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Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń.
Niech ten szczególny czas pozwoli oderwać się od trudów codzienności,
a piękno nadchodzącej wiosny zachowa w nas optymizm
i pogodę ducha na kolejne dni roku.
Starosta Staszowski

Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Skotnicki

Damian Sierant

Wesołego
Alleluja
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W dniu 3 marca br., w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, została podpisana umowa w sprawie dofinansowania środkami z
budżetu państwa zadania pn.: ,,Dostawa i wymiana lampy do tomografu komputerowego”. W imieniu województwa świętokrzyskiego umowę
podpisała wojewoda Agata Wojtyszek, w imieniu powiatu staszowskiego,
reprezentujący Zarząd Powiatu: starosta Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara, przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej.

Umowa i sesja

Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek
przekazała podpisaną umowę staroście
staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu.

Nadzwyczajną sesję w dniu 4 marca br., prowadził
przewodniczący Rady Powiatu Damian Sierant
wspólnie z wiceprzewodniczącymi: Markiem Chylą
i Stanisławem Walczykiem.

Umowę podpisała wojewoda Agata Wojtyszek oraz reprezentujący Zarząd Powiatu w Staszowie: starosta
Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara, przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej.
W podpisaniu umowy uczestniczyła także Bogumiła Niziołek – dyrektor Wydziału Centrum Zdrowia
Publicznego w ŚUW w Kielcach, pierwsza z prawej.

Stosowną umowę w sprawie realizacji wspólnego zadania pn. ,,Dostawa i wymiana lampy do tomografu
komputerowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie”
podpisali, w imieniu Zarządu Powiatu: starosta staszowski Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara,
z kontrasygnatą skarbnik Jolanty Piotrowskiej, a w imieniu staszowskiego szpitala: dyr. Józef Żółciak
i główna księgowa Bożena Baczewska.

Zgodnie z podpisanym dokumentem Wojewoda Świętokrzyski przekazała Powiatowi Staszowskiemu środki
finansowe w formie dotacji celowej na
dofinansowanie w/w zadania w kwocie
507 tys. 965 zł, co stanowi 80% całkowitej wartości zakupu lampy do tomografu komputerowego w staszowskim
szpitalu. Łączny koszt wymiany lampy to 634 tys. 957 zł, pozostałe 20%
tj. 126 tys. 992 zł zapewni staszowski
szpital. Wymiana lampy powinna nastąpić w najbliższych dniach.
W związku z podpisaną umową,
zaszła konieczność wprowadzenia do
budżetu powiatu pozyskanych środków w kwocie 507 tys. 965 zł, stąd konieczność zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Staszowie. Obrady
odbyły się w dniu następnym od podpisania umowy, tj. w piątek 4 marca
br. Radni jednogłośnie przyjęli projekt
uchwały w tej sprawie.
Tekst: Jan Mazanka, foto: Łukasz Garczewski

Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie wprowadzenia do budżetu powiatu pozyskanych środków w kwocie 507 tys. 965 zł.
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Posiedzenie Rady, które prowadził przewodniczący Damian
Sierant, odbyło się w dniu 24 lutego br.
Do zaproponowanego porządku
sesji, nie zgłoszono uwag, więc po
jego przegłosowaniu, przystąpiono
do realizacji pkt. ,,interpelacje i zapytania”, w którym radny Mariusz
Zyngier zapytał o zakres korzystania
z pływalni Powiatowego Centrum
Sportowego przez uczniów gimnazjów i szkół podstawowych, a także
zawnioskował o praktyczne wykorzystanie informacji Powiatowego
Urzędu Pracy, dotyczącej bezrobocia wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, z uwzględnieniem rankingu zawodów nadwyżkowych i deficytowych. Odpowiedzi
udzielili: starosta staszowski Michał
Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara.
Następnie, jednogłośnie przyjęto
wszystkie 8 projektów uchwał, które dotyczyły:
• przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Powiatu Staszowskiego na lata:
2016-2022,
• przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2015 rok,
• zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
• powołania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
Staszowie,
• wprowadzenia zmian w składzie
osobowym Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Ze-

Radni powiatu obradowali po raz 22.

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

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

Odpowiedzi na interpelację radnego Mariusza Zyngiera udzielił starosta staszowski Michał Skotnicki.

Z prawej: Józef Małobęcki - nowo powołany
członek Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie, w rozmowie z radnym
Stanisławem Lechem Zalewskim.

spole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
• przyjęcia informacji o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie za
2015 rok,
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata:

2016-2027,
• zmian w budżecie na 2016 rok.
Przed zamknięciem obrad przewodniczący Damian Sierant przypomniał radnym o zbliżającym się
terminie składania oświadczeń majątkowych.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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Z obrad nadzwyczajnej sesji
21. nadzwyczajne posiedzenie
Rady Powiatu w Staszowie, zostało zwołane w dniu 22 stycznia br.,
z powodu konieczności podjęcia
uchwały pn. ,,Dostawa i wymiana
lampy do tomografu komputero-

wego w Samodzielnym Publicznym
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie”.
Radni jednogłośnie przyjęli projekt
uchwały w tej sprawie. Koszt wymiany
lampy to 634 tys. 957 zł, z czego 507

tys. 965 zł tj. 80% pochodzić będzie
z rezerwy ogólnej budżetu państwa,
natomiast pozostałe 20% tj. 126 tys.
992 zł zapewni staszowski szpital. Zakup i wymiana lampy planowana jest
w terminie do połowy lutego br.
Tekst: Jan Mazanka
foto: Paulina Majczak

Obrady prowadził przewodniczący Rady Damian Sierant, celowość podjęcia uchwały uzasadnił starosta staszowski Michał Skotnicki.

W dniu 31 grudnia 2015 roku,
podczas 20. sesji Rady Powiatu w
Staszowie, przegłosowano 6 projektów uchwał, w tym tę najważniejszą, w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu staszowskiego na 2016 rok.
Po rozpoczęciu posiedzenia przez
przewodniczącego Rady Damiana Sieranta, do zaproponowanego porządku obrad, starosta staszowski Michał
Skotnicki, w imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie, zgłosił dodatkowo
1 projekt uchwały i tak rozszerzony
porządek został przyjęty jednogłośnie.
Procedowanie uchwał rozpoczęto od
przyjęcia projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Staszowskiego na lata: 2016-2027.
Stosowną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie
uchwały odczytała skarbnik powiatu
staszowskiego Jolanta Piotrowska.
Drugi projekt uchwały dotyczył uchwalenia budżetu powiatu staszowskiego
na 2016 rok. W tym przypadku, skarbnik Jolanta Piotrowska także odczytała
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu. Następnie
przewodniczący Komisji Stałych Rady
Powiatu w Staszowie wyrazili pozytywne opinie o projekcie budżetu, który
został uchwalony jednogłośnie. W dalszym ciągu głosowań przyjęto jeszcze
cztery projekty uchwał, które dotyczyły:
• ustalenia wydatków budżetu powia-

Uchwalono budżet powiatu

tu staszowskiego,
łącznie z planem
finansowym tych
wydatków, które nie wygasają
z upływem roku
budżetowego
2015,
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu na lata
2015-2024,
• zmian w budżecie na 2015 rok,
• przesunięcia
środków PFRON
w związku z koniecznością ich
wydatkowania
przed
końcem
roku.
Przed
zakończeniem
obrad,
starosta
Michał
Skotnicki, w imieniu własnym i
członków Zarządu
Powiatu, podziękował wszystkim
osobom,
które
pracowały
nad

Sesję otworzył i prowadził przewodniczący Rady Damian Sierant wspólnie
z wiceprzewodniczącymi: Markiem Chylą i Stanisławem Walczykiem.

Przed oficjalnym rozpoczęciem posiedzenia starosta staszowski Michał Skotnicki
i przewodniczący Rady Damian Sierant wręczyli 2 akty nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego, które otrzymali: ks. Sebastian
Mroczkowski z Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie i Mirosław Wołowiec
z Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie.
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sporządzeniem projektu uchwały budżetowej, na czele ze skarbnik Jolantą
Piotrowską.
Dochody budżetu powiatu na 2016
rok zaplanowano w wysokości 64 mln
700 tys. 886 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 57 mln 812 tys. 762 zł,
a dochody majątkowe w wysokości
6 mln 888 tys. 123 zł. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 62
mln 614 tys. 264 zł, z tego: wydatki
bieżące – 53 mln 940 tys. 573 zł, a wydatki majątkowe – 8 mln 673 tys. 690
zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz innych
źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w roku
budżetowym, uchwalono w wysokości 6 mln 663 tys. 335 zł, z tego: wydatki bieżące – 3 mln 394 tys. 707 zł,
a wydatki majątkowe – 3 mln 268 tys.
628 zł. Nadwyżkę budżetu powiatu w
kwocie – 2 mln 86 tys. 621 zł, w całości przeznaczono na spłatę rat kredytów. W budżecie utworzono rezerwy:
ogólną w wysokości – 111 tys. 668 zł
oraz celową w wysokości – 112 tys. zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań z
zakresu zarządzania kryzysowego.
Tekst i foto: Jan Mazanka

W imieniu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki
Prorodzinnej - przewodniczący Andrzej Kruzel.

Skarbnik powiatu staszowskiego Jolanta Piotrowska
odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata:
2016-2027 oraz o projekcie budżetu na 2016.

W imieniu Komisji Infrastruktury, Rolnictwa
i Promocji Powiatu - przewodniczący Adam Kowal.

W imieniu Komisji Oświaty,
Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki
- przewodniczący Zbigniew Wiącek.

Pozytywną opinię o projekcie budżetu powiatu na
2016 rok, wygłosili przewodniczący Komisji Stałych
Rady Powiatu. W imieniu Komisji Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego, jej przewodniczący Jacek Nowak.

W imieniu Komisji Rewizyjnej - przewodniczący
Jerzy Karwasiński.

Starosta staszowski Michał Skotnicki i przewodniczący Damian Sierant,
w imieniu własnym i członków Zarządu Powiatu, podziękowali
wszystkim osobom, które pracowały nad sporządzeniem budżetu
powiatu, na czele ze skarbnik powiatu Jolantą Piotrowską.

Projekt uchwały w sprawie budżetu powiatu staszowskiego na 2016 rok, podobnie jak wszystkie pozostałe 5 projektów uchwał, został przyjęty jednogłośnie,
przy pełnym składzie rady.
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W dniu 18 lutego br., w Zakątku Świętokrzyskim w Sielcu odbyła się
pierwsza, w tym roku, konferencja informacyjna, podczas której przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, poinformowali o zasadach sporządzania wniosków do pierwszej transzy środków unijnych na
wsparcie rozwoju przedsiębiorstw.

O wsparciu inwestycyjnym
sektora MŚP

członkowie Zarządu Województwa:
Marek Szczepanik i Agata Binkowska,
radny Sejmiku Województwa Izydor
Grabowski, a także prezes Zarządu
Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. Krzysztof Kobryń i zastępca prezesa Zarządu
Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. Krzysztof Marwicki.
Spotkanie prowadził starosta sta-

W konferencji z udziałem ponad
100 przedsiębiorców z terenu powiatu
staszowskiego, a także samorządowców, udział wzięli: poseł na Sejm Kazimierz Kotowski, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas,

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, przedstawił harmonogram uruchamiania środków unijnych
w 2016 roku i zaprosił przedsiębiorców do skorzystania z oferowanych możliwości dofinansowania działalności.

Konferencję otworzył i prowadził starosta staszowski
Michał Skotnicki.

Główną prezentację dotyczącą założeń, zasad i zakresu
wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków
RPO WŚ w 2016 roku, przedstawił członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik.

Propozycje wsparcia finansowego działalności przedsiębiorców przez Fundusz Pożyczkowy Województwa
Świętokrzyskiego Sp. z o.o. przedstawił prezes Zarządu Funduszu Krzysztof Kobryń. Z lewej: członkini Zarządu
Województwa świętokrzyskiego Agata Binkowska i zastępca prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu
Poręczeniowego Sp. z o.o. Krzysztof Marwicki.

O zasadach skorzystania przez przedsiębiorców z oferty
Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o.,
poinformował zastępca prezesa Zarządu Krzysztof Marwicki.

Wicemarszałek Marek Szczepanik poinformował również o możliwościach pozyskania funduszy z programów
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, której wiceprezesem był przez ostanie trzy i pół roku.
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Działanie 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP
W ramach działania 2.5 projekty realizowane przez MŚP
powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub
technologicznych o charakterze innowacyjnym. W ramach
Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:
1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
we wczesnym etapie rozwoju (start-upy), w szczególności
w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, które
mogły zostać utworzone dzięki interwencji prowadzonej w
ramach CT 8.
2. Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem
przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów lub
usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji
technologicznych i/lub organizacyjnych.
3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.
4. Inwestycje realizowane przez MŚP mające na celu
świadczenie e-usługi, przy czym projekt może obejmować
wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia tej e-usługi wraz z ewentualnymi niezbędnymi specjalistycznymi szkoleniami i kursami skierowanymi do kadr
(pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach.
W ramach uzupełnienia wsparcia na w/w przedsięwzięcia istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na
niezbędne, uzasadnione specjalistyczne szkolenia i kursy
kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach.
Koszty kwalifikowalne kursów i szkoleń specjalistycznych

kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach
biorących udział w projekcie, które stanowią uzupełnienie
do finansowanego typu projektu nie mogą przekroczyć
poziomu 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu. W ramach Działania 2.5 wsparcie kierowane będzie
dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem
innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Ze wsparcia wyłączone są osoby podlegające
ubezpieczaniu w KRUS.
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:
• 55% mikro i małe przedsiębiorstwa,
• 45% średnie przedsiębiorstwa,
• 80% w przypadku pomocy de minimis.
Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
1. Dla mikroprzedsiębiorcy: minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu - 50 000,00 PLN, maksymalna wartość wydatków – do kwoty 3 000 000,00 PLN.
2. Dla małego przedsiębiorcy: minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN, maksymalna wartość wydatków - do kwoty 5 000 000,00 PLN.
3. Dla średniego przedsiębiorcy: minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu - 50 000,00 PLN, maksymalna wartość wydatków – do kwoty 9 000 000,00 PLN.
Informacja o ogłoszeniu o konkursie jest zamieszczona na stronie:
www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl.

Poseł na Sejm RP Kazimierz Kotowski z uznaniem odniósł się do dotychczasowego dorobku przedsiębiorców
ziemi staszowskiej i zaproponował swoje usługi parlamentarzysty, zapraszając do współpracy,
m.in. w parlamentarnym zespole ds. energii odnawialnej.

Wśród przedsiębiorców byli również radni powiatu staszowskiego: Marek Chyla i Jacek Nowak.

szowski Michał Skotnicki, a główną
prezentację dotyczącą założeń, zasad
i zakresu wsparcia małych i średnich
przedsiębiorstw środkami RPO WŚ w
2016 roku, przedstawił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Marek Szczepanik. Prezentacja zawierała informacje dotyczące, m.in.: kryteriów merytorycznych oceny wniosków
dla Działania 2.5 - Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, w tym zgodności projektów z obowiązującymi przepisami
prawa, obowiązującymi wytycznymi i
dokumentami programowymi na lata
2014 – 2020 oraz efektywności ekonomicznej projektów. Istotne informacje dotyczyły innowacji produktowej
– wprowadzenia na rynek nowego
towaru lub usługi względnie ulepszenie oferowanych uprzednio towarów,
a także innowacji procesowej – polegającej na wprowadzeniu do praktyki
w przedsiębiorstwach nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji
lub dostawy. Równie ważne kryteria
oceny projektów dotyczyć będą także innowacji marketingowej i organizacyjnej, mających wpływ na zmianę
dotychczasowego wyglądu produktu,
opakowania i ceny, jak również organicd. na następnej str.
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Przedsiębiorcy i samorządowcy, m.in.: członek Zarządu Powiatu w Staszowie
Jerzy Chudy i wójt gminy Łubnice Anna Grajko.

zacji pracy oraz relacji zewnętrznych.
Punktacja zgłaszanych projektów dotyczyć będzie również ich zgodności
z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami dla województwa świętokrzyskiego, którymi są: przemysł
metalowo-odlewniczy, nowoczesne
rolnictwo i przetwórstwo spożywcze,
zasobooszczędne budownictwo, turystyka zdrowotna i prozdrowotna,

Wśród uczestników konferencji radny Sejmiku Województwa Izydor Grabowski,
drugi z lewej.

technologie informacyjno-komunikacyjne, branża targowo-kongresowa
i zrównoważony rozwój energetyczny. Rozpoczęcie konkursu wniosków
na Działanie 2.5 planowane jest na
dzień 29 marca br. Pod koniec spotkania przedstawiciele Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego zaproponowali

wsparcie finansowe dla przedsiębiorców zarówno przy realizacji samych
inwestycji, jak również na pokrycie
kosztów zleceń kierowanych do środków badawczych czy wysokości wadiów przy przetargach. Dyskusja i
odpowiedzi ekspertów na pytania od
przedsiębiorców, zakończyły konferencję.
Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 5 lutego br., w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie,
odbyło się spotkanie sprawozdawcze dotyczące zagrożeń pożarowych, jakie wystąpiły na terenie powiatu
staszowskiego w 2015 roku.

Roczne sprawozdania w staszowskiej PSP

Spotkanie
otworzył,
witając
wszystkich obecnych, komendant
powiatowy PSP w Staszowie st.
bryg. Grzegorz Ciepiela. Wśród zaproszonych gości byli, m.in.: zastępca świętokrzyskiego komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej w Kielcach st. bryg. Stanisław Woś, starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz
Fąfara, burmistrzowie i wójtowie
miast i gmin oraz gmin powiatu
staszowskiego, druhowie strażacy,
komendanci powiatowi oraz gminni Ochotniczych Straży Pożarnych, a
także przedstawiciel nadleśnictwa.
Podczas spotkania omówiono,

Spotkanie otworzył komendant powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Grzegorz Ciepiela.

m.in. działania straży pożarnej w
powiecie staszowskim oraz interwencje podjęte w minionym roku, a

Przemawia wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki.

także zwrócono uwagę na przeciwdziałanie bieżącym zagrożeniom.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Przemawia zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej w Kielcach st. bryg. Stanisław Woś.
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W dniu 1 lutego br., podczas wizyty w Starostwie staszowskim dyrektora Polskiej Szkoły Niedzielnej przy Kongresie Polaków Podola w Winnicy Jana Glinczewskiego,
omówiono bieżące sprawy dotyczące współpracy powiatu z tą placówką, w szczególności dotyczące założeń
dwóch wniosków do programów dotacyjnych.

Wizyta dyrektora z Ukrainy
Wśród wnioskowanych beneficjentów po stronie ukraińskiej znalazł się, m.in. chór ,,Kwiat Podola” działający przy Polskiej Szkole Niedzielnej, z którą powiat staszowski współpracuje nieprzerwanie od 2002 roku. W programie wniosków zaplanowano zakup dwóch kompletów strojów: opoczyńskich
i podhalańskich oraz poszerzenie repertuaru chóru o pieśni i
tańce z tych regionów Polski. W obydwu projektach założono
również udział 3 szkół ukraińskich z: Winnicy, Uładówki i Gontiwki, w których kultywuje się pamięć o Polakach zasłużonych
w minionych wiekach dla Podola.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Od prawej: wicestarosta Tomasz Fąfara, starosta staszowski Michał Skotnicki
i dyr. Jan Glinczewski, który przy okazji spotkania poinformował o bieżącej
sytuacji na Ukrainie, jak również w samej Winnicy i obwodzie winnickim.

Gość z Kijowa w Staszowie
W dniu 24 lutego br., Rusłan Anfiłow - asystent przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Vołodymyra
Grojsmana, w drodze powrotnej z Warszawy do Kijowa,
złożył kilkugodzinną wizytę w powiecie staszowskim.

Podczas spotkania, od lewej: wicestarosta Tomasz Fąfara, starosta staszowski
Michał Skotnicki i Rusłan Anfiłow - asystent przewodniczącego Rady Najwyższej
Ukrainy Vołodymyra Grojsmana.

Spotkanie było okazją do wysłuchania wiadomości
dotyczących aktualnej sytuacji na Ukrainie, od osoby
będącej bardzo blisko aktualnych kręgów władzy w Kijowie. Rusłan Anfiłow, którego współpraca z powiatem
staszowskim rozpoczęła się w 2008 roku, jeszcze za jego
urzędowania w Winnicy, szczegółowo opisał złożoność
sytuacji we wschodnich obwodach i jej dramatyzm wynikający z prowadzonych tam działań wojennych. Stronę
polską interesował także aktualny stan realizacji reformy
samorządowej, zapowiedzianej przez premiera Arsenija
Jaceniuka w połowie 2014 roku, a rozpoczętej w pierwszych miesiącach ubiegłego roku.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Kontynuujemy współpracę sprzed 160 lat

Juliusz Kossak. ,,Mohort prezentujący stadninę
księciu Józefowi Poniatowskiemu”, ze zbiorów
Muzeum Narodowego w Warszawie. Nota bene,
piękne konie arabskie na stepach Podola.

