitalowi w realizacji szeregu inwestycji, podobnie 

wicemarszałek Kazimierz Kotowski.

Starosta Michał Skotnicki przekazał dyr. Markowi Tombarkiewiczowi pamiątkowy puchar.
Kwiaty i gratulacje od konsultanta wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa  

i położnictwa dr n. med. Bogumiły Kowalczyk-Sroki.

List od posła Romualda Garczewskiego wręczyła dyr. Biura Poselskiego  
w Staszowie Lucyna Kozoduj.

W pierwszym rzędzie od lewej: burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, starosta staszowski  
Michał Skotnicki, dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie Izydor Grabowski, wicestarosta 

Tomasz Fąfara oraz wicedyrektor ZS dr Sławomir Maj.     

Starosta Michał Skotnicki przekazał Jadwidze 
Olszewskiej–Urban okolicznościowy puchar wraz 

z podziękowaniami.  

W dniu 22 maja br., w auli Ze-
społu Szkół im. Stanisława Staszica 
w Staszowie odbyła się konferencja 
dotycząca pozyskiwania funduszy 
ze środków europejskich dla oświa-
ty. W spotkaniu, którego tema-
tem były: „Fundusze Europejskie 
– nowa perspektywa finansowa na 
lata 2014 – 2020 dla szkolnictwa 
zawodowego”, uczestniczyła liczna 
grupa samorządowców oraz peda-
gogów i dyrektorów szkół z terenu 
powiatu staszowskiego. 

Konferencję prowadziła Jadwiga 
Olszewska–Urban, reprezentująca 
Pracownię Edukacji i Motywacji w 
Trzebini, równocześnie prezes Za-
rządu Międzynarodowego Centrum 
Partnerstwa „Partners Network” w 
Krakowie. 

W spotkaniu uczestniczyli, m.in.: 
Małgorzata Muzoł – świętokrzyski 
kurator oświaty, starosta staszow-
ski Michał Skotnicki, wicestarosta 
Tomasz Fąfara, burmistrz miasta i 
gminy Staszów Leszek Kopeć, zastęp-
ca burmistrza dr Ewa Kondek oraz 
wójtowie i radni z terenu powiatu 
staszowskiego.

O możliwości pozyskania fundu-
szy unijnych mówili Agata Galata 
oraz Marek Kowalski z Lokalnego 

Punktu Informacji o Funduszach Eu-
ropejskich w Sandomierzu. W swoich 
wystąpieniach poruszyli, m.in.: temat 
inteligentnych specjalizacji w woje-
wództwie świętokrzyskim, a także 
umiejętności uczenia się przez całe 
życie poprzez rozwój infrastruktury 
edukacyjnej. Z kolei Jadwiga Olszew-
ska–Urban przedstawiła korzyści, 
płynące ze współpracy pomiędzy lo-
kalnymi przedsiębiorcami, władzami 
samorządowymi oraz przedstawicie-
lami szkolnictwa zawodowego. 

Tekst i foto: Michał Skrętek 
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W dniu 15 czerwca br.,  
w sali konferencyjnej  Powia-
towego Centrum Sportowego 
w Staszowie odbyło się uroczyste 
otwarcie projektu pn. „Niepełno-
sprawni sprawni sportowo – akty-
wizacja i integracja osób niepeł-
nosprawnych poprzez sport”. 

Uroczyste otwarcie  
sportowego projektu  

Przemawia poseł Zbigniew Pacelt.  

Poseł Romuald Garczewski namawiał do korzystania 
z pływalni także na co dzień.

Starosta Michał Skotnicki serdecznie pogratulował 
wszystkim zaangażowanym w realizację projektu. 

Na zakończenie konferencji pamiątkowa fotografia. 

całkowita projektu w Staszowie to 
14 300 zł, dotacja otrzymana ze 
środków Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki wynosi 11 156 zł, wkład 
własny Stowarzyszenia „Centrum” 
Sport i Rekreacja wraz z Powiato-
wym Centrum Sportowym wynosi: 
3 144 zł. 

W projekcie, trwającym od  
1 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku, 
bierze udział 50 osób dzieci, mło-
dzież i dorośli, posiadających orze-
czenie o stopniu niepełnospraw-
ności. Zajęcia nauki pływania dla  
3 grup szkoleniowych odbywają się 

Założenia projektu przedstawi-
ła Anna Adamska – koordynująca 
przedsięwzięcie na terenie trzech 
powiatów, tj.: ostrowieckiego, san-
domierskiego oraz staszowskiego. 
Projekt w 2015 roku dofinansowa-
ny ze środków Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki dotyczy trzech miej-
scowości: Ostrowiec Świętokrzyski, 
Sandomierz oraz Staszów. Wartość 

3 razy w tygodniu: w poniedziałki 
o godz. 15:30 - 16:30 oraz w środę  
i w piątek w godzinach 16:30 - 17:30 na 
pływalni Powiatowego Centrum Spor-
towego w Staszowie przy ul. Oględow-
skiej 6.  Prowadzi je dwóch trenerów: 
Leszek Tarka i Zbigniew Kosterski. Reali-
zatorem projektu w Staszowie jest Sto-
warzyszenie „Centrum” Sport i Rekre-
acja w partnerstwie z Powiatowym Cen-
trum Sportowym. Najmłodsza uczest-
niczka ma 5 lat, najstarszy uczestnik  
72 lata.  

Tekst i foto: Michał Skrętek 
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W hołdzie PatronowiW dniu 16 kwietnia br., Liceum 
Ogólnokształcące w Staszowie 
uczciło swojego patrona księdza 
kardynała Stefana Wyszyńskie-
go. Uroczystości rozpoczęto mszą 
świętą koncelebrowaną, odpra-
wioną pod przewodnictwem ks. 
kan. Szczepana Janasa w kościele 
pw. św. Bartłomieja. Homilię wy-
głosił ks. prałat senior Henryk Ko-
zakiewicz.

Zaproszeni goście, byli nauczyciele, przedstawiciele wojska i administracji samorządowej, delegacje z innych szkół.

Uczniowie Liceum pod kierownictwem pedagogów przygotowali specjalny montaż słowno-muzyczny,  
którego bohaterem był ksiądz kardynał Wyszyński.

Laureatom konkursów wręczono książki i dyplomy.

Życzenia złożyła wiceminister obrony narodowej Beata 
Oczkowicz, z lewej: prowadzący akademię Grzegorz 

Skubera – nauczyciel LO.
 Życzenia i gratulacje dyrekcji, pedagogom oraz uczniom 

składa poseł na Sejm RP Romuald Garczewski.
Lata szkolne w Liceum wspominał wicestarosta 

staszowski Tomasz Fąfara.  

Przemawia dyr. LO Anna Karasińska.

Uroczystości szkolne w hali spor-
towej, rozpoczęły się od wprowa-
dzenia sztandaru szkoły i odegrania 
hymnu państwowego. Zaproszonych 
gości, powitała dyrektor LO Anna Ka-
rasińska, która także wygłosiła oficjal-
ne przemówienie poświęcone zarów-
no życiu i posłudze kapłańskiej księ-
dza kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
jak również osiągnięciom dydaktycz-
nym szkoły. Z okazji święta, ucznio-
wie Liceum pod kierownictwem pe-
dagogów przygotowali specjalny 
montaż słowno-muzyczny, którego 
bohaterem był ksiądz kardynał, jego 
nauczanie i przesłania. Pod koniec 
uroczystości uczniom uczestniczącym 
w konkursach wręczono nagrody 
książkowe. Zaproszeni goście prze-
kazali dyr. Annie Karasińskiej kwiaty, 
okolicznościowe listy i grawertony.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Przemawia członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, z lewej: starosta staszowski  
Michał Skotnicki, z prawej:  poseł na Sejm RP Romuald Garczewski.

W sprawie szans na środki RPO

Wśród uczestników sympozjum byli, m.in.: burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący Rad Miejskich i Gminnych, dyrektorzy: Banków, Zakładów Energetyki Cieplnej, 
Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej oraz uczniowie klasy o specjalności ,,odnawialne źródła energii” z Zespołu Szkół w Staszowie.

Możliwości dofinansowania inwestycji w OZE z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska przedstawił prezes Andrzej Pałys, z lewej: 

wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Stanisław Walczyk. 

Spotkanie otworzył starosta sta-
szowski Michał Skotnicki, witając 
zaproszonych prelegentów, a tak-
że wszystkich uczestników forum. 
W pierwszym wystąpieniu członek 
Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego Kazimierz Kotowski omówił 
aktualny stan prac związanych z 
przygotowaniem Urzędu Marszał-
kowskiego do przyjmowania pierw-
szych aplikacji wniosków o środki 
unijne, głównie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. O szczegółach 
Programu zapisanych w poszcze-
gólnych osiach priorytetowych, po-
sługując się prezentacją multime-
dialną, opowiedział Tomasz Janusz 
– zastępca dyrektora Departamen-
tu Polityki Regionalnej w Urzędzie 
Marszałkowskim w Kielcach. Jako 
trzeci, głos zabrał poseł na Sejm RP 
Romuald Garczewski, przekazując 
informacje dotyczące możliwości 
dofinansowania inwestycji produk-
cji energii z odnawialnych źródeł. 
Następnie Andrzej Pałys – prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach, omówił możliwości dofi-
nansowania inwestycji związanych 
z ochroną środowiska, zwracając 

W dniu 10 kwietnia br., w Sta-
rostwie staszowskim odbyło się 
spotkanie poświęcone aktualnej 
perspektywie skorzystania ze środ-
ków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata: 2014-2020, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na 
szanse i możliwości dofinansowa-
nia produkcji odnawialnych źródeł 
energii. 

uwagę m.in. 
na konieczność 
tworzenia przez 
gminy ,,Planów 
gospodarki ni-
skoemisyjnej”. 
Spotkanie pod-
sumował staro-
sta staszowski 
Michał Skotnic-
ki, który także 
p o d z i ę k o w a ł 
z a p r o s z o n y m 
gościom oraz 
u c z e s t n i k o m 
sympozjum, za 
wzięcie w nim 
udziału.

Tekst i foto: Jan 
Mazanka
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Pierwszy referat wygłosił Mariusz Radziszewski - 
naczelnik w Departamencie Energii Odnawialnej 

Ministerstwa Gospodarki.

Od lewej: szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wicestarosta Tomasz Fąfara, starosta staszowski 
Michał Skotnicki, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Stachura, 

komendant powiatowy PSP st. bryg. Grzegorz Ciepiela i dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  
mł. bryg. Grzegorz Rajca.

Mec. Katarzyna Szwed–Lipińska - dyrektor 
Departamentu Systemów Wsparcia Urzędu Regulacji 
Energetyki mówiła o uwarunkowaniach formalno-

prawnych związanych z działalnością na rynku energii 
elektrycznej, pochodzącej ze spalania biomasy.

Swoimi doświadczeniami dotyczącymi OZE, podzielił 
się także dr hab. inż. Jarosław Zuwała z Instytutu 

Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

W sprawie przygotowań do sezonu letniego

Forum Biomasy w Korytnicy
Jak oceniają eksperci, w najbliższych latach w Europie, w tym także i 

w Polsce, nastąpi istotna zmiana struktury rynku energii. Do roku 2030 
inwestycje w Odnawialne Źródła Energii powinny przyczynić się do przy-
spieszenia rozwoju gospodarczego. Scenariusz zaopatrzenia Polski w 
czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej, stał się głównym 
tematem spotkania podczas ,,Forum Biomasy”, jakie odbyło się 26 marca 
br., w Czterech Wiatrach Spa & Sport Resort w Korytnicy.

Uczestnikami Forum byli m.in., w pierwszym rzędzie, od prawej: starosta kielecki 
Michał Godowski, wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara i Stanisław Batóg - naczelnik 

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie staszowskim. 

D w u d n i o w e 
Forum przybliżyło 
jego uczestnikom 
możliwości, m.in. 
p o z y s k i w a n i a , 
p r ze tworzen i a , 
transportu i ener-
getycznego wyko-
rzystania biomasy. 
Zaprezentowano 
także najnowsze 
innowacje rozwią-
zania w sektorze 
energetycznym. 
Przekazano rów-

nież szereg informacji, dotyczących 
uwarunkowań formalno-prawnych, 
związanych z działalnością na rynku 
energii elektrycznej, pochodzącej ze 
spalania biomasy w Polsce. W tym 
obszarze problemów bardzo zna-
czącą rolę posiada: uwiarygodnie-
nie ciągu dostaw, potwierdzenie, że 
dany podmiot prowadzi określoną 
działalność gospodarczą, opis proce-
su produkcyjnego, w wyniku którego 

powstaje określona pozostałość (od-
pad), a także weryfikacja wolumenu 
ciągu dostaw oraz uwiarygodnienie 
faktycznego istnienia upraw energe-
tycznych. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 22 czerwca br., w Sta-
rostwie staszowskim obradował 
Powiatowy Zespół Zarządzania 
Kryzysowego. Głównym tematem 
posiedzenia, które prowadził szef 
PZZK wicestarosta Tomasz Fąfara, 
było omówienie przygotowania 
służb i administracji samorządowej 
do letniego wypoczynku dzieci i 
młodzieży oraz zapewnienie bez-
pieczeństwa na rzekach i akwenach 
wodnych. 

W tej sprawie wypowiadali się: z-ca 
komendanta powiatowego policji w 
Staszowie insp. Ryszard Komański, ko-
mendant powiatowy PSP st. bryg. Grze-
gorz Ciepiela i powiatowy inspektor sa-
nitarny Bożena Głaz. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości ani zaniedbań, które 
mogłyby skutkować przykrymi zdarze-
niami podczas wakacji. Oprócz funk-
cjonariuszy w/w służb, w spotkaniu 
uczestniczyli także: wójt gminy Bogoria 
Władysław Brudek, wójt gminy Rytwia-
ny Grzegorz Forkasiewicz, dyr. Zespołu 
Szkół w Staszowie Izydor Grabowski, 
dyr. Powiatowego Zarządu Dróg Rafał 

Suska, dyr. Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie Anna Ogórek, zastępca 
nadleśniczego Nadleśnictwa Staszów 
Tadeusz Stępień, kierownik Zapory 
Chańcza Jarosław Kubica oraz pra-
cownicy staszowskiego szpitala i urzę-

dów gmin zajmujący się powyższymi 
problemami. Spotkanie podsumował, 
dziękując jednocześnie wszystkim za 
przybycie starosta staszowski Michał 
Skotnicki.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Kontynuacja inwentaryzacji potrzeb drogowych
W dniu 18 czerwca br. radni po-

wiatu wraz ze starostą staszowskim 
Michałem Skotnickim i wicestarostą 
Tomaszem Fąfarą kontynuowali ob-
jazd dróg powiatowych rozpoczęty 
w dniu 2 czerwca br., kiedy to od-
wiedzono gminy: Bogorię, Osiek i 
Połaniec. 

Komisji towarzyszył dyrektor Za-
rządu Dróg Powiatowych Rafał Suska 
wraz ze swoimi współpracownikami. 
Tym razem samorządowcy zapoznali 
się z potrzebami remontu dróg i infra-
struktury drogowej na terenie gmin: 
Oleśnica, Łubnice, Szydłów i Staszów. 
Wizyty na drogach powiatowych za-
kończono w dniu 25 czerwca br., na 
terenie gminy Rytwiany. Po wykona-

Na terenie gminy Bogoria aktualnie trwa budowa odcinka drogi powiatowej  
nr 0780T o dł. 1,8 km, od granicy powiatu staszowskiego do początku wsi Wola 

Malkowska. Stan drogi przed rozpoczęciem inwestycji.

Mucharzew w gminie Osiek – spotkanie z mieszkańcami. Czwarty od lewej 
burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, od prawej: wicestarosta Tomasz 
Fąfara, przewodniczący Komisji Infrastruktury Adam Kowal, starosta Michał 

Skotnicki, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Chyla, dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych Rafał Suska oraz mieszkańcy Mucharzewa.

Komisja na drodze powiatowej Zofiówka – Czarzyzna, propozycja przebudowy 
nawierzchni w ramach NPPDL-2016 r. Od lewej: przewodniczący Komisji 

Infrastruktury Adam Kowal, członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy, 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Karwasiński, członek Zarządu Powiatu 
Janusz Bąk, starosta staszowski Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara.

Od prawej: (z tyłu) przewodniczący Komisji Infrastruktury Adam Kowal, 
przewodniczący Komisji Budżetu Jacek Nowak, a także przewodniczący Komisji 

Oświaty Zbigniew Wiącek, wicestarosta Tomasz Fąfara, dyrektor Rafał Suska, członek 
Zarządu Powiatu Jerzy Chudy, burmistrz Połańca Jacek Tarnowski, wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu Marek Chyla oraz wiceprzewodniczący Rady Stanisław Walczyk.

Droga powiatowa Pacanów – Strzelce w m. Oleśnica, od lewej: wicestarosta 
Tomasz Fąfara, radny powiatu Adam Siekierski, starosta staszowski  

Michał Skotnicki i radny Adam Kowal.

Droga powiatowa Chmielnik–Życiny w miejscowości Rudki, rozmowa  
z mieszkańcem wsi na temat technicznych rozwiązań wydzielenia pasa jezdni  

dla ruchu pieszych.

niu inwentaryza-
cji potrzeb Komi-
sja Infrastruktury, 
Rolnictwa i Pro-
mocji pod prze-
w o d n i c t w e m 
przewodniczą-
cego Adama Ko-
wala, wypracuje 
wnioski co do 
dalszych konkret-
nych działań in-
westycyjnych.

Tekst:  
Jan Mazanka
Foto: Zarząd 

Dróg Powiatowych 
w Staszowie
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,,Porcelanowy”  
jubileusz KSWP

Komisja na drodze powiatowej Korzenno – Rudki, postęp prac prowadzonych   
na drodze w ramach Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. 

Na moście w ciągu drogi powiatowej Jarząbki – Solec Stary, propozycja przebudowy. 
Na drodze powiatowej Sztombergi – Sulisławice w m. Wiązownica Duża, propozycja 

kontynuacji budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej.

List i gratulacje od posła Romualda 
Garczewskiego przekazała dyr. Biura 

Poselskiego w Staszowie  
Lucyna Kozoduj.

Starostę staszowskiego Michała Skotnickiego reprezentował naczelnik 
Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Jan Mazanka, przekazując 

prezesowi Markowi Mice okolicznościowy list i puchar promocyjny 
powiatu staszowskiego.

Gratulacje od Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz list od wicepremiera Janusza Piechocińskiego przekazał 
przewodniczący Sejmiku, wiceminister gospodarki Arkadiusz Bąk. Z tyłu od lewej członkowie Zarządu KSWP: 

Tadeusz Trojanowski, Zbigniew Stańczyk, wiceprezes Beata Napierała i prezes Marek Mika.

