W numerze:
• Z obrad sesji Rady Powiatu w Staszowie
• Zakończono kolejne inwestycje drogowe
• Hala i boiska jak nowe
• Wigilia z Metropolitą
• Barbórka po raz „50”
• Ćwiczenia w szpitalu
• Stypendia i odznaczenia
• O szlaku Green Velo
• Muzeum w nowej siedzibie
• Kolejny sukces w Brukseli
• Pamiętnik staszowski odc. 7

Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie dla Was okazją
do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych,
w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości,
a Nowy Rok będzie czasem spełnionych marzeń i nadziei.
Starosta Staszowski

Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Skotnicki

Damian Sierant
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Z prac Rady i Zarządu Powiatu...
Do zaproponowanego porządku
obrad, starosta staszowski Michał
Skotnicki, w imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie, zgłosił trzy dodatkowe projekty uchwał dotyczące: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2016 roku,
wyrażenia zgody na utworzenie
Społecznej Straży Rybackiej i uchwalenia jej regulaminu oraz w sprawie
zmiany Uchwały nr XIII/70/15 z dnia
30.09.2015 roku w sprawie udzielenia pomocy Gminie Oleśnica. Tak
rozszerzony porządek obrad radni
przyjęli jednogłośnie.
W punkcie ,,interpelacje i zapyta-

Obrady sesji, które odbyły się w dniu 15 grudnia 2015 roku, otworzył
i prowadził przewodniczący Rady Damian Sierant.

19. sesja ze ,,Światełkiem”
nia” poruszano, m.in. sprawy: tworzonego aktualnie ,,Kompleksowego
planu rozwoju edukacji”, rozkładu
jazdy autobusów oraz utworzenia
w Koniemłotach dodatkowego przystanku.
Oprócz projektów uchwał zgłoszonych przez starostę Michała Skotnickiego, radni przyjęli pozostałe 5
projektów, które dotyczyły:
1. zmiany Uchwały Nr VII/24/15

2.
3.
4.
5.

Rady Powiatu w Staszowie z dnia
31 marca 2015r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku,
zmian w budżecie na 2015 rok,
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Staszowie na 2016 rok,
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w
Staszowie na 2016 rok,
zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w
Staszowie na 2016 rok.

Posiedzenie sesji rozpoczęto w
klimacie bożonarodzeniowym. Gromada zuchowa ,,Przyjaciele Lasu” z
Zespołu Placówek Oświatowych nr
1 w Staszowie przekazała władzom
powiatu ,,Światełko Pokoju” przywiezione z Zakopanego. Światełko z
rąk harcmistrz Małgorzaty Kałamagi-Pióro i zastępcy dyrektora Anety
Poniewierskiej odebrali: przewodniczący Rady Damian Sierant i starosta
Michał Skotnicki, więcej w artykule
,,Światełko Pokoju”, na ostatniej
stronie.
Przewodniczący Rady Damian Sierant i starosta Michał Skotnicki podziękowali za przekazane Betlejemskie
Światło Pokoju i odwzajemnili złożone życzenia świąteczne.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Światełko pokoju przywiezione z Zakopanego, zostało w dniu 15 grudnia br., przekazane Zarządowi i Radzie Powiatu w Staszowie.
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W dniu 30 listopada br., w sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbyła się
XVIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Staszowskiego. Otworzył ją
i prowadził przewodniczący Rady
Damian Sierant, który po otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum
przedstawił porządek obrad.
W programie znalazł się jeden
projekt uchwały, dotyczący udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Staszów dla Powiatu
Staszowskiego w kwocie 100 tys. zł.,
z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

18. nadzwyczajna
sesja Rady Powiatu
Omówiła go skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, natomiast uzasadnienia przekazania ww. kwoty
dokonał Józef Żółciak – główny księgowy staszowskiego szpitala. Pozyskane fundusze lecznica przeznaczy
na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, tj.: respiratora, dwóch
kardiomonitorów
oraz urządzenia

Początek posiedzenia, od lewej: wiceprzewodniczący Rady Marek Chyla,
przewodniczący Damian Sierant i wiceprzewodniczący Stanisław Walczyk.

Obrady otworzył przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie
Damian Sierant, który na wniosek
starosty staszowskiego Michała
Skotnickiego, zgłoszony w imieniu Zarządu Powiatu, zaproponował dołączenie do 9 projektów
uchwał jednego projektu, co radni zaakceptowali, przegłosowując
tak rozszerzony porządek posiedzenia. Ogółem, podczas obrad
jednogłośnie przyjęto 10 projektów uchwał.
Obrady były również okazją do
wręczenia odznaczeń państwowych

do elektroterapii i terapii laserowej. Przedstawiony projekt przyjęto w głosowaniu jednogłośnie. Po
wyczerpaniu porządku obrad sesji
przewodniczący Damian Sierant zamknął obrady.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Główny księgowy szpitala Józef Żółciak uzasadnił celowość pozyskania funduszy
przez staszowski szpital.

17. sesja z orderami
i resortowych. Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony poseł minionej kadencji Romuald Garczewski. Złotym Medalem za Długoletnią
Służbę uhonorowano Annę Kwiecień, a Medalem Srebrnym Zofię
Kwiecień. Złoty Medal Za Zasługi dla
Pożarnictwa otrzymał Józef Szymański. Brązowym Medalem Za Zasługi
dla Obronności Kraju wyróżniono:
dr. n. med. Macieja Szymańskiego
ze staszowskiego szpitala oraz insp.

Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony poseł minionej kadencji
Romuald Garczewski.

Ewelinę Banasińską i insp. Andrzeja
Sałatę z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w
Starostwie staszowskim. Odznaki
honorowe ,,Za Zasługi dla Ochrony
Zdrowia”, otrzymały: Lucyna Gądek,
Urszula Krześ, Grażyna Sauczek i
Teofila Stępień.
Obecni na obradach: wojewoda
świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba i poseł na Sejm poprzedniej
cd. na następnej str.

Wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba została uhonorowana przez
samorządowców powiatu staszowskiego pamiątkowym grawertonem za
współpracę w latach 2007-2015. Grawerton wręczył starosta Michał Skotnicki,
a kwiaty wicestarosta Tomasz Fąfara.
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Podobny grawerton i kwiaty otrzymał poseł poprzedniej kadencji
Romuald Garczewski.

kadencji Romuald Garczewski serdecznie podziękowali przewodniczącemu Rady Damianowi Sierantowi i staroście staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu, a także radnym
powiatu, dyrektorom jednostek
organizacyjnych powiatu i pracownikom Starostwa za wieloletnią
konstruktywną współpracę zakończoną licznymi inwestycjami, m.in.
w staszowskim szpitalu, w oświacie
ponadgimnazjalnej czy w drogownictwie. Władze powiatu odwzajemniły podziękowania i miłe słowa,
W dniu 28 października br.,
radni powiatu staszowskiego obradowali na 16. nadzwyczajnej
sesji, poświęconej zmianom w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego, wynikającym z udzielenia gminom
pomocy finansowej na remont
dróg i ulic.
Oprócz projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej radni przyjęli pozostałe 4 projekty uchwał, dotyczące
konkretnych zadań:
1. udzielenia z budżetu Powiatu Staszowskiego pomocy finan-

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał prezes PPH Elektrogaz Sp.j.
Józef Szymański.

skierowane pod
adresem samorządowców ziemi staszowskiej,
wręczając wojewodzie Bożentynie Pałce-Korubie i posłowi
Romualdowi
Garczewskiemu
pamiątkowe
grawertony.
Tekst i foto:
Jan Mazanka

Wyróżnionym medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju pogratulował starosta
staszowski Michał Skotnicki.

16. nadzwyczajna sesja ,,drogowa”
sowej w wysokości 108 tys. 150 zł
Gminie Staszów, na dofinansowanie zadania pn. ,,Budowa ulic wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na
Osiedlu Małopolskie w Staszowie II
etap”,
2. udzielenia z budżetu Powiatu Staszowskiego pomocy finansowej w wysokości 140 tys. zł Gminie
Połaniec, na dofinansowanie zadania pn. ,,Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec w 2016 roku”,

Wszystkie 5 projektów uchwał radni przyjęli jednogłośnie.

3. udzielenia z budżetu Powiatu Staszowskiego pomocy finansowej w wysokości 20 tys. 400 zł
Gminie Oleśnica, na dofinansowanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 356017T w miejscowości Oleśnica”,
4. udzielenia z budżetu Powiatu Staszowskiego pomocy finansowej w wysokości 25 tys. 679 zł Gminie Bogoria, na dofinansowanie zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej
cd. na następnej str.
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wraz z podziałem działek, wykupem
– ul. Ogrodowa w Bogorii”.
Wszystkie w/w 4 zadania będą
realizowane w oparciu o środki z
,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata: 2016-2019”. Jak wyjaśnił
starosta staszowski Michał Skotnicki współfinansowanie przez powiat
inwestycji na drogach gminnych
spowoduje wyższą punktację poszczególnych projektów w konkursach wniosków, co zwiększy szanse
pozyskania funduszy. Podobne dofinansowanie, w myśl ustaleń dokonanych na ostatnim konwencie
wójtów i burmistrzów ziemi staszowskiej, powiat staszowski ma
otrzymać od gmin przy realizacji zadań na drogach powiatowych.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Porządek obrad, jakie odbyły się w
dniu 21 października br., na wniosek
wicestarosty Tomasza Fąfary poszerzono o dodatkowy projekt uchwały,
dotyczący określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.
Podczas posiedzenia przegłosowano także pozostałe 6 projektów,
które dotyczyły: • uchwalenia „Rocznego programu współpracy powiatu
staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”, • wyrażenia
zgody na sprzedaż za cenę obniżoną,
w drodze bezprzetargowej, na rzecz
Gminy Połaniec nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Powiatu
Staszowskiego, położonej w Połańcu
przy ul. Ruszczańskiej 24, • wyrażenia
zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Szydłów, •
ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających z obszarów
wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2016 roku, •
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata
2015-2024, • zmian w budżecie na
2015 rok.
Podczas posiedzenia poruszono także temat utworzenia na terenie powiatu staszowskiego punktów bezpłatnej
pomocy prawnej. Zagadnienie to omówił wicestarosta Tomasz Fąfara, który
także odpowiadał na pytania radnych.
Na terenie powiatu staszowskiego,

Starosta staszowski Michał Skotnicki poinformował radnych o ustaleniach konwentu wójtów i burmistrzów ziemi
staszowskiej z dnia 22 października br., jaki odbył się w Starostwie staszowskim z udziałem marszałka Adama
Jarubasa i dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Damiana Urbanowskiego.

Z obrad 15. sesji Rady Powiatu
punkty takie powstaną: w Starostwie
Powiatowym w Staszowie, w Szydłowie, Połańcu, Łubnicach, Oleśnicy,
Osieku, Bogorii oraz Rytwianach. Prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej przysługuje osobie, której
w okresie 12 miesięcy poprzedzających
zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej
pomocy prawnej zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej, posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, posiada ważną legitymację weterana albo
legitymację weterana poszkodowanego, nie ukończyła 26 lat lub ukończyła
65 lat, a także osobom które w wyniku
wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej
znalazły się w sytuacji zagrożenia lub
poniosły straty.
Tekst i foto: Michał Skrętek

O poszerzenie porządku obrad wnioskował
wicestarosta Tomasz Fąfara.

Skarbnik Powiatu Jolanta Piotrowska omówiła, m.in.: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Staszowskiego na lata 2015-2024.
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Podobnie jak w roku ubiegłym, Dzień Edukacji Narodowej w Staszowie
uczczono obradami połączonych sesji Rady Powiatu i Rady Miejskiej
Staszowa. Posiedzenie odbyło się w dniu 16 października br. w auli Zespołu Szkół przy ul. Koszarowej.

14. Uroczysta Sesja Edukacyjna

Obrady prowadzili wspólnie: przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian
Sierant i przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Ireneusz Kwiecjasz.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,,Złoty Medal za Długoletnią
Służbę” otrzymało 21 pedagogów i pracowników szkół z terenu powiatu staszowskiego.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,,Złoty Medal za Długoletnią
Służbę” otrzymało 21 pedagogów i pracowników szkół z terenu powiatu staszowskiego.

Nagrodę Starosty Staszowskiego odbiera dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Staszowie Jan Ungeheuer.

Obrady
prowadzili wspólnie:
przewodniczący Rady Powiatu
Damian Sierant i
przewodniczący
Rady Miejskiej Ireneusz Kwiecjasz,
którzy na wstępie
powitali
zaproszonych gości w
osobach: posłów
na Sejm RP VII kadencji: Mirosława
Pawlaka, Andrzeja Bętkowskiego,
Marka
Kwitka,
Haliny Olędzkiej,
Krzysztofa Lipca
i Romualda Garczewskiego, a także: wiceminister
Obrony Narodowej Beaty Oczkowicz, Marii Rasały
– radcy generalnego w Sekretariacie
Ministra Gospodarki
Janusza
Piechocińskiego,
wojewody świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby
i świętokrzyskiego
kuratora
oświaty
Małgorzaty
Muzoł. Pierwsze
przemówienia wygłosił przewodniczący Damian Sierant, który przypomniał historię
powstania Komisji
Edukacji Narodowej i tworzenia
systemu edukacji
u schyłku XVIII
wieku. Przewodniczący
Damian
Sierant podkreślił
znaczenie nauki i
oświaty dla podtrzymania ducha
narodowego
w
okresie zaborów,
a także podzię-

Przemawia starosta staszowski Michał Skotnicki.

kował pedagogom za obecny trud
kształcenia i wychowania młodego
pokolenia.
Następnie głos zabrał starosta
staszowski Michał Skotnicki, który
przekazując wyrazy wdzięczności
nauczycielom i dyrektorom oraz
pracownikom administracji szkolnej, powiedział, m.in.: ,,Wiem,
że w szkołach na terenie powiatu
staszowskiego nie brakuje nauczycieli wybitnych, o szczególnych
predyspozycjach, pełniących w życiu swoich uczniów rolę autorytetów i przewodników, organizatorów życia i działania zbiorowego
uczniów. Z okazji dzisiejszego święta wszystkim Państwu wyrażam
swoją wdzięczność za zaangażowanie i codzienny trud. Ze swej strony pragnę zapewnić, że jednym z
najważniejszych działań Zarządu
Powiatu Staszowskiego jest i będzie
ciągłe udoskonalanie bazy dydaktyczno – wychowawczej w naszych
placówkach oświatowych. Edukacja to priorytet dla naszego samorządu. Uważam, że każdy kolejny
rok jest lepszy dla naszych szkół.
Na infrastrukturę edukacyjną powiat przeznaczył i w dalszym ciągu
przeznacza znaczne środki finansowe. Jest to kontynuacja cyklu, który rozpoczęliśmy kilka lat temu. …
Szanowni Państwo, w dniu Święta
Polskiej Oświaty chciałbym znaleźć
jak najpiękniejsze słowa, oddające
wdzięczność za waszą pracę, poświęcenie i serce. Życzę wam, by
wasi uczniowie uważali naukę za
cenny dar, który wy im ofiarowujecie. Niech się spełnią wasze marzenia osobiste i zawodowe. Życzę zadowolenia z pracy pedagogicznej,
poczucia ważności wykonywanego
zawodu oraz wdzięczności uczniów,
z którymi dzielicie się swoją wiedzą,
doświadczeniem i dla których jesteście największym autorytetem”.
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Od lewej: Maria Rasała – radca generalny w sekretariacie ministra gospodarki, wicepremiera
Janusza Piechocińskiego, Lucjan Zaczkowski – kustosz Muzeum Ziemi Staszowskiej, Maria
Budzińska - prezes Zarządu Zakładu Odzieżowego „Modar” w Staszowie, świętokrzyski
kurator oświaty Małgorzata Muzoł i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,,Medal Złoty
za Długoletnią Służbę” otrzymało
21 pedagogów i pracowników szkół
z terenu powiatu staszowskiego,
,,Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę” uhonorowano 30 osób
a ,,Medalem Brązowym” 14 osób.
„Medal
Komisji
Edukacji Narodowej” otrzymało
35 pedagogów. Nagrodami Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wyróżniono
12 pedagogów. Starosta
Staszowski przyznał nagrody za szczególne osiągnięcia
w pracy dydaktycznej i wychowawczej, które otrzymało 27 dyrektorów i pedagogów, a burmistrz Staszowa
wyróżnił swoją nagrodą
49 nauczycieli. Akty nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela
mianowanego
otrzymało
11 pedagogów. Ponadto

Trio wokalne: Eliza Tutak, Paulina Chyc i Katarzyna Chodurek.

Lucjan Zaczkowski – wiceprezes
Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego został uhonorowany Odznaką Pamiątkową 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich 1915 – 2015.
Wicepremier, minister gospodarki
Janusz Piechociński okolicznościowy dyplom za finansowe wspieranie

oświaty przyznał Marii Budzińskiej prezes Zarządu Zakładu Odzieżowego „Modar” w Staszowie. W części
artystycznej wystąpiło trio wokalne:
Eliza Tutak, Katarzyna Chodurek i
Paulina Chyc, a monolog satyryczny
wygłosił Grzegorz Sławiński.

Uczestnicy obrad w czasie wręczania medali.

Nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty otrzymało 12 pedagogów i dyrektorów.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Posiedzenie Rady Powiatu w Staszowie odbyło się 30 września br. Do
zaproponowanego przez przewodniczącego Damiana Sieranta porządku
obrad nie zgłoszono uwag, więc po stwierdzeniu quorum, obecni byli
wszyscy radni, przyjęto protokół z poprzedniej sesji.