Jak można się dowiedzieć z tablicy zamontowanej w krużganku kurozwęckiego pałacu, w połowie XIX
wieku, gościł w nim Wincenty Pol.
Napis informuje: ,,W TYM DOMU, W
LATACH 1856 I 1857, NA ZAPROSZENIE PAWŁA POPIELA GOŚCIŁ WINCENTY POL, POETA, PIEWCA ,,MOHORTA” GEORGAF, ETNOGRAF, PROFESOR
UJ, ZAŁOŻYCIEL DRUGIEJ W EUROPIE
KATEDRY GEOGRAFII, ODZNACZO-

NY W POWSTANIU LISTOPADOWYM
KRZYŻEM VIRTUTI MILITARI”. Tablicę ufundował pan Andrzej Patalong,
a nam jest miło, że my także, już od
15 lat, za sprawą współpracy Powiatu
Staszowskiego z Ukrainą, promujemy
uroki Podola, jak również wielowiekowy dorobek kulturowy Kresów, w
tworzeniu którego nasi rodacy mają
swój znaczący i niepodważalny udział.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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W dniu 5 lutego br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Staszowie, odbyło się posiedzenie
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Staszowie.
Uczestniczyli w nim, m.in.: Przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie
Damian Sierant, przewodniczący Rady
Społecznej SPZZOZ w Staszowie starosta staszowski Michał Skotnicki,
wicestarosta Tomasz Fąfara, dyrektor staszowskiego szpitala Józef Żółciak, a także burmistrzowie i wójtowie miast i gmin oraz gmin powiatu
staszowskiego.

Uzasadnienia zakupu nowego sprzętu dla
staszowskiego szpitala dokonał dyrektor Józef Żółciak.

Posiedzenie rozpoczął starosta
Michał Skotnicki, który podziękował
wszystkim obecnym za przybycie oraz
przedstawił porządek obrad, który,
m.in. zawierał projekty 4 uchwał w
sprawie wyrażenia opinii odnośnie:
planu finansowego i inwestycyjnego
SPZZOZ w Staszowie na rok 2016,

Obradowała Rada Społeczna
przy staszowskim szpitalu
zmian w regulaminie
organizacyjnym szpitala, zakupu aparatury i
sprzętu medycznego oraz
odnowienia kredytu obrotowego na rachunku.
Dyrektor Józef Żółciak
przedstawił plan finansowy i inwestycyjny placówki oraz omówił bieżącą
sytuację staszowskiego
szpitala. W ramach nowych inwestycji planuje
się zakup sprzętu me-

Obrady otworzył i prowadził przewodniczący Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie starosta staszowski Michał Skotnicki (z prawej), obok
wicestarosta Tomasz Fąfara.

Uczestnicy posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ w Staszowie.

dycznego, m.in.: lampy badawczo-zabiegowej oraz kardiomonitora dla oddziału położniczo-ginekologicznego,
lampy ksenonowej dla poradni endoskopowej, specjalistycznego sprzętu
dla oddziału rehabilitacji neurologicznej oraz wirówki dla potrzeb pracowni
mikrobiologicznej.

Wszystkie projekty oceniono pozytywnie oraz jednogłośnie przyjęto.
Po wyczerpaniu programu obrad
przewodniczący Rady Społecznej SPZZOZ w Staszowie starosta staszowski
Michał Skotnicki zamknął obrady.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Dyrektor staszowskiego szpitala
podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 7 stycznia 2016 roku, na
podstawie powołania przez premier
Beatę Szydło, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie dr n.
med. Marek Tombarkiewicz rozpoczął pracę na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Dyr. Marak Tombarkiewicz, w 1991
roku ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach - Wydział Lekarski w
Zabrzu. W 1995 roku, również na tej
uczelni uzyskał I stopień specjalizacji
w zakresie anestezjologii i intensywnej
terapii, II stopień specjalizacji, uzyskał
w 1999 roku, w Centrum Medycznym
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Ponadto dr Marek Tombarkiewicz
jest specjalistą medycyny ratunkowej.
Pracę w staszowskim szpitalu rozpoczął w 1992 roku, pracując kolejno na

stanowiskach: asystentów i ordynatora
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii. W latach: 2001 – 2007 pracował
w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Końskich na stanowisku ordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego i kierownika działu ratownictwa medycznego. W
dniu 1 lutego 2007 roku, po wygraniu
konkursu, został dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie.
Staszowski szpital, pod kierownictwem dyr. dr. n. med. Marka Tombarkiewicza, został jedną z najlepszych tego
typu placówek medycznych w Polsce.
Dzięki szeregu inwestycjom, m.in. budowie Bloku Operacyjnego, otwarciu
Ośrodka Badań Klinicznych, corocznym
remontom kolejnych oddziałów, zakupom nowoczesnego sprzętu oraz podnoszeniu kwalifikacji medycznych perso-

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia dr n. med. Marek
Tombarkiewicz. Foto z 15 maja 2015 roku, z okazji wręczenia
kolejnego certyfikatu dotyczącego kompleksowego
świadczenia usług medycznych w staszowskim szpitalu.

nelu, staszowski szpital posiada szereg
certyfikatów ISO, a w ocenach krajowych zajmuje bardzo wysokie miejsce,
ostatnio, w 2014 roku, sklasyfikowany
na 28 miejscu w ogólnopolskim rankingu ,,Bezpieczny Szpital”.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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W dniu 5 lutego br., w dawnym
pałacu ks. Artura Radziwiłła w Rytwianach, spotkali się dyrektorzy
Zarządów Dróg Powiatowych z
terenu województwa świętokrzyskiego, aby podsumować miniony
rok i omówić aktualne problemy,
a także plany na rok bieżący.
Konwent otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki, który powitał wszystkich gości i podkreślił
znaczenie Zarządów Dróg Powiatowych, jako bardzo ważnej jednostki
organizacyjnej powiatów. Obrady
prowadził gospodarz spotkania dyrektor ZDP w Staszowie Rafał Suska.
Najważniejsze z omawianych tematów dotyczyły: zagadnień związanych z przepisami prawa wodnego
w obrębie pasa drogowego, sposobów rozwiązania problemu ewidencji dróg, kształtowaniu się nakładów finansowych na remonty dróg
i zimowe utrzymanie na przestrzeni
ostatnich lat oraz tworzenia planów
rozwoju sieci drogowej. Propozycję
współpracy w zakresie korzystania
przez powiatowych drogowców z
oferty planowanego do utworzenia
Laboratorium Drogowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, przedstawił dyrektor ŚZDW w
Kielcach Damian Urbanowski. Jeden
z punktów posiedzenia dotyczył wykonania ewidencji dróg, a ofertę w tej
sprawie przedstawili reprezentanci
,,Sigma Projekt” z Warszawy: Agata
Gajdak – kierownik działu sprzedaży
i Krzysztof Mika – doradca klienta.
Oferta dotyczyła nie tylko założenia ewidencji dróg w najwyższym
standardzie (warstwy numeryczne,
analiza przebiegu pasa drogowego,
przeglądy dróg itd.), ale także obsługę systemu w abonamencie na
24 miesiące i dłużej, zawierającym,
m.in. aktualizację danych, wsparcie
techniczne ,,OnLine” itp. Pod koniec
posiedzenia przedstawiono informacje związane z organizacją Krajowego Kongresu Drogowców, jaki od-

Obradował konwent drogowców
będzie się pod
koniec maja br.
w WZW ,,Jawor”
nad Soliną, w
województwie
podkarpackim.
Tekst i foto:
Jan Mazanka

Konwent Dyrektorów
Zarządów Dróg
Powiatowych
województwa
świętokrzyskiego,
otworzył starosta
staszowski Michał
Skotnicki, z prawej:
członek Zarządu Powiatu
w Staszowie Jerzy Chudy.

Agata Gajdak – kierownik działu sprzedaży i Krzysztof Mika – doradca klienta reprezentujący ,,Sigma Projekt”
z Warszawy (z prawej), przedstawili kompleksową ofertę wykonania ewidencji dróg.

Konwent odbył się w dniu 5 lutego br., w dawnym pałacu ks. Artura Radziwiłła w Rytwianach.

Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Damian
Urbanowski, drugi z lewej, przedstawił ofertę w zakresie wykonywania badań
próbek w planowanym do utworzenia Laboratorium Drogowym w Kielcach.

Konwent podsumował gospodarz spotkania dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Staszowie Rafał Suska. Z lewej: dyr. ZDP w Końskich Stanisław Mościński,
z prawej: dyr. ZDP w Starachowicach Leszek Śmigas.
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Burmistrzowie i wójtowie powiatu staszowskiego, spotkali się w dniu 16
lutego br., na pierwszym w tym roku konwencie, który odbył się w Urzędzie
Gminy Bogoria.

Z obrad konwentu
wójtów i burmistrzów

Od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, wójt gminy Bogoria
Władysław Brudek i wicestarosta Tomasz Fąfara.

W pierwszym punkcie obrad, doradca marszałka województwa świętokrzyskiego
Jerzy Pyrek poinformował o działaniach podejmowanych przez władze
wojewódzkie na rzecz seniorów.

W posiedzeniu, które prowadził wiceprzewodniczący konwentu, wójt gminy Bogoria Władysław Brudek, uczestniczyli także: starosta staszowski Michał
Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara,
członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy,
sekretarz powiatu Jan Sikora, przewodniczący Rady Gminy Bogoria Maciej Tutak, doradca marszałka województwa
świętokrzyskiego ds. seniorów Jerzy Pyrek, Artur Pisarczyk - Konsulting z Lipnicy, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Rafał Suska, naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie staszowskim Tadeusz
Kardynał, naczelnik Wydziału Rolnictwa
Jerzy Bernyś, z-ca dyr. Zespołu Szkół w
Staszowie dr Sławomir Maj i nauczyciel
ZS Andrzej Poniewierski.
W pierwszym punkcie obrad, doradca marszałka województwa świętokrzyskiego Jerzy Pyrek, poinformował
o działaniach podejmowanych przez
władze wojewódzkie na rzecz seniorów,
między innymi o powołaniu Wojewódz-

kiej Społecznej Rady
Seniorów,
która
swoją działalność
rozpoczęła w dniu
23 listopada 2015
roku. Dyr. Jerzy Pyrek namawiał wójtów i burmistrzów
do
powoływania
u siebie Gminnych
Rad Seniorów, a
także
śledzenia
ofert Urzędu Marszałkowskiego i propozycji wsparcia, w

wójtom propozycję współpracy i korzystania z oferty Ośrodka, która dotyczyć
będzie szkół wszystkich szczebli, a także
przedszkoli. Propozycja spotkała się z
ogólną aprobatą.
Następnie Artur Pisarczyk zaproponował współpracę w zakresie powołania na terenie powiatu staszowskiego
grup zakupowych dla powiatu i gmin,
co powinno znacząco wpłynąć na
zmniejszenie kosztów zakupu gazu do
celów grzewczych.
W kolejnym punkcie posiedzenia
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jerzy Bernyś,
poinformował o zasadach pozyskania
przez gminy dofinansowania usuwania
produktów zawierających azbest.
Na zakończenie obrad dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie
Rafał Suska, przedstawił plan na 2016
rok remontów dróg powiatowych, w
oparciu o środki zewnętrzne. Ogólnie zaplanowano do remontu 17,6 km dróg,

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie staszowskim Tadeusz
Kardynał zapoznał zebranych z zamiarem powołania od 1 marca br. Powiatowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie. Czytaj obok.

Artur Pisarczyk – Konsulting z Lipnicy, zaproponował współpracę
w zakresie powołania na terenie powiatu staszowskiego grup
zakupowych gazu, uzasadniając to ekonomicznymi korzyściami.

tym finansowego.
W drugim punkcie obrad naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w
Starostwie staszowskim zapoznał zebranych z zamiarem powołania od 1
marca br. Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie.
Jednocześnie starosta staszowski Michał Skotnicki przedłożył burmistrzom i

O planach remontu dróg
powiatowych w 2016 roku, mówił
dyrektor Rafał Suska.

a szacowana wartość robót wynosi 10
mln 47 tys. zł, w tym planowane środki zewnętrzne – 5 mln 937 tys. zł tj. 59
%, udział powiatu i gmin - 4 mln 110
tys. zł, tj. pozostałe 41% szacunkowej
wartości inwestycji. Wszystkie konkursy
wniosków, powinny zostać rozstrzygnięte w terminie do połowy maja br.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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Powiat staszowski od zarania swojego funkcjonowania stawiał na rozwój edukacji i wsparcie doskonalenia nauczycieli. W czerwcu 2015 roku
zakończyły się działania związane z projektem ,,Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu
doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim”.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Staszowie zaprasza do współpracy

Zarówno dyrektorzy placówek
uczestniczących w projekcie jak i nauczyciele zaangażowani w systematyczne, zorganizowane doskonalenie,
wyrażali swoje oczekiwania wobec
dalszego etapu wsparcia. Na konferencji podsumowującej projekt padło
wiele ciekawych spostrzeżeń, i pomysłów na przyszłość. W tym miejscu
warto podkreślić fakt stałej i systematycznej współpracy osób zaangażowanych w działania projektowe z
Powiatowym Zespołem Doradców
Metodycznych w Staszowie. Zespół
powołano 1 września 2001 roku
uchwałą Rady Powiatu w Staszowie,
w celu wspierania nauczycieli placówek wszystkich etapów edukacyjnych
w ich rozwoju zawodowym, wzmacniania i poszerzania kompetencji, wymiany doświadczeń oraz upowszechniania dobrych praktyk. Początkowo
PZDM skupiał doradców bez mała
wszystkich specjalności, a więc trzech
nauczycieli polonistów, języka angielskiego, dwóch matematyków, informatyka, nauczyciela historii, geografii, biologii, chemii, religii, nauczania
początkowego, plastyki, specjalistę
od przedsiębiorczości oraz dwóch
metodyków wychowania przedszkolnego. Siedziba zespołu mieściła się w
budynku Liceum Ogólnokształcącego
przy ulicy 11 listopada 3. Od września 2005 roku PZDM „zamieszkał” w
budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie na ulicy Koszarowej 7. W tym momencie wracają
wspomnienia i chociaż termin piętnastu lat z perspektywy czasu zdaje się
być niezbyt odległy, to kiedy uważnie
spojrzeć wstecz, okazuje się, że był to
okres pełen różnorodnych wydarzeń,
o czym zapewne jeszcze nie jeden raz
będziemy pisać na łamach naszego
,,Verbum”.
Ale życie nie znosi stagnacji. Momentem przełomowym w realizacji wieloletnich marzeń o Ośrodku z
prawdziwego zdarzenia, był pierwszy, w nowym 2016 roku, Konwent
Wójtów i Burmistrzów Powiatu
Staszowskiego, który obradował w

Bogorii, w dniu 16 lutego. Naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w
Starostwie Staszowskim Tadeusz Kardynał zapoznał zebranych z zamiarem
powołania od 1 marca br. Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie. Potrzebę utworzenia
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
uzasadnił dyrektor Zespołu Szkół w
Staszowie dr Sławomir Maj, wieloletni koordynator działań Powiatowego
Zespołu Doradców Metodycznych, a
równocześnie wielki propagator nowoczesnej idei doskonalenia adekwatnego do potrzeb placówki. Starosta
staszowski Michał Skotnicki przedłożył burmistrzom i wójtom propozycję współpracy i korzystania z oferty
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
Staszowie, dotyczącej szkół wszystkich
szczebli oraz przedszkoli. O potrzebie
utworzenia Ośrodka mówił także wójt
gminy Oleśnica Leszek Juda. Propozycja spotkała się z ogólną aprobatą.
Zaledwie kilka dni później, 24 lutego
Uchwałą nr XXII/5/15 Rada Powiatu
powołała Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie. Paragraf 1. uchwały informuje, że z dniem
1 marca 2016 roku powołuje się placówkę pod nazwą Powiatowy Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w
Staszowie przy ulicy Koszarowej 7, dla
którego organem prowadzącym jest
Powiat Staszowski. Akt założycielski
placówki wskazuje cel jej powołania –
doskonalenie zawodowe i doradztwo
metodyczne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek z terenu powiatu staszowskiego. Ośrodek działa
w oparciu o Statut, który wskazuje dokładne cele aktywności Ośrodka oraz
zadania obowiązkowe. Misją Ośrodka
jest organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów
szkół i przedszkoli w zakresie zarządzania oświatą, opieka nad nowatorstwem pedagogicznym i innowacjami
w zakresie kształcenia, wychowania
oraz profilaktyki. Zadaniem obowiązkowym jest organizacja różnorodnych
form kooperacji i wymiany doświadczeń pomiędzy placówkami oświa-

towymi i szkołami oraz współpraca
z zakładami kształcenia nauczycieli,
szkołami wyższymi oraz innymi jednostkami doskonalenia nauczycieli.
Do podstawowych zadań Ośrodka,
będzie należeć:
1. organizowanie i prowadzenie
wspomagania szkół i placówek w celu
poprawy jakości ich pracy poprzez:
pomoc w diagnozowaniu potrzeb
szkoły lub placówki i ustalenie sposobu działań w celu zaspokojenia potrzeb danej placówki. Zaplanowanie
konkretnej formy wsparcia i jej realizacji oraz dokonanie wspólnej oceny
efektów i wypracowanie wniosków z
realizacji wybranego rodzaju wspomagania,
2. organizowanie i prowadzenie
sieci współpracy i samokształcenia,
wymiany doświadczeń oraz upowszechniania dobrych praktyk,
3. prowadzenie różnorodnych
form doskonalenia, począwszy od
konferencji poprzez seminaria, warsztaty, zajęcia otwarte, kursy doskonalące i inne formy niezbędne dla zaspokojenia potrzeb nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych,
4. wspomaganie nauczycieli poprzez konsultacje indywidualne i zbiorowe,
5. współpraca z Poradnią i Biblioteką w celu wypracowania nowatorskiego modelu poradnictwa zawodowego dla dzieci i młodzieży.
Działalnością Ośrodka kieruje dyrektor. Zarząd Powiatu powierzył to
stanowisko inż. Andrzejowi Poniewierskiemu, który z sukcesem poprowadził przez dwa lata projekt. Nie uległa zmianie siedziba Ośrodka, który
nadal będzie korzystał z bazy lokalowej i sprzętowej Centrum Kształcenia
Praktycznego w Staszowie na ulicy
Koszarowej 7. Jest to dobre miejsce
w którym panuje życzliwa, twórcza
aura. Wszystkie osoby w nim pracujące, na czele z dyrektorem Jerzym
Jabczugą, zawsze serdecznie wspierały metodyków i żywo interesowały
się realizowanymi przez dr Sławomira
Maja i jego podopiecznych formami doskonalenia, konkursami oraz
wydawnictwem. Z wielkim optymizmem władz powiatu staszowskiego
połączono wiedzę, zapał i entuzjazm
dotychczasowych członków Powiatowego Zespołu Metodycznego w
Staszowie oraz doświadczenie SORE
pod kierownictwem sprawdzonego
organizatora i menagera.
Maria Sipowicz
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W sobotę 12 marca br., przedsiębiorcy zrzeszeni w Staszowskiej Izbie Gospodarczej, zaproszeni goście, samorządowcy oraz sympatycy Izby, spotkali się na
dorocznej 19. już gali, w czasie której, m.in. wręczono ,,Stambułki Staszowskie”
oraz stypendia dla uczniów szkół z terenu powiatu staszowskiego.

Uhonorowano przedsiębiorców
ziemi staszowskiej

19. galę stambułkową oficjalnie otworzył prezes
Staszowskiej Izby Gospodarczej Wojciech Skowron.

Stambułkową galę prowadził Dominik Rożek ze Staszowskiego Ośrodka Kultury, który na samym początku
powitał gości honorowych w osobach: eurodeputowanego Bogdana
Wenty, posła na Sejm RP Krzysztofa
Lipca, posła Michała Cieślaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie
Zdrowia dr. n. med. Marka Tombarkiewicza, wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, dziekana Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie gen. dyw.

Wśród zaproszonych gości, od prawej: zastępca burmistrza Staszowa dr Ewa Kondek, burmistrz miasta i gminy
Staszów Leszek Kopeć, starosta staszowski Michał Skotnicki, dr Maria Tombarkiewicz, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia dr n. med. Marek Tombarkiewicz, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek,
poseł na Sejm Krzysztof Lipiec, dyr. biura poselskiego Małgorzata Pruś.

W pierwszym rzędzie członkowie Zarządu Staszowskiej Izby Gospodarczej, od lewej: wiceprezes Jerzy Kwiecień,
członek Zarządu Jerzy Adaś, sekretarz Jarosław Zdrojkowski, skarbnik Leszek Belusiak i prezes Wojciech Skowron.

W uroczystości wręczenia ,,Stambułek” uczestniczyli, m.in.: eurodeputowany Bogdan Wenta
i por. Krzysztof Oszczudłowski - reprezentujący dowódcę Garnizonu Sandomierz.