Prace prowadzone  na drodze powiatowej Korzenno – Rudki w ramach Usuwania 
Skutków Klęsk Żywiołowych. 

Krajowe Stowarzyszenie Wspie-
rania Przedsiębiorczości, obchodziło 
20- lecie swojego powstania i dzia-
łalności. Uroczysta gala odbyła się w 
Końskich w dniu 26 czerwca br. 

Koneckie Stowarzyszenie Wspiera-
nia Przedsiębiorczości (po niedawnej 
zmianie nazwy - Krajowe), już 20 lat 
działa na rzecz swobodnego kształto-
wania struktury własnościowej, roz-
woju stosunków rynkowych oraz kon-
kurencyjności, a także prowadzenia 
jednolitej polityki finansowej wobec 
przedsiębiorstw. Obecnie KSWP posia-
da swoje placówki na terenie trzech 
województw: świętokrzyskiego, mazo-
wieckiego i łódzkiego. Będąc jednym z 
największych w naszym regionie fun-
duszem pożyczkowym, wspiera rozwój 
przedsiębiorczości  poprzez stworzenie 
dostępu do środków finansowych dla 
małych i średnich firm oraz osób rozpo-
czynających działalność gospodarczą, 
aktywnie przeciwdziała bezrobociu 
oraz wspiera rozwój rynku lokalnego. 

Starostwo Powiatowe w Staszowie 
od 5 lat współpracuje ze Stowarzy-
szeniem realizując projekty krajowe i 
międzynarodowe, m.in. na Ukrainie, z 
programu Ministerstwa Spraw Zagra-

nicznych RP ,,Polska Pomoc Rozwojo-
wa”. Starostę staszowskiego Michała 
Skotnickiego reprezentował na gali 
naczelnik Wydziału Promocji i Współ-
pracy z Zagranicą Jan Mazanka, który 

przekazał prezesowi Markowi Mice 
okolicznościowy list i puchar promo-
cyjny powiatu staszowskiego.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski
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Z duszpasterską wizytą

Biskup kielecki ks. dr Jan Piotrowski odprawił mszę święta i wygłosił homilię. W środku: proboszcz parafii św. 
Władysława w Szydłowie ks. Ryszard Piwowarczyk, z prawej: redemptorysta prof. UKSW dr hab. Paweł Mazanka, 

pochodzący z Szydłowa.

Starosta staszowski Michał Skotnicki wręczył księdzu biskupowi dr. Janowi 
Piotrowskiemu puchar promujący ziemię staszowską.

W dniu 27 czerwca br. - para-
fialnego odpustu św. Władysław w 
Szydłowie, z duszpasterską wizytą 
do wiernych średniowiecznego gro-
du przybył ze swoją pierwszą wizy-
tą biskup kielecki dr Jan Piotrowski. 

Ksiądz biskup został powitany 
przez proboszcza parafii ks. Ryszarda 
Piwowarczyka, a także przez starostę 
staszowskiego Michała Skotnickiego, 
który wręczył księdzu biskupowi pu-
char promujący ziemię staszowską 
wraz z listem, w którym czytamy, m.in.: 
,,W imieniu władz samorządowych 
powiatu staszowskiego, a także swo-
im własnym, pragnę jak najserdeczniej 
powitać księdza biskupa na ziemi szy-

dłowskiej i życzyć 
wielu łask bo-
żych, jak również 
dużo zdrowia i 
wszelkiego dobra 
na każdy dzień 
pracy i posługi bi-
skupiej w naszej 
diecezji kieleckiej. 
Gorąco życzę re-
alizacji wszyst-
kich planów i 
zamierzeń w kie-
rowaniu diecezją, 
dla dobra wier-
nych i Kościoła 
w Polsce. Jestem 

przekonany, że dewiza księdza biskupa 
,,In Caritate Evangelium praedicare” 
- ,,W Miłości głosić Ewangelię” – sta-
nie się na ziemi świętokrzyskiej drogo-
wskazem w życiu wiernych wszystkich 
parafii. Życząc wszelkich łask bożych 
w posłudze duszpasterskiej, proszę 
także o przyjęcie najszczerszych ży-
czeń wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym”. Starosta Michał Skotnicki 
podobny puchar wraz z listem wręczył 
także ks. Ryszardowi Piwowarczyko-
wi z okazji 10-lecia kierowania, przez 
księdza Ryszarda szydłowską parafią. 
Podobne życzenia pod adresem ks. bi-
skupa dr. Jana Piotrowskiego i ks. pro-
boszcza skierował również wójt gminy 
Szydłów Jan Klamczyński.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Po ucieczce z Polski w mundurze 
żandarmerii II Korpusu Armii 

Polskiej we Włoszech.
Włodzimierz Gruszczyński  
w ostatnich latach życia. 

Odszedł 
na wieczną wartę

W dniu 28 maja br. zmarł Wło-
dzimierz Gruszczyński ps. ,,Jach”, 
jeden ostatnich żołnierzy oddziału 
partyzanckiego AK „Jędrusie”. 

z adresami, nazwiskami 
i pseudonimami członków 
organizacji. Zagrożony 
aresztowaniem Grusz-
czyński ukrywał się w Bie-
linach, Ociesękach i Wólce 
Pokłonnej. Do Kielc wrócił 
wiosną następnego roku. 
Skończył kurs kierowców 
i dostał pracę w niemiec-
kiej Izbie Skarbowej. Z po-
wodu ponownego zagro-
żenia trafił do Osieka pod 
Staszowem. 14 lipca 1943 
roku oficjalnie przystąpił 
do oddziału dywersyjne-
go, zalążka głośnej w późniejszym 
czasie na Sandomier-szczyźnie  Lot-
nej Grupy Bojowej. 

Tuż przed ofensywą radziecką 
z przyczółka baranowsko-sando-
mierskiego, przedostał się do Austrii, 
gdzie jako robotnik doczekał końca 
wojny. Wówczas udał się do Włoch, 
do II Korpusu Armii Polskiej gen. 
Władysława Andersa. Do kraju wrócił 

Był niestrudzonym krzewicielem 
i dokumentalistą dziejów konspi-
racji na ziemi świętokrzyskiej. Wło-
dzimierz Gruszczyński urodził się 
w 1919 roku. Tuż przed napaścią 
Niemiec na Polskę zrobił małą ma-
turę w kieleckim Gimnazjum im. 
Stefana Żeromskiego. Konspiracyjną 
przysięgę złożył w lutym 1940 roku. 
Zaangażowany był w druk i kolpor-
taż podziemnych wydawnictw. Za-
opatrywał drukarnię w niezbędne 
materiały, a potem rozwoził gotowe 
gazetki. W listopadzie 1942 roku 
podczas rewizji w archiwum orga-
nizacji przy ulicy Czerwonego Krzy-
ża, w ręce gestapo dostał się notes 

w 1947 roku. Szykanowany przez or-
gany PRL, pracował na podrzędnych 
stanowiskach m.in. w „Ruchu”. Na 
emeryturę przeszedł w 1983 roku. 
Włodzimierz Gruszczyński spoczął 
na Cmentarzu Nowym w Kielcach. 

Tekst: Red. Na podstawie 
,,Tygodnika Nadwiślańskiego”

Foto: ,,Historia Odwetu 
i ,,Jędrusiów”, 
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Spotkanie rozpoczęto mszą św. 
koncelebrowaną, odprawioną w 
kościele pw. św. Jakuba w Kotuszo-
wie. Liturgii przewodził i homilię 
wygłosił biskup sandomierski ks. dr 
Krzysztof Nitkiewicz. 

Część naukową spotkania pro-
wadził ks. prof. dr hab. Roman 
Sieroń, a prelegenci referatów po-
chodzili z 5 różnych ośrodków na-
ukowych, co nadało sympozjum 
w Chańczy rangę krajową. Po za-
kończeniu obrad, jego uczestni-
cy zwiedzili zespół pałacowy w 
Kurozwękach ze słynną hodowlą bi-
zonów amerykańskich. Wieczorem 
członkowie bractw Jakubowych 
obradowali jeszcze w jednej z sal 
pałacowych. Sympozjum zostało 
uświetnione wystawą Bractwa Ja-
kubowego z Więcławic pt.: ,,Pre-
zentacja kultu, pielgrzymowania i 
Małopolskiej Drogi Św. Jakuba”, a 
także ekspozycją prac rękodzieła 
ludowego z gminy Raków oraz ob-
razów. Organizatorami sympozjum 
byli: Parafia Św. Jakuba Starszego 
Apostoła i Bractwo Świętego Jaku-
ba w Kotuszowie we współpracy 
z: Wydziałem Zamiejscowym Nauk 
o Społeczeństwie KUL w Stalowej 
Woli i Instytutem Teologii Ducho-
wości Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II.

Tekst i foto: Jan Mazanka

II Sympozjum ,,Jakubowe”

W dniu 6 czerwca br., w hotelu ,,Chańcza” w Chańczy odbyło się sym-
pozjum mające na celu podkreślenie roli i znaczenia rodziny we współcze-
snym świecie oraz odkrywanie na drogach św. Jakuba prawdy o rodzinie.

Podczas liturgii mszy św. w Kotuszowie, od lewej: dziekan dekanatu staszowskiego ks. kan. Andrzej 
Wierzbicki, ks. infułat prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, biskup sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz,  

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski i proboszcz parafii ks. kan. Jerzy Sobczyk.  

Uczestnicy sympozjum, od lewej: Wanda Lubera, 
wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, właściciel 
hotelu Maciej Grzejszczyk z małżonką Katarzyną 

i wójt gminy Raków Alina Siwonia. 

Uczestnicy sympozjum, w pierwszym rzędzie, od lewej: 
radny powiatu staszowskiego Andrzej Kruzel, poseł na 
Sejm  Romuald Garczewski i ks. kan. Jerzy Rybusiński.

Do rozpoczęcia obrad zaprosił 
organizator sympozjum ks. 

kan. Jerzy Sobczyk – proboszcz 
parafii pw. św. Jakuba w 

Kotuszowie.

Część naukową spotkania 
prowadził ks. prof. dr hab. 
Roman Sieroń z Wydziału 

Nauk o Społeczeństwie KUL 
w Stalowej Woli, który także 

wygłosił referat pt. „Jak 
śmierć potężna jest miłość. 

Terapia miłości narzeczeńskiej i 
małżeńskiej w świetle egzegezy 

personalistycznej Pieśni nad 
pieśniami w przemówieniach 

św. Jana Pawła II”. 

Swoje referaty wygłosili:

Ks. dr Czesław Murawski,  
z Sandomierza.

Ks. dr Jacek Kucharski, KUL 
- Radom.

O. prof. dr hab. Paweł 
Mazanka, Uniwersytet 

kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie.

Dr Cezary Jastrzębski, 
Instytut Geografii 
Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach.

Wystąpienie Macieja Rayzachera przybrało formę wywiadu 
prowadzonego przez red. Barbarę Jelonek z TVP. Z przodu 

grafika ks. Jana Twardowskiego.  

Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Staszów Adam Lubera.

Pan Maciej Rayzacher,  
aktor scen polskich.

Państwo Karen i Marcin Popielowie „Rodzina w moim życiu”. 

Ks. prof. dr hab. Marek 
Chmielewski, Wydział Teologii 

KUL, Lublin.

Dr hab. Dorota Kornas–Biela, 
prof. KUL, Lublin.
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Tym razem bohaterem projektu jest 
Jan Potocki autor ,,Rękopisu znalezio-
nego w Saragossie”, pierwszy właściciel 
pałacu w Łańcucie z rodu Potockich po 
poślubieniu Julii Lubomirskiej, co miało 
miejsce w 1783 roku. Jan Potocki pol-
ski powieściopisarz, (tworzący w języku 
francuskim), podróżnik, polityk, histo-
ryk, publicysta, etnograf, archeolog, 
badacz starożytności słowiańskich, ae-
ronauta, ( pierwszy Polak, który pole-
ciał balonem ), był także właścicielem 
znacznych dóbr na ziemi staszowskiej. 
Inspiracją do napisania projektu był 
artykuł pt. ,,Nepomucen od rękopisu” 
autorstwa red. Rafała Staszewskiego, 
jaki ukazał się w ,,Tygodniku Nadwi-

Odkrywamy Jana Potockiego

Na przełomie lipca i sierpnia br., w powiecie staszowskim gościć bę-
dzie 40-osobowa grupa uczniów z obwodu winnickiego na Ukrainie, któ-
ra wspólnie z podobną grupą kolegów ze szkół powiatu staszowskiego 
zrealizuje kolejny projekt edukacyjny.

Z ukraińskimi przyjaciółmi we wsi Uładówka w obwodzie winnickim, gdzie 200 lat temu życie zakończył hr. Jan 
Potocki. Tablica pamiątkowa umieszczona przed miejscową szkołą. Autor projektu Jan Mazanka i dyr. szkoły 
Ołeksander Masnyj z uczniami,  18 maja 2015 roku. Napis na płycie ,, Jan Potocki, 08.03.1761 – 20.11.1815. 

Naukowiec, pisarz, badacz Podola. „Błogosławię naukę, która przynosi mi szczęście, spokój, a nawet 
przyjemność, na przekór  okropnemu chaosowi, w który został wrzucony nasz czas”.

Dworek w Uładówce, w którym w grudniu 1815 roku, Jan Potocki zastrzelił się z pistoletu. W lipcowo-
sierpniowym projekcie wśród 40 uczniów z obwodu Winnickiego, pięcioro będzie z Uładówki.

Widok Uładówki, akwarela Napoleona Ordy z lat 1871-1874. Pośrodku widoczny dworek. Ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Krakowie.

Tablica upamiętniająca hrabiego Jana w sąsiednim 
Pikowie, na budynku biura gospodarstwa 

rybackiego, dawniej należącego do Potockich, napis 
na tablicy: ,,8.03.1761 r. Pików - 20.11.1815 r. 

Uładówka. Tutaj, w rodzinnej posiadłości,  
8 marca 1761 roku urodził się Jan Potocki. Wybitny 

historyk, pisarz, geograf i archeolog, podróżnik, 
językoznawca,  naukowy i polityczny działacz”.

Kościół w Pikowie, gdzie najprawdopodobniej został 
pochowany Jan Potocki po samobójczej śmierci, maj 
2015 roku. To zdjęcie i inne trafiło do łańcuckiego 
katalogu i na wystawę rękopisów oraz pamiątek 
związanych z Janem Potockim, będącej częścią 

sympozjum jakie odbyło się w Łańcucie w dniach 
25-26 czerwca br.
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Gości powitał dyr. Muzeum w Łańcucie  
Wit Karol Wojtowicz.

Zdjęcia kościoła w Pikowie, przekazane przez Starostwo staszowskie budziły zainteresowanie zwiedzających.

Przemawia minister kultury i dziedzictwa 
narodowego Małgorzata Omilanowska.

W czasie sympozjum na temat życia i twórczości Jana 
Potockiego, od lewej: prof. Dominique Triaire  

z Uniwersytetu w Lozannie w Szwajcarii i prof. François 
Rosset z francuskiego Uniwersytetu Montpellier. 

W jednym z korytarzy wystawa 12 rysunków 
- ilustracji do ,,Rękopisu znalezionego w 

Saragossie” Jana Potockiego ze zbiorów hr. 
Marka Potockiego. Autor rysunków - światowej 
sławy polsko–bułgarski artysta Slavi Chrystow. 

Więcej na: www.staszowski.eu.

Obraz pałacu Stanisława Szczęsnego Potockiego 
w Tulczynie, w którym w listopadzie 2012 roku, 
wystąpili uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej 

w Staszowie i Zespół ,,Staszicówka Band”, wspólnie 
z ukraińskim artystami.

Hrabia Marek Potocki i Jan Mazanka ze 
Starostwa staszowskiego, autor projektu o Janie 

Nepomucenie Potockim oraz zdjęć  
z Uładówki i Pikowa.

List od byłego prezydenta Francji Valery Giscarda  
ď Estaing odczytał hr. Marek Potocki.

ślańskim” w dniu 19 lutego br. Autor 
zrelacjonował w nim znaczne zasługi 
dla rozwoju ziemi staszowskiej samego 
Jana Potockiego, a także jego potom-
ków, kończąc artykuł opisem samobój-
czej śmierci hrabiego Jana w majątku 
Uładówka niedaleko Winnicy. Związki 
bohatera projektu z ziemią staszowską 
i winnicką, zgodnie z obowiązującym 
regulaminem programu Polsko-Ukraiń-
skiej Wymiany Młodzieży Narodowego 
Centrum Kultury, stworzyły szanse na 
otrzymanie dofinansowania. Tak się też 
stało, projekt pt. ,,Tajemnicze podróże z 

Janem Potockim, w 200. rocznicę śmier-
ci” znalazł się w gronie 12% wniosków, 
jakie w tym roku otrzymały wsparcie z 
NCK. Aktualnie w Starostwie koordyno-
wane są prace nad 4 referatami, stano-
wiącymi integralną część projektu, jakie 
piszą uczniowie staszowskich szkół. 
Miłym początkiem realizacji zadania 
jest fakt zamieszczenia zdjęć wykona-
nych w maju br. w Pikowie na Ukrainie, 
w katalogu wydanym przez Muzeum 
Zamek w Łańcucie z okazji międzyna-
rodowego sympozjum poświęconego 
Janowi Potockiemu, które odbyło się w 

dniach 25-26 czerwca br. Zdjęcia, któ-
rych autorem, podobnie jak i samego 
projektu, jest  Jan Mazanka - naczel-
nik Wydziału Promocji i Współpracy z 
Zagranicą w Starostwie staszowskim, 
znalazły się również na wystawie w 
wielkiej sali jadalnej łańcuckiego pała-
cu, wśród rękopisów Jana Potockiego 
i innych dokumentów oraz pamiątek z 
nim związanych.  

Tekst i foto: Jan Mazanka  
oraz arch. Zamek w Łańcucie.

Tłumaczenie napisów na tablicach  
z Uładówki i Pikowa  - Wiktoria Zhelavska z Baru.
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Przemawia burmistrz miasta i gminy Staszów 
Leszek Kopeć. 

Życzenia z okazji 490. rocznicy nadania praw 
miejskich dla Staszowa i gratulacje ,,Zasłużonym dla 
miasta” złożył starosta staszowski Michał Skotnicki.

Przemawia wicestarosta Tomasz Fąfara, 
poprzednio zastępca burmistrza Staszowa.

Okolicznościowy wykład  pt. „Najdawniejsze 
dzieje Staszowa” wygłosił prof. Feliks Kiryk. 

Kwiaty przed tablicą Hieronima Łaskiego składają: poseł Romuald Garczewski, poseł Renata Janik  
oraz starosta staszowski Michał Skotnicki.

Staszów ma już 490 lat 

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Staszowa.

