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W numerze:
• Z posiedzeń Rady Powiatu w Staszowie
• Marszałek z wizytą w powiecie 
• Inwestycje w staszowskim szpitalu
• Z budowy obwodnicy Staszowa
• Ostatnie pożegnania naszych Kolegów
• Remonty dróg powiatowych
• Z przedstawicielami UE o rozwoju regionów
• Barbórki w Siarkopolu i Dolomitach
• Dzień Edukacji Narodowej
• Z wydarzeń kulturalnych ziemi staszowskiej

Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie dla Was okazją

do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych,
w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości,
a Nowy Rok czasem spełnionych marzeń i nadziei.

Starosta Staszowski

Michał Skotnicki

Przewodniczący Rady Powiatu

Damian Sierant
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Radni powiatu staszowskiego 
obradowali po raz 50.

Radni, minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych śp. Rafała Suski.

Starosta Michał Skotnicki, w imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie, zgłosił 
dodatkowo pod głosowanie 2 projekty uchwał.

Dyr. Józef Żółciak, po odebraniu kwiatów i grawertonu, serdecznie podziękował 
za współpracę, zarówno Zarządowi jak i Radzie Powiatu, a także poinformował 

o sytuacji finansowej szpitala i jego stanie organizacyjnym, w dniu jego 
przekazania swojemu następcy dyr. Pawłowi Wojtasikowi.

Posiedzenie sesji odbyło się w 
dniu 14 listopada br. Na początku 
obrad wszyscy obecni minutą ciszy 
uczcili pamięć zmarłego dyrekto-
ra Zarządu Dróg Powiatowych śp. 
Rafała Suski. Po zatwierdzeniu qu-
orum i przyjęciu porządku obrad, 
poszerzonego na wniosek starosty 
staszowskiego Michała Skotnic-
kiego o 2 projekty uchwał, prze-
wodniczący Rady Damian Sierant 
i starosta Michał Skotnicki oficjal-
nie podziękowali za 19 lat pracy na 
rzecz staszowskiego szpitala, dyr. 
Józefowi Żółciakowi, który w dniu 
31 października br. przeszedł na 
emeryturę. 

W przekazanym grawertonie czyta-
my, m.in. ,,Niezmiernie cenimy Pański 
profesjonalizm w czasie zatrudnienia od 
1 lipca 1998 roku w SPZZOZ w Staszowie 
na kolejnych stanowiskach, począwszy 
od inspektora ds. zaopatrzenia i głów-
nego księgowego, po pełnienie, od 6 
stycznia 2016 roku, obowiązków dyrek-
tora staszowskiego szpitala. Jesteśmy 
wdzięczni, za Pański wkład pracy w cza-
sie 19 lat zatrudnienia w staszowskim 
szpitalu, co m.in. spowodowało, że pla-
cówka ta jest zaliczana do najlepszych 
szpitali powiatowych w naszym kraju”.

W punktach: interpelacje i zapytania 
oraz oświadczenia radnych, zgłoszono 
wnioski dotyczące: remontu dróg po-
wiatowych, rocznego programu współ-
pracy powiatu z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz przygotowania informacji 

o pozyskaniu środków zewnętrznych 
przez Wydziały Starostwa i jednostki or-
ganizacyjne powiatu na realizację inwe-
stycji i wszelkich inicjatyw. 

W dalszej części posiedzenia przyjęto  
6 projektów uchwał, w następujących 
sprawach:
1. uchwalenia „Rocznego programu 

współpracy Powiatu Staszowskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3. ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 
2018”,

2. uchylenia uchwały Nr XLV/42/17 z 
dnia 20 lipca 2017 r. dot. udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Osiek, 

3. oceny sytuacji ekonomiczno–finan-
sowej Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Staszowie,

4. zmiany Uchwały Nr XLV/49/17 Rady 
Powiatu w Staszowie z dnia 20 lipca 
2017 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Bogoria,

5. zmian w budżecie na 2017 rok,
6. przyjęcia rezygnacji z funkcji członka 

Zarządu Powiatu,
7. zmiany uchwały nr XL/9/17 z dnia 28 

marca 2017 r. w sprawie określenia 
zadań finansowanych ze środków 
PFRON w 2017 roku.
Po przegłosowaniu projektów 

uchwał naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu Tadeusz Kardynał, 
przedstawił informację o stanie reali-
zacji zadań oświatowych w roku szkol-
nym 2016/2017, a starosta staszowski 
Michał Skotnicki, sprawozdanie z prac 
Zarządu Powiatu Staszowskiego w 
okresie między sesjami.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte jednogłośnie.

Z obrad 49. sesji 
Rady Powiatu w Staszowie

Oprócz w/w projektu, jednogło-
śnie przyjęto pozostałe 12 projektów 
uchwał, które dotyczyły:
• ustalenia wysokości opłat za usu-

nięcie i przechowywanie statków 
lub innych obiektów pływających 
z obszarów wodnych położonych 
na terenie powiatu staszowskiego 
w 2018 r., • wyboru biegłego rewi-
denta do badania sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej w Staszowie za lata 
2017 i 2018,

• zmiany Uchwały Nr XLII/24/17 Rady 
Powiatu w Staszowie z dnia 30 maja 
2017 r. w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej Gminie Rytwiany w 
kwocie 40 tys. 220 zł na zakup 10 szt. 
kontenerów KP-7, • udzielenia po-
mocy finansowej Gminie Staszów w 

kwocie 87 tys. 200 zł na dofinanso-
wanie budowy kolektora kanalizacji 
deszczowej na Osiedlu Staszówek, 

• ustalenia wysokości opłat za usu-
nięcie pojazdu z drogi w grani-
cach administracyjnych powiatu 
staszowskiego i jego przechowy-
wanie na parkingu strzeżonym, 

• pozostawienia bez rozpoznania 
skargi Pani Janiny Sokół z dnia 12 
lipca 2017 r., 

• wyrażenia zgody na nabycie na 
rzecz Powiatu Staszowskiego nieru-
chomości gruntowych położonych 
w Szydłowie gmina Szydłów, 

• wyrażenia zgody na realizację 
projektu partnerskiego pn.: ,,Re-
witalizacja centrum miejscowości 
Bogoria wraz z przyległymi ulica-
mi”, dofinansowanie z powiatu wy-
niesie do 30 tys. zł, 

Posiedzenie odbyło się w dniu 20 października br. Do zaproponowane-
go przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta porządku obrad, sta-
rosta staszowski Michał Skotnicki, w imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie 
zgłosił dodatkowo jeden projekt uchwały pn. ,,Rewitalizacja Oleśnicy szan-
są na poprawę jakości życia mieszkańców”. Projekt partnerski o wartości 
800 tys. zł, realizowany będzie w latach 2018-2020 w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wkład finan-
sowy powiatu staszowskiego nie przekroczy 80 tys. zł.

• wyrażenia zgody na realizację pro-
jektu partnerskiego pn.: ,,Rewita-
lizacja szansą na poprawę atrak-
cyjności społeczno-gospodarczej 
miejscowości Łubnice”, dofinanso-
wanie z powiatu wyniesie do 40 tys. 
zł, 

• udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Połaniec w kwocie 4 tys. 
177 zł na usuwanie azbestu, 

• zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Powiatu Staszowskiego 
na lata 2017-2027, 

• zmian w budżecie na 2017 rok.

Przed zamknięciem obrad prze-
wodniczący Damian Sierant odczytał 
pisma: wojewody świętokrzyskiego, 
starosty staszowskiego i przewodni-
czącego Rady Powiatu w Staszowie, 
dotyczące prawidłowości oświad-
czeń majątkowych za 2016 rok, zło-
żonych przez: starostę staszowskiego, 
przewodniczącego Rady Powiatu w 
Staszowie, członków Zarządu Powiatu, 
sekretarza powiatu, skarbnika powia-
tu, kierowników jednostek organiza-
cyjnych powiatu oraz osoby wydające 
decyzje administracyjne w imieniu sta-
rosty. Nie odnotowano żadnych nie-
prawidłowości związanych ze złożony-
mi sprawozdaniami.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Marszałek z wizytą w powiecie

W dniu 8 listopada br. marszałek województwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas złożył roboczą wizytę w powiecie staszowskim, której głównym 
celem było zapoznanie się z realizacją trzech znaczących inwestycji.

Marszałek Adam Jarubas swoją wizytę w powiecie staszowskim rozpoczął od spotkania z dyrekcją, 
pracownikami i podopiecznymi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie.

Budowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kurozwękach, symbolicznie rozpoczęła dyr. Halina Łabuda – prezes Staszowskiego Koła Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (z prawej). O planach inwestycyjnych na najbliższy okres, poinformował realizujący budowę 

Grzegorz Leszczyński, (z lewej strony), właściciel Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego A-Z ELEKTRYKA.

Pobyt marszałka na ziemi staszowskiej, 
rozpoczął się od spotkania w Ośrodku 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaw-
czym w Staszowie, w związku z budową 
w Kurozwękach nowego obiektu umoż-
liwiającego poszerzenie działalności 
Staszowskiego Koła Polskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną. Wartość inwestycji wy-
nosi 4 mln 658 tys. zł, z czego 3 mln 959 tys. 
zł, tj. 85% stanowi dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach działania 7.3. ,,Infrastruktura 
zdrowotna i społeczna” - Oś 7 ,,Sprawne 
Usługi Publiczne” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata: 2014-2020. Budowę realizu-
je Przedsiębiorstwo Remontowo Budow-
lane A-Z ELEKTRYKA Grzegorz Leszczyń-
ski, a termin oddania do użytku nowego 
domu w Kurozwękach, przewidziano na 
koniec lutego 2019 roku.

Drugą odwiedzoną inwestycją była 
,,Przebudowa DW 756 na odcinku Szy-
dłów – Solec Stary wraz z rozbudową 
obiektu mostowego w Solcu Starym”. 
Długość remontowanego odcinka dro-
gi wojewódzkiej z Szydłowa do Stop-
nicy wynosi 7 km 900 m. Inwestycję o 
wartości 8 mln 444 tys. zł realizuje Firma 
Transportowo-Budowlano-Drogowa 
DYLMEX Tomasz Dyl. Zadanie zostało 

ukończone w dniu 11 grudnia br., czyt. 
na  str. 16.

Trzecią wizytowaną przez marszałka 
Adama Jarubasa inwestycją, była ,,Bu-
dowa układu obwodnicowego miasta 
Staszowa”. Długość budowanego odcinka 
wynosi 4,87 km. Całkowita wartość robót, 
które powinny zakończyć się do końca 
października 2018 roku, to: 19 mln 667 tys. 
zł. Inwestycja powstaje przy współfinanso-
waniu z Regionalnego programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 
Wykonawcą, zarówno prac projektowych 
jak i budowlanych, jest Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych ,,FART” Sp. z o.o. 
z Kielc. Obecnie, mimo, niesprzyjającej 
pogody w ostatnich dniach, budowa 
obwodnicy jest kontynuowana w zakre-
sie prac, które mogą być wykonywane 
mimo padającego deszczu. Na odcinku 
od drogi wojewódzkiej Staszów–Raków 
położono pierwsze warstwy podbudowy 
bitumicznej na długości 1 km. Na pozosta-
łym odcinku od strony rzeki Czarnej, trwa 
podbudowa z kruszywa i formowanie na-
sypu pod budowę mostu. Trwa realizacja 
wykopu na głębokość około 13 m, przy ul. 
Oględowskiej. Równolegle, po przeciwnej 
stronie drogi, formowany jest nasyp pod 
utwardzenie warstwą kruszywa odcinka 
obwodnicy do rzeki Czarnej. Tam też roz-
poczęto budowę nasypu o wys. 8 m pod 
potrzeby konstrukcyjne mostu. Odcinek 
obwodnicy na dł. 800 m, od strony bazy 
PKS w kierunku ul. Oględowskiej, został 
skropiony masą bitumiczną przed położe-
niem zasadniczej warstwy. Na 550 m od-
cinku, od ul. Krakowskiej do ul. T. Kościusz-
ki,  wykonano podbudowę z kruszywa.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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O samorządach z młodzieżą

Tak będzie wyglądał nowy budynek Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Kurozwękach.

Na drodze wojewódzkiej 756 Szydłów-Stopnica. Długość remontowanego 
odcinka DW 756 wynosi 7 km 900 m. Informacji o prowadzonych robotach 
udziela Tomasz Dyl – właściciel Firmy Transportowo-Budowlano-Drogowej 

DYLMEX. Z przebiegiem inwestycji, oprócz marszałka Adama Jarubasa, zapoznali 
się także, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Izydor Grabowski, 

starosta staszowski Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara.

Nowy budynek o wymiarach: 15 x 60 m, zaznaczony kolorem niebieskim,  
obok drogi wewnętrzne, parkingi i tereny zielone.

Częścią zadania ,,Przebudowa DW 756 na odcinku Szydłów – Solec Stary”  
jest przebudowa mostu w Solcu Starym.

Na odcinku obwodnicy Staszowa w Radzikowie. Z lewej: kierownik budowy 
obwodnicy Kajetan Żaba-Żabiński, który poinformował o aktualnym stanie prac.

Informacji, dla serwisu prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, o przebiegu 
prac na budowie obwodnicy, udziela starosta staszowski Michał Skotnicki.

Marszałek Adam Jarubas, mówiąc na temat zadań samorządu wojewódzkiego, m.in. podziękował za 
współpracę  radnemu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Izydorowi Grabowskiemu i staroście 

staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu.

Korzystając z  pobytu na tere-
nie powiatu staszowskiego w  dniu 
7 listopada br., marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, spotkał się z  uczniami 
klas maturalnych Zespołu Szkół 
w Staszowie. 

Tematem debaty, którą prowadził 
dyrektor ZS, radny Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Izydor Grabowski, 
była rola samorządów różnych szczebli 
w  życiu gospodarczym i  społecznym 
regionów, powiatów i  gmin. Marszałek 
Adam Jarubas rozpoczął od przedsta-
wienia specyfiki województwa świę-
tokrzyskiego i  na jej tle odniósł się do 
szczególnych zadań, jakie ma do spełnie-

cd. na następnej str.
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Kolejna inwestycja 
w staszowskim szpitalu

nia w swojej pracy i działalności zarów-
no Zarząd, jak i  Sejmik Województwa. 
Mówiąc o  przyjętej, w  lutym 2014 roku 
przez Sejmik Województwa Świętokrzy-
skiego „Strategii Badań i Innowacyjności 
(RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak 
pobudzić potencjał województwa świę-
tokrzyskiego 2014-2020+”, marszałek 
przypomniał o  ,,inteligentnych specjali-
zacjach” naszego regionu, którymi są: za-
sobooszczędne budownictwo, przemysł 
metalowo-odlewniczy, turystyka zdro-
wotna i  prozdrowotna oraz nowocze-
sne rolnictwo i  przetwórstwo spożyw-
cze. Wskazał także na trzy horyzontalne 
specjalizacje: nowoczesne technologie 
informatyczno-komunikacyjne, branża 
targowo-konferencyjna i zrównoważony 
rozwój energetyczny. Marszałek Adam 
Jarubas radził uczniom, aby myśląc 
o  własnej przyszłości, wybór zawodu 
i  dalsze kształcenie wiązali z  tymi wła-
śnie obszarami gospodarki. Uzupełnie-
niem wypowiedzi marszałka stanowiła 
prezentacja pt. ,,Zawody przyszłości, na 
co zwracają uwagę pracodawcy”, przed-
stawiona przez doktoranta Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach Pawła 
Garbusika. 

Tematem przewodnim wystąpienia marszałka Adama Jarubasa, były kierunki rozwoju i specjalizacje zapisane 
w ,,Strategii Innowacji”, przyjętej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, w lutym 2014 rok.  

W spotkaniu udział wzięli uczniowie 3 klas maturalnych Zespołu Szkół w Staszowie. 

Z dniem 1 listopada br., pełnienie obowiązków dyrektora SPZZOZ w Staszowie powierzono Pawłowi Wojtasikowi. 
Pierwszy z lewej: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia dr n. med. Marek Tombarkiewicz.

O  strukturach i  pracy samorządu 
powiatowego poinformował starosta 
staszowski Michał Skotnicki, zwraca-
jąc uwagę na główne zadania własne 
powiatu, do których należą: oświata 
ponadgimnazjalna, opieka zdrowotna 
na szczeblu szpitali powiatowych, re-
mont i  utrzymanie dróg powiatowych, 
komunikacja i  geodezja oraz ogólnie 

pojmowane bezpieczeństwo obywateli. 
Korzystając z  okazji, starosta podzięko-
wał marszałkowi Adamowi Jarubasowi 
i radnemu Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego dyr. Izydorowi Grabowskie-
mu, za wsparcie finansowe przez władze 
województwa świętokrzyskiego, szere-
gu inwestycji powiatowych.

Tekst i foto: Jan Mazanka   

Powiat Staszowski przekazał na 
rzecz Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Staszowie dotację w kwocie 252 tys. 
zł na realizację zadania dotyczącego re-
montu kotłowni pary wysokiego ciśnie-
nia oraz modernizacji i opomiarowania 
węzła podgrzewu ciepłej wody użytko-
wej w  przyszpitalnej kotłowni. Całko-
wita wartość inwestycji wynosi 
290 tys. 440 zł, pozostałe koszty 
w  kwocie 38 tys. 440 zł, tj. 13% 
zostaną sfinansowane ze środ-
ków własnych szpitala. 

Dzień 31 października br., był 
ostatnim dniem pracy, przed przej-
ściem na emeryturę, dyrektora szpi-
tala Józefa Żółciaka. Z tej okazji prze-
wodniczący Rady Powiatu Damian 
Sierant i  starosta staszowski Michał 
Skotnicki złożyli dyrektorowi Józe-
fowi Żółciakowi podziękowania oraz 
przekazali kwiaty i  okolicznościowy 
list. 

Oficjalne pożegnanie dyrekto-
ra Józefa Żółciaka, odbyło się pod-
czas posiedzenia  Rady Powiatu w 
Staszowie, jakie odbyło się w dniu 
14 listopada br. Obecnie, na mocy 

uchwały Zarządu Powiatu w  Staszowie 
z  dnia 25 października br., pełnienie obo-
wiązków dyrektora Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Staszowie powierzono Pawłowi Wojtasi-
kowi, uprzednio zatrudnionemu w staszow-
skim szpitalu.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Będzie gruntowna modernizacja
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

Dla ciągłej poprawy jakości świadczonych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Staszowie, realizowane są kolejne modernizacje i nowe zadania. Obecnie, znaczącą inwe-
stycją jest realizacja projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju 
systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim”.

Projekt, o wartości 7 mln 468 tys. 
zł, uzyskał wsparcie z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, w ramach działania 9.1. 
- Infrastruktura ratownictwa medycz-
nego. Umowę o dofinansowaniu zada-
nia, w kwocie: 5 mln 950 tys. zł, tj. 80% 
kosztów, podpisano w dniu 3 września 
br. w Świętokrzyskim Urzędzie Woje-
wódzkim. Obecnie ogłoszono postę-
powanie przetargowe na roboty bu-
dowlane.