Juliana Maja, radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Izydora Grabowskiego, radnego sejmiku
Marka Strzały, przewodniczącego
Rady Powiatu w Staszowie Damiana
Sieranta, starosty staszowskiego Michała Skotnickiego, wicestarosty Tomasza Fąfary, burmistrza Staszowa
Leszka Kopcia, zastępcy burmistrza
dr Ewy Kondek, reprezentującego
dowódcę Garnizonu Sandomierz
por. Krzysztofa Oszczudłowskiego,
a także przewodniczących Rad Gmin
powiatu staszowskiego, wójtów, jak
również przedsiębiorców ziemi staszowskiej, przedstawicieli kultury,
oświaty oraz innych profesji. Następnie głos zabrał prezes Staszowskiej
Izby Gospodarczej Wojciech Skowron, który przybliżył historię stambułkowych gali i poprosił o hojne
licytowanie prac, przekazanych na
aukcję przez staszowskich twórców.
Podniosłym momentem tegorocznego spotkania było uhonorowanie odznaczeniami państwowymi
trzech osób. Złoty Krzyż Zasługi, po
raz drugi, otrzymał Stanisław Podyma z Łazisk, Złoty Medal ,,Za długoletnią służbę” Roman Krawiecki
ze Staszowa, a Srebrny Medal Anna
Domagała, także ze Staszowa. Odznaczenia wręczyli: wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek i starosta
staszowski Michał Skotnicki.
Wręczanie stypendiów w kwotach: I miejsce – 800 zł, II miejsce
– 600 zł i III miejsce - 400 zł, rozpoczęto od laureatów konkursu ,,Arystoteles Junior”.
W kategorii ,,wiedza ogólna”,
byli to: I miejsce - Alicja Tomporowska – Gimnazjum Nr 1 w Staszowie,
II miejsce - Maryla Ptak – Gimnazjum
Nr 2 w Staszowie, III miejsce - Klaudia
Kumańska - Gimnazjum w Czajkowie. W kategorii ,,język angielski”: I
miejsce - Ernest Kodyra - Gimnazjum
w Czajkowie, II miejsce - Julia Bort Gimnazjum Nr 1 w Połańcu, III miejsce - Julia Gach - Gimnazjum Nr 2 w
Staszowie. W kategorii ,,wiedza matematyczno-przyrodnicza”: I miejsce
- Paweł Jacak – Gimnazjum Nr 2 w
Staszowie, II miejsce - Łukasz Basiński - Gimnazjum Nr 2 w Staszowie,
III miejsce - Gabriela Stondzik– Gimnazjum Nr 1 w Staszowie, III miejsce
- Dominik Sulik – Gimnazjum Nr 1 w
Połańcu.
Stypendia wręczyli: członek Zarządu Staszowskiej Izby Gospodarczej Jerzy Adaś i dr Sławomir Maj
– koordynator Powiatowego Ze-
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Wśród zaproszonych gości: były poseł na Sejm, prezes ,,Dersław”
Sp. z o.o. Romuald Garczewski, wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara
oraz radni powiatu: Jacek Nowak, Adam Kowal i Mirosław Ciepiela.

Wśród zaproszonych gości, dziekan Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie gen. dyw. Julian Maj, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Izydor Grabowski oraz radni powiatu: Andrzej Kruzel i Stanisław Lech Zalewski.

społu Doradców Metodycznych w
W kategorii:
Staszowie.
„Jednostka orNastępnie, stypendia w kwotach: ganizacyjna/fir1600 zł za I miejsce, 1200 zł za II ma mająca najmiejsce i 800 zł za III miejsce, wrę- większy wpływ
czono uczniom szkół ponadgimna- na rozwój gozjalnych, laureatom konkursu ,,Ary- spodarczy
na
stoteles Senior”. W kategorii ,,język terenie powiatu
angielski” byli to: I miejsce - Dominik staszowskiego”
Dziuba - Zespół Szkół w Połańcu, II , , S t a m b u ł k ą ”
miejsce - Adam Zychowicz – Zespół uhonorowano:
Szkół w Staszowie, III miejsce - Sabi- Gminę Staszów i
na Nadgrodkiewicz - Liceum Ogólno- EKOPLON spółka
kształcące w Staszowie. W kategorii: z
ograniczoną
,,wiedza matematyczno-fizyczna”: I o d p o w i e d z i a l miejsce - Tomasz Michalski – Zespół nością sp.k. z
Szkół w Połańcu, II miejsce - Miko- Grabek Dużych.
łaj Kowalczewski - Liceum OgólnoW kategorii:
kształcące w Staszowie, III miejsce „Jednostka orga- Adrian Krakówka – Zespół Szkół w nizacyjna/firma,
Staszowie. W kategorii ,,informaty- która
osiągnęka”: I miejsce - Piotr Wojtyś – Liceum ła znaczny poOgólnokształcące w Staszowie, II stęp w rozwoju
miejsce - Piotr Rogowski – Zespół w
poprzednim
Szkół w Staszowie, III miejsce - Ka- roku” przyznano
rol Wyrzykowski - Liceum Ogólno- 3 ,,Stambułki”,
kształcące w Staszowie. W kategorii które otrzymali:
,,chemia”: I miejsce - Paweł Kocha- Firma Handlowo
nowski, II miejsce - Domnika Maj, III Usługowa ,,Węmiejsce - Zuzanna Lubaszka, wszyscy glo-Bud” Maria
troje z Liceum Ogólnokształcącego Śnios, Zakład Kaw Staszowie. Tę kategorię wprowa- mieniarski ,,MIdzono do konkursu po raz pierw- KLAŚ – GRANIT”
szy, a stypendia ufundowała GRUPA Tadeusz Miklaś i
AZOTY Kopalnie i Zakłady Chemicz- Usługi Transporne Siarki ,,Siarkopol” SA w Grzybo- towe – Krzysztof
wie. Stypendia wręczyli: starosta Orszulak.
staszowski Michał Skotnicki, radny
W kategorii:
Sejmiku Województwa Świętokrzy- „Za
wdrożenie
skiego Izydor Grabowski i wicepre- nowoczesnych
zes Staszowskiej Izby Gospodarczej systemów zarząJerzy Kwiecień.
dzania jakością,
Kulminacyjną częścią spotkania środowiskiem,
było ogłoszenie wyników i wręczenie b e z p i e c z e ń ,,Stambułek Staszowskich” za 2015 stwem”, przyznarok, co uczynili: wojewoda święto- no 3 ,,Stambułki”,
krzyski Agata Wojtyszek i prezes Za- które otrzymali:
rządu Staszowskiej Izby Gospodar- P r z e d s i ę b i o r czej Wojciech Skowron.
cd. na następnej str.

Pierwszym punktem programu gali, było wręczenie odznaczeń państwowych.
Złotym Krzyżem Zasługi, po raz drugi, został odznaczony Stanisław Podyma
z Łazisk. Złotym Medalem ,,Za długoletnią służbę” uhonorowano Romana
Krawieckiego, a Srebrnym Medalem Annę Domagałę, obydwoje ze Staszowa.
Odznaczenia wręczyli: wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek i starosta
staszowski Michał Skotnicki.

Stypendia laureatom w kategorii ,,Arystoteles Junior” wręczyli: dr Sławomir Maj –
koordynator Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych w Staszowie i członek
Zarządu Staszowskiej Izby Gospodarczej Jerzy Adaś.

Stypendia laureatom konkursu ,,Arystoteles Senior”, wręczyli: starosta staszowski
Michał Skotnicki, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Izydor Grabowski
i wiceprezes Staszowskiej Izby Gospodarczej Jerzy Kwiecień.
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Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ziemi staszowskiej - laureaci konkursu ,,Arystoteles Junior” i ,,Arystoteles Senior”.

stwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o. o., MN Studio Mariola
i Norbert Szostak oraz ,,Metal Dom”
Tomasz Krasa.
W kategorii: „Jednostka organizacyjna będąca najlepszą jednostką
handlowo-usługową”, „Stambułkę”
otrzymali: ,,Almex” Adrian Belusiak
i Gospodarstwo Rybackie BRODY
Krzysztof Szymański.
W kategorii: „Osoba/firma, której
działalność menedżerska i społeczna jest zgodna z celami statutowymi Staszowskiej Izby Gospodarczej”
uhonorowano: dr. n. med. Marka
Tombarkiewicza - podsekretarza
stanu w Ministerstwie Zdrowia i
Orkiestrę Hut Szkła Gospodarczego
Tadeusz Wrześniak.
W imieniu tegorocznych laureatów podziękowali: burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć i
dyrygent Orkiestry Hut prezesa Tadeusza Wrześniaka Alicja Urbanowicz.
Przed rozpoczęciem aukcji prezes Stowarzyszenia ,,Bezpieczny
Powiat Staszowski” Henryk Makuch, wraz z wiceprezesem Arturem Garbackim i starostą staszowskim Michałem Skotnickim, wręczyli
przedsiębiorcom z terenu powiatu staszowskiego podziękowania
,,za współpracę i udzieloną pomoc
osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej”, które otrzymali:
Lucyna Gozdek, Jerzy Adaś, Wojciech Skowron, Bartłomiej Czerwiński, Leszek Belusiak, Wojciech
Wojdyła, Andrzej Kosiór i Kazimierz
Zaliński.
Licytację zgromadzonych dzieł
sztuki, prowadził Dominik Rożek ze
Staszowskiego Ośrodka Kultury, na-

Wręczanie ,,Stambułek”, przez wojewodę
świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek i prezesa
Staszowskiej Izby Gospodarczej Wojciecha Skowrona,
rozpoczęto od kategorii: „Jednostka organizacyjna/
firma mająca największy wpływ na rozwój gospodarczy
na terenie powiatu staszowskiego”. ,,Stambułkę”
i certyfikat dla Miasta i Gminy Staszów odebrał
burmistrz Leszek Kopeć.

W kategorii: „Jednostka organizacyjna/firma, która
osiągnęła znaczny postęp w rozwoju w poprzednim
roku” przyznano 3 ,,Stambułki”, pierwszą dla: Firmy
Usługi Transportowe odebrał Krzysztof Orszulak.

Laureatem trzeciej ,,Stambułki” w tej kategorii został
Zakład Kamieniarski ,,MIKLAŚ – GRANIT” z Szydłowa.
Statuetkę i certyfikat odebrał właściciel Tadeusz Miklaś.

Drugą ,,Stambułkę” w tej kategorii przyznano dla:
EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k. z Grabek Dużych. ,,Stambułkę” i certyfikat
odebrała dyrektor finansowy Katarzyna Głowacka.

Drugą ,,Stambułkę” w tej kategorii odebrała Maria
Śnios – właścicielka Firmy Handlowo-Usługowej
,,Węglo-Bud”.

W kategorii: „Za wdrażanie nowoczesnych form
postępu technologicznego, organizacyjnego i
jakości”, przyznano 3 ,,Stambułki”. Pierwszą dla:
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu
Sp. z o. o., statuetkę i certyfikat odebrał prezes
Jacek Nowak.
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tomiast artystyczne walory obrazów
i rzeźb zachwalała dyrektor kieleckiego Biura Wystaw Artystycznych Stanisława Zacharko-Łagowska. Licytacja zakończyła się pełnym sukcesem,
uzyskano łącznie 39 tys. 300 zł.
Dzieła sztuki na tegoroczną aukcję podarowali: Maryla Pawlik, Aleksandra Potocka-Kuc, Monika Polak,
Józef Reguła, Danuta Tetela, Lucyna
i Dariusz Gozdkowie, Józef Juszczyk,
Andrzej Chłodnicki, Staszowska Izba
Gospodarcza, Jan Żukowski, Jadwiga Kotlarz, Norbert Palmer, Mariola
i Norbert Szostakowie, Władysław
Sadłocha, Tomasz Bochanek, Andrzej
Rachoń, Zdzisław Borkowski, Anna
Cholewa, Tamara Maj, ks. kan. Wiesław Kowalewski, Beata Skowron,
Zespół Szkół w Staszowie, Elżbieta
Festerowicz i Jerzy Chudy.
Organizację tegorocznej gali finansowo wsparli: Starostwo Powiatowe w Staszowie, Urząd Miasta i
Gminy w Staszowie, Urząd Miasta
i Gminy w Połańcu, prezes Tadeusz
Wrześniak - Huty Szkła Gospodarczego, GRUPA AZOTY Kopalnie i Zakłady
Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w
Grzybowie, Zakład Energetyki Cieplnej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie,
Zakład Remontowo-Budowlany DARBUD Adam Darowski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,Karabela”,
PKO Bank Polski Oddział w Staszowie,
Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba i Ośrodek Szkolenia
Kierowców Józef Bryk.
cd. na następnej str.

Druga ,,Stambułka” dla MN Studio Mariola i Norbert
Szostak, odebrał właściciel Norbert Szostak.

W kategorii: „Jednostka organizacyjna będąca
wyróżniającą się placówką handlowo-usługową”,
przyznano 2 ,,Stambułki”. Pierwszą dla Gospodarstwa
Rybackiego BRODY. Stambułkę i certyfikat odebrał
właściciel Krzysztof Szymański.

W kategorii: „Osoba, której działalność menedżerska i
społeczna jest zgodna z celami statutowymi Staszowskiej
Izby Gospodarczej” przyznano 2 ,,Stambułki”, pierwszą
uhonorowano dr. n. med. Marka Tombarkiewicza podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Trzecią ,,Stambułkę” otrzymał ,,Metal Dom”, odebrał
właściciel Tomasz Krasa.

Drugą ,,Stambułkę” dla ,,Almex” Adrian Belusiak.
Stambułkę i certyfikat odebrał właściciel.

Drugą ,,Stambułkę” przyznano Orkiestrze Hut Szkła
Gospodarczego Tadeusz Wrześniak. Stambułkę
i certyfikat odebrała dyrygent Alicja Urbanowicz.

Tegoroczni Laureaci ,,Stambułek Staszowskich” z wręczającymi, od lewej: wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, prezes Staszowskiej Izby Gospodarczej Wojciech Skowron,
Alicja Urbanowicz – Orkiestra Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia dr n. med. Marek Tombarkiewicz, Adrian Belusiak
- ,,Almex”, Krzysztof Szymański - Gospodarstwo Rybackie BRODY, Norbert Szostak - MN Studio, Tomasz Krasa - ,,Metal Dom”, Jacek Nowak - Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Połańcu Sp. z o. o., Tadeusz Miklaś - ,,MIKLAŚ – GRANIT”, Maria Śnios – Firma Handlowo-Usługowa ,,Węglo-Bud”, Katarzyna Głowacka - EKOPLON
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., burmistrz Leszek Kopeć - Miasto i Gmina Staszów i Krzysztof Orszulak - Firma Usługi Transportowe.
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Przed rozpoczęciem aukcji prezes Stowarzyszenia
,,Bezpieczny Powiat Staszowski” Henryk Makuch
podziękował przedsiębiorcom za wspieranie osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Po wręczeniu statuetek i dyplomów, od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, Jerzy Adaś, Lucyna Gozdek,
Wojciech Skowron, Leszek Belusiak, Kazimierz Zaliński i Artur Garbacki.

Po zakończeniu oficjalnej części wręczenia ,,Stambułek” z koncertem wystąpiła Orkiestra Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 25 lutego br., oficjalnie i
uroczyście otwarto w Połańcu Środowiskowy Dom Samopomocy, który swoje funkcjonowanie rozpoczął
dwa miesiące temu. Celem działalności placówki jest skierowanie do
osób potrzebujących oferty pozwalającej na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, pomocnej
w usamodzielnieniu i integracji społecznej, a także przygotowującej do
praktycznego funkcjonowania w lokalnym środowisku.
Całkowity koszt inwestycji to kwota: 1 mln 483 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniosło 872 tys. zł, a wkład
własny gminy - 611 tys. zł. Wykonawcą inwestycji był Zakład Remontowo – Budowlany „DARBUD” Adam
Darowski. W ramach zadania została
wykonana przebudowa i rozbudowa
nieużywanego budynku wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb oraz
aktualnych przepisów i norm funkcjonowania Środowiskowego Domu Sa-

Otwarto nową placówkę

Nową placówkę poświęcił ks. kan. Witold Dobrzański - proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych w Połańcu.

mopomocy. Obecnie z oferty placówki
korzysta 20 podopiecznych, niemniej
w najbliższym czasie władze miasta i
gminy Połaniec wystąpią o dodatkowe 40 dotowanych miejsc dla oczekujących osób. W planie jest także zagospodarowanie terenu wokół ŚDS i

stworzenie podopiecznym możliwości
uczestniczenia w zajęciach na świeżym powietrzu. W dalszej perspektywie planowana jest budowa domu całodobowej opieki dla osób starszych i
schorowanych.
Tekst i foto: arch. ŚDS w Połańcu

19

W dniu 26 lutego br. w Starostwie
Powiatowym w Staszowie, odbyło
się spotkanie rodzin zastępczych z
terenu powiatu staszowskiego z sędzią Marią Rutkowską - przewodniczącą Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Staszowie.
Wszystkich przybyłych na spotkanie
powitał wicestarosta Tomasz Fąfara,
który przy okazji przypomniał zadania i obowiązki wynikające z ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jakie spoczywają na władzach
powiatu. Następnie dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Staszowie Anna Ogórek, przedstawiła
informację o funkcjonowaniu na terenie powiatu staszowskiego 41 rodzin
zastępczych, z czego: 22 to rodziny spokrewnione, a 19 rodziny niezawodowe.
W rodzinach tych łącznie przebywa 55
dzieci. Realizując ustawę o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej,
powiat zapewnia wsparcie oraz pomoc
prawną osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w
zakresie prawa rodzinnego.
Pani sędzia Maria Rutkowska udzieCzłonkowie Terenowego Koła Hodowców Koni w Staszowie, w dniu
3 marca br., spotkali się na zebraniu, jakie odbyło się w sali posiedzeń
staszowskiego starostwa. Posiedzenie prowadził prezes Koła Artur
Zamiela, w towarzystwie starosty
staszowskiego Michała Skotnickiego
i Dariusza Buczka - głównego specjalisty ds. hodowli w Okręgowym
Związku Hodowców Koni w Kielcach.
Oprócz w/w obecna była także powiatowy lekarz weterynarii Zofia Słomka, która, m.in. przypomniała zasady
prowadzenia punktów kopulacyjnych,
obowiązku posiadania przez hodowców
paszportów konia, a także postępowania
w przypadku zgubienia paszportu, co
może skutkować ,,wypadnięciem zwierzęcia z tzw. łańcucha pokarmowego”,
w wyniku czego stanie się niemożliwa
sprzedaż danej sztuki do rzeźni, co z kolei
spowoduje straty finansowe u hodowcy.
Starosta staszowski Michał Skotnicki, zaprosił hodowców do organi-

W trosce o rodziny zastępcze

Podczas spotkania, od lewej: Anna Ogórek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie,
sędzia Maria Rutkowska - przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Staszowie
i wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.

liła szczegółowych informacji dotyczących wypełniania obowiązków
opiekuńczych przez rodziców zastępczych, wobec dzieci, umieszczonych
w rodzinnej pieczy zastępczej oraz na
temat udziału rodziców biologicznych
w procesie wychowawczym dzieci,

umieszczonych w pieczy zastępczej. Na
zakończenie spotkania rodzice zastępczy mieli możliwość zadawania pytań
pani sędzi Marii Rutkowskiej i uzyskania wyjaśnień dotyczących problemów
do tej pory nierozwiązanych.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Obradowali hodowcy koni

Podczas otwarcia posiedzenia, od lewej: powiatowy lekarz weterynarii Zofia Słomka, starosta staszowski
Michał Skotnicki, prezes Koła Hodowców Koni w Staszowie Artur Zamiela i Dariusz Buczek - główny specjalista
ds. hodowli w Okręgowym Związku Hodowców Koni w Kielcach.

zacji wystawy koni w czasie dożynek
powiatu staszowskiego, które zaplanowano w niedzielę - 4 września br.,
w Bogorii. Zaproszenie zostało przyjęte z zadowoleniem, w sumie przewiduje się pokazanie 35 koni różnych
ras, na czele z rasą małopolską, od lat

hodowaną w Domaradzicach.
W dalszej części zebrania omówiono
bieżące, w tym również i finansowe sprawy, związane z hodowlą i samym funkcjonowaniem Terenowego Koła Hodowców Koni w Staszowie.

W zebraniu uczestniczyło 20 hodowców koni z terenu powiatu staszowskiego.

Tekst i foto: Jan Mazanka

20
Podczas rolniczej gali, jaka
odbyła się w Warszawie w dniu
5 lutego br., statuetkę i dyplom
za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie ,,Rolnik - Farmer
Roku”, w kategorii gospodarstwa rodzinne – produkcja zwierzęca, otrzymali: Jan Marcin i Michał Popielowie z Kurozwęk.

Mamy najlepszego rolnika
ności. Unowocześniając gospodarkę i produkcję rolną, przyczyniają
się Panowie do zrównoważonego
rozwoju Rzeczypospolitej, jak również do budowania konkurencyjnej

Jan Marcin i Michał Popielowie z Kurozwęk, laureaci, tegorocznego,
ogólnopolskiego konkursu ,,Rolnik - Farmer Roku”, w kategorii gospodarstwa
rodzinne – produkcja zwierzęca.

Z okazji tegorocznej edycji konkursu, już 22. z kolei, wydano specjalny katalog, w którym przedstawiono dokonania wszystkich
tegorocznych 10 laureatów, jakich
w różnych kategoriach, wybrano z
terenu całej Polski. W przypadku
Jana Marcina i Michała Popielów
doceniono efekty hodowlane osiągnięte w hodowli bizonów amerykańskich, jak również jej wpływ
na kreowanie rynku w obszarze
agroturystyki. Minister rolnictwa i
rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel i prezes Agencji Nieruchomości Rolnych
dr Waldemar Humięcki, wręczając
laureatom grawertony i statuetki,
podkreślili ich wkład w tworzenie nowoczesnego polskiego rolnictwa, obarczony ciężką pracą,
a także ryzykiem, szczególnie w
trudnych czasach dla tego sektora
gospodarki, wynikających, m.in. z
rosyjskiego embarga.
W liście gratulacyjnym od prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowanym do Jana Marcina i Michała Popielów, czytamy, m.in.: ,,Przyznany
Panom tytuł ,,Farmer Roku” i laur
,,Złotego Jabłka”, to wyraz uznania dla Waszego wkładu w rozwój
polskiego rolnictwa i pozytywne
zmiany na terenach wiejskich. Doceniona została Panów przedsiębiorczość i kultura pracy, a także
dbałość o środowisko naturalne i
działania na rzecz lokalnej społecz-

pozycji naszego
rolnictwa na arenie
międzynarodowej. Warta
podkreślenia jest
Panów otwartość
na nowe technologie i współpracę z placówkami
naukowymi.
W ten sposób
współtworzony
jest
wizerunek
nowoczesnego
rolnictwa w Polsce”.
Dwa ostatnie
zdania w liście
Prezydenta
RP,

niech będą rekomendacją i miejmy
nadzieję pozytywną przepowiednią, dla przyszłej renegocjacji umowy, zawartej w dniu 7 października
2015 z Generalną Dyrekcją Ochrony

Laur ,,Złotego Jabłka”, towarzyszący I nagrodzie, Jan Marcin Popiel odebrał z rąk
prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych dr. Waldemara Humięckiego.