Obchody rozpoczęto uroczystą 
sesją Rady Miejskiej, która odbyła się 
w sali widowiskowej Staszowskiego 
Ośrodka Kultury. Podczas obrad wrę-
czono okolicznościowe odznaki „Za-
służony dla miasta”, które w tym 
roku odebrali: prezes Zarządu Miej-
sko-Gminnego Zrzeszenia LZS Roman 
Karaś, Roman Skałbania – emeryto-
wany nauczyciel i wieloletni dyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 
w Staszowie, przedsiębiorca Tomasz 
Dyl – właściciel firmy Transportowo-
-Budowlano-Drogowej ,,DYLMEX” 

W dniach 9 i 12 kwietnia br., obchodzono w Staszowie 490. rocznicę 
nadania praw miejskich grodowi nad Czarną. 

oraz firma „Balkar Technology”. In-
teresującym punktem programu sesji 
były dwa wykłady, wygłoszone przez: 
prof. Feliksa Kiryka, który wyczerpu-
jąco omówił „Najdawniejsze dzieje 
Staszowa” oraz dra Tomisława Gier-
giela, na temat: „Herb Staszowa – 
znak samorządnej wspólnoty”. 

Dalszy ciąg obchodów 
staszowskiego święta rozpoczęto 12 
kwietnia br. na Rynku, gdzie zebrani 
goście oraz mieszkańcy mogli zoba-
czyć ciekawą inscenizację nadania 
Staszowowi praw miejskich przez 
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Inscenizacja nadania Staszowowi praw miejskich, w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych z Szydłowa i Sandomierza. 

Dr Kazimierz Sztaba otwiera spotkanie i wita 
zarówno gości jak i słuchaczy Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Staszowie. 
Od lewej: burmistrz Staszowa Leszek Kopeć, poseł Romuald Garczewski, podsekretarz stanu  

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska i wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.

Spotkanie było nagrywane przez TV Regionalną z Ostrowca Świętokrzyskiego. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Staszowie.

króla Zygmunta I Starego. Efektow-
ne pokazy historyczne zapewniły 
grupy rekonstrukcyjne ze Staszowa, 
Szydłowa i Sandomierza.  Delegacje 
władz samorządowych złożyły kwia-
ty przy tablicy upamiętniającej zało-
życiela miasta Hieronima Łaskiego. 
Następnie uczestnicy uroczystości 
przemaszerowali do kościoła pw. św. 
Bartłomieja, gdzie odprawiono mszę 
świętą koncelebrowaną, pod prze-
wodnictwem biskupa sandomierskie-
go, ks. dra Krzysztofa Nitkiewicza. 
Uczestniczyło w niej  liczne grono 
wiernych z terenu miasta i powiatu 
staszowskiego. 

Tekst: Michał Skrętek 
Foto: Marcin Jarosz 

Z wykładem dla Uniwersytetu
Uniwersytet Trzeciego Wieku w 

Staszowie gościł w dniu 10 kwiet-
nia br. posła na Sejm RP Romualda 
Garczewskiego i podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej Małgorzatę Marcińską. 

Spotkanie było poświęcone za-
prezentowaniu ofert dofinansowania 
inicjatyw dla seniorów, m.in. z Rządo-
wego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych oraz Pro-
gramu „Senior-WIGOR”. 

Pierwszy Program ASOS, na lata 
2014-2020, zakłada pełniejsze włą-
czenie osób starszych w życie lokal-

nych społeczności, wykorzystanie ich 
potencjału w relacjach z młodszymi 
pokoleniami oraz podtrzymanie ich 
aktywności również po zakończeniu 
kariery zawodowej. Natomiast celem 
strategicznym Programu „Senior-WI-
GOR” jest dofinansowanie działań 
jednostek samorządowych w roz-
woju na ich terenie sieci Dziennych 
Domów dla osób starszych (nieak-
tywnych zawodowo w wieku 60+). 
Tworzenie placówek polegać będzie 

na adaptacji lub remoncie już istnie-
jących obiektów albo ich części i reali-
zacji usług w zakresie dostosowanym 
do potrzeb seniorów.

O możliwościach dofinansowania 
w/w inicjatyw dla seniorów, szczegó-
łowo poinformował zarówno poseł 
Romuald Garczewski, jak i wicemini-
ster Małgorzata Marcińska. W spo-
tkaniu, które prowadził dr Kazimierz 
Sztaba, oprócz słuchaczy Uniwer-
sytetu, udział wzięli również: wice-
starosta Tomasz Fąfara i burmistrz 
Staszowa Leszek Kopeć.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W świecie nowoczesnych technologii
,,Dni Techniki 2015”, jakie zor-

ganizowano w Staszowie w dniach 
27-29 kwietnia br., były okazją 
do zaprezentowania oferty edu-
kacyjnej autorów tego wydarze-
nia: Zespołu Szkół, a także Cen-
trum Kształcenia Praktycznego w 
Staszowie.

W auli, przy ul. Koszarowej 7, 
przygotowano 66 stoisk będących 
prezentacją oferty edukacyjnej ofe-
rowanej przez obydwie placówki, 
zarówno absolwentom gimnazjów z 
terenu powiatu staszowskiego oraz 
powiatów ościennych, jak i osobom 
dorosłym, dla których CKP proponuje 
bezpłatne kursy kwalifikacyjne w kilku 
zawodach i specjalnościach. Wśród 
ekspozycji nie zabrakło ofert naucza-
nia i kursów w zwodach: mechanik  
i elektronik pojazdów samochodo-
wych, blacharz samochodowy, mu-
rarz – tynkarz, zbrojarz – betoniarz, 
monter zabudowy i robót wykończe-
niowych w budownictwie, stolarz, 
ślusarz, fryzjer, sprzedawca i kucharz. 
W niedalekiej perspektywie plano-
wane jest rozpoczęcie kształcenia na 
kwalifikacyjnym kursie zawodowym 
w specjalności mechanik motocyklo-
wy. Dla absolwentów Zasadniczych 
Szkół Zawodowych prezentowano 

Przed stoiskiem mechatronicznym: nauczyciel mechatroniki Mariusz Śledź z Zespołu Szkół w Staszowie  
i starosta staszowski Michał Skotnicki oraz uczniowie.

Od prawej: dyr. Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski, nauczyciel CKP 
Jarosław Suchojad, zastępca dyr. ZS Adam Tywoniuk i zastępca dyr. CKP Krzysztof 

Pogorzelski oraz uczeń ZS w trakcie toczenia części mebli, na tokarce uniwersalnej.

Prezentacja systemów elektronicznych pojazdów.

Ekspozycja motocykli w nawiązaniu do planów otwarcia w CKP kwalifikacyjnego 
kursu zawodowego – mechanik motocyklowy.Stoisko gastronomiczne Zespołu Szkół w Staszowie.

,,Dni Techniki” odbyły się w auli Zespołu Szkół w Staszowie, w dniach 27-29 kwietnia 2015 roku.

oferty uzupełnienia kwalifikacji do 
zawodów: technik pojazdów samo-
chodowych, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik usług fry-

zjerskich, technik mechanik, technik 
budownictwa, technik handlowiec 
oraz technik technologii drewna.

Tekst i foto: Jan Mazanka 
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Kolejna konferencja w staszowskiej 
„Staszicówce”

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał koordynator 
omawianego projektu Andrzej Poniewierski. 

dr Sławomir Maj – wicedyrektor Zespołu Szkół w Staszowie 
wyczerpująco omówił poszczególne etapy projektu.   

Wszystkim pedagogom pogratulował starosta staszowski 
Michał Skotnicki.   

Na temat strategii efektywnego uczenia na 
poszczególnych etapach edukacji mówiła Danuta Sterna 

z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Podziękowania za efektywną współpracę przy realizacji 
projektu do wszystkich nauczycieli skierowała  
Joanna Soćko z Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Najmłodsi uczestnicy spotkania przekazali wszystkim obecnym pamiątkowe medale z herbem miasta i gminy Staszów. 

Spotkanie prowadził koordynator 
projektu Andrzej Poniewierski – na-
uczyciel  w ZS w Staszowie. Wśród 24 
obszarów, zaproponowanych przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji, pedago-
dzy z powiatu staszowskiego wybrali, 
m.in. tematy: „Efektywna organiza-
cja pracy zespołów nauczycielskich”, 
„Nauczyciel 45 +” oraz „Techniki 
uczenia się oraz metody motywujące 
w nauce”.  Realizacja projektu opie-
rała się na następujących sieciach: 
sieć 1 „Rola dyrektora w promocji i 
budowaniu wizerunku szkoły”, sieć 
2 „Edukacja filmowa”, sieć 3 „Do-
świadczenia i eksperymenty na zaję-
ciach przedmiotów przyrodniczych”, 
sieć 4 „Jak wspierać dziecko w ucze-
niu się matematyki”, sieć 5 „rodzice 
aktywnie uczestniczą w procesie edu-
kacyjnym i wychowawczym swoich 
dzieci”. Swoje uznanie dla pracy, jaką 
pedagodzy włożyli w realizację dzia-
łań projektowych, wyraził starosta 
Michał Skotnicki, życząc wszystkim 
dalszych sukcesów zawodowych.

Konferencję swoimi występami 
artystycznie wzbogacili: zespół ,,Sta-
szicówka Band” oraz grupy taneczne 
z Przedszkoli: nr 3 i nr 4 w Staszowie.

Tekst i foto: Michał Skrętek 

W dniu 25 maja br., w auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w 
Staszowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt edukacyjny 
pn. „Bezpieczne wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrażanie 
zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”. W projekcie trwa-
jącym od 1 sierpnia 2013, a kończącym się w dniu 30 czerwca 2015 roku, 
uczestniczyło 36 placówek oświatowych z terenu powiatu staszowskiego. 
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Targi oficjalnie otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki, obok: z-ca dyr. WUP w Kielcach Cezary Mielcarz, dyr. WUP 
Arkadiusz Piecyk i dyr. PUP w Staszowie Benedykt Kozieł.

Od lewej: dyr. PUP w Sandomierzu Jerzy Łatkowski, z-ca dyr. WUP w Kielcach Cezary 
Mielcarz, starosta staszowski Michał Skotnicki, z-ca dyr. PUP w Busku-Zdroju  

Krystian Jarubas i dyr. Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie proponował , m.in. naukę w klasach 
logistycznych.

Przed stoiskiem Krajowego Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości w Końskich, od 
lewej: Karolina Mońska z kieleckiego Biura KSWP, Barbara Bednarczyk ze staszowskiego 

Biura KSWP i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Przed stoiskiem Młodzieżowego Centrum Kariery w Staszowie.

Targi pracy w Staszowie

Targi otworzył starosta staszowski 
Michał Skotnicki wspólnie z dyr. Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 
Arkadiuszem Piecykiem, z-cą dyr. Ce-
zarym Mielcarzem i dyr. Powiatowego 
Urzędu Pracy w Staszowie Benedyk-
tem Koziełem.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Powiatowy Urząd Pracy w 
Staszowie wraz z Urzędami w: Busku-Zdroju, Opatowie i Sandomierzu, 
zorganizowały ,,Regionalne Targi Pracy”, jakie w dniu 10 czerwca br., od-
były się w auli Zespołu Szkół w Staszowie.   

W targach uczestniczyło 63 pod-
mioty wystawiające swoje oferty w 
trzech wyodrębnionych strefach: • 
w strefie edukacji - 12 uczelni, szkół 
ponadgimnazjalnych, jednostek szko-
lących i poradni, • w strefie przedsię-
biorczości - 8 instytucji i organizacji 

z obszaru wspierania przedsiębior-
czości, • w strefie zatrudnienia - 43 
pracodawców. Liczba oferowanych 
miejsc pracy przekroczyła 2150, w tym 
ponad 1560 to miejsca pracy za gra-
nicą a blisko 600 w regionie. Wśród 
ofert lokalnych pracodawców można 
było znaleźć między innymi propo-
zycje dla: inżynierów mechaników, 
inżynierów konstrukcji stalowych, 
specjalistów d/s eksportu, inżynierów 
specjalistów d/s elektroenergetyki, in-
żynierów elektryków, inżynierów au-
tomatyki, monterów konstrukcji stalo-
wych, spawaczy, kucharzy, kelnerów, 
piekarzy, cukierników, sprzedawców, 
kierowców, mechaników pojazdów 
samochodowych, diagnostów samo-
chodowych, murarzy, monterów in-
stalacji elektrycznych, elektromecha-
ników, hutników szkła, formowaczy 
wyrobów choinkowych. Największą 
liczbą miejsc pracy dysponował Woje-
wódzki Urząd Pracy w Kielcach - 1200 
miejsc pracy za granicą. 4 powiatowe 
urzędy pracy w Staszowie, Sandomie-
rzu, Opatowie i Busku-Zdroju - łącznie 
oferowały ponad 380 miejsc pracy. 
Praca za granicą to między innymi 
praca dla opiekunek osób starszych 
w Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz 
praca przy uprawach kwiatów i owo-
ców w Holandii. W trakcie targów od-
bywały się spotkania informacyjne dla 
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Swoje propozycje przedstawiło także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie.

,,Regionalne Targi Pracy” odbyły się w dniu 10 czerwca br., w auli Zespołu Szkół w Staszowie.

uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 
bezrobotnych z zakresu autoprezen-
tacji w procesie poszukiwania pracy 
oraz o czym należy pamiętać wyjeż-
dżając do pracy za granicą a także dla 
bezrobotnych, zamierzających podjąć 
działalność gospodarczą z zakresu 
możliwości wsparcia podejmowanej 
działalności i dla pracodawców o Kra-
jowym Funduszu Szkoleniowym. Łącz-
nie ze spotkań informacyjnych skorzy-
stało ponad 200 osób. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

O szczegółach projektu poinformowała Anna Ogórek – dyr. Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie. Beneficjenci projektu podczas spotkania.

Spotkanie informacyjne z beneficjentami projektu, jakie odbyło się  
w dniu 23 kwietnia br., otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki.

Rusza projekt

Powiat Staszowski - Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie w 
Staszowie, ponownie realizuje 
projekt pn. „Nowe szanse nowe 
możliwości”, który w tym roku  
trwa od marca do sierpnia.

W projekcie bierze udział 
łącznie 40 osób, głównym 
jego celem jest zwiększe-
nie aktywności zawodo-
wej i społecznej uczestni-
ków.

W ramach projektu 
zaplanowano: szkolenia i 
kursy zawodowe, porad-
nictwa psychologiczne, 
doradztwa zawodowe i 
prawne, integrację spo-
łeczną, turnusy rehabilita-
cyjne, rehabilitacyjno-in-
tegracyjne i integracyjno-
-edukacyjne. 

Na zakończenie projektu, co na-
stąpi w końcu sierpnia br., zapla-
nowano uroczyste spotkanie pod-
sumowujące wykonanie zadania. 

Inicjatywa jest finansowana z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w Ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

Oferta skierowana jest do osób 
niepełnosprawnych ze znacznym i 
umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności w wieku aktywności 
zawodowej, a także do wychowan-
ków rodzin zastępczych i placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych. 

Wszystkim uczestnikom projektu 
zostaną wręczone certyfikaty i upo-
minki rzeczowe.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W ceremonii otwarcia, oprócz bli-
sko 200-osobowej grupy zaproszo-
nych gości, obecni byli przedstawi-
ciele władz samorządowych, na czele 
z: posłem Romualdem Garczewskim, 
starostą staszowskim Michałem 
Skotnickim oraz burmistrzem miasta 
i gminy Staszów Leszkiem Kopciem. 
Obecna była także rodzina prezesa 
Hurtowni Bel-Pol Leszka Belusiaka, a 
także przedstawiciele Zarządu Grupy 
PSB S.A.: dyr. Zarządu Bogdan Pan-
hirsz, członek Zarządu Mirosław Lu-
barski i regionalny pełnomocnik Za-
rządu Grupy PSB Agnieszka Skupin.

Na ręce prezesa Leszka Belusiaka, 
złożono szereg gratulacji z okazji do-
prowadzenia do pomyślnego finału 
tej znaczącej dla regionu inwestycji. 
List od wicepremiera Janusza Pie-

chocińskiego wręczył poseł Romuald 
Garczewski. Podobne gratulacje od 
Zarządu i Rady Powiatu w Staszowie 
przekazał starosta Michał Skotnicki, 
zwracając uwagę na znaczenie two-

W dniu 19 czerwca br., w Staszowie otwarto 200. pawilon Polskich 
Składów Budowlanych MRÓWKA, poszerzając tym samym ofertę handlo-
wą miejscowej Hurtowni Bel-Pol. 

200. Mrówkę 
otwarto w Staszowie

Wszystkich przybyłych powitał prezes Hurtowni Bel-Pol Leszek Belusiak, z lewej: 
prowadzący uroczystość Robert Choiński – właściciel Agencji Artystycznej ,,Joker” z Kielc.

Od lewej: członek Zarządu Grupy PSB S.A Mirosław Lubarski, dyr. Zarządu  
Bogdan Panhirsz i prezes Hurtowni Bel-Pol w Staszowie Leszek Belusiak.

Nowo otwarty pawilon MRÓWKA w Staszowie poświęcił ks. kan. Edward Zieliński. Z lewej: prezes Leszek Belusiak  
z rodziną i pracownikami pawilonu. 

Podczas uroczystości otwarcia pawilonu MRÓWKA w Staszowie.

rzenia nowych miejsc pracy w powie-
cie i to na niełatwym rynku materia-
łów budowlanych zdominowanym 
przez koncerny zagraniczne. Podob-
ne gratulacje przekazał przewodni-
czący Rady Powiatu Damian Sierant 
i wicestarosta Tomasz Fąfara, który 
do życzeń dołączył także powiatowy 
puchar wykonany w Hutach prezesa 
Tadeusza Wrześniaka.

Nie mogło zabraknąć gratula-
cji od członków Zarządu Grupy PSB 
S.A.: dyr. Bogdana Panhirsza i dyr. 
Mirosława Lubarskiego, którzy zwró-
cili uwagę na znaczenie konsolidacji 
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Gratulacje prezesowi Leszkowi Belusiakowi składają, od lewej: starosta staszowski Michał 
Skotnicki, przewodniczący Rady Powiatu Damian Sierant i wicestarosta Tomasz Fąfara. Zakończenie przecinania wstęgi w wykonaniu prezesa Leszka Belusiaka. 

List od wicepremiera Janusza Piechocińskiego odczytał 
poseł Romuald Garczewski.

i partnerstwa podmiotów zajmują-
cych się handlem materiałami bu-
dowlanymi w sytuacji ,,pacyfikacji” 
tego rynku przez koncerny zagra-
niczne, szczególnie w dużych mia-
stach. Hurtownia Bel-Pol po otwar-
ciu MRÓWKI zatrudnia 120 pracow-
ników i obsługuje około 150 firm, 
w większości wykonawców usług 
remontowo-budowlanych. 