Ogólnym celem projektu jest po-
prawa funkcjonowania oraz rozwój 
systemu ratownictwa medycznego w 
powiecie staszowskim, poprzez zwięk-
szenie efektywności świadczeń udzie-
lanych przez Szpitalny Oddział Ratun-
kowy SPZZOZ w Staszowie. W ramach 
projektu przewidziano następujące 
działania:

1. Modernizację i przebudowę SOR 
celem dostosowania pomieszczeń 
oddziału do obowiązujących przepi-
sów prawa, w szczególności poprzez 
wydzielenie obszarów: • rejestracji 
i przyjęć, • segregacji medycznej ze 
stanowiskiem dekontaminacji, • resu-
scytacyjno - zabiegowego, • wstępnej 
intensywnej terapii, • terapii natych-
miastowej z gabinetem zabiegowym, 
przystosowanym do wykonywania 

W dniu 22 listopada br. w Świę-
tokrzyskim Urzędzie Wojewódz-
kim w Kielcach podpisano umowę 
na sfinansowanie kwotą 450 tys. zł 
zakupu ambulansu typu C dla Sa-
modzielnego Publicznego Zespo-
łu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Staszowie. 

Ambulans posłuży do realizacji za-
dań zespołu ratownictwa medycznego 
w rejonie operacyjnym 26/03, obejmu-
jącego swoim działaniem powiaty: sta-

szowski, kazimierski, buski, pińczowski, 
jędrzejowski i włoszczowski. Środki na 
zakup ambulansu, w formie dotacji ce-
lowej, pochodzą z budżetu państwa. 
Umowę z wojewodą świętokrzyskim 
Agatą Wojtyszek, w imieniu powiatu 
staszowskiego, podpisali: starosta Mi-
chał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fą-
fara i skarbnik powiatu Jolanta Piotrow-
ska.  Zgodnie z umową zakup ambulan-
su zostanie dokonany do końca br.

Tekst: Jan Mazanka

Nowy ambulans 
dla staszowskiego szpitala

zabiegów operacyjnych, • obserwacji,  
• konsultacji, • zaplecza administracyj-
no - gospodarczego. 

2. Zakup nowoczesnego sprzętu 
oraz wyposażenia medycznego, min.: 
• aparatu RTG z ramieniem C, • apa-
ratu RTG, • aparatów EKG z wózkami,  
• aparatów do znieczulania, • aparatów 
do ogrzewania płynów, • aparatu USG, 
• kardiomonitorów, • ssaków elektrycz-
nych, • videolaryngoskopu, • zestawów 
do szybkiego przetaczania leków,  
• sprzętu endoskopowego.

Dla potrzeb Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego powstanie także pra-

cownia rentgenow-
ska. Ponadto wy-
budowana zostanie 
nowa winda towa-
rowo-osobowa ce-
lem bezpośredniej 
komunikacji piono-
wej dla pacjentów 
SOR, transporto-
wanych na oddzia-
ły szpitalne, blok 
operacyjny i bada-
nia diagnostyczne. 
Zapewnione będą 
również odpowied-
nie warunki do 
p r z e m i e s z c z a n i a 
chorych i ofiar wy-

padków wymagających natychmiasto-
wej i pilnej opieki, zarówno w porze 
dziennej, jak i nocnej.

Realizacja projektu przyczyni się 
do podniesienia bezpieczeństwa życia 
mieszkańców powiatu staszowskiego i 
okolic, poprzez stworzenie warunków 
dla podjęcia natychmiastowych dzia-
łań ratowniczych w sytuacjach zagro-
żenia życia ludzkiego, dzięki czemu 
większa liczba osób po przebytych 
wypadkach, będzie mogła wrócić do 
pełnej aktywności zawodowej.   

Tekst: Agnieszka Antonik i Anna Stawiarz
Foto: Jan Mazanka

W minionych latach, w staszowskim szpitalu dokonano, nie tylko szeregu inwestycji dla podniesienia standardu oferowanych usług medycznych,  
ale także na rzecz zmniejszenia kosztów jego funkcjonowania, m.in. poprzez wykonanie termomodernizacji. 
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Rada Społeczna o strategicznych 
inwestycjach w staszowskim szpitalu

Posiedzenie Rady Społecznej przy staszowskim szpitalu prowadził jej 
przewodniczący, starosta staszowski Michał Skotnicki. Z lewej: członek Rady, 

wicestarosta Tomasz Fąfara.

Podczas posiedzenia, od lewej: przewodnicząca Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP 
przy SPZZOZ w Staszowie Beata Uba, skarbnik Zarządu Agnieszka Pabian, wójt gminy Oleśnica Leszek Juda, 

p.o. kierownika działu organizacyjno-prawnego i jakości Agnieszka Antonik, p.o. dyr. szpitala Paweł Wojtasik 
i kierownik działu zamówień publicznych w staszowskim szpitalu Karolina Nowak.

Pierwszy punkt obrad dotyczył pla-
nów rozbudowy części głównej budyn-
ku, co pozwoliłoby poprawić warunki 
leczenia w poszczególnych oddziałach 
oraz dostosować liczbę łóżek do aktu-
alnych potrzeb i obowiązujących norm. 
Planowany zakres rozbudowy jest nastę-
pujący: 

I piętro - Oddział Chorób Wewnętrz-
nych –  adaptacja 2 sal na potrzeby 
rozwijającego się Oddziału Geriatrii. 
Dobudowa nowej części w celu zwięk-
szenia liczby łóżek na Oddziale Chorób 
Wewnętrznych. Rozszerzenie podod-
działu intensywnej opieki kardiologicz-
nej. W tym zakresie dyrekcja SPZZOZ w 
Staszowie, złożyła wniosek pn. „Poprawa 
jakości opieki kardiologicznej poprzez 
rozbudowę szpitala w Staszowie o pod-
oddział intensywnej opieki kardiolo-

gicznej” – Oś priory-
tetowa 7 „Sprawne 
usługi publiczne”, 
Regionalny Program 
Operacyjny Woje-
wództwa Święto-
krzyskiego na lata: 
2014-2020. 

II piętro - Oddział 
Intensywnej Terapii 
– utworzenie 9 sta-
nowisk z nowocze-
snym sprzętem oraz 
zapleczem socjal-
nym i technicznym 
oddziału. 

III piętro - Oddział Chirurgii Ogólnej, 
który zajmie miejsce Oddziału Urologii i 

W dniu 30 listopada br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. Otworzył je i prowadził przewodniczący Rady, starosta staszowski 
Michał Skotnicki.

po powiększeniu o dobudowane skrzy-
dło pawilonu zwiększy bazę łóżkową. 
Oddział Urologii zostanie przeniesiony 
na miejsce Oddziału Chirurgii i będzie 
dysponował 27 łóżkami, własną salę 
operacyjną i bardzo dobrymi warunki 
socjalno-bytowe dla pacjentów i perso-
nelu. 

IV piętro - Oddział Chirurgii Urazo-
wo-Ortopedycznej wraz z pododdzia-
łem endoprotez, przeniesiony z II piętra, 
poprawi warunki socjalno-bytowe dla 
pacjentów i personelu. Jednocześnie bę-
dzie zachowany rozdział części endopro-
tezowej od urazowej. Łączna liczba łóżek 
będzie wynosić 45. 

V piętro – Pomieszczenia przezna-
czone do otwarcia nowego zakresu 
świadczeń.

Jak poinformował dyr. Paweł Wojta-
sik zostanie także złożony wniosek do 
RPOWŚ 2014-2020, obejmujący: I pię-
tro – zaadoptowanie pomieszczeń na 
potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrz-
nych – stworzenie pracowni diagnostyki 
kardiologicznej, II piętro  - rozbudowę, 
nadbudowę i przebudowę Oddziału Po-
łożniczo - Ginekologicznego z Blokiem 
Porodowym, III piętro – zaadoptowanie 
pomieszczeń na potrzeby Oddziału Re-
habilitacji Neurologicznej – dodatkowe 
2 sale dla pacjentów, IV piętro - zaadop-
towanie pomieszczeń na potrzeby za-

Członkowie Rady od lewej: przedstawiciel wojewody świętokrzyskiego Józef Małobęcki, skarbnik gminy 
Bogoria Maria Kogut, zastępca burmistrza miasta i gminy Staszów dr Ewa Kondek, wójt gminy Rytwiany 
Grzegorz Forkasiewicz, wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie 
Damian Sierant. Z tyłu: naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie 

staszowskim Ryszard Stachura i referent Barbara Niekurzak.
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Dyr. Paweł Wojtasik szczegółowo omówił zakres 
planowanych inwestycji wraz z kosztami oraz 

sposobem ich sfinansowania.

Dyskusja w czasie posiedzenia dotyczyła, m.in. etapowości realizacji inwestycji, zachowania płynności 
finansowej szpitala, a także efektów wynikających z realizacji tego ambitnego zadania.

plecza technicznego z systemem obsłu-
gi klimatyzacji.

W związku z przyszłymi inwestycjami 
zachodzi potrzeba zaciągnięcia kredytu 
inwestycyjnego w kwocie 11 mln zł, co 
zostało w pełni zaakceptowane przez 
członków Rady Społecznej, podobnie 
jak i wszystkie planowane do realizacji 
zadania. 

Z kolei, starosta staszowski Michał 
Skotnicki poinformował członków Rady 
o rozpoczętej procedurze przetargowej 
dotyczącej realizacji znaczącej inwestycji 

pn. „Modernizacja i rozbudowa Szpital-
nego Oddziału Ratunkowego, celem roz-
woju systemu ratownictwa medycznego 
w powiecie staszowskim”. Projekt, o war-
tości 7 mln 768 tys. zł uzyskał wsparcie 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. Umowę o do-
finansowaniu zadania, w kwocie: 5 mln 
950 tys. zł, tj. 80% kosztów, podpisano 
w dniu 3 września br. w Świętokrzyskim 
Urzędzie Wojewódzkim. 

Pod koniec posiedzenia przegłoso-
wano dwie uchwały akceptujące zakup 
dla staszowskiego szpitala: Ambulansu 
typu C wraz z wyposażeniem za 450 tys. 
zł  - środki pochodzą z dotacji celowej 
budżetu państwa oraz iluminatora na-
czyniowego i miernika wodoru za 32 tys. 
180 zł  - darowizna na zakup z Fundacji 
Wspomagania Oświaty w Połańcu.

Tekst: Agnieszka Antonik
Foto: Jan Mazanka 

Z żalem informujemy, że w dniu 26 listopada br.
w wieku 73 lat zmarł

śp. dr n. rol. Józef  Kwiecień
Małżonce Ewie, córkom: Agnieszce i Joannie z Rodzinami

oraz synowi Grzegorzowi składamy najszczersze wyrazy współczucia

Śp. dr Józef  Kwiecień był ludowcem i zasłużonym działaczem samorządowym. Ukończył Wydział Rolniczy 
Akademii Rolniczej w Lublinie, gdzie w 1992 roku uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych. Był także nauczy-
cielem akademickim w tej uczelni. Pracował na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Modliszewicach, a od 1999 roku dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

W latach 2002-2010 pełnił funkcję radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w latach:  
2001-2002 marszałka województwa świętokrzyskiego, a od 2002 do 2006 roku wicemarszałka.

Zasiadał w Radzie Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy w Kielcach oraz w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, był także pełnomocnikiem dyrektora ds. Rozwoju w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 

Drogowego w Kielcach.

Śp. dr Józef  Kwiecień pozostanie w naszej pamięci, jako osoba niezwykle kompetentna, 
o nadzwyczajnej kulturze osobistej, przyjaciel ziemi staszowskiej.

Cześć Jego Pamięci!
Rada i Zarząd Powiatu Staszowskiego
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W przeddzień Święta Zmarłych, 
31 października br., towarzyszyli-
śmy naszemu Koledze śp. Rafałowi 
Susce w Jego ostatniej drodze. 

Ceremonia pogrzebowa rozpoczę-
ła się o godz. 1400, w Sanktuarium św. 
Jana Pawła II w Staszowie. Mszę świę-
tą koncelebrowaną odprawił ks. kan. 
Wiesław Kowalewski z Pustelni Złotego 
Lasu w Rytwianach. Pod koniec liturgii 
w serdecznych słowach ksiądz kanonik 
pożegnał swojego serdecznego kolegę 
śp. Rafała, przypominając Jego zasługi 

Pożegnaliśmy śp. Rafała
i wkład pracy, m.in. w dziele budowy 
drogi do klasztoru pokamedulskiego w 
Rytwianach. Homilię wygłosił ks. Paweł 
Maciąg - wikariusz parafii św. Bartłomie-
ja w Staszowie. W imieniu władz samo-
rządowych powiatu staszowskiego oraz 
współpracowników, śp. Zmarłego poże-
gnał starosta staszowski Michał Skotnic-
ki. Ogrom sympatii, jaką w czasie swoje-
go krótkiego życia, zawsze był otoczony 
śp. Rafał, uwidocznił się w ponad tysięcz-
nej rzeszy uczestników pogrzebu. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

W Sanktuarium św. Jana Pawła II w Staszowie.

Koledzy radni powiatu staszowskiego, pokłonem sztandaru, oddali śp. Rafałowi ostatni hołd.

Współpracę ze śp. Rafałem wspominał ks. kan. Wiesław Kowalewski, 
dziękując za wszelkie dobro, jakiego doświadczył od Zmarłego.

Ks. Paweł Maciąg żegna śp. Zmarłego.

Setki wiązanek na mogile śp. Rafała.

Czcigodnym Księżom oraz wszystkim Państwu uczestniczą-
cym w ostatniej drodze śp. Rafała, naszego nieodżałowanego 
Syna, Męża, Ojca i Brata, składamy serdeczne podziękowanie.

Rodzina Zmarłego
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Śp. Rafała, w imieniu władz samorządowych powia-
tu staszowskiego oraz współpracowników Zmarłego, 
pożegnał starosta staszowski Michał Skotnicki, mó-
wiąc: 

,,Droga, pogrążona w smutku  Rodzino Zmarłego, Czcigodni 
Księża, Szanowni Państwo! Przypadł mi smutny obowiązek poże-
gnania naszego nieodżałowanego Kolegi, śp. Rafała, z którego 
śmiercią, tak nagłą, nie sposób się pogodzić. Trudno uwierzyć, że 
nie ma Go już wśród nas. Odszedł nie tylko bardzo dobry człowiek, 
kochający i troskliwy mąż i ojciec dwóch wspaniałych synów, ale 
także wybitny w swojej profesji fachowiec. 

Śp. Rafał był absolwentem Wydziału Budownictwa Lądo-
wego Politechniki Krakowskiej. Pracę w Zarządzie Dróg Powia-
towych w Staszowie rozpoczął 1 lipca 1999 roku, przechodząc 
kolejne szczeble awansu zawodowego, do objęcia w 2008 roku, 
funkcji dyrektora Zarządu. Niestety, tak nagle straciliśmy przyja-
ciela i znakomitego współpracownika o wyjątkowych kwalifika-
cjach zawodowych, który pozostawił po sobie setki kilometrów 
odbudowanych dróg powiatowych oraz liczne inwestycje in-
frastruktury drogowej. Dowodem uznania kolegów dyrektorów 
dla profesjonalizmu zawodowego śp. Rafała był fakt, że w 2015 
roku, jednogłośnie powierzyli mu funkcję Przewodniczącego Kon-
wentu Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa 
Świętokrzyskiego oraz pełnomocnika do reprezentowania Zarzą-
dów Dróg Powiatowych na forum wojewódzkim i krajowym. Był 
także członkiem Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w 
Kielcach.

Śp. Rafał był człowiekiem pełnym uroku i ciepła, o nadzwy-
czajnej kulturze osobistej, ogromnej dobroci, wielkim sercu dla 
ludzi. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy, nigdy nie zabrakło mu 
czasu dla drugiej osoby. Bardzo często, podczas cotygodniowych 
odpraw dopytywał o potrzeby mieszkańców, zawsze był blisko 
ludzkich problemów. Był też wielkim lokalnym patriotą, a niezwy-
kłe kompetencje i umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania 
problemów sprawiały, że współpraca z Nim należała do szczegól-
nej przyjemności i przynosiła wszystkim ogromnie dużo satys-
fakcji. Pozostanie w naszej pamięci jako bardzo dobry człowiek, 
najlepszy Kolega i wybitny fachowiec. 

Żegnam Cię Rafale w imieniu członków Rady i Zarządu Po-
wiatu w Staszowie, Twoich współpracowników z Zarządu Dróg 
Powiatowych, pracowników Starostwa i Jednostek Organizacyj-
nych Powiatu Staszowskiego. Drogi Rafale, będzie nam Ciebie 
bardzo brakowało. Człowiek żyje tak długo, jak pamięć o 
nim, a my o Tobie pamiętać będziemy zawsze. Śpij spokojnie. 

Ponad tysiąc koleżanek, kolegów, współpracowników i przyjaciół, towarzyszyło śp. Rafałowi w Jego ostatniej drodze.

Z głębokim żalem informujemy, 
że w dniu 28 października br. 

w wieku 44 lat
zmarł nagle 

śp. Rafał Suska
nasz nieodżałowany Kolega, 

Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Staszowie

Małżonce Agacie, synom: Aleksandrowi i Julia-
nowi, Rodzicom: Ryszardowi i Rozalii, Braciom 
Tomaszowi z Rodziną i Sławomirowi, a także 
przyjaciołom i znajomym Zmarłego, składamy 

najszczersze wyrazy współczucia.

Straciliśmy przyjaciela i znakomitego współ-
pracownika o wyjątkowych kwalifikacjach 
zawodowych, który pozostawił po sobie setki 
kilometrów odbudowanych dróg powiatowych 
i liczne inwestycje infrastruktury drogowej.

Śp. Rafał pozostanie w naszej pamięci jako wy-
bitny fachowiec, bardzo dobry człowiek 

i najlepszy Kolega.

Cześć Jego Pamięci!

Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie
Pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyj-

nych Powiatu Staszowskiego. 

Ceremonia pogrzebowa odbyła się we wtorek   

31 października br. Śp. Rafał spoczął na staszowskim cmentarzu.
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W  poniedziałek, 4 grudnia br. 
w  Kotuszowie, odbył się pogrzeb 
śp. mł. bryg. Janusza Juszczaka. 

Zmarłemu, w  jego ostatniej ziem-
skiej drodze, towarzyszyło ponad 500 

Pożegnaliśmy 
śp. brygadiera Janusza

Druhowie strażacy wnoszą trumnę z ciałem śp. bryg. Janusza Juszczaka do kościoła św. Jakuba w Kotuszowie. 