Podczas wręczania tytułów, od lewej: minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof
Jurgiel, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych dr Waldemar Humięcki
i Jan Marcin Popiel.

Dyplom laureatów I miejsca w
kategorii: gospodarstwa rodzinne –
produkcja zwierzęca.

List gratulacyjny skierowany przez
prezydenta RP Andrzeja Dudę do
Jana Marcina i Michała Popielów.

Gratulacje od przewodniczącego
Rady Powiatu w Staszowie Damiana
Sieranta i starosty staszowskiego
Michała Skotnickiego.
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Jury konkursu
doceniło
hodowlę
bizonów
amerykańskich
prowadzoną w
Kurozwękach
od 15 lat, której
założycielem
był Jan Marcin
Popiel.

Środowiska, na mocy
której uzyskano zgodę na prowadzenie
hodowli kurozwęckich
bizonów przez kolejne
15 lat. Wszak okres
ten szybko minie, a
należy się spodziewać,
że każde miejsce pracy

w 2030 roku, na naszym lokalnym
rynku, będzie co najmniej tak cenne
jak obecnie. Zgłoszenia Jana Marcina
i Michała Popielów do 22. edycji w/w
konkursu, dokonała Świętokrzyska
Izba Rolnicza w Kielcach, za co serdecznie dziękujemy.
Tekst: Jan Mazanka. Foto: Wydawnictwo APRA Polska Prasa Rolnicza

Te prestiżowe nagrody trafiły do rąk trzech zwycięzców VIII edycji konkursu marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, którymi zostali: w kategorii ,,Przedsiębiorczość” - Firma Effector SA z Włoszczowy,
producent okien aluminiowych, w kategorii ,,Samorządowość” – gmina Morawica i w kategorii ,,Osobowość”
– ks. Jan Oleszko, rektor zakonu Ojców Pallotynów na Karczówce.

Wręczono ,,Świętokrzyskie Victorie”

Grawertony odebrali reprezentanci najlepszych 5 przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego, drugi z lewej
dyr. Jan Frysztak z Hut Szkła Gospodarczego prezesa Tadeusza Wrześniaka. Grawertony wręczyli: przewodniczący
Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk – pierwszy z lewej i marszałek Adam Jarubas – pierwszy z prawej.

Dyplom dla nominowanych do ,,Świętokrzyskiej
Victorii”, z podpisami: marszałka województwa
Adama Jarubasa i Arkadiusza Bąka - przewodniczącego
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Uroczystą galę ,,Świętokrzyskiej
Victorii”, która odbyła się w dniu
9 lutego br. w Kielcach, otworzyli:
przewodniczący sejmiku województwa Arkadiusz Bąk i marszałek Adam
Jarubas. Do tegorocznej VIII już
edycji konkursu, zgłoszono łącznie
52 kandydatury. Kapituła nagrody,
obradująca pod przewodnictwem
marszałka Adama Jarubasa, w skład
której weszli, m.in.: przedstawiciele władz samorządowych, świata
nauki i biznesu oraz organizacji pozarządowych, a także laureaci poprzednich edycji, wskazała po pięciu
nominowanych w każdej z kategorii.
Wśród kandydatów do zwycięstwa
w kategorii ,,Przedsiębiorczość”
znalazły się Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak, zgłoszone przez starostę staszowskiego
Michała Skotnickiego. Wybór Hut

Laureatem „Świętokrzyskiej Victorii” w kategorii „Samorządność” została Gmina Morawica, grawerton odebrał
wójt Marian Buras, czwarty z lewej. Z prawej: przewodniczący Rady Miejskiej Połańca Stanisław Lolo i burmistrz
Jacek Tarnowski, z grawertonem za nominację Miasta i Gminy Połaniec do najlepszej piątki samorządów
województwa świętokrzyskiego za 2015 rok.

do najlepszej ,,piątki” zakładów naszego województwa w roku 2015,
należy uznać za kolejny znaczący
sukces tego przedsiębiorstwa, które
w swojej blisko 40-letniej działalności zostało uhonorowane ponad
trzydziestoma pięcioma podobnymi
wyróżnieniami.
Tekst: Jan Mazanka
Foto: Aneta Matusiewicz i arch. ,,Echa Dnia”
Okazałe mosiężne płaskorzeźby z logo konkursu,
otrzymali reprezentanci każdego z pięciu najlepszych
przedsiębiorstw naszego województwa w 2015
roku, nominowanych do ,,Świętokrzyskiej Victorii”.
Identyczny grawerton i podobny dyplom dla Miasta
i Gminy Połaniec odebrali: przewodniczący Stanisław
Lolo i burmistrz Jacek Tarnowski.
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Poznaliśmy kobiety przedsiębiorcze

Podczas gali, jaka w dniu 8
marca br., odbyła się w Hotelu
Kongresowym w Kielcach, poznaliśmy pierwszą dziesiątkę kobiet ma Domami Dziecka. Od 30 lat proprzedsiębiorczych
województwa wadzi działalność humanitarną na
świętokrzyskiego, a także laureatki rzecz osób potrzebujących pomocy.
konkursu w poszczególnych powia- Najbardziej znana z organizacji akcji
tach. Wręczono również nagrody krwiodawstwa. Trzecia lokata przy,,Świętokrzyski Laur Piękna” dla padła nieobecnej na gali Dorocie Trąd
najlepszych salonów fryzjerskich, – wiceprezes Zarządu w Stowarzyszekosmetycznych, spa i fitness.
niu Pomocy Niepełnosprawnym ,,My i
Najbardziej przedsiębiorczą panią świat” w Staszowie.
ziemi świętokrzyskiej w 2015 roku,
Najlepszym Salonem Kosmetyczzostała Dagmara Nowak-Trochimiuk, nym powiatu staszowskiego wybrano
prezes Celsium Serwis w Skarżysku ,,Paradise” z Bogorii, oferującym swoje
Kamiennej. Oprócz funkcji prezesa w usługi przy ul. Rynek 8, a w kategorii
prężnie rozwijającej się spółce Celsium Salonów Fryzjerskich zwyciężyło ,,StuSerwis, jest także członkiem zarządu dio Urody Metamorfoza” ze Staszowa,
Najbardziej przedsiębiorczą Panią ziemi
w Uczniowskim Klubie Sportowym mieszczące się przy ul. Jana Pawła II.
świętokrzyskiej w 2015 roku, została Dagmara
Tekst: Jan Mazanka
Celsium. Magister ekonomii i prawa,
Nowak-Trochimiuk, prezes Celsium Serwis
w Skarżysku Kamiennej.
Foto: Lucjan Piotrowski
w 2015 roku, otworzyła Kancelarię
Radcy Prawnego w Skarżysku
Kamiennej.
W powiecie staszowskim
zwyciężyła
Joanna
Słomińska, trener personalny, instruktor fitness w
Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Staszowie. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i
przedszkolną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach. Jest menagerem
sportu, wiedzę i umiejętności w tym zakresie zdobyła
w Polskiej Akademii Sportu.
Drugie miejsce zajęła Joanna
Cheba, kierownik Oddziału
Rejonowego Polskiego Czer- Przedsiębiorcze Panie z powiatu staszowskiego z wręczającymi nagrody, od lewej: naczelnik Jan Mazanka, kierownik Sylwia Dyl,
wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, Joanna Słomińska – Kobieta Przedsiębiorcza powiatu staszowskiego, Joanna Cheba
wonego Krzyża w Staszowie, – II miejsce, Joanna Siwek – właścicielka najlepszego Salonu Urody ,,Metamorfoza” w Staszowie, Justyna Maj-Bogdańska –
właścicielka najlepszego Salonu Kosmetycznego ,,Paradise” w Bogorii i redaktor naczelny ,,Echa Dnia” Stanisław Wróbel.
współpracująca także z kilko-

Medyczny plebiscyt rozstrzygnięty

Doktor Bożena Ryczkowska-Kurdziel i dr n. med. Jacek Kiełtucki zastępca dyrektora staszowskiego szpitala ds. lecznictwa.

W dniu 20 lutego br.,
podczas uroczystej gali
w kieleckim Best Western
Grand Hotel poznaliśmy
,,Lekarzy
Roku
2015”
i ,,Najlepsze Przychodnie”
w regionie świętokrzyskim,
w tym także z terenu ziemi
staszowskiej.
Dzięki głosom pacjentów
i kapituły plebiscytu, pierwsze miejsce w powiecie staszowskim zajął internista,
doktor nauk medycznych Jacek Kiełtucki, od 1998 roku
związany ze staszowskim
szpitalem. Pan doktor odebrał także wyróżnienie w

imieniu nieobecnej koleżanki, specjalisty chorób wewnętrznych Ewy
Zalewskiej, która została laureatką
drugiego miejsca. Nagrodę za trzecie miejsce wśród najlepszych lekarzy przyznano doktor Jolancie Gorostowicz, specjaliście ortopedii i traumatologii ze Staszowa. Pani doktor
także nie mogła dotrzeć na sobotnią
galę.
,,Najlepszą Przychodnią” powiatu staszowskiego wybrano ,,Przychodnię Rodzinną” w Staszowie.
Stosowny certyfikat odebrała jej prezes, doktor Bożena Ryczkowska–Kurdziel. Przychodnia świadczy usługi,
m.in. w zakresie medycyny rodzinnej
i badań usg. Posiada także gabinet
masażu z trzema fotelami masującymi.
Na podst. ,,Echa Dnia” z 26.02.2016 r.
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Obecnie każde miasto, instytucja czy firma ma swoją stronę internetową.
Żaden z wymienionych podmiotów, i wiele niewymienionych, nie może sobie
pozwolić na zignorowanie faktu, że dostęp do internetu ma już niemal każdy,
a trend na korzystanie z internetowych kanałów informacji jest coraz silniejszy.

Sieć Sołeckich Stron

Pomimo tego, ogromna większość
wsi w Polsce nie posiada nawet strony
na Facebooku, nie mówiąc już o stronie www, która to w obecnych czasach
jest podstawowym źródłem informacji
niemalże o wszystkim. W odpowiedzi
na to, Stowarzyszenie Dolina Kacanki stworzyło projekt mający na celu
utworzenie stron internetowych oraz
profili na Facebooku sołectw, które
biorą udział w projekcie ,,Sieć Sołeckich
Stron”. W lipcu 2015 roku, Fundacja
Dobra Sieć ogłosiła 12 finalistów konkursu ,,Odkryj e-wolontariat”, w którym projekt ,,Sieć Sołeckich Stron” brał
udział. Koordynatorzy projektu odbyli
wtedy warsztaty na temat promocji w
sieci oraz organizacji tego typu inicjatyw, po których mogli poprawić swoje
wnioski i ubiegać się o grant w wysokości 5 tysięcy złotych.
Udało się! We wrześniu Fundacja
Dobra Sieć ogłosiła projekt autorstwa
Stowarzyszenia Doliny Kacanki, jako
jeden z 4 nagrodzonych wniosków, co
dało szansę na zwiększenie poziomu
cyfryzacji w naszym powiecie. Projekt
pod nazwą ,,Sieć Sołeckich Stron” ruszył z rekrutacją na początku października 2015 roku. Koordynatorzy skupili
się na wyborze kandydatów z powiatu
staszowskiego, jednakże ku ich zdziwieniu, zainteresowanie i chęć przyłączenia się do projektu napływały z
całej Polski. Pokazuje to, jak wielka jest

potrzeba zwiększenia ilości takich inicjatyw na obszarach wiejskich. Po zakończonej rekrutacji, mieliśmy ponad
20 sołectw, które wyraziły chęć przystąpienia do projektu. Oznaczało to, że
około 10 000 mieszkańców wsi dostanie nowe, rzetelne źródła informacji, a
przestarzałe artykuły w Wikipedii przestaną być tak licznie oblegane przez
internautów.
W zamierzeniu projektu, strony i
fanpage tworzone są przez wolontariuszy z poszczególnych sołectw wybranych w wyniku rekrutacji. Nie działają oni jednak bez wiedzy czy wsparcia. Od listopada 2015 do lutego 2016,
w ramach ,,Sieci Sołeckich Stron” zorganizowane zostały 4 kilkugodzinne
warsztaty dla e-wolontariuszy z zakresu: • tworzenia oraz zarządzania fanpage’em na Facebooku, • prowadzenia kampanii marketingowej, • praw
autorskich oraz tworzenia grafik, •
podstawowej obróbki wideo, • publikacji w Internecie, • zarządzania stroną
www dzięki platformie naszawioska.
pl, • organizacji pracy online w zespołach redakcyjnych.
Dzięki tym szkoleniom, uczestnicy
projektu mogli poznać jak wyglądają
działania towarzyszące publikacjom,
jak efektywnie korzystać z narzędzi
oferowanych przez Google do pracy w
sieci, a także nauczyć się podstaw tworzenia grafik w profesjonalnym pro-

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

gramie do grafiki rastrowej. Szkolenia,
o których mowa, nie byłyby możliwe,
gdyby nie udostępnione przez Centrum @aktywności Cyfrowej zaplecze
techniczne oraz sala, w której owe
warsztaty się odbywają.
Uczestnicy projektu na własnej skórze mogli wypróbować wiele narzędzi
bądź opcji, których bez udostępnionego sprzętu nie byliby w stanie opanować na tyle, aby dobrze i rzetelnie prowadzić profile i strony swoich sołectw.
Aby pozwolić wykazać się e-wolontariuszom biorącym udział w projekcie, ogłoszone zostały 4 konkursy, w
których główną nagrodą były tablety
oraz aparaty cyfrowe. Konkursy polegały na: • stworzeniu pracy graficznej
przedstawiającej wybrany obiekt lub
zjawisko na terenie sołectwa, • profesjonalnym i rzetelnym prowadzeniu
strony na Facebooku, • umieszczaniu
ważnych, ciekawych i merytorycznie
najwartościowszych treści na stronę
www • zorganizowaniu akcji społecznej w swoim sołectwie. Oficjalne zakończenie projektu, prezentacja osiągnięć oraz wręczenie nagród odbyło
się w dniu 10 marca br., w Domu Kultury w Rytwianach. Więcej informacji
pod poniższymi linkami: https://www.
facebook.com/siecsoleckichstron.
Portal naszawioska.pl: Mostki, Rytwiany, Pieczonogi, Bukowa, Niemścice, Oględów, Wronów, Suchowola,
Wiązownica Mała, Wólka Żabna. Facebook: Mostki, Rytwiany, Pieczonogi,
Bukowa, Niemścice, Oględów, Wronów, Suchowola, Wiązownica Mała,
Wólka Żabna.
Napisał: Grzegorz Wójcik - koordynator projektu. Foto: Wioletta Piwowarska
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Tradycyjnie, jak co roku, Zarząd
Powiatowy Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Staszowie, nie zapomniał o Paniach w dniu ich święta.
W piątek 4 marca br., w auli Zespołu Szkół w Staszowie, ponad 400
Pań, członkiń i sympatyczek PSL, spotkało się na okolicznościowej uroczystości, na której obecni byli także
zaproszeni goście, w osobach m.in.:
posła na Sejm RP Krystiana Jarubasa, radnego Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego, dyr. Zespołu Szkół
w Staszowie Izydora Grabowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie Damiana Sieranta,
a także burmistrzów i wójtów oraz
radnych ziemi staszowskiej. Składa-

Za zdrowie Pań

Spotkanie na auli Zespołu Szkół w Staszowie rozpoczął zespół ,,Babsztyl”.

Życzenia Paniom składają: prezes Zarządu Powiatowego PSL, starosta staszowski
Michał Skotnicki, poseł Krystian Jarubas i radny Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego Izydor Grabowski.

nie życzeń Paniom rozpoczął prezes
Zarządu Powiatowego PSL, starosta
staszowski Michał Skotnicki, który
także przekazał życzenia od posła
Kazimierza Kotowskiego. Życzenia
Paniom złożył również poseł Krystian
Jarubas oraz burmistrz Staszowa Leszek Kopeć i burmistrz Połańca Jacek
Tarnowski. Jak co roku, wszystkim
Paniom wręczono kwiaty i czekolady. W części artystycznej wystąpili:
zespół ,,Babsztyl” z Olsztyna, kabaret ,,Beścik” i zespół ,,Staszicówka
Band”.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Życzenia składa burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski,
z lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki i burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.

Wśród uczestników spotkania, m.in.: wójt gminy Łubnice Anna Grajko, wicestarosta Tomasz Fąfara,
dyrektor staszowskiego szpitala Józef Żółciak, zastępca dyrektora Tomasz Zych.

Odśpiewano tradycyjne ,,100 lat”.
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Również po tabliczce czekolady.

Każda z Pań otrzymała żółtego tulipana.

Na scenie kabaret ,,Beścik” i 3 Panie zaproszone do współpracy.

Zespół ,,Staszicówka Band” z solistką Elizą Tutak.

W sprawie europejskiego zlotu
W lecie 2018 roku, zapewne zjedzie do powiatu staszowskiego około 1200 miłośników turystyki rowerowej, z czego około połowę stanowić będą goście z zagranicy, i to zarówno z krajów Europy Zachodniej,
jak i z państw naszych wschodnich sąsiadów.

Członkowie Zarządu Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT, od lewej:
Nicole Baus z Luksemburga – skarbnik, Waldemar Wieczorkowski z Polski – zastępca
sekretarza, Pierre Reuzé z Francji – prezydent i Patrice Godart z Francji – sekretarz.

W celu należytego przygotowania tak dużej imprezy prace organizacyjne rozpoczęto już kilka
miesięcy temu, a w dniu 4 marca
br., do Kurozwęk zjechała delegacja Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT, aby naocznie
przekonać się o możliwościach Zespołu Pałacowego przyjęcia i obsłużenia tak licznej grupy turystów.
W spotkaniu i roboczej naradzie
prowadzonej przez wiceprezesa

role, zarówno dla Europejskiego
Związku Turystyki Rowerowej, Koła
Grodzkiego PTTK w Staszowie, samorządów oraz gospodarza zlotu
- pałacu w Kurozwękach. Sobotę,
5 marca br., delegacja spędziła
w Sandomierzu, gdzie prezydent

Podczas spotkania w Kurozwękach, od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki
i zastępca burmistrza dr Ewa Kondek wraz organizatorami zlotu.

Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie
Lucjana Zaczkowskiego, uczestniczyli także: starosta staszowski
Michał Skotnicki, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć
oraz wiceburmistrz dr Ewa Kondek. Omówiono podstawowe założenia zlotu, który zaplanowano w
dniach od 7 do 14 lipca 2018 roku,
z jego główną bazą, jaką będzie
Zespół Pałacowy w Kurozwękach.
Wstępnie przydzielono zadania i

Europejskiego Związku Turystyki
Rowerowej Pierre Reuzé i Marek
Juszczyk - prezes PTTK Oddział
Sandomierz, podpisali ,,Zlecenie
na przeprowadzenie tygodnia turystyki rowerowej w Polsce z bazą
w Kurozwękach”. W dokumencie
zaznaczono, że bezpośrednim wykonaniem tego ambitnego zadania, zajmie się Koło Grodzkie PTTK
w Staszowie.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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To już ostatnia dawka emocji
związanych ze wspólnymi akcjami,
które działy się w ramach IX-tej edycji Programu Działaj Lokalnie, który
na terenie powiatu staszowskiego
realizuje Ośrodek Działaj Lokalnie w
Staszowie prowadzony przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa. Mamy przyjemność
zaprezentować inicjatywy sześciu
energicznych grup, które z sukcesem zakończyły swoje projekty.

Z IX-tej edycji Programu
Działaj Lokalnie

wzięły udział w Zuchowych zabawach
udało się zbudować system wartości oparty na tradycjach harcerskich i
wzmocnić wzajemne relacje, co pozwoliło rozwinąć też zdolność akceptacji dla ograniczeń własnych oraz innych
osób.

Zuchowe zabawy dla dobra wszystkich
dzieci.
Świeże pomysły na połączenie kultury
Zuch dziewczyny pod hasłem "Bawii wolontariatu.
my się w zuchy" zorganizowały szereg
"Wolontariackie wariacje kulturalne"
imprez dla dzieci z Przedszkola nr 8 im.
J.Ch. Andersena z Oddziałami Integra- zostały zrealizowane przez Stowarzycyjnymi w Staszowie. Ze względu na szenie na rzecz dzieci, młodzieży i rowiele zaplanowanych spotkań, zbiórek, dzin "Bliżej" z Połańca w odpowiedzi na
uroczystości zuchowych oraz zabaw potrzeby młodzieży gimnazjalnej, któz udziałem harcerzy z 13 SDH "Wiatr" ra chciała działać w wolontariacie. Aby
utworzono mini-harcówkę. Dzieciom przygotować ich do wolontariatu najbardzo spodobało się, że miały własne pierw odbyły się warsztaty integracyjmiejsce, w którym mogły zdobywać ne, wspólne pizzowisko (zamiast ogniróżne sprawności poza przedszkolem. ska), wycieczka do Teatru "Groteska"
Wśród zrealizowanych działań znalazły w Krakowie, warsztaty kreatywności,
się: ognisko integracyjne w Czernicy, warsztaty teatralne i lekcje tańców inFestiwal Zuchowych Talentów, konkurs tegracyjnych. Gdy wolontariusze opaplastyczny promujący miasto Staszów, nowali najważniejsze umiejętności wydanie albumu z pracami dzieci pt. zaprezentowali przedstawienia dla ok.
"Moje miasto", uroczystość z okazji 200 dzieci i kilkudziesięciu dorosłych w
Dnia Niepodległości oraz Wigilia. Dzieci w trakcie każdej
akcji miały możliwość rozwijania talentów i zainteresowań.
Nowe umiejętności stworzyły
alternatywę spędzania wolnego czasu dla dzieci i rodziców.
We wszystkie działania czynnie włączyli się przedstawiciele
różnych środowisk, współpracując z instytucjami wspierającymi dzieci znajdujące się
w trudnej sytuacji rodzinnej i
materialnej. Poprzez wspólne
przedsięwzięcia u dzieci, które
Uczestnicy wolontariackich wariacji kulturalnych.