Radni powiatu
obradowali po raz 13

O planach inwestycyjnych na drogach wojewódzkich
przebiegających przez teren powiatu staszowskiego
poinformował Rafał Ziętal - naczelnik Wydziału
Realizacji Inwestycji w Świętokrzyskim Zarządzie
Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

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

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

W związku z uczestnictwem w
obradach Rafała Ziętala - naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji w
Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach, interpelacje i
zapytania radnych zdominował temat
planowanych inwestycji na drogach
wojewódzkich przebiegających przez
teren powiatu staszowskiego. Według
informacji przekazanych przez naczelnika Rafała Ziętala, m.in.: budowa
obwodnicy Staszowa powinna rozpocząć się już w 2016 roku, inwestycja ta
jest zapisana w wieloletniej prognozie finansowej województwa na lata
2014 – 2020, podobnie jak inwestycje
na drodze nr 764 Kielce – Daleszyce –
Raków, które również zostały ujęte w
w/w prognozie. Ponadto do realizacji
w 2016 roku ujęto remont dwóch odcinków, o dł. po 4 km, na drodze 757:
Mostki – Bogoria i Staszów - Sielec.
Trwają również prace konsultacyjne z

mieszkańcami gminy Bogoria związane z planowaną budową obwodnicy
stolicy gminy, ostatnie spotkanie odbyło się w dniu 18 sierpnia i obecnie
trwa przyjmowanie wniosków i uwag.
Niemniej ta inwestycja nie została zapisana w perspektywie 2014 – 2020,
więc może być realizowana w oparciu
nie o środki unijne, a z rezerw województwa świętokrzyskiego. W planie Zarządu Dróg Wojewódzkich na
2016 rok znalazła się również budowa chodnika o dł. 470 m przy drodze
nr 757 w Kiełczynie. Natomiast ZDW
nie jest bezpośrednio zaangażowany
w planach zmiany przebiegu części
drogi krajowej 777 Połaniec – Osiek, w
związku z poszerzeniem obszaru wydobycia siarki w Kopalni Osiek.
Ponadto radni poruszyli problem
zmiany oznakowania na drodze wojewódzkiej 757 Staszów – Połaniec i
umożliwienie przejazdu na tej trasie

samochodom pow. 12 ton, co wg
naczelnika Ziętala leży w kompetencji
marszałka województwa.
W dalszej części obrad radni przyjęli 7 projektów uchwał, które dotyczyły, m.in.: • udzielenia pomocy finansowej w kwocie 50 tys. zł Gminie
Oleśnica, na budowę wodociągu w
Oleśnicy przy ul. Szkolnej, • udzielenia pomocy finansowej w kwocie 50
tys. zł dla Gminy Połaniec, na budowę
infrastruktury technicznej na terenach
inwestycyjnych, • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Staszowskiego na lata 2015-2024,
• zmian w budżecie na 2015 rok, •
udzielenia pomocy finansowej w kwocie 11 tys. 372 zł Gminie Bogoria, na
realizację programu usuwania azbestu, • udzielenia pomocy finansowej
w kwocie 50 tys. zł Gminie Łubnice, na
zakup agregatu pompowego dla tamtejszej OSP.
Pod koniec posiedzenia, główny
księgowy staszowskiego szpitala Józef Żółciak podziękował członkowi
Zarządu Powiatu, radnemu Jerzemu
Chudemu za bezpłatne przekazanie
i przywiezienie kamienia na podbudowę parkingów i terenów zielonych
przy szpitalu, a także za znalezienie
sponsora, który sfinansował kosztowny remont tomografu komputerowego. Starosta staszowski Michał
Skotnicki poinformował o naborze
osób do pracy w Hutach Szkła Gospodarczego, o czym wraz z dyrektorem PUP w Staszowie Benedyktem
Koziełem, rozmawiał z prezesem Tadeuszem Wrześniakiem w dniu 28
września br., tj. na 3 dni przed obradami sesji.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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Szanowni Państwo!
W dniu 10 listopada br., w Starostwie staszowskim, dokonano odbioru „Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii rozwoju Powiatu
Staszowskiego na lata 2015 – 2020”. Wykonawcą zadania była Firma ,,Projekty
i Opracowania w Zakresie Ochrony Środowiska” z Tarnobrzega.
Pełny tekst prognozy liczącej 109 stron, wraz z załącznikami, w dniu 13 listopada br., został dostarczony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Kielcach i Świętokrzyskiego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, w celu
zaopiniowania i wniesienia ewentualnych uwag. W dniu 15 grudnia br., otrzymaliśmy od ŚPIS w Kielcach – Opinię bez zastrzeżeń projektu pn. ,,Strategia
Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2015 – 2020” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Aktualnie oczekujemy na akceptację lub uwagi od RDOŚ
w Kielcach. Po jej otrzymaniu, ,,Prognoza” wraz z opiniami ŚPIS i RDOŚ, zostanie
zamieszczona na stronie internetowej powiatu. Tym samym rozpoczną się 21-dniowe konsultacje społeczne dokumentu ,,Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata
2015 – 2020”. Po realizacji wymaganych procedur konsultacji, wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku, przyjęcie dokumentu ,,Strategia rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2015 – 2020”, planuje się
w pierwszych tygodniach przyszłego roku.
Z poważaniem
Starosta Staszowski
Michał Skotnicki
Autorka dokumentu „Prognozy oddziaływania
na środowisko dla projektu Strategii rozwoju
Powiatu Staszowskiego na lata 2015 – 2020”.
Anna Szelągiewicz, z tarnobrzeskiej Firmy Projekty
i Opracowania w Zakresie Ochrony Środowiska,
omówiła dokument podczas posiedzenia Zarządu
Powiatu w Staszowie, w dniu 13 listopada br.
W czasie spotkania analizie poddano, m.in. wpływ
na środowisko nowo budowanych dróg, w tym
obwodnicy Staszowa, od lewej: dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych w Staszowie Rafał Suska,
starosta staszowski Michał Skotnicki i autorka
,,Prognozy” Anna Szelągiewicz.

Podczas dyskusji nad dokumentem prognozy od lewej: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Rafał Suska, przewodniczący Zarządu Powiatu,
starosta Michał Skotnicki, Anna Szelągiewicz i członkowie Zarządu Powiatu: Janusz Bąk, Adam Siekierski i Jerzy Chudy.
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W dniu 22 października br. w Starostwie staszowskim, odbyło się spotkanie władz powiatu oraz wójtów i burmistrzów z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem i dyrektorem Świętokrzyskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Damianem Urbanowskim, w celu
omówienia najbliższych perspektyw dotyczących inwestycji drogowych.

Drogowy ,,konwent” w Starostwie

Gości powitał i spotkanie otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, poprosił o bieżące śledzenie
terminów składania fiszek projektowych i wniosków w poszczególnych konkursach.

Spotkanie otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki, który poinformował o wstępnych uzgodnieniach
z gminami odnośnie ich partycypacji
finansowych w przebudowie odcinków
dróg powiatowych w 2016 roku w ramach ,,Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019”. Ogółem, na przyszły
rok zaplanowano remont 6 km 200 m
dróg powiatowych o łącznej wartości
4 mln 452 tys. zł, z czego połowa środków tj. 2 mln 226 tys. zł ma pochodzić
z w/w programu a drugą połowę solidarnie uzupełnią powiat i poszczególne
gminy. Analogiczna sytuacja planowana
jest w przypadku wnioskowania przez
samorządy gminne o dofinansowanie
remontu dróg gminnych, co zapewni
uzyskanie wyższej punktacji i podniesie
szanse uzyskania dofinansowania. Marszałek Adam Jarubas, poprosił o bieżące śledzenie terminów składania fiszek
projektowych i wniosków w poszczególnych konkursach, a także o stały kontakt
z Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który m.in. zajmuje się oceną merytoryczno-techniczną projektów oraz
ich wdrażaniem. Marszałek zaapelował
także o stworzenie kompleksowej obsługi inwestorów, szczególnie w gminach
posiadających tereny inwestycyjne.

756 Stopnica-Szydłów–Raków i 757
Stopnica-Staszów-Opatów
zaplanowano remonty cząstkowe nawierzchni
i wybranych obiektów inżynieryjnych.
Trwają również prace konsultacyjne z
mieszkańcami gminy Bogoria związane z planowaną budową obwodnicy
stolicy gminy. W planie Zarządu Dróg
Wojewódzkich na 2016 rok, znalazła
się również budowa chodnika o dł.
470 m przy drodze nr 757 w Kiełczynie. Ponadto, poruszono problem zniesienia zakazu poruszania się na drodze
wojewódzkiej 764 Staszów–Połaniec
samochodom pow. 12 ton, co, wg dyr.
Damiana Urbanowskiego, na obecną chwilę nie jest możliwe. Natomiast
wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy

Dyrektor ŚZDW w Kielcach Damian Urbanowski poinformował o planach inwestycyjnych
na 2016 rok, na drogach wojewódzkich przebiegających przez powiat staszowski.

Dyrektor ŚZDW
w Kielcach Damian
Urbanowski poinformował o planach
inwestycyjnych na 2016 rok,
z których wynikało,
że budowa obwodnicy Staszowa
Od lewej: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Rafał Suska, skarbnik
powinna rozpocząć
powiatu staszowskiego Jolanta Piotrowska i wicestarosta Tomasz Fąfara.
się już w 2016
roku.
Inwestycja
ta jest zapisana w
wieloletniej
prognozie finansowej
województwa na
lata 2014 – 2020 i
zapewne będzie realizowana dwuetapowo. Ponadto, w
planach na w 2016
rok, ujęto remont
dwóch odcinków,
Po spotkaniu, rozmawiano także o perspektywach remontu
o dł. po 4 km, na
drogi wojewódzkiej 756 Stopnica-Szydłów.
drodze 757: Mostki
– Bogoria i Staszów – Sielec, budowę ziemi staszowskiej, otrzymują z Zarząścieżki rowerowej wzdłuż drogi woje- du Dróg Wojewódzkich specjalne zewódzkiej 764 od Chańczy do Staszowa zwolenia, na prowadzenie transportu
i dalej w kierunku Połańca. Podobną samochodowego pow. 12 ton na w/w
ścieżkę planuje się wzdłuż drogi woje- drodze. Spotkanie podsumował starowódzkiej 756 od Szydłowa do Rakowa. sta staszowski i podziękował wszystkim
Natomiast w roku przyszłym i w latach za przybycie.
Tekst i foto: Jan Mazanka
następnych na drogach wojewódzkich

11
W dniu 8 października br., dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie
Powiatu Staszowskiego w 2015
roku”, współfinansowanej w ramach „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych”.
Prace w ramach ww. inwestycji były
prowadzone na terenie pięciu gmin tj.:
1. W gminie Oleśnica, gdzie dokonano przebudowy odcinka o długości 655 m drogi powiatowej w Oleśnicy przy ul. Szkolnej. Przebudowie poddano: nawierzchnię jezdni, chodnik z
kostki brukowej betonowej, pobocze
utwardzono materiałem kamiennym,
zmodernizowano odwodnienie drogi
a także oznakowanie pionowe i poziome.
2. W gminie Staszów, gdzie
przebudowano drogę powiatową w
Sztombergach, na odcinku o dł. 786
m. Prace obejmowały przebudowę
nawierzchni jezdni, chodnika z kostki
brukowej betonowej i odwodnienia,
utwardzenie pobocza materiałem kamiennym, oznakowanie pionowe i
poziome. W gminie Staszów podobne
prace wykonano na drodze powiatowej w Koniemłotach. Zmodernizowano odcinek o długości 488 m.
3. W gminie Połaniec, gdzie
przebudowano 1 250 m drogi powiatowej w Ruszczy. Wykonano m.in.:
nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodnik z kostki brukowej
betonowej, renowację odwodnienia,
pobocze utwardzono materiałem kamiennym, wykonano także oznakowanie pionowe i poziome.
4. W gminie Rytwiany, dokonano przebudowy 934 metrowego w
Strzegomiu. Wykonano, m.in.: chodnik z kostki brukowej betonowej, renowację odwodnienia, oznakowanie
pionowe i poziome.

Zakończono kolejne inwestycje

W Oleśnicy, na ul. Szkolnej, od lewej: kierownik budowy Zdzisław Lis, wicestarosta Tomasz Fąfara, właściciel
Firmy „DYLMEX” Tomasz Dyl, starosta staszowski Michał Skotnicki członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy i
inspektor nadzoru Jacenty Szymczyk.

5. W gminie Bogoria przebudowano 1 800 metrowy odcinek drogi
powiatowej w Woli Malkowskiej.
Prace obejmowały, m.in.: nawierzchnię jezdni, renowację odwodnienia
oraz utwardzenie pobocza.
Łączna wartość wykonanych zadań to 2 mln 555 tys. 747 zł. W

tym: 1 mln 277 tys. 105 zł. stanowiła
dotacja z budżetu państwa, a 1 mln
278 tys. 642 zł. pochodziło z budżetu powiatu staszowskiego i gmin na
terenie których inwestycje były realizowane.
Tekst i foto: Adam Jur
Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie

W Ruszczy, podczas odbioru końcowego zmodernizowanych odcinków dróg powiatowych.

Jeden z wyremontowanych odcinków drogi powiatowej w Ruszczy.

W ramach prac modernizacyjnych poprawiono m.in. oznakowanie
przejść dla pieszych.
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W listopadzie br., Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, zakończył
realizację kolejnych inwestycji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dzięki pozyskaniu kolejnej w tym roku dotacji, udało się zrealizować następujące zadania:

Oddano kolejne 3 odcinki

1. Remont drogi powiatowej nr
0815T Trzcianka - Szwagrów – Niekurza o długości 650 m, wartość robót 84
tys. 436 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej Szczeglice – Moszyny, o długości
187 m, wartość robót 93 tys. 476 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej Gacki – Dobrów, o długości 550 m,
wartość robót 103 tys. 487 zł.

Łącznie w bieżącym roku, w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych,
zrealizowano zadania o wartości 1 mln
940 tys. 868 zł, kwota dotacji na ten cel
to 1 mln 420 tys. 398 zł, tj. 73%. Natomiast wartość wszystkich inwestycji
zrealizowanych na drogach powiatowych w 2015 roku, zamknie się kwotą
4 mln 798 tys. 915 zł, z czego z różnych
źródeł zewnętrznych pozyskano łączną

Przebudowana droga powiatowa Szczeglice – Moszyny, na odcinku 187 m.

W dniu 6 października 2015 roku
odbył się odbiór kolejnego zadania
realizowanego w zakresie remontu powiatowych obiektów sportowych, w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej.
Zadanie to dotyczyło „Remontu
boiska do piłki siatkowej i urządzeń
lekkoatletycznych przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Staszowie” i obejmowało: wymianę ogrodzeń boiska do piłki
ręcznej i boiska do piłki siatkowej oraz
wykonanie nowej warstwy ścieralnej
boisk, remont rzutni do rzutu kulą, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej
na bieżni z sześcioma torami oraz na
bieżniach do skoku w dal. Wyremontowano również korytarz, łączący halę
sportową z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi.
Zadanie na łączną kwotę 241 173
zł realizowane było w okresie od 21
lipca do 30 września br. Pozyskane na
ten cel dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki wyniosło 120 tys.
586 zł, zaś dofinansowanie z budżetu miasta i gminy Staszów 47 tys. zł.
Pozostałą część kosztów w wysokości
73 tys. 584 zł pokryto z budżetu po-

kwotę 3 mln 724 tys. 337 zł, tj. 78%.
Dotacje pochodziły ze środków budżetu państwa oraz samorządów gmin:
Bogoria, Łubnice, Szydłów, Rytwiany,
Oleśnica, Połaniec i Staszów, w ramach
uzgodnień z powiatem staszowskim
odnoście wzajemnych inwestycji na
drogach gminnych i powiatowych, co
zwiększa szanse pozyskania środków
zewnętrznych. Ponadto Nadleśnictwo
Staszów sfinansowało zadania realizowane na drogach powiatowych kwotą
311 tys. 236 zł. Dzięki w/w działaniom
i współpracy, w 2015 roku, udało się
przebudować i wyremontować drogi
powiatowe o łącznej długości 16,6 km.
Tekst i foto: Paweł Krakowiak

Przebudowana droga powiatowa Gacki – Dobrów, na odcinku 550 m.

Dokonano odbioru końcowego
obiektów sportowych
wiatu staszowskiego.
Wykonawcą ww. prac
remontowych
była
firma „Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba” z Koniemłotów. Jednocześnie w staszowskim
LO realizowane było
zadanie o wartości 40
tys. 372 zł pn. ,,Remont
odwodnienia
placu szkolnego oraz
usuwanie
skutków
stagnacji wody opadowej”. Wykonawcą
zadnia był Zakład Remontowo-Budowlany
z Rybitw. Środki na
w/w zadanie pochodziły z budżetu powiatu staszowskiego.
Tekst: Magdalena Fila
Foto: Michał Skrętek

Dyr. Anna Karasińska zaprezentowała staroście staszowskiemu Michałowi
Skotnickiemu rezultaty prac remontowych boisk. Z lewej: naczelnik Wydziału
Inwestycji Magdalena Fila i insp. Bożena Mazur.

Wyremontowane obiekty sportowe w dniu odbioru końcowego.
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W dniu 28 września 2015 roku
dokonano odbioru końcowego
,,Remontu hali sportowej oraz
dwóch boisk wielofunkcyjnych
przy Zespole Szkół im. Oddziału
Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu” zrealizowanego w zadaniu
pn.: ,,Remont powiatowych obiektów sportowych w ramach programu modernizacji infrastruktury
sportowej”.

Odnowiona hala sportowa Zespołu Szkół
w Połańcu, m.in.: wymieniono okna, pomalowano
ściany, sufit i parkiet.

Sztuczna murawa po remoncie.

Kolejne posiedzenie Zespołu do
Spraw Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Staszowskiego na lata
2015–2022 odbyło się w dniu 22
października br.

Spotkanie, pod nieobecność wicestarosty Tomasza
Fąfary, prowadził Ryszard Stachura – naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

W pierwszej części dokonano podsumowania zakończonego etapu prac
nad ustaleniem diagnozy problemów
społecznych powiatu staszowskiego.

Hala i boiska jak nowe

W
ramach
umowy wykonano
remont wnętrza
hali
sportowe,
polegający na wymianie okien, malowaniu ścian, sufitu oraz podłogi
wraz z zapleczem
na sprzęt sportowy.
Odnowiono
również
zespół
trzech sanitariatów, składających
Komisja w czasie odbioru inwestycji.
się z pomieszczenia szatni, pryszniców, korytarza i do piłki nożnej i ręcznej wymieniono
WC. Wymieniono okładziny ścian sztuczną trawę oraz siatkę stanowiąi podłóg, drzwi, osprzęt elektrycz- cą ogrodzenie. Boisko do piłki siatkony i sanitarny. Umowa obejmowała wej i koszykówki zostało odnowione
również remont dwóch boisk, nale- poprzez pomalowanie nawierzchni.
żących do Zespołu Szkół. Na boisku Wymieniono część siedzisk na trybunach oraz pomalowano drewniane ławki. Koszt zadania to: 457 tys.
544 zł, z czego dofinansowanie z
Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozyskane przez Powiat Staszowski,
wyniosło 216 tys. 318 zł, a z Gminy
Połaniec – 59 tys. 952 zł. Pozostałą
część kosztów w kwocie 181 tys. 274
zł sfinansowano z budżetu Powiatu
Staszowskiego.
Wymieniono część trybun.

Tekst i foto: Mariusz Fijałkowski

Strategia społeczna w opracowaniu

Od lewej: dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt Kozieł, rzecznik prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Staszowie asp. Mariusz Domagała, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Anna Ogórek, naczelna pielęgniarka staszowskiego szpitala Izabela Ostrowska i insp. Radosław Chynek
z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

W części drugiej dyskusja dotyczyła
analizy SWOT, misji, wizji strategii oraz
określenia celów strategicznych i operacyjnych. Po zakończeniu prac nad
projektem dokumentu, zostanie on

przekazany do konsultacji społecznych,
a następnie przedłożony Radzie Powiatu do uchwalenia.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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Posiedzenie, które prowadził szef
PZZK wicestarosta Tomasz Fąfara,
odbyło się w Starostwie staszowskim w dniu 30 września br.
Po omówieniu wniosków z poprzedniej narady, dokonano oceny
przebiegu tegorocznego letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zapewnienia bezpieczeństwa na rzekach
i akwenach wodnych. Informację dotyczącą przebiegu akcji ,,Bezpieczne Wakacje” przedstawili: zastępca komendanta powiatowego PSP w Staszowie
bryg. Jarosław Pławski, zastępca komendanta powiatowego policji mł.
insp. Ryszard Komański i powiatowy
inspektor sanitarny Bożena Głaz.
Z przedstawianych informacji wynikało, że tegoroczne lato przebiegło
raczej spokojnie, chociaż zdarzały się
przypadki utonięć na Zalewie Chańcza.
W kolejnym punkcje obrad bryg. Jarosław Pławski poinformował o przebiegu ćwiczeń dowódczo–sztabowych
przeprowadzonych w dniach 14-16
września br. na terenie elektrowni w
Połańcu. W ćwiczeniach pod kryptoni-

Obradował Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego

Od lewej: insp. Andrzej Sałata z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie
staszowskim, wicestarosta Tomasz Fąfara - szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i starosta
staszowski Michał Skotnicki.

mem „ENERGIA 2015”, mających na
celu doskonalenie współdziałania różnych służb w sytuacjach kryzysowych,
udział wzięło 236 funkcjonariuszy, w
tym: 145 policjantów, 85 strażaków
i 6 osób obsługi specjalistycznego
sprzętu. Podsumowano także ćwicze-

Informację dotyczącą przebiegu akcji ,,Bezpieczne Wakacje”
przedstawił zastępca komendanta powiatowego PSP w Staszowie
bryg. Jarosław Pławski, drugi z lewej.

Obrady Powiatowej
Rady Zatrudnienia
W dniu 14 października 2015
roku, w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Staszowie odbyło się posiedzenie
Powiatowej Rady Zatrudnienia, które prowadziła przewodnicząca, wójt
gminy Łubnice Anna Grajko.
Porządek posiedzenia obejmował
informacje dotyczące bieżącej sytuacji na lokalnym rynku pracy i realizacji aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu w latach 2011-2015 r. Jak
poinformował dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt
Kozieł, w końcu września 2015 roku,
w powiecie staszowskim zarejestrowanych było 2 934 osób a stopa bezrobocia według stanu na dzień 30
sierpnia 2015 r., wynosiła 9,6 %. Od

nia symulacyjne zdarzenia masowego,
przeprowadzone dzień wcześniej, bo
29 września br., przez Samodzielny
Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Staszowie i Komendę
Powiatową PSP.
Tekst i foto: Jan Mazanka

W posiedzeniu udział wzięli: komendanci i inspektorzy powiatowi, przedstawiciele gmin
ziemi staszowskiej, zgodnie z kompetencjami w zakresie zarządzania kryzysowego oraz
reprezentanci jednostek organizacyjnych powiatu i Nadleśnictwa Staszów.

końca stycznia 2015 roku, liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach
utrzymuje się bez większych tendencji
spadkowych lub wzrostowych w granicach od 571 osób w miesiącu styczniu
do 573 osób w miesiącu wrześniu br.
Wśród osób bezrobotnych na terenie
powiatu dominują zdecydowanie dwie

grupy osób w szczególnej sytuacji na
rynku pracy: osób do 30 roku życia
(1 217 osób) oraz osób długotrwale
bezrobotnych (1 284 osoby), dlatego
też główne działania PUP w Staszowie
skierowane są do tych grup wiekowych.
Tekst i foto: Paulina Majczak

Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia, pierwszy z prawej, starosta staszowski Michał Skotnicki.
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W dniu 29 października br. wicepremier Janusz Piechociński złożył kilkugodzinną nieoficjalną wizytę w Starostwie Powiatowym w Staszowie.
Przejeżdżając przez ziemię staszowską, wstąpił do starosty Michała Skotnickiego, a podczas spotkania pytał, m.in. o ostateczne rozwiązanie problemu z dalszą hodowlą bizonów w Kurozwękach i zawarte w tej sprawie
porozumienie z Ministerstwem Środowiska.