Mszę świętą w kościele pw. św. Jakuba odprawili: proboszcz parafii ks. kan. Jerzy 
Sobczyk i proboszcz parafii pw. św. Stanisława w Ruszczy ks. kan. Józef Grabda. Przy trumnie, koledzy z państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

Setki osób na pogrzebie śp. bryg. Janusza Juszczaka.
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Z głębokim żalem informujemy, 
że w dniu 1 grudnia br. w wieku 49 lat zmarł

mł. bryg. w st. spocz. 

śp. Janusz Juszczak
Małżonce Agnieszce, Córce Karolinie, a także Mamie Henryce, Tacie Stanisła-
wowi oraz Rodzeństwu: Grażynie, Stanisławowi i Grzegorzowi z Rodzinami, 

jak również dalszej Rodzinie, Koleżankom i Kolegom Zmarłego 
składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Śp. Janusz Juszczak był absolwentem Szkoła Chorążych Pożarnictwa w Krako-
wie i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Studia cywilne kontynu-
ował w Akademii Świętokrzyskiej, w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji 

w Kielcach, a także w Wyższej Szkole Biznesu i Przesiębiorczości 
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Pracę w Zawodowej Straży Pożarnej w Staszowie rozpoczął w dniu 1 września 
1991 roku. Na emeryturę przeszedł w dniu 31 października br. z funkcji naczel-
nika Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego w Komendzie Powia-

towej PSP w Staszowie.
Aktywny druh Ochotniczych Straży Pożarnych, komendant gminny OSP 

w Szydłowie, organizator i sędzia zawodów pożarniczych 
na różnych szczeblach współzawodnictwa. 

Śp. Janusz Juszczak był także cenionym samorządowcem, od 2002 roku radny gmi-
ny Szydłów, w latach 2004-2006 oraz od 2010 do chwili śmierci  

- przewodniczący Rady Gminy Szydłów. 

W Osobie śp. Janusza straciliśmy nie tylko cenionego oficera Państwowej Straży 
Pożarnej i druha OSP, ale także zasłużonego dla ziemi staszowskiej i szydłow-
skiej samorządowca, jak również znakomitego kolegę, na którego pomoc, za-

wsze i w każdej sytuacji można było niezawodnie liczyć.

Cześć Jego Pamięci!

Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie
Oraz pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych Powiatu

Pani 
Lucynie Kozoduj

Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu
Staszowskiego III i IV kadencji,

składamy najszczersze wyrazy współczu-

cia oraz ubolewania z powodu śmierci

Mamy

śp. Teresy 
Kozoduj

Łączymy się także w bólu z członkami 
Rodziny oraz koleżankami i kolegami 

Zmarłej.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w Osieku, 
w dniu 10 października br. 

Łączymy się w bólu
z Rodziną Zmarłej

śp. Krystyny 
Zielińskiej

Mężowi Stefanowi, córce Annie 
oraz synom: Sławomirowi i Piotrowi  

z Rodzinami, 
siostrom: Julii, Halinie, Dorocie 

i Ewie z Rodzinami, 
a także przyjaciołom i znajomym Zmarłej 

składamy najszczersze wyrazy  
współczucia.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się we wtorek  
31 października br. w Szydłowie.

Wyrazy najgłębszego współczucia 
z powodu śmierci

śp. Marianny 
Sikory

składamy: 
synowi Janowi - sekretarzowi powiatu 

staszowskiego,
córkom: Czesławie, Lucynie, Elżbiecie  

i Teodorze z Rodzinami,  

a także przyjaciołom i znajomym Zmarłej.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 
w dniu 21 października br. w Iwaniskach. 

osób: członków rodziny, kolegów, 
współpracowników, samorządowców, 
druhów państwowej i ochotniczej stra-
ży pożarnej. Mszę świętą w kościele pw. 
św. Jakuba odprawili: proboszcz kotu-
szowskiej parafii ks. kan. Jerzy Sobczyk 
i  proboszcz parafii pw. św. Stanisława 
w Ruszczy ks. kan. Józef Grabda. 

W  wygłoszonej homilii ks. kan. 
Jerzy Sobczyk przedstawił dorobek 
zmarłego na polu zawodowym, sa-
morządowym i  społecznym, a  także 
przypomniał swoje osobiste relacje ze 
śp. Januszem Juszczakiem, jego żoną 
Agnieszką i  córką Karoliną. Po zakoń-
czeniu liturgii, zmarłego pożegnali: 
w  imieniu współpracowników z  Pań-
stwowej Straży Pożarnej - zastępca ko-
mendanta wojewódzkiego PSP w Kiel-
cach bryg. Tomasz Bajerczak, w  imie-
niu władz samorządowych powiatu 
staszowskiego i druhów OSP ziemi sta-
szowskiej - starosta Michał Skotnicki, 
a  w  imieniu mieszkańców gminy Szy-
dłów i radnych - wójt Jan Klamczyński. 
Konduktowi żałobnemu w  drodze na 
cmentarz towarzyszył marsz żałob-
ny grany przez orkiestrę ,,Siarkopolu”. 
Ostatnie pożegnanie nad mogiłą zmar-
łego wygłosił członek Zarządu Ochot-
niczych Straży Pożarnych w  Kotuszo-
wie Józef Niedźwiecki. Druhowie pań-
stwowej i  ochotniczej straży pożarnej 
pożegnali swojego kolegę symbolicz-
nym włączeniem syren w pożarniczych 
wozach strażackich.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie
Pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych Powiatu Staszowskiego. 
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Na budowie obwodnicy Staszowa, 
stan prac na 12 grudnia br.

W ostatnich dniach, cały niemal wy-
siłek skoncentrowany był na Etapie II, tj. 
na drążeniu 13 metrowego wykopu we 
wzniesieniu przy ul. Oględowskiej. Do tej 
pory wykopano i wywieziono około 50 tys. 
m3 ziemi i kamienia, tj. około 1/3 planowa-
nej wielkości. Urobek przewożony jest na 
drugą stronę drogi wojewódzkiej Staszów 
– Chmielnik i wykorzystywany do formo-

Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, opadów deszczu i śniegu, budowa obwodnicy na odcinkach, 
gdzie jest to możliwe, trwa bez przerwy. Z poligonowymi warunkami pracy radzą sobie zarówno kierowcy cięża-
rówek, jak też operatorzy ładowarek i spychaczy. 

Na odcinku o dł. 1 km, od drogi wojewódzkiej Staszów – Raków w kierunku rzeki – Etap IV, położono warstwę 
wiążącą asfaltu. 

Na tym odcinku aktualnie trwa kopanie rowów i profilowanie skarp.

Na 800 m odcinku Etapu II, od bazy PKS w kierunku ul. Oględowskiej, warstwa 
podbudowy bitumicznej została położona na połowie szerokości jezdni.

Na 550 m odcinku, od ul. Krakowskiej do ul. T. Kościuszki – Etap I, na całej szerokości 
położono warstwę podbudowy bitumicznej.

wania nasypu dojazdu do obiektu mosto-
wego. Formowanie nasypu, na przełomie 
listopada i grudnia, przerwały opady i 
tworzące się błoto. Obecnie, na dzień 12 
grudnia, do zakończenia tych prac potrze-
ba jeszcze około 9 dni. 

W dniu 6 grudnia przystąpiono do wbi-
jania na Etapie III, 100 betonowych pali, 
podpór przyszłego obiektu mostowego, 

którego długość wyniesie ponad 100 m. 
Wbijanie pali po obydwu stronach rzeki 
Czarnej na dzień 11 grudnia zostały zakoń-
czone i rozpoczęto wykopy wokół pali dla 
potrzeb wykonania ław fundamentowych.

Na odcinku Etapu IV o długości 1 km, 
od drogi wojewódzkiej Staszów – Raków 
w kierunku rzeki, położono warstwę wią-
żącą asfaltu. Trzecia, ostatnia warstwa 
,,ścieralna”, zostanie położona na wiosnę 
przyszłego roku. Aktualnie na tym odcinku 
trwa kopanie rowów i profilowanie skarp.

Odcinek obwodnicy – Etap I, na dł. 
800 m, od strony bazy PKS w kierunku ul. 
Oględowskiej, został skropiony emulsją 
bitumiczną, a na połowie szerokości przy-
szłej jezdni, położono pierwszą warstwę 
podbudowy bitumicznej. Natomiast, na 
550 m odcinku, od ul. Krakowskiej do  
ul. T. Kościuszki – Etap I, pierwszą warstwę 
podbudowy bitumicznej, położono na ca-
łej szerokości. Prace przy budowie obwod-
nicy są konsekwentnie kontynuowane, w 
miarę możliwości pogodowych.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Od strony bazy PKS rozpoczęto drążenie wykopu w dół, w kierunku  
ul. Oględowskiej.
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Na Etapie II, od ul. Oględowskiej do rzeki Czarnej trwa formowanie nasypu.

Informacji o stanie realizacji inwestycji udzielił kierownik  
budowy obwodnicy Staszowa Kajetan Żaba-Żabiński.

W dniu 6 grudnia br., rozpoczęto wbijanie ponad 100 betonowych pali pod 
konstrukcję przyszłego obiektu mostowego na rzece Czarnej. Rozładunek 

przy ul. Oględowskiej.

Pale od ul. Oględowskiej do rzeki transportowane były ciężarówkami  
i pojazdami gąsienicowymi.

W ostatniej fazie wbijania pala.

W końcu I dekady grudnia, warunki do prowadzenia wykopu w zboczu przy  
ul. Oględowskiej były względnie dobre.

 W czasie wykopów wokół wbitych betonowych pali dla wykonania ław 
fundamentowych konstrukcji mostu.

Formowanie nasypu od ul. Oględowskiej do rzeki Czarnej, powinno zostać 
ukończone jeszcze przed świętami.
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Droga w Szczece zrobiona

W dniu 28 listopada br., dokonano odbioru prac. W składzie komisji byli, m.in.: 
wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy 

Chudy, p.o. Dyr. Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Henryk Kobryń i wójt 
gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz.

Odcinek od skrzyżowania w kierunku leśniczówki.

Wyremontowany odcinek drogi powiatowej nr 0837T 
w Szczece wynosi 1,5 km.

Na drodze powiatowej nr 0837T 
Rytwiany – Luszyca w miejscowo-
ści Szczeka, zakończono prace od-
budowy nawierzchni i utwardzenia 
poboczy. 

Długość wyremontowanego od-
cinka wynosi 1,5 km. Inwestycja o 
wartości 536 tys. 464 zł, realizowana 
była z dotacji na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Kwota, pozyska-

nej przez Zarząd 
Dróg Powiatowych 
w Staszowie do-
tacji, to: 417 tys. 
855 zł, pozostałe 
118 tys. 609 zł, co 
stanowi 22% kosz-
tów inwestycji, 
zostały pokryte z 
budżetu Powiatu 
Staszowskiego i 
budżetu Gminy Ry-
twiany. 

Tekst i foto: Jan 
Mazanka

Zakończono I etap przebudowy 
drogi wojewódzkiej 756 

Odbudowana droga wojewódzka nr 756 na odcinku wsi Wola Żyzna.

Nowa nawierzchnia na zakręcie między Wolą Żyzną, a Solcem Starym.Obiekt mostowy w Solcu Starym został wzmocniony i poszerzony.

O wykonanie remontu na 
drodze wojewódzkiej z Szydło-
wa do Stopnicy, władze powiatu 
staszowskiego zabiegały od kilku 
lat, dlatego też miło poinformować 
o zakończeniu zadania pn. ,,Prze-
budowa DW 756 na odcinku Szy-
dłów – Solec Stary od km 52+700 
do km 60+600 wraz z rozbudową 
obiektu mostowego w Solcu Sta-
rym”.

Długość wyremontowanego odcin-
ka wynosi 7 km 900 m. W ramach wyko-
nanych prac: • wzmocniono konstrukcję 
jezdni do obciążeń 115kN/oś dla kate-
gorii ruchu KR3 • powiększono podsta-
wową szerokość nawierzchni jezdni do 
7 m • poprawiono odwodnienie jezdni 
poprzez renowację i wykonanie rowów 
oraz przepustów • utwardzono pobocza 
• przebudowano nawierzchnię skrzyżo-
wań • utworzono zatoki autobusowe 
• pobudowano chodniki z betonowej 
kostki brukowej • przebudowano zjaz-
dy wraz z przepustami • zainstalowano 

i pomalowano nowe oznakowanie pio-
nowe i poziome • rozbudowano most w 
m. Stary Solec.  Zadanie, o wartości 8 mln 
444 tys. zł, zrealizowało Konsorcjum Firm 
Lider - Firma Transportowo-Budowlano-

-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl. Obecnie, 
władze powiatu staszowskiego czynią 
starania o kontynuację remontu DW 
756, na kolejnych odcinkach.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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We wtorek 21 listopada br., do-
konano odbioru prac odbudowy na-
wierzchni  i utwardzenia poboczy, na 
dwóch odcinkach drogi powiatowej 
0784T Wólka  Żabna – Podmaleniec. 

Długość  pierwszego odcinka, od drogi 
wojewódzkiej 764 w kierunku Wólki Żab-
nej, wynosi 300 m, natomiast wyremonto-
wany odcinek drogi w Kopaninie to: 1 768 
m. Łączna długość obydwu wyremontowa-

Kolejne odbiory 
na drogach powiatowych

Tegoroczne remonty dróg 
powiatowych na finiszu

nych odcinków wynosi 2 068 m, a wartość 
inwestycji to: 301 tys. 716 zł, z czego 242 
tys. 373 zł, tj. 80%, pochodziło z dotacji na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po-
zostałe 20% kosztów został pokryte z bu-

dżetu powiatu staszowskiego oraz miasta 
i gminy Staszów. Wykonawcą robót była 
firma Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. 
„Dylmex - Inwestycje Sp. k” w Staszowie.

Tekst: Paweł Krakowiak, foto: Jan Mazanka

Komisja w czasie odbioru pierwszego odcinka.

Wyremontowany odcinek do Kopaniny.

Przed podpisaniem protokołu odbioru, od lewej: Paweł Krakowiak z Zarządu Dróg 
Powiatowych w Staszowie, kierownik robót Krzysztof Kłap z Przedsiębiorstwa 

Drogowego Sp. z o.o. „Dylmex - Inwestycje Sp. k”, wicestarosta staszowski  
Tomasz Fąfara i Adam Jur z ZDP w Staszowie.

Długość odcinka od DW. 764 do Wólki Żabnej wynosi 300 m.

Roboty na drodze powiatowej  
nr 0856T Przeczów – Kapkaz.

Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0791T 
Sztombergi – Sulisławice, w Woli Wiśniowskiej. 

W grudniu br. zostaną zrealizo-
wane ostatnie  inwestycje na 5 dro-
gach powiatowych. Zadania koń-
czące tegoroczne remonty, obej-
mują: 

1. przebudowę dwóch odcinków  
drogi powiatowej nr  0791T Sztomber-
gi - Sulisławice o długości: 475 m i 1 km, 
wartość robót 649 tys. 433 zł,   

2. remont odcinka drogi powiatowej nr 
0035T Brzeziny - Szydłów - Kotuszów  o dłu-
gości 515 m, wartość robót 157 tys. 414 zł,   

3. remont odcinka drogi powiatowej 
0710T Gryzikamień – Wierzbka o długo-
ści 730 m, wartość robót 199 tys. 988 zł,   

4. remont odcinka drogi powiatowej 
nr 0856T Przeczów - Kapkaz o długości 
790 m, wartość robót 140 tys. 046 zł,  

5. remont dwóch odcinków drogi po-
wiatowej nr 0830T Niemścice - Ponik  o 
długości 308 m i 648 m, wartość robót 
233 tys. 412  zł.  

Wykonawcą robót na pierwszych 
trzech zadaniach jest Przedsiębiorstwo 
Drogowe Sp. z o.o. „DYLMEX – INWE-

STYCJE Sp. k” w Staszowie, natomiast na 
pozostałych dwóch: Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

Łączna długość wyremontowanych 
odcinków dróg powiatowych to: 4 km 
466 m, na ogólną wartość 1 mln 380 tys. 
293 zł. Na realizację tych zadań, władze 
powiatu staszowskiego pozyskały środki 

w wysokości 1 mln 104 tys. 234 zł, tj. 80%, 
w ramach dotacji z budżetu państwa na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
Pozostałe 20%, w kwocie 276 tys. 059 zł, 
pochodzi z budżetu powiatu oraz gmin, 
na terenie których realizowane są inwe-
stycje. 

Tekst: Paweł Krakowiak, foto: Adam Jur 
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Rozmawiano 
o rozwoju regionów 

Konferencję w ,,Zakątku Świętokrzyskim” 
w Sielcu otworzył dyrektor Departamentu Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach 

Grzegorz Orawiec.

Realizację w województwie świętokrzyskim 
inicjatywy doradczej Unii Europejskiej ,,Catching-up 

Regions” bardzo pozytywnie ocenił Christopher 
Tond – dyrektor generalny ds. Polityki Regionalnej 

i Miejskiej Komisji Europejskiej.

W roli gospodarzy: województwa, powiatu i gminy wystąpili, od lewej: burmistrz miasta i gminy Staszów 
Leszek Kopeć, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik  

i starosta staszowski Michał Skotnicki.

W dyskusji panelowej udział wzięli także, od lewej: przedstawiciel Banku Światowego Marcel Ionescu-
Heroiu, dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji w Urzędzie Miasta Kielce Artur Hajdarowicz i zastępca 

dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Tomasz Janusz.

 W związku z podsumowaniem inicjatywy doradczej Unii Europejskiej 
,,Catching-up Regions”, dniach 24-25 października br., w powiecie sta-
szowskim i sandomierskim gościli przedstawiciele Komisji Europejskiej, 
Banku Światowego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Obrady pierwszego dnia, z udziałem 
gości zagranicznych, samorządowców, 
przedsiębiorców, liderów grup lokal-
nych oraz z instytucji otoczenia biznesu, 
odbyły się w Sandomierzu. Marszałek 
województwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, podziękował partnerom z Unii 
Europejskiej i z Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, za wybór regionu święto-
krzyskiego do grona samorządów zapro-
szonych do realizacji tej inicjatywy, obok 
województwa podkarpackiego i dwóch 

regionów z Rumunii.
W środę, 25 października br., uczest-

nicy konferencji gościli w powiecie sta-
szowskim. Dyskusje podczas panelu, jaki 
odbył się w ,,Zakątku Świętokrzyskim” w 
Sielcu, dotyczyły głównie efektywnego 
planowania przestrzennego i jego wpły-
wu na przygotowanie terenów inwesty-
cyjnych, a także na rozwój małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Na pytania prowa-
dzącego panel, zastępcy dyrektora De-
partamentu Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego w Kielcach Tomasza 
Janusza, odpowiadali: Wolfgang Munch 
z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regio-
nalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, 
Marcel Ionescu-Heroiu z Banku Świato-
wego, Artur Hajdarowicz - dyrektor Wy-
działu Rozwoju i Rewitalizacji w Urzędzie 
Miasta Kielce, starosta staszowski Michał 
Skotnicki oraz burmistrz miasta i gminy 
Staszów Leszek Kopeć. Zwracano uwagę 
na specyfikę planowania przestrzenne-
go wynikającą ze sprawności działania 
szeregu instytucji, bardzo dużych kosz-
tów na różnych etapach działań plani-
stycznych, jak również konieczności, 
m.in. pogodzenia interesu publicznego 
z prywatnym, a także uwzględniana 
w planach aspektów ekonomicznych, 
socjalnych i kwestii środowiskowych. 
Obecnie trwają intensywne działania, 
mające na celu osiągnięcie satysfakcjo-
nującego stanu w opracowaniu planów 
przestrzennego zagospodarowania te-
renów, przez poszczególne gminy po-
wiatu staszowskiego. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Na rzecz rewitalizacji 
i rozwoju gmin

Starosta staszowski Michał Skotnicki, znaczną część swojej 
wypowiedzi poświęcił modernizacji ewidencji obrębów 

geodezyjnych, m.in. w okolicach połanieckiej elektrowni i w gminie 
Rytwiany, zwracając uwagę na konieczność dofinansowania tych 

prac ze środków zewnętrznych. Koszt modernizacji jednego obrębu 
to około 200 tys. zł, w perspektywie najbliższych kilku lat należy 
zmodernizować około 150 obrębów. Z lewej: burmistrz miasta 
i gminy Staszów Leszek Kopeć, z prawej: zastępca dyrektora 

Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej 
Wolfgang Munch.