Bawimy się w zuchy.

bibliotece publicznej, w przedszkolu,
szkole podstawowej, dla dzieci chorych w szpitalu. Dla młodzieży gimnazjalnej przygotowano tańce integracyjne podczas dużej przerwy w lekcjach.
Z nieukrywaną satysfakcją zrealizowano wiele wspólnych zajęć. Wywołało
to pozytywne przeżycia emocjonalne,
zacieśniło współpracę w grupie, a młodzież zintegrowała się. Wyzwolone
możliwości kreatywne młodzi ludzie
wykorzystują teraz na rzecz aktywnego
działania na rzecz środowiska lokalnego.
W Grzybowie promują
zdrowy tryb życia.
Grupa nieformalna Rada Sołecka
Zdrowo Zakręcona w projekcie "Grzybów żyje zdrowo" pobudziła aktywność fizyczną mieszkańców i poszerzyła ich wiedzę na temat zdrowego trybu
życia. Odbyły się spotkania i konsultacje indywidualne z dietetykiem, warsztaty z instruktorem fitness, warsztaty z
instruktorem nordic walking. Podczas
warsztatów kulinarnych "Jak zdrowo
gotować" wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty. A na koniec wszyscy
mogli spróbować specjałów zdrowej
kuchni, które wcześniej wspólnie przygotowali. Dzięki tym działaniom udało
się zmotywować wszystkich uczestników do aktywności fizycznej, której
efektem jest kontynuacja zajęć fitness

Grzybów żyje zdrowo.
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kawy sposób spędzić czas. Mieszkańcy
są bardziej otwarci i zaangażowani w
podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego.

Podczas zajęć fitness w Grzybowie.

i nordic walking. Dodatkowo dzięki
realizacji projektu zacieśniły się relacje
między mieszkańcami, każdy znalazł w
projekcie coś dla siebie oraz motywację do rozwoju w kierunku zdrowego
trybu życia.
Pokolenia połączone dzięki wspomnieniom.
Projekt „Szczeglice - wspomnienia
łączą pokolenia" realizowany był przez
Stowarzyszenie Szczeglice - Tradycja,
Kultura, Rozwój. Stworzono ofertę
spędzenia wolnego czasu dla wszystkich chętnych ze Szczeglic i sąsiednich
miejscowości. Zaangażowano wiele
osób w działania dla dobra wspólnego.
Zachęcono dzieci i młodzież do udziału
w wycieczce krajoznawczej, zorganizowano warsztaty kulinarne połączone z
biesiadą strażacką. Druhowie strażacy
podzielili się z uczestnikami swoimi
przeżyciami i doświadczeniami. Podczas Akademii Świątecznej w Domu
Pomocy Społecznej, dzieci pod kierunkiem nauczyciela przygotowały inscenizację "Przyjaźń niejedno ma imię".
Wszyscy uczestnicy spotkania wspólnie
wykonywali świąteczne ozdoby oraz
bożonarodzeniowe stroiki. Nie zabrakło wspólnego kolędowania przy świątecznym poczęstunku. Działania podjęte w ramach projektu pozwoliły mieszkańcom wyjść z domu i w twórczy, cie-

Współpraca pokoleń w Szczeglicach.

Młode ambasadorki dla zdrowia kobiet.
Innowacyjne Trio Medyczne ze
Staszowa, składające się z pielęgniarek
i położnej zrealizowało projekt "Start
młodych ambasadorek". W szkołach
ponadgimnazjalnych z gminy Staszów
przeprowadzono cykl wykładów na
temat profilaktyki nowotworowej
gruczołu piersiowego i warsztaty integracyjne dla grupy zainteresowanych
dziewcząt. Spośród nich powołano
grupę dziesięciu Młodych Ambasadorek, w wieku 16-18 lat, które następnie edukowały swoje rówieśniczki.

Panie realizujące profilaktyczną akcję walki
z nowotworami.

Młode ambasadorki w działaniach na rzecz
zdrowia kobiet.

Ambasadorki mając większą świadomość w zakresie profilaktyki nowotworowej, jak również przygotowania
się do "dorosłego" życia, pełnią teraz
rolę przekaźników pomiędzy młodymi
dziewczynami ze swoich środowisk,
a położną i pielęgniarkami. Największym sukcesem projektu jest stworzenie stałej grupy ambasadorek, dzięki
którym młodzież ma kontakt z Trio
Medycznym i w sytuacjach stresowych
zawsze może skorzystać z fachowej
porady.
Wymarzone boisko w Sichowie Małym.
Ochotnicza Straż Pożarna w Sichowie Małym zaplanowała utworzenie
mieszkańcom "Boiska Marzeń", aby
stworzyć miejsce do wspólnych spotkań i integracji. Wykonano projekt
zagospodarowania boiska, w którym
przewidziano budowę altany oraz
grilla. Następnie wolontariusze oraz
osoby odpowiedzialne za projekt zakupiły niezbędne materiały budowlane
i rozpoczęli wspólną pracę przy budowie altany, następnie zajęli się budową
grilla. Podczas budowy nawiązały się
nowe znajomości i przyjaźnie między
mieszkańcami, którzy wcześniej nie
mieli okazji się lepiej poznać. Działaniem, które zgromadziło najwięcej
mieszkańców było uroczyste otwarcie
obiektu. Mieszkańcy bawili się wspólnie podczas pierwszego grillowania i
dyskutowali na temat potrzeby dalszej
rozbudowy boiska, planowali wspólnie
organizację pikników, kuligów zakończonych grillem na boisku oraz imprez
okolicznościowych czy zawodów strażackich, które wpisałyby się w coroczną tradycję miejscowości. Osiągnięte i
widoczne rezultaty stały się najlepszym
bodźcem do dalszego działania. Mieszkańcy chętnie zadeklarowali się do pomocy w przyszłych pracach na rzecz
rozbudowy infrastruktury boiska.
Tekst i foto: Fundacja Aktywizacji
i Rozwoju Młodzieży FARMa.

W Sichowie Małym powstało od dawna planowane do budowy boisko
z częścią rekreacyjną.
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W hołdzie ,,Żołnierzom Wyklętym”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzony jest
1 marca. Święto to ustanowione zostało w 2011 roku, w 60. rocznicę
zamordowania przez komunistów oficerów Wojska Polskiego – przywódców organizacji niepodległościowej Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość.

Stefan Siejka, Marian Sikora, Ryszard
Skrzyszowski, Mieczysław Skubera,
Stanisław Tokarski, Jan Wojtycha, Władysław Wołowiec, Zuzanna Wrona. O
istnieniu organizacji wiedzieli jeszcze
ks. prefekt Michał Skowron i Jolanta Gniewczyńska, w związku z czym
uznawani są za jej pomocników.
Dalszy ciąg obchodów Dnia „Żołnierzy Wyklętych”, miał miejsce w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła, gdzie m.in. prof. Tomasz
Bielecki wygłosił okolicznościowy wykład. Mszę świętą koncelebrowaną,
w intencji Ojczyzny, odprawił ks. kan.
Szczepan Janas. Po zakończeniu liturgii, uczestnicy uroczystości przeszli do
kościoła pw. św. Jana Pawła II, gdzie w
jego dolnej części znajduje się tablica
pamiątkowa poświęcona organizacji
,,Młode Wojsko Polskie”, przed którą
uczniowie zaciągnęli wartę, a także
odśpiewano hymn państwowy. Delegacja społeczności szkolnej złożyła
w tym szczególnym miejscu pamięci
kwiaty i zapaliła znicze. Następnie głos
zabrał weteran MWP Kazimierz Gawroński, który w imieniu wszystkich
jego działaczy i ich rodzin podziękował za hołd złożony ,,Żołnierzom Wyklętym” znad Czarnej Staszowskiej.
W słowie końcowym dyrektor LO
Anna Karasińska wysunęła pomysł,
aby począwszy od kolejnego roku,
dzień 1 marca w Staszowie, obchodzony był jako oficjalne święto Młodego Wojska Polskiego. Ciekawym
elementem tegorocznych uroczystości była wystawa fotograficzna
poświęcona „Żołnierzom Niezłomnym”, przygotowana przez wicedyrektor Anicetę Wójcik, eksponowana
w szkolnym holu.

komunistycznych,
aż do licznych brawurowych
akcji
odbierania
broni
funkcjonariuszom
MO i ORMO-wcom.
Niestety, po 20 miesiącach działalności
MWP zostało rozbite, a jego członkowie – aresztowani,
poddani brutalnemu śledztwu i skazani na wyroki pozbawienia wolności
W kościele pw. św. Bartłomieja w Staszowie. Mszę świętą koncelebrowaną,
(w wymiarze od 1
w intencji Ojczyzny, odprawił ks. kan. Szczepan Janas.
miesiąca do nawet
Dla każdego obywatela naszej Oj- 15 lat!). To niesamowite, że na terenie
czyzny powinien być to ważny dzień, naszej „małej ojczyzny” młodzi ludzie
ponieważ „Żołnierze Niezłomni” to walczyli o wolność Polski (w prawdziprawdziwi bohaterowie. 1 marca br., w wym znaczeniu tego słowa), narażagodzinach dopołudniowych w naszej jąc swoje życie, zdrowie i mienie! Nie
szkole wszystkie klasy humanistyczne możemy pozwolić, aby tak wspaniali i
oraz mundurowe miały niepowtarzal- wartościowi Polacy zostali zapomnianą okazję, aby poszerzyć swoją wiedzę ni, aby heroizm i poświęcenie dla
na ten temat dzięki wykładowi prof. sprawy narodowej było anonimowe.
Tomasza Bieleckiego, pt. ,,Organiza- Oto członkowie Młodego Wojska Polcja Młode Wojsko Polskie w Państwo- skiego: Władysław Adwent, Zygmunt
wym Gimnazjum i Liceum Koeduka- Brzdękiewicz, Maria Czapla, Krzyszcyjnym w Staszowie, w latach 1948- tof Czerwiński, Kazimierz Gawroński,
1949. Żołnierze Wyklęci znad Czarnej Zdzisław Gęca, Stanisław Góral, Jerzy
Iżyłowski, Leon Jastrzębski, Zdzisław
Staszowskiej”.
W kwietniu 1948 r. z inicjatywy Kancler, Tadeusz Komański, Jan Kouczniów Państwowego Liceum i Gim- tlarz, Kazimierz Kwiatkowski, Jerzy
nazjum Koedukacyjnego w Staszowie, Lachowski, Julian Lasota, Czesław Łogłównym pomysłodawcą był Jerzy La- kieć, Józef Łokieć, Władysław Magietekst: Wioletta Kazimierska,
chowski, powstała organizacja Młode ra, Jan Misiak, Euzebiusz Miśkiewicz,
foto: Stanisław Ratusznik.
Wojsko Polskie (MWP). Jej członkowie Henryk Pluzdrak, Maciej Podyma,
postanowili skupić się na działalności
patriotycznej,
antykomunistycznej,
nie mogąc zaakceptować faktu, że
w wyniku II wojny światowej Polska
została zwasalizowana przez Związek
Radziecki. I tak 30 (!) członków MWP,
w myśl słów przysięgi autorstwa J.
Lachowskiego, „walczyło o niepodległość Ojczyzny i dobro narodu polskiego, przestrzegając zasad równości, wolności i braterstwa”. Miejscem
spotkań i szkoleń konspiratorów były
Lasy Golejowskie oraz zalesione tereny
Pocieszki. Działania, jakie prowadzili,
były różnorodne: od rozprowadzania
antyradzieckich ulotek wśród mieszkańców Staszowa poprzez niszczenie
portretów przedstawiających liderów
W kościele dolnym świątyni pw. św. Jana Pawła II w Staszowie. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
w Staszowie Anna Karasińska i uczniowie klas mundurowych.
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Wizyta, jaką 7 marca 2016 r. złożył w szkole prof. dr hab. Waldemar
Kowalski, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiła
swoistą formę kompleksowej ewaluacji obu eksperymentów. Spotkanie z
młodzieżą z klas: I E, II D i III D rozpoczęła dyrektor Liceum Anna Karasińska, która powitała dostojnego
gościa oraz wprowadziła w tematykę
zajęć. Profesor W. Kowalski – wybitny
specjalista w zakresie epigrafiki oraz
historii Kościoła na ziemiach polskich,
wygłosił wzbogacony prezentacją
multimedialną wykład pt. „Średniowieczne i wczesnonowożytne zabytki epigrafiki w sandomierskiem, jako
źródła historyczne”.
Następnie głos zabrali autorzy eksperymentów pedagogicznych: Maria
Szewczyk i Tomasz Bielecki. Zaprezentowali oni efekty trzyletnich prac
translatorskich podjętych w obiektach sakralnych Staszowa i Rytwian.
Nauczyciele wraz z uczniami, jak dotąd, odczytali i przetłumaczyli na język
polski 57 łacińskich napisów o różnej
długości, strukturze i treści. Dokonane przekłady, z reguły pionierskie, pozwoliły na głębsze poznanie historii i
kultury Ziemi Staszowskiej jako ważnej składowej dorobku cywilizacyjnego Polski i Europy. Po zakończeniu
zajęć w auli szkolnej, uczniowie klasy III D oprowadzili prof. W. Kowalskiego po miejscach, gdzie wcześniej
dokonywali przekładów łacińskich
inskrypcji; przeszli pod kolumnę z

Powoli dobiega końca realizacja zintegrowanych eksperymentów pedagogicznych: „Przez inskrypcje – w głąb dziejów” i „Ziemia
Staszowska przez stulecia”, prowadzonych od roku szkolnego 2013/2014
w klasie D o profilu humanistycznym.

Eksperymenty pedagogiczne
w głąb dziejów

Podczas wykładu prof. dr. hab. Waldemara Kowalskiego, pracownika naukowego Instytutu Historii Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach.

figurą Chrystusa Miłosiernego przy
ul. 11 Listopada oraz do kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoła. Pan Profesor, odwołując się do
własnych doświadczeń naukowych
oraz oryginałów napisów, dokonał
weryfikacji wykonanych tłumaczeń.
Ku ogromnej satysfakcji nauczycieli i
uczniów – ocena ta wypadła pomyślnie! Profesor UJK był pod wrażeniem

rozmachu przeprowadzonych działań. Mamy nadzieję, że do kolejnego
spotkania z prof. W. Kowalskim dojdzie już niebawem, bo 6 kwietnia br.,
podczas uroczystego podsumowania
rezultatów wszystkich eksperymentów pedagogicznych realizowanych
w szkole.

Pamiątkowe zdjęcie przed kościołem pw. św. Bartłomieja w Staszowie.

tekst: Maria Szewczyk, Tomasz Bielecki, foto: Justyna Stępień.
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W dniu 26 stycznia br., na Wojskowych Powązkach w Warszawie odbył
się pogrzeb prof. Mariana Czapli, artysty malarza, wieloletniego pedagoga Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W ceremonii pogrzebowej,
oprócz rodziny Zmarłego, władz Akademii, przedstawicieli ministerstw
i urzędów centralnych, koleżanek i kolegów śp. Profesora, udział wzięli
znajomi i przyjaciele z gminy Szydłów i powiatu staszowskiego.

Pożegnaliśmy Profesora

Msza święta pogrzebowa została odprawiona w Domu Pogrzebowym Wojskowych Powązek w Warszawie.

W imieniu ministra kultury prof. Mariana Czaplę
pożegnał dyrektor Departamentu Szkolnictwa
Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Wiktor Jędrzejec.

W imieniu środowiska naukowego i studentów
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przemówił
rektor prof. Adam Myjak.

Wśród uczestników pogrzebu byli, m.in. malarz i regionalista Władysław Sadłocha
reprezentujący środowisko artystyczne powiatu staszowskiego i Lucjan Piotrowski
ze Starostwa staszowskiego. Wieniec od Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie.

Mszę świętą koncelebrowaną
odprawił emerytowany dyrektor
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
ks. prałat Andrzej Przekaziński, który także wygłosił homilię. Zmarłego
pożegnali również: rektor ASP prof.
Adam Myjak, dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie
Kultury Wiktor Jędrzejec, prodziekan ds. nauki Wydziału Malarstwa
ASP dr hab. Artur Winiarski i w imieniu rodaków z gminy Szydłów były
wójt gminy Stefan Zieliński.
Osobę Zmarłego pięknie scharakteryzował magnificencja rektor
prof. Adam Myjak, który po zakończeniu mszy świętej powiedział:
,,Żegnamy dziś wybitnego polskiego malarza, absolwenta Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie i jej
wieloletniego zasłużonego dydaktyka. Profesor Marian Czapla prowadził na Wydziale Malarstwa naszej
Uczelni własną pracownię, był wychowawcą licznych pokoleń artystów, twórcą o ogromnym autorytecie. Jego dorobek jest uznawany

W imieniu rodaków gminy Szydłów prof. Mariana
Czaplę pożegnał były wójt gminy Stefan Zieliński.

Śp. profesor Marian Czapla spoczął obok kwatery polskich żołnierzy poległych
w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
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nie tylko w kraju, ale i za granicą,
zapewniając mu ważne miejsce w
elicie artystycznej. W latach 70-tych
– jako współorganizator i członek
grupy „Sympleks S 4” – silnie zaznaczył jej pozycję w ówczesnym życiu
artystycznym Polski. Marian był
człowiekiem wielce uduchowionym,
nieustannie filozofującym. Jego
twórczość oscylowała wokół tematyki sakralnej, a punktem wyjścia
dla niej był los człowieka. Artysta w
bardzo sugestywny i wyrazisty sposób przeciwstawiał słabość i przemijalność ludzkiego ciała potędze i
wieczności sfery duchowej. To starcie dziś nabiera szczególnego znaczenia.
Mariana
zapamiętałem
jako
człowieka pogodnego, pozytywnie
nastawionego do otoczenia i zdarzeń losu. Jego optymizm i wiara
w sens sztuki była bardzo istotna
w chwilach zwątpienia, które nas

Ostatnie pożegnanie, z prawej przyjaciele zmarłego: o.o. redemptorysta prof. UKSW dr hab. Paweł Mazanka
z Szydłowa i prodziekan Wydziału Malarstwa ASP dr hab. Artur Winiarski, który nad trumną wygłosił mowę
pożegnalną w imieniu kolegów profesorów i studentów wydziału.

dopadały. W obliczu śmierci zawsze
jesteśmy bezradni, żadne słowa nie
oddadzą właściwie straty, z jaką
przyjdzie nam się teraz mierzyć. My
wszyscy – artyści, pedagodzy, studenci, przyjaciele, cała społeczność

Wybitny polski malarz i pedagog
prof. Marian Czapla nie żyje. Artysta
zmarł 12 stycznia w Warszawie w wieku 69 lat.
Marian Czapla urodził się w 1946
roku w Gackach k. Szydłowa. Był najmłodszym z sześciorga rodzeństwa.
Ukończył Liceum Plastyczne w Kielcach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, z którą związał całe swoje życie
zawodowe. Marian Czapla wypracował
własny styl nowoczesnego malarstwa
sztalugowego w oparciu o żywy kolor
i specyficzną figurację. Chętnie malował cykle religijne, wśród nich szczególną sławę zdobyły: ,,Ukrzyżowania”,
„Piety” i „Biczowania”. Realizował także tematy społeczne, np. ,,Epitafia Solidarności”, portrety górników, cykle
„Ludzie z żelaza”. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach krajowych, m.in. w: Warszawie, Lublinie, Kielcach, Toruniu, Gdańsku i Szydłowie oraz za granicą, w: USA, Szwecji, Luksemburgu i Finlandii. Czas dzielił
pomiędzy ASP w Warszawie a Szydłowem, gdzie miał dom i pracownię. W
1979 roku, podczas uroczystości związanych z 650. rocznicą nadania praw
miejskich dla Szydłowa, prof. Marian Czapla otrzymał Honorowe Obywatelstwo Gminy. W 2004 roku został uhonorowany wyróżnieniem „Duma
Regionu” przyznawanym przez wojewodę świętokrzyskiego.

Małżonce Dittcie, synom: Janowi i Antoniemu,
a także pozostałym członkom Rodziny Zmarłego,
składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Staraniem władz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie śp. prof. Marian Czapla spoczął na Wojskowych Powązkach. Pogrzeb odbył się 26 stycznia br. na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie

akademicka – wdzięczni jesteśmy
Profesorowi za to, że był z nami,
że pozostawił piękne wspomnienia
i wspaniałe obrazy. Niech spoczywa
w pokoju”.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Panu

Józefowi Żmudzie
byłemu Radnemu
i Członkowi Zarządu
Powiatu Staszowskiego
oraz
Rodzinie Zmarłego
wyrazy najgłębszego
współczucia z powodu
tragicznej śmierci Syna

śp.