Wizyta Wicepremiera

Produkcja Hut Szkła Gospodarczego prezesa Tadeusza Wrześniaka była
promowana przez wicepremiera Janusza Piechocińskiego nie tylko poza
granicami kraju, ale także w holu Ministerstwa Gospodarki w Warszawie. Od
lewej: Jan Marcin Popiel, starosta staszowski Michał Skotnicki i wicepremier,
minister gospodarki Janusz Piechociński, foto z 22 lipca 2015 roku.

Wicepremier Janusz Piechociński poinformował również o swoich
dotychczasowych działaniach, mających na celu promocję polskiego
eksportu, między innymi produkcji
W dniu 14 października br., w
sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbył się
Konwent Wójtów i Burmistrzów
Powiatu Staszowskiego.
W spotkaniu, któremu przewodniczył wójt gminy Bogoria Władysław
Brudek, uczestniczyli także starosta
staszowski Michał Skotnicki oraz Jerzy Chudy – członek Zarządu Powiatu
Staszowskiego.
Obrady rozpoczęto od omówienia
możliwości powołania i współfinansowania Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji. Korzyści oraz aktualne
możliwości w zakresie funkcjonowania instytucji, w oparciu o obecną kadrę dydaktyczną przedstawili radny
Andrzej Poniewierski – nauczyciel z
Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie oraz Paulina Mielnik
– szkolny organizator rozwoju edukacji. Następnie przedyskutowano,
m.in. kwestie: lokalizacji na terenie
powiatu staszowskiego bezpłatnych punktów pomocy prawnej, w
tej sprawie głos zabrał sekretarz powiatu Jan Sikora, który szczegółowo
omówił cele, zadania oraz obowiązki,
jakie spoczywają na samorządach, w
związku z powołaniem ww. punktów
pomocy. Podczas obrad konwentu

problemu na szczeblu ministerialnym i Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska i zaprosił wicepremiera
do zwiedzenia hodowli i samego Zespołu Pałacowego w Kurozwękach.
Wicepremier Janusz Piechociński,
któremu towarzyszyła małżonka
Halina, z uznaniem ocenił dorobek

Podczas spotkania w starostwie staszowskim, od lewej: wicestarosta Tomasz Fąfara,
starosta staszowski Michał Skotnicki, Halina Piechocińska i wicepremier, minister gospodarki
Janusz Piechociński.

Hut Szkła Gospodarczego w krajach Emiratów

Arabskich.
Starosta Michał Skotnicki jeszcze
raz podziękował wicepremierowi Januszowi Piechocińskiemu za pomoc
w trakcie negocjacji ,,bizoniego”

Jana Marcina Popiela, zarówno jeśli
chodzi o samą hodowlę bizonów,
jak też w obszarze uratowania od
zniszczenia i zagospodarowania tak
cennego zabytku, jakim jest XIV-wieczny pałac w Kurozwękach.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Kolejne obrady konwentu
zasygnalizowano również możliwość
przystąpienia samorządów powiatu
staszowskiego do opracowania Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej. W dalszej części obrad konwentu starosta
staszowski Michał Skotnicki zwrócił
uwagę na możliwość wspólnego, w
porozumieniu z parafiami, starania
się o fundusze unijne, z przeznacze-

niem na rewitalizację zabytkowych
obiektów sakralnych.
W punkcie
dotyczącym Gminnych Programów
Rewitalizacji, szczegółowego omówienia stanu ich zaawansowania, w
zakresie infrastruktury drogowej, dokonał Rafał Suska – dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Obradom konwentu przewodniczył wójt gminy Bogoria Władysław Brudek, wspólnie ze starostą staszowskim
Michałem Skotnickim.
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W piątek, 9 października br., podczas spotkania Staszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jakie odbywało się w sali balowej pałacu w
Kurozwękach, korzystając z okazji, prezes Zespołu Pałacowego Sp. z o.o.
Michał Popiel de Boisgelin poinformował o zakończeniu redakcji oficjalnego komunikatu kończącego blisko dwuletnią batalię o uratowanie hodowli bizonów.

Komunikat gotowy!!!

kilka razy, dzięki
czemu osiągnięto
satysfakcjonujący
obydwie
strony
kompromis. Podstawowe założenie
wypracowanego
dokumentu dotyczy zezwolenia na
dalszą hodowlę,
przez co najmniej
15 lat, stada liczącego 85 szt. Niemniej
założono
możliwość zwiękStarosta staszowski Michał Skotnicki odbiera z rąk prezesa Michała Popiela de
Boisgelin grafikę Wojciech Gersona, w dowód wdzięczności za działania na rzecz szenia liczby osobzachowania stada bizonów w Kurozwękach.
ników, w związku
Ze strony Ministerstwa Środowi- z nieograniczoną obecnie możliwoska rozmowami kierował podsekre- ścią zbytu mięsa bizoniego do krajów
tarz stanu, główny konserwator przy- Europy Zachodniej, co poprawi renrody dr n. praw. Piotr Otawski, z któ- towność hodowli i umożliwi stworzerym prezes Michał Popiel de Boisgelin nie dodatkowych miejsc pracy.
Prezes Michał Popiel de Boisgelin,
spotykał się w ostatnich miesiącach

w serdecznych słowach podziękował
staroście staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu za pomoc podczas
całego okresu odwołań od decyzji
likwidującej hodowlę i negocjacji
na różnych szczeblach administracji, począwszy od województwa,
po Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Gospodarki. Prezes Popiel
przypomniał starania, jakie starosta
Michał Skotnicki rozpoczął jeszcze w
poprzedniej kadencji, kiedy to pełnił
funkcję wicestarosty, po wizytę w
dniu 22 lipca br. w Warszawie i spotkanie w wicepremierem, ministrem
gospodarki Januszem Piechocińskim.
W dowód wdzięczności starosta Michał Skotnicki otrzymał od prezesa
Michała Popiela de Boisgelin kopię
grafiki Wojciecha Gersona przedstawiającą pałac w Kurozwękach, z poł.
XIX w.
Prezes Michał Popiel de Boisgelin
słowa podziękowań skierował również pod adresem wszystkich mieszkańców ziemi staszowskiej i innych
regionów województwa oraz kraju,
którzy w różny sposób wspierali starania o utrzymanie hodowli, m.in.
poprzez składanie pod petycją podpisów, których uzbierało się ponad 15
tysięcy.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Członkowie Staszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z zadowoleniem wysłuchali informacji o uzyskaniu zezwolenia na dalszą hodowlę. Z prawej: wicestarosta Tomasz Fąfara.

Trochę historii, w dniu 22 lipca br, podczas spotkania w Ministerstwie Gospodarki,
od lewej: właściciel Zespołu Pałacowego w Kurozwękach Jan Marcin Popiel, starosta
staszowski Michał Skotnicki i wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

W dniu 19 września br., w Zespole Pałacowym w Kurozwękach gościła TVP
Kielce, tworząc materiał dotyczący ówczesnego stanu negocjacji z Ministerstwem
Środowiska. Starosta staszowski Michał Skotnicki wyraził przekonanie, że bizony nadal
pozostaną w Kurozwękach, co wiąże się z kontynuacją zatrudnienia ponad 80 osób.
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Amerykańskie bizony na kurozwęckich pastwiskach mogą się paść spokojnie. Foto z 9 października br., w dniu oficjalnego zakończenia redakcji komunikatu w sprawie
zezwolenia na dalszą hodowlę.

Święto pracowników opieki

W dniu 18 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Wysokach Dużych, w gminie Bogoria miała miejsce uroczystość z okazji ,,Dnia Pracownika Socjalnego” oraz ,,25-lecia powstania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii”.
Gospodyniami spotkania były: Anna Czerwiec – kierownik OPS i Anna Krasa – dyrektor Domu Opieki Społecznej w
Pęcławicach Górnych. Władze powiatu staszowskiego reprezentowali: starosta staszowski Michał Skotnicki, członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy i dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie Anna Ogórek, którzy obydwu paniom wręczyli listy gratulacyjne, kwiaty i upominki promocyjne. Słowa
uznania pod adresem kierownictwa obydwu placówek i ich
pracowników złożył także wójt gminy Bogoria Władysław
Brudek. Wyróżniający się pracownicy OPS w Bogorii i DPS w
Pęcławicach Górnych zostali wyróżnieni dyplomami i listami,
a spotkanie zakończono poczęstunkiem i dużym okolicznościowym tortem.

Podczas sesji Rady Gminy Szydłów, która odbyła
się w dniu 30 września br., starosta staszowski Michał
Skotnicki podziękował Kołu Gospodarstw Wiejskich
w Kotuszowie za przygotowanie stoiska, promującego ziemię kotuszowską, podczas tegorocznego ,,Święta Śliwki”.

Starosta uhonorował
wystawców

Tekst: Jan Mazanka. Foto: Marcin Surmański

Puchar i nagrodę z rąk starosty staszowskiego Michała Skotnickiego odebrała
Ewa Niedźwiecka.

Na obchodach, władze powiatu staszowskiego reprezentowali: starosta staszowski
Michał Skotnicki, członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy i dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie Anna Ogórek.

W konkursie stoisk, ekspozycja ta zdobyła III miejsce.
Starosta Michał Skotnicki, na ręce Ewy Niedźwieckiej przekazał puchar i ufundowaną przez siebie nagrodę pieniężną, z życzeniami dalszych sukcesów wystawienniczych,
a także w szerokiej działalności Koła.
Tekst: Jan Mazanka. Foto: Piotr Walczak

18
Tradycyjne uroczystości ,,Barbórkowe” górników siarkowych Grupy
Azoty Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki ,,Siarkopol” SA w Grzybowie, odbyły się w dniu 4 grudnia br., w reprezentacyjnych salach Hotelu
,,Lord” w Staszowie.

,,Barbórka” po raz 50

Oficjalne przemówienie wygłosił prezes Zarządu
Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA w Grzybowie
Marian Kosowicz.

Poczty sztandarowe Grupy Azoty Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki ,,Siarkopol” SA w Grzybowie.

Przemawia wojewoda świętokrzyski
Bożentyna Pałka-Koruba.

Wśród zaproszonych gości, od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, przewodniczący Rady Powiatu
w Staszowie Damian Sierant, poseł na Sejm RP Kazimierz Kotowski, wojewoda świętokrzyski
Bożentyna Pałka-Koruba, burmistrz Staszowa Leszek Kopeć i zastępca burmistrza dr Ewa Kondek.

Wśród zaproszonych gości w ,,Barbórkowej” gali uczestniczyli, m.in.:
poseł na Sejm RP Kazimierz Kotowski,
wojewoda świętokrzyski Bożentyna
Pałka-Koruba, a także prezesi spółek
kooperujących z ,,Siarkopolem” oraz
przedstawiciele samorządów ziemi
staszowskiej, na czele z: przewodniczącym Rady Powiatu w Staszowie Damianem Sierantem i starostą staszowskim
Michałem Skotnickim. Zarząd Spółki
Grupy Azoty SA w Tarnowie reprezentowała delegacja, której przewodniczył
wiceprezes Marek Kapłucha, pełniący
także funkcję przewodniczącego Rady
Nadzorczej Grupy Azoty ,,Siarkopol”.
Oficjalne przemówienie wygłosił prezes
Zarządu Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA w Grzybowie Marian Kosowicz,
który przedstawił plany rozwoju Spółki na najbliższy rok oraz przypomniał
osiągnięcia z minionych 11 miesięcy, na

czele z oddaniem, w dniu 1 lipca br. w
Kopalni Osiek, nowoczesnej instalacji
do pastylkowania siarki.
Jak co roku wręczono odznaczenia
państwowe i resortowe, górniczą szpadę, kordy i czaka. Wśród uhonorowanych Kordem Górniczym znalazł się starosta staszowski Michał Skotnicki, który
to wyróżnienie odebrał wspólnie z wiceprezesem Grupy Azoty SA Markiem
Kapłuchą. Ponadto Honorowe Kordy
otrzymali: Piotr Choina i Janusz Jawor.
Natomiast Honorowym Czakiem Górniczym wyróżniono: Witolda Szypińskiego – wiceprezesa Zarządu, dyrektora
generalnego Grupy Azoty SA, Rafała
Łysiaka – burmistrza miasta i gminy
Osiek oraz Zygmunta Bąka, Jadwigę Foremniak, Alicję Kordowską-Krawiecką,
Martę Mazur i Włodzimierza Strojnego. Wręczono jedną Honorową Szpadę
Górniczą, którą odebrał Grzegorz Pie-

Gratulacje i życzenia górnikom ,,Siarkopolu” składa
poseł na Sejm RP Kazimierz Kotowski.

Przemawia starosta staszowski Michał Skotnicki.
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trzyk. Medalem Złotym za Długoletnią
Służbę odznaczono: Jana Kaczmarskiego, Edwarda Kazimierskiego i Jana Serwatkę, Medalem Srebrnym Krzysztofa
Kaczmarskiego, a Medalem Brązowym
Agnieszkę Kopeć. Honorową Odznakę
,,Zasłużony dla Górnictwa Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymali: Leszek Cecot, Ryszard Karcz, Andrzej Karpiński,
Jarosław Kozioł i Robert Maciejski. Odznaką ,,Zasłużony dla Siarki w Grzybowie” wyróżniono: Waldemara Bochnaka, Zbigniewa Cieślika, Stefana Dygułę,
Tadeusza Kołbuca, Annę Koniec, Marcina Miskę, Leszka Nowaka, Mariusza
Myśliwca, Zbigniewa Strzeleckiego,
Adama Tokarskiego i Donatę Wielgus.
Złotą Odznaką Honorową ,,Zasłużony

Honorowe Czako Górnicze z rąk prezesa Mariana
Kosowicza odbiera Alicja Kordowska-Krawiecka.

Starosta staszowski Michał Skotnicki odbiera honorowy kord górniczy z rąk prezesa Zarządu Grupy Azoty KiZChS
,,Siarkopol” SA w Grzybowie Mariana Kosowicza. Z lewej: wiceprezes Grupy Azoty SA Marek Kapłucha,
także wyróżniony honorowym kordem.

Wręczono jedną Honorową Szpadę Górniczą, którą
odebrał Grzegorz Pietrzyk.

Złotą Odznaką Honorową ,,Zasłużony dla Ratownictwa
w Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego” i medalem
okolicznościowym wyróżniono prezesa Mariana Kosowicza.

Medale za Długoletnią Służbę wręczała wojewoda świętokrzyski Bożentyna
Pałka-Koruba.

dla Ratownictwa w Ratowniczej Stacji
Górnictwa Otworowego” wyróżniono
prezesa Mariana Kosowicza, natomiast
Honorowe Odznaki otrzymali: Maciej
Grzybowski, Robert Kurgan, Tadeusz
Kos, Roman Golonka i Piotr Błachut.
Ponadto członkom Drużyny Ratownictwa Górniczego Grupy Azoty KiZChS
,,Siarkopol” SA w Grzybowie przekazano gratulacje za zajęcie pierwszego
miejsca w I Ogólnopolskich Zawodach
Ratowników Górnictwa Otworowego o
Puchar Prezesa Zarządu PGNiG SA. W
skład drużyny wchodzili: Andrzej Cieślik, Wojciech Sagan, Robert Kurgan,
Leszek Kosik, Piotr Błachut, Krzysztof
Kukiełka, Arkadiusz Machowski, Tadeusz Kos i Roman Golonka.

Pod koniec uroczystości oczytano
list od prezydenta
RP Andrzeja Dudy
i premier Beaty
Szydło, a liczne delegacje przekazały na ręce prezesa
Mariana Kosowicza
kwiaty i pamiątkowe upominki. Jak
co roku, siarkową
,,Barbórkę” zakończono
,,Karczmą
piwną”.
Tekst: Jan Mazanka
Foto:
Sławomir Rakowski

W czasie wręczania Honorowych Odznak ,,Zasłużony dla Górnictwa
Rzeczypospolitej Polskiej”.

Wręczono 5 Honorowych Odznak ,,Zasłużony dla Ratownictwa w Ratowniczej
Stacji Górnictwa Otworowego”.
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Zapewne pierwsza wieczerza wigilijna w tym roku w Staszowie, jaka
odbyła się w dniu 7 grudnia br. w gronie pracowników spółki GMC, na
długo pozostanie w pamięci jej uczestników. Wśród zaproszonych gości
był bowiem arcybiskup, metropolita lwowski ks. dr Mieczysław Mokrzycki, który tę funkcję sprawuje od 2008 roku. Poprzednio, w 1996 roku,
ksiądz arcybiskup został osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II, a
po jego śmierci w 2005 roku został sekretarzem papieża Benedykta XVI.

Wigilia z Metropolitą

Wizyta
tak
zacnego gościa
w Spółce GMC,
wynikała z bliskich kontaktów
właścicieli zakła-

Rozpoczęto składanie życzeń, arcybiskup, metropolita
lwowski ks. dr Mieczysław Mokrzycki
i Darusz Gozdek.

Po przyjeździe księdza arcybiskupa do Staszowa, w siedzibie spółki GMC, od lewej:
wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, Lucyna Gozdek, ks. kan. Edward Zieliński –
proboszcz parafii pw. sw. Barbary w Staszowie, arcybiskup, metropolita lwowski ks.
dr Mieczysław Mokrzycki, Zosia Gozdek i Darusz Gozdek – właściciel firmy.

Arcybiskup, ks. dr Mieczysław Mokrzycki i pracownicy spółki GMC w Staszowie.

Podczas zwiedzania firmy, od lewej: Lucyna Gozdek, arcybiskup metropolita lwowski ks.
dr Mieczysław Mokrzycki, Beata Drozd z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, zastępca
burmistrza Staszowa dr Ewa Kondek, ks. kan. Edward Zieliński, burmistrz Staszowa
Leszek Kopeć, prezes Dariusz Gozdek i wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.

Arcybiskup, metropolita lwowski ks. dr Mieczysław Mokrzycki prezentuje
bombkę wykonaną specjalnie w GMC z wizerunkiem swojego herbu i dewizą
,,Humilitas” ( ,,Pokora” ).
Na zakończenie
spotkania ksiądz
arcybiskup
wręczył Lucynie
i Dariuszowi
Gozdkom akwarelę
przedstawiającą
postać św.
Jana Pawła II,
namalowaną przez
włoską artystkę.
Ksiądz arcybiskup
Mieczysław
Mokrzycki
serdecznie
podziękował za
szczerą gościnność
i spotkanie w
Staszowie.

du Dariusza i Lucyny Gozdków z
Konsulatem Generalnym RP we
Lwowie i z samym miastem,
z tytułu, m.in.
organizacji tegorocznej wystawy obrazów
świętokrzyskich
artystów
malarzy, jaka była
prezentowana
we Lwowie, w
Winnicy i Użhorodzie.
Ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki
zaraz po przyjeździe zwiedził
zakład i zapoznał się z procesem produkcji bombek, nie
szczędząc słów
uznania, zarówno pod adresem
właścicieli firmy
jak i pracowników. Po tra-

Wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara w rozmowie
z arcybiskupem, metropolitą lwowskim
ks. dr. Mieczysławem Mokrzyckim.

dycyjnych życzeniach z opłatkiem
wigilijnym spożyto przygotowane
dania, a na zakończenie spotkania
ksiądz arcybiskup wręczył Lucynie
i Dariuszowi Gozdkom akwarelę
przedstawiająca postać św. Jana
Pawła II, namalowaną przez włoską
artystkę, natomiast wszyscy uczestnicy wieczerzy wigilijnej otrzymali
pamiątkowe obrazki z wklejoną relikwią – fragmentem sutanny świętego. Państwo Lucyna i Dariusz Gozdkowie również zaskoczyli swoich
gości, którzy otrzymali bożonarodzeniowe prezenty w postaci bombek choinkowych.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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11 Listopada w Staszowie

97. rocznicę odzyskania niepodległości, podobnie jak w latach ubiegłych, władze powiatu staszowskiego obchodziły wspólnie z samorządem miejsko-gminnym Staszowa.

nr 2, Liceum Ogólnokształcącego w
Staszowie oraz chóru ,,Bel Canto” z
Sichowa Dużego.
Tekst i foto: Jan Mazanka

oraz licznych środowisk ziemi staszowskiej, uczestniczyli także: eurodeputowany
dr inż. Czesław
Siekierski
oraz
posłowie na Sejm
RP: Romuald Garczewski, Krzysztof Lipiec i Michał
Cieślak.
Po
złożeniu
kwiatów
przed
tablicą Józefa Piłsudskiego i pomnikiem Tadeusza
Kościuszki, organizatorzy uroczystości zaprosili do
Uroczystości w Staszowie rozpoczęto IV Biegiem Niepodległości, po dekoracji
uczennic Gimnazjów.
obejrzenia monRozpoczęto o godz. 9:30 IV Bie- taży słowno-muzycznych w wykogiem Niepodległości z udziałem naniu: dzieci z Przedszkola nr 3,
Poczet sztandarowy powiatu staszowskiego.
uczniów szkół wszystkich szczebli. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Na zakończenie zmagań w parku
im. Adama Bienia wręczono medale i dyplomy. Mszę święta za Ojczyznę, w Sanktuarium Jana Pawła II,
odprawili: ks. kan. Edward Zieliński i ks. kan. Szczepan Janas, który
także wygłosił homilię. Po zakończeniu liturgii, jak co roku, oficjalna część obchodów odbyła się na
staszowskim Rynku. Przemówienie
okolicznościowe wygłosił burmistrz
Staszowa Leszek Kopeć. W tegorocznych obchodach, oprócz delegacji samorządowych i przedstawicieli szkół, służb, przedsiębiorców
W Sanktuarium Jana Pawła II podczas mszy św. za Ojczyznę.