W spotkaniu w ,,Zakątku Świętokrzyskim” w Sielcu wzięło udział ponad 50 samorządowców, 
przedsiębiorców, dziennikarzy i działaczy organizacji biznesowych.

W czasie podpisywania umów Powiatu Staszowskiego z Gminami: Bogoria 
i Łubnice obecny był członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

Marek Szczepanik, pierwszy z lewej.

Od lewej: naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie 
staszowskim Magdalena Fila, skarbnik gminy Łubnice Danuta Lasota, wójt 

gminy Łubnice Anna Grajko i wójt gminy Bogoria Władysław Brudek.

W czasie podpisywania umów z gminą Oleśnica.

Porozumienia dotyczyły następujących 
projektów:

1. ,,Rewitalizacja centrum miejsco-
wości Bogoria wraz z  przyległymi ulica-
mi”. W  ramach projektu o  wartości 5 mln 
zł, Powiat Staszowski realizować będzie 
zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powia-
towej nr 0780T Wola Malkowska-Bogo-
ria–Klimontów, odcinek ul. Rakowskiej 
w Bogorii” o wartości szacunkowej 300 tys. 
zł, z czego dofinansowanie ze środków bu-
dżetu Powiatu Staszowskiego wyniesie do 
30 tys. zł. 

2. ,,Rewitalizacja szansą na popra-
wę atrakcyjności społeczno-gospodarczej 
miejscowości Łubnice”. W  ramach projek-
tu o wartości 5 mln 282 tys. 890 zł, Powiat 

W dniu 25 października br. w Starostwie staszowskim podpisano 4 umo-
wy partnerskie w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektów in-
westycyjnych. Sygnatariuszami umów byli: Powiat Staszowski oraz Gminy: 
Bogoria, Łubnice i Oleśnica. 

Staszowski realizować 
będzie zadanie pn. 
,,Przebudowa odcin-
ków dróg powiato-
wych w miejscowości 
Łubnice” o  wartości 
518 tys. 048 zł, z cze-
go dofinansowanie 
z  budżetu powiatu 
wyniesie do 40 tys. zł.

3. ,,Rewitaliza-
cja Oleśnicy szansą na poprawę jakości 
życia mieszkańców”. W  ramach projektu 
o  wartości 4 mln 898 tys. 444 zł, Powiat 
Staszowski realizować będzie zadanie pn. 
,,Remont odcinków dróg powiatowych 
w  miejscowości Oleśnica” o  wartości 800 

tys. zł, z czego dofinansowanie z budżetu 
powiatu wyniesie 80 tys. zł.

4. ,,Zmiana nawierzchni drogi po-
wiatowej nr 0106T Oleśnica-Pieczonogi”, 
o wartości 69 tys. 727 zł. Powiat Staszowski 
i  Gmina Oleśnica będą partycypować 
w kosztach po 50%, tj. po 34 tys. 863 zł.

Planowana realizacja pierwszych  
3 projektów zakłada 80% dofinansowanie 

całkowitych kosztów kwalifikowanych 
z  Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego  
na lata: 2014-2020. 

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Paulina Majczak
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Górnicze święto w ,,Siarkopolu” 
obchodzono w piątek, 1 grudnia br. 
Rozpoczęto od mszy świętej odpra-
wionej o godz. 1500 w kościele św. 
Barbary w Staszowie. Oficjalne uro-
czystości odbyły się 2 godz. później 
w Hotelu ,,Lord”.

W swoim wystąpieniu prezes Zarządu 
Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemicz-
ne Siarki ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie 
Trajan Szuladziński podziękował załodze 
za codzienny trud pracy górniczej i poin-
formował o najbliższych zadaniach pro-
rozwojowych, jakie będą realizowane w 
spółce, zaliczając do nich: dokończenie 

Barbórka 2017

Pierwsze przemówienie podczas części oficjalnej 
wygłosił prezes Zarządu Grupy Azoty Kopalnie 

i Zakłady Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” S.A. 
w Grzybowie Trajan Szuladziński.

Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Wojciech 
Wardacki przekazał prezesowi Trajanowi 

Szuladzińskiemu oficjalny list z życzeniami 
dla Zarządu ,,Siarkopolu” i załogi.

Życzenia rozwoju i stabilizacji w ,,Siarkopolu”, złożył 
prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Wojciech Wardacki. 

W imieniu samorządowców ziemi staszowskiej, 
życzenia Zarządowi i pracownikom ,,Siarkopolu”, 

złożył starosta staszowski Michał Skotnicki.

Przemawia przewodniczący Rady Powiatu 
w Staszowie Damian Sierant.

List od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał 
sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta 

Adam Kwiatkowski. 

prac związanych z uzyskaniem koncesji 
dla wydobycia złóż osieckich, zakończenie 
modernizacji linii przetwórczej siarki nie-
rozpuszczalnej, dywersyfikację produkcji, 
m.in. poprzez wytwarzanie polisiarczku 
fenylenu, a także wykorzystanie w dzia-
łaniach przeładunkowo-transportowych 
szerokotorowej Linii Siarkowo-Hutniczej. 
Następnie, życzenia rozwoju i stabilizacji w 
,,Siarkopolu” złożył prezes Zarządu Grupy 
Azoty S.A. Wojciech Wardacki, a sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam 
Kwiatkowski odczytał list od prezydenta 
Andrzeja Dudy. 

Wśród członków delegacji, składają-
cych życzenia, byli przedstawiciele urzę-
dów, związków zawodowych i firm współ-
pracujących z ,,Siarkopolem”, także samo-
rządowcy powiatu staszowskiego, w imie-
niu których przemawiali: przewodniczący 
Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant 
i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Jak co roku, wręczono szereg odzna-
czeń państwowych i resortowych, w tym: 
24 złote medale ,,Za długoletnią służbę”, 
12 medali srebrnych i 1 brązowy, a także 
17 odznak ,,Zasłużony dla Górnictwa RP”, 
16 odznak ,,Zasłużony dla Siarki w Grzy-
bowie” i 6 odznak ,,Zasłużony Ratownik 
Górniczy Ratowniczej Stacji Górnictwa 
Otworowego”. Nominacje na I stopień gór-
niczy otrzymali członkowie Zarządu Grupy 
Azoty KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybo-
wie: prezes Zarządu Trajan Szuladziński, 
wiceprezes Agnieszka Leszczyńska oraz 
członkowie Zarządu: Wojciech Sagan i 
Zbigniew Snopkiewicz. Honorowy kord 
górniczy otrzymał prezes Zarządu Grupy 
Azoty S.A. Wojciech Wardacki, honorowe 
szpady górnicze: przewodniczący NSZZ 
,,Solidarność” Piotr Duda, członek Zarządu 
Grupy Azoty Józef Rojek, dyrektor Depar-
tamentu Zakupów Strategicznych w Gru-
pie Azoty Zakłady Chemiczne  Police S.A. 
Ewa Góra i górnik Kopalni Osiek Krzysztof 
Eliasz. Honorowymi czakami  górniczymi 
wyróżniono: przewodniczącego Zarządu 
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ ,,Soli-
darność” Waldemara Bartosza i przewod-
niczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty 
KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie Mi-
chała Siewierskiego. Wręczono także dy-
plomy i nagrody pieniężne pracownikom 
,,Siarkopolu”, którzy wzięli udział w konkur-
sach o tematyce związanej z ochroną śro-
dowiska. Po zakończeniu części oficjalnej 
uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni 
na górniczą biesiadę.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy minister Adam Kwiatkowski 
wręczył 37 medali ,,Za długoletnią służbę”.

Przedstawiciele władz samorządowych, od lewej: radny miasta i gminy Staszów Jerzy 
Kozioł, przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Dominik Rożek, wójt gminy Tuczępy Marek 

Kaczmarek, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, wicestarosta staszowski Tomasz 
Fąfara, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć i starosta staszowski Michał Skotnicki.

 Starosta staszowski Michał Skotnicki, m.in. podziękował prezesowi 
Trajanowi Szuladzińskiemu za sfinansowanie przez ,,Siarkopol” 

kosztów utworzenia klasy chemicznej w staszowskim Liceum, a także 
za wspieranie zakupów nowoczesnego sprzętu medycznego dla 

staszowskiego szpitala. Wśród zaproszony gości byli, m.in. samorządowcy powiatu staszowskiego.

Zaproszeni gości i pracownicy ,,Siarkopolu” podczas części oficjalnej ,,Barbórki”, która odbyła się w Hotelu „Lord” w Staszowie.

Życzenia prezesowi Trajanowi Szuladzińskiemu składa  
przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant.

Nominacje na I stopień górniczy otrzymali członkowie Zarządu Grupy Azoty KiZChS 
,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie: prezes Zarządu Trajan Szuladziński, wiceprezes Agnieszka 

Leszczyńska oraz członkowie Zarządu: Wojciech Sagan i Zbigniew Snopkiewicz.
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Barbórka w Dolomitach

Kwiaty i list z życzeniami, w imieniu samorządowców powiatu staszowskiego, prezesowi Longinowi Bokwie 
przekazali: starosta staszowski Michał Skotnicki i członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy.

Górnicy Spółki Kopalnie Dolo-
mitu w Sandomierzu, święto swo-
jej patronki obchodzili w sobotę  
2 grudnia br.

W uroczystej ,,Barbórce” udział wzięli, 
m.in.: poseł na Sejm Kazimierz Kotowski, 
rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie prof. dr hab. inż. Tadeusz Słom-
ka, dyrektor Okręgowego Urzędu Górni-
czego w Kielcach Marzena Rabiarz i dy-
rektor Caritasu Diecezji Sandomierskiej 
ks. Bogusław Pitucha. Władze powiatu 
staszowskiego reprezentowali starosta: 
Michał Skotnicki i członek Zarządu Po-
wiatu w Staszowie Jerzy Chudy, przeka-
zując prezesowi Kopalń Dolomitu S.A. 
Longinowi Bokwie okolicznościowy list, 
w którym czytamy, m.in. ,,Panom Preze-
som, Członkom Zarządu, Kierownictwu 
oraz wszystkim Pracownikom górnicze-
go trudu i przemysłu wydobywczego 
dolomitów i wapieni życzymy jak naj-
lepszej koniunktury na krajowym, euro-
pejskim i światowym rynku. Gorąco gra-
tulujemy dotychczasowych sukcesów 
w osiąganiu korzystnych wyników pro-
dukcyjnych i ekonomicznych, popartych 
nowymi inwestycjami oraz działaniami 

modernizacyjnymi w Spółce”. 
Kopalnie Dolomitu produkujące 

najwyższej jakości kruszywa, będące 
liderem w swojej branży na terenie Pol-
ski południowo-wschodniej, prowadzą 
wydobycie w 4 kopalniach: ,,Jurkowice” 
i ,,Budy” w gminie Bogoria,  ,,Piskorzyn” 
w gminach Baćkowice i Iwaniska oraz w 
Kopalni ,,Wymysłów” w gminie Opatów. 
Wydobywane dolomity i wapienie mają 

szerokie zastosowanie w drogownic-
twie, a także w budownictwie mieszka-
niowym i przemysłowym. Dużym powo-
dzeniem na rynku cieszą się produko-
wane nawozy wapniowo-magnezowe 
i wapniowe. Dodatkowo, wydobywane 
kopaliny, ze względu na skład chemicz-
ny, mają także zastosowanie w profilak-
tyce ekologicznej np. przy oczyszczaniu 
spalin przemysłowych.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski

W dniu 21 listopada br., w Sta-
rostwie staszowskim, krótką ro-
boczą wizytę złożył prezes Konfe-
deracji Polaków Podola w Winnicy 
na Ukrainie Vołodymyr Pawłowski 
z małżonką Svitłaną. W rozmowie 
z wicestarostą Tomaszem Fąfarą 
poinformował o bieżących dzia-
łaniach, głównie edukacyjnych, 
jakimi Konfederacja aktualnie się 
zajmuje. 

Dużym sukcesem ostatnich lat był 
zakup w centrum Winnicy budynku o 
powierzchni 800 m2, który w najbliż-
szych miesiącach będzie przebudowa-
ny i adaptowany dla potrzeb Polskiej 
Sobotnio-Niedzielnej Szkoły, do której 
aktualnie uczęszcza 140 uczniów. W 
zamiarze Konfederacji Polaków Podola, 
jest kierowanie w przyszłości do Polski 
kolejnych absolwentów, którzy podej-
mowaliby naukę w szkołach ponadgim-
nazjalnych, a po zdaniu matury studia 
wyższe, głównie na uczelniach kielec-
kich, jak to ma miejsce obecnie. Pre-
zes Vołodymyr Pawłowski, serdecznie 
podziękował wicestaroście za umożli-
wienie winnickim uczniom pobierania 

Wizyta gości 
z Polonii Ukraińskiej 

Prezes Konfederacji Polaków Podola w Winnicy Wołodymyr Pawłowski, z małżonką Switłaną, podczas 
rozmowy z wicestarostą staszowskim Tomaszem Fąfarą.

nauki w Zespole Szkół i Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Staszowie. Proces 
ten rozpoczął się 4 lata temu, a obecnie 
w w/w szkołach uczy się 40 młodych 
Ukraińców. Prezes Pawłowski poinfor-
mował również, że pod koniec stycznia 
2018 roku, działający przy Konfederacji 

Polaków Podola chór ,,Kwiat Podola”, 
w drodze do Kielc chętnie wystąpi dla 
staszowskiej publiczności. Propozycję 
tę wicestarosta Tomasz Fąfara przyjął z 
zadowoleniem i zadeklarował wszelką 
pomoc przy organizacji koncertu.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Laureatom z  terenu ziemi staszow-
skiej dyplomy i wyróżnienia wręczał sta-
rosta Michał Skotnicki. Pierwsze miejsce 
w  powiecie staszowskim, a  zarazem 10 
miejsce w  województwie, zajął Kamil 
Chmielewski z  Szydłowa, który wraz 
z  żoną prowadzi 30 hektarowe gospo-
darstwo. Posiada sad śliwkowy, a  także 
zajmuje się uprawą kapusty pekińskiej 
i borówki amerykańskiej. Gospodarstwo 
jest wyposażone w chłodnie i magazyny. 
Drugie miejsce zajął Władysław Woło-
wiec, który wraz z żoną swoje 20-hekta-
rowe gospodarstwo prowadzi w Święci-
cy, w  gminie Rytwiany. Uprawia zboża, 
łubin i  trawę nasienną. Trzecie miejsce 

W piątek 3 listopada br., w siedzibie Tragów Kielce, nagrodzono laure-
atów plebiscytów ,,Echa Dnia”: ,,Rolnik Roku 2017”, ,,Gospodynie i Gospo-
darze Wiejscy 2017”, ,,Agro Wypoczynek”, ,,Agro Biznes” oraz ,,Firma Przy-
jazna Rolnikowi”. Rolnikiem Roku 2017 województwa świętokrzyskiego 
został Kazimierz Karwat z Mędrowa w gminie Raków.

Plebiscyt Rolnik Roku 2017 
rozstrzygnięty

W czasie wręczania nagród laureatom z powiatu 
staszowskiego, od prawej: starosta staszowski Michał 

Skotnicki i redaktor naczelny ,,Echa Dnia”  
Stanisław Wróbel.

Starosta staszowski Michał Skotnicki gratuluje Kamilowi Chmielewskiemu z Szydłowa - 
zwycięzcy plebiscytu ,,Rolnik Roku 2017” w powiecie staszowskim.

W plebiscycie ,,Gospodynie i Gospodarze Wiejscy 2017”, pierwsze miejsce w powiecie 
staszowskim zajęło Stowarzyszenie ,,Przyjazna Ruda”, panie odbierają nagrodę  

z rąk starosty Michała Skotnickiego. Nagrodzeni laureaci z powiatu staszowskiego z wręczającymi nagrody.

Gratulacje odbiera Władysław Wołowiec - laureat drugiego miejsca  w plebiscycie 
„Rolnik Roku 2017” w powiecie staszowskim.

zajęli Izabela i Grzegorz Olesiowie z Bu-
dzisk, w gminie Łubnice. Na 17 ha upra-
wiają zboża i  warzywa: ogórki, kapustę 
pekińską, białą i  czerwoną. W  kategorii 
,,Agro Wypoczynek 2017” z  terenu po-
wiatu staszowskiego laureatem została 
,,Stajnia nad Strumykiem” prowadzo-
na przez Ewę i  Mieczysława Suboczów 
w Korytnicy, w gminie Szydłów. Gospo-
darze oferują różne formy wypoczynku, 
m.in.: jazdę konną, przejażdżki bryczką 
i wycieczki rowerowe. 

Stowarzyszenie ,,Przyjazna Ruda”, 
zajęło pierwsze miejsce w  powiecie sta-
szowskim w  plebiscycie ,,Gospodynie 
i Gospodarze Wiejscy 2017”. Stowarzysze-
nie działa od 2009 roku w Rudzie, w gmi-
nie Rytwiany. Grupa angażuje się w przy-
gotowanie wielu gminnych imprez ludo-
wych i  religijnych, na czele z dożynkami 
i świętem 15 sierpnia w Pustelni Złotego 
Lasu. Po części oficjalnej, organizatorzy 
zaprosili wszystkich gości na poczęstu-
nek i  występ Grupy Folkowej ,,Gabułto-
wanki” z powiatu kazimierskiego.