Marka
Żmudy
składają:
członkowie Rady
i Zarządu Powiatu
w Staszowie
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Upamiętniono 153. rocznicę Powstania Styczniowego
W niedzielę 8 lutego br., oddział
26 szydłowskich strzelców, już po raz
siódmy, przeszedł 20 km marszem
na trasie z Szydłowa do Kurozwęk i
z powrotem. Wśród maszerujących,
obok uczniów z Szydłowa, było 8
uczniów Gimnazjum w Jarosławicach.
Miejscem docelowym marszu była
mogiła powstańcza, na zboczu przy
drodze z Kurozwęk do Staszowa. Leży
tu około 20 ofiar nierównej walki powstańców z wojskami rosyjskimi, która zakończyła się obroną budynku
owczarni, położonego na tzw. Sadzawkach. Przed pomnikiem na powstańczej
mogile wystawiono warty honorowe.
Delegacja strzelców, a także starosta
staszowski Michał Skotnicki zapalili znicze. Podobnie uczyniono przed tablicą
wmurowaną w ścianie kurozwęckiego
kościoła, na której wypisane są nazwiska 58 powstańców, którzy polegli w
potyczkach na terenie ziemi staszowskiej lub zmarli z ran w przykościelnym
szpitalu dla ubogich, dziś jest to Dom
Opieki Społecznej prowadzony przez
Siostry Miłosierdzia Bożego Wincentego á Paolo. Przed tablicą znicze zapa-

lili: proboszcz parafii w
Kurozwękach ks. kan.
Andrzej Bąk, starosta staszowski Michał Skotnicki, wójt gminy Szydłów
Jan Klamczyński, komendant szydłowskich strzelców st. insp. Związku
Strzeleckiego Marian Lesiak i st. inst. Beata Lech
opiekująca się strzelcami
z Gimnazjum w Jarosławicach. W drodze powrotnej zatrzymano się
w kurozwęckim pałacu,
gdzie strzelcy spożyli gorący posiłek.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Trasa marszu wynosiła łącznie 20 km, z Szydłowa do Kurozwęk
i z powrotem. Polną drogą do Jabłonicy.

Pamiątkowe zdjęcie z marszu, przed wejściem do Kurozwęk.

Przed tablicą wmurowaną w ścianie kurozwęckiego kościoła, z 58 nazwiskami powstańców styczniowych
poległych w bitwach lub zmarłych z ran w przykościelnym szpitalu.

Przy mogile powstańców styczniowych w Kurozwękach.

Komendant szydłowskich strzelców st. insp. Związku
Strzeleckiego Marian Lesiak podziękował staroście
staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu za ufundowanie
ciepłego posiłku dla maszerujących strzelców. Starosta
wyraził uznanie dla strzelców i podziękował za upamiętnianie
marszem poległych w obronie Ojczyzny.

Przy okazji pobytu w Kurozwękach zwiedzono pałac, strzelcy w sali balowej.
Przed portretem kasztelana sandomierskiego Pawła Popiela, ( 1733 – 1809 ),
kawalera Orderu Orła Białego, rotmistrza wojsk koronnych i chorążego chorągwi
pancernej królewicza Fryderyka, syna króla Augusta III Sasa.
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Na tle pałacu w
Kurozwękach, skąd
pochodził mjr Jan Popiel
– uczestnik powstańczej
bitwy pod Komorowem,
jaka rozegrała się
20 czerwca 1863
roku. W środku: wójt
gminy Szydłów Jan
Klamczyński, starosta
staszowski Michał
Skotnicki i radny gminy
Szydłów Marek Skuza.

W dniu 31 stycznia br., w 152.
rocznicę bitwy stoczonej z wojskami
rosyjskimi przez oddział powstańczy w Szczeglicach, w miejscowym
kościele pw. św. Jerzego odprawiono mszę świętą, przed tablicą pamiątkową delegacje władz powiatu
staszowskiego i gminy Bogoria złożyły kwiaty.
Tablica odsłonięta w dniu 25 stycznia 2004 roku, w 140. rocznicę bitwy,
upamiętnia około 40 poległych powstańców, którymi dowodziło 2 rotmistrzów, Wojciech Turski i Józef Wybicki
( na tablicy omyłkowo podano jego
generalski stopień, jaki posiadał inny
Józef Wybicki, walczący w powstaniu
poza terenem ówczesnego województwa sandomierskiego ). Po zakończeniu części kościelnej uroczystości, jego
uczestnicy przeszli do miejscowego
Zespołu Placówek Oświatowych, gdzie
otwarto wystawę poświęconą walkom
Powstania Styczniowego i jej głównym
bohaterom. Spotkanie było także okazją do promocji książki Józefa Żaka pt.
,,Tu byliśmy”, w której autor opisał pobyt i walki Legionów Józefa Piłsudskiego na ziemi staszowskiej i bogoryjskiej
w czasie I wojny światowej.
Tekst: Jan Mazanka
Foto: Łukasz Garczewski

Dla upamiętnienia powstańczej bitwy

Poczty sztandarowe i uczestnicy uroczystości przed kościołem pw. św. Józefa w Szczeglicach, z lewej: dziekan
Dekanatu Staszowskiego, proboszcz parafii pw. św. Trójcy w Bogorii ks. kan. Andrzej Wierzbicki
i ks. kan. Stanisław Wiktor - proboszcz parafii w Szczeglicach.

Kwiaty w imieniu
władz powiatu
staszowskiego
złożyli: starosta
staszowski:
Michał Skotnicki,
wicestarosta
Tomasz Fąfara,
członek Zarządu
Powiatu Jerzy
Chudy i radny
powiatu Marcin
Adamczyk.

Podczas akademii
poświęconej
walkom powstania
styczniowego,
od lewej:
przewodniczący Rady
Gminy Bogoria Maciej
Tutak, wicestarosta
staszowski Tomasz
Fąfara, starosta
Michał Skotnicki,
członek Zarządu
Powiatu w Staszowie
Jerzy Chudy, zastępca
wójta gminy Bogoria
Zbigniew Borek,
ks. kan. Andrzej
Wierzbicki i ks. kan.
Stanisław Wiktor.
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„Mikołajkowa Podróż Marzeń” 2016
zabytkowej kopalni GUIDO w
Zabrzu, wydrążony na przełomie XIX i XX
wieku, z systemem korytarzy
opartych
na
dwóch wyrobiskach o łącznej
długości około
2,5 km. Poznaliśmy, jak rozwinęła się techniRealizacje programu rozpoczęliśmy od zwiedzania zabytkowej kopalni GUIDO w
Zabrzu. Część trasy pokonaliśmy unosząc się kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią - ka górnicza od
podróż prawdziwą górniczą kolejką podwieszaną!
końca XIX w do
czasów
współczesnych.
SpacerowaWe wtorek 19 stycznia br. wyruszyliśmy
zaopatrzeni
w
hełmy
górnicze,
liśmy w kolejną „Mikołajkową Podróż
lampy
i
pochłaniacze,
oglądaliśmy
Marzeń”, zorganizowaną specjalnie
dla wychowanków Domu Dziecka im. ścianę łopatową z drewnianą obudoOjca Gwidona w Pacanowie. Dzień wą, poznaliśmy, jak pracują potężne
pełen atrakcji rozpoczęliśmy trzysta kombajny. Niezapomnianych emocji
dwadzieścia metrów pod ziemią! Po- dostarczyła podróż - zejście w głąb
ziom 320 to drugi, najgłębszy poziom wyrobiska nachylonego pod kątem
W tym roku naszą akcję wsparli: - McDonalds Polska gratisowe zestawy Happy Meal dla wszystkich, - Dyrekcja
Kopalni GUIDO w Zabrzu - gratisowy wstęp dla wszystkich (opłata wyłącznie za przewodnika), - Polski Związek
Piłki Ręcznej - bilety w super cenie na mecz piłki ręcznej
w katowickim Spodku + gadżety mistrzostw Europy dla
wszystkich, - ZIDMA TRANS (Pan Zbigniew Wiącek) - rewelacyjna cena, bezpiecznej i komfortowej podróży, nowoczesnym i wygodnym autokarem, - Drukarnia Graf Druk
Staszów - wydruk w bardzo dobrej cenie, plakatów na
tegoroczną akcję.
Rozliczenie: Wynik kwesty: 3291,76 PLN ( w tym: Kościół św. Marcina - 787,39 PLN, Kościół MBWW - 1738,51
PLN, Elektrownia - 675,16 PLN, reszta z ubiegłego roku
90,70 PLN). Wydatki: - wynajęcia autokaru: 1000 PLN,
- bilety wstępu piłka ręczna: 430 PLN, - plakaty: 45 PLN,
- przewodnik : Kopalnia Guido w Zabrzu 176 PLN, - dodatkowy niespodziewany koszt (konieczność podróży taksówką Zabrze - Katowice), po pilnej wizycie w szpitalu (ale
całe szczęście - wszystko dobrze się zakończyło): 75 PLN.
Razem wydatki: 1726 PLN. Bilans: +1565,76 PLN (przeznaczymy je na kolejny wiosenny wyjazd. Gdzie i kiedy - to
już w zależności od decyzji dzieci i sióstr zakonnych).
A na koniec podsumowanie wszystkich zrealizowanych MIKOŁAJKOWYCH PODRÓŻY MARZEŃ:
2001 - AQUAPARK, kino IMAX, Mc Donald's - Kraków
+ komputer, drukarka, monitor, 2002 - AQUAPARK, MULTIKINO, McDonald's - Kraków + 29'' telewizor GRUNDIG,
2003 - AQUAPARK, kino IMAX, McDonald's - Kraków :)
+ rower rehabilitacyjny KETLER, piłki siatkowe, sprzęt do
tenisa stołowego, 2004 - PARK WODNY NEMO - Dąbrowa
Górnicza, PLANETARIUM ŚLĄSKIE, Mc Donald's - Chorzów
+ piłkarzyki, odtwarzacz DVD, 2005 - (MIKOŁAJ) PARK
WODNY, SZTOLNIA CZARNEGO PSTRĄGA, Mc Donald's
- Tarnowskie Góry, 2006 - (DZIEŃ DZIECKA) Jurajski Park
Dinozaurów w Bałtowie, 2006 - (MIKOŁAJ) PARK WODNY

18 stopni. Część trasy pokonaliśmy
unosząc się kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią - podróż prawdziwą
górniczą kolejką podwieszaną! Przez
chwilę poczuliśmy się jak prawdziwi
górnicy, jadący do ściany wydobywczej. Wiemy, do czego w kopalni służą sejsmometry i sejsmografy. Poziom
320 to prawdziwa kopalnia, którą
poczuliśmy w nogach i oglądaliśmy
w świetle lamp i w mrokach unoszącego się pyłu. Ale było fajnie! Tradycyjna wizyta w McDonald’s, pozwoliła
zregenerować siły przed dopingiem
dla piłkarzy ręcznych w katowickim
SPODKU. Czterdzieści naszych gardeł,
wspierających raz po raz zawodników
Norwegii i Białorusi, dołączyło do wypełnionego po brzegi SPODKA w trakcie spotkania Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej. Zapraszaliśmy już naszych
młodych przyjaciół z Pacanowa w
bardzo różne i atrakcyjne miejsca, ale
takich emocji jeszcze dzieci nie przeżywały. Znakomite miejsca (dzięki decyzji władz Polskiego Związku Piłki Ręcz-

SITKÓWKA - NOWINY, MULTIKINO, McDonald's – Kielce,
2007 - (DZIEŃ DZIECKA) REJS STATKIEM po Wiśle - Sandomierz, Pływalnia Połaniec, 2007 - (MIKOŁAJ) KOPALNIA
SOLI BOCHNIA + AQUAPARK – Bochnia, 2008 - (WAKACJE) dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu nad morze,
2008 - (MIKOŁAJ) AQUAPARK, kino IMAX, Muzeum Lotnictwa, McDonald's – Kraków, 2009 - (DZIEŃ DZIECKA)
AQUAPARK, MULTIKINO, wystawa kosmiczna, McDonald's – Kraków, 2009 - (MIKOŁAJ) WYCIECZKA DWUDNIOWA: Stary Sącz, Czorszytn, TERMY PODHALAŃSKIE w
Bukowinie Tatrzańskiej, Murzasichle, ZAKOPANE - Gubałówka, Skocznie, Sanktuarium ,,Papieskie” na Krzeptówkach, McDonald’s + 4 komplety szachów, 2010 - (MIKOŁAJ) PARK WODNY KRAKÓW, MULTIKINO, WYSTWA
SZOPEK, McDonald’s, 2011 - (DZIEŃ DZIECKA) PARK
MINIATUR INWAŁD, WADOWICE, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, 2011 - (MIKOŁAJ) WYCIECZKA DWUDNIOWA:
ZAKOPANE - Kasprowy Wierch, Skocznia, Sanktuarium
„Papieskie” na Krzeptówkach, BIAŁKA TATRZAŃSKA, Terma „Bania”, MAŁE CICHE, KRAKÓW McDonald’s, 2012 (MIKOŁAJ) WYCIECZKA DWUDNIOWA: KOPALNIA SOLI w
Wieliczce (z noclegiem pod ziemią) i Kraków (Multikino
+ Park Wodny + McDonald’s), 2013 - (DZIEŃ DZIECKA) WARSZAWA (Centrum Nauki KOPERNIK, Muzeum Wojska
Polskiego, PKiN), 2013 - (MIKOŁAJ) Lotnisko BALICE, PARK
WODNY, SZTOLNIA CZARNEGO PSTRĄGA, Mc Donald's Tarnowskie + Gry SCRABBLE, 2014 - (DZIEŃ DZIECKA)
- SOLEC ZDRÓJ (Baseny Mineralne) + pizza, 2014 - (MIKOŁAJ) WARSZAWA (Muzeum Powstania Warszawskiego,
Stadion Narodowy, Mc Donald's, 2015 - (DZIEŃ DZIECKA)
- SOLEC ZDRÓJ (Baseny Mineralne) + pizza, 2015/2016
- ZABRZE - Kopalnia GUIDO, KATOWICE - Mistrzostwa Europy Piłka Ręczna, Mc Donald's i jeszcze 2016 za to co
pozostało z wyjazdu zimowego (WIOSNA) ... w zależności
od decyzji dzieci i sióstr zakonnych.
Mariusz Zyngier
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nej, zakupiliśmy bilety warte 59 PLN
w cenie 10 złotych , niesamowita atmosfera wielkiego sportowego święta
i głośne JEEEEST po każdej bramce,
kolorowy wystrój przed halą sportową, wymalowane buzie i rozśpiewane
tłumy kibiców. Oj! tego dzieci nie zapomną przez wiele lat.
Dzięki Państwa (osób, które wrzuciły pieniążki do puszek) hojności
opisany dzień był kolejnym, niezapomnianym świętem dla dzieci, tak bardzo spragnionych radosnych chwil.
Kończąca swoje dzieło, obecna grupa
wolontariuszy jest kolejnym rocznikiem uczniów prowadzących akcję.
Taka postawa bardzo cieszy! Co roku
w kwestach uczestniczyli uczniowie

Jesteśmy trzysta dwadzieścia metrów pod ziemią! Poziom 320 to drugi, najgłębszy poziom zabytkowej
kopalni GUIDO w Zabrzu.

Tradycyjna wizyta w McDonald’s, pozwoliła zregenerować siły przed dopingiem
dla piłkarzy ręcznych w katowickim SPODKU.

jednej klasy Technikum Elektronicznego. Drodzy uczniowie, bez Waszego
zaangażowania ta akcja nie byłaby
możliwa! Gdyby nie Wasza aktywność
- ten wyjazd pozostałby w sferze marzeń.
Prawdopodobnie nie wszyscy z czytających tę relację, „poczują” atmosferę styczniowego wyjazdu (wyłącznie
z uwagi na niedoskonałość mojego
opisu). Uśmiech na twarzy wszystkich
wychowanków (dzieci w wieku od
7 do 18 lat), radość ich opiekunek i
sióstr zakonnych, poczucie satysfakcji
z dobrze wykonanego zadania (chłopcy z technikum) - nawet fotografie nie
pokazują tego, co wszyscy przeżywaliśmy. Żegnaliśmy się wszyscy „łamiącym” głosem i ze łzami w oczach. U
wszystkich były to łzy radości. U dzieci
i sióstr - radości z otrzymanej pomocy,
u nas radości z możliwości jej ofiarowania. Ktoś spyta, dlaczego to robimy? My po prostu lubimy innym pomagać! W 2001 roku, nasi uczniowie
objęli „patronatem” wychowanków
Domu Dziecka w Pacanowie. Każda
akcja zajmowała nam wiele czasu, ale
co najważniejsze sprawiała radość i
satysfakcję. Jednak gdyby nie hojność
ofiarodawców, takie akcje byłyby nie-

Czterdzieści naszych gardeł wspierało zawodników Norwegii i Białorusi,
w wypełnionym po brzegi SPODKU w trakcie jednego ze spotkań Mistrzostw
Europy w Piłce Ręcznej.

możliwe. W imieniu własnym
i dzieci z Domu Dziecka im.
Ojca Gwidona w Pacanowie,
serdecznie dziękujemy za
każdy ofiarowany grosik. Dla
dzieci ma on wagę najszczerszego uśmiechu. Serdecznie
dziękuję uczniom z klasy IVA
Technikum Elektronicznego.
To dzięki Waszej pomocy, determinacji i zapałowi w trakcie każdej kwesty, mogliśmy
sprawić tyle radości naszym
młodym przyjaciołom z Pacanowa.
Sylwia, Michał, Sebastian, Marcin,
Mateusz, Joachim, Łukasze, Piotrki,
Dawidy - DZIĘKUJĘ BARDZO za 4 lata
wspólnych działań
... z pewnych istotnych „instytucjonalno - osobistych” względów, powoli (od trzech lat), aczkolwiek systematycznie, przekazywałem impuls do
kontynuacji działań moim współpracownikom - Urszuli Lachowskiej - Karbarz i Jackowi Śledziowi (kolejnym
wychowawcom mojej „byłej” klasy).
Ula i Jacek - serdecznie dziękuję Wam
za organizację ostatnich kwest 15 lat
to długi czas, ale dla mnie był czasem pełnej satysfakcji z bardzo wielu
akcji zakończonych sukcesem. Wie-

rzę, że znajdą się osoby chętne do
kontynuacji akcji w kolejnych latach.
Nie chciałbym pozostawić dzieci bez
dalszego wsparcia. Osoby chętne do
kontynuacji działań, proszę o kontakt
- wyjaśnię, jak nam się to udawało,
przekażę gotowe puszki oraz pliki z
wzorami wszelkich pism do firm o
udzielenie dodatkowego wsparcia,
wzorami plakatów i identyfikatorów,
podzielę się kolejnymi pomysłami.
Ja osobiście wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób pomagali przez
15 lat - jeszcze raz bardzo serdecznie
dziękuję!!! Bez Was „Mikołajkowa
Podróż Marzeń” nie byłaby możliwa!!!
Mariusz Zyngier
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W połowie drogi między Osiekiem a Staszowem znajduje się uroczysko znane jako Czerwony Krzyż. Tuż na
skraju lasu znajduje się pomnik upamiętniający śmierć około 400 Polaków i 900 jeńców rosyjskich zamordowanych przez Niemców w 1942 i 1943 roku. Miejsce jest o tyle tajemnicze, że nie udało mi się znaleźć ani jednego
opracowania jemu poświęconego. Jedynym źródłem, na jakim można się oprzeć, są tylko akta śledztwa prowadzonego w latach 70-tych przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach. Stąd też poniższe
opracowanie składa się przede wszystkim z cytowanych zeznań świadków złożonych w tym śledztwie.

MIEJSCE MASOWYCH STRACEŃ
NA CZERWONYM KRZYŻU
LUDNOŚĆ CYWILNA

W pamięci świadków zapisało
się przede wszystkim rozstrzelanie
uczestników wesela. Nie była to jednak jedyna egzekucja, jakiej dopuszczono się na ludności cywilnej. Z zeznań ówczesnego gajowego wynika,
iż Czerwony Krzyż było miejscem licznych indywidualnych egzekucji dokonanych przez Niemców zarówno na
Polakach, jak i Żydach schwytanych
podczas obław w okolicznych lasach.
Mogiły rozstrzelanych nie były w żaden sposób upamiętniane, stąd też z
czasem uległy zatarciu. W przypadku
ludności żydowskiej na jedyny ślad
natrafiłem w książce Eugeniusza Fąfary „Gehenna ludności żydowskiej”,
cyt.: „W czasie okupacji hitlerowskiej
mieszkałem w Wiśniówce, położonej
między Staszowem a Osiekiem, w województwie kieleckim – zeznaje Stanisław Sikora. – Pewnego razu wróciłem do domu i dowiedziałem się od
moich sąsiadów, że w odległości 200
metrów od moich zabudowań został
zakopany Żyd oraz jakiś inny mężczyzna. Jak się później dowiedziałem
zamordowany był rabinem, lecz nie
wiem z jakiej miejscowości”. Również

i w przypadku Polaków dysponujemy
szczątkowymi informacjami na temat
ofiar. Z zeznań świadków wynika, iż
na Czerwonym Krzyżu byli rozstrzeliwani przede wszystkim więźniowie
z Sandomierza. Niewykluczone, iż
spoczywają tam również ofiary żandarmów z posterunków w Staszowie,
Rytwianach i Łoniowie. Sprawozdanie S 23/70: „Wiosną 1940 roku, do
wsi Pliskowola k/Osieka przyjechali
żandarmi z posterunku w Sandomierzu i SS-mani, którzy kwaterowali w
pałacu hrabiego Moszyńskiego w Łoniowie. W pierwszej kolejności skierowali się do mieszkania Świstaków.
Po sprawdzeniu i wylegitymowaniu
domowników aresztowali Józefa Świstaka, jego brata Władysława Świstaka i szwagra Stanisława Banasia. Po
aresztowaniu poprowadzili ich na
drogę i po wepchnięciu na samochód
ciężarowy odjechali z nimi w głąb
wsi do domu Jana Łęgi. Ponieważ nie
uzyskali odpowiedzi, gdzie przebywa
Łęga, z aresztowanymi odjechali do
Łoniowa. W przeddzień aresztowania
braci Świstaków i Banasia w tej samej
wsi, hitlerowcy aresztowali Franciszka Gawła, Jana Czernika, jego syna

W lesie symboliczny grób ofiar i tablica z informacją o zbrodni.