Kolumnę pocztów sztandarowych i pododdziałów druhów OSP
prowadzi dowódca uroczystości, komendant miejsko-gminny
OSP w Staszowie druh Grzegorz Kwietniewski.

Kwiaty przed pomnikiem Tadeusz Kościuszki składa delegacja Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie.
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Dwa Jubileusze

W piątkowe popołudnie, 27 listopada br, w sali widowiskowej
Staszowskiego Ośrodka Kultury miała miejsce miła uroczystość obchodów 20-lecia Staszowskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym i 15-lecia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie.

Jako pierwszy statuetkę ,,Dobro Czyniący” odebrał starosta staszowski Michał Skotnicki.
Statuetki wręczała przewodnicząca Halina Łabuda, pomagała logopeda Aneta Chynek.

Dzięki tym Instytucjom, w powiecie
staszowskim świadczona jest skuteczna pomoc osobom niepełnosprawnym,
a także członkom ich rodzin, a znakomite efekty pracy osiągane są dzięki
zaangażowaniu w powyższe dzieło
przewodniczącej i dyr. Haliny Łabudy,
z której inicjatywy najpierw powstało
Staszowie Koło a później Ośrodek. Za
wysokimi efektami pracy stoi także należycie przygotowana i zaangażowana w dzieło niesienia pomocy kadra,
co wielokrotnie podkreślano w czasie
przemówień. Obecnie Staszowskie
Koło zrzesza 86 podopiecznych, a z
usług Ośrodka korzysta 63 podopiecznych, pobierając naukę na poziomie
szkoły podstawowej i gimnazjalnej, a
także w zakresie kursów przysposobienia do pracy.
W
działalności
zarówno
Staszowskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, jak i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie, ogromną rolę
odgrywają sponsorzy i ludzie dobrej
woli na co dzień włączający się w tę,
jakże potrzebną działalność. Dlatego
też, po raz pierwszy, przewodnicząca
Halina Łabuda wręczyła najbardziej
zasłużonym osobom statuetki ,,Dobro Czyniący”, które odebrali: starosta
staszowski Michał Skotnicki, burmistrz
miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć,
były marszałek województwa świętokrzyskiego Franciszek Wołodźko,
właściciel Hut Szkła Gospodarczego
Tadeusz Wrześniak, prezes spółki Enrem Połaniec Andrzej Patalong, wła-

Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim Elżbieta Rutecka.
Statuetkami zostali także uhonorowani nieobecni na uroczystości: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, proboszcz parafii
św. Bartłomieja w Staszowie ks. kan.
Szczepan Janas i właściciel hurtowni

W imieniu uhonorowanych statuetkami podziękował marszałek Franciszek Wołodźko.

ściciele spółki GMC w Staszowie Lucyna i Dariusz Gozdkowie, dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych nr 2
w Staszowie Jan Gromniak, dyrektor
Centrum Kształcenia Zawodowego w
Busku-Zdroju Grzegorz Solarz, lekarz
pediatra Dariusz Adamczyk, lekarz
ortopeda, specjalista rehabilitacji medycznej Jolanta Stradowska i dyrektor

Progres Jan Suska.
W imieniu wyróżnionych statuetkami podziękował marszałek Franciszek Wołodźko, przewodnicząca Koła,
dyr. Ośrodka Halina Łabuda odebrała
liczne gratulacje i kwiaty, po czym zaprosiła wszystkich obecnych na poczęstunek.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Uhonorowani statuetkami ,,Dobro Czyniący”, od lewej: prezes Dariusz Gozdek, dyr. Marek Legawiec,
w imieniu prezesa Tadeusza Wrześniaka, wiceprezes Jakub Bugaj, w imieniu prezesa Andrzeja Patalonga,
dyr. Grzegorz Solarz, dyr. Elżbieta Rutecka, dyr. Jan Gromniak, lekarz ortopeda Jolanta Stradowska, lekarz
pediatra Dariusz Adamczyk, marszałek Franciszek Wołodźko, burmistrz Staszowa Leszek Kopeć i starosta
staszowski Michał Skotnicki.

Pracownice i pracownicy Staszowskiego Koła oraz Ośrodka wraz z podziękowaniami otrzymali symboliczne róże.
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W imieniu władz samorządowych powiatu gratulacje, dyr. Halinie Łabudzie oraz
wszystkim pracownikom Koła i Ośrodka, złożył starosta staszowski Michał Skotnicki.
Przy okazji, starosta usprawiedliwił nieobecność na gali marszałka Adama Jarubasa
i zapowiedział rychły jego przyjazd do Staszowa, w związku z rozpoczęciem realizacji
kolejnej inicjatywy na rzecz osób upośledzonych w powiecie staszowskim.

Kwiaty wręczył wicestarosta Tomasz Fąfara.

50 lat minęło

- jubileusz szkoły rolniczej
W dniu 8 października w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym odbyły się uroczyste obchody 50 – lecia placówki.

Przemawia eurodeputowany
dr inż. Czesław Siekierski.

Życzenia wielu dalszych lat owocnej pracy dydaktyczno – wychowawczej Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym złożyli: starosta
staszowski Michał Skotnicki oraz członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy.

Świętokrzyski kurator oświaty Małgorzata Muzoł.

Okrągły jubileusz zgromadził
w szkolnej hali sportowej liczne grono
absolwentów, uczniów oraz przedstawicieli władz centralnych i samorządowych. Podczas uroczystości dyr.
szkoły Anna Durlej otrzymała wiele
listów gratulacyjnych, podziękowań
oraz kwiatów.
Jubileusz sichowskiego ZS był także okazją do wielu wspomnień oraz
okolicznościowych anegdot z życia
szkoły. Atrakcją uroczystości była
zorganizowana specjalnie na tę okazję wystawa fotografii przedstawiających szczególnie ważne wydarzenia
z historii szkoły.
Tekst: Michał Skrętek
Foto: Lucjan Piotrowski

Podczas uroczystości w hali sportowej sichowskiego Zespołu Szkół zgromadziło się liczne grono uczestników.
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Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Staszowie wzbogacił się o nowy ambulans typu C. Uroczyste przekazanie nowej karetki odbyło się w Dniu
Ratownictwa Medycznego - 13 października br., w przebudowanym i
wyremontowanym ze środków Miasta i Gminy Połaniec, obiekcie stacjonowania Zespołu Pogotowia Ratunkowego w Połańcu.

Nowy ambulans będzie służył mieszkańcom!

Podczas przekazania ambulansu, od lewej: przewodniczący Rady Miejskiej Połańca Stanisław Lolo, burmistrz
miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski, dyrektor staszowskiego szpitala dr n. med. Marek Tombarkiewicz oraz
starosta staszowski Michał Skotnicki, w drugim rzędzie zespół Pogotowia Ratunkowego stacjonujący w Połańcu.

W związku z przekazaniem karetki
do użytku staszowskiemu szpitalowi
w dniu 14 października br., w starostwie staszowskim odbyło się posiedzenie członków Rady Społecznej
SPZZOZ w Staszowie, którzy wyrazili
zgodę jednogłośnie na zaciągnięcie
przez SPZZOZ w Staszowie kredytu na
zakup ambulansu. Kolejnym punktem
obrad Rady Społecznej staszowskiego
szpitala było wyrażenie opinii dotyczącej zakupu aparatury i sprzętu
medycznego. Zakupiono respirator
– wartość 70 tys. zł, kardiomonitor

– wartość 10 tys. zł oraz sprzęt radiografii cyfrowej – wartość 22 tys.
900 zł. Zakup sprzętu medycznego i
aparatury był koniecznością w związku z dostosowaniem standardów
staszowskiego szpitala do wymogów
akredytacyjnych. Nowy pojazd jak i
nowo zakupiony sprzęt przyczynią się
do poprawy bezpieczeństwa i ochrony życia i zdrowia społeczeństwa powiatu staszowskiego.

W dniu 29 października br., Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie, przy współpracy z Komendą Powiatową
PSP w Staszowie przeprowadził ćwiczebną ewakuację, tym razem na terenie Bloku Operacyjnego.

pożaru w magazynie bielizny. Po
uruchomieniu się centralnej sygnalizacji pożarowej oraz po potwierdzeniu przez personel wystąpienia
pożaru i powiadomieniu dyrekcji
szpitala, zostały uruchomione jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
Przybyłe na miejsce służby, ewakuowały personel oraz trzech pacjentów z sal operacyjnych i dwóch z

Wyposażenie ambulansu.

Warto dodać, iż ambulans jest wyposażony w nowoczesny system antypoślizgowy, który przydatny okazuje się
szczególnie w warunkach zimowych lub
przy mokrej nawierzchni. Koszt zakupu
karetki wyniósł 403 tys. 170 złotych.

Próbny alarm w staszowskim szpitalu

Do
celów
ćwiczeń założono wystąpienie

Pacjentów ewakuowano przez jedno z okien bloku operacyjnego.

Tekst: Paulina Majczak,
Anna Stawiarz
Foto: Dominika Reichert

Działaniami strażaków podczas ćwiczeń kierował mł. bryg. Grzegorza Rajca
– dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Staszowie (z prawej).
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sali wybudzeniowej. Celem ćwiczeń
było wprowadzenie i utrwalenie
właściwych zachowań i nawyków,
doskonalenie podejmowania decyzji oraz współdziałania personelu
w sytuacjach zagrożenia i konieczności przeprowadzenia ewakuacji.
Ćwiczenia miały także na celu wyeliminowanie ewentualnych usterek
organizacyjno–technicznych, jakie
mogłyby zaistnieć w czasie prowadzenia akcji ratowniczej.
Tekst: Anna Stawiarz
Foto: Michał Skrętek

Personel staszowskiego szpitala i druhowie PSP sprawnie przeprowadzili akcję ewakuacyjną.

W dniu 29 września br. SPZZOZ w Staszowie, przy współpracy z Komendą Powiatową PSP w Staszowie i Komendą Powiatową Policji, przeprowadził ćwiczebną symulację wypadku masowego na wodzie. Zdarzenie zostało zaaranżowane w Golejowie. Ćwiczenie było poprzedzone
szkoleniem teoretycznym dla ratowników medycznych i dotyczyło postępowania z poszkodowanym w wodzie.

Ćwiczenia symulacyjne
w staszowskim szpitalu

Założenia manewrów zakładały,
że w wyniku uderzenia rozpędzonej
motorówki w pomost poszkodowana
zostaje 1 osoba z motorówki oraz 2
znajdujące się na pomoście i 2 przebywające w pobliżu całego zdarzenia. W sumie poszkodowanych zostało 5 osób.
Po wezwaniu służb ratunkowych,
jako pierwsi na miejsce wypadku
przybyli strażacy, którzy po wstępnej analizie sytuacji przystąpili do
pomocy rannym. Po wyłowieniu z
wody 3 osób, ratownicy medyczni
przystąpili do segregacji poszkodowanych przypisując im określone w
procedurach kody: czerwony – najbardziej poszkodowani – 2 osoby,
żółty – 1 osoba i zielony – 1 osoba.
Po udzieleniu niezbędnej pomocy
poszkodowanym na miejscu wy-

Z jeziora wciągnięto do motorówki pierwszego
poszkodowanego.

W ćwiczeniach udział wzięło ponad 30 funkcjonariuszy: personelu medycznego, straży pożarnej i policji.

Ćwiczenia obserwowali, m.in. wicestarosta Tomasz Fąfara, dyrektor szpitala dr n. med. Marek Tombarkiewicz,
naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i zarządzania Kryzysowego Ryszard Stachura, insp. Andrzej Sałata,
dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Staszowie mł. bryg. Grzegorz Rajca,
a także osoby personelu kierowniczego szpitala.

Kontynuacja rozpoznania urazów i dalsze decyzje
medyczne na Oddziale Intensywnej Terapii.

padku, zostali oni przewiezieni do
szpitala, gdzie udzielono im specjalistycznej pomocy medycznej.
Ćwiczenia symulacyjne staszowski
szpital przeprowadza każdego roku
w celu doskonalenia procedur obo-

wiązujących w przypadku zdarzenia
masowego, utrwalenia właściwych
zachowań i nawyków oraz właściwego współdziałania personelu w
sytuacjach kryzysowych.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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W Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie, w dniu 13 listopada br.,
odbyła się uroczystość, podczas której uhonorowano zarówno pedagogów jak i uczniów, wręczając odznaczenia państwowe i resortowe, a także stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Wręczono odznaczenia
i stypendia

nią Służbę” otrzymały:
Danuta
Czerna - nauczycielka Przedszkola
nr 3 w Staszowie,
Wiesława
Czerwiec - nauczycielka Przedszkola nr
8 w Staszowie,
Wanda Firlit - nauczycielka
Publicznej
Szkoły
Podstawowej nr
,,Srebrnym Krzyżem Zasługi” uhonorowano dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych 2 w Staszowie,
w Staszowie Jana Ungeheuera.
Anna Guzik –
pracownik
obsługi
Zespołu
Placówek
Rozpoczęto wprowadzeniem poczOświatowych
w
Ruszczy
i
Grażyna
Mitów sztandarowych i odegraniem
rowska
nauczycielka
Publicznej
Szkoły
hymnu państwowego, a zaproszonych
gości, m.in. w osobach: wicewojewody Podstawowej nr 1 w Staszowie. ,,Meświętokrzyskiego Pawła Olszaka, świę- dalem Srebrnym za Długoletnią Służtokrzyskiego kuratora oświaty Małgo- bę” odznaczone zostały: Dorota Krawrzaty Muzoł, starosty staszowskiego czyk - nauczycielka Przedszkola nr 8 w
Michała Skotnickiego i wicestarosty Staszowie i Jolanta Polit – nauczycielka
opatowskiego Gustawa Saramańskie- Gimnazjum nr 1 w Staszowie. „Medal
go, powitał dyrektor ZSE Jan Ungeheu- Komisji Edukacji Narodowej” otrzymały: Maria Kos - nauczycielka Gimnazjum
er.
W pierwszej części spotkania uho- nr 2 w Staszowie, Dorota Krawczyk
norowano zasłużonych pedagogów: i Małgorzata Wojtczak - nauczycielki
,,Srebrnym Krzyżem Zasługi” – dyr. Przedszkola nr 8 w Staszowie, Anna
Jana Ungeheuera, a ,,Bązowymi Krzy- Mazur – nauczycielka Publicznej Szkoły
żami”: Magdalenę Kufel – nauczycielkę Podstawowej nr 1 w Staszowie, BarGimnazjum nr 1 w Staszowie i Domini- bara Seremak – kierownik filii Poradni
kę Mikodę – nauczycielkę Gimnazjum Psychologiczno – Pedagogicznej w Pow Połańcu. ,,Medal Złoty za Długolet- łańcu i Marzanna Baran - nauczycielka

Gratulacje wyróżnionym pedagogom i uczniom
składa wicewojewoda Paweł Olszak.

Przemawia świętokrzyski kurator oświaty
Małgorzata Muzoł.

Gratulacje pedagogom i uczniom składa starosta
staszowski Michał Skotnicki.

Ze szkół powiatu staszowskiego stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało dziewięcioro uczniów, na zdjęciu z: wicewojewodą Pawłem Olszakiem, świętokrzyskim
kuratorem oświaty Małgorzatą Muzoł i starostą staszowskim Michałem Skotnickim.
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Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie.
W drugiej części spotkania wicewojewoda Paweł Olszak, najlepszym
uczniom z powiatów: sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego,
wręczył stypendia Prezesa Rady Ministrów. Z powiatu staszowskiego byli to:
Michał Kaleta z Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie, Mateusz Kotlarz z
Zespołu Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym, Tomasz Michalski i Arkadiusz Murdza z Zespołu Szkół
w Połańcu, Michał Okarski z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Bogorii,
Aleksandra Szwagierczak i Adam Zychowicz z Zespołu Szkół w Staszowie,
Edwin Tarnowski z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie i Aleksandra
Żyła z Zespołu Szkół w Osieku.
Wszystkim odznaczonym pedagogom, a także uczniom wyróżnio-

W imieniu uhonorowanych pedagogów
podziękowała Jolanta Polit, nauczycielka Gimnazjum
nr 1 w Staszowie.

W imieniu wyróżnionych uczniów podziękowała
Aleksandra Szwagierczak z Zespołu Szkół
w Staszowie.

nym stypendiami premiera pogratulował starosta staszowski Michał
Skotnicki, życząc dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej oraz w
nauce. Uroczystość zakończył występ zespołu muzyczno-wokalnego

Zespołu Szkół Ekonomicznych w
Staszowie, a także poczęstunek dla
wszystkich uczestników spotkania,
przygotowany przez uczniów klas
kulinarnych szkoły.

Tematowi promocji najbardziej atrakcyjnych produktów wytwarzanych w powiecie staszowskim oraz w powiatach sąsiednich, była poświęcona konferencja, jaka w dniu 23 października br., odbyła się w ,,Zakątku
Świętokrzyskim” w Sielcu.

znacznie większe niż aktualnie wykorzystywane, o czym świadczą, m.in.
coraz częstsze wizyty misji gospodarczych, m.in. z: Chin, Rosji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch, itd., które każdorazowo odkrywają coś nowego w

O świętokrzyskich skarbach w gospodarce

Przed rozpoczęciem konferencji, od lewej: dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Grzegorz Orawiec, burmistrz miasta i gminy Staszów
Leszek Kopeć, starosta staszowski Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara.