Tekst: Paulina Majczak, arch. Echo Dnia, 
foto: Lucjan Piotrowski
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Przed rozpoczęciem ceremonii wrę-
czania medali, odznaczeń i nagród wszyst-
kich przybyłych gości przywitał Przewod-
niczący Rady Powiatu w Staszowie, który 
w krótkim wystąpieniu przypomniał rys 
historyczny Dnia Edukacji Narodowej oraz 
podziękował wszystkim pracownikom 
oświaty za trud wnoszony w wykształcenie 
wielu pokoleń. Głos w tej części uroczysto-
ści zabrali również Wojewoda Świętokrzy-
ski Agata Wojtyszek oraz Świętokrzyski 

Wspólnymi uroczystymi sesjami Rady Miasta i Gminy w Staszowie oraz 
Rady Powiatu Staszowskiego w dniu 14 października br., uczczono Dzień 
Edukacji Narodowej – święto uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty. 
Uroczystość odbyła się, jak co roku, w auli Zespołu Szkół im. Stanisława 
Staszica w Staszowie i zgromadziła liczne grono pedagogów i  dyrektorów 
placówek oświatowych z terenu powiatu staszowskiego. Sesję poprowa-
dzili wspólnie przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Dominik Rożek. 

Dzień Edukacji Narodowej

Przybyłych na uroczystość powitał przewodniczący 
Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant.

Nagrody Starosty Staszowskiego wręczali starosta 
staszowski Michał Skotnicki i wicestarosta 

staszowski Tomasz Fąfara. Nagrodę odbiera 
Anna Dworecka - nauczyciel w Liceum 

Ogólnokształcącym w Staszowie.

W imieniu odznaczonych wszystkim wręczającym 
medale, odznaczenia i nagrody podziękował 

dyrektor Jan Ungeheuer.

Starosta staszowski Michał Skotnicki podziękował 
dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, 

pracownikom administracyjnym za wkład 
wniesiony w rozwój oświaty na terenie powiatu 

staszowskiego oraz kształcenie młodych pokoleń.

Zaproszeni goście i przedstawiciele władz samorządowych podczas odczytywania aktu nadania medali, 
od lewej, w pierwszym rzędzie: świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, wojewoda świętokrzyski 

Agata Wojtyszek, Urszula Skotnicka, starosta staszowski Michał Skotnicki, burmistrz miasta i gminy 
Leszek Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa Kondek. Od prawej w drugim rzędzie: wicestarosta staszowski 

Tomasz Fąfara, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak.  

Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, słowa 
uznania kierując do władz samorządo-
wych powiatu staszowskiego za rozwój 
szkolnictwa zawodowego, branżowego 
oraz za sprawne przeprowadzenie nowej 
reformy edukacyjnej. 

Uroczystość była okazją do wręczenia 
odznaczeń i nagród nauczycielom i pra-
cownikom oświaty w podziękowaniu za 
ich rzetelną codzienną pracę z młodzieżą 
oraz wymierną działalność na rzecz oświa-
ty w naszej „Małej Ojczyźnie”. Ceremonię 
wręczania odznaczeń i nagród prowadził 
dr Sławomir Maj, wicedyrektor Zespołu 
Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.

Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali od-
znaczeni: Anna Karasińska – dyrektor Li-
ceum Ogólnokształcącego w Staszowie,  

Jerzy Jabczuga - dyrektor Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Staszowie 
i  Grzegorz Skubera – nauczyciel Liceum 
Ogólnokształcącego w Staszowie. Brązo-
wym Krzyżem Zasługi uhonorowano 4 
osoby: Annę Kaczmarczyk – dyrektor Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Staszowie, Renatę Biesiadę – nauczyciel-
kę Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie, 
Elżbietę Pizur – nauczycielkę Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Staszowie i Agatę Kar-
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Nagrodzeni Nagrodą Starosty Staszowskiego pedagodzy wraz z wręczającymi nagrody.

wacką - główną księgową Przedszkola nr 
8 w Staszowie. Nagrody Ministra Edukacji 
Narodowej otrzymali: Jan Ungeheuer - dy-
rektor w Zespole Szkół Ekonomicznych w 
Staszowie, Maria Szewczyk - nauczyciel w 
Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie i 
Beata Mika - wicedyrektor w Przedszkolu 
Publicznym w Połańcu. Złotym medalem 
,,Za długoletnią służbę” odznaczono 11 
osób, medalem srebrnym: 13 osób a me-
dalem brązowym 11 osób. „Medal Komisji 
Edukacji Narodowej otrzymało 32 nauczy-
cieli. Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora 

Oświaty, otrzymało 8 osób,  nagrody Staro-
sty Staszowskiego 28 osób a nagrody Bur-
mistrza Miasta i Gminy Staszów 40 osób. 

Po zakończeniu ceremonii wręczania 
medali, odznaczeń i nagród głos zabrał 
starosta staszowski Michał Skotnicki, który 
w swoim przemówieniu podziękował dy-
rektorom, nauczycielom i wychowawcom 
oraz pracownikom administracyjnym pla-
cówek szkolnych za codzienną pracę, za 
wytrwałość w kształceniu młodych oby-
wateli powiatu staszowskiego, a także za 
dbałość o sprawne funkcjonowanie placó-

wek szkolnych. W imieniu odznaczonych 
wszystkim wręczającym medale, odzna-
czenia i nagrody podziękował dyrektor Jan 
Ungeheuer.

Po zakończeniu części oficjalnej 
uroczystości Dnia Edukacji Narodowej 
prowadzący uroczystość dr Sławomir 
Maj zaprosił wszystkich zebranych na 
część artystyczną, w której we wspól-
nym koncercie wystąpili zespoły: 
„Niecka Połaniecka” z Połańca oraz 
„Staszicówka Band” ze Staszowa.

Tekst i foto: Paulina Majczak

CZAD i OGIEŃ, OBUDŹ CZUJNOŚĆ
O ile ogień potrafimy dostrzec i w porę za-

reagować, to w przypadku tlenku węgla jeste-
śmy dużo bardziej bezradni, gdyż tlenek węgla 
zwany potocznie czadem, jest gazem bezbarw-
nym i bezwonnym. Czad jest nieco lżejszy od 
powietrza, w przypadku wniknięcia do układu 
oddechowego człowieka wiąże się na trwale 
z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie 
tkankowe. 

Na skutek niewłaściwego odprowadzania 
spalin i dymu z urządzeń grzewczych, czad 
może być szczególnie niebezpieczny dla zdro-
wia a nawet życia ludzi.

Zaniedbania w zakresie czyszczenia oraz 
przeglądów okresowych stanu techniczne-
go przewodów kominowych mogą być – a jak 
wykazuje codzienna praktyka – są przyczyną 
śmiertelnych zatruć tlenkiem.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Po-
żarnej w Staszowie apeluje aby:
• wykonywać okresowe przeglądy instalacji 

wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz 
ich czyszczenie. Podczas używania jako opału 
drewna i węgla, należy przeglądy wykonywać 
nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, podczas uży-
wania gazu ziemnego lub oleju opałowego 

przegląd należy wykonywać nie rzadziej niż  
raz na 6 miesięcy,

• nie zasłaniać kratek i otworów wentylacyj-
nych,

• przy montażu instalacji i urządzeń grzewczych 
korzystać z usług wykwalifikowanych osób,

• użytkować wyłącznie sprawne urządzenia, 
kontrolować ich stan techniczny,

• w przypadku wymiany okien na nowe, spraw-
dzić poprawność działania wentylacji, nowe 
okna są zazwyczaj o wiele bardziej szczelne i 
mogą pogarszać wentylację,

• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza w 
kratkach np.: poprzez przyłożenie kartki pa-
pieru - przy prawidłowej wentylacji kartka po-
winna przylegać do kratki,

• dla bezpieczeństwa należy zamontować czuj-
niki tlenku węgla lub dymu,

• nie bagatelizować objawów duszności, bólu i 
zawrotów głowy, nudności, wymiotów, osła-
bienia, przyspieszenia czynności serca i oddy-
chania, objawy te mogą być sygnałem zatrucia 
czadem,

• nie zostawiać pojazdów silnikowych w gara-
żach z zapalonym silnikiem.

Opracował: mł. bryg. Grzegorz Rajca
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Srebrna rocznica działalności 
i diamentowa pracy twórczej

Marszałek Adam Jarubas przekazał prezesowi Zarządu Towarzystwa Stanisławowi Durlejowi oprawione pismo, 
z podziękowaniem za 25-lecie działalności Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Kielcach.

Goście honorowi spotkania, jakie odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. 

Druga część obchodów jubileuszu Towarzystwa należała do staszowskiego 
regionalisty, malarza i rzeźbiarza Władysława Sadłochy, który świętował 

60-lecie pracy twórczej. 
W spotkaniu uczestniczyli także samorządowcy ziemi świętokrzyskiej, m.in. starosta kazimierski 

Jan Nowak i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Ludowe Towarzystwo Naukowo-
-Kulturalne w Kielcach świętowa-
ło swoją 25. rocznicę działalności, 
którą ubogacono 60-leciem pracy 
twórczej Władysława Sadłochy ze 
Staszowa, jednego z członków To-
warzystwa. 

Oficjalne obchody obydwu jubileuszy 
odbyły się w dniu 26 października br. w 
Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. 
Spotkanie zaszczycili licznie zgromadze-
ni członkowie Towarzystwa oraz goście 
honorowi na czele, m.in. z: marszałkiem 
województwa świętokrzyskiego Adamem 
Jarubasem, prof. zw. dr. hab. Mieczysła-
wem Adamczykiem - założycielem i byłym 
rektorem Wszechnicy Świętokrzyskiej w 
Kielcach, prof. dr. hab. Stefanem Pastusz-
ką – przewodniczącym Rady Naukowej 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludo-
wego i dr. Januszem Gmitrukiem, dyrek-
torem tegoż muzeum. Spotkanie otworzył 
prezes Zarządu Kieleckiego Oddziału Lu-
dowego Towarzystwa Naukowo-Kultural-
nego w Kielcach Stanisław Durlej, który 
serdecznie powitał wszystkich zebranych 
i przedstawił program spotkania, a także 
pogratulował marszałkowi Adamowi Ja-
rubasowi obrony pracy doktorskiej. Przy 
okazji obchodów srebrnego jubileuszu To-
warzystwa, zasłużonych działaczy Polskie-
go Stronnictwa Ludowego uhonorowano: 
,,Medalami Wincentego Witosa, ,,Złotymi 
Koniczynkami”, ,,Medalami jubileuszowy-
mi 120-lecia Polskiego Ruchu Ludowego”, 
a także dyplomami uznania z okazji 25-le-

cia Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kul-
turalnego w Kielcach.

Druga część obchodów jubileuszu To-
warzystwa należała do staszowskiego re-
gionalisty, malarza i rzeźbiarza Władysława 

Sadłochy, który część swojego dorobku ar-
tystycznego zaprezentował w formie oko-
licznościowej wystawy obrazów i rzeźb, 
jakie powstały w ostatnich 60-ciu latach. 
Na koniec spotkania zaprezentowano wy-

dany w ostatnich dniach album pt. ,,Wła-
dysław Sadłocha, portret niedokończony”, 
w którym przedstawiono najważniejsze 
dzieła z dorobku staszowskiego artysty. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Orkiestra Tadeusza Wrześniaka 
ze Świętokrzyską Nagrodą Kultury 

 Okolicznościowy grawerton i kwiaty dla jubilata Władysława Sadłochy, od starosty 
staszowskiego Michała Skotnickiego. Koleżanka Jadwiga Kotlarz ze Staszowa namalowała i wręczyła artyście jego portret.

Dyrygent orkiestry Alicja Urbanowicz, z rąk marszałka Adama Jarubasa, 
odebrała Świętokrzyską Nagrodę Kultury II stopnia.

Pamiątkowa fotografia po odebraniu nagrody.   

W  dniu 12 października br., 
w Teatrze im. Stefana Żeromskiego 
w  Kielcach wręczono Świętokrzy-
skie Nagrody Kultury. 

Nagrodami I  i  II stopnia oraz statu-
etkami uhonorowano łącznie 16 laure-
atów. W tym gronie znalazła się także Or-
kiestra Hut Szkła Gospodarczego Tade-
usza Wrześniaka ze Staszowa, której dy-
rygent Alicja Urbanowicz odebrała z rąk 
marszałka województwa świętokrzyskie-
go Adama Jarubasa oraz radnej Sejmiku 
Województwa Eweliny Bień, Świętokrzy-
ską Nagrodę Kultury II stopnia. Orkiestra, 
od wielu lat uświetnia swoimi koncer-
tami wydarzenia o  różnym charakterze 
i zasięgu, zarówno lokalnym i krajowym, 
jak również międzynarodowym.

Wśród wielu zaproszonych gości 
byli: świętokrzyscy samorządowcy 

oraz przedstawiciele in-
stytucji kultury. Powiat 
staszowski reprezento-
wał starosta Michał Skot-
nicki. Po zakończeniu 
oficjalnej części uroczy-
stości, wszyscy obecni na 
imprezie zostali zapro-
szeni do obejrzenia spek-
taklu pt. „Kropka, kreska, 
kropka, kreska”, w  wyko-
naniu aktorów i  muzy-
ków grupy „Po co komu 
kolektyw”. 

Tekst i foto: 
Michał Skrętek 
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Taką podróż, z historią w tle, od-
była mieszkanka miasta Bar na Po-
dolu Irenka Iwaszczenko, która na 
ostatniej gali w Zamku Królewskim 
w Warszawie odebrała nagrodę w 
konkursie ,,Być Polakiem”. Organiza-
torem, już VIII edycji konkursu, była 
Fundacja ,,Świat na Tak”, a w roku 
bieżącym nadesłano rekordową licz-
bę 1120 prac, z takich, m.in. krajów, 
jak: USA, W. Brytania, Niemcy, Wło-
chy, Austria, Chiny, Szwecja, Czechy, 
Irlandia, Belgia, Białoruś, Kazachstan 
i oczywiście Ukraina. 

czości rolniczej na Podolu Joachim Wo-
łoszynowski. Irenkę poznaliśmy w 2012 
roku, kiedy to wraz z 40 swoimi kolegami i 
koleżankami z obwodu winnickiego, przy-
jechała do Staszowa, by wziąć udział w 
realizacji projektu Polsko-Ukraińskiej Wy-
miany Młodzieży Narodowego Centrum 
Kultury w Warszawie. Tematem projektu 
były walki żołnierzy 1 Frontu Ukraińskiego 
na ziemi staszowskiej, w drugiej połowie 
1944 roku. 

Miło nam było, kiedy w maju br. w Win-

Z królewskiego Baru 
na zamek Królewski w Warszawie

Irenka Iwaszczenko po odebraniu nagrody na 
Zamku Królewskim w Warszawie.

Ceremonię wręczania nagród i wyróżnień uświetnił występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego.

W skróconym koncercie znalazły się pieśni patriotyczne z okresów powstań narodowych oraz z walk 
o niepodległość Polski w latach I i II wojny światowej.

Irenka 
Iwaszczenko, 

pierwsza z 
lewej, swoją 
przygodę z 
konkursami 

rozpoczęła od 
współpracy ze 
Starostwem 
Powiatowym 
w Staszowie, 
w lipcu 2012 

roku. Na 
zdjęciu podczas 

spotkania w 
auli Zespołu 
Szkół przy ul. 
Koszarowej.

Praca Irenki, której tematem była aran-
żacja muzeum polskiego na Ukrainie, 
zyskała uznanie członków jury konkursu, 
którzy w uzasadnieniu wyróżnienia, pod-
kreślali wyeksponowanie zasług w życiu 
społeczeństw, zarówno Podola jak i od-
rodzonej Polski, a także Europy i świata, 
takich postaci jak, m.in.: pianista i polityk 
Ignacy Jan Paderewski, pisarz Józef Kon-
rad Korzeniowski, zasłużony budowniczy 
kolei żelaznych Feliks Kossecki – dziadek 
ks. kard. Andrzeja Marii Deskura, Stefan 
Drzewiecki - jeden z pierwszych na świecie 
konstruktorów łodzi podwodnych, Kon-
stanty Matyjewicz - pierwszy dowódca 
,,Daru Pomorza”, architekt i filantrop Wła-
dysław Gorodecki, Aleksander Januszkie-
wicz - profesor nauk medycznych i rektor 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, 
pisarz Jarosław Iwaszkiewicz, Ewelina Hań-
ska – ostatecznie żona Honore de Balzaka, 
dyplomata, pisarz, reportażysta i żołnierz 
Ksawery Pruszyński, czy związany rodzin-
nie z ziemią staszowską, twórca spółdziel-

nicy, Irenka odniosła swój pierwszy sukces 
zwyciężając ogólnoukraińskie dyktando 
,,My piszemy po polsku”, jakie przy wspar-
ciu Senatu RP, zorganizowała Fundacja 
Wolność i Demokracja. Pisaliśmy o tym w 
67. lipcowym numerze naszego kwartal-
nika. A plany na przyszły rok już są, Irenka 
rozpoczęła pisanie kolejnej pracy konkur-
sowej, której tematem jest 100. rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Wiktoria Żeławska
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Odsłonięto tablicę 
ks. kardynała Deskura

Tablicę w sancygiowskim kościele odsłonił i poświęcił biskup kielecki ks. dr Jan Piotrowski.

Ks. kard. Andrzej Maria Deskur ze swoim przyjacielem św. Janem Pawłem II.

Dwór w Kacmazowie około 1914 roku. Feliks Kossecki z góry żegna córki odjeżdżające bryczką, powozi Stanisława, matka ks. kard. Andrzeja, z której pamiętnika 
pt. ,,I stał się cud” wielokrotnie korzystaliśmy piszą wnioski do projektów Narodowego Centrum Kultury. Ukazanie podobnych, nieznanych historii z życia polskiego 

ziemiaństwa na Podolu, zyskały uznanie Jury konkursu ,,Być Polakiem”, na który w tym roku nadesłano łącznie 1120 prac, praktycznie z całego świata.  

Sukces naszej Irenki, prawie zbiegł 
się z odsłonięciem, w dniu 4 września 
br. w sancygniowskim kościele, tabli-
cy upamiętniającej służbę kościołowi 
i sześciu papieżom ks. kardynała An-
drzeja Marii Deskura, rodzinnie zwią-
zanego z Podolem. 

Dziadek ks. kardynała Feliks Kossecki, 
był w wirtualnym projekcie Muzeum Pol-
skiego w Barze, jedną z głównych postaci 
w panteonie osób zasłużonych dla Podola 
i nie tylko. Feliks Kossecki, absolwent z wy-
różnieniem Politechniki w Petersburgu, był 
wybitnym budowniczym kolei w Rosji car-
skiej na przełomie XIX i XX wieku. Po przej-
ściu na emeryturę kupił majątek ziemski w 
Kacmazowie, położony 60 km na południe 
od Winnicy i tam zmarł w 1916 roku.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Ewa Deskur-Kalinowska i arch. rodzinne
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11 Listopada 
świętowano w Staszowie

99. Rocznicę Odzyskania Nie-
podległości, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, władze powiatu 
staszowskiego obchodziły wspól-
nie z samorządem miejsko-gmin-
nym Staszowa.