– imienia nie pamiętam, Władysława
Gruszczyńskiego i Kozodoja – imienia
nie ustalono. Tego samego dnia po
przewiezieniu więźniów do Łoniowa
przystąpiono do przesłuchań. Po kilku dniach z aresztu w Łoniowie zwolnili Władysława Świstaka i Stanisława
Banasia. Pozostałych sześciu aresztowanych przewieźli do więzienia w
Sandomierzu, gdzie przebywali około
6 miesięcy, a następnie po przesłuchaniach, połączonych z torturami,
z grupą więźniów z Sandomierza,
zostali przewiezieni do lasu Czerwony Krzyż i tu rozstrzelani. Tego dnia
zginęli, m.in.: Franciszek Gaweł, Jan
Czernik, Czernik - imienia nie ustalono, Władysław Gruszczyński, Bronisław Kozoduj, Józef Świstak, Marian
Łęga, Jan Łęga. Pozostałych nazwisk
nie zdołano ustalić”. Świadek Władysław Świstak (jeden z wcześniej
uwolnionych), zeznawał: „Ponieważ
został rozstrzelany mój brat, więc dopytywałem się u ludzi i wójta gminy
Osiek, kto dokonał tego morderstwa.
Wójt i ludzie mówili, że zrobili to żandarmi z Sandomierza. Często chodziłem w okolice lasu Czerwony Krzyż
i słyszałem strzały z broni maszynowej, nie podchodziłem bliżej, bo się
bałem. Ludzie mówili, że w tym lesie
żandarmi z Sandomierza dokonują
rozstrzeliwań więźniów z więzienia
w Sandomierzu. Świadek Tomasz
Szklarz: „W lesie zwanym Czerwony
Krzyż hitlerowcy rozstrzeliwali także
więźniów przywożonych z więzienia
w Sandomierzu oraz Żydów ukrywających się w miejscowych lasach. Tych
ostatnich rozstrzeliwali w odległości
ok. 100 m od miejsca, gdzie rozstrzeliwali jeńców radzieckich”. Z notatki
por. Milicji Obywatelskiej Mariana
Mazura: „Pamiętam również wypowiedź, że Niemcy przed dokonaniem
zbrodni zmuszali ofiary do wykopania dołów, a następnie na skraju wykopanych dołów usadzali powiązane
do siebie ofiary, do których strzelali.
Po zastrzeleniu pewnej liczby ofiar
rzucali do dołów granaty, aby w ten
sposób dobić żyjące ofiary. W miejscu zbrodni były ustawione stoły, na
których zbrodniarze posiadali napoje alkoholowe i przekąski. Gajowy
Bugaj mówił mi również, że jeden
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z mężczyzn uciekł przed rozstrzelaniem, będąc już bez ubrania. Miał
on być z Wiązownicy (Graniecznik),
ubrany przez mieszkańców Granicznika miał uciec dalej”. Dysponujemy
opisem jednej z egzekucji. Świadek
Michał Gaweł zeznaje: „W 1942 roku,
wraz z ob. Janem Bąkiem, który był
moim czeladnikiem jechaliśmy z Czajkowa do Suchowoli, do pracy. Koło
Czerwonego Krzyża zatrzymał nas
Niemiec z formacji SS i zażądał okazania kenkarty. Ponieważ nie mieliśmy dokumentów, skierował nas do
innego oficera, który zabrał nam rowery i wyrzucił do rowu. Później ten
oficer skierował nas do grupy oficerów, którzy siedzieli za ustawionymi
w lesie stołami. Widziałem wtedy,
że stało tam dziewięć samochodów
ciężarowych, a obok znajdowała
się spora grupa ludzi, którzy kopali rów o wymiarach około 20 na 10
metrów. Zauważyłem wówczas, że z
tej grupy uciekła młoda dziewczyna.
Zorganizowano pościg z psami, jednakże udało się jej uciec. Następnie,
oficerowie, którzy siedzieli za stołem
zaczęli z nami rozmawiać. Było ich
sześciu, należeli wszyscy do formacji
SS. Jeden z nich znał język polski i zapytał się, co my tutaj robimy. Odpowiedziałem mu zgodnie z prawdą, że
pracujemy w Suchowoli jako robotnicy budowlani i jedziemy do pracy.
Wówczas oddał nam rowery i kazał
jechać do pracy w Suchowoli. Odjechaliśmy kawałek i położyliśmy się w
lesie. Po chwili usłyszeliśmy strzały z
karabinów maszynowych, a następnie wybuchy granatów, które musieli
wrzucać do rowów, gdzie znajdowali
się rozstrzelani. Kiedy przyjechaliśmy
do Suchowoli do ob. Antoniego Bażaka, to była u niego ta dziewczyna,
która uciekła z miejsca egzekucji. Jeżeli dobrze pamiętam, nazywała się
Oleszkówna, rozmawiałem z nią i
ona mówiła, że wśród rozstrzelanych
byli ludzie różnych narodowości”.
Jak zeznaje świadek Jan Bąk: „Jak się
później dowiedziałem we wsi Suchowola, na to miejsce byli przywiezieni
Żydzi, którzy później zostali rozstrzelani”. Kim była Oleszkówna, niestety
nie udało się wyjaśnić.

ZBRODNIA
NA UCZESTNIKACH WESELA

Zdarzeniem, które utkwiło w pamięci miejscowych, było rozstrzelanie uczestników wesela. Niestety, nie
znamy liczby zamordowanych wtedy

W połowie drogi ze Staszowa do Osieka, obelisk i tablica z napisem: ,,W TYM LESIE W CZERWCU I LIPCU
1942 r. HITLEROWCY ZAMORDOWALI PONAD 400 PATRIOTÓW POLSKICH i 900 RADZIECKICH JEŃCÓW
WOJENNYCH”. CZERWONY KRZYŻ, 9.V.1973 r. SPOŁECZEŃSTWO ZIEMI STASZOWSKIEJ. W 30-TĄ ROCZNICĘ
POWSTANIA LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO.

osób, ich tożsamości, ani miejsca,
skąd pochodzili. Tropy wiodły do
podsandomierskich wiosek, za Wisłę,
a nawet do Łomaz k/Białej Podlaskiej.
Niestety, wysiłki podejmowane przez
OKBZH mające na celu ustalenie tożsamości ofiar, spełzły na niczym. Jest
to o tyle niezwykłe, że rozstrzelanie
całego wesela było ewenementem
nawet w okresie okupacji, które powinno zapisać się w pamięci mieszkańców miejscowości, gdzie owo
wesele się odbywało, przykładem jest
np. masakra w Zbydniowe (opisana w
kwartalniku ,,Powiat staszowski” nr
31/czerwiec 2008 r., str.: 38-41, dostępne na www.staszowski.eu, w zakładce ,,Wydawnictwa”, przyp. red.)
czy też w Zbrodzicach k/Buska-Zdroju. Tymczasem, w przypadku Czerwonego Krzyża, nie potrafimy nawet
określić dokładnie daty tej egzekucji.
Świadek Marianna Chelińska: „Po
egzekucji jeńców radzieckich w tym
samym roku (tj. 1942), letnią porą
do Czerwonego Krzyża hitlerowcy
przywieźli uczestników wesela, które
odbywało się gdzieś w okolicy Sandomierza. Wszystkich ich tam rozstrzelano. Słyszeliśmy wtedy nawoływania
„O Jezu, dlaczego nas mordujecie”
oraz płacz dzieci. Po kilku seriach z
broni maszynowej ten płacz zamilkł.
Ile tych uczestników wesela zostało
zamordowanych, tego nie wiem, w
każdym bądź razie kilkudziesięciu”.
Świadek Stefan Jońca: za 2-3 dni
później (tj. po egzekucji Rosjan) „powtórzyły się te same strzały i kiedy
sprawdziliśmy, byliśmy przekonani,
że była to ludność cywilna z lubelskiego, gdyż jeden człowiek uciekł i
powiedział, że byli to ludzie zabrani z
wesela, gdzie żandarm chciał zgwał-

cić pannę młodą, to narzeczony miał
go usunąć i za to ludność cywilna poniosła śmierć na Czerwonym Krzyżu”.
Świadek Aniela Drzymalska: „Letnią
porą 1943 roku, Niemcy przywieźli do
lasu Czerwony Krzyż uczestników wesela, jedni mówili, że to gdzieś spod
Koprzywnicy, a jeszcze inni, że gdzieś
zza Wisły. Przed rozstrzelaniem jednej
starszej pani udało się zbiec z miejsca
egzekucji. Przyszła ona na skraj lasu
koło wsi Wiązownica i tam z kimś
rozmawiała. Po pewnej chwili kobieta
ta oraz mężczyzna, z którym rozmawiała, usłyszeli w lesie strzały. Ona do
tego mężczyzny mówiła, że tam są
jej dzieci zabrane z wesela i po pewnym czasie wróciła na miejsce tych
strzałów. Jak mi ludzie opowiadali i
tę kobietę też zastrzelono, bo usłyszeli strzały”. Świadek Stefan Jońca:
W sierpniu lub wrześniu 1943, gdzieś
w okolicy Sandomierza (wg. świadka
Stanisława Pogórskiego w Wielowsi)
odbywało się wesele. We wczesnych
godzinach rannych hitlerowcy aresztowali wszystkich uczestników tego
wesela i przewieźli ich do lasu Czerwony Krzyż. Słychać było przed egzekucją straszny płacz kobiet i dzieci i
nawoływania „dlaczego nas chcecie
zamordować”, a po pewnej chwili
usłyszeliśmy strzały z broni maszynowej. Po egzekucji i kilku dniach słyszałem, że jednemu z uczestników wesela, chodzi tu o pana młodego, udało się zbiec i ukrywał się w lasach w
okolicach Smerdyny. Opowiadał on,
że jeden z hitlerowców chciał zgwałcić jego żonę i on go miał uderzyć. W
odwet za to, wszystkich uczestników
aresztowali i wywieźli do lasu Czerwony Krzyż i tam ich rozstrzelali.
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JEŃCY RADZIECCY

Największą egzekucją, jaką przeprowadzili Niemcy na Czerwonym
Krzyżu, było rozstrzelanie jeńców radzieckich. Podobnie jak w przypadku
wcześniejszych egzekucji nie znamy
dokładnej daty, jak również nie znamy
miejsca, skąd przywieziono jeńców. Z
zeznań świadków wynika, że egzekucje trwały 3 dni, zaś jeńców przywożono zarówno od strony Staszowa,
jak i Sandomierza. Najbliższymi obozami jenieckimi w okolicy Staszowa
były: filie Stalagu XIIC na kieleckiej
Bukówce i Świętym Krzyżu oraz stalag 359 w Sandomierzu. Ten ostatni
funkcjonował w danych koszarach 2
pułku piechoty, aż do listopada 1943
roku. Jeńcy zmarli w tym obozie byli
grzebani przy cmentarzu św. Pawła w
Sandomierzu. Niewykluczone jednak,
że rozstrzelani na Czerwonym Krzyżu,
pochodzili właśnie z sandomierskiego
stalagu, który był położony najbliżej
miejsca egzekucji. Egzekucji nie udało się zachować Niemcom w tajemnicy. Świadek Stefan Jońca: „Było to w
czerwcu 1943 roku. Rozstrzeliwania
trwały przez 3 dni i odbywały się od
godzin porannych do godziny 16.0017.00. Jeńców przywozili samochodami ciężarowymi, tak zwanymi „budami” i po rozładowaniu ich z samochodów polecili im rozbierać się do
naga i pędzili ich tą ścieżką do mogił
około 500 metrów, a więc do miejsca,
gdzie byli rozstrzeliwani. Pierwszego
dnia tej egzekucji obserwowałem cały
przebieg od przywiezienia jeńców, aż
do chwili rozstrzelania ich i zasypywania we wspólnej mogile. Po kilku
dniach, będąc na miejscu masowych
egzekucji, zauważyłem, że były tam
cztery długie mogiły. Dowody, a mianowicie: owijacze, guziki z gwiazdkami, furażerki, menażki i inne przybory
wojskowe, świadczyły, że byli to jeńcy
radzieccy. Widziałem, jak jednemu jeńcowi udało się zbiec z miejsca egzekucji, pędzili za nim hitlerowcy, krzyczeli
„stój”. Gdy jeniec ten znalazł się już na
odkrytym terenie, został zastrzelony z
pistoletu maszynowego przez jednego
z hitlerowców. Do jakiej formacji należeli hitlerowcy, którzy rozstrzeliwali
jeńców radzieckich – tego nie jestem w
stanie powiedzieć. Jeśli chodzi o tych,
którzy strzegli terenu, aby się nikt nie
dostał do miejsca egzekucji, to ubrani
byli w jasnozielone mundury, mieli hełmy na głowach, a na patkach emblematy SS. Jeńców do miejsca egzekucji
przywozili drogą prowadzącą od Kielc
i Sandomierza”. Świadek Marian Joń-

ca: „Gdy jechałem z obornikiem, żaden z hitlerowców mnie nie zatrzymał,
a wręcz przeciwnie, dopuścił mnie na
taką odległość i w tak dogodne miejsce, że miałem całkowitą swobodę w
obserwowaniu całego procesu egzekucji. Każdorazowo 3 lub 4 gestapowców podprowadzało gołych – rozebranych do naga od 5 do 7 jeńców nad
wykopaną mogiłę, a tam druga grupa
hitlerowców z karabinu maszynowego
rozstrzeliwała ich. Chcę dodać, że po
serii z karabinu maszynowego ofiary
wpadały do mogiły. Potem dochodził
nad otwartą mogiłę jeden z hitlerowców i z pistoletu maszynowego dobijał
tego, kto dawał oznaki życia. Świadek
Stanisław Podgórski: „To było dość
rano o godz. 6:00, zostałem zaskoczony, że o tej godzinie usłyszałem strzały
z karabinu maszynowego oraz głosy
ludzkie, które krzyczały. W tym czasie
ja poszedłem do lasu i zobaczyłem 2
Niemców uzbrojonych, którzy rozstrzeliwali żołnierzy Armii Czerwonej.
Odnalazłem norę w lesie w krzakach,
gdzie się ukryłem i tam siedziałem do
godz. 19.00 i przyglądałem się egzekucji prowadzonej przez cały dzień.
Doprowadzono na raz około 50 żołnierzy, których bito i rozstrzelano. Ja
obliczyłem, takie rozstrzelania były co
pół godziny, tj. 13 razy, to za cały dzień
według mojego obliczenia, rozstrzelano około 650 żołnierzy. Świadek Helena Tomaszewska: ,,W czasie okupacji
hitlerowskiej wraz z mężem i dziećmi
mieszkaliśmy w Osieku k/Sandomierza. Jak sobie przypominam, było to
w 1943 roku, letnią porą hitlerowcy
samochodami ciężarowymi przez kilka dni przywozili jeńców radzieckich
do lasu zwanego Czerwony Krzyż i
tam ich rozstrzeliwali. Przypominam
sobie okoliczność, że w domu w którym mieszkaliśmy, z jednego z samochodów rozładowano przewożonych
jeńców radzieckich i ulokowano ich
na noc w piwnicach naszego domu.
Tej nocy jeden z jeńców z wyczerpania
zmarł. Moja bratowa Maria Tomaszewska, w nocy przez okienko do piwnicy
podawała jeńcom chleb i inne środki
żywnościowe. Następnego dnia, we
wczesnych godzinach rannych, hitlerowcy wypędzili tych jeńców z naszej
piwnicy i po załadowaniu ich na samochód, przewieźli ich do lasu zwanego
Czerwony Krzyż i tam ich rozstrzelali.
Świadek Kazimierz Staruch: „Doły były
równo zasypane ziemią, ale wokół
nich zauważyłem okrwawione części
ciał ludzkich, jak skóra z głowy z włosami, kawałki palców i szczęki. Pozbie-

raliśmy te szczątki ciał i w dziurze w
ziemi, którą zrobiliśmy kijem, zasypaliśmy piaskiem. Chodząc dalej, zobaczyłem kilka butelek po wódce i resztki jedzenia – jajek, chleba i puszek po
konserwach. Idąc dalej śladem, które
w trawie wycisnęli przebywający tam
uprzednio Niemcy i ofiary, znalazłem
w pobliskich krzakach menażkę z jakąś
kaszą. Parę metrów dalej znalazłem
łyżkę aluminiową, na której było wyskrobane nazwisko rosyjskie, a także
czapkę w formie spiczastej, podobne
do takich, jakie nosili żołnierze radzieccy w czasie rewolucji”.

LICZBA OFIAR
I USUWANIE ŚLADÓW

Dyskusyjna jest liczba osób straconych na Czerwonym Krzyżu. Co prawda tablica na pomniku informuje o 900
Rosjanach i 400 Polakach, jednakże jest
to liczba orientacyjna. Z zeznań świadków wynika, iż pierwsze egzekucje na
Czerwonym Krzyżu miały miejsce już
w 1940 roku. Liczba świadków, jak
również fakt, iż byli to zarówno aresztowani, jak i członkowie ich rodzin,
pozwala uznać ten fakt za udowodniony. Następne masowe egzekucje
miały miejsce latem 1942 i 1943 i ich
ofiarami padli jeńcy radzieccy i uczestnicy wesela. Oprócz tego należy doliczyć bliżej niesprecyzowaną liczbę ofiar
pojedynczych egzekucji wykonanych
na więźniach z sandomierskiego zamku, Żydach schwytanych w obławach
leśnych, jak równie przeprowadzanych na Polakach przez żandarmerię z
okolicznych posterunków. Większość
świadków wspomina, iż Rosjanie byli
pochowani w 4 mogiłach o długości
50 m i szerokości 2 m każda. Należy
do tego doliczyć mogiłę uczestników
wesela oraz mogiły pojedyncze, obecnie już zatarte. To wszystko pozwala
uznać, iż liczba ofiar z tablicy może być
znacznie zaniżona. W odpowiedzi na
pytanie, jaka była liczba ofiar, mogłyby
udzielić prace ekshumacyjne. Niestety,
ich przeprowadzenie jest niemożliwe,
ponieważ Niemcy zatarli ślady zbrodni
przed wejściem Rosjan. Z notatki por.
Mariana Mazura: „Po upływie paru
miesięcy, lub znacznie więcej, będąc
w miejscu mogił, widziałem, że są one
rozkopane – wzruszone. Osoby dorosłe twierdziły, że przyjechali Niemcy,
którzy rozkopali mogiły i zabrali lub
spalili resztki zwłok pomordowanych.
Działo się to już pod koniec okupacji.
Po rozkopaniu mogił w miejscach tych
widziałem kilka kości podobnych do
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kości ludzkich”. Świadek Stanisław Kopeć: „Widziałem cztery długie mogiły,
każda po 50 m i powyżej 2 m szerokie. Mogiły były już rozkopane i zwłoki wyciągnięte i wywiezione gdzieś
w okolice Czajkowa i tam spalone.
Zauważyłem również, że mogiły były
zasypane jakimś środkiem chemicznym do tego stopnia, że już żadnych
szczątków nie było”. Świadek Michał
Gaweł: „Po miesiącu na miejsce egzekucji wróciły jednostki SS i Gestapo. Zaczęli oni odkopywać rów ze zwłokami
pomordowanych i polewali je jakimś
płynem, a następnie palili, aby nie było
śladu. Swąd palonych zwłok było czuć
aż w Suchowoli. Świadek Stanisław
Podgórski: „Pamiętam dokładnie, że
pod koniec kwietnia lub w pierwszych

dniach maja 1944 roku, wracałem ze
Staszowa pieszo. W czasie drogi blisko
Golejowa wyminęły mnie 4 duże kryte
samochody ciężarowe, od których zalatywała śmierdząca woń rozkładających się ciał ludzkich. Po pewnej chwili
domyśliłem się, że mogą to być wykopane zwłoki z mogił leżących na uroczysku Czerwony Krzyż. Na drugi dzień
poszedłem z ciekawości sprawdzić czy
moje przypuszczenia są prawdziwe.
Rzeczywiście, na miejscu stwierdziłem,
że mogiły są świeżo rozkopane, koło
nich są widoczne ślady odciśniętych kół
samochodowych, które podjeżdżały
do brzegu mogił. Wokoło poniewierały
się pojedyncze kości ludzkie, zgniłe kawałki ciał oraz zniszczone przedmioty,
jakie znajdowałem przed rokiem w tym

miejscu”. Na dobrą sprawę, nie wiemy,
jaka była liczba ofiar i nie znamy ich
tożsamości, a także jakie jednostki i
kiedy dokładnie dokonywały egzekucji.
W efekcie śledztwo prowadzone przez
Okręgową Komisję Badania Zbrodni
Hitlerowskich zostało umorzone. Niemniej jednak, zebrany materiał pozwala uznać uroczysko na Czerwonym
Krzyżu, za największe miejsce straceń
na ziemi staszowskiej, jak i za jedno z
największych miejsc egzekucji na Kielecczyźnie.
Tekst i foto: Bernard Porębski
Źródła:
- Eugeniusz Fąfara „Gehenna ludności żydowskiej” LSW Warszawa 1983.
- akta śledztwa S 87/06/Zn Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni Przeciwko Ludzkości.