Po przecięciu wstęgi, prezes Le-
szek Belusiak wraz z synem Adria-
nem, serdecznie podziękowali za 

przybycie zaproszonych gości na 
uroczyste otwarcie, a pod adre-
sem pracowników skierowali słowa 
wdzięczności i uznania za ciężką 
pracę w dniach poprzedzających 
uroczystość. Podobne słowa prezes 
Leszek Belusiak skierował do przed-
stawicieli firm zaopatrujących się w 
Bel-Polu, mając nadzieję że otwarcie 
nowego pawilonu uczyni dotychcza-
sową współpracę jeszcze bardziej 
korzystną i miłą dla obydwu stron.  

Tekst i foto: Jan Mazanka

Partyzanci i żołnierze

Podczas inscenizacji w Ociesękach.   Staszowscy rekonstruktorzy w Sulisławicach.

Działająca przy Staszowskim 
Ośrodku Kultury Grupa Rekonstruk-
cji Historycznych - Oddział Party-
zancki „Jędrusie”, w dniu 28 czerw-
ca br. wzięła udział w inscenizacji 
historycznej w Ociesękach. 

Inscenizacja była poświęcona, m.in. 
zdobywaniu Staszowa przez party-
zantów Armii Krajowej i zwiadowców 
Armii Czerwonej, a także walkom na 
przyczółku baranowsko–sandomier-

skim w lipcu 1944 roku. Staszowia-
nie wcielili się w żołnierzy 1 Dywizji 
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. W 
inscenizacji, składającej się z pięciu 
epizodów, wzięło udział ponad stu 
rekonstruktorów, a także czołg T-34, 
kilka dział, samochodów pancernych, 

ciężarówek, samochodów terenowych 
i motocykli. Wcześniej staszowscy re-
konstruktorzy uczestniczyli, m.in. w 
otwarciu odnowionej Izby Pamięci 
Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w 
kościele w Sulisławicach.  
Tekst: Paweł Ciepiela, foto: arch. Starostwa
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Jak co roku, w powiecie sta-
szowskim obchody rozpoczęto od 
mszy świętej w kościele parafial-
nym pw. Przemienienia Pańskiego 
i Świętego Ducha w Wiśniowej, w 
którym spoczywa serce Hugona 
Kołłątaja. Mszę świętą odprawił i 
homilię wygłosił proboszcz parafii 
ks. Krzysztof Barański. Centralne 
uroczystości, organizowane przez 
władze powiatu staszowskiego 
oraz miasta i gminy Staszów, mia-
ły miejsce przed pomnikiem Tade-
usza Kościuszki na staszowskim 
Rynku. 

W 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

W kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego i Świętego Ducha w Wiśniowej.

Oficjalne przemówienie na staszowskim Rynku 
wygłosił starosta Michał Skotnicki. Kwiaty przed pomnikiem jako pierwsi złożyli przedstawiciele władz powiatu, od lewej: radny powiatu Mirosław 

Ciepiela, radny Jerzy Karwasiński, radny Adam Kowal, radny Andrzej Kruzel, wicestarosta Tomasz Fąfara, starosta 
staszowski Michał Skotnicki, członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy, przewodniczący Rady Damian Sierant  

i radny Grzegorz Rajca.

Zaproszeni goście, władze samorządowe powiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Staszów.

Tradycyjnie dopisały liczne dele-
gacje i reprezentacje różnych śro-
dowisk z terenu ziemi staszowskiej, 
a także zaproszeni goście, wśród 
których byli m.in.: eurodeputowa-
ny dr inż. Czesław Siekierski, po-
seł na Sejm Romuald Garczewski 
i wiceminister obrony narodowej 
Beata Oczkowicz. Okolicznościo-
we przemówienie wygłosił starosta 
staszowski Michał Skotnicki, któ-
ry także odczytał tekst ślubowania 
wojskowego, jakie złożyli ucznio-
wie klasy wojskowej staszowskiego 
Liceum. Ceremoniał ślubowania, 
wprowadzony po raz pierwszy do 
programu obchodów święta Kon-
stytucji, niewątpliwie urozmaicił 
obchody i jeszcze bardziej podkreślił 
patriotyczny charakter uroczystości. 
Mszę świętą w intencji Ojczyzny od-
prawiono w Sanktuarium św. Jana 
Pawła II. Homilię wygłosił proboszcz 
parafii św. Bartłomieja w Staszowie 
ks. kan. Szczepan Janas.

Tekst i foto: Jan Mazanka



39

W dniu 15 czerwca br., w sali 
konferencyjnej Starostwa Powia-
towego w Staszowie odbyło się 
spotkanie informacyjne pn. „Fun-
dusze Europejskie – nowa per-
spektywa finansowa na lata 2014 
– 2020 dla szkolnictwa zawodo-
wego”.  

Spotkanie z udziałem starosty 
staszowskiego Michała Skotnickie-
go, naczelnika Wydziału Edukacji 
Kultury i Sportu w Starostwie sta-
szowskim Tadeusza Kardynała oraz 
licznej grupy pedagogów z terenu 
powiatu staszowskiego, prowadzili 
Marek Kowalski i Agata Galata z Lo-
kalnego Punktu Informacji o Fundu-
szach Europejskich w Sandomierzu. 
Starosta Michał Skotnicki witając 
obecnych życzył wszystkim owoc-
nego spotkania. 

W programie znalazły się zagad-
nienia dotyczące, m.in.: wprowa-
dzenia do Funduszy Europejskich 
lata 2014 – 2020, możliwości uzy-
skania dofinansowania szkolnictwa 
zawodowego z ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014 – 2020, przeprowadzono 
także szczegółową analizę poszcze-
gólnych elementów wniosku aplika-
cyjnego.  

Na zakończenie naczelnik Tade-
usz Kardynał, życząc dalszych suk-
cesów, serdecznie pogratulował 
wszystkim uczestnikom zaangażo-
wania w dotychczasowej pracy na-
uczycielskiej z wykorzystaniem fun-
duszy unijnych.

Tekst: Michał Skrętek 
Foto: Jan Mazanka i Michał Skrętek   

W starostwie rozmawiano  
o funduszach europejskich 

Starosta staszowski Michał Skotnicki i Marek Kowalski z Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich 
w Sandomierzu.

Spotkanie podsumował Tadeusz Kardynał - naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie staszowskim.

Uczestnicy spotkania, dyrektorzy i pedagodzy ze szkól powiatu staszowskiego. 

Agata Galata z Lokalnego Punktu Informacji 
o Funduszach Europejskich w Sandomierzu.   
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Dzień otwarty w staszowskim „Ekonomiku”

Najlepsze według rankingu „PER-
SPEKTYW” technikum w powiecie, 
czyli cieszący się dużym zainteresowa-
niem wśród uczniów staszowski „Eko-
nomik” zorganizował  po raz kolejny 
Dzień Otwarty Szkoły. Ponad 400 gości 
z okolicznych szkół oglądało kompleks 
sportowy, zasoby placówki, pracownie, 
wyposażenie. Wszystkie wymienione 
elementy są ważne, wspomagają pro-
ces nauczania. Gimnazjaliści mieli oka-
zję zapoznać się z bogatą ofertą edu-
kacyjną. W roku szkolnym 2015/2016 

w Zespole kształcić się będą uczniowie 
w  poszukiwanych na rynkach pracy 
zawodach: technik ekonomista, tech-
nik hotelarstwa, technik żywienia i 
usług gastronomicznych, technik logi-
styk, technik informatyk oraz  technik 
organizacji reklamy. Ostatnia propozy-
cja to zupełnie nowy kierunek. Żadna 
szkoła ponadgimnazjalna w powiecie 
nie przygotowuje pracowników bran-
ży reklamowej, obecnie tak potrzebnej 
w rozmaitych dziedzinach gospodarki, 
kultury, oświaty oraz sektora medycz-

nego. „Ekonomik” wyszedł naprzeciw-
ko zapotrzebowaniu pracodawców i 
przygotował bardzo ciekawą  ofertę 
dla absolwentów gimnazjów. Przy ulicy 
Szkolnej 11 działa również Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa, w której młodzież 
uczy się wielu zawodów. Po jej ukoń-
czeniu można być między innymi: ko-
smetyczką, fryzjerem, mechanikiem, 
kucharzem, hydraulikiem, piekarzem, 
sprzedawcą, lakiernikiem itd. Gim-
nazjaliści z dużym zainteresowaniem 
oglądali prezentacje, filmy, ciekawe wi-
zualizacje dotyczące działań szkoły. Po-
znawali jej atmosferę. Chętnie konsul-
towali się z nauczycielami i pracowni-
kami placówki, noszącej imię Wielkiego 
Polaka. Pytania dotyczyły między inny-
mi toku kształcenia, egzaminów, szans 
zatrudnienia absolwentów, metod 
pracy, a także możliwości rozwoju za-
interesowań. Szesnastolatkowie mogli 
również bezpośrednio podyskutować 
ze swoimi starszymi kolegami i kole-
żankami, najwiarygodniejszymi źródła-
mi informacji. Pogadanki kończyły się 
wspólną degustacją smakołyków przy-
gotowanych przez młodych adeptów 
sztuki kulinarnej w profesjonalnej pra-
cowni gastronomicznej. Rozmowy na 
temat szkoły przeprowadzano także w 
pracowni logistycznej. Podczas warsz-
tatów zapoznawano się z licznymi 
modelami samolotów, samochodów 
i różnorakich pojazdów. Natomiast w 
sali numer 65 gimnazjaliści mogli po-
czuć się jak goście wielogwiazdkowe-
go hotelu. Zgodnie z łacińską senten-
cją „Hospes hospiti sacer” (,,Gość dla 
gospodarza świętym”) przywitały ich 
tam  pierwszoklasistki, uczennice kie-
runku technik hotelarstwa. Przy kąciku 
recepcyjnym zaimprowizowały scen-
ki rodzajowe typu „check in”, „check 
out”. Chciały w ten sposób opowie-
dzieć o swoich lekcjach, o formach za-
jęć, o zdobywaniu praktyki. Natomiast 
ich koleżanki z klasy drugiej zademon-

Był ciepły, wiosenny dzień, środa 24 kwietnia 2015 roku. Uczniowie 
gimnazjów tłumnie przybyli do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana 
Pawła II w Staszowie. Wkrótce bowiem będą musieli podjąć pierwszą 
ważną decyzję w swoim życiu - wybór szkoły średniej. 

Gimnazjaliści podczas ,,Dnia Otwartego Szkoły”, oprowadza zastępca dyr. Małgorzata Garczewska.

Spotkanie w multimedialnej pracowni językowej.

Fryzjerki w czasie zajęć praktycznych.Prezentacja nowego zawodu – technik organizacji reklamy
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Kuchnia ze smakiem, czyli szkolna pracownia gastronomiczna.

Pokaz procedur obsługi gościa w recepcji - „check in”  
i „check out”.

Aranżacje stołów przygotowane przez uczennice klasy drugiej hotelarstwa. Gimnazjaliści w trakcie konkursu wiedzy o zdrowym żywieniu.

Eliza Maj i Angelika Krauze laureatkami Świętokrzyskiego 
Konkursu Wiedzy z Rachunkowości.Piramida żywienia w wykonaniu uczennic „Ekonomika”.

Pracownia logistyczna i modele samochodów oraz innych 
pojazdów.

strowały efekty swojej ostatniej lekcji, 
czyli aranżacje stolików na róże okazje. 
Każdy punkt Dnia Otwartego pokazy-
wał funkcjonowanie placówki. Nasto-
latków przekonywały takie walory jak: 
wysokie wyniki nauczania, baza loka-
lowa, nowoczesne środki dydaktyczne, 
tradycja, malownicze położenie - nie-
opodal centrum miasta, obok parku i 
pięknego rozlewiska wody. 

Po porcji rzetelnych informacji 
uczniowie szkół gimnazjalnych mie-
li okazję sprawdzić swoją kondycję 
fizyczną oraz wiedzę o zdrowym ży-
wieniu. Z humorem podejmowali wy-
zwania. Sprostali im wyśmienicie. Na 
zakończenie spotkania wystąpił zespół 
muzyczny złożony z uczniów i nauczy-
cieli „Ekonomika” oraz grupa „Wylu-
zowanych Konferansjerów”. Występy 
artystyczne uświetnili utalentowani 
szkolni tancerze jumpstyle. 

Spotkanie było także okazją do po-
chwalenia się osiągnięciami. Zespół 
Szkół Ekonomicznych w Staszowie 
to szkoła, która ma wiele sukcesów. 
W bieżącym roku szkolnym laureata-
mi zostali uczniowie w następujących 

olimpiadach i konkursach: wiedzy eko-
nomicznej, wiedzy logistycznej, wie-
dzy o „Solidarności”. Duże osiągnięcia 
zapisali na swoim koncie hotelarze. 
Uczniowie realizowali mnóstwo pro-
jektów. Wyjeżdżali  na zagraniczne 
praktyki do Niemiec, Włoch, Hiszpanii.  

Dzień Otwarty pokazał, że szkoły za-
wodowe przeżywają renesans. Jest to 
związane z sytuacją ekonomiczną kraju 
i świata. Nie da się rozwijać gospodar-
ki bez fachowców, ludzi posiadających 
teoretyczne, a także praktyczne umie-
jętności. Technika wyposażają mło-
dych absolwentów w fachową wiedzę, 
ogólne i specjalistyczne umiejętności z 
języków obcych, egzamin maturalny. 
Dają perspektywy na wybór kolejnego 
zawodu w toku dowolnych studiów 
wyższych. W ten sposób zwiększają 
szansę na zatrudnienie nie tylko na pol-

skim rynku pracy. O istotnym znacze-
niu pracy we współczesnym świecie, w 
życiu każdego człowieka, a szczególnie 
młodego nie trzeba nikogo przekony-
wać, jak mawiał József Eötvös: „Drze-
wo najlepiej rośnie, gdy stoi, człowiek, 

gdy pracuje” i do tego w miejscu, które 
daje mu dobre środki finansowe oraz 
niebywałą satysfakcję. Podczas wyboru 
szkoły warto o tym pamiętać.

Tekst i zdjęcia:  
Uczniowski zespół redakcyjny ZSE 
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Wybrano najlepszych 
nauczycieli

Uśmiech dzieci po raz trzeci

W powiecie staszowskim laure-
atkami plebiscytu zostały 3 Panie.  
I miejsce zajęła Anna Bublik - na-
uczycielka matematyki i informatyki 
w Publicznym Gimnazjum im. Stefa-
na Żeromskiego w Oleśnicy.  II miej-
sce zajęła Anna Łabęcka – nauczy-
cielka fizyki i matematyki, od 2012 
roku wicedyrektor Zespołu Szkół w 
Czajkowie. III miejsce przypadło An-

W słoneczną sobotę 25. kwietnia 
br., kontynuowaliśmy „Mikołajko-
wą  Podróż Marzeń”, zorganizowa-
ną dla wychowanków Domu Dziec-
ka im. Ojca Gwidona w Pacanowie. 

Za pozostałe środki finansowe (po 
kwestach przeprowadzonych w grud-
niu i po wyjeździe w dniach: 14 grud-
nia 2014 roku do Warszawy oraz w 
dniu 31 stycznia br. do Solca, dzieci po  
raz kolejny doskonale bawiły się i od-
poczywały w Basenach Mineralnych. 
Trzy  godziny wodnych szaleństw (w 
tym na basenach zewnętrznych) i 
doskonała  pizza – zapewniły po raz 
kolejny szczery uśmiech i nieskrywaną 
radość dzieci. Dziękujemy serdecznie 
dyrekcji i pracownikom Basenów Mi-
neralnych za przyjazną cenę biletów 
wstępu i 2 gratisowe pizze oraz nie-
zwykle miłą i profesjonalną obsługę. 
Koszt wyjazdu: bilety - 432, wynajęcie 
autokaru - 210, pizza i napoje – 154, 
razem 796 zł. Pozostało nam 90,70 
zł, to będzie na dobry początek ko-
lejnej Mikołajkowej  Podróży Marzeń. 
Jeszcze raz wszystkim ofiarodawcom  
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Wolontariusze z III A Technikum Elek-
tronicznego w Połańcu z opiekunami.

Kąpiele na basenach mineralnych, dla zdrowia i przyjemności. 

Anna Łabęcka odbiera dyplom za II miejsce w powiecie 
staszowskim, wręcza świętokrzyski wicekurator oświaty 

Grzegorz Bień.

Od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, Anna Bublik – laureatka plebiscytu  
w powiecie staszowskim, Teodora Ambroży – dyrektor Gimnazjum w Oleśnicy i 

marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.
III miejsce w powiecie staszowskim zajęła Anna Walas z LO w Staszowie.

Duża frajda z pływania w końcu kwietnia w basenie na zewnątrz kompleksu.

W dniu 28 maja br. w Hotelu ,,Uroczysko” w Cedzynie, laureatom ple-
biscytu ,,Echa Dnia” ,,Belfer Roku 2014/2015” wręczono grawertony i sta-
tuetki.

nie Walas – nauczycielce geografii 
w Liceum im. ks. kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Staszowie. W uroczy-
stej gali, w roli wręczających tytuły 
udział wzięli, m.in.: marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego Adam Ja-
rubas, wicewojewoda świętokrzyski 
Paweł Olszak, świętokrzyski wiceku-
rator oświaty Grzegorz Bień, staro-
sta staszowski Michał Skotnicki oraz 

burmistrz miasta i gminy Staszów 
Leszek Kopeć.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Archiwum ,,Echa Dnia”
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Relikwie krwi św. Jana Pawła II.

Ks. kan. Wiesław Kowalewski prosi ks. biskupa dr. Krzysztofa Nitkiewicza o odprawienie 
mszy świętej i wygłoszenie homilii.Wprowadzenie relikwi św. Jana Pawła II do kościoła.

W czasie wizji lokalnej ,,Nad Zalewem nad Czarną”, od lewej: wicestarosta Tomasz 
Fąfara, ks. kan. Andrzej Wierzbicki, kierownik Jolanta Macias, dyr. Katarzyna Ciepiela  

oraz ks. dyr. Marian Bolesta i ks. dyr. Marek Bednarz z Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu.

Wierni całują relikwię św. Jana Pawła II. 

Podczas uroczystej mszy świętej 
odprawionej w dniu 11 kwietnia br. 
w Kościele Rektoralnym – Pustelni 
Złotego Lasu w Rytwianach, doko-
nano wprowadzenia do świątyni 
Relikwii św. Jana Pawła II. 