Organizatorem spotkania był Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach. Zaproszonych gości powitali: starosta staszowski Michał Skotnicki oraz burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek
Kopeć, którzy wstępnie omówili sztandarowe produkty eksportowe ziemi
staszowskiej, takie jak: wyroby szklane
Hut Szkła Gospodarczego prezesa Tadeusza Wrześniaka, siarkę i jej pochodne z Grupy Azoty – Kopalnie i Zakłady
Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” SA w
Grzybowie, unikatową ze względu na
wzornictwo produkcję bombek spółki GMC w Staszowie oraz szydłowskie
śliwki, których koncentracja produkcji
jest największa w naszym kraju. Prezentację poświęconą, m.in. wsparciu eks-

Tekst i foto: Jan Mazanka

Podczas dyskusji, od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, Gerard
Jakubowski z Uzdrowiska Busko-Zdrój SA, Maciej Banaś z Kopalni
Dolomitów SA w Sandomierzu, Józef Zborowski - dyrektor Kopalni Siarki
w Osieku i Jan Frysztak – dyrektor zarządzający Hut Szkła Gospodarczego
Tadeusza Wrześniaka.

porterów w najbliższej perspektywie
finansowej w latach: 2015-2020 w ramach ,,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego”, programu ,,Polski Wschodniej”
oraz ,,Inteligentny Rozwój” przedstawił dyrektor Departamentu Rozwoju
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Grzegorz Orawiec. W panelu dyskusyjnym szerzej przedstawiono oferty
wybranych przedsiębiorstw: Hut Szkła
Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka,
Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA w
Grzybowie, Kopalni Dolomitów SA w
Sandomierzu i Uzdrowiska Busko-Zdrój
SA.
W podsumowaniu konferencji
zgodnie stwierdzono, że potencjalne
możliwości rozwoju gospodarczego
województwa świętokrzyskiego są

Prezentację poświęconą, m.in. wsparciu eksporterów
w najbliższej perspektywie finansowej w latach 20152020 przedstawił dyrektor Departamentu Rozwoju
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
Grzegorz Orawiec.

naszych możliwościach, co dotychczas
nie było oferowane.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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W piątek, 6 listopada br. w Targach Kielce odbyła się finałowa
gala plebiscytu Echa Dnia ,,Rolnik
Roku 2015”. Laureatami w powiecie staszowskim zostali: I miejsce
- Sylwester Witaszek z Jurkowic Samotni w gminie Bogoria, II miejsce
- Adrian Kajda z Jasienia w gminie
Staszów, III miejsce - Aneta i Wojciech Pytowscy z Szydłowa.
Dodatkowo zdobywca pierwszego miejsca w powiecie staszowskim
Sylwester Witaszek zajął 7. miejsce
w złotej dziesiątce laureatów z terenu województwa świętokrzyskiego.
Pan Sylwester prowadzi 55 - hektarowe gospodarstwo nastawione
na produkcję mleka. W kategorii
ekologiczna laureatem z powiatu
staszowskiego został Adrian Kajda z
Jasienia w gminie Staszów. Gospodarstwo objęte jest kontrolą Ekogwarancji. Najlepsze gospodarstwo
agroturystyczne w powiecie sta-

Uhonorowano najlepszych rolników

szowskim to gospodarstwo
agroturystyczne „Stajnia nad
Strumykiem” prowadzone w
Korytnicy przez Ewę i Mieczysława Suboczów. Natomiast
najlepszym Kołem Gospodyń
Wiejskich ziemi staszowskiej
okazały się „Sichowianki”,
liczące 35 osób, od 1962
roku działające w gminie Rytwiany. Jego członkinie biorą
udział w imprezach plenerowych, mają własny zespół
śpiewaczy. Gali towarzyszyło
kilka atrakcji, m.in. aż 20 kół
gospodyń wiejskich oferowało stoły pełne regionalnych
smakołyków. Grało i śpiewało kilka kapel oraz zespołów
folklorystycznych.

Starosta staszowski Michał Skotnicki i poseł Marzena OkłaDrewnowicz wręczają dyplom zdobywcom I miejsca w powiecie
staszowskim – Sylwestrowi Witaszkowi i jego żonie.

Tekst: Strefa Agro, Echo Dnia
Foto: Lucjan Piotrowski

Laureaci poszczególnych kategorii z powiatu staszowskiego z wręczającymi nagrody.

W dniu 5 października br., członkowie Stowarzyszenia Gospodarstw
Gościnnych ,,Nad Zalewem Chańcza” w Korytnicy podsumowali ubiegłoroczny rok działalności.

Podsumowano
agroturystyczny rok

Rozmawiano o bieżących problemach wynikających z prowadzenia działalności agroturystycznej.

Starosta staszowski Michał Skotnicki wręcza dyplom
przedstawicielkom ,,Sichowianek” - najlepszego Koła
Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu staszowskiego.

Jednogłośnie przyjęto 3 sprawozdania z działalności: Zarządu za ubiegły
rok, Komisji Rewizyjnej a także sprawozdanie z wyniku finansowego. Jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium.
W zebraniu, oprócz członków
Stowarzyszenia, uczestniczyli także:
starosta staszowski Michał Skotnicki
i wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, co stworzyło możliwość porozmawiania o bieżących problemach
wynikających z działalności agroturystycznej. M.in. poruszono problem zaśmiecenia nabrzeży Zalewu
Chańcza, szczególnie na działkach
prywatnych i tzw. ,,niczyich”, dla
których niemożnością jest ustalenie
właściciela. Rozmawiano także o problemie wytyczenia drogi w Korytnicy
wzdłuż lasu, przy której znajduje się
10 posesji. Wzdłuż tej drogi członkowie Stowarzyszenia planują utworzyć
botaniczną ścieżkę edukacyjną, która
stanowiłaby pewną atrakcję dla go-
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Starosta Michał Skotnicki i Sławomir Suchojad wymienili poglądy dotyczące
produkcji i aktualnej sytuacji na rynku śliwek i szparagów.

ści. Władze Stowarzyszenia pozostały bez zmian, funkcję prezesa pełni
Krystyna Kubacka, wiceprezesem jest
Zygmunt Zmarzlik, a skarbnikiem
Joanna Bania. Przed zakończeniem

Wójt Jan Klamczyński wyjaśnił problem rozgraniczenia dla drogi leśnej w Korytnicy.

spotkania starosta Michał Skotnicki
zaprosił członków Stowarzyszenia
na spotkanie historyczne do kurozwęckiego pałacu, jakie odbyło się
w piątek 9 października br., w któ-

rym udział wzięli również słuchacze
staszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i członkowie Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego.
Tekst i foto: Jan Mazanka

O Szlaku
„Green Velo”

W dniu 14 grudnia, br., w Zespole Pałacowym w Kurozwękach,
odbyło się spotkanie informacyjne
dotyczące podsumowania działań
związanych z produktem turystycznym Szlak ,,Green Velo”, przebiegającym przez pięć województw
Polski Wschodniej: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz warmińsko – mazurskie.
Przedsięwzięcie realizowane jest w
ramach projektu pt. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Promocja”.
W spotkaniu uczestniczyli właściciele gospodarstw agroturystycznych, przedstawiciele miejsc będących głównymi atrakcjami turystycznymi powiatu staszowskiego, a także

Certyfikat Miejsca Przyjaznego Rowerzystom odebrali,
od lewej: Witold Świtalski z Zespołu Pałacowego
w Kurozwękach, Iwona Wieczorek z Restauracji na
Bardzkiej w Rakowie i burmistrz Stopnicy Ryszard Zych.

Samorządowców powiatu staszowskiego, na
spotkaniu reprezentowali: wicestarosta Tomasz
Fąfara (z prawej) i Jan Mazanka - naczelnik Wydziału
Promocji i Współpracy z Zagranicą w Starostwie
Powiatowym w Staszowie.

władz samorządowych. Powiat staszowski reprezentował wicestarosta
Tomasz Fąfara. Wszyscy obecni mieli
okazję uzyskać niezbędne informacje
dotyczące, m.in.: przebiegu szlaków
i ich oznakowania. W toku dyskusji każdy mógł wyrazić swoją opinię
na temat działań zrealizowanych w
ramach projektu. Na zakończenie
spotkania wręczono certyfikaty dla
podmiotów zakwalifikowanych jako

Miejsca Przyjazne Rowerzystom.
Prowadzący spotkanie Cezary Molski zaapelował do przedsiębiorców
z branży turystycznej o bezpośredni
kontakt z Regionalną Organizacją
Turystyczną w Kielcach i o dalsze
zgłaszanie swoich firm: hoteli, pensjonatów, restauracji, gospodarstw
agroturystycznych itp., do udziału w
tym projekcie.

Spotykanie prowadził Cezary Molski koordynator projektu Green Velo.

Tekst i foto: Michał Skrętek
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W dniu 20 października br.,
w sali posiedzeń Rady Miejskiej
Staszowa oficjalnie rozpoczęto rok
akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Posiedzenie otworzył
dr Kazimierz Sztaba, który powitał studentów i zaproszonych gości w osobach: poseł Renaty Janik,
prof. Jerzego Stępnia, wicestarosty
staszowskiego Tomasza Fąfary,
burmistrza Staszowa Leszka Kopcia
i wiceburmistrz dr Ewy Kondek.

Gaudeamus
w Staszowie
Staszowski zespół wokalny „Moderato”, pod kierunkiem dyrygenta Janusza Galewskiego, odśpiewał
studencki hymn ,,Gaudeamus igitur”, a wykład inauguracyjny pt.
,,Cywilizacyjny spór o kształt władzy
lokalnej” wygłosił sędzia Trybunału
Konstytucyjnego w stanie spoczynku
prof. Jerzy Stępień. Życzenia studentom i władzom Uniwersytetu złożyli:
poseł Renata Janik, wicestarosta Tomasz Fąfara i burmistrz Leszek Kopeć. Opiekunka Uniwersytetu Teresa
Cierlik poinformowała o najbliższych
planach działalności, w tym o terminach i tematach tegorocznych wykładów, a także poprosiła o wszelkie
W dniu 24 listopada br., w Galerii „Piwnice” Staszowskiego Ośrodka Kultury otwarto wystawę o tematyce historycznej pt. „70. rocznica zakończenia II wojny światowej”.
Uroczystość rozpoczęto od sesji
naukowej, która zgromadziła w sali
widowiskowej SOK liczne grono miłośników historii. Wszyscy mieli okazję,
m.in. wysłuchać wykładu dr. Tomasza
Domańskiego z kieleckiej delegatury
IPN, pt. „II wojna światowa na ziemi
świętokrzyskiej”.
Podczas konferencji swoimi wspomnieniami z okresu wojny i okupacji
z uczestnikami spotkania podzieliła
się Jolanta Chmurowska – wieloletnia nauczycielka Zespołu Szkół im.
Stanisława Staszica w Staszowie.
Następnie kolekcjoner Marcin Franke
omówił prezentowane na wystawie
eksponaty. Na wernisażu prezentowano zbiory członków Klubu Kolekcjonera „Lamus”: Marcina Franke,
Wiesława Misiaczyńskiego, Józefa
Pokrzywnickiego, Witolda Wojnowskiego, Andrzeja Witaszka oraz Pawła Ciepieli. Wśród prezentowanych

Od lewej: poseł Renata Janik, opiekunka Uniwersytetu Teresa Cierlik, prezes Staszowskiego Towarzystwa
Kulturalnego Dariusz Kubalski, prof. Jerzy Stępień, burmistrz Staszowa Leszek Kopeć, wiceburmistrz
dr Ewa Kondek i wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Staszowie w czasie śpiewania ,,Gaudeamus igitur”.

sugestie dotyczące planowanych
działań w roku 2016, w tym także
w zakresie terminów i miejsc wyjazdów turystyczno-edukacyjnych.

Krótki koncert zespołu ,,Moderato”
zakończył inauguracyjne spotkanie
Uniwersytetu.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Kolejny wernisaż historyczny
eksponatów były, m.in.: broń palna i
„biała”, odznaczenia bojowe, dokumenty wojskowe oraz plakaty militarne państw koalicji antyhitlerowskiej.
Do najciekawszych przedmiotów
należą polskie karabiny: „Mauser” i
CKM „Maxim”, kolekcja odznaczeń
Armii Czerwonej, medale z kampanii
wrześniowej oraz spod Monte Casi-

no. Podkreślić należy, że konserwacji większości eksponatów dokonał
Edward Anioł z Kopaniny – kolekcjoner zegarów. Wystawę zorganizował
Staszowski Ośrodek Kultury, wszyscy
chętni mogli oglądać zgromadzone
eksponaty do 5 grudnia br.
Tekst: Paweł Ciepiela
Foto: Michał Skrętek

O wystawie najmłodszym zwiedzającym opowiedział mec. Paweł Ciepiela – kolekcjoner
ze Staszowskiego Ośrodka Kultury.
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Od 20 października br., miłośnicy historii Ziemi Staszowskiej mogą cieszyć się z nowej siedziby staszowskiego muzeum. Jego uroczyste otwarcie, jakie odbyło się w tym dniu, w budynku przy ulicy Szkolnej 14, zgromadziło liczne grono mieszkańców miasta i powiatu staszowskiego, regionalistów oraz przedstawicieli władz samorządowych.

Muzeum Ziemi Staszowskiej
ma już nową siedzibę

Wśród obecnych byli m.in.: były
prezes Trybunału Konstytucyjnego
prof. Jerzy Stępień, wicestarosta Tomasz Fąfara, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, zastępca
burmistrza dr Ewa Kondek, prezes
Zarządu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego
dr Andrzej Przychodni oraz dr Dominik Abłamowicz – dyrektor Muzeum
Okręgowego w Sandomierzu. Uroczystość rozpoczął i prowadził Dominik Rożek ze Staszowskiego Ośrodka
Kultury, który serdecznie przywitał

Ekspozycja obrazów i grafik.

śp. Feliks Skowron
1932 – 2015

wszystkich przybyłych gości. Następnie głos zabrał dr Dariusz Kubalski –
prezes Staszowskiego Towarzystwa
Kulturalnego, nauczyciel historii z
Gimnazjum nr 2 w Staszowie, który
omówił „Rys historyczny Muzeum
Ziemi Staszowskiej”. Kolejny prelegent, prezes Zarządu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego dr Andrzej Przychodni
przedstawił „Archeologiczne badania
wykopaliskowe kultury przeworskiej
w Grzybowie, gm. Staszów”. Na zakończenie głos zabrał krytyk sztuki

Kolejny eksponat to mapa z 1889 roku.

Tomasz Staszewski, który wyczerpująco przedstawił i omówił zaprezentowane na wystawach eksponaty.
Tekst i foto: Michał Skrętek

W kolejnej sali zaprezentowano m.in. dawne narzędzia rolnicze, przedmioty
codziennego użytku oraz sprzęt elektryczny sprzed kilkudziesięciu lat.

Z żalem zawiadamiamy, że w wieku 83 lat odszedł od nas śp. Feliks Skowron, zasłużony pedagog, historyk, regionalista, harcerz i artysta ludowy Ziemi
Bogoryjskiej i Staszowskiej.
Urodził się 23 stycznia 1932 roku w Wysokach Dużych w gminie Bogoria.
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii i Wyższych Studiów Pedagogicznych w Kielcach. Od 1955 roku nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w
Grzybowie Szczeglickim i Szczyglicach, aż do emerytury, na którą przeszedł w
1982 roku. Zasłużony działacz harcerski i wychowawca młodzieży, z zamiłowania humanista i historyk, patriota inicjujący działania na rzecz upamiętniania
miejsc pamięci narodowej. Autor artykułów o tematyce historycznej i regionalnej, twórca obrazów, grafik i szkiców. Pozostawił kilka opracowań, m.in.
dotyczących kościołów, cmentarzy i kapliczek przydrożnych, a także znaczącą
kolekcję fotografii.
Śp. Feliks Skowron za swój dorobek w różnych obszarach działalności został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami państwowymi, m.in.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi dla Harcerstwa, Medalem za Zasługi dla
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a także Medalem
Jubileuszowym z okazji 90-lecia odzyskania niepodległości.
Cześć Jego Pamięci.

Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie
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W sobotę 28 listopada br., w Szydłowie, po raz 13 odbyło się ,,Spotkanie z Kulturą Żydowską, z udziałem znakomitego gościa ostatniego
polskiego klezmera Leopolda Kozłowskiego z Krakowa.

Niezwykły wieczór
w szydłowskiej synagodze

Śpiewają: Renata Świerczyńska i Leopold Kozłowski.

Mszę świętą w szydłowskim kościele pw. św. Władysława odprawili, od lewej: dziekan Dekanatu Chmielnickiego
ks. Franciszek Siarek, proboszcz parafii ks. Ryszard Piwowarczyk i OO Paweł Mazanka, który wygłosił homilię.

Część artystyczną spotkania pt. ,,Tradycje klezmerskie w przedwojennych sztetlach – Leopold Kozłowski ostatni
klezmer Rzeczypospolitej wraz z Przyjaciółmi” poprowadził burmistrz Jarosław Zatorski.

Wśród zaproszonych gości był starosta staszowski Michał Skotnicki, drugi z lewej, który obok wojewody
świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby i marszałka województwa Adama Jarubasa, objął imprezę
patronatem honorowym.

Wydarzenia kulturalne organizowane cyklicznie od 2003 roku, mają
na celu przybliżenie tradycji dawnych
sztetli regionu świętokrzyskiego.
Związane z tym okolicznościowe pu-

blikacje, pokazy teatralne i taneczne,
a także wystawy, koncerty i degustacje kulinarne są swoistą lekcją historii współżycia w minionych wiekach
narodu polskiego i żydowskiego.

Każdego roku organizatorom imprez
udaje się zaangażować do współpracy osoby o dużym autorytecie i znajomości tematyki polsko-żydowskiej,
tak było i tym razem. Rozpoczęto odprawieniem mszy świętej w kościele
pw. św. Władysława w intencji Żydów
ofiar holokaustu. Zasadnicza część
imprezy odbyła się w szydłowskiej
synagodze z początku XIV wieku,
gdzie zaproszonych gości powitała
dyrektor Gminnego Centrum Kultury
Maria Stachuczy. Historię organizacji
,,Spotkań z Kulturą Żydowską”, zapoczątkowanych w Chmielniku przez
burmistrza Jarosława Zatorskiego,
przypomniał wójt gminy Szydłów
Jan Klamczyński. W montażu słowno-muzycznym piosenek żydowskich
wystąpili uczniowie szydłowskiego
gimnazjum. Jednym z zaproszonych
gości był znany i ceniony fotografik
ziemi świętokrzyskiej Ryszard Biskup,
który za pomocą prezentacji multimedialnej pokazał znakomite zdjęcia, wykonane przez siebie w czasie
pielgrzymek chasydów do: Leżajska,
Lelowa, Włodawy, Chmielnika, Kazimierza Dolnego i Bobowej. Następnie szydłowianin, dr hab. prof. UKSW
redemptorysta Paweł Mazanka, opowiedział o aktualnym stanie prac nad
opracowywaną książką, noszącą roboczy tytuł ,,Żydzi Szydłowa”.
Niewątpliwie, wszyscy obecni z
niecierpliwością czekali na ostatnią
część spotkania tj. koncert wspomnieniowy Leopolda Kozłowskiego
i jego Pań z Krakowa, który prowadził burmistrz Jarosław Zatorski. Po
zakończeniu programu wszyscy widzowie bez wyjątku prosili o kolejne
bisy, a Pan Leopold Kozłowski wraz z
zespołem zostali nagrodzeni nie tylko
kwiatami, ale i upieczoną, wg żydowskich przepisów, kaczką.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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Dla uczczenia 97. rocznicy odzyskania niepodległości, w dniu 14 listopada br., na strzelnicy Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, rozegrano VI Międzywojewódzki Turniej Samorządowców.

Strzelano w Szydłowie

do ,,tarczy popiersia”.
Drużynowo, z
wynikiem 274 pkt.
zwyciężyła
Rada
Gminy
Szydłów
w składzie: przewodniczący Janusz
Juszczak oraz radni: Krzysztof Fit i
Krzysztof Gruca, II
miejsce, z wynikiem
271 pkt. zajęła reStarosta staszowski Michał Skotnicki odznaczył komendanta szydłowskich strzelców prezentacja powiaMariana Lesiaka odznaką ,,Za zasługi dla sportu”.
tu staszowskiego
w
składzie:
starosta
Michał Skotnicki,
W turnieju udział wzięło 32 saczłonek
Zarządu
Powiatu
Jerzy Chudy
morządowców reprezentujących 9
i
naczelnik
Jan
Mazanka,
a
III miejsce,
jednostek:
Starostwo
Powiatowe
z
wynikiem
270
pkt.,
przypadło
Urzęw Staszowie, Urząd Miasta i Gminy
dowi
Miasta
i
Gminy
Kazimierz
Dolny.
Staszów, Urząd Gminy Rytwiany, Urząd
Gminy Raków, Urząd Miasta i Gminy Indywidualnie, wśród mężczyzn, z wyKazimierz Dolny, Urząd Gminy Tuczę- nikiem 98 pkt. zwyciężył radny gminy
py, Urząd Gminy Szydłów, Radę Gminy Szydłów Marek Skuza. II miejsce, z wySzydłów oraz Urząd Miejski w Szydłow- nikiem 97 pkt. zajął insp. ds. promocji
cu. Strzelano z karabinka sportowego gminy Szydłów Piotr Walczak, a III, z
kbks, kal. 5,6 mm, na odległość: 50 m, wynikiem 96 pkt. przypadło radnemu

Drużynowo, z wynikiem 274 pkt. zwyciężyła Rada Gminy Szydłów, puchar odebrał
przewodniczący Janusz Juszczak.