Oficjalne uroczystości rozpoczęto 
mszą świętą za Ojczyznę, w Sanktu-
arium Jana Pawła II, którą odprawi-
li: proboszcz parafii św. Barbary w 
Staszowie ks. kan. Edward Zieliński i 
wikariusz parafii św. Bartłomieja ks. 
Paweł Maciąg. Po zakończeniu litur-
gii oficjalna część obchodów odbyła 
się na staszowskim Rynku, którą po 
raz pierwszy uświetnił pododdział 
reprezentacyjny 3. Sandomierskiego 
Batalionu Radiotechnicznego. Obec-
ność oficerów i żołnierzy Batalionu 
związana była z odczytaniem apelu 
poległych, po którym oddano salwy 
honorowe. W tegorocznym święcie, 
oprócz delegacji samorządowych i 
przedstawicieli szkół, służb, przed-
siębiorców oraz licznych środowisk 
ziemi staszowskiej, uczestniczyli tak-
że: eurodeputowany dr inż. Czesław 
Siekierski i wiceminister zdrowia  
dr n. med. Marek Tombarkiewicz. List 
od marszałka województwa święto-
krzyskiego Adama Jarubasa odczytała 
radna Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego Ewelina Bień, a od woje-
wody Agaty Wojtyszek prezes PGKiM 
w Staszowie Stanisław Batóg. Władze 

Mszę świętą za Ojczyznę odprawili: proboszcz parafii św. Barbary w Staszowie ks. kan. Edward Zieliński, 
który wygłosił homilię oraz wikariusz parafii św. Bartłomieja ks. Paweł Maciąg.

Samorządowcy, zaproszeni goście, uczniowie klas mundurowych LO w Staszowie i wierni w Sanktuarium 
Jana Pawła II, podczas mszy św. za Ojczyznę.

Dowódca Batalionu ppłk Leszek Ślimak i kpt. Krzysztof Oszczudłowski przed szykiem pododdziału reprezentacyjnego  
3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego.
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Delegacja Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie, od lewej: radny Andrzej Kruzel, radny Mirosław Ciepiela,  
starosta Michał Skotnicki,  przewodniczący Rady Powiatu Damian Sierant, wicestarosta Tomasz Fąfara,  

radny Zbigniew Wiącek i radny Adam Kowal.

Składanie kwiatów przed pomnikiem T. Kościuszki rozpoczął europoseł  
dr inż. Czesław Siekierski.

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,  
od lewej: Marek Strzała, Ewelina Bień i Izydor Grabowski.

Poczty sztandarowe w czasie uroczystości na staszowskim Rynku, z lewej: dowódca uroczystości, komendant miejscko-gminny OSP w Staszowie druh Grzegorz Kwietniewski.

Warta honorowa przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Staszowie.

Kwiaty składa podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia  
dr n. med. Marek Tombarkiewicz.

powiatu staszowskiego reprezento-
wali: przewodniczący Rady Powiatu 
Damian Sierant, starosta staszowski 
Michał Skotnicki, wicestarosta To-
masz Fąfara, a także radni i dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych. Po zło-
żeniu kwiatów przed tablicą Józefa 
Piłsudskiego i pomnikiem Tadeusza 
Kościuszki, kolumna marszowa prze-
szła przed Staszowski Ośrodek Kul-
tury, gdzie starosta Michał Skotnicki 
podziękował wszystkim za udział w 
świętowaniu Dnia Niepodległości i za-
prosił na tradycyjny poczęstunek. 

Tekst i foto: Jan Mazanka 
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W niedzielę, 22 października br. 
w Oleśnicy, odbyły się uroczyste 
obchody 90. rocznicy utworzenia 
jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Była to okazja do uczcze-
nia pamięci założycieli jednostki 
oraz strażaków, którzy przez bli-
sko wiek z narażaniem życia za-
pewniali bezpieczeństwo miesz-
kańcom Oleśnicy.

W uroczystości, jaka rozpoczęła się 
od przemarszu spod oleśnickiej straż-
nicy OSP do kościoła parafialnego, 
uczestniczyli licznie zebrani druhowie, 
a wśród zaproszonych gości byli: par-
lamentarzyści, przedstawiciele władz 
wojewódzkich, powiatowych i gmin-
nych oraz komendanci powiatowi po-
licji i PSP w Staszowie. 

Po nabożeństwie uczestnicy ob-
chodów powrócili pod strażnicę OSP, 

90 lat OSP w Oleśnicy

Oficjalne obchody 90 – lecia OSP w Oleśnicy 
otworzył wójt Leszek Juda.

Nabożeństwo koncelebrowali: ks. proboszcz Marek Lejczak,  
ks. Kazimierz Wójtowicz oraz ks. Władysław Świątek.    Wierni, zaproszeni goście oraz strażacy podczas niedzielnej mszy świętej 

z okazji 90 –lecia OSP w Oleśnicy.  

Odznaki ,,Strażak Wzorowy” wręcza prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki.

Gratulacje i podziękowania za długoletnią służbę oleśnickim druhom składa 
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta 

Michał Skotnicki. 

Rys historyczny jednostki przypomniał prezes OSP 
w Oleśnicy druh Marian Poniewierski.   
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Medale ,,Za zasługi dla pożarnictwa” wręczają: prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego OSP RP w Kielcach druh Mirosław Pawlak i prezes 

Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta 
Michał Skotnicki, który gratuluje wójtowi gminy Oleśnica Leszkowi Judzie 

odznaczenia złotym medalem.   
 Grawerton wraz z podziękowaniami i gratulacjami dla prezesa OSP 

w Oleśnicy, druha Mariana Poniewierskiego. 

Życzenia i gratulacje składa 
wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski.

Pamiątkowa fotografia na zakończenie uroczystości. 

Gratulacje i podziękowania za długoletnią służbę 
oleśnickim druhom składa prezes Zarządu Oddziału 

Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, 
starosta Michał Skotnicki. 

gdzie odbyła się dalsza część uroczy-
stości. 90 – lecie OSP było także okazją 
do wręczenia wielu odznaczeń, listów 
gratulacyjnych i podziękowań, w tym, 
m.in., 4 złotych medali ,,Za zasługi dla 
pożarnictwa”, 5 srebrnych i 10 brązo-
wych. 8 druhów uhonorowano odzna-
ką „Wzorowy Strażak”, natomiast 23 
strażaków otrzymało odznaki za wy-
sługę lat. Wszyscy zaproszeni goście 
w swoich przemówieniach serdecznie 
gratulowali wszystkim strażakom, a 
na ręce prezesa OSP w Oleśnicy druha 
Mariana Poniewierskiego złożyli listy 
gratulacyjne wraz z podziękowaniami 
za ofiarną służbę.   

Tekst i foto: Michał Skrętek
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Pomimo, że liturgicznie dzień św. Huberta przypada 3 listopada, ze względu 
na porę roku i niepewność pogody, myśliwi ziemi staszowskiej swojego patro-
na uczcili już w niedzielę 8 października. 

Pierwszy ,,Hubertus” 
na ziemi staszowskiej

Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił  kapelan myśliwych i członek 
Koła Łowieckiego ,,Szarak” w Bogorii ks. kan. Janusz Filarowski.

W festynie uczestniczyło 8 pocztów sztandarowych Kół Łowieckich.

Festyn prowadził rzecznik Polskiego Związku Łowieckiego Witold Tutak. Uczestników festynu powitał starosta staszowski Michał Skotnicki.

Rozpoczęto mszą 
świętą w Sanktuarium św. 
Jana Pawła II, którą odpra-
wił i homilię, poświęconą 
św. Hubertowi i myślistwu 
w naszym kraju na prze-
strzeni wieków, wygłosił 
ks. kan. Janusz Filarow-
ski – kapelan myśliwych i 
członek Koła Łowieckiego 
,,Szarak” w Bogorii.

Po zakończeniu litur-
gii, część łowiecka odbyła 
się na terenie ,,Kompleksu 
Rekreacyjno-Sportowe-
go ,,Zalew nad Czarną” w 

Staszowie. Zaproszonych gości oraz 
uczestników festynu powitał starosta 
staszowski Michał Skotnicki, w tym: 
członka Naczelnej Rady Łowieckiej Ma-
riana Tatarę, prezesa Okręgowej Rady 
Łowieckiej w Tarnobrzegu Tadeusza Ja-
błońskiego i przewodniczącego Zarzą-
du Okręgowego Polskiego Związku Ło-
wieckiego w Tarnobrzegu Jana Czuba.

Następnie, dyrektor staszowskiego 
Liceum Anna Karasińska, opowiedzia-
ła o realizacji przez szkołę, wspólnie 
z Okręgową Radą Łowiecką w Tarno-
brzegu i Kołem Łowieckim ,,Knieja” w 
Sichowie, ogólnopolskiego programu 
edukacji ekologicznej ,,Ożywić pola”. 
Laureatom konkursów i najaktyw-
niejszym uczniom wręczono nagro-
dy. Uczestnicy festynu z zaintereso-
waniem wysłuchali występu Zespołu 
Sygnalistów Myśliwskich Okręgowej 
Rady Łowieckiej ,,Raróg” z Tarnobrzega 
oraz wabiarzy z Niska. 

Swoje namioty, w których nie tylko 
prezentowano trofea myśliwskie, ale 
także częstowano do woli potrawami 
i wędlinami z dziczyzny, ustawiły Koła 
Myśliwskie: ,,Głuszec” z Tarnobrzega, 
,,Szarak” z Bogorii, ,,Odyniec” z Kielc, 
,,Knieja” z Sichowa, ,,Dzik” z Połańca, 
,,Cietrzew” z Osieka, ,,Bór” z Rytwian i 
,,Bażant” z Łubnic. Popularność, jaką 
cieszyły się potrawy z dziczyzny ser-
wowane bezpłatnie, wśród wszyst-
kich uczestników imprezy oraz ,,my-
śliwski klimat”, kreowany w czasie 
realizacji poszczególnych punktów 
programu, są najlepszą rekomenda-
cją dla organizacji następnego ,,Hu-
bertusa”, w roku przyszłym.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Wręczono nagrody dla uczniów, laureatów programowych konkursów. W kategorii 
,,film”, I miejsce zajął Hubert Laskowski z Gimnazjum  w Szydłowie, któremu 

gratuluje prezes Koła Łowieckiego ,,Knieja” w Sichowie Kazimierz Mazur.

Podczas pokazu z udziałem 30 psów myśliwskich różnych ras.

W sumie 8 Kół Łowieckich przygotowało swoje stoiska, na których wędliny i potrawy przygotowane z dziczyzny, serwowano bezpłatnie.

Nagrody w kategorii ,,fotografia”, z rąk starosty Michała Skotnickiego,  
odbierają staszowscy licealiści: Aleksandra Bąk, Wiktoria Chałońska,  

Kamila Kostka i Bartosz Jakubas.

Ciekawy pokaz sokołów w wykonaniu Mariusza Jakubca z Janowa Lubelskiego.
O przyrządzaniu potraw z dziczyzny, opowiadał wybitny znawca kuchni 

myśliwskiej dr Grzegorz Russak.
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Obradował I Sejmik Turystyczny 
Województwa Świętokrzyskiego

,,Świętokrzyskie czaruje, czyli 15 lat budowania marki regionu i co dalej?” Pod takim tytułem, w dniu 17 listo-
pada br. obradował I Sejmik Turystyczny Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie, jakie odbyło się w  jednej 
z sal Targów Kielce, otworzyli: dyrektor Departamentu Promocji, Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego Jacek Kowalczyk i dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego 
Małgorzata Wilk-Grzywna. 

W panelu dysku-
syjnym, osiągnię-
cia ostatnich 15 
lat i stan dzisiejszy 
oferty turystycz-
nej oraz podmio-
tów turystycznych 
w o j e w ó d z t w a 
świętokrzyskiego, 
oceniali zarówno 
samorządowcy jak 
i dziennikarze, wła-
ściciele firm tury-
stycznych, a także 
portali e-marketin-
gowych i agencji 
kreatywnych. Wła-
dze województwa 

I Sejmik Turystyczny Województwa Świętokrzyskiego jaki obradował w dniu  
17 listopada br., otworzyli: dyrektor Departamentu Promocji, Kultury, Edukacji, Sportu 

i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk i dyrektor Regionalnej Organizacji 
Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Małgorzata Wilk-Grzywna. 

W dyskusji udział wzięli także, m.in.: burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek 
Tarnowski i wójt gminy Raków Alina Siwonia.

Wśród uczestników debaty był, m.in. poseł na Sejm RP Kazimierz Kotowski.

W dyskusji panelowej udział wzięli, od lewej: Łukasz Wilczyński – CEO Planet PR, Piotr Dwornik – prezes świętokrzyskiego oddziału Izby 
Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Zenon Dańda – właściciel Sabat Krajno, dr Grzegorz Gałuszka – przewodniczący Komisji Strategii 

Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marek Szczepanik - członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego, Iwona Majewska – ekspert z ROT Województwa Mazowieckiego, koordynator Strategii Rozwoju Turystyki Województwa 
Świętokrzyskiego, Rafał Czajka – właściciel Agencji Kreatywnej, specjalista e-marketingu, Stanisław Wróbel – redaktor Naczelny ,,Echa Dnia” 

i Piotr Sepioło – prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża.

reprezentował członek Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Marek Szcze-
panik, który wypowiadał się głównie na 
temat realizacji zapisów dotyczących 
rozwoju turystyki, zarówno w ,,Strategii 
rozwoju województwa świętokrzyskiego 
na lata: 2014-2020”, jak i w branżowych 
,,Strategiach rozwoju turystyki woje-
wództwa świętokrzyskiego”, napisanych 
na lata: 2006-2014 i 2015-2020. W dalszej 
części rozmów, bardzo pozytywnie i za-
służenie, oceniono budowę marki tury-
stycznej, począwszy od ,,Świętokrzyskich 
miejsc mocy” do ,,Parku Dziedzictwa Gór 
Świętokrzyskich”. W dyskusji nie mogło 
zabraknąć oceny wpływu środków unij-
nych na stworzenie szeregu markowych 
instytucji i produktów turystycznych, 

np. ,,Europejskiego Cen-
trum Bajki” w Pacanowie, 
jak również rewitalizacji 
najcenniejszych zabytków 
ziemi świętokrzyskiej i cen-
trów miast oraz małych 
miasteczek, m.in. Klasztoru 
na Świętym Krzyżu, zabyt-
ków Sandomierza, poka-
medulskiej Pustelni Zło-
tego Lasu w Rytwianach, 
średniowiecznego Szydło-
wa, Klasztorów Cystersów 
w Jędrzejowie i Wąchocku 
czy synagogi w Chmielni-
ku. W blisko 3-godzinnym 
spotkaniu, rozmawiano 
również na temat roli i zna-
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Na rzecz rodzin zastępczych

Starosta staszowski Michał Skotnicki powitał rodziców zastępczych, wychowanków i zaproszonych gości.

Dyrektor PCPR Anna Ogórek przedstawiła informację dot. funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej na 
terenie powiatu.

Jolanta Brzeszyńska, organizator rodzinnej pieczy, 
prowadziła kampanię promującą rodzicielstwo 

zastępcze.

Sejmikowi towarzyszyły wystawy znanych produktów, kojarzonych z ziemią świętokrzyską.

czenia dla gospodarki województwa świę-
tokrzyskiego turystyki prozdrowotnej, w 
tym także z udziałem klientów zagranicz-
nych, realizowanej przez poszczególne 
podmioty uzdrowisk w: Busku-Zdroju i w 
Solcu-Zdroju. Oceny i perspektywy rozwo-

ju w tym obszarze, dokonał przewodni-
czący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji 
i Współpracy z Zagranicą w Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego dr n. med. 
Grzegorz Gałuszka. Sejmik zakończono 
prezentacją multimedialną i wyminą opinii 

na temat roli mediów w budowaniu marki 
świętokrzyskiej w przemyśle turystycznym 
oraz roli Internetu w promocji poszczegól-
nych ofert i pozyskiwaniu turystów na po-
byty weekendowe i dłuższe.  

Tekst i foto: Jan Mazanka

W  dniu 7 grudnia br. Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie 
w  Staszowie zorganizowało kon-
ferencję skierowaną do rodzin 
zastępczych z  terenu powiatu 
staszowskiego. 

Temat konferencji dotyczył ,,Opieki 
prawnej dziecka w  rodzinie zastępczej”. 
Wśród zaproszonych gości byli: prezes 
Sądu Rejonowego w  Staszowie Rafał 
Skrzypiec, starosta staszowski Michał 
Skotnicki, członek Zarządu Powiatu Jerzy 
Chudy oraz skarbik powiatu Jolanta Pio-
trowska. Podczas konferencji dyr. PCPR 
Anna Ogórek przedstawiła informację 
dotyczącą funkcjonowania rodzinnej 

pieczy zastępczej na terenie powiatu. 
Prezes Sądu Rejonowego w  Staszowie 
Rafał Skrzypiec przedstawił problematy-
kę opieki prawnej dziecka w rodzinie za-
stępczej. Konferencja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem w  środowisku rodzin 

zastępczych. W  trakcie konferencji pro-
wadzona była kampania na rzecz rodzi-
cielstwa zastępczego. Starosta Michał 
Skotnicki złożył rodzicom zastępczym 
i  ich wychowankom życzenia świątecz-

ne. Konferencja przebiegała w  miłej 
i  świątecznej atmosferze, a  wychowan-
kowie rodziców zastępczych otrzymali 
upominki. 

Tekst i foto: Zbigniew Uss-Wąsowicz
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Ślubowanie w Liceum

Tak było również w dniu 10 listo-
pada br., kiedy to ślubowanie złożyło 
154 uczniów pięciu klas pierwszych 
Liceum. Autorski projekt pedagogów 
i uczniów, wzorowany na ceremonia-
le wojskowym, nadaje tej uroczysto-
ści szczególnie podniosły charakter. 
Ślubowanie składane jest na sztandar 
szkoły w obecności dyrekcji i rady pe-
dagogicznej oraz rodziców, a także 
zaproszonych gości, wśród których w 
tym roku byli, m.in.: Beata Oczkowicz - 
dyrektor Biura Spraw Obronnych, Bez-
pieczeństwa i Ochrony Informacji w 
Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, starosta sta-
szowski Michał Skotnicki, burmistrz 
miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, 
mjr Jacek Kozakowski – szef Sekcji 
Łączności i Informatyki Wojewódz-
kiego Sztabu Wojskowego w Kielcach 
i mjr Zbigniew Turczyniak – zastępca 
Wojskowego Komendanta Uzupeł-
nień w Sandomierzu. 