Relikwie w Pustelni

Diecezjalne dni młodzieży we wrześniu

Mszę świętą koncelebrowaną od-
prawił i homilię wygłosił biskup san-
domierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz. 
Kustoszami Relikwii zostali: ks. Jan 
Wilk, ks. Wiesław Kowalewski, Bartosz 

Gajdowski i red. Barbara Jelonek. Ry-
twiańska. Relikwia św. Jana Pawła II, 
jest drugą na terenie ziemi staszow-
skiej, po wprowadzonej, w dniu 19 
lipca 2014 roku, Relikwii Świętego do 
kaplicy pałacowej w Kurozwękach, co 
uczynił biskup pomocniczy Diecezji 
Sandomierskiej ks. dr Edward Fran-
kowski. Kult Świętego w pokamedul-
skim klasztorze w Rytwianach, na do-
bre rozpoczął się w dniu 3 listopada 
2004 roku, od słów, jakie Jan Paweł II 

wypowiedział w Watykanie, podczas 
audiencji ks. kan. Wiesława Kowalew-
skiego cyt. ,,Z serca błogosławię odbu-
dowę Pustelni Złotego Lasu”. M.in. w 
zbiorach Pustelni znajduje się kolekcja 
pamiątek związanych z Papieżem Po-
lakiem, jakie od początku pontyfikatu 
zebrał w liczbie ponad 2 tys. 500 szt. 
Jan Głaz ze Staszowa i kilka lat temu 
przekazał w darze do klasztoru poka-
medulskiego w Rytwianach.  

Tekst i foto: Jan Mazanka

Omówieniu organizacji tego 
przedsięwzięcia było poświęcone 
spotkanie, jakie w dniu 15 kwietnia 
br. odbyło się w Starostwie staszow-
skim.

Diecezjalny zlot młodzieży zapla-
nowano w Staszowie w dniach: 18-
20 września br., z udziałem około 
4 tys. młodych ludzi, którzy modlić 
się będą nie tylko w kościołach sta-
szowskich, ale również w parafiach 
Dekanatu Staszowskiego, gdzie tak-
że w części będą zakwaterowani na 
noclegi. 

Główna msza święta, odprawia-
na pod przewodnictwem biskupa 
sandomierskiego ks. dr. Krzysztofa 
Nitkiewicza, zostanie odprawiona na 
ołtarzu polowym ustawionym ,,Nad 

Zalewem nad Czarną”, gdzie również 
zostanie umieszczona scena z prze-
znaczeniem dla występów zespołów, 
jakie wezmą udział w zlocie. W pro-
gramie przewidzia-
no: drogi krzyżowe 
ulicami Bogorii 
i Staszowa; spo-
tkanie ze wspólno-
tą ,,Przymierze Mi-
łosierdzia”; ,,Dro-
gę do Wieczernika 
– marsz dla Jezu-
sa”, tańce integra-
cyjne na staszow-
skim Rynku, a tak-
że przedstawienie 
o św. Stanisławie 
Kostce.

W pierwszym spotkaniu organi-
zacyjnym uczestniczyli przedstawi-
ciele Kurii Sandomierskiej, Dekana-
tu Staszowskiego, władz powiatu 
i miasta, policji staszowskiego szpi-
tala i szkół ponadgimnazjanlych.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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„Smakołyki zza klauzury”

Przed oficjalnym otwarciem Festiwalu od lewej: wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, ks. dyr. Wiesław Kowalewski,  

aktorka Małgorzata Ostrowska–Królikowska, dziennikarka TVP Barbara Jelonek, aktor Paweł Królikowski.

Otwarcia Festiwalu wspólnie dokonali, od lewej: Maciej Rayzacher - odtwórca roli kapitana Knothe w serialu „Czarne 
Chmury”, wicestarosta staszowski – Tomasz Fąfara, wójt gminy Rytwiany – Grzegorz Forkasiewicz, poseł Romuald 

Garczewski, poseł Krzysztof Lipiec, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski,  
Paweł Królikowski, poseł Andrzej Bętkowski, ks. dyr. Wiesław Kowalewski  

oraz dziennikarka TVP Barbara Jelonek.

Potrawy z dziczyzny serwowane przez Koła Łowieckie z Rytwian i Sichowa cieszyły się bardzo dużym powodzeniem.

Ojcowie Bonifratrzy serwowali swoje specjały.

W niedzielę 7 czerwca br., w  Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach od-
był II Europejski Festiwal Smaków Klasztornych. Festiwal jest imprezą 
nawiązującą do dawnej tradycji kamedułów, którzy przez ponad 200 lat 
obecni byli w klasztorze. 

II Europejski Festiwal Smaków 
Klasztornych rozpoczął się mszą 
świętą, w której udział wzięli licznie 
zgromadzeni mieszkańcy powiatu 
staszowskiego, turyści oraz zaprosze-
ni goście. Wśród gwiazd odwiedzają-
cych rytwiański klasztor byli: Maciej 
Rayzacher – odtwórca roli kapitana 
Knothe w serialu „Czarne Chmu-
ry”, Stefan Szmidt z małżonką Alicją 
Jackiewicz oraz Paweł Królikowski z 
małżonką Małgorzatą Ostrowską–
Królikowską. Gwiazdy polskiej sceny 
znalazły się w składzie jury konkursy 
kulinarnego „Smakołyki zza klauzu-
ry”. 

W drugiej edycji Festiwalu do 
konkursu o „Srebrny kociołek kame-
dulski” stanęło 6 zgromadzeń klasz-
tornych oraz jedno stowarzyszenie. 
Jury jednogłośnie uznało, iż najlepsze 
„smakołyki” przygotowały siostry ze 
Zgromadzenia Najświętszej Rodziny 
z Nazaretu.

Imprezę poprowadziła Barbara 
Jelonek - dziennikarka TVP, która na 
rozpoczęciu przywitała wszystkich 
uczestników Festiwalu, dziękując w 
imieniu organizatorów za liczne przy-
bycie i udzielone wparcie. 

Na wszystkich odwiedzających 
festiwal czekały liczne atrakcje: tor 
przeszkód w alkogooglach przygo-
towany przez Komendę Powiatową 
Policji w Staszowie, stoiska z regio-
nalnymi smakołykami, ognisko, wy-
stawa produktów kulinarnych, wy-
stępy zespołów zakonnych i folklory-
stycznych oraz wernisaż dorocznego 
pleneru malarskiego, odbywającego 
się w Rytwianach. Chętni mogli rów-
nież oddać krew w mobilnym Ambu-
lansie. Oprawę muzyczną zapewnił 
zespół muzyczny Testimonium.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Pożegnanie księdza proboszcza

Mszę świętą koncelebrowaną odprawili: dziekan Dekanatu Staszowskiego ks. kan. 
Andrzej Wierzbicki, ks. kan. Jerzy Rybusiński i ks. kan. Andrzej Bąk.

Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu zawodów.

Za 16 lat pracy w parafiach ziemi staszowskiej ks. kan. Jerzemu Rybusińskiemu 
podziękował starosta Michał Skotnicki.

Ryszard Seweryn ze Staszowa parę minut wcześniej 
złowił kolorowego karpia ozdobnego, który z powrotem 

wrócił do zalewu.

Ks. kan. Jerzy Rybusiński, pod-
czas 46 lat kapłaństwa, oprócz po-
sługi w Kurozwękach, m.in. przez 
10 lat był proboszczem parafii pw. 
św. Michała w Wiązownicy Kolonii, 
gdzie m.in. pobudował nową ple-
banię i kościół filialny w Czajkowie 
Północnym. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

W związku z przejściem na emeryturę ks. kan. Jerzego Rybusińskiego 
– proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Au-
gustyna w Kurozwękach, w  tamtejszym kościele w dniu 9 kwietnia br. 
została odprawiona msza święta, po zakończeniu której wierni parafii,  
a także przedstawiciele władz samorządowych, przyjaciele i znajomi księdza, 
przekazali wyrazy podziękowań za ponad 6-letnią pracę w Kurozwękach.

W kalendarzu imprez spor-
towo - rekreacyjnych powiatu 
staszowskiego swoje stałe miejsce 
mają coroczne zawody wędkarskie 
z okazji Dnia 3 Maja, organizowa-
ne przez Koło Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego ,,Nad Czarną” 
w Staszowie. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, za-
wody w kategoriach: juniorów i senio-
rów zostały rozegrane na Zalewie ,,Nad 
Czarną”, którego gospodarzem jest  
organizator imprezy. Główną nagrodę, 
puchar starosty staszowskiego, zdobył 
Tadeusz Łukaszek z Połańca, który na 
swoim koncie zgromadził 6010 pkt, II 
miejsce w kategorii seniorów zajął An-

Ryba brała

drzej Suchojad – 4690 pkt, a III - Maciej 
Bisztyga z 4470 pkt. Wśród juniorów 
zwyciężył Konrad Suchojad – 5790 pkt, 
II  miejsce zajął Patryk Dalka – 4110 pkt, 
a III Filip Seremak – 950 pkt. 

Oprócz pucharu zostały wręczone 
nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Starostwo staszowskie oraz okoliczno-
ściowe dyplomy. Wraz z prezesem Koła 
PZW ,,Nad Czarną” Jackiem Miodyń-
skim, trofea wręczyli: starosta staszow-
ski Michał Skotnicki i wicestarosta To-
masz Fąfara. Na zakończenie zawodów, 
rozegranych pod honorowym patrona-
tem starosty staszowskiego, wykonano 
wspólne zdjęcie wędkarzy i zaproszo-
nych gości, dla wzbogacenia archiwum 
Koła, którego rozpoczęcie działalności 
datowane jest na 1951 rok.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Strażackie święto w Staszowie

Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” wręczył wiceprezes ZOP ZOSP RP w Staszowie 
starosta Michał Skotnicki. 

Zaproszeni goście: samorządowcy, przedsiębiorcy i funkcjonariusze służb powiatowych. 

Awanse na wyższe stopnie pożarnicze wręczył zastępca świętokrzyskiego 
komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Stanisław Woś.

Druhowie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie przed rozpoczęciem uroczystości. 

W dniu 22 maja br., przed Ko-
mendą Powiatową PSP w Staszowie 
odbyły się powiatowe obchody Dnia 
Strażaka. W uroczystości uczestni-
czyli przedstawiciele władz samorzą-
dowych, policji, nadleśnictwa oraz 
zakładów pracy z terenu powiatu. 

Wszyscy zaproszeni goście pogra-
tulowali st. bryg. Grzegorzowi Ciepieli 
– komendantowi powiatowemu PSP w 
Staszowie pomyślnej realizacji dotych-
czasowych zadań, a wszystkim stra-
żakom życzyli bezpiecznej służby. St. 
bryg. Stanisław Woś – zastępca świę-
tokrzyskiego komendanta wojewódz-
kiego PSP w Kielcach oraz wiceprezes 
ZOP ZOSP RP w Staszowie starosta sta-
szowski Michał Skotnicki, wręczyli stra-
żakom awanse na wyższe stopnie służ-
bowe. Wręczono także odznaczenia 
państwowe i resortowe oraz dyplomy 
za „Za szczególne zaangażowanie w 
działaniach ratowniczo – gaśniczych”.  

Tekst i foto: Michał Skrętek   
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Półwiecze jednostki OSP w Korytnicy

Dowódca uroczystości mł. kpt. Michał Bednarski składa staroście staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu – 
wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, meldunek o gotowości  

do rozpoczęcia uroczystości.

Srebrny Medal ,,Za zasługi dla pożarnictwa”  
z rąk starosty staszowskiego Michała Skotnickiego, 

otrzymuje prezes PSS ,,Społem” w Staszowie 
Zygmunt Zmarzlik.

Trzech druhów z pocztów sztandarowych otrzymało 
odznakę ,,Wzorowy strażak”.

Do życzeń, złożonych na ręce prezesa OSP 
w Korytnicy Łukasza Zawieruchy, starosta Michał 

Skotnicki dołączył okolicznościowy puchar.

Mszę św. koncelebrowaną odprawili: ks. kan. Andrzej Wierzbicki – proboszcz parafii pw. św. Trójcy w Bogorii, 
kapelan powiatowy strażaków ziemi staszowskiej oraz ks. kan. Jerzy Sobczyk – proboszcz parafii pw. św. Jakuba 

w Kotuszowie, który również wygłosił homilię. Z tyłu: ministranci i kościelny parafii w Kotuszowie Henryk Gałązka.

W pierwszym rzędzie, od lewej: poseł Romuald Garczewski, wicestarosta Tomasz Fąfara, poseł Renata Janik,  
wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński i starosta staszowski Michał Skotnicki. 

Mszę św. koncelebrowaną od-
prawili: ks. kan. Andrzej Wierzbicki 
– proboszcz parafii pw. św. Trójcy w 
Bogorii, kapelan powiatowy straża-
ków ziemi staszowskiej oraz ks. kan. 
Jerzy Sobczyk – proboszcz parafii pw. 
św. Jakuba w Kotuszowie, który rów-
nież wygłosił homilię. W dalszej czę-
ści uroczystości wręczono medale i 
odznaczenia strażackie. Medal hono-
rowy im. Bolesława Chomicza otrzy-
mał druh senior Eugeniusz Werblicki, 
Złoty Medal ,,Za zasługi dla pożarnic-
twa”: otrzymali: Zdzisław Wiśniewski 
i Marek Chorzelski. Wręczono także  
4 medale srebrne i 3 brązowe oraz  
7 odznak ,,Wzorowy strażak” Prze-
mówienia zaproszonych gości i wpisy 
do księgi pamiątkowej jednostki za-
kończyły oficjalne części uroczystości. 
Wszyscy obecni na obchodach jubile-
uszu zostali zaproszeni na poczęstu-
nek i zabawę taneczną.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 2 maja br., Ochotnicza Straż Pożarna w Korytnicy obchodziła ju-
bileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji odbyły się okolicznościowe uroczystości 
z udziałem 12 pocztów sztandarowych, pododdziałów OSP z terenu powia-
tu staszowskiego i kieleckiego, a także zaproszonych gości, wśród których 
obecni byli m.in.: poseł na Sejm Mirosław Pawlak – prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach, poseł Renata Janik, poseł Ro-
muald Garczewski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki – wiceprezes ZOP ZOSP RP 
w Staszowie, wicestarosta Tomasz Fąfara, Józef Bryk – wojewódzki inspektor 
ruchu drogowego w Kielcach, st. bryg. Grzegorz Ciepiela – komendant po-
wiatowy PSP w Staszowie i wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński.
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Okrągła rocznica OSP w Solcu Starym

Poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gmin powiatu staszowskiego.

Mszę św. odprawili: ks. Ryszard Piwowarczyk – proboszcz parafii  
pw. św. Władysława w Szydłowie i wikariusz ks. Dariusz Kozak.

Władze samorządowe, zaproszeni goście i wierni w czasie mszy świętej.

Od lewej: wicewojewoda świętokrzyski Paweł Olszak, wicestarosta Tomasz 
Fąfara, kierownik Powiatowego Biura ARiMR w Staszowie Monika Michalec  

oraz wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL Wanda Bartos. 

Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” wręcza starosta staszowski Michał Skotnicki.
 Nowym członkom PSL, eurodeputowany dr inż. Czesław Siekierski i starosta 

staszowski Michał Skotnicki, wręczyli legitymacje członkowie.

Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” sztandar jednostki OSP 
w Solcu Starym udekorował prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP  

w Kielcach, druh Ireneusz Żak.

W dniu 17 maja br., jednost-
ka Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Solcu Starym, w gminie Szydłów, 
obchodziła 80. rocznicę swojej 
działalności. Jubileuszowa uro-
czystość powiązana była z obcho-
dami Powiatowego Święta Ludo-
wego.

Rozpoczęto ją od zbiórki pocztów 
sztandarowych jednostek OSP z tere-
nu powiatu staszowskiego, podczas 
którego, prowadzący kolumnę, druh 
Stanisław Góra, złożył wiceprezesowi 
ZOP ZOSP RP w Staszowie, staroście 
staszowskiemu Michałowi Skotnic-
kiemu meldunek o gotowości do roz-
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Turniej Wiedzy Pożarniczej
rozstrzygnięty

Legitymacje wręczał także wicewojewoda świętokrzyski Paweł Olszak.
Okolicznościowy puchar, wraz z listem gratulacyjnym, od starosty Michała 

Skotnickiego odebrał prezes OSP w Solcu Starym, druh Stanisław Fit.

 Przemawia poseł na Sejm PR Romuald Garczewski – 
prezes ZOPZ OSP RP w Staszowie.

Eurodeputowany dr inż. Czesław Siekierski. 

Wicewojewoda świętokrzyski Paweł Olszak.

Uczestnicy turnieju wraz z jego organizatorami.

poczęcia obchodów rocznicowych.
Następnie licznie zgromadzeni 

mieszkańcy wsi oraz druhowie – stra-
żacy, wzięli udział we mszy św. po-
lowej. Po zakończeniu mszy św. wy-
różniono zasłużonych druhów. Medal 
honorowy im. Bolesława Chomicza 
otrzymał druh Edward Jaros. Złotym 
medalem „Za zasługi dla pożarnic-
twa” udekorowano sztandar OSP w 
Solcu, złote medale otrzymali także: 
Piotr Boś, Jan Majka oraz Zbigniew 
Boś. Srebrnym medalem wyróżniono 
6 druhów a brązowym 10. Odznakę 
„Strażak Wzorowy” otrzymało 6 dru-
hów. 

Z kolei w uroczystych obchodach 
Powiatowego Święta Ludowego 
uczestniczyła liczna grupa przed-
stawicieli władz wojewódzkich, 
miast i gmin oraz gmin powiatu 
staszowskiego, a także działaczy i 
sympatyków Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Nowym członkom PSL 
wręczono legitymacje partyjne. 

Uczestnicy obchodów mieli także 
okazję obejrzeć występy artystyczne 
w wykonaniu uczniów szkoły podsta-
wowej w Solcu. Oprawę muzyczną 
uroczystości zapewniał zespół mu-
zyczny „Staszicówka Band” z Zespo-
łu Szkół im. Stanisława Staszica w 
Staszowie.

Tekst i foto: Michał Skrętek 

W dniu 9 kwietnia br. w 
sali konferencyjnej Starostwa 
staszowskiego odbyły się coroczne 
powiatowe eliminacje Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
które otworzył sekretarz Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Staszowie druh Mieczy-
sław Madej wraz z członkami komi-
sji oceniającej: mł. bryg. Januszem 
Juszczakiem i mł. kpt. Bernardem 
Bednarczykiem z komendy 
Powiatowej PSP w Staszowie.

Zwycięzcami eliminacji zo-
stali:

• w kategorii szkół podsta-
wowych: I miejsce – Karol Ga-
coń, II miejsce – Dawid Godzi-
szewski oraz III miejsce – Sylwia 
Romańska, • w kategorii szkół 
gimnazjalnych: I miejsce – Da-
wid Plewa, II miejsce – Mario-
la Chałońska oraz III miejsce 
– Julia Czerwik, • w kategorii 

szkół ponadgimnazjanlych: I miejsce 
– Magdalena Szymańska, II miejsce – 
Jakub Motyka oraz III miejsce – Daniel 
Sobiegraj.

Zwycięzcom wręczono nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy. Na zakoń-

czenie uczestnikom podziękowali 
starosta staszowski Michał Skotnicki 
oraz Komendant  Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Staszowie  
st. bryg. Grzegorz Ciepiela. 