Najlepsza wśród pań Joanna Tutak, p.o. komendanta
Straży Miejskiej w Staszowie

gminy Szydłów Krzysztofowi Fitowi.
Wśród pań, z wynikiem 81 pkt., triumfowała Joanna Tutak – po. komendanta
Straży Miejskiej w Staszowie, II miejsce,
z wynikiem 78 pkt., zajęła Alicja Kłonicka – skarbnik gminy Szydłów, a III, z
wynikiem 47 pkt., przypadło wójt gminy Raków Alinie Siwoni. Przed wręczeniem dyplomów i pucharów, starosta
staszowski Michał Skotnicki odznaczył
komendanta szydłowskich strzelców
Mariana Lesiaka odznaką ,,Za zasługi
dla sportu”, przyznaną przez ministra
sportu, co stanowiło wymowne i symboliczne podsumowanie turnieju, a
także 20-letniej działalności Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Zespołowo II miejsce, z wynikiem 271 pkt. zajęła reprezentacja powiatu
staszowskiego, puchar i dyplom odebrał starosta staszowski Michał Skotnicki.

Pamiątkowe zdjęcie organizatorów turnieju i jego uczestników.
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W dniach od 6 do 10 października br., przebywała w powiecie staszowskim płk w st. spoczynku Olga Iwanowna Twerdochlebowa, która wcześniej, 70 lat temu, w szeregach 1 Frontu Ukraińskiego marszałka Iwana Koniewa, wyzwalała m.in. Sandomierz, Staszów i Kraków, kończąc swój szlak bojowy w maju 1945 roku w Berlinie.

Wizyta nadzwyczajnego gościa z Winnicy
mieckich przed wyzwoleniem miasta
przez żołnierzy 1 Frontu Ukraińskiego i gdzie została aresztowana przez
gestapo. Dzięki nabytym umiejętnościom zwiadowczyni i mocnym ,,papierom” została zwolniona. Później
było wyzwolenie Auschwitz – Birkenau, a następnie Częstochowy, gdzie
Olga kilka dni mieszkała na kwaterze. Przed wyruszeniem na zachód,
pani Teresa, właścicielka mieszkania,
podarował Oldze kurtkę, szal i małe
pudełeczko z różańcem, medalikiem
Matki Boskiej i napisem ,,Pamiątka z
Jasnej Góry”. Po paru tygodniach, to

Płk Olga Iwanowna Twerdochlebowa w Sandomierzu,
po 71 latach.

Przed popiersiem płk Wasilija Skopenki.
Wśród medali płk Olga Iwanowna ma
ten pierwszy ,,Za odwagę”, nadany jej
pośmiertnie.

Napis na płycie nagrobnej koleżanki płk. Olgi
Iwanownej Twerdochlebowej: „Olga Iwanowna
Jasznaja 1921 – 1944, frontowa zwiadowczyni.
Rozerwałaś się granatem razem z radiostacją, nie
poszłaś do niewoli. Pamiętamy”.

Przy grobie koleżanki, też Olgi Iwanownej i
zwiadowczyni frontowej.

Płk Olgę Iwanowną Twerdochlebową poznaliśmy w Winnicy, w listopadzie 2012 roku, w związku z realizacją
projektu, jaki otrzymał wtedy dofinansowanie z Narodowego Centrum
Kultury w Warszawie. Projekt poświęcony był walkom żołnierzy 1 Frontu
Ukraińskiego na ziemi staszowskiej.
Obecnie, na prywatne zaproszenie,
płk Olga Twerdochlebowa po raz drugi mogła odwiedzić te miejsca, które
71 lat temu wyzwalała z niemieckiej
okupacji. Szczególnym punktem wizyty był pobyt na Jasnej Górze w Częstochowie, bo jak twierdzi płk Olga

Biało czerwone kwiaty od szydłowskich strzelców,
od lewej: strzelec Małgorzata Suchojad, płk Olga
Iwanowna Twerdochlebowa i starszy inspektor
Związku Strzeleckiego Marian Lesiak.

pudełeczko, lekarka frontowa operująca nieprzytomną Olgę znalazła w jej
zaciśniętej dłoni, po tym jak została
zniesiona nieprzytomna z pola bitwy.
Koleżanki Olgi, Luda i Liza, które wraz
z nią poszły wtedy na zwiad, zginęły.
Dowódca batalionu uznał, że poległy
wszystkie trzy i odznaczył bohaterskie zawiadowczynie
medalami ,,Za odwagę” -

Twerdochlebowa, życie zawdzięcza
Matce Boskiej.
Olga Iwanowna, jako
16-letnia dziewczyna, po
napaści Niemiec na ZSRR
w 1941 roku, zgłosiła się
do służby na froncie.
W pamięci płk Olgi
Iwanownej
pozostał
Sandomierz, oglądany z
prawego brzegu Wisły,
później Kraków, gdzie
jako
zwiadowczyni
poznawała
szczePuchar, wykonany w Hutach Szkła Gospodarczego prezesa Tadeusza
góły umocnień nie-

Wrześniaka, wręczył komendant szydłowskich strzelców Marian Lesiak.
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Tekst i foto z pucharu wykonanego w Hutach Szkła
Gospodarczego prezesa Tadeusza Wrześniaka,
podarowanego płk Oldze Iwanownej, która także
została odznaczona Złotym Medalem za Zasługi
dla ,,Strzelca”, przyznanym przez Sztab Związku
Strzeleckiego. Legitymacja Nr 251/2015

nadanymi pośmiertnie.
Płk Olga Iwanowna swój
szlak bojowy zakończyła w
Berlinie, defilowała u stóp
Bramy
Brandenburskiej,
przed dowodzącymi armiami sprzymierzonych: marszałkiem Georgii Żukowem,
generałem Dwightem Eisenhowerem i marszałkiem Bernardem Montgomerym. Niestety,
radość zakończenia wojny została zniweczona śmiercią narzeczonego, już wtedy w stopniu majora, który został zastrzelony
przez młodego nazistę w czasie patrolowania jednej z berlińskich ulic.
Więcej o płk Oldze Iwanownej Twerdochlebowej w artykule pt. ,,Wojenne losy zwiadowczyni Asi”, w kwartalniku nr 49/grudzień 2012 roku,
str. 40-41, dostępnym na www.staszowski.eu, w zakładce ,,wydania
archiwalne”.

W najważniejszym miejscu wizyty, przed Obrazem
Matki Boskiej Częstochowskiej.

Tekst i foto: Jan Mazanka

,,Pepesza niejednemu uratowała życie” w Muzeum Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego.

W Krakowie przed Kościołem Mariackim.

W Internacie Zespołu Szkół w Staszowie, po spotkaniu z uczniami z obwodu winnickiego uczącymi się w szkołach ponadgimnazjanlych powiatu staszowskiego.
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W dniach 18 - 22 listopada uczestniczyliśmy w Światowych Targach
Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii Brussels Innova.
Zgodnie z kilkuletnią już tradycją nasza szkoła brała udział w tej prestiżowej imprezie. Wraz z nami na wystawie obecny był nasz promotor Mariusz Zyngier.

Kolejny sukces w Brukseli

Piotr Urban i Łukasz Rędziński w parlamencie europejskim.

lecz niesamowite widoki z
okna samolotu nie powalały nam się nudzić przez
ten czas. Po przylocie do
Brukseli
odwiedziliśmy
halę Brussels Expo, aby
zapoznać się z budynkiem
i pomóc w przygotowaniu
stanowisk wystawowych.
Następnie udaliśmy się
do hotelu Wellness Apartament . Dzień zakończyliśmy wyjątkowo uroczy-

sować, spacerując ulicami Brukseli
oraz podziwiać atrakcje, takie jak
Grand-Place, Atomium, czy pomnik
Mannekena. Sobota nieoczekiwanie
okazała się dniem wolnym, gdyż w
nocy został ogłoszony w Brukseli
alarm terrorystyczny więc ze względów bezpieczeństwa nie mogliśmy
wybrać się na targi i rozdanie nagród. Dzień ten spędziliśmy w hotelu, oglądając filmy i niecierpliwie
czekając na ogłoszenie wyników
konkursu. I wreszcie są wyniki i nasza wielka radość. Trud i wysiłek, jaki
włożyliśmy w przygotowanie i zaprezentowanie pracy, zaowocował zdobyciem przez nas i naszych starszych
kolegów medali. Nasze urządzenie
zdobyło srebrny medal. Praca Joachima, Grzegorza oraz Marcina zdobyła złoty medal i nagrodę specjalną
Stuwarzyszenie Wynalazców Francuskich. To już kolejny sukces naszego
technikum na targach w Brukseli. W
niedzielę wczesna pobudka, szybkie
pakowanie i powrót. Zmęczeni i bardzo zadowoleni, o 15 wylądowaliśmy w Krakowie.
Autorzy:
Piotr Urban i Marcin Rędziński

Wynalazcy z Połańca z Krzysztofem Wójcik - szefem Domu Polski Wschodniej w Brukseli, z prawej.

W Brukseli zaprezentowaliśmy
naszą pracę o nazwie „Control Socket”. Nasze urządzenie dzięki zastosowanym czujnikom umożliwia automatyzację pracy urządzeń, umożliwia także sterowanie głosowe i
stanowi także dodatkowe zabezpieczenie przed zwarciem. W targach
uczestniczyli także absolwenci naszej szkoły Joachim Jakubas, Grzegorz Koper i Marcin Markowski.
Ich praca to Blood Analyser. Jest to
tanie w produkcji urządzenie umożliwiające szybkie określenie grupy
krwi poszkodowanego. W środę o
godzinie 5:00, pomimo wczesnej
pory, pełni dobrego humoru i z pozytywnym nastawieniem wyruszyliśmy w kierunku lotniska „Balice” w
Krakowie. Podróż przebiegła szybko
i sprawnie. Ponieważ to nasz pierwszy lot samolotem, pojawił się lekki
stresik. Podróż trwała ok. 2 godzin,

stą kolacją w Przedstawicielstwie
Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii
Europejskiej, na której spotkaliśmy,
m.in. byłego premiera Jerzego Buzka. W czwartek o godzinie 10:00
byliśmy już na targach. Włożyliśmy
dużo wysiłku, aby atrakcyjnie zaprezentować nasz projekt zagranicznym jurorom. Wieczorem zostaliśmy zaproszeni na spotkanie i kolację w Ambasadzie Polskiej. Piątek
rozpoczęliśmy od zwiedzania Parlamentarium, czyli interaktywnej wystawy o Parlamencie Europejskim.
Następnie zwiedzaliśmy budynek
Paramentu Europejskiego i spotkaliśmy się z europeseł Różą Thun. Po
tych atrakcjach ponownie stawiliśmy się na wystawie, aby prezentować naszą prace kolejnym jurorom.
W sumie nasz projekt był oceniony
przez 19 ekspertów z różnych krajów. Wieczorami mogliśmy zrelak-

PS.
Joachim Jakubas, Grzegorz Koper
i Marcin Markowski prezentowali
swoją pracę na stoisku Eurobusiness
Haller (w nagrodę za zwycięstwo w
Ogólnopolskim Konkursie Młody Wynalazca). Piotr Urban i Łukasz Rędziński prezentowali wynalazek na stoisku Ambasady RP, jako reprezentacja
województwa świętokrzyskiego.
Dziękujemy serdecznie:
- marszałkowi Adamowi Jarubasowi za wsparcie Urzędu Marszałkowskiego poprzez dzialania Departamentu Polityki Regionalnej
dyrektora Grzegorza Orawca i
podleglemu mu biura regionalnego województwa w Brukseli,
- Panu Krzysztofowi Wójcikowi (kierownikowi Biura Regionalnego
Województwa Świętokrzyskiego
w Brukseli) za profesjonalizm, organizację pobytu a w szczególności za wsparcie organizacyjne w
trudnych chilwach (po ogłoszeniu
najwyższego stopnia alarmu bombowego).
- dyrekcji szkoły i Zarządowi Powiatu Staszowskiego za sfinansowanie udziału.
- sympatycznej załodze Eurobusiness Haller za możliwość udziału
oraz perfekcyjną organizację.
Mariusz Zyngier
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Rozmowa z gośćmi targów.

Joachim Jakubas, Marcin Markowski i Grzegorz Koper z jurorem.

OPIS WYNALAZKÓW:
Srebrny medal - kategoria Młody Wynalazca
Piotr Urban, Łukasz Rędziński (uczniowie IV klasy Technikum Elektronicznego).
Inteligentne gniazdko jest gotowe do wykorzystania w praktycznie każdym środowisku. Ma bardzo szeroki rynek
potencjalnych zastosowań od domów rodzinnych po hale produkcyjne. Służy ono do kontroli czasu pracy urządzenia, zależnie od wielu czynników (temperatury pomieszczena, wilgotności, ...), dzięki czemu ograniczy ono udział
człowieka przy kontroli i sterowaniu urządzeń oraz zwiększy jego dokładność. "

Złoty medal + nagroda specjalna - kategoria Młody Wynalazca
Joachim Jakubas, Grzegorz Koper, Marcin Markowski (absolwenci Technikum Elektronicznego 2015) obecnie studenci I roku WAT, Politechnki Krakowskiej i AGH.
Blood Analyser to urządzenie umożliwiające określenie grupy krwi w bardzo szybkim tempie. Analizator może
znaleźć zastosowanie w karetkach pogotowia ratunkowego oraz ze względu na niski koszt produkcji może trafić
do szpitali i innych placówek, których nie stać na zakup bardzo drogiej aparatury medycznej. W przyszłości nasze
urządzenie pomoże ratować ludzi w najbiedniejszych państwach świata. Dzięki urządzeniu ratownicy medyczni
będą mogli, prawie natychmiastowo, poznać grupę krwi osoby poszkodowanej oraz po kilku minutach po wypadku
poinformować szpital o potrzebnej grupie krwi. W przypadku braku krwi w szpitalu będzie możliwe wcześniejsze
rozpoczęcie ewentualnego poszukiwania wymaganej grupy krwi.

Edycja specjalna

E(x)plory

W dniu 2 grudnia br, uczniowie
i nauczyciele z Zespołu Szkół w Połańcu uczestniczyli w II Warszawskim Kongresie E(x)plory.
Tematyka spotkań łączyła młodych innowatorów oraz inwestorów
i przedstawicieli szeroko rozumianego biznesu. Podczas spotkań dominowała dyskusja na temat optymalnych warunków dla rozwoju innowacji, koniecznych zmian legislacyjnych
i nowych instrumentów wsparcia dla
innowatorów. Tematami przewodnimi referatów i dyskusji były:
• Młodzi innowatorzy – Jak zacząć zarabiać na swoich wynalazkach? Czy rozwijać pomysł w
Polsce, czy za granicą? Jak nie
stracić wiary i zapału dla własnej
pasji?
• Start-upowcy – Jak znaleźć finan-

sowanie? Gdzie szukać wsparcia
dla rozwoju projektów?
• Przedsiębiorcy i inwestorzy – Co
zechcę sfinansować? Czego szukam w innowatorach? Na jakich
zasadach nawiązuję relacje z innowatorami?
Kongresowi towarzyszyła Edycja

Specjalna Konkursu Naukowego
E(x)plory. Nagrodę specjalną PricewaterhouseCoopers przyznano
absolwentom Technikum Elektronicznego z 2015 roku: Joachimowi
Jakubasowi, Marcinowi Makowskiemu i Grzegorzowi Koperowi.
Tekst i foto: Redakcja

W imieniu kolegów nagrodę odebrał Joachim Jakubas, czwarty z lewej.
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Starosta Staszowski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
prowadzą coroczną akcję

„Potrzebuję rodziców zastępczych od zaraz”
tj. poszukuje kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla małoletnich dzieci
pozbawionych opieki rodzicielskiej.
Bliższych informacji, jak zostać rodzicami zastępczymi, osoby zainteresowane
mogą uzyskać w:
Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Staszowie
ul. Szkolna 4
w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do
piątku
lub telefonicznie
nr tel. 15 864 30 58

Myśl przewodnia „Polska –
dzielnością, mocą i mądrością wielka…” towarzyszyła tegorocznym
obchodom Święta Niepodległości
w Liceum Ogólnokształcącym im.
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w
Staszowie Anno Domini 2015.
Oficjalną część uroczystości przy
asyście pocztu sztandarowego szkoły
i warcie klas mundurowych rozpoczęto od podkreślenia tożsamości narodowej poprzez odśpiewanie hymnu
państwowego. W przemówieniu dy-

„Polska - dzielnością,

mocą i mądrością wielka….”
rektor Anna Karasińska wielokrotnie
podkreślała, kierując szczególnie swe
słowa do młodych ludzi, rangę dnia
odzyskania niepodległości, ważność
słów „ojczyzna, patriotyzm, poświęcenie”. Uroczystość utrzymana w tonie powagi była symbolicznym, ważnym dniem dla uczniów klas pierw-

Uczniowie Liceum w montażu słowno-muzycznym.

szych, którzy złożyli przysięgę na
sztandar szkoły, stając się tym samym
pełnoprawnymi uczniami Liceum.
Zwieńczeniem uroczystości było zaprezentowanie montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów
Liceum. Przedstawienie poruszyło
serca wszystkich zgromadzonych,
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przeniosło w świat patriotycznych
przeżyć, wyeksponowało postawy
aktywne żołnierzy, zaakcentowało
więzi rodzinne podczas zawirowań
historycznych (pożegnanie żołnierza
z matką), pobudzało ducha patriotyzmu (pieśni patriotyczne, fotografie),
wskazywało sposób poszanowania
symboli narodowych (znicze zapalane przy brzozowych krzyżach) wreszcie eksponowało znaczenie ofiarnej
śmierci.
Tekst: Ewelina Strzelecka
nauczyciel języka polskiego
w staszowskim LO im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

W dniu 10 grudnia br., w Liceum
Ogólnokształcącym im. ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego w Staszowie
odbyły się uroczystości upamiętniające Patrona szkoły - Prymasa
Tysiąclecia.

Święto
szkoły

Uroczystość rozpoczęto od odegrania hymnu państwowego, po
czym wszystkich zebranych serdecznie przywitała dyrektor Anna Karasińska, która zaprosiła do wysłuchania

Gości powitała i spotkanie rozpoczęła dyr. LO
Anna Karasińska.