Ceremonię ślubowania prowadził 
nauczyciel historii Mariusz Brudek, za-
proszonych gości i uczniów powitała 
dyr. Anna Karasińska, która w swoim 
wystąpieniu podkreśliła znaczenie 
ślubowania, którym uczniowie roz-
poczynają swoje lata nauki w nowej 
szkole. Rotę ślubowania, inną od słów 
przysięgi wojskowej, również składa-
nej na sztandar, łączy przesłanie do 
solidnej i uczciwej pracy, na rzecz co-
raz to lepszej i bezpieczniejszej przy-
szłości, zarówno samych uczniów jak 
i Ojczyzny. Dyrektor Anna Karasińska 
zaapelowała do uczniów o wzajem-
ne poszanowanie oraz szacunek do 
nauczycieli i wychowawców, a także 
o troskę o dobre imię szkoły i ducha 
koleżeństwa, poczucia solidarności 
i wspólnoty, na wzór wojskowego 
,,esprit de corps”.  

Obecni na uroczystości oficero-
wie, z okazji 99. rocznicy Odzyskania 
Niepodległości, wręczyli staroście sta-
szowskiemu Michałowi Skotnickiemu 
medal ,,Omnia pro Patria - Wszystko 
dla Ojczyzny” przyznany przez ppłk. 
Wiesława Locha – szefa Wojewódz-
kiego Sztabu Wojskowego w Kielcach. 
Ceremonię ślubowania zakończył 
patriotyczny spektakl w wykonaniu 
uczniów Liceum, poświęcony bohate-
rom, którzy walczyli i ginęli w obronie 
ojczyzny.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Tradycyjnie od kilku lat, uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólno-
kształcącego w Staszowie, w przeddzień odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, składają uczniowskie ślubowanie. 

Zaproszonych gości oraz uczniów powitała i oficjalne przemówienie wygłosiła dyr. LO Anna Karasińska.

Wybrani uczniowie ślubowali na sztandar szkoły.

Z lewej, uczniowie klasy pierwszej o profilu wojskowym. Ogółem ślubowało 154 uczniów, pięciu klas 
pierwszych Liceum.
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Gratulacje z okazji ślubowania i życzenia sukcesów 
w nauce, uczniom klas pierwszych złożył starosta 

staszowski Michał Skotnicki.

Swoją współpracę z Liceum, zarówno w czasie 
pełnienia funkcji wiceministra obrony narodowej, 

jak i obecnie, bardzo wysoko oceniła dyrektor 
Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony 

Informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Świętokrzyskiego Beata Oczkowicz.

W imieniu uczniów klas pierwszych za 
przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii 

ślubowania podziękowała Iga Basińska. 

W imieniu rodziców uczniów przemówił Robert Ojdana.

 Życzenia nowym kolegom złożyli przedstawiciele 
samorządu uczniowskiego.

W pierwszym rzędzie od lewej: dyr. LO Anna Karasińska, dyrektor Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Świętokrzyskiego Beata Oczkowicz, starosta staszowski Michał Skotnicki, szef Sekcji Łączności i Informatyki Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach mjr Jacek Kozakowski, 
zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sandomierzu mjr Zbigniew Turczyniak, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, komendant powiatowy PSP w Staszowie 

bryg. Rafał Gajewicz, dyr. PCPR w Staszowie Anna Ogórek i emerytowany dyr. LO Adam Koziński.

Uczniowie Liceum w programie patriotycznym  
pt. ,,Jest takie miejsce, taki kraj”.
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Łącznie rywalizowało 24 samorzą-
dowców, podzielonych na 3-osobowe 
drużyny, reprezentujące: Starostwo 
Powiatowe w Staszowie, Urząd Miasta i 
Gminy Staszów, Urząd Gminy Rytwiany, 
Urząd Gminy Tuczępy, Urząd Gminy Szy-
dłów – 2 drużyny i Towarzystwo Przyja-
ciół Ziemi Szydłowskiej.  Strzelano na 
odległość 50 m z karabinka sportowe-
go kbks - kal. 5,6 mm, i na odległość 
20 m z pistoletu - kal. 5,6 mm. Każdy z 
zawodników oddał łącznie 6 strzałów 
próbnych i 15 na ocenę. Drużyna mogła 
zdobyć maksimum 450 punktów. Do-
datkowo, w myśl regulaminu, panie za 
uczestnictwo w turnieju otrzymywały 
po 5 dodatkowych pkt.

Zespołowo, z wynikiem 377 pkt., 
zwyciężyła reprezentacja Urzędu Gmi-

Po raz 8. strzelano w Szydłowie

Dla uczczenia 99. rocznicy odzyskania niepodległości, w dniu 10 listopada br., na strzelnicy Szydłowskiego 
Towarzystwa Strzeleckiego, rozegrano VIII Turniej Strzelecki Samorządowców. 

Wśród pań, z wynikiem 123 pkt., triumfowała Dorota Gwizdowska z Gminy 
Rytwiany. Puchary i dyplomy wręczał wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński.

Zespołowo, z wynikiem 377 pkt., zwyciężyła 
reprezentacja Gminy Rytwiany, w składzie, 

od lewej: kierownik Gminnego Zakładu 
Komunalnego Piotr Błąk, dyr. Gminnej 

Biblioteki Publicznej Dorota Gwizdowska 
i wójt gminy Grzegorz Forkasiewicz.

II miejsce, z wynikiem 360 pkt., zajęła 
reprezentacja miasta i gminy Staszów, 

w składzie, od lewej: insp. Aneta Matelska, 
sekretarz Sławomir Mikula i komendant 

Straży Miejskiej Joanna Tutak.

III miejsce, z wynikiem 352 pkt., zajęła reprezentacja Starostwa 
Powiatowego w Staszowie w składzie, od lewej: naczelnik Wydziału 
Promocji Jan Mazanka, członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy i radny 

powiatu Jacek Nowak. Handicap dla pań, przesunął drużynę Starostwa 
z II na III miejsce.

Dyrektor Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Beata Oczkowicz 

została uhonorowana, przez komendanta szydłowskich strzelców Mariana 
Lesiaka, pamiątkową statuetką, wykonaną z odłamka bomby, jaka spadła na 

Szydłów w czasie II wojny światowej. 

Wśród mężczyzn, z wynikiem 139 pkt., zwyciężył przewodniczący  
Rady Gminy Bogoria Maciej Tutak.

ny Rytwiany, w 
składzie: wójt gmi-
ny Grzegorz Forka-
siewicz, kierownik 
Gminnego Zakładu 
Komunalnego Piotr 
Błąk i dyr. Gminnej 
Biblioteki Publicz-
nej Dorota Gwiz-
dowska. II miejsce, 
z wynikiem 360 
pkt., zajęła repre-
zentacja miasta i 
gminy Staszów, w 
składzie: sekretarz 
Sławomir Mikula, 
komendant Straży 
Miejskiej Joanna 
Tutak i insp. Aneta 
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Wyróżnienia proobronne dla starosty

Medal ,,Omnia pro Patria - Wszystko dla Ojczyzny” przyznany przez ppłk. 
Wiesława Locha – szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, 

staroście staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu, podczas ceremonii 
ślubowania uczniów klas pierwszych staszowskiego Liceum, wręczył  

mjr Jacek Kozakowski – szef Sekcji Łączności i Informatyki Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Kielcach.

Medal ,,Omnia pro Patria 
- Wszystko dla Ojczyzny”, 
jakim starosta staszowski 
Michał Skotnicki został 
uhonorowany przez 

ppłk. Wiesława Locha – 
szefa Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego 

w Kielcach.

Srebrnym medalem ,,Za zasługi dla Strzelca”, w 
imieniu Sztabu Związku Strzeleckiego Strzelec, starostę 

staszowskiego Michała Skotnickiego, odznaczył st. insp. ZS 
Marian Lesiak. Medal został wręczony w dniu 10 listopada 

br., po zakończeniu turnieju strzeleckiego na strzelnicy 
Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego.

Uczestnicy VIII Turnieju Strzeleckiego Samorządowców, z okazji Święta Niepodległości, Szydłów,  
10 listopada 2017 roku. 

Matelska. III miejsce, z wynikiem 352 
pkt., zajęła reprezentacja Starostwa 
Powiatowego w Staszowie, w składzie: 
członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy, 
radny powiatu Jacek Nowak i naczelnik 
Wydziału Promocji Jan Mazanka. Wśród 
pań, z wynikiem 123 pkt., triumfowała 
Dorota Gwizdowska z Gminy Rytwiany, 
II miejsce, z wynikiem 119 pkt., zajęła 
Aneta Matelska z Urzędu Miasta i Gmi-
ny Staszów, a III, z wynikiem 109 pkt., 
przypadło komendant Straży Miejskiej 
w Staszowie Joannie Tutak. Wśród męż-
czyzn, z wynikiem 139 pkt., zwyciężył 
przewodniczący Rady Gminy Bogoria 
Maciej Tutak. Taki sam rezultat, po 134 
pkt., uzyskali: członek Zarządu Powiatu 
w Staszowie Jerzy Chudy i inspektor ds. 
promocji w Urzędzie Gminy Szydłów 
Piotr Walczak, jednak w dogrywce, 
strzelając w same ,,10”, zwyciężył Jerzy 
Chudy. Organizatorami turnieju byli 
Urząd Gminy Szydłów i Szydłowskie 

Towarzystwo Strzeleckie, natomiast pu-
chary ufundowali: Wojewoda Święto-
krzyski, Marszałek Województwa Świę-

tokrzyskiego i Wójt Gminy Szydłów. 
Tekst i foto: Jan Mazanka

 i Sylwester Celejowski.

W dniu 10 listopada br., w przed-
dzień 99. rocznicy Odzyskania Nie-
podległości, starosta staszowski Mi-
chał Skotnicki został uhonorowany 
dwoma medalami za szczególny 
wkład pracy i zaangażowanie w dzia-
łalności na rzecz obronności kraju 
i patriotycznego wychowania mło-
dzieży. 

Medal ,,Omnia pro Patria - Wszystko dla 
Ojczyzny” przyznany przez ppłk. Wiesława 
Locha – szefa Wojewódzkiego Sztabu Woj-
skowego w Kielcach, wręczył staroście mjr 
Jacek Kozakowski – szef Sekcji Łączności 
i Informatyki WSW w Kielcach, natomiast 
mjr Zbigniew Turczyniak – zastępca Woj-
skowego Komendanta Uzupełnień w 
Sandomierzu, przekazał list gratulacyjny 
z okazji otrzymania medalu, podpisany 
przez komendanta WKU ppłk. Artura Go-
łębiowskiego.

Z kolei srebrny medal ,,Za zasługi dla 
Strzelca”, przyznany przez Sztab Związku 
Strzeleckiego Strzelec, wręczył staroście 
Michałowi Skotnickiemu st. insp. ZS Ma-
rian Lesiak. Wyróżnienie to przyznano za 
wspieranie Szydłowskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego, dzięki czemu strzelcy - 
uczniowie szkół podstawowych, gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu staszowskiego, każdego roku 
mogą realizować swoje coroczne plany 
działalności, wśród których są: marsze 

szlakami bitew powstań narodowych i 
obydwu wojen światowych, turnieje i 
obozy strzeleckie, także we współpracy 
międzynarodowej, jak również wyjazdy 
na obozy edukacyjne do miejsc szcze-
gólnie zapisanych w historii Polski, m.in.: 
na Grunwald, do Krakowa, Mławy i na 
Westerplatte. W corocznym planie dziel-
ności szydłowskich strzelców są wizyty 
w muzeach związanych z martyrologią 
narodu polskiego, w tym roku były to: 
Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Obozy Koncentracyjne w Oświęcimiu 
i Treblince, a także Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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I Mikołajkowy Międzypokoleniowy Turniej Szachowy
Umiejętność gry w szachy zdo-

bywa się latami. Jest to dyscyplina 
sportowa, która od zawodnika wy-
maga wiele godzin praktycznych 
ćwiczeń oraz myślenia strategicz-
nego. 

W turnieju, który odbył się 3 grud-
nia br. w Liceum Ogólnokształcącym w 
Staszowie, wzięło udział 74 zawodni-
ków z województwa świętokrzyskiego 
i podkarpackiego, a także z zagranicy. 
Turniej został zorganizowany przez: 
Świętokrzyski Związek Szachowy, Sta-
rostwo Powiatowe w Staszowie, Ludo-
wy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy 
LUKKS z Kielc oraz LO im. ks. kard. Stefa- I runda I Mikołajkowego Międzypokoleniowego Turnieju Szachowego o Puchar Starosty Staszowskiego. 

Partię szachów rozegrali ze sobą: starosta staszowski Michał Skotnicki 
i wicestarosta Tomasz Fąfara. 

Podsumowania turnieju dokonała sędzia główny Anna Kot.

Gościem turnieju był m.in., poseł do Parlamentu Europejskiego  
dr inż. Czesław Siekierski, który ufundował nagrodę  - wyjazd do Brukseli,  

dla zwycięzcy w kategorii Junior do lat 18.

Starosta Michał Skotnicki wręcza medale uczestnikom 
najmłodszej kategorii -  Junior do lat 10.

na Wyszyńskiego w Staszowie. Między-
pokoleniowy turniej rozgrywany był 
systemem szwajcarskim. W poszcze-
gólnych 9 rundach, zawodnicy rozgry-
wający partie szachowe, grali ze sobą 
bez względu na wiek. Sędzią głównym 
turnieju była Anna Kot z LUKKS Kielce, 
a sędziami rundowymi: Michał Choina 
- zawodnik klubu szachowego Hetman 
Ostrowiec Świętokrzyski i Jarosław Bem 

z LUKKS Kielce.
Turniej otworzył starosta staszowski 

Michał Skotnicki, który podziękował za-
wodnikom oraz ich rodzinom za liczne 
przybycie oraz życzył wszystkim sukce-
sów, w miłej przedświątecznej atmosfe-
rze. Słowa uznania skierował szczegól-
nie do szachistów grających w najmłod-
szej kategorii wiekowej do lat 10, gdyż 
stanowili oni najliczniejsze grono – 40 

zawodników, wśród których najmłodsi 
mieli zaledwie 5 lat!

 Dyrektor staszowskiego Liceum 
Anna Karsińska podziękowała gościom 
za przybycie w progi szkoły oraz za-
prosiła wszystkich uczestników na po-
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Medale wręcza wicestarosta Tomasz Fąfara.

 Laureaci I, II i III miejsca w kategorii Junior do lat 18 z wręczającymi nagrody i medale.

 Laureaci I, II i III miejsca w kategorii Senior 19+ z wręczającymi 
nagrody i medale.Nagrody odbierają zawodnicy w kategorii Senior 19+.

Na zakończenie 
pamiątkowe zdjęcie 

organizatorów I 
Mikołajkowego 

Międzypokoleniowego 
Turnieju Szachowego 

o Puchar Starosty 
Staszowskiego.

 Laureaci I, II i III miejsca w kategorii Junior do lat 10 z wręczającymi nagrody i medale.

częstunek między rundami, a także do 
zwiedzenia muzeum szkoły.  Miłym ak-
centem turnieju, była runda szachowa, 
zakończona remisem, rozegrana po-
między starostą staszowskim Michałem 
Skotnickim, a wicestarostą Tomaszem 
Fąfarą. Gośćmi turnieju byli, m.in.: po-
seł do Parlamentu Europejskiego dr 
Czesław Siekierski, radna sejmiku woje-
wódzkiego Ewelina Bień, reprezentują-
ca marszałka województwa świętokrzy-
skiego Adama Jarubasa oraz Anna Saj-
kiewicz  - wizytator Świętokrzyskiego 
Kuratorium Oświaty. 

Rozegrany w 9 rundach turniej sza-
chowy, wyłonił zwycięzców w trzech 
kategoriach: Junior do lat 10 – zwycię-
żył Huber Zięba reprezentujący KSz SDK 

Lotnik Mielec, Junior do lat 18 – zwy-
ciężył Jan Choina, reprezentujący KSz 
Hetman Ostrowiec Świętokrzyski oraz 
Senior 19+ - zwyciężył Marcin Graczy-
kowski z klubu szachowego Limbach 
Oberfrohna w Niemczech.

Na zakończenie turnieju, staro-
sta staszowski Michał Skotnicki złożył 
wszystkim życzenia świąteczne oraz 
poinformował uczestników, że od stycz-
nia 2018 r., rusza Powiatowa Szkółka 
Szachowa, w której zajęcia pod okiem 
doświadczonych trenerów, prowadzo-
ne będą w staszowskim Liceum. Staro-
sta zaprosił także wszystkich obecnych 
na II turniej szachowy, który planowany 
jest w maju 2018 r. w Staszowie.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Wolontariusze przez kilka dni na terenie 
szkoły prowadzili zbiórkę pieniędzy i zniczy 
na mogiły zmarłych nauczycieli, pracow-
ników szkoły, na pomniki bohaterów, żoł-
nierzy poległych w Staszowie i okolicach. 
Szczególną troską postanowiono otoczyć 
groby osamotnione, pozbawione opieki 
żyjących bliskich. Cała społeczność szkolna, 
młodzież i dorośli, zaangażowała się w ak-
cję. Nauczyciele składali znicze w miejscach 
pamięci, pani Jolanta Kuryk–Wielguszew-
ska - w Olbierzowicach  przy „Pomnikach  

Powstańców z 1863 
r”., pani Beata Janas - 
w Niekrasowie – „Pa-
mięci piłsudczykom”, 
pan Zbigniew Switek 
- w Połańcu, na „Zbio-
rowej mogile żołnie-
rzy z września 1939 r.”. 
Grupa uczniów pod 
opieką pań: Edyty 
Utnik i Małgorzaty Re-
waj odwiedziła miej-
sca pamięci: w Gole-
jowie „Pomnik Ofiar 
terroru”, w Wiśniówce 
„Pomnik pamięci 

redakcji Odwetu”, w Strzegomiu „Pamięci 
ofiar hitlerowskiego terroru”, w Rytwianach 
„Bohaterskim żołnierzom wojny obronnej 
w 1939 roku oraz wszystkim partyzantom 
walczącym o niepodległą Polskę”, w Mo-
krym „Koniec hitleryzmu”. 

W ostatnich dniach października 
uczniowie z nauczycielami  udali się na 
cmentarz staszowski. Podjęli trud oczysz-
czenia grobów swoich byłych nauczycieli i 
pracowników szkoły oraz tych, przy których 
od lat nikt nie przystaje. Na cmentarzu spo-

Dzień Wszystkich Świętych to czas pamięci o zmarłych, ale też zbiórek 
na renowację nagrobków, płyt, figur i krzyży. Ważne są pieniądze, ale waż-
ne jest też, by pomyśleć o tych, którzy odeszli. Taka myśl towarzyszyła mło-
dzieży z Koła Wolontariusza w Zespole Szkół im. St. Staszica w Staszowie, 
którzy podjęli się przygotowania akcji „Wspomnienie” w nowym roku 
szkolnym. Plan pracy zakładał stworzenie mapy miejsc pamięci poległych 
partyzantów i żołnierzy w najbliższej okolicy, uporządkowanie tych miejsc 
i zapalenie zniczy. 