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Gotowość do rozpoczęcia nad-
bryg. Zbigniewowi Muszczakowi zło-
żył komendant miejsko-gminny OSP 
w Staszowie Grzegorz Kwietniewski, 
po czym odegrano hymn państwowy 
i wciągnięto biało-czerwoną flagę na 
maszt. Rys historyczny jednostki odczy-
tał sekretarz druh Paweł Dziedzic. Mszę 
św. odprawił i homilię wygłosił pro-
boszcz parafii pw. WNMP i św. Augu-
styna w Kurozwękach ks. kan. Andrzej 
Bąk, który także poświęcił nowy samo-
chód ratowniczo-gaśniczy przekazany 
jednostce. 

Podczas uroczystości wręczono sze-
reg odznaczeń pożarniczych, statuetek i 
listów gratulacyjnych. ,,Złotym Znakiem 
Związku” uhonorowano: posła na Sejm 
RP i prezesa Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP w Staszowie 
Romualda Garczewskiego i druha  Jana 
Barana. Medal honorowy im. Bolesława 
Chomicza otrzymali: komendant miej-
sko-gminny OSP w Staszowie Grzegorz 
Kwietniewski i prezes OSP w Woli Oso-
wej Kazimierz Głodek. Złotym medalem 
za ,,Zasługi dla pożarnictwa” wyróżnio-
no 4 druhów, medalem srebrnym 8 dru-
hów oraz medalem brązowym, także 8 
druhów. Poczęstunek dla uczestników 
obchodów i zabawa taneczna zakoń-
czyły niedzielną uroczystość w Woli 
Osowej.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W pierwszym rzędzie, od prawej: prezes miejsko-gminny OSP w Staszowie Kryspin Bednarczyk, powiatowy 
inspektor nadzoru budowlanego w Staszowie Elżbieta Skrzypek, radny powiatu Andrzej Kruzel starosta 

staszowski Michał Skotnicki, poseł Romuald Garczewski, wicestarosta Tomasz Fąfara, komendant powiatowy 
PSP w Staszowie st. bryg. Grzegorz Ciepiela, świętokrzyski komendant PSP w Kielcach nadbryg. Zbigniew 

Muszczak, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć i zastępca burmistrza dr Ewa Kondek.

Po przekazaniu aktu własności średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,  
z lewej: matka chrzestna samochodu Aneta Małas.

,,Złotym Znakiem Związku” uhonorowano: posła na Sejm RP i prezesa Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie Romualda Garczewskiego 

oraz druha Jana Barana.
 Komendant miejsko-gminny OSP w Staszowie Grzegorz Kwietniewski odbiera 

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza. 

55 lat 
jednostki OSP
w Woli Osowej

W niedzielę 31 maja br. w Woli Osowej odbyła się uroczystość 55-lecia powstania tamtejszej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Na świętowanie tego jubileuszu zjechały pododdziały druhów OSP z terenu miasta  
i gminy Staszów, a także zaproszeni goście w osobach, m.in.: posła na Sejm RP Romualda Garczewskiego,  świę-
tokrzyskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach nadbryg. Zbigniewa Muszczaka, komendanta 
powiatowego PSP w Staszowie st. bryg. Grzegorza Ciepieli, a także samorządowców na czele ze starostą sta-
szowskim Michałem Skotnickim i wicestarostą Tomaszem Fąfarą.
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Prezes Kazimierz Głodek odbiera Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, 
wręczają: nadbryg. Zbigniew Muszczak i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Po wręczeniu statuetek i listów, od lewej: wręczający - naczelnik OSP w Woli Osowej Janusz Małas, wicestarosta 
Tomasz Fąfara, poseł Romuald Garczewski, wręczający - prezes Kazimierz Głodek, nadbryg. Zbigniew Muszczak, 

burmistrz Leszek Kopeć, st. bryg. Grzegorz Ciepiela i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Życzenia i gratulacje z 
tytułu 55-lecia jednostki, 
druhom z Woli Osowej 
składa poseł Romuald 

Garczewski. 

Życzenia składa starosta 
staszowski  

i wiceprezes ZOPZ OSP 
RP w Staszowie Michał 

Skotnicki.

Życzenia składa, bryg. 
w st. spocz. Wiesław 

Woszczyna.

Przebieg uroczystości 
koordynował druh sekre-
tarz Mieczysław Madej.

Życzenia i gratulacje składają: nadbryg. Zbigniew Muszczak  
i st. bryg. Grzegorz Ciepiela.

Na drodze do samodzielności 
Tomasz Smolarek, trening porządkowy, pranie 

w pralce automatycznej.

Od lewej: Anna Strzałkowska, Ola Kozieł, trening 
kulinarny, przygotowanie sałatki.

Pierwszym z 
nich jest ,,Trening 
m ie s zkan iowy 
drogą do samo-
dzielności”. Sta-
nowi on istotny 
początek drogi w 
tworzeniu syste-
mu samodzielne-
go lub wspiera-
nego mieszkalnic-
twa dla tej grupy 
osób. Projekt jest 
realizowany w 

mieszkaniu treningowym, będącym 
własnością stowarzyszenia. Mieszka-
nie jest w pełni wyposażone i przy-
stosowane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. W projekcie bierze udział 
26 uczestników, którzy przy wsparciu 
wykwalifikowanej kadry uczą się samo-

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Staszowie realizuje obecnie dwa projekty współfinansowane ze 
środków PFRON, które są skierowane do osób z niepełnosprawnością in-
telektualną z terenu naszego powiatu.

dzielnego wykonywania codziennych 
czynności, prowadzenia gospodarstwa 
domowego, przygotowywania posił-
ków, sprzątania. Uzupełnieniem tre-
ningu mieszkaniowego są warsztaty 
psychologiczne, trening umiejętności 
społecznych i rehabilitacja.  

Drugi projekt - ,,Klub terapeutyczny 
szansą na aktywność” jest skierowany 
do 6 osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną, które zakończyły edukację. 
Uczestnicy projektu poprzez udział w 
terapii zajęciowej (ergoterapii, socjo-
terapii i arteterapii) rozwijają swoje za-
interesowania, umiejętności, integru-
ją się ze środowiskiem. Realizowane 
przez nas projekty są istotną pomocą 
dla rodzin obciążonych opieką nad 
niepełnosprawnym dzieckiem. Środki 
finansowe PFRON umożliwiły nam po-
szerzenie oferty Stowarzyszenia i roz-

budowanie systemu wsparcia dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. 

tekst: Aneta Chynek 
foto: Ewelina Gawron-Kajda  

i Justyna Radkowska

Damian Imos, 
gospodarstwo domowe, 

prasowanie.
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W dniu 15 czerwca br., na stadio-
nie miejskim w Staszowie rozegrano 
wojewódzki finał turnieju „Piłkarska 
Kadra Czeka”. Swoje umiejętności 
sportowe zaprezentowali chłopcy z 
rocznika 2000 i młodsi.

W finałowej rywalizacji zaprezen-
towały się cztery drużyny Gimnazjum 
Wola Jachowa, Dąb Nagłowice, Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa nr 1 Kazi-
mierza Wielka i Pogoń Staszów. Zwy-
ciężył zespół staszowskiej „Pogoni”, w 
nagrodę zwycięzcy otrzymali: puchar, 
sprzęt sportowy, a także prawo gry 
w finale ogólnopolskim Piłkarska Ka-
dra Czeka, który zostanie rozegrany w 
dniach 7 – 13 sierpnia w Słubicach.

Puchary, nagrody i dyplomy wręczy-
li: starosta staszowski Michał Skotnicki Puchar i dyplom wręcza starosta Michał Skotnicki.   

Na zakończenie pamiątkowa fotografia. 

„Piłkarska kadra czeka” 
oraz burmistrz 
miasta i gminy 
Staszów Leszek 
Kopeć, którzy ser-
decznie podzię-
kowali wszystkim 
zawodnikom za 
zaangażowanie 
podczas gry. Or-
ganizatorem tur-
nieju finałowego 
było Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 
Sportowe.
Tekst: Michał Skrętek 
Foto: Marcin Jarosz  

Maciej Kot powrócił do staszowskiego szpitala po 4 latach, pierwsze swoje dzieła wykonał tu wiosną 2011 roku.

Jak sam o sobie mówi, cyt.: 
,,Starając się zmieniać stereotypy, 
walczę o godność ludzi chorych w 
świecie ludzi zdrowych. Jako ar-
tysta staram się dostarczyć wielu 
radości tam, gdzie cierpienie i ból 
się zadomowił. Cieszę się, że los 
wybrał mi właśnie taką drogę. 15 
lat malując szpitalne wnętrza od-
działów dziecięcych zamieniam je 
w krainy baśni, by pobyt ten mniej 
bolał”.

 Właśnie w staszowskim szpita-
lu chore dzieci zawdzięczają Ma-
ciejowi Kotowi kolorowe bajkowe 
obrazy namalowane na ścianach 
sal i korytarza Oddziału Pediatrycz-
nego. Szpitalną szarość, artysta za-
czął zmieniać w 2000 roku, kiedy 
to rozpoczął program malowania 
szpitali we współpracy z Fundacją 
,,Porozumienie bez Barier” Jolanty 
Kwaśniewskiej. Do tej pory zreali-
zował już 148 projektów, staszow-
ski był 149., a jubileuszowy 150., 
na 15-lecie pracy w szpitalach, 
powstanie najprawdopodobniej w 
jednej z placówek w Olsztynie.

Tekst i foto: Jan Mazanka.

,,Przedstawię Wam  
Macieja Kota…”

Artysta, plastyk, znany w kraju nie tylko ze swych dzieł, ale także słów 
piosenki, którą przed laty śpiewała Hanna Banaszak, zrealizował swój ko-
lejny projekt, tym razem, już po raz drugi, w staszowskim szpitalu. 
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Próba ataku w wykonaniu „Kairox” MKS Suchedniów.

Na zakończenie pamiątkowa fotografia. 

Wszystkich uczestników zawodów przywitała dr Ewa Kondek – zastępca 
burmistrza miasta i gminy Staszów oraz starosta staszowski Michał Skotnicki. 

Oficjalnego otwarcie finału 
dokonał wicestarosta  

Tomasz Fąfara.  

Medale zwycięskiej drużynie wręczają: starosta Michał Skotnicki i burmistrz 
Leszek Kopeć. 

Finał Pucharu Polski  
w staszowskim liceum 

Finał Piłki Ręcznej Dziewcząt w staszowskim OSiR

W finale zmierzyły się drużyny „Siat-
karza” Staszów oraz „Kairox” MKS Su-
chedniów. Zacięty pojedynek obserwo-
wała licznie zgromadzona publiczność, 
która żywiołowo dopingowała swoich 
faworytów. Z zaproszonych gości na 
trybunach obecni byli, m.in.: poseł Ro-

W dniu 29 maja br., w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie odbył się mecz finałowy Pu-
charu Polski w Pilce Siatkowej Mężczyzn „Świętokrzyskie Volley Ball Cup”. 

muald Garczewski, starosta staszow-
ski Michał Skotnicki, wicestarosta To-
masz Fąfara, burmistrz miasta i gminy 
Staszów Leszek Kopeć, zastępca bur-
mistrza dr Ewa Kondek, a także Marek 
Orlef – przedstawiciel Świętokrzyskie-
go Związku Piłki Siatkowej.

Podczas przerw w rywalizacji prze-
prowadzono licytację odzieży sporto-
wej przekazanej przez Jakuba Sza-
łankiewicza – siatkarza ze Staszowa. 
Dwie koszulki sprzedano za 210 i 250 
zł, a dres sportowy za 350 zł. Zebrane 
fundusze zostaną przeznaczone na 
rzecz walczącej z chorobą nowotwo-
rową, 23–letniej, Karoliny Juszczyk. 
Mecz zakończył się zwycięstwem 
staszowskiego „Siatkarza”. Następ-
nie zawodnicy obu drużyn odebrali 
gratulacje i podziękowania za efek-
towne widowisko. Sędzią głównym 
meczu była Adrianna Chalicka z Ję-
drzejowa.

Tekst i foto: Michał Skrętek

W dniu 29 maja br., w hali Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Staszowie 
odbył się „Finał Świętokrzyskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini-
piłce Ręcznej Dziewcząt”. 

W finale wzięło udział cztery ze-
społy: Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Końskich, Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Staszowie, Szkoła Pod-
stawowa w Stadnickiej Woli oraz 
Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli. 
Wśród licznie zgromadzonej publicz-
ności byli także obecni: starosta sta-
szowski Michał Skotnicki, wicestaro-
sta Tomasz Fąfara, zastępca burmi-
strza miasta i gminy Staszów dr Ewa 
Kondek oraz dyrektor OSiR – u Rafał 
Glegoła. 

Po długiej i wyczerpującej rywali-
zacji kolejne trzy miejsca zajęły nastę-
pujące drużyny: I miejsce Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Końskich, II miejsce 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Staszowie, III miejsce Szkoła Podsta-
wowa w Stadnickiej Woli. Wszystkie 
zawodniczki otrzymały gratulacje 
oraz podziękowania za grę.

Tekst i foto: Michał Skrętek
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Staszowska drużyna na bydgoskich zawodach.

Od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, złoty medalista Norbert Ogórek, srebrny medalista Wojciech Kruzel, asystent trenera, koordynator Mateusz Kogut,  
główny trener sekcji zapaśniczej Wiktor Skrobacz, wicestarosta Tomasz Fąfara, brązowy medalista Damian Gątarski i brązowy medalista Dawid Łęcki.

Strzeleckie sukcesy uczniów Staszicówki

Medale staszowskich zapaśników

W dniach 1-3 czerwca br.,  na 
obiektach Cywilno-Wojskowego 
Związku Sportowego „ZAWISZA” 
w Bydgoszczy odbył się Finał Cen-
tralny 54 Zawodów Strzeleckich 
„O Srebrne Muszkiety 2015”. 

W zawodach wzięli udział ucznio-
wie Zespołu Szkół w Staszowie: 
Anna Dulińska, Katarzyna Pruska, 
Dominika Hetko, Michał Bąk, Ar-
kadiusz Samczyński, Grzegorz Pio-
trowski. Łącznie zawodnicy wywal-
czyli cztery puchary: trzy srebrne i 
jeden złoty. W klasyfikacji zespoło-
wej dziewcząt bez licencji nasz team 
zajął drugie miejsce z łączną liczbą 
punktów 1738,6. Indywidualnie bez 
licencji pierwsze miejsce wywalczyła 
Anna Dulińska z 598,6 pkt (na 654 

możliwych). Również chłopcy w kla-
syfikacji zespołowej bez licencji za-
jęli drugie miejsce. Indywidualnie 
bez licencji 
drugie miej-
sce wystrze-
lał Arkadiusz 
S a m c z y ń -
ski z wyni-
kiem 599,0 
pkt (na 654 
możl iwych) . 
Z a w o d n i c y 
strzelali z ka-
rabinu spor-
towego (kon-
kurencja 60 
strzałów le-
żąc). Ucznio-
wie przygo-

towywali się pod opieką Mariusza 
Siłki.

Tekst i foto: ZS w Staszowie

We wtorek 30 czerwca br., Sta-
rostwo Powiatowe w Staszowie 
odwiedziła grupa zapaśników 
wraz z trenerami ze Stowarzy-
szenia Centrum Staszów, która 
wróciła z zapaśniczych zmagań 
w Łodzi. Zapaśnicy i ich trenerzy 
spotkali się ze starostą staszow-
skim Michałem Skotnickim oraz 
wicestarostą Tomaszem Fąfarą, 
dziękując za pomoc w organizacji 
wyjazdu.

19. Memoriał Jana Kauca i Olim-
pijczyków był imprezą jednodnio-
wą, w której udział wzięło ponad 

110 zawodników oraz zawodniczek 
z 10 klubów. 

Stowarzyszenie Centrum Staszów 
prowadzone przez trenera Wiktora 
Skrobacza wystawiło do walk pięciu 
zawodników. W kategorii wagowej 
do 85 kg - Michał Kozioł zajął 9 miej-
sce, a jego klubowy kolega Dawid 
Łęcki w tej samej kategorii zdobył 
brązowy medal. Kolejne medale za-
paśników z Centrum Staszów zdo-

byli: brązowy medal w kategorii do 
69 kg - Damian Gątarski, złoty medal 
w grupie młodzików do 73 kg - Nor-
bert Ogórek, srebrny medal w gru-
pie młodzików do 73 kg - Wojciech 
Kruzel. Zawodnicy na zaproszenie 
dyrektora Andrzeja Walczowskiego 
trenowali w salach Powiatowego 
Centrum Sportowego w Staszowie. 

Tekst: Wiktor Skrobacz, Mateusz Kogut
Foto: Paulina Majczak
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W odpowiedzi na potrzeby edu-
kacyjne dzieci w wieku przedszkol-
nym oraz ich zainteresowania, już 
po raz trzeci Przedszkole Nr 8 im.  
J. Ch. Andersena z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Staszowie zorganizo-
wało III Gminny Konkurs Plastyczny 
pt. " W krainie baśni Andersena". 

W krainie baśni Andersena

Wystawa prac konkursowych.

Zastępca burmistrza Miasta i Gminy Staszów dr Ewa 
Kondek, jako przewodnicząca komisji konkursowej 

wręcza nagrodę i dyplom laureatce konkursu Natalii 
Szybie. Przy rozdaniu nagród i dyplomów pomagają 

organizatorki konkursu Justyna Lis i Lidia Bąk.

Od lewej: wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, członek Rady Miejskiej Bonifacy Wojciechowski, dyrektor Przedszkola nr 8 w Staszowie Alicja Misiak, zastępca burmistrza 
miasta i gminy Staszów dr Ewa Kondek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie Ewa Rzepecka.

W konkursie udział wzięły na-
stępujące Przedszkola: Nr 4 i Nr 8 
w Staszowie, a także z Wiśniowej, 
Smerdyny, Wiązownicy Dużej, Kuro-
zwęk, Czajkowa, Osieka, Połańca oraz 
z połanieckiej Filii Nr 1. Prace zosta-
ły ocenione przez niezależną komisję 
w składzie: dr Ewa Kondek - przewod-

nicząca oraz członkowie: Katarzyna 
Ciepiela, Gabriela Urbańska i Jolanta 
Gątarska. Wyłoniono najlepsze prace. 
I miejsce: Rozalia Osuch „Księżnicz-
ka na ziarnku grochu” – Przedszkole 
w Połańcu, Albert Czuba „W krainie 
baśni Andersena” Przedszkole w Smer-
dynie, Maksymilian Chynek „Dziew-
czynka z zapałkami” Przedszkole nr 8 
w Staszowie. II miejsce: Michał Pyrek 
„Ołowiany żołnierzyk” Przedszko-
le w Kurozwękach, Aleksandra Bem 
„Brzydkie kaczątko” Przedszkole w Wi-
śniowej, Natalia Szyba „Krzesiwo” 
Przedszkole nr 8 w Staszowie. III miej-
sce: Nicole Kisiel „Brzydkie kaczątko” 

Przedszkole w Osieku, Natalia Michalik 
„Dziewczynka z zapałkami” Przedszko-
le w Czajkowie, Lena Bąk „Mała syren-
ka” Przedszkole w Wiązownicy Dużej”.