Podczas ślubowania uczniów klas pierwszych.

montażu słowno-muzycznego, w wykonaniu uczniów, pt. „Aby się kształtem stała chwila”, opowiadającego o
życiu Prymasa Tysiąclecia.
Kolejnym punktem uroczystości
były trzy wykłady, pierwszy z prelegentów ks. dr hab. prof. KUL Roman
Sieroń przedstawił wykład pt. „Prymas Wyszyński – wychowawca młodego pokolenia”, ks. kan. Szczepan
Janas proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie omówił temat
„Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński
– Prymas Maryjny”, natomiast na temat „Stefan Wyszyński – filar patriotyzmu i polskości” mówił Marek Jończyk, główny specjalista Delegatury
IPN w Kielcach.
Życzenia dla szkolnej społeczności złożyli zaproszeni goście, władze powiatowe i miasta, dyrektorzy
szkół, zakładów pracy, nauczyciele
emeryci, m.in.: Małgorzata Muzoł
- świętokrzyski kurator oświaty, Tomasz Fąfara – wicestarosta staszowski, Sławomir Mikula - sekretarz Miasta i Gminy Staszów, ppłk Wiesław
Loch - z-ca szefa Sztabu Wojskowego w Kielcach, major Janusz Błądek
- z-ca komendanta WKU w Sando-

Wśród zaproszonych gości, od lewej: starosta staszowski Michał
Skotnicki, świętokrzyski kurator oświaty Małgorzata Muzoł,
z-ca szefa Sztabu Wojskowego w Kielcach ppłk Wiesław Loch
i wicestarosta Tomasz Fąfara.

mierzu, Krzysztof Zieliński – dyr. Collegium Gostomianum w Sandomierzu, dyr. Adam Koziński, Małgorzata
Garczewska - z-ca dyr. Zespołu Szkół
Ekonomicznych i inni mówcy. Podczas uroczystości rozstrzygnięto także liczne konkursy, których tematem
była postać Patrona staszowskiego
liceum. Laureatom wręczono nagrody książkowe i dyplomy. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac
plastycznych uczniów. Dotyczyły
one życia i działalności Prymasa Tysiąclecia, rocznicy stanu wojennego
„Akta Zniszczyć!” oraz obiektów sakralnych i zabytków miasta.
„Można przejść przez życie jak
kwiat, można przefrunąć jak ptak,
ale kwiat nie zawsze wyda owoc,
a śpiew ptaka umilknie. I co pozostanie po Tobie, Bracie Najmilejszy?
Zastanów się dziś póki jeszcze czas”
- fragment wypowiedzi Prymasa Tysiąclecia, zamieszczony jako motto
zaproszenia na uroczystość, zachęca do przemyśleń. Warto dokonać
głębszej refleksji nad tym ważnym
pytaniem.
Tekst: Jadwiga Szyszka
Foto: Michał Skrętek

Uczniowie Liceum w montażu słowno-muzycznym pt. „Aby się kształtem stała chwila”.
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Kolejna grupa uczniów Zespołu Szkół w Staszowie odbyła
praktyki zagraniczne w ramach
projektu „Staże zagraniczne dla
uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry
kształcenia zawodowego”, realizowanego ze środków PO WER
na zasadach Programu Erasmus+
sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
Projekt nazywa się „Zbudujmy
razem nasz europejski dom!”. Grupa 15 uczniów, wybranych w drodze eliminacji, pracowała na placach budowy w Niemczech. Byli to
uczniowie klas III Tb i IIIT bd. Tym
razem przez pierwsze dwa tygodnie
uczniowie pracowali na historycznej ulicy Lipska w Niemczech. Była
to ulica Karl Heine Str, ulica starych,
zabytkowych willi. Nasi uczniowie
pracowali przy remoncie zabytkowego budynku przy tej ulicy, pochodzącej z 1901 roku willi secesyjnej,
która należała kiedyś do Richarda
Wagnera i Friedricha Nietzschego
w różnych okresach czasu. W latach
50-tych był tam dom dziecka. Natomiast przez ostatnie 20 lat był to
pustostan. Z tą pracą była związana
duża odpowiedzialność – to nie był
zwykły remont, to była renowacja
i odbudowa dziedzictwa kulturowego miasta. Uczniowie w swoich
przemyśleniach na temat praktyk
podkreślają, z jaką przyjemnością
pracowali w tym miejscu i jak dużo
tam się nauczyli: wyburzać i murować z różnego rodzaju cegieł oraz
kamienia naturalnego ściany działowe, robić zaprawy murarskie i
tynkarskie, szpachlować i tynkować
ściany, wykonywać wylewki, fugować, malować, wykonywać prace
stolarskie, kłaść kostkę brukową i
kamień naturalny, obsługiwać betoniarkę i inne maszyny budowlane.
Uczniowie podkreślają ścisłe
przestrzeganie przez nich oraz ekipę pracującą z nimi oraz ich przełożonych przepisów BHP oraz ochrony
środowiska. Następne dwa tygodnie
uczniowie pracowali w Schkeuditz
przy budowie basenu oraz układali
kostkę brukową. Nie zabrakło ciekawych wycieczek – do Berlina, do
Drezna, do ZOO w Lipsku. Uczniowie spędzali czas w klubie młodzieżowym przy siedzibie naszego
partnera, grali w kręgle i bilard. Byli
również na targach motoryzacyjnych i na wystawie zabytkowych samochodów, w fabryce BMW i parku

Budowaliśmy Lipsk

Na wycieczce z opiekunem Anną Rozmysłowską.

energetycznym. Poznali ludzi z różnych krajów Europy, poszerzyli wiedzę jezyków obcych – niemieckiego i angielskiego. Jeden z uczniów
podkreślił, że poznał nawet kilka
zwrotów języka tureckiego. Jeden z
uczestników tak podsumował znaczenie praktyk dla niego: „Myślę, że
warto uczestniczyć w takich projektach, gdyż poszerzają naszą wiedzę
kulturową, językową i zawodową.
To idealna okazja, by poznać świat
i nowych ludzi. Nauczyliśmy się, jak
postępować odpowiedzialnie.”
Koordynator projektu Tatiana Cebula
Foto: Mariusz Siłka i Katarzyna Schmid

Fugowanie ścian sierocińca w Lipsku.

Renowacja stolarki okiennej.
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15 listopada 2015 roku odbyła się wycieczka do Warszawy, zorganizowana przez pracowników Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych w Staszowie. Cieszyła się niezwykłym powodzeniem, czego dowodem jest fakt, że uczestniczyła w niej ponad pięćdziesięcioosobowa grupa nauczycieli ze szkół różnego szczebla: podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

„Warszawo, moja Warszawo!”
Zwiedzanie rozpoczęło się od
Cmentarza Powązkowskiego, zabytkowej nekropolii Warszawy. Atmosfera Starych Powązek oraz majestat
śmierci, jaki tam nieustannie trwa,
wywarły na nas mocne wrażenie.
Warto również wspomnieć, że niektórzy z uczestników naszej wycieczki
mogli, dzięki niej, odwiedzić spoczywające na Starych Powązkach prochy
swoich bliskich. Złożyć na ich grobach kwiaty i zapalić lampki. Udaliśmy się następnie na położony nieopodal Cmentarz Wojskowy. Kwatery
z szeregami żołnierskich, kamiennych
krzyży z I i II wojny światowej oraz
kwatera z brzozowymi krzyżami harcerskiego batalionu „Zośka” uwieczniają na nim tych, którzy poświęcili
swoje życie za ojczyznę. Młody wiek
wielu poległych, odzwierciedlony
bezpośrednimi zapisami na kamiennych krzyżach oraz na tabliczkach
przytwierdzonych do brzozowych
krzyży, budził nasze szczególne wzruszenie.
„POLIN”- Muzeum Historii Żydów
Polskich – to był kolejny punkt programu naszej niezwykłej wycieczki.
Mieliśmy zaledwie dwie godziny na
to, by zwiedzić wystawę stałą, prezentującą tysiąc lat historii Żydów
polskich (od średniowiecza do współczesności), otwartą 28 października
2014 roku. Poprzez zgromadzone na
niej zabytkowe przedmioty, rekon-

większe kolejki (głównie młodych
ludzi), ustawiają się tam, gdzie
można obejrzeć pierwszą na świecie
cyfrową rekonstrukcję zniszczonego miasta (Warszawy), pt. „Miasto
ruin”. To film nakręcony wiosną
1945 roku z pokładu Liberatora,
amerykańskiego samolotu wojskowego, który zszedł poniżej warstwy
chmur i lecąc na północ wzdłuż Wisły, znalazł się nad strefą niedawnych walk powstańczych.
Cóż jeszcze można napisać o naszej wycieczce? Chyba tylko to, że
była bardzo udana! Summa summarum, zrealizowaliśmy program
wycieczki w stu procentach, o co zadbał wicedyrektor ZS im. Stanisława
Staszica, Sławomir Maj. O to zaś, by
nie zabrakło nam sił, postarała się
pani Ewa Maj, „głównodowodząca”
Internatu ZS, przy którym funkcjonuje stołówka. Ciepłe słowa należą się
również naszym panom kierowcom
ze staszowskiego PKS-u, który bardzo
sprawnie podwozili nas pod wskazane adresy.

strukcje, malowidła oraz makiety, a
także poprzez multimedia mogliśmy
się zanurzyć w przeszłości i zobaczyć, jak wyglądało na naszych ziemiach współistnienie dwu narodów:
polskiego i żydowskiego. Nie chciało
nam się stamtąd wychodzić, ale nieubłagany czas (harmonogram wycieczki) sprawił, że musieliśmy, chcąc
niechcąc.
Muzeum Powstania Warszawskiego było zwieńczeniem bogatego programu naszej eskapady.
Zwiedzający mogą (przy wszystkich
ekspozycjach) zrywać kartki z kalendarza, by czytając je na miejscu, a
i potem w domu, prześledzić hekatombę tego niepodległościowego
Tekst: Maria Żmuda
wydarzenia. Mogą również czytać
Foto: Maria Żmuda, Wojciech Żmuda
powstańcze biogramy, które są
rodzajem
internetowej encyklopedii, poświęconej warszawskim
powstańcom.
Mogą także posłuchać
głosów
tych, którzy powstanie przeżyli:
jego uczestników
i świadków (oraz
obejrzeć ich twarze, utrwalone w
momencie wywiadu). Jednak najMuzeum Historii Żydów Polskich, fragment ekspozycji.

Cmentarz Wojskowy na Powązkach.
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„Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”

Zuchy i maluchy w akcji
Zuch dziewczyny, to nazwa inicjatywy, w ramach której nauczycielki z
Przedszkola nr 8 im. J. Ch. Andersena
z Oddziałami Integracyjnymi pozyskały środki finansowe - 3 tys. złotych na realizację projektu „Bawimy
się w zuchy”. Celem tego projektu
jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wśród dzieci w wieku przedszkolnym, kształtowanie świadomości dzieci i ich rodzin w zakresie
sposobu spędzania wolnego czasu,
włączenie różnych środowisk w realizację i promocję dobrych pomysłów.
Inauguracja projektu odbyła się 24
września br., o godz. 16.00 na ścieżce
edukacji ekologicznej w Czernicy. W
imprezie wzięły udział przedszkolaki z

„Ósemki”, ich rodziny, przedstawiciele
Fundacji Farma, Przewodniczący Rady
Rodziców w Przedszkolu nr 8 im. J. Ch.
Andersena z Oddziałami Integracyjnym
w Staszowie pan Tomasz Fąfara, harcerze z 13 SHD „Wiatr” oraz pracownicy przedszkola i realizatorzy projektu.
Spotkanie to było wspaniałą, kilkugodzinną zabawą, zarówno dla dzieci jak
i ich rodzin. Małe zuchy przypomniały
sobie harcerskie pląsy i zawołania, nie
zabrakło zabaw ruchowych, naśladowczych, ze śpiewem. Najważniejszym
momentem zabawy i jednocześnie warunkiem przystąpienia do mini drużyny
zuchowej była próba zucha, która polegała na pokonaniu dość skomplikowanego toru przeszkód. Wszystkie dzieci

przystępujące do próby poradziły sobie doskonale, otrzymały Medal Zucha
Malucha, chusty zuchowe i pierścień, a
także za druhem Mikołajem z 13 SDH
„Wiatr”, złożyły obietnicę małego zucha. Zabawa zakończyła się wspólnym
ogniskiem, poczęstunkiem i śpiewem
przy akompaniamencie
harcerskich
gitar. Jest to pierwsze spotkanie w ramach realizowanego projektu. Warto
podkreślić, że to miłe, bardzo aktywne
popołudnie, spędzone w plenerze, odbyło się dzięki pomocy Fundacji Farma,
ale i dzięki temu, że wiele osób zaangażowanych w pomoc przy realizacji
projektu poświęciło swój czas w ramach wolontariatu. Dziękujemy bardzo
i zapraszamy na kolejne imprezy.
Tekst: Lidia Bąk, Kamila Kobryn – Jacak, Justyna Lis, Agnieszka Sokolik.
Foto: Agata Karwacka.

Najmłodsze zuchy składają obietnicę zucha.

Sezon SLH rozpoczęty

W dniu 28 listopada br., w
hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Staszowie odbyły się mecze piłki
nożnej halowej, inaugurujące sezon Staszowskiej Ligii Halowej.
W meczach „pierwszej kolejki”
SLH trwających dwa razy po piętnaście minut każdy, rywalizowało osiem
drużyn: „Podmuch Palestyna”, „Old
Boys– Pogoń Staszów”, „Delikatesy
Alfa Mostki”, „INOX–SPAW Niziny”,
„Casablanca”, „MATMONT Połaniec”,
„Chłodnicki Kowalstwo” oraz „Dar-

bud”. Każdy z
meczów obfitował w efektowne
popisy zawodników oraz interwencje bramkarzy. Wszystkie
zespoły mogły liczyć na żywiołowy doping swoich kibiców.
Tekst i foto:
Michał Skrętek

O zdobyciu niektórych bramek decydowały centymetry.
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Wieczór w kolorach jesieni
Taki tytuł miało spotkanie, na jakie Staszowski Ośrodek Kultury zaprosił w sobotę 24 października br., miłośników muzyki i awangardowej
twórczości artystycznej.
Rozpoczęto, w piwnicach SOK gdzie pracuje w Galerii BWA „Zieotwarciem wystawy Tamary Maj, lona”. Należy do Związku Polskich
absolwentki kieleckiego Liceum Pla- Artystów Plastyków, Polskiego Stostycznego, która w Staszowie zapre- warzyszenia Edukacji Plastycznej
zentowała ponad 60 swoich prac, oraz do Ogólnopolskiego Stowarzygłównie tkaniny artystyczne, colla- szenia Twórczego ,,Wiklina”.
ge i różne obiekty z wikliny, mchu,
Drugą część wieczoru zarezersłomy, szyszek, igliwia itp. Artystka, wowano na koncert Anny Stankiena stałe mieszka w Busku-Zdroju, wicz - jazzowej wokalistki młodego

Swoimi wrażeniami z obejrzenia ekspozycji podzielił się starosta staszowski
Michał Skotnicki.

W ramach inicjatywy „Zuch
dziewczyny” oraz realizowanego
programu „Bawimy się w zuchy” w
dniu 27 października br., w Przedszkolu nr 8 im. J.Ch. Andersena
z Oddziałami Integracyjnymi w
Staszowie, odbył się I Festiwal Zuchowych Talentów.
Uczestnicy festiwalu prezentowali
swoje umiejętności i talenty w następujących kategoriach: śpiew i taniec, recytacja i teatr, malarstwo, konstruowanie
z klocków, prezentacja umiejętności
poznawczych i kulinarnych oraz pokaz
mody. Małe zuchy zaprezentowały nie
tylko najnowsze trendy obowiązujące w modzie, ale przede wszystkim
umiejętności aktorskie. W uroczystości
udział wzięli zaproszeni goście: przewodniczący Rady Rodziców Przedszkola nr 8 Tomasz Fąfara, dyrektor Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej Anna
Kaczmarczyk, przedstawiciele Fundacji
Farma, 13 SDH „Wiatr”, rodzice naszych wychowanków, przedszkolaki
oraz pracownicy Przedszkola nr 8 na
czele z dyrektor Alicją Misiak. Wszystkie
występujące podczas festiwalu dzieci
otrzymały medale: „Jestem zuchem –
mam talent”. Medale oraz poczęstunek dla uczestników festiwalu zostały
ufundowane ze środków Programu

pokolenia, której towarzyszył 4-osobowy zespół instrumentalny pod
kierunkiem znanego gitarzysty Janusza Strobla. Frekwencja dopisała
i licznie zgromadzona publiczność
wysłuchała kilkunastu lirycznych
piosenek, m.in. z repertuaru Hanny
Banaszak, Marka Grechuty i Ewy Demarczyk.
Wieczór zakończono degustacją potraw przygotowanych w sali
kameralnej dzięki hojności licznych
sponsorów z terenu ziemi staszowskiej.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Drugą część wieczoru zarezerwowano na koncert Anny Stankiewicz - jazzowej
wokalistki młodego pokolenia.

Festiwal Zuchowych Talentów

Bartosz Fabia z tatą Tadeuszem zbudowali z klocków ratusz.
Wojciech Fąfara wraz z tatą prezentuje znajomość
flag świata.

Lena i Ania w pokazie mody.

„Działaj lokalnie IX” PAFW oraz Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży
„Farma”.
Tekst: L. Bąk, K. Kobryn-Jacak, J. Lis,
A. Sokoluk. Foto: Agata Karwacka

Talent kulinarny Rozalii, która wraz z mamą upiekła
ciasteczka.

44

Władysław Rzadkowolski
- Wspomnienia staszowskie z lat wojny i okupacji

Władysław
Rzadkowolski, autor
pamiętnika, lata
czterdzieste XX
wieku.

Odcinek 7.
SS-mani pozostali w miasteczku.
Rozpoczęto szczegółowy przegląd
getta. Sprawdzano, czy na jego terenie nie pozostał ktoś z jego mieszkańców. Do pomocy użyto policję
żydowską, która również pozostała.
I rzeczywiście – znajdowano sporo
Żydów, zarówno na terenie getta,
jak i w bramach domów wokół Rynku. Znaleziono w getcie znanego w
Staszowie handlarza koni. Nazwiska
nie pamiętam, ale potocznie mówiono na niego „ogier”, było to rosłe, silne chłopisko. Mieszkał na piętrze małego, jednopiętrowego domu z balkonem. Podczas likwidacji getta był
ciężko chory. Kiedy SS-mani weszli do
jego mieszkania leżał w łóżku. Załatwiono sprawę krótko. Kazano wziąć
go za ręce i nogi i wyrzucić przez
balkon. Wyrzucono. Wokół Rynku
kroczyło dwóch SS-manów. Mijając
bramę domu, w którym przed wojną
Rozensztok miał sklep z wódkami, natknęli się na wychodzącego z bramy
bardzo starego, białogłowego Żyda.
Wychodził wolniutkim, starczym, niedołężnym krokiem. Ujrzawszy Niemców, powolnym ruchem uniósł do
góry rękę i uśmiechając się zdjął z
głowy „krymkę”. Mijający już bramę
Niemcy zawrócili. Jeden z nich wyjął z
kabury pistolet i lufą wepchnął starca
do bramy. Wszedł za nim. Rozległ się
strzał. Niemiec wyszedł, dołączył do
oczekującego towarzysza i razem poszli dalej. Nieco dalej, mijając którąś z
kolei bramę, Niemcy nagle zawrócili.
Weszli w bramę. Padł strzał. Niemcy
wyszli i poszli dalej. Później, ludzie
sprzątający trupy z miasta, wynieśli z
tej bramy i wrzucili na wóz zastrzelone niemowlę. Widocznie zapłakało,
kiedy Niemcy mijali bramę. Niemowlę
to, owinięte poduszką, prawdopodobnie ktoś pozostawił, kto poszedł
z transportem.
Minęło ponad półtora roku, lato
1944 było piękne, upalne, od wschodu słychać było kanonadę artyle-

Inne tragiczne zdarzenie, w rogu rynku, przy wylocie ul. Kościelnej, dwaj policjanci pilnowali rodzinę żydowską, ojca, matkę i troje dzieci, nie poszli z transportem, mając zapewne
nadzieję na ratunek. Stali tak blisko godzinę, aż przyszedł SS-man, rozkazał im położyć się
twarzą do ziemi, po czym serią z automatu zakończył życie całej rodziny.
rii, zbliżał się tak długo oczekiwany
front. Pewnego słonecznego dnia na
rynek, gdzie akurat zatrzymał się jakiś
niewielki, chyba kwatermistrzowski
oddziałek niemiecki, wjechała nagle opancerzona radziecka tankietka, rozszalał się bój. Właściwie nie
był to, zwłaszcza w pierwszej chwili
– bój, gdyż zaskoczeni i przerażeni
Niemcy nie bronili się. Rozbiegli się
po bramach, sklepach, zakładach
fryzjerskich, szukając tam schronienia. Zrzucali mundury, siadali na
krzesłach fryzjerskich, kazali się golić, poddawali się. Było to właściwie
polowanie. Równocześnie wyszli na
miasto uzbrojeni, miejscowi członkowie Ruchu Oporu, współdziałający z
wypadem radzieckim. Jako niezagrożeni bezpośrednio – pierwsi zorientowali się w sytuacji ci Niemcy, którzy
nie zatrzymując się, minęli Staszów.
Oni to, zorganizowawszy się, ruszyli
oszalałym z przerażenia rodakom na
odsiecz. Kolumienkami, przylegając
do murów domów, podchodzili do
Rynku. Ośmieleni nadchodzącą pomocą – napadnięci w mieście Niemcy
poczęli, początkowo z rzadka, potem
coraz gęściej, odstrzeliwać się. Żołnierze radzieccy zaczęli wycofywać się w
stronę swojej pancerki. Wykonali za-

danie i szykowali się do odwrotu. Zabrali kilka niemieckich samochodów
osobowych. Niektóre z nich kazali
prowadzić kierowcom niemieckim,
na ogół posłusznie siadali za kierownicą. Jeden odmówił prowadzenia
wozu, załatwiono się z nim krótko.