Nie znamy dokładnej daty (w lecie 1942?), ani miejsca pochodzenia oraz liczby rozstrzelanych osób - uczestników wesela. Najprawdopodobniej zamordowano
kilkadziesiąt osób, wśród których z pewnością były kobiety i dzieci. Wszystkie osoby mogące udzielić jakichkolwiek informacji w sprawie tej zbrodni, bardzo prosimy
o kontakt: jan.mazanka@wp.pl, lub 608 049 370.

Wyrażam serdeczne podziękowanie panu Bernardowi Porębskiemu za tak szczegółowe opracowanie historii
związanej z tragicznymi wydarzeniami w miejscu Czerwonego Krzyża. Dziękuję także panu Józefowi Juszczykowi,
za kolejne twórcze włączenie się w inicjatywę przypominania, na kartach kwartalnika, naszej historii z lat II wojny
światowej. Mam szczerą nadzieję, że miejsce to zostanie na trwałe wpisane w obchody świąt państwowych i rocznic
w naszym powiecie. Gorąco apeluję do władz samorządowych, szkół, drużyn strzeleckich, kombatantów i harcerzy –
pamiętajmy o tym tragicznym miejscu, chociażby poprzez złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, czy zaciągnięcie wart
honorowych, za co z góry dziękuję. Ze swej strony deklaruję, że każdego 1 września, przed obeliskiem upamiętniającym ofiary zbrodni w Czerwonym Krzyżu, w asyście warty honorowej, zostanie złożona wiązanka kwiatów od
Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie.
Starosta Staszowski
Michał Skotnicki
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Władysław Rzadkowolski
- Wspomnienia staszowskie z lat wojny i okupacji

Władysław
Rzadkowolski, autor
pamiętnika, lata
czterdzieste XX
wieku.

Odcinek 8.
Mieszkańcy Staszowa polokowali się u znajomych i nieznajomych w
bliższej i dalszej okolicy Staszowa. Zarówno w Sichowie jak i w okolicznych
wioskach dawało się odczuć poważne zagęszczenie. Powodowały je również coraz to narastające masy wojsk
radzieckich.
Teren Sichowa znajdował się również w ogniu walk, jakie toczyły się z
jednej strony o rozszerzenie i utrzymanie przyczółka, z drugiej o jego
zlikwidowanie. Stanowił on bliski pas
przyfrontowy. Tu było jakieś dowództwo sowieckie. Przez Sichów przechodziły transporty amunicji, posiłki,
zaopatrzenie. Wracały z frontu zakrwawione wozy z rannymi i wzięci
do niewoli Niemcy. Pewnego popołudnia nadjechał od strony frontu mocno zakrwawiony wóz wojskowy, wiozący wziętych do niewoli pięciu własowców. Zatrzymał się koło długiej,
dworskiej stodoły. Własowcy zeszli
z wozu i stojąc lub leżąc rozmawiali
– zdawałoby się przyjacielsko – z pilnującym ich żołnierzem radzieckim.
Skośne oczy, cienkie, rzadkie, wydłużone wąsy, nieschodzący z twarzy,
jakby przylepiony uśmiech. Uśmiech
chytry, lisi.

Minęło może pół godziny, gdy od
strony dowództwa przybiegł żołnierz.
Przyniósł widocznie jakiś rozkaz. Zbliżył się do wartownika. Coś mu powiedział. Ten – kazał własowcom wstać,
zdjął z ramienia pepeszę i kilkoma
krótkimi seriami położył ich na ziemi z
powrotem. Na zawsze.
Korzystający ze schronienia w Sichowie uciekinierzy z linii frontu mieli
niejedną okazję do silnych przeżyć.
Walki samolotów nad parkiem lub w
pasie frontu, ogień ,,Katiuszy” spod
dworskiego stogu, wybuch rozbitego przez artylerię niemiecką całego
transportu wiezionej na front amu-

nicji, pocisk armatni, który trafił w
oborę dworską zabijając krowy, no i
jedno z groźniejszych przeżyć – przerwanie frontu na odcinku Sichowa
przez czołgi niemieckie. Na wiadomość o tym niepokój ogarnął nie tylko nas uciekinierów, ale i dowództwo
sowieckie tego odcinka, stacjonujące
w Sichowie. I my uciekinierzy i stacjonujący w majątku sztab, szykowaliśmy się do ucieczki za Wisłę. Sztab
pakował jakieś akta do ciężarówki i
lada chwila wszystko miało ruszyć w
stronę Wisły przed nadciągającą grozą. Mimo grożącego nam naprawdę i
bardzo bliskiego niebezpieczeństwa,
nie mogliśmy się powstrzymać, od

Kiedy już jedną nogą byliśmy w
drodze na wschód, nagle, właśnie
od wschodu, wypłynęła z nad parku
pierwsza fala samolotów radzieckich.
Szły nisko. Spokojnie. O ucieczce już
zapomnieliśmy. Z zapartym oddechem
oczekiwaliśmy na walkę. Już doszły
pierwszych, mknących naprzód czołgów. Zaczęło się bombardowanie.
Wiedzieliśmy, że czarne kłęby dymu
znaczą, iż czołg został trafiony. Liczyliśmy trafione. Samoloty, rzuciwszy
ładunek, zawracały do bazy, ale na ich
miejsce już nadlatywała nowa fala.
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każącej zapomnieć nawet o niebezpieczeństwie, chęci przyjrzenia się
walce z nacierającymi czołgami. Widzieliśmy je już gołym okiem, jako
rozrzucone szeroką ławą ruchome,
małe punkciki.
Równocześnie z odsieczą powietrzną pędziły w stronę frontu samochody, zapełnione do granic możliwości piechotą. Stali na stopniach,
siedzieli na błoniach. Podwieziona
pod front piechota wysypywała się
i pędziła w kierunku uczynionego
przez Niemców wyłamu. Samoloty
powstrzymały parcie czołgów. Część
płonęła, reszta zawróciła do odwrotu. Do naszych uszu doszło stłumione odległością, przeciągłe ,,hurrrra”.
To podwieziona na pomoc piechota
poszła na bagnety. Niemcy zostali
odrzuceni. Linia frontu przywrócona. Odetchnęliśmy. Poszliśmy zjeść
obiad. A od strony frontu znowu
wracały ciężarówki. Ociekały krwią.
Wiozły rannych żołnierzy. Wielu rannych. Linia frontu przyczółka stabilizowała się. Trzeba było wracać
do domu. Ale domu tego, tak, jak
większość mieszkańców, nie mieliśmy. Z pomocą życzliwych nam ludzi powynosiliśmy rzeczy. Cięższe,
ruszenie których groziło osunięciem
się ścian lub podłóg, zostawiliśmy.
Równocześnie szykowaliśmy się do
nowej wędrówki. Staszów, bowiem
został uznany za miejscowość leżącą
w pasie przyfrontowym i w związku z
tym władze sowieckie wydały zarządzenie ewakuacji miasta. Nowa więc
wędrówka. Od znajomych dostałem
wóz. Zapakowaliśmy nań rzeczy najkonieczniejsze w warunkach, w jakich mieliśmy żyć przez sześć długich
miesięcy, zabraliśmy z sobą pannę
Dobrowolską, sąsiadkę, ułomną na
nogę oraz matkę i córkę Izę, nazwiska już nie pamiętam, ale wiem, że
pochodziły ze Zduńskiej Woli. Pani
Iza przerwała na okres wojny studia
medyczne. Po wojnie spotkałem ją
kiedyś w jednym z łódzkich szpitali
w gronie lekarzy na „obchodzie”. Tak
załadowani ruszyliśmy. Dojechaliśmy
do Nakola, wsi położonej w pobliżu
Wisły. Tam przydzielono nam kwaterę
u gospodarza Sowy. Nieduża, biała,
kryta słomą chałupka, składająca się
z dwu izb o klepiskach z gliny, przedzielona sienią. Obok nędzna stodółka i obórka z chlewikiem. Wszystko
na otwartym, gołym polu, nieogrodzone, biedne. Mieszkańcy chatynki:
pan Sowa z żoną, córka Cela i chłopak. Jedną izbę zajęliśmy my z przy-

wiezionym towarzystwem, w drugiej
zamieszkała rodzina gospodarcza. W
nocy sionkę zamieszkiwała jedna w
tym gospodarstwie świnka, a to dla
zapewnienia jej bezpieczeństwa. Z
grubych gałęzi i resztek różnego rodzaju walającego się drewna zbiłem
w rogu izby kojczyk, który służyć nam
miał jako łoże. Przy drzwiach zwykła
wiejska kuchenka z cegieł i gliny, na
której tak my, jak i gospodarze warzyliśmy co Bóg dał. Nagromadzenie
wysiedlonych i narastająca na przyczółku liczba wojsk powodowały
coraz trudniejszą sytuację żywnościową. Tak rozpoczął się nowy okres
naszego tułaczego życia. Od czasu do
czasu robiłem wyprawę do Staszowa,
by zobaczyć co dzieje się z pozostawionymi rzeczami, których pilnował
stary dozorca naszego domu – p.
Wilk oraz p. Andrzej Raczyński, u którego w piwnicach ukryliśmy również
część rzeczy, a którzy, pomimo nakazu, postanowili pozostać w mieście.
Rzeczywiście przetrwali oni, wraz
z nielicznymi innymi osobami, cały
okres walk na przyczółku, tj. do czasu
„nastuplenia”. Miasto było wymarłe.
Widać było tylko wojsko, stanowiące
rezerwy, oddziały idące na pierwszą
linię lub wracające z linii na odpoczynek. Dojście do miasta szosą golejowską nie było bezpieczne. Droga, jak i
samo miasto, były stale ostrzeliwane
przez artylerię niemiecką. Widocznie
mieli gdzieś dogodny punkt obserwacyjny. Podczas pierwszych odwiedzin
Staszowa, w kilka dni po jego opuszczeniu – byłem wtedy z żoną – miał
miejsce taki oto obrazek: sowieckie
ciężarówki wracające puste od strony
frontu na wschód miały polecenie zabierania wysiedlonych, zbierających
się na rogatkach miasta. Wysiedleni
mieli wysiadać w najbliższej okolicy
ich nowego, czasowego zamieszkania, oczywiście na trasie przebiegu
ciężarówki. Stanęliśmy więc w kolejce i my, mając z sobą tobołek dodatkowo zabranych rzeczy. W kolejce
stała też p. Niewirowiczowa – starsza
dama – żona znanego od lat w miasteczku lekarza, nadwornego lekarza
Radziwiłłów. Na rogatce stał „regulowszczyk”. Przyjechał też w tym
czasie na karej, śmigłej klaczy komendant NKWD w Staszowie w stopniu
kapitana, by zobaczyć jak przebiega
ewakuacja. Muszę zaznaczyć, że nie
każdy z kierowców godził się zabierać
z sobą ewakuowanych i mimo próby
zatrzymania go przez „regulowszczyka” dodawał gazu i odjeżdżał z

próżnym wozem dalej. Tak było właśnie i teraz. Nadjeżdżał wóz. „Regulowszczyk” dał znak zatrzymania
się. Stanął. Dowiedziawszy się o co
chodzi, zaklął i ruszył ostro naprzód.
Kapitan stał na uboczu i być może
nie był spostrzeżony przez kierowcę. Kiedy ruszył, kapitan wyskoczył
naprzód i krzyknął „stój”. Kierowca
na pewno nie słyszał już rozkazu. Kapitan strzelił w powietrze. Bez skutku. Samochód pędził dalej. Wtedy
kapitan skoczył na konia i jak strzała, z pistoletem w ręku pomknął w
pogoń. Mimo, że każdemu z nas nie
było wesoło, z zaciekawieniem oczekiwaliśmy zakończenia tej przygody.
Po pewnym czasie zza zakrętu drogi
wyłonił się samochód, a obok niego
na klaczy kapitan. Dojechał, zawrócił
i zaczęliśmy się ładować. Ja osobiście
czyniłem to niechętnie i bez przekonania, widziałem bowiem wściekłą
twarz kierowcy i czułem, że w drodze
zrobi nam jakiś kawał. Załadowaliśmy się, miły uśmiech wdzięczności
w stronę sympatycznego kapitana, ciche, wewnętrzne polecenie się
opiece Boskiej i ruszyliśmy. Od razu
ruszył pełnym gazem. Minął zakręt,
który zasłonił nas przed okiem kapitana, ujechał tym samym tempem
jeszcze z kilometr i nagle zahamował.
Stanął. Zakolebaliśmy się w wozie,
mało nie porozbijaliśmy sobie głów,
kiedy otworzyły się drzwiczki szoferki i wyskoczył z niej wściekły kierowca. „Wychodzić” – ryknął. Usiłowaliśmy mu coś tłumaczyć, kiedy jeszcze
straszniejszym głosem powtórzył
„wychadi”, dodając do tego wiązkę
znanej rosyjskiej łaciny. W pośpiechu
zaczęliśmy opuszczać wóz, wyrzucając najpierw toboły.
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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Turniej piłki nożnej w staszowskim OSiR
W sobotę, 20 lutego br., w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Staszowie odbyła się VII edycja Memoriału im. Janusza Suchojada. Turniej halowej piłki
nożnej upamiętniający postać byłego
piłkarza, był okazją do zaprezentowania dobrej formy przez wszystkich
biorących w nim udział zawodników.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.:
starosta staszowski Michał Skotnicki,
burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, a także Marzena Suchojad – żona zmarłego piłkarza, którzy
żywiołowo dopingowali wszystkich
zawodników.
W rywalizacji wzięło udział 5 drużyn: „Old Boys Pogoń Staszów”, „Star
Starachowice”, „Siarkopol”, „Dragoni Staszów” oraz „Delikatesy Alfa
Centrum Mostki”. Każdy z meczów
obfitował w efektowne popisy umiejętności sportowych zawodników.

Turniej otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki.

Pierwsze trzy miejsca zajęły następujące zespoły: I miejsce „Old Boys
Pogoń Staszów”, II miejsce „Siarkopol”, III miejsce „Star Starachowice”.
Na zakończenie turnieju, podczas

„Old Boys Pogoń Staszów” kontra „Star Starachowice”.

uroczystej dekoracji, zwycięzcom
poszczególnych meczów wręczono
okolicznościowe puchary, piłki oraz
podziękowania za udział w grze.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Statuetkę wręcza starosta staszowski Michał Skotnicki.

Z drużyną ,,Siarkopolu”.
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To nasz świat…
Spoglądam na leżącą przede mną
stertę dokumentów, zapisków, notatek,
kartek, listów. Zbierałam je, spisywałam
i skrupulatnie gromadziłam, nie przewidując, że dzisiaj bez problemu odnalazłabym ich część w Internecie. Niszczarka
cierpliwie czeka. A jednak żal! Ta podręczna zbieranina,
głównie literackich fiszek, krótkich moich tekstów nie raz
i nie dwa spełniła już swoje przeznaczenie. Przeglądam
wszystko uważnie i ze wzruszeniem. Ta sentymentalna podróż w przeszłość przywodzi mi na myśl znaną prawdę: Historia się powtarza…
Czytam na pożółkłej stronie jakiejś gazety, krótką wypowiedź Marii Dąbrowskiej z jej pamiętnika z 1922 roku: „Naród nasz składa się z dwóch narodów, które język ust mają
wspólny, ale nie język ducha”. Dalej autorka „Nocy i dni”
dodaje, że na samą myśl o takim podziale społeczeństwa
„drży zabobonnie”. Nie wiem, co oznacza „drżeć zabobonnie”, choć znam doskonale sens pierwszego wyrazu tego
zwrotu. Drżymy z różnych powodów, każdy zna ten stan
organizmu czy ducha.
„Duch narodu” i „język ducha”- kolokwialnie mówiąc,
najkrócej i najprościej, poprzez pierwsze wyrażenie rozumiemy wszystko to, co Polaków łączy, to że mogą na sobie
polegać, że mogą na siebie liczyć, służyć sobie wzajemnie,
poczuwać się do jedności, znać swoje prawa i obowiązki,
również swoje niedoskonałości. Z „ducha narodu” bierze
się siła do wspólnego działania. Lapidarnie – „duch narodu”
to jedność myśli, słów i czynów Polaków dla Polski i dla siebie nawzajem.
„Język ducha”, tak myślę, to sposób językowej interpretacji, tłumaczenia, wyjaśniania, także nauczania, przekazywania „ducha narodu” np. młodemu pokoleniu Polaków.
Pamiętać jednakże należy, że duch narodu przejawia się
również szacunkiem do języka ojczystego.

I drugi tekst, pieczołowicie przechowywany przeze
mnie, to list z 2006 roku, z Lewina Brzeskiego, od ks. Mariana Kosińskiego, kapelana kościoła polskokatolickiego,
poety, animatora kultury, autora wspaniałych wierszy, także
patriotycznych, jak ten „Nam”, zadedykowany mi po lekturze przez Księdza kilku moich tekstów z cyklu „To nasz
świat…”. Przywołując słowa mojego niepokoju z tamtych
lat, dostrzegł w nich konieczność odpowiedzi samym sobie
na ważne pytania, które w 2006 roku tak sformułowałam:
W jaki sposób, jaką wybrać drogę, jak dążyć do należytego spożytkowania w codziennym życiu i działaniach takich
wartości, jak: budowa wspólnoty, braterstwa serc, życzliwości, jednomyślności działania dla wspólnego losu Polski
i Polaków dla… Ducha Narodu. Tę myśl- wskazanie wyraził
we wspomnianym już fragmencie wiersza „Nam”: „ (…)
Rozglądnijmy się między sobą // z uszanowaniem // w chwili
próby// zbierajmy owoc naszych myśli // umiejmy odnajdywać zguby // w Czynach // połączmy nasze dłonie // Dla Treści // które w Bogu Trwają // To Jest Początek Nowej Drogi //
W Gronie Polaków // Na Rozstajach… (…)”.
1922, 2006, 2016. Trzy odległe lata, zupełnie różne sytuacje społeczne i polityczne, trzy całkiem inne rzeczywistości
„naszych światów”. A sprawa, problem, istota społecznych
„języków ducha”… takie same. Historia się powtarza.
Jaki jest ten nasz świat wczesnej wiosny 2016 roku?
Zróżnicowany. Niespokojny. Nieprzewidywalny. Z niewiadomą przyszłością, z trudną codziennością, z obłudą, zazdrością, nieżyczliwością, z zapiekłą złością, złym językiem krytyki, nieposzanowaniem cudzych poglądów czy odmienności,
a ponad tym wszystkim z realnymi niebezpieczeństwami
zewsząd grożącymi światu i Polsce. Cóż nam tedy wypada
uczynić, kiedy każdy ma swoją rację? Może uczmy się ciągle
posługiwać pozytywnymi uczuciami? Może też „rozglądnijmy się miedzy sobą z uszanowaniem w chwili próby”.
To przecież nasz świat, nasze życie. „Drugi raz nie zaproszą nas wcale” .

Klub Seniora „Radość życia”
w Staszowie
Każdy człowiek ma jedno życie
i sam decyduje, co chce w nim robić. To zupełnie normalne. Do życia należy starać się podchodzić z
entuzjazmem. Wyciągać z własnej
dojrzałości to, co najcenniejsze.
W końcu doświadczenie i mądrość
życiowa przychodzą przecież z
wiekiem.
Trzeba w dalszym ciągu stawiać
na aktywność. Taką aktywność
wykazała grupa osób, która z inicjatywy Jolanty Włoch i Krzysztofa
Walskiego z Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, założyła przy
Stowarzyszeniu „Aktywni Razem”
Klub Seniora, który przyjął nazwę
„Radość Życia”.

W pierwszych miesiącach działalności, został zrealizowany projekt pt. „Życie po sześćdziesiątce”.
W ramach tego projektu klubowicze
otrzymali karnety na ćwiczenia w basenie, byli w teatrze w Kielcach na
sztuce „Dzieje grzechu”, odbyło się
ognisko integracyjne w Czernicy z
udziałem władz samorządowych powiatu i miasta. Na spotkania, które
odbywają się dwa razy w miesiącu są
zapraszani przedstawiciele różnych
instytucji między innymi – odbyło się
spotkanie ze starostą staszowskim
Michałem Skotnickim, z burmistrzem
Miasta i Gminy Leszkiem Kopciem i
zastępcą burmistrza dr Ewą Kondek
oraz z panią poseł Renatą Janik.

Marzec 2016, Jadwiga Szyszka

Klub Seniora ,,Radość Życia” w
Staszowie z pośród swoich członków
wybrał Zarząd Klubu w osobach:
przewodniczący – Henryk Makuch,
wiceprzewodnicząca – Stanisława
Zofia Kalicińska, sekretarz - Kazimiera Dorosińska, skarbnik – Władysława Karwacka, członek – Halina Kustra. W dniu 8 marca br., na zebraniu ogólnym wiceprzewodniczącą
Stanisławę Zofię Kalicińską zastąpiła
kol. Jadwiga Błąd. Ponad to do zarządu powołano kol. Edwarda Zaroda i Czesława Smagłowskiego.
Klubowicze są zadowoleni, bo
wielcy są duchem. Wewnętrznie pozostają nadal młodzi i systematycznie uczestniczą w każdym spotkaniu
pomimo różnych niedomagań. Nie
rozczulają się nad przypadłościami,
ale z humorem walczą z tymi przeciwieństwami i są aktywni.
Tekst: Kazimiera Dorosińska,
Henryk Makuch
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