Pozostałe prace zostały wyróżnio-
ne. Nagrody oraz dyplomy wręczyli 
laureatom obecni na uroczystości: wi-
cestarosta powiatu staszowskiego To-
masz Fąfara oraz wiceburmistrz miasta 
i gminy Staszów dr Ewa Kondek. Po 
otrzymaniu nagród wszystkie dzieci 
obejrzały teatrzyk pt. ,,Latający kufer”, 
a następnie zostały zaproszone na po-
częstunek.

Organizatorzy: Lidia Bąk i Justyna Lis
Foto: Agata Karwacka
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W dniu 17 kwietnia br. 
Staszowski Ośrodek Kultury go-
ścił dwoje wybitnych artystów: 
fotografa i malarkę Teresę Ledó-
chowską-Horodyńską i Aleksan-
dra Nawrockiego - poetę, pisarza, 
tłumacza i wydawcę.

Wieczorne spotkanie, rozpoczę-
to w piwnicach SOK otwarciem wy-
stawy fotograficznej Teresy Ledó-
chowskiej-Horodyńskiej zatytuło-
wanej ,,Obecność w nieobecności”. 
Jest to jedna z kilku ekspozycji, przy 
pomocy których artystka ukazuje 
szczególny moment w życiu obec-
nych pokoleń Polaków, po śmierci 
Jana Pawła II. Tamte dni, sprzed 
dziesięciu lat, zostały uchwycone 
na fotografiach, na których widzi-
my, m.in. niezliczone znicze i kwia-
ty, pozostawione na ulicach War-
szawy. 

Druga część wieczoru była po-
święcona twórczości poetyckiej 
i pisarskiej Aleksandra Nawroc-
kiego, obchodzącego w tym roku 
50-lecie pracy twórczej. Na tę oko-
liczność uczniowie staszowskich 
szkół - członkowie sekcji teatralnej 
Staszowskiego Ośrodka Kultury, 
przygotowali montaż słowno-mu-
zyczny utworów Aleksandra Na-
wrockiego. 

Jubilat serdecznie podziękował 
młodym artystom, obdarowując 
ich tomikami swoich wierszy. Sam 
artysta także otrzymał liczne gra-
tulacje i upominki, w tym od kole-
gów poetów ziemi świętokrzyskiej, 
a także od starosty staszowskiego 

Święto poezji i fotografii w Staszowie

O wojennych losach rodziny Horodyńskich, Kowerskich, Giżyckich i Ledóchowskich, 
opisanych w kwartalnikach ,,Powiat Staszowski” rozmawiają, od lewej: starosta 

staszowski Michał Skotnicki, nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum  
w Czajkowie Małgorzata Przytuła, prezes Wanda Oszczypała  

i Teresa Ledóchowska-Horodyńska.

Teresie Ledóchowskiej-Horodyńskiej gratuluje starosta staszowski Michał Skotnicki. 

Wieczór poezji poświęcony twórczości Aleksandra Nawrockiego odbył się w sali 
widowiskowej Staszowskiego Ośrodka Kultury.

Uczniowie staszowskich szkół - członkowie sekcji teatralnej Staszowskiego Ośrodka 
Kultury, przygotowali montaż słowno-muzyczny poezji Aleksandra Nawrockiego,  

z uwagą wysłuchany zarówno przez jubilata, jak i licznie zebraną publiczność.

Gratulacje dla Jubilata od starosty staszowskiego Michała Skotnickiego.

Michała Skot-
nickiego, który 
w dowód uzna-
nia za wspania-
ły występ za-
prosił uczniów 
na wycieczki 
do: Krakowa, 
S a n d o m i e r z a 
i Łańcuta, któ-
re znalazły się 
w programie re-
alizowanego na 
przełomie lip-
ca i sierpnia br. 
projektu wymia-
ny młodzieży 
z Ukrainą. Gest 
starosty został 
n a g r o d z o n y 
brawami przez 
publiczność. 

Gościem ho-
norowym wie-
czoru był prezes 
B i a ł o r u s k i e g o 
Związku Litera-
tów Anatol Kre-
iczicz, a w części 
artystycznej wy-
stąpił biało-ruski 
żeński kwartet 
wokalny ,,Ra-
monki” (pol. 
,,Rumianki”), któ-
ry od 2008 roku 
działa przy Miej-
skim Domu Kul-
tury w Brześciu.

Tekst i foto: 
Jan Mazanka
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Tańczono w Staszowie 

Zawody rozpoczęto od efektownej prezentacji uczestniczących w nich par.

Na zdjęciu od lewej: wicedyrektor ZSE w Staszowie 
Małgorzata Garczewska, poseł Romuald Garczewski, 

starosta staszowski Michał Skotnicki, burmistrz miasta 
i gminy Staszów Leszek Kopeć oraz Katarzyna Ciepiela 

– dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kultury. 
Młodzi tancerze zaprezentowali swoje umiejętności w stylu standardowym, tańcząc m.in. walca 

wiedeńskiego i foxtrota.    

Puchary zwycięskim parom wręczał m.in. starosta Michał Skotnicki.
 Puchar wręcza Agnieszka Borzęcka reprezentująca Huty Szkła Gospodarczego 

prezesa Tadeusza Wrześniaka.

Wszyscy zebrani mogli obejrzeć 
pokaz umiejętności młodych tancerzy, 
występujących w następujących kate-
goriach: 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat, 
i w kategorii powyżej 15 lat. Zawody 
rozegrano w czterech stylach tanecz-
nych: kombinacja 6T, kombinacja 8T, 
Standard i Latin. 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii 
odebrali dyplomy i puchary, ufundowa-
ne przez prezesa Tadeusza Wrześniaka. 
Patronat honorowy nad imprezą objęli: 
poseł na Sejm RP Romuald Garczewski, 
wojewoda świętokrzyski Bożentyna 
Pałka-Koruba, marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego Adam Jarubas, 
starosta staszowski Michał Skotnic-
ki, a także burmistrz miasta i gminy 
Staszów Leszek Kopeć. Wszyscy młodzi 
tancerze otrzymali gromkie brawa oraz 
podziękowania za wspaniały występ. 
Sędzią głównym turnieju był Dariusz 
Wiewiórka z Kęt. 

Tekst i foto: Michał Skrętek

Już po raz jedenasty, w dniu 11 kwietnia br., w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, odbył się Ogól-
nopolski Turniej Tańca o puchar Tadeusza Wrześniaka, właściciela Hut Szkła Gospodarczego. Taneczne kon-
frontacje zgromadziły w hali staszowskiego OSiR-u liczną widownię, wśród której byli m.in.: poseł na Sejm RP 
Romuald Garczewski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Agata Bińkowska, starosta staszowski Mi-
chał Skotnicki, członek Zarządu Powiatu Staszowskiego Jerzy Chudy, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek 
Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa Kondek, a także sponsor imprezy prezes Tadeusz Wrześniak.   
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W swoim wystąpieniu autorka Jadwiga Szyszka 
pokrótce scharakteryzowała tematykę poruszaną 

w książce.  

Gratulacje i bukiet kwiatów od koleżanek z lat studenckich: Zofii Mirosławskiej oraz Barbary Kowalskiej.  

Autorka książki wraz z najbliższą rodziną, od lewej: córka Anna Skrętek, syn Krzysztof 
Szyszka, najmłodsza wnuczka Ewa Szyszka oraz najstarszy wnuk Michał Skrętek.

Dyrektor LO w Staszowie Anna Karasińska 
przedstawiła sylwetkę i osiągnięcia starszej koleżanki. 

Gratulacje i kwiaty od starosty Michała Skotnickiego.

Książka „pisana sercem” 
już wydana 

16 czerwca br. w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. 
kard Stefana Wyszyńskiego odbyła się promocja książki autorstwa Jadwi-
gi Szyszki pt. „Sercem pisane...”. 

Jadwiga Szyszka: wieloletnia na-
uczycielka języka polskiego w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Staszowie, autor-
ka licznych artykułów z zakresu polo-
nistyki, instruktor teatralny, wiceprze-
wodnicząca i Radna miasta i gminy 
Staszów oraz laureatka wielu odzna-
czeń państwowych i resortowych. 

W zaprezentowanej publikacji au-
torka przedstawiła swoje refleksje na 
temat rodzinnego Staszowa swojej 
młodości oraz zbiór tekstów publiko-
wanych, od wielu lat, na łamach lokal-
nej prasy.   

Na spotkaniu promocyjnym zja-
wiła się licznie zgromadzona rodzina 
autorki, grupa przyjaciół, szkolnych 
koleżanek i kolegów, znajomych oraz 
przedstawiciele władz samorządo-
wych: poseł Romuald Garczewski, 
przewodniczący Rady Powiatu Da-

mian Sierant, starosta staszowski Mi-
chał Skotnicki, wicestarosta Tomasz 
Fąfara oraz Leszek Kopeć – burmistrz 
miasta i gminy Staszów.  

W swoim wystąpieniu starosta Mi-
chał Skotnicki pogratulował autorce 
wielu lat aktywnej pracy zawodowej i 
społecznej oraz życzył wiele radości z 

dalszego wykorzy-
stywania talentu 
literackiego. Na-
tomiast Jadwiga 
Szyszka serdecz-
nie podziękowała 
wszystkim za tak 
liczne przybycie 
oraz zainteresowa-
nie tematyką poru-
szoną w książce.

W programie 
promocji znalazły 
się m.in. wystę-
py artystyczne, w 
wykonaniu byłych 
uczniów Jadwigi 
Szyszki, których 

autorka  książki , jako prowadzą-
ca kółko teatralne, przygotowywała 
do konkursów polonistycznych oraz 
recytacji. Większość z nich osiągała 
wiele sukcesów zdobywając liczne 
nagrody. 

Kilka utworów muzycznych zapre-
zentowała Iwona Kwiecień–Nowak, 
następnie ciekawą interpretację wier-
szy znanych polskich poetów przed-
stawiły: Julia Gmyr, Izabela Wieprzew-
ska–Gmyr oraz Elżbieta Tąporowska–
Wieprzewska i Anna Toporowska-Żu-
gaj. wszyscy artyści otrzymali gromkie 
brawa i gratulacje za występ.  

Na zakończenie Jadwiga Szyszka 
otrzymała wiele gratulacji, życzeń i 
kwiatów. Chętnie podpisywała swoją 
książkę.

Tekst: Michał Skrętek 
Foto: Jan Mazanka 
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Przywracamy pamięć o Pułkowniku
P r z y p o -

mnijmy, że w 
toku zawo-
dowej służby 
wojskowej , 
ten zasłużo-
ny dla Polski 
oficer, brał 
udział w woj-
nie polsko 
– bolszewic-
kiej, ukończył 
Wyższą Szko-
łę Wojenną i 

Szkołę Nauk Politycznych w Warszawie. 
Po klęsce wrześniowej przedostał się 
do Rumunii a następnie Francji i Anglii. 
W sztabie Naczelnego Wodza genera-
ła Władysława Sikorskiego był szefem 
Oddziału Ogólno - Organizacyjnego. 
W okresie powojennym płk Liebich za-
mieszkał w Kanadzie i tam zmarł „dnia 
8 lutego 1958 roku na zawał serca na 
stacji metra w Montrealu”. Dane te po-
chodzą od ww. historyka Reimo Pullata 
i córki pułkownika, Flory Liebich.

Kończąc ww. artykuł - sprzed 
dwóch lat – o tak ważnej postaci dla 
historii naszej małej staszowskiej ojczy-
zny, zachęcałem władze gminy Rytwia-
ny, miejscowych nauczycieli historii, do 
podjęcia próby pogłębienia wiedzy o 
płk. Andrzeju Liebichu i jego rodzinie. 
Niespodziewanie - w początkach 2014 
r. - znajdując w internecie dane o moim 
artykule i o wydawcy kwartalnika „Po-
wiat Staszowski”, nawiązała kontakt z 
panem Janem Mazanką ze Starostwa w 
Staszowie - Rodzina płk. Andrzeja Lie-
bicha z Warszawy i w ślad za tym cór-

ka - pani Flora Liebich z Kanady. Dnia 
1 września 2014 r. pani Flora Liebich, 
w towarzystwie kuzyna, profesora zw. 
dr. hab. Antoniego Kamińskiego, który 
pośredniczył w kontaktach – przyjecha-
ła do Staszowa. Pod opieką pana Jana 
Mazanki, wraz z kuzynem, była w Ry-
twianach pierwszy raz śladami Rodzi-
ców i pradziadka Wilhelma Liebicha 
(urzędnika w miejscowej cukrowni). 
Pani Flora Liebich została przyjęta przez 
ówczesnego starostę Andrzeja Kruzla. 
Zaowocowało to, m. in. rozpoczęciem 
publikacji w kwartalniku powiatowym 
wspomnień Władysława Rzadkowol-
skiego, b. dyrektora Komunalnej Kasy 
Oszczędności w Staszowie w latach 
okupacji niemieckiej (ukazały się już 4 
odcinki tychże wspomnień). Następna 
wizyta, przy udziale prof. A. Kamiń-
skiego miała miejsce w Kurozwękach 
u Państwa Popielów. W toku rozmowy 
przypomniano m. in. wspólnych zna-
jomych: Ludwika Popiela, Zbigniewa 
Kabatę. W drugim dniu pobytu w stro-
nach rodzinnych, pani Flora Liebich, w 

towarzystwie pana Jana Mazanki, przy-
jechała specjalnie do Krakowa, żeby 
spotkać się ze mną, autorem artykułu 
„od którego wszystko się zaczęło”. 
Spotkanie wspominam niezwykle ser-
decznie, przyniosło nam moc wzruszeń 
i zapowiedź kolejnych kontaktów, w 
tym dalszych publikacji. 

I oto, dnia 15 czerwca br. otrzy-
małem od Pani Flory Liebich dużą 
przesyłkę pocztową, a w niej miły 
list i aż 3 prace śp. Ojca płk. dypl. An-
drzeja Bronisława Liebicha, w tym 
dwie dotąd niepublikowane. Prace 
pisane w latach 1945 – 1948 oparte 
na własnych przeżyciach wojennych 
autora i na materiałach źródłowych. 
Trzy prace mające ogromne  zna-
czenie historyczne i poznawcze dla 
dziejów Polskiego Wojska na Zacho-
dzie - od września 1939 r. do zakoń-
czenia II wojny światowej.

Praca „W poszukiwaniu prawdy 
(Wspomnienia z Babadagu)” dotyczy 
pobytu płk. dypl. Andrzeja Liebicha i 
części internowanych w Rumunii ofi-
cerów, podoficerów i szeregowych w 
obozie w Babadagu; ich nastrojów, 
postaw i akcji ewakuacyjnej ok. 4000 
z nich do Francji. Druga niepubliko-
wana praca - w rękopisie - przepisa-
na na komputerze zawiera „Dzienniki 
Wojenne 1941 – 1943”, a w nich takie 
tematy, jak: stosunki Polsko – Radziec-
kie; Wyjazd z Anglii; Okrężna podróż 
do Turcji; Poznanie Afryki; Nasza Am-
basada w Ankarze i spinająca całość, 
jak gdyby klamrą, książka: Na obcej 
ziemi. Polskie Siły Zbrojne 1939 – 1945. 
Córka Pułkownika, pani Flora Liebich 
jest zainteresowana wydaniem w Pol-
sce tej „trylogii” prac śp. Ojca. W mo-
jej ocenie wszystkie te prace mają 
wielką wartość historyczną. Wnoszą 
one szereg nowych wiadomości do 
poznania dziejów Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie - podczas II woj-
ny światowej. Czynione są starania 
w Warszawie i Krakowie o znale-
zienie redaktora, który podjąłby się 
przygotowania powyższych prac do 
druku i ich wydania.

Kraków, czerwiec 2015.
Jerzy Władysław Więckowski

W marcu 2013 r. w kwartalniku „Powiat Staszowski” zamieściłem ar-
tykuł pt. „Z Rytwian do estońskiego Tallina, płk. dypl. Andrzej Bronisław 
Bruno Liebich”. Zasadniczą podstawę treści artykułu stanowiła książka es-
tońskiego historyka Reimo Pullata Od Wersalu do Westerpllate. Stosunki 
estońsko – polskie w okresie międzywojennym. Książka ta wydana przez 
Polską Akademię Umiejętności w Krakowie obejmuje, m.in. wzajemne 
stosunki dyplomatyczne, politykę zagraniczną, kontakty handlowe, kul-
turalne, a także kontakty wojskowe, w tym działalność attaché wojsko-
wych. Otóż, w latach 1931 – 1936 attaché wojskowym przy Ambasadzie 
Polski w stolicy Estonii Tallinie, był - ówcześnie ppłk dypl. Andrzej Broni-
sław Bruno Liebich, urodzony 11 sierpnia 1893 r. w Rytwianach.

Ppłk dypl. Andrzej Liebich. 
Płk Jerzy Władysław Więckowski i córka płk. Andrzeja 
Liebicha Flora Liebich, Kraków, 2 września 2014 roku.

Szanowni Czytelnicy, po raz drugi muszę przeprosić za opóźnienie publikacji 
dotyczącej jakże ciekawej postaci Ludwika Popiela, wuja ,,naszych” Państwa Popielów 
z Kurozwęk, jego życia prywatnego i walk w czasie II wojny. Bohater spod Monte 
Cassino, i nie tylko, mam nadzieję doczeka się artykułu w następnym 60. wydaniu 
kwartalnika. 

Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować za przesłanie powyższego materiału 
Panu Pułkownikowi Jerzemu Więckowskiemu i podzielenia się z czytelnikami rado-
sną informacją o podarowaniu Panu Pułkownikowi i Polsce przez Panią Florę Liebich 
tak cennego materiału historycznego, dotyczącego jednego z najbardziej tragicznych 
okresów w dziejach naszej Ojczyzny.