Niemcy strzelali coraz gęściej.
Ogień ich zaczynał być skuteczny.
Do pancerki doprowadzono ciężko
rannego Rosjanina. Prowadzony pod
ręce – słaniał się na nogach. Nie przerywając ognia załadowali się na pancerkę. Zabrane Niemcom samochody
puszczono przodem. Ruszono w drogę
powrotną.
W ślad za wycofującym się wypadem posuwali się Niemcy. Szli powoli,
ostrożnie, nie przestając trzymać się
murów budynków. Nie odważyli się
jednak wyjść poza kościół św. Bartłomieja. Za kościołem i kilku stojącymi
dalej domami rozciągały się wzdłuż
drogi golejowskie puste pola. Bali się
zasadzki. Wypad ten zapoczątkował
kilka dni trwające boje o Staszów. Tegoż jeszcze dnia przed wieczorem zajechał na Rynek od ulicy Opatowskiej
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radziecki czołg. Oparty o wieżyczkę
oficer radziecki przemawia do licznie
zebranych mieszkańców miasta. Mówił o Wandzie Wasilewskiej, o Wojsku
Polskim walczącym wspólnie z Armią
Radziecką, o tym, że jesteśmy już
wolni. Słowo „WOLNI” zebrani przyjęli entuzjastycznie. Wtem tuż nad
domami i manifestującymi tłumami
śmignął samolot niemiecki. Czołg natychmiast odjechał. Ludność śpiesznie rozeszła się.
Walka o Staszów była zaciekła.
Niemcy tracąc Staszów, tracili jedną
z dróg odwrotu, ważną strategicznie
drogę oznaczoną V. Nie mniej ważne powody do utrzymania Staszowa
miało i dowództwo radzieckie. Tu
rodził się bowiem przyczółek sandomiersko – kielecki, bezcenna pozycja
wyjściowa do styczniowego „nastuplenia”. Boje o Staszów, a następnie
rozszerzenie i ostatecznie ustalenie
linii przyczółka, znowu spowodowały wysiedlenie miasta. Kto nie musiał
pozostać – musiał opuścić niebezpieczny teren walki. Takie było zarządzenie Radzieckiej Komendy Miasta.
Wywędrowaliśmy i my. Schronienie
znaleźliśmy w Sichowie, w mająt-

w podróży rzeczami. Wreszcie walki
ucichły. I znowu – jak przed kilku laty
– wracaliśmy z wędrówki do swego
mieszkania i znowu marzyliśmy o
chwili, w której znajdziemy się we
własnych kątach. Jakże często jednak
złośliwym jest los, jak płata on niespodzianki ludzkim zamierzeniom.
Wkrótce mieliśmy wyruszyć znowu
na tułaczkę, tym razem jednak na
całe długie sześć miesięcy, które spędzić mieliśmy w tak prymitywnych
warunkach, jakie stworzyć może tylko bliskość frontu. Stacjonujące w
miasteczku jakieś oddziały sowieckie, ukryte przeważnie w okalających
domy sadach, tuż po południu wyszły
nagle z miasta. Mówiono potem, iż
opuszczenie przez nich miasta miało
związek z tym, co tego jeszcze dnia
nastąpiło, że wiedzieli o tym i że nawet zachęcali ludność do opuszczenia również miasta. Tego wieczoru
– tak jak poprzednich – położyliśmy
się wcześniej, by odespać trudy minionych dni. Niezwykły jednak o tej
porze gwar dolatujący z podwórka
skłonił nas do zbadania jego przyczyny. Wyszliśmy na długi, zakończony
schodami ganek, ciągnący się wzdłuż

ku Radziwiłłów, zamienionym przez
Niemców na Liegenschaft, gdzie pracowała, wysiedlona z Torunia, moja
Teściowa. Z niepokojem nadsłuchiwaliśmy odgłosów walki o odległy
od Sichowa o jakieś dziesięć kilometrów Staszów. Szczególnie przerażały
nas łupy pożarów, jakie z kierunku
Staszowa widoczne były nocą. Tam
zostawiliśmy przecież nasze mieszkanie z całym dobytkiem. Nie zabraliśmy z sobą nic, poza niezbędnymi

naszego mieszkania. Na podwórku
stała grupa mieszkańców tego domu
i z głowami podniesionymi w górę
wpatrywała się w jeden punkt. Skierowaliśmy i my wzrok w tym kierunku
i na tle nieba ujrzeliśmy ścianę pełzających, ognistych języków. To od strony Tarnobrzegu widać było gwałtowny ogień artylerii przeciwlotniczej.
Przed tym, jak poinformowali nas
stojąc na podwórku ludzie, przeleciała tzw. „rama” – samolot obserwacyj-

ny, który przez jakiś czas pokołował
nad miastem i poleciał z powrotem
w kierunku, z którego nadleciał. Myśmy natomiast usłyszeli buczenie i za
chwilę zobaczyliśmy trzy samoloty,
które nadleciały od stron Tarnobrzegu, obleciały kilkakrotnie miasto,
zrzuciły bomby na przyległe do miasta łąki i odleciały. Zawsze podczas
bombardowań, czy jakiejś strzelaniny
unikaliśmy piwnic. Bezpieczniej czuliśmy się w otwartym terenie, lub w
naszym małym pokoiku. Tym jednak
razem, jakby wiedzeni przeczuciem,
wraz ze znajdującymi się na podwórzu osobami, uciekliśmy do piwnicy.
Wtem, w niewielkie okienka piwnicy
wdarł się krwawy blask. W piwnicy
zrobiło się widno. Z okienka, gdzie
usadowiła się ulubienica żony, mała,
czarna kotka, rozległo się żałosne, jakieś złowróżbne, dziwnie przejmujące miauczenie – jakby płacz dziecka.
„To lampy, zaraz zaczną bombardować” – powiedziała obecna z nami
p. Peretowa, która przeżyła, w 1939
roku oblężenie Warszawy, znała więc
doskonale cały ceremoniał, związany z bombardowaniem miast. I w tej
chwili straszliwe ryki i gwizdy silników
zagłuszyły wszystkie inne odgłosy. W
piwnicy zapanowała pełna napięcia
cisza. Gdzieś z kąta dochodził tylko
nikły, monotonny głos panny Dobrowolskiej, która za nas wszystkich
odmawiała „Pod Twoją Obronę”. Podejmowane przez innych próby włączenia się do modlitwy paraliżowało
przerażenie, jakie ogarnęło zgromadzonych. Nagle straszliwy wybuch
zatrząsł murami piwnicy. Gruz, kurz
i odłamki cegieł sypnęły na głowy
zebranych. Żona moja, wydawszy
pełnym przerażenia głosem okrzyk
„uciekajmy”, rzuciła się poprzez nie
opadły jeszcze kurz do wyjścia. Za
nią, jak stado bezwolnych owiec,
runął tłum pozostałych osób. Wypadliśmy na podwórze. Przed chwilą jeszcze czyste i uporządkowane,
było zasypane masą kostki, wyrwanej
ze znajdującej się po drugiej stronie
domu ulicy i przerzuconej siłą wybuchu przez dach wysokiego, jednopiętrowego domu. Przeczucie, które
kazało nam tym razem, schronić się
do piwnicy, nie zawiodło. Pozostając
na podwórku, zostalibyśmy zabici lub
okaleczeni spadającą z góry masą kamiennych kostek. Nasz mały tłumek,
potykając się na leżących grubą warstwą kamieniach z obłędnym przerażeniem w oczach, pędził do drugiego
cd. na następnej str.
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wyjścia. Przed bramą wysypaliśmy się
na krótką, tylną uliczkę. Przecięliśmy
ją i wpadliśmy na podwórze organisty
– p. Amborskiego. Tutaj, przy stodole z urwanym przez bombę narożnikiem, stała z zakrwawioną twarzą p.
Amborska. Mąż jej leciał już z domu
z wodą i bandażami. A nad miasteczkiem szalało piekło: ryki silników i
wybuchy bomb. Miasteczko płonęło.
Ranną i jej męża porwaliśmy z sobą
do odległego o kilka kroków ich własnego, sporego sadu, który był właśnie celem naszej ucieczki. Tu znajdowały się rowy, wykopane przez jakieś oddział sowiecki, który korzystał
przez kilka dni z osłony drzew, a który właśnie przed bombardowaniem
opuścił miasto. Tu, założono rannej
prowizoryczny opatrunek, wykonany przez p. Peretową, która podczas
okupacji przeszła tajne przeszkolenie
sanitarne, tu też każdy, dopadłszy rowów, wpadał wprost w nie, starając
się wykorzystać je jak najlepiej jako
osłonę. Rowów tych zresztą zabrakło
wkrótce dla wszystkich, którzy szukali
tu schronienia. Szukano więc schronienia pod licznymi tu krzakami agrestu, porzeczek, pod gęstymi koronami rozłożystych drzew. A tymczasem
bombardowanie trwało. Gęstniejący
mrok nocy rozjaśniało palące się miasto. Nad sadem, leżącym na trasie
nalotu, przelatywały coraz to nowe,
zmieniające się klucze samolotów.
Kilka mniejszego kalibru bomb spadło na nasz sad. Wodziliśmy za nimi
wzrokiem od chwili ich wyrzucenia.
Jedna z nich sypnęła do naszego
rowu pokaźną porcję piachu. Zza
krzaka wysunął się niezapomniany,
przezacny ks. prefekt Nagrodkiewicz.
Skokami sunął od krzaka do krzaka, od rowu do rowu i spokojnym,
opanowanym głosem mówiąc „żałuj
za grzechy”, błogosławił, udzielając
rozgrzeszenia. W ten sposób udziela się rozgrzeszenia tylko w chwilach
największego niebezpieczeństwa. W
naszym maleńkim, ciasnym rowku
znalazło schronienie nas dwoje, pani
Peretowa i maleńka Jola Wronówna,
którą paniczna ucieczka z piwnicy oddzieliła od jej rodziców. Było już po
północy, a niszczenie przez Niemców
miasteczka nie słabło. Nerwy nasze
już nie wytrzymywały. Poczynał szarzeć wreszcie lekki świt, gdy zdecydowaliśmy wyrwać się z tego piekła. Tak
jak uciekliśmy z domu, w narzuconych
na nocną bieliznę szlafrokach, opuściliśmy nasz dotychczasowy schron
i popędziliśmy za miasto. Po drodze

spotkaliśmy wiele innych osób, które
porzuciwszy dotychczasowe schronienie, szukały bardziej bezpiecznego
miejsca za miastem. Wpadliśmy w
szeroki pas rozciągających się tu łąk.
Obficie skropione rosą, pokryte lejami bomb, przedstawiały jedno duże,
mleczne morze. Zanurzyliśmy się w
gęstą ścianę oparów i przesiedzieliśmy tam do końca bombardowania.

mieszkania i na kilka dni znowu opuściliśmy Staszów. Jak informowały mieszkańców miasta władze radzieckie, które po bombardowaniu częściowo powróciły do miasta, pobyt w mieście nie
był jeszcze bezpieczny. Okazało się, że
nie był on bezpieczny, aż do styczniowego „nastuplenia”. Zresztą i tak nie
mieliśmy gdzie mieszkać.
W naszym mieszkaniu, zasypanym

Kiedy wróciliśmy do miasta ogarnęła nas rozpacz i przerażenie. Okalające Rynek domy leżały w gruzach.
Chodniki i jezdnie pokryte były lejami
po wybuchach bomb, zasypane zwałami cegieł i kamieni. Frontowa ściana
naszego mieszkania runęła, odsłaniając
wnętrze sypialni. Na kupie gruzu powiewała zaczepiona gdzieś firanka.

obficie gruzem, ściany oddzieliły się od
podłogi, tworząc kilkunastocentymetrowe szczeliny. Ściany, sufit lub podłoga mogły w każdej chwili zawalić się.
Wyruszyliśmy więc znowu do Sichowa,
gdzie spędziliśmy kilkanaście dni. Co
kilka dni zjawialiśmy się w Staszowie,
by zobaczyć, co dzieje się z pozostawionym bez opieki mieszkaniem. Prawda,
że stary p. Wilk, dozorca domu, który
pozostał na miejscu, obiecał nam dopilnować mieszkania. Był to porządny
i uczciwy człowiek.

Obserwacje nasze przerwał warkot nadlatującego samolotu. Po doświadczeniach minionej nocy i licząc
się z możliwością dalszych nalotów,
wyruszyliśmy za miasto. Tam, znajdując schronienie w stojących na polach
kopach zboża, spędziliśmy dwa dni i
noc. Wyżywieniem zajęła się pani Andrzejowa Raczyńska, zajmująca jedną z
sąsiadujących z nami kop. Nasze obawy dalszych nalotów nie były nieuzasadnione. Przez kilka jeszcze dni pojedyncze samoloty kontynuowały swe
dzieło zniszczenia. W tych to dniach
zbombardowano doszczętnie, ocalały
w nocnym bombardowaniu, mały, sąsiadujący z naszym domem, kościółek,
rozbito do reszty Aptekę p. Krauzego.
Po dwóch dniach wróciliśmy do miasta po to tylko, by wziąć co się dało z

cdn.
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.
Grafiki rysuje
i nieodpłatnie
przekazuje staszowski
artysta malarz
Józef Juszczyk.
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To nasz świat…
Od września 2015 roku w Liceum
Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego działa Dyskusyjny Klub
Edukacyjny (DKE), którego założycielkami
są panie: Anna Gorycka - bibliotekarka
szkoły, Monika Hetko – nauczycielka języka angielskiego, Izabella Semrau – psycholog szkolny.
Klub skupia kilkudziesięciu uczniów klas pierwszych i
drugich, a jego siedzibą i miejscem spotkań z publicznością
jest szkolna biblioteka. Aktualnie realizuje program „Książka
– Okręt na Oceanie Wiedzy”, w nim cykl „Cztery Pory Roku”
przygotowany i prezentowany przez uczniów w czasie wieczorów z poezją, muzyką, obrazem, a także program dotyczący antydyskryminacji osób starszych, chorych i niedołężnych. Pierwszy z nich, najkrócej mówiąc, nt. upowszechniania czytelnictwa oraz rozbudzania zainteresowań literaturą, ich wpływu na wszechstronny rozwój człowieka, jest
niezwykły. Ma bowiem wiele ważnych celów do spełnienia,
m.in.: kształcenie szacunku dla naszego dziedzictwa kulturowego; zdobywanie umiejętności ciągłego samokształcenia; rozwój kompetencji czytelniczych czy umiejętności korzystania ze zbiorów bibliotecznych i potrzeby obcowania
ze słowem.
Realizacji tych celów służyć mają spotkania poetyckie.
Pierwsze z tego cyklu „Jesienne nostalgie” odbyło się 10 listopada, w szkolnej bibliotece przystrojonej na tę okoliczność w
„jesienne szaty”. Liczna grupa słuchaczy - wśród nich władze
miasta, w osobach p. burmistrza Leszka Kopcia i p. burmistrz
Ewy Kondek, Dyrekcji szkoły, Nauczycieli, Uczniów, Rodziców
oraz Nauczycieli- emerytów, w nastroju skupienia, zadumy i
wyciszenia, przy blasku świec – wysłuchali recytacji uczniów,
refleksyjnych piosenek i melodii, jak również mogli podziwiać, w czasie multimedialnej prezentacji, najpiękniejsze obrazy polskiej „złotej jesieni”. Teksty swoich wierszy o jesieni
sugestywnie przekazała słuchaczom p. Kazimiera Dorosińska.
P. dyr. Anna Karasińska podziękowała Artystom i ich Opiekunkom za przygotowanie pięknego programu i życzliwie
zachęcała do rozmowy, dyskusji przy herbatce. Na koniec
zaprosiła gości do udziału w następnych spotkaniach, dziękując im za obecność. Obdarowani urokliwymi obrazkami ,
malowanymi na szkle, wyszliśmy ze szkoły w zimny, jesienny
wieczór, oczarowani życzliwością, gościnnością i artystycznymi występami młodzieży.
W dniu 20 listopada 2015 roku, ten sam program, w ramach działań wychowawczych w zakresie antydyskryminacji
osób starszych, chorych i niedołężnych, DKE przedstawił pensjonariuszom Zakładu Leczniczego w Koniemłotach. Wzruszenie, łzy i ogromna radość towarzyszyły chorym w czasie

całego występu młodzieży.
Drodzy Czytelnicy, piękna to Sprawa, wielka Sprawa i
ważna, bo świadcząca o wrażliwości, empatii i zwykłej, ale
dzisiaj jakże rzadko spotykanej, ludzkiej, młodzieńczej życzliwości wobec schorowanych starszych osób. Moje szczere
uznanie i szacunek dla Pań – Opiekunek Klubu nie tylko za
wiedzę i umiejętności, ale nade wszystko własny przykład, jak
młode pokolenie uczyć … powiem uroczyście, bo tak należy
..Człowieczeństwa.
I znowu DKE wraz z Dyrekcją szkoły zaprosili gości na
dzień 3 grudnia 2015 roku, do szkolnej biblioteki, na poetyckie spotkanie w „zimowym pejzażu” w cyklu „Cztery Pory
Roku”. I choć „zimowej bieli” wokół nie było, to wystrój miejsca występu młodzieży lśnił od śnieżnych płatków i innych
srebrno- kolorowych ozdób, a blask świec wzmagał, wcale
nie zimowy, ale ciepły i życzliwy klimat , wytworzony miedzy
artystami a publicznością.
Świat poezji, biel obrazów prawdziwej zimy, stosowna
muzyka, odczytanie całego zbioru zimowych wierszy przez p.
Kazimierę Dorosińską, nareszcie refleksje po spotkaniu, podziękowania i życzliwość p. dyr. Anny Karasińskiej w stosunku
do wszystkich uczestników spotkania… zupełnie ociepliły ten
grudniowy wieczór.
Szanowni Czytelnicy, oczywiście mogłabym wiernie i obrazowo odtworzyć przebieg tych trzech spotkań, ale przecież
nie najważniejsze jest zdanie sprawy z ich przebiegu. Jednak
godne zauważenia i uznania jest to, że w staszowskiej szkole –
w „Wyszyńskim” trwa nieustannie dydaktyczna i wychowawcza praca - współdziałanie: dyrekcji, i nauczycieli, i uczniów,
i rodziców w procesie przekazywania wiedzy i kształtowania
moralnych postaw młodego pokolenia. Cóż bardziej prawdziwego i dobrego można powiedzieć o polskiej szkole?
O wdzięcznej publiczności już wspominałam. Wiem,
że Dyskusyjny Klub Edukacyjny ma ambitne plany i jestem
pewna, że je zrealizuje. Na koniec zostawiłam, dla zapamiętania, wyróżnienia i podziękowania nazwiska uczniówArtystów. Oto oni: Jędrzej Świętoń - odpowiedzialny za
przekaz multimedialny, Artur Derdaś, Elżbieta Pyska, Jakub
Śmistek, Julia Martynowicz, Kornelia Kamińska, Anna Fąfara, Patrycja Łukaszek, Norbert Nowak, Piotr Sztaba, Oskar
Godzwon, Jakub Dziedzic, Barbara Kaczmarska, Katarzyna Drabik, Katarzyna Michta, Kamila Gradkowska, Renata
Sobieniak, Agnieszka Gorycka, Eliza Jońca, Anna Sanecka,
Wiktoria Strawa.
Zanim wiosna „zakwitnie kolorów tęczą wspaniałą” i znowu dane nam będzie uczestniczyć w kolejnym spotkaniu,
proszę przyjąć życzenia zimowo - świąteczno - noworoczne.
Życzę wszystkim Państwu zdrowia, pomyślności, szczęścia, radości …. Nade wszystko jednak pokoju na świecie i w naszej
Ojczyźnie.

Po spektaklu „Jesienne nostalgie”, z lewej dyr. Anna Karasińska.

Grudzień 2015. Jadwiga Szyszka

48

Naczelnik ZHP harcmistrz Małgorzata Sinica przekazuje Betlejemskie Światło
Pokoju zuchom ze Staszowa, z prawej harcmistrz Małgorzata Kałamaga-Pióro.

W programie pobytu Grupy Zuchowej ,,Przyjaciele Lasu” w Zakopanem znalazły
się zajęcia warsztatowe o tematyce świątecznej.

Betlejemskie Światełko Pokoju,
jak co roku w Staszowie

Podczas gry terenowej.

Tegoroczna akcja przekazywania Światła przebiega pod hasłem
„Zauważ człowieka”. Idea ta szerzy braterstwo i pojednanie, a
także propaguje czynienie dobra.
Betlejemskie Światło Pokoju,
to jedno z kluczowych wydarzeń
Związku Harcerstwa Polskiego. Już
po raz 25. płomień rozpalony w
Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, niesiony w wielkiej sztafecie
przez kraje i kontynenty, przybył do
Polski. Ideą jest, aby Betlejemskie
Światło Pokoju trafiło na jak najwięcej stołów wigilijnych w naszym
kraju. W dniach od 11 do 13 grudnia br. Grupa Zuchowa ,,Przyjaciele
Lasu” z Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie przebywała w Zakopanem, aby z kościoła na
Krzeptówkach przywieźć Światełko
Pokoju do Staszowa.
Tekst i foto: ZPO nr 1 w Staszowie

W czasie uroczystej mszy świętej w kościele na Krzeptówkach, podczas której słowaccy skauci przekazali polskim harcerzom Światło Betlejemskie.