Major Ludwik Popiel poczeka do 
kolejnego wydania naszej gazety. 
Foto z maja 1944 roku z okresu 

walk pod Monte Cassino.Jan Mazanka - red. naczelny kwartalnika.
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Władysław Rzadkowolski  
- Wspomnienia staszowskie z lat wojny i okupacji 

Odcinek 5.
W czasie okupacji Staszów nie miał 

szczęścia do burmistrzów. Po zamor-
dowaniu przez Niemców burmistrza 
Raczyńskiego – nowym burmistrzem 
został przysłany z Opatowa mgr S. Był 
to człowiek w wieku lat trzydziestu, 
dobrze się prezentujący, pewny siebie. 
Odniosło się wrażenie, że czuł on się nie-
ograniczonym władcą miasteczka. Od 
pewnego czasu coraz częściej zaczęto 
mówić, iż jest na usługach Niemców. 
Stwierdzono następnie, iż w usługach 
tych jest nawet bardzo zaawansowa-
ny. Oto taki obrazek: imieniny burmi-
strza. Obecni na nich byli również dwaj 
miejscowi lekarze, czynni w ruchu opo-
ru. To dr. Lemieszewski i dr. Kozłowski. 
W pewnym momencie burmistrz wstał 
i wzniósł toast za Hitlera i pomyślne 
spełnienie jego zamierzeń. Obydwaj 
lekarze uważali to za żart. Kiedy toast 
został powtórzony z całym naciskiem 
lekarze ci wyszli. Na drugi dzień Gesta-
po zabrało obydwu do Ostrowca. Dr. 
Lemieszewski został zamordowany, Dr. 
Kozłowski – poprzez obóz koncentra-
cyjny – powrócił. Organizacja przesłała 
burmistrzowi ostrzeżenie. W odpowie-
dzi, burmistrz sprowadził sobie treso-
wanego psa, w prywatnym mieszkaniu 
zainstalował odpowiednie zabezpie-
czenie. Ponadto ogłosił, iż w wypadku 
zabicia Niemca lub urzędnika admini-
stracji niemieckiej zostaną straceni za-
kładnicy. W liczbie zakładników byłem 
i ja. Przesłane burmistrzowi ostrzeże-
nie nie odniosło skutku. Wydano więc 
wyrok. Był pogodny, pachnący jeszcze 
rosą i świeżością poranek. W miastecz-
ku normalny, jak każdego ranka ruch. 
Wyszedłem akurat na balkon, gdy uj-
rzałem pędzących na rowerach żandar-
mów staszowskich z psami. Pędzili w 
stronę Magistratu. Ludzie, oczekujący 
na odjazd autobusu do Ostrowca roz-
chodzili się do domów. Przechodnie 
przyśpieszali kroku. Przechyliłem się 
przez poręcz balkonu i przechodzącą 
osobę zapytałem, co się stało. Przed 
chwilą zabito burmistrza – usłyszałem. 

księgarskiego, gdzie pracowała p. Jani-
na Mrówczanka, członek Ruchu Opo-
ru. Stojąc w drzwiach księgarni mogła 
swobodnie obserwować wejście do 
mego mieszkania i okno sypialni.

A oto jak według opowiadania 
naocznych świadków odbyło się wy-
konanie wyroku na burmistrzu: szedł 
od strony swego mieszkania do pracy. 
Szedł powoli, kręcąc trzymaną w ręku 
nieodłączną trzcinką. By dojść do Ma-
gistratu musiał przejść przez mostek 
obok młynów Radziwiłłowskich. Tuż 
za mostkiem mieściła się restauracja 
p. Mazurowej, gdzie dawano dobre 
kaczki. Przed młynem stało i gawędziło 
trzech młynarzy – pracowników młyna. 
Burmistrz wszedł akurat na most, kiedy 
podeszło do niego dwu młodych męż-

Jak już wyżej wspomniałem w liczbie 
zakładników byłem i ja. Kilkakrotnie 
omawialiśmy z żoną konieczność cza-
sowego zniknięcia z miasta na wypa-
dek zagrożenia, jednakże nie przypusz-
czaliśmy, iż niebezpieczeństwo zasko-
czyło nas tak szybko i niespodziewanie. 
Na ucieczkę z miasta było już za późno 
– wyloty ulic mogły być już strzeżone. 
Postanowiłem więc, że na razie ukry-
ję się na terenie miasta, oczekując na 
rozwój wypadków. Wiedzieliśmy, iż 
Niemcy, za nieobecnych mężów biorą 
żony. W wypadku aresztowania żony 
miałem wyjść z kryjówki i za jej zwol-
nienie oddać się dobrowolnie. Ukryłem 
się w piwnicach Ratusza. Zszedłem do 
piwnic ze znajdującego się tam sklepu 

W pewnej chwili odczytywania 
pisma burmistrz wykonał trzcinką ruch, 
jak gdyby chciał się bronić. Równocze-
śnie padły dwa strzały. Burmistrz upadł. 
Za chwilę uniósł się na ręku, jakby chciał 
powstać. Padł trzeci strzał. Wyrok został 
wykonany. Dwaj mężczyźni, spokojnym 
na pozór krokiem oddalili się w kierun-
ku Staszówka, gęsto i chaotycznie zabu-
dowanego przedmieścia Staszowa. Tam 

przeczekali cały okres obławy.

czyzn. Jeden z nich trzymał pistoletem 
w szachu ludzi stojących pod młynem i 
przechodniów, drugi wyjął papier i coś 
odczytał z niego burmistrzowi. 

Władysław 
Rzadkowolski 
w mundurze 

podchorążego 
Wojska 

Polskiego, lata 
trzydzieste, 

przed II wojną 
światową.

Tymczasem zastali zaalarmowani 
żandarmi. Właśnie pędzili z psami na 
miejsce zabójstwa. Równocześnie od 
strony koszar, tj. od strony, w którą 
udali się wykonawcy wyroku zbliżały 
się silne patrole stacjonujących tam 
lotników niemieckich. Z przeprowa-
dzonego na miejscu śledztwa Niemcy 
ustalili kierunek, w którym jakoby od-
dalili się zabójcy. Był to kierunek fałszy-
wy, akurat przeciwny temu, w którym 
oddalili się dwaj mężczyźni. Wskazany 
kierunek prowadził na Rytwiany. W 
tym kierunku wyruszyła obława: żan-
darmi i lotnicy. Sprawa ta znalazła w 
krótkim czasie rozwiązanie, pogoń, 
zbliżając się do leżących przy bocznej, 
mało uczęszczanej drodze w pobliżu 
miejscowej stacji wąskotorowej kolejki 
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Od Staszówka przedzielała go 
jednak rzeczka. Nie głęboka w tym 

okresie, łatwa do przebycia, ale o dnie 
gęsto pokrytym obślizgłymi od mchu 

kamieniami. Już dopadł jej i w tym 
samym pędzie, bez chwili namysłu, 
wskoczył w wodę. Za nim dudniły 

kroki goniących i gwizdały ścigające go 
kule. Zbliżał się zbawczy brzeg. Jeszcze 

krok, dwa i może wygra śmiertelny 
wyścig. Na nieszczęście, noga uciekają-
cego trafia na śliski od wodnego mchu 
kamień. Uciekinier traci równowagę, 
pada. A Niemcy tuż, tuż. Zrywa się, 

kiedy seria z automatu kładzie go 
ponownie. Walka o życie została prze-

grana.

Grafiki rysuje i 
nieodpłatnie przekazuje 

staszowski artysta 
malarz Józef Juszczyk.

Pamiętnik drukujemy 
dzięki uprzejmości 
Pani Flory Liebich 
z Kanady, kuzynki 

autora Władysława 
Rzadkowolskiego. 

Pani Flora bezpłatnie 
przekazała Starostwu 
staszowskiemu kopię 
rękopisu pamiętnika, 

który stanowi podstawę 
redagowania kolejnych 

odcinków.
Pani Flora Liebich 

jest córką ppłk. dypl. 
Andrzeja Liebicha 

(1893-1958), oficera 
II RP, urodzonego 

w Rytwianach.

zabudowań, zauważyła iż ktoś nagle 
zerwał się z ziemi i biegiem dopadł 
do jednego z nielicznych, stojących 
tam domków. Natychmiast ruszono w 
tym kierunku. Puszczono psy. Otoczo-
no podejrzany budynek. Psy, skomląc, 
rwały się na drabinę prowadzącą na 
strych. Dziwny był to zbieg okoliczno-
ści. Śmierć burmistrza pociągnęła za 
sobą śmierć – tego jeszcze dnia – tro-
je niewinnych, niespodziewających się 
tego ludzi. Ze strychu sprowadzono 
troje ukrywających się tam Żydów: 
dwu braci oraz żonę jednego z nich. 
Byli to młodzi, przystojni mężczyźni, 
synowie miejscowego piekarza. Pogoń 
przerwano. „Mordercy zostali schwyta-
ni”. Poprowadzono ich na posterunek 
żandarmerii. Tam, po odpowiednim 
„przygotowaniu” złapani podpisali 
zeznanie, iż to oni właśnie zabili bur-
mistrza. Wydano wyrok. Wszystkich 
troje skazano na rozstrzelanie na miej-
scu zabójstwa. Do wykonania wyroku 
przystąpiono natychmiast. Z poste-
runku wyszedł oddział żandarmów. W 
hełmach, z pasami pod brodą, kroczyli 
żelaznym krokiem w kierunku kaź-
ni. Zadaniem ich było przygotowanie 
miejsca egzekucji. Spędzono okolicz-
nych mieszkańców. Po pewnym czasie 
z posterunku wyruszył drugi, większy 
oddział żandarmów. Również w heł-
mach, z bronią, pasami pod brodą. W 
środku kroczyli skazańcy. Po bokach 
dwaj bracia, między nimi, podtrzymy-
wana pod ręce, żona jednego z nich. 
Młoda, smukła, przystojna brunetka. 
Oddział wraz ze skazańcami wkroczył 
w ulicę Krakowską. Wąska ta ulica, 
pochyło spadająca w kierunku rzeczki 
„Czarnej” po lewej swej stronie zacho-
wała jeszcze ruiny zbombardowanego 
w roku 1939 budynku. Głucho dudnią 
w opustoszałej uliczce podkute buty 
plutonu egzekucyjnego. Przechodnie, 
przezornie wolą przeczekać ten tryum-
falny pochód miejscowych żandarmów 
w najbliższej bramie. Niemcy mają 
miny groźne, drapieżne. Na czele kro-
czy jeden z volksdojczów. On to wyda-
je wyroki. W szeregu widać drugiego 
volksdojcza, zabójcę małego chłopca 
żydowskiego. Skazańcy idą spokojni. Z 
oddali nie można wyczytać z ich twa-
rzy tego, co bezsprzecznie muszą od-
czuwać w tej chwili. Wiedzą przecież, 
iż już nic nie jest w stanie ich uratować. 
Pochód zbliża się do ruin zburzonego 
domu. Wtem, przed zamykającym po-
chód szeregiem niczego nie spodzie-
wających się Niemców, przemknął jak 
strzała jeden ze skazańców i zniknął w 

Tymczasem dwoje pozostałych ska-
zańców doprowadzono, przy wzmo-
żonej czujności, do miejsca stracenia. 
Ustawiono ich w miejscu, gdzie został 
zabity burmistrz. Odczytano wyrok. 
Wśród spędzonej na to widowisko, 
prawda, że nielicznej, gromady miesz-

kańców Staszowa – grobowa cisza. 
Skazańcy cały ten ceremoniał przyjęli 
zadziwiająco spokojnie. Wymieniają 
między sobą jakieś pojedyncze słowa, 
uścisk, pocałunek. Ostatnie pożegna-
nie dwojga młodych ludzi, którzy do-
piero – co wkraczali we wspólne życie. 
Kilka krótkich serii i sprawiedliwości w 
wydaniu niemieckim stało się zadość. 
Oddział egzekucyjny, tak samo groźny, 
drapieżny wrócił na posterunek.

Ludność żydowska była jeszcze na 
wolności, ale coraz częściej mówiono o 
tym, iż ma być ona zamknięta w get-
cie. Stan liczebny Żydów w Staszowie 
poważnie powiększył się w tym cza-

sie. Przybywali tu Żydzi wysiedleni  
z innych miast – Łodzi, Krakowa. Byli tu 
Żydzi nawet z Wiednia. Idąc kiedyś ul. 
Kościelną spotkałem Neumana. Był to 
zamożny kupiec staszowski, bogacący 
się przeważnie na stosunkach finanso-
wych i handlowych z okolicznym zie-
miaństwem.

ciąg dalszy nastąpi.

ruinach domu. Zorientowawszy się po 
chwili część Niemców stanowiących 
eskortę rzuciła się w pogoń. Rozpoczęła 
się dramatyczna walka o życie. Wyścig 
między celnością strzałów goniących 
żandarmów, a szybkością uciekającego 
i możliwością ukrycia się. Walka była 
nierówna i prawie z góry przesądzona. 
Uciekający jednak nic nie ryzykował. 
Dzięki przypadkowi mógł najwyżej wy-
grać. Wygrać życie. Uciekający kiero-
wał się w stronę gęsto zabudowanego 
domkami i budynkami gospodarczymi 
przedmieścia Staszowa – Staszówka. 
Tam, w labiryncie zabudowań, mógł 
zmylić pogoń i znaleźć schronienie.
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Dyrektor i choreograf „Kleksów” Małgorzata Szmyrgała dziękując wszystkim 
sponsorom za wieloletnie wsparcie zaprosiła do obejrzenia pokazów tanecznych.   

Od lewej: radny Rady Miejskiej Dominik Rożek, starosta staszowski Michał 
Skotnicki, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

Od lewej: poseł Romuald Garczewski, Lucyna i Dariusz Gozdkowie, a także  
Beata Fąfara wraz z mężem wicestarostą Tomaszem Fąfarą i synem Wojtkiem.

W przerwie pomiędzy występami dyr. Małgorzata Szmyrgała wręczyła sponsorom „Kleksów” okolicznościowe listy z wyrazami podziękowania za dotychczasowe 
wsparcie. Od lewej: Dariusz Gozdek - prezes Zarządu GMC Sp. z o.o. w Staszowie, Agnieszka Wojdan - prezes Zarządu Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu, 
Anna Łodej - właściciel Biura Rachunkowego ,,Simplex”, Jan Gromniak - dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Staszowie, Wojciech Skowron – wiceprezes SIG i prezes FHU 

Skowron, pokrycia Dachowe, Beata Skowron  - właścicielka Firmy Handlowo-Usługowej, Adam Lubera - nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów, Jan Suska - właściciel 
Supermarketu „Helena”, Monika Kalina - kierownik Biura Zarządu Ekoplon S.A. w Grabkach Dużych, Andrzej Patalong - prezes Enrem-Połaniec Sp. z o.o., Mirosław 
Orszulak - właściciel Firmy „Sprzętbud”, Mariusz Dudek - prezes Elpologistyka Sp. z o.o. w Połańcu, Magdalena Gondek - dyrektor Departamentu Wsparcia - Grupa 

Azoty KiZChS w Grzybowie, Leszek Kopeć - burmistrz miasta i gminy Staszów oraz Michał Skotnicki - starosta staszowski.

W dniu 26 czerwca br., w Po-
wiatowym Centrum Sportowym w 
Staszowie, odbył się koncert z okazji 
jubileuszu XX – lecia działalności ze-
społów artystycznych „Kleks”. Przed 
licznym gronem miłośników tańca 
swoje umiejętności zaprezentowały 
dzieci i młodzież ze wszystkich kate-
gorii wiekowych „Kleksów”.

Wśród zaproszonych gości byli, 
m.in.: poseł Romuald Garczewski, wi-
cemarszałek województwa świętokrzy-
skiego Kazimierz Kotowski, przewod-
niczący Rady Powiatu Staszowskiego 
Damian Sierant, starosta staszowski 
Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz 
Fąfara, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz, bur-
mistrz miasta i gminy Staszów Leszek 
Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa 
Kondek, dyr. staszowskiego PCS-u An-
drzej Walczowski, a także radni miasta 
i gminy oraz powiatu staszowskiego. 

W swoim wystąpieniu dyrektor i 
choreograf zespołów artystycznych 
„Kleks” Małgorzata Szmyrgała serdecz-
nie podziękowała wszystkim, którzy 

XX lat minęło
jubileusz staszowskich „Kleksów”
wspierali i nadal 
wspierają mło-
dych tancerzy. 
Następnie zapro-
siła wszystkich 
obecnych do 
obejrzenia poka-
zów w wykona-
niu swoich pod-
opiecznych. Po 
zakończeniu wy-
stępów artystycz-
nych dyr. Małgo-
rzata Szmyrgała 
odebrała liczne 
podziękowania 
bukiety kwiatów 
oraz gratulacje.

Tekst i foto: 
Michał Skrętek
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Tancerze zespołu „Kleks” w choreografii „Gdzie jest prezent”. Ciekawa interpretacja choreografii „W cyrku”.

Kwiaty i gratulacje dyr. Małgorzacie Szmyrgale przekazuje  
poseł Romuald Garczewski.

Zaproszeni goście, rodzice z uczniami i pedagodzy podczas uroczystego zakończenia roku.

Wyrazy uznania oraz list gratulacyjny w imieniu starosty Michała Skotnickiego 
oraz własnym dyr. Antoniemu Drozdowi przekazał wicestarosta Tomasz Fąfara.

List gratulacyjny od posła Romualda Garczewskiego 
odczytała dyr. biura poselskiego Lucyna Kozoduj.

Słowa uznania i podziękowania od wicestarosty Tomasza Fąfary  
i  przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie Damiana Sieranta.  

Uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej już na wakacjach
W dniu 23 czerwca br., w auli 

Liceum Ogólnokształcącego im. 
ks. kard Stefana Wyszyńskiego w 
Staszowie odbyło się uroczyste za-
kończenie roku szkolnego Społecz-
nej Szkoły Muzycznej im. Stanisła-
wa Moniuszki w Staszowie.

Uroczystość otworzył dyrektor 
Antoni Drozd, który serdecznie przy-
witał licznie zgromadzonych gości 
oraz podziękował wszystkim, którzy 
wspierali i nadal wspierają działal-
ność Społecznej Szkoły Muzycznej w 
Staszowie. 

Tradycyjnie wręczono statuetki 
„Muzyczny wiolinek”, które są wyra-
zem podziękowania dla osób i insty-
tucji szczególnie zasłużonych dla dzia-
łalności szkoły. W tym roku uhonoro-
wano: naczelnika Wydziału Edukacji w 

Starostwie staszowskim Tadeusza Kar-
dynała, naczelnika Wydziału Promo-
cji Jana Mazankę i dyr. Powiatowego 
Urzędu Pracy Benedykta Kozieła.

N a s t ę p n i e 
wszyscy zebrani 
mieli okazję wy-
słuchać okoliczno-
ściowego koncer-
tu w wykonaniu 
uczniów, którzy 
zaprezentowa l i 
swoje umiejętno-
ści w ciekawych 
aranżacjach muzy-
ki klasycznej oraz 
utworów muzyki 
popularnej. Kulmi-
nacją uroczystości 

było wręczenie świadectw promocyj-
nych oraz ukończenia szkoły.

Tekst: Michał Skrętek
Foto: Jan Mazanka  
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Lider zespołu Weekend Radosław Liszewski.

Lider zespołu Enej Piotr Lolek Sołoducha.

Na zakończenie tegorocznych Szklarek wystąpił 
zespół Blue Café z wokalistką Dominiką Gawędą. Rozbawiona publiczność domagała się bisów.

Zespół Weekend świetnie bawił kilkutysięczną publiczność.

Na scenie zespół Enej.

W czasie koncertu Blue Café.