„Wspomnienie”

BRĄZ dla ZESPOŁU SZKÓŁ w Połańcu

czywają nauczyciele Zespołu Szkół: Kazi-
mierz Asik, Stanisław Flesik, Kazimierz Gór-
nacki, Włodzimierz Kędzierski, Stefan Ma-
zur, Maciej Nadrowski, Nikodem Rowiński, 
Ryszard Skórski, Sylwia Stasińska, Joanna 
Szpak, Stanisława Zarzycka. Po uporządko-
waniu mogił zapłonęły na nich znicze. Pani 
Joanna Gąsior przybliżyła uczniom sylwetki 
zmarłych. W skupieniu i zadumie wysłucha-
liśmy wspomnień o tych, którzy odeszli. 
Zatrzymaliśmy się przy Grobie Nieznane-
go Żołnierza, przy pomniku ,,Poległym w 
Golejowie 1939 roku.”, przy grobach bezi-
miennych i zaniedbanych mogiłach. Li-
stopadowe święto to tradycyjnie kwesta 
na cmentarzu. Przy współpracy ze Stowa-
rzyszeniem PROCIVITAS kwestowało kil-
kunastu wolontariuszy Zespołu Szkół pod 
opieką pani Edyty Utnik. Mało przyjazna 
aura nie odstraszyła młodzieży, która w 
dniach: 31 października - 2 listopada br., 
wytrwale zbierała datki przeznaczone na 
renowację zabytkowych nagrobków oraz 
uporządkowanie terenu zabytkowego 
cmentarza przy kościele św. Bartłomieja 
w Staszowie. Zebrane podczas kwesty 
środki pozwolą na realizację szczytne-
go działania. Wyrażamy wdzięczność  
wszystkim wolontariuszom, ale przede 
wszystkim tym, którzy wsparli, choćby 
najmniejszą sumą tę cenną inicjatywę. 
Cmentarz jest świadectwem naszej spo-
łecznej tożsamości i trzeba o niego dbać. 
W nastroju ciszy i modlitwy uczciliśmy 
pamięć zmarłych, ucząc się szacunku dla 
tego szczególnego miejsca. Dla wszyst-
kich było to duże przeżycie, wspaniała 
lekcja refleksji i wspomnień.

Tekst: Edyta Utnik

Wolontariusze z nauczycielami na staszowskim cmentarzu.

Maciej Kowalski rozmawia z jurorami.

Maciej Kowalski (IVA Technikum 
Elektronicznego) i Jakub Zyngier 
(absolwent LO, AGH Kraków) zdobyli 
brązowy medal w trakcie IWIS 2017 
(International Warsaw Inwention 
Show). Pracą, która zdobyła uznanie 
w oczach międzynarodowego jury 
była: BABCIA w WANNIE, czyli SYS-
TEM BEZPIECZNEJ KĄPIELI”.

Międzynarodowa Warszawska Wysta-
wa Wynalazków IWIS to największe w Pol-
sce międzynarodowe wydarzenie promu-
jące wynalazczość i innowacje. Warszawa, 
co roku gości na wystawie wynalazców 
sponad 25 państw świata, m.in. z Arabii 
Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kana-
dy, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Ukrainy, 
Mołdawii, Tajwanu i oczywiście z Polski. 
Dla nas, nauczycieli pracujących z ucznia-

mi w szkole ponadgimnazjalnej, podsta-
wowym celem jest kreowanie innowacyj-
nych postaw wśród młodzieży. Podczas 
warszawskiej imprezy, swoje osiągnięcia 
prezentują zarówno 
instytuty badawcze, 
uniwersytety i poli-
techniki, jak również 
innowacyjne przed-
siębiorstwa i indy-
widualni wynalazcy. 
Wynalazcy pokazują 
swój dorobek w 20 
kategoriach, poczy-
nając, m.in. od ekolo-
gii i ochrony środowi-
ska przez mechanikę, 

budownictwo, elektronikę oraz przemysł 
włókienniczy i chemiczny, aż do innowa-
cyjnych rozwiązań medycznych.

Tekst i foto: ZS Połaniec
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Gimnazjaliści z Szydłowa 
z wizytą w Starostwie

Łubniccy gimnazjaliści 
odwiedzili Starostwo 

W dniu 11 października br., gru-
pa 30 uczniów Gimnazjum w Szy-
dłowie przyjechała, na zaproszenie 
starosty staszowskiego Michała 
Skotnickiego, do Starostwa Powia-
towego w Staszowie. 

Na zakończenie pamiątkowa fotografia przed 
Starostwem staszowskim

Starosta Michał Skotnicki wyczerpująco i ciekawie opowiadał szydłowskim uczniom, m.in. o zadaniach 
poszczególnych Wydziałów Starostwa.

W gabinecie starosty staszowskiego.

Starosta staszowski Michał Skotnicki zapoznał uczniów z treścią aktu założycielskiego 
Powiatu Staszowskiego, obok radni powiatu: Jerzy Karwasiński i Janusz Bąk.

Dyrektor Gimnazjum w Łubnicach Jolanta Chynek, otrzymała do biblioteki szkolnej,  
kilka pamiętników Władysława Rzadkowolskiego, pt. ,,Staszów w latach okupacji 
hitlerowskiej”, wydanych w czerwcu br. przez Starostwo Powiatowe w Staszowie. 

Podczas środowej wizyty szydłowska 
młodzież, wraz z opiekunami: Urszulą 
Skotnicką i Małgorzatą Boś, zapoznała 
się ze specyfiką funkcjonowania Sta-
rostwa oraz procedurami załatwiania 
poszczególnych spraw urzędowych, o 
czym interesująco opowiadał starosta 
Michał Skotnicki. 

Pobyt uczniów w Staszowie nie ogra-
niczał się jedynie do wykładu, kolejnymi 
jego punktami były, m.in.: zwiedzanie 
Starostwa staszowskiego oraz gabinetu 
starosty, gdzie młodzież chętnie robiła 
sobie zdjęcia.

Tekst i foto: Michał Skrętek 

W dniu 23 listopada br., grupa 34 
uczniów Gimnazjum w Łubnicach, 
wraz  z opiekunami: dyrektor Jolantą 
Chynek oraz nauczycielką matema-
tyki Renatą Wójtowicz, odwiedziła 
Starostwo Powiatowe w Staszowie. 

Łubnicką młodzież na spotkanie zaprosił 
starosta Michał Skotnicki, który wyczerpują-
co wyjaśnił uczniom zasady działania samo-
rządu powiatowego oraz procedury zała-
twiania poszczególnych spraw urzędowych 
w starostwie staszowskim. W spotkaniu z 
młodzieżą uczestniczyli także radni powiatu 
z gminy Łubnice: Janusz Bąk i Jerzy Karwa-
siński. Po wykładzie starosty staszowskiego 
uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do 
zwiedzania Starostwa oraz gabinetu staro-
sty i poszczególnych wydziałów.

Tekst i foto: Michał Skrętek 
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„Ekonomik” we Włoszech

Partnerem projektu była firma Si-
stema Turismo z Potenzy we Włoszech, 
z którą ZSE współpracuje od wielu lat. 
Zasadnicze cele projektu to, m.in.: pod-
niesienie  jakości i efektywność kształ-
cenia, zwiększenie motywacji do nauki 
języków obcych i przedmiotów zawo-
dowych, rozwijanie kreatywności, samo-

W Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie tradycją stało się, że każdego roku grupa 
uczniów wyjeżdża do Włoch, by tam zdobywać nowe doświadczenia, weryfikować swoje mocne i słabe strony. 
Zagraniczne praktyki to nie tylko doskonała okazja do sprawdzenia umiejętności zawodowych poza krajem, ale 
także możliwość nawiązania przyjaźni i poznania nowej kultury. W ubiegłym roku szkolnym „ekonomik” realizo-
wał projekt pt. „Szlifowanie kompetencji zawodowych i społecznych w środowisku europejskim” w ramach Pro-
gramu ERASMUS+. 

Spotkanie w siedzibie Sistema Turismo.

Wycieczka do Wenecji.

dzielności i odpowiedzialności, lepsze 
przygotowanie do wykonywania zawo-
du, wzrost świadomości międzykulturo-
wej.

Projekt był realizowany w dwóch 
etapach. W marcu 2017 r. na miesięcz-
ne praktyki do Rimini wyjechało 30 
uczniów kształcących się w zawodach: 

technik logistyk, technik informatyk i 
technik ekonomista. W maju tego roku 
„włoską przygodę” rozpoczęła młodzież 
ucząca się w zawodach: technik hote-
larstwa, technik żywienia i usług gastro-
nomicznych oraz uczniowie zasadniczej 
szkoły zawodowej (fryzjer, kucharz, pie-
karz, sprzedawca). Beneficjenci projek-
tu realizowali praktyki w restauracjach, 
hotelach, przedsiębiorstwach produk-
cyjnych, handlowych, informatycznych 
oraz firmach branży TSL – transport, 
spedycja, logistyka. W celu zwiększenia 
pewności siebie, osoby, które przeszły 
proces rekrutacji, mogły jeszcze w Polsce 
na kursie języka angielskiego szlifować 
język zawodowy. Natomiast już w Rimini 
uczniowie wzięli udział w intensywnym 
kursie języka włoskiego. Jednym z wielu 
rezultatów  projektu, było umożliwianie 
osobom uczącym się dostępu do tech-
nik, sprzętu, technologii, doświadczeń i 
zasobów innych niż te dostępne w Pol-
sce.

Wyjazd obfitował w wiele atrakcji. 
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Podsumowano i wspominano

Ekonomiści podczas pracy. Karolina z kl. IV B na praktyce, technik hotelarstwa. 
Beata z kl. IV E Technik Żywienia i Usług 

Gastronomicznych.

Monika Trela z kl. III Zasadniczej Szkoły Zawodowej  
o profilu cukiernik. 

Spotkanie podsumowujące włoskie praktyki otworzył 
dyrektor ZSE Jan Ungeheuer. Z prawej, prowadzący 

debatę: Daria Misztal i Dawor Olszewski.

Pobyt na praktykach w Rimini wspominali uczniowie klas o specjalnościach: kucharz - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 
technik: logistyk, informatyk, ekonomista, hotelarstwa oraz żywienia i usług gastronomicznych. Siedzą, od lewej: 
Tomasz Pyszczek, Bartłomiej Mróz, Mateusz Lasota, Aleksandra Jędo, Dominik Ginał, Vladyslava Supron i Kateryna 

Hrishchenko z Ukrainy, Patrycja Jarkowska, Mikołaj Dziewirz, Roksana Sobańska, Agnieszka Ździebło, Wiktoria 
Rusiecka, Angelika Hara i Alicja Winiarska. Z tyłu uczniowie  - uczestnicy projektu, łącznie 60 osób i kierownik projektu 

– zastępca dyrektora ZSE Małgorzata Garczewska. 

Tradycyjna kuchnia włoska okazała się 
ucztą dla ciała, a wycieczki ucztą dla 
ducha. Poza zajęciami praktycznymi, 
uczniowie mieli okazję zwiedzić zabyt-
kowe Rimini, którego historia sięga cza-
sów cesarstwa rzymskiego, najstarszą 
republikę świata - San Marino oraz ro-
mantyczną Wenecję. 

Szkoła, realizując projekt,  również 
wiele zyskała. Wzrósł jej prestiż w regio-
nie, jak również wśród lokalnych praco-
dawców, którzy coraz częściej pytają o 
uczestników wyjazdów zagranicznych i  
chętniej podejmują z nimi współpracę.

 Uczestnicy wrócili do kraju z no-
wym zasobem wiedzy, co przełożyło 
się na wysoką zdawalność egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawo-
dach. Praktyki to ważny rozdział w ich 
życiu. Były okazją, by usamodzielnić 
się i sprawdzić w trudnych sytuacjach. 
Przede wszystkim była to jednak przy-
goda, która bez wątpienia zapadnie 
głęboko w ich pamięci. Na zakończenie, 
oprócz słów uznania, uczniowie otrzy-
mali certyfikaty ukończenia praktyk za-
wodowych.

Tekst i foto: zespół redakcyjny ZSE

W dniu 12 grudnia br., uczniowie 
i nauczyciele Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Staszowie, podsumowali 
w/w projekt zagranicznych prak-
tyk we włoskim Rimini. Spotkanie 
otworzył, wszystkich obecnych po-
witał, a także uczestnikom projektu 
– uczniom i nauczycielom pogratulo-
wał dyr. ZSE Jan Ungeheuer. 

Uczniowie, wręcz z entuzjazmem opo-
wiadali swoje wrażenia, jakie przywieźli z 
pobytu w Italii. Relacje dotyczyły nie tylko 
spraw zawodowych, ale także wynikają-

cych z osobistych kontaktów z kolegami 
i personelem hoteli, restauracji i magazy-
nów, gdzie odbywały się praktyki. Dodat-
kowym powodem, dla którego pobyt we 
Włoszech musiał być udany, był fakt otrzy-
mania przez uczniów z funduszy projektu 
ERASMUS+, prawdziwie europejskiego kie-

szonkowego. A tak praktyki we Włoszech 
podsumowała jedna z uczennic klasy tech-
nikum hotelarstwa: „Był to cudowny pobyt, 
który dał mi możliwość poznania innej 
kultury, ludzi i kraju. Mogłam zobaczyć, jak 
żyją inni Europejczycy, jakie mają podejście 

cd. na następnej str.
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do życia i skorzystać z tego doświadczenia. 
Podczas praktyk w hotelu wiele się nauczy-
łam. Był to przedsmak tego, co czeka mnie 
w przyszłości po skończeniu szkoły i zdaniu 
ostatniego egzaminu zawodowego. W ho-
telu panowała miła atmosfera. Mimo tego, 
że hotelowi goście posługiwali się różny-

mi językami, to nie mieliśmy problemów 
z porozumiewaniem się, a praca była do-
stosowana do naszych możliwości. Rimini 
to piękna, wypoczynkowa miejscowość. 
Dzięki tym praktykom mogliśmy przeżyć 
świetną przygodę, jednocześnie ucząc się.” 

W roku przyszłym, w marcu i w maju, 

staszowski ekonomik rozpocznie ko-
lejne praktyki zagraniczne dla swoich 
uczniów. Życzymy podobnych rezulta-
tów z realizacji projektu, zarówno mery-
torycznych, jak też dotyczących osobi-
stych wrażeń uczestników.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Uczniowie przygotowali potrawy włoskie, na czele z wyśmienitym spaghetti.
W spotkaniu, oprócz uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych, udział wzięli gimnazjaliści z ostatnich 

klas, co być może przyczyni się do kontynuacji ich dalszej nauki, właśnie w ZSE.

W Powiecie Staszowskim
o współczesnych zagrożeniach

Spotkanie otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki. 

Przemawia komendant powiatowy policji w Staszowie 
insp. Leszek Dębowski.  

W  dniu 18 października br., 
w  auli Zespołu Szkół w  Staszowie 
odbyła się konferencja pn. „Powiat 
Staszowski przeciwko  handlowi 
ludźmi”. Była to ostatnia konferen-
cja z tego cyklu w woj. świętokrzy-
skim.

Organizatorem spotkania był Wo-
jewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania 
Handlowi Ludźmi. W  przedsięwzięciu 
uczestniczyli Starosta Staszowski Michał 
Skotnicki, insp. Leszek Dębowski Ko-
mendant Powiatowy Policji w Staszowie 
oraz przedstawiciele PUP Staszów,  In-
spektoratu Pracy w  Kielcach, Anna Kor-
cipa przedstawiciel głównego orga-
nizatora oraz młodzież szkół średnich 
staszowskiego powiatu.

Starosta Staszowski Michał Skot-
nicki w swoim wystąpieniu podkreślił 

społeczne znaczenie organizowania 
takich spotkań. Mówił, że podnosimy 
w ten sposób świadomości mieszkań-
ców. Insp. Leszek Dębowski omawia-
jąc zagadnienia związane z „Handlem 
Ludźmi” przedstawił zarys historyczny 
w  jaki sposób ten problem pojawiał 
się w naszym społeczeństwie. W swo-
im wystąpieniu nawiązał również do 
innych procederów, które w  sposób 
pośredni wiążą się z problemem han-
dlu ludźmi. Komendant nawiązując do 
obchodzonego w  dniu 18 paździer-
nika „Europejskiego Dnia Przeciw-
ko Handlowi Ludźmi” i  podkreślił, że 
dzięki takim spotkaniom świadomość 
naszych mieszkańców a  w  szczegól-
ności młodych ludzi pozwoli na unik-

nięcie takich zagrożeń. 
W  dalszej części asp. szt. Jacek 

Śmistek z-ca Naczelnika WP KPP 
Staszów,  oraz przedstawiciele PUP 
Staszów i  Anna Korcipa, wszystkich 
uczestniczących w konferencji instru-
owali w  jaki sposób postępować aby  
nie narazić się na zagrożenia związane 
z „Handlem Ludźmi”. Wszyscy zebrani 
obejrzeli szkoleniowy materiał multi-
medialny w którym przedstawiono za-
istniałe przypadki handlu ludźmi oraz 
mechanizmy według których działają 
przestępcy. Na zakończenie spotkania 
uczestnicy w  spotkaniu wypełnili an-
kiety ewaluacyjne.

Tekst i foto:  st. asp. Mariusz Domagała 
KPP Staszów
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W  dniu 8 listopada 2017 roku, 
w  Świętokrzyskim Urzędzie Mar-
szałkowskim w  Kielcach, dyrektor 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
w  Staszowie Jerzy Jabczuga, z  upo-
ważnienia starosty staszowskiego Mi-
chała Skotnickiego, podpisał Umowę 
na realizację projektu unijnego w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020r. 

Projekt pod nazwą ,,Wyższa jakość 
w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom 
w infrastrukturę oraz wyposażenie Centrum 
Kształcenia Praktycznego w  Staszowie”, 
został opracowany w Centrum Kształcenia 
Praktycznego przy dużym wsparciu Sta-
rostwa Powiatowego w Staszowie. Projekt 
będzie realizowany w ramach działania 7.4 
Rozwój infrastruktury edukacyjnej i  szko-
leniowej, a  cel szczegółowy działania to 
poprawa dostępności infrastruktury szkol-
nictwa zawodowego oraz szkół. Projekt 
wpisuje się w  ,,Strategię Rozwoju Woje-
wództwa Świętokrzyskiego do roku 2020”, 
a  także w  ,,Strategię Rozwoju Powiatu 
Staszowskiego na lata: 2016- 2025”.

Projekt, którego całkowita wartość 
wynosi 890 tys. 894 zł., zakłada dostoso-
wanie infrastruktury Centrum Kształcenia 
Praktycznego w  Staszowie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz wyposaże-
nie w nowoczesny sprzęt pięciu pracowni 
praktycznej nauki zawodu tj.: pracowni me-
chanika motocyklowego, pracowni samo-
chodowej, pracowni nauki jazdy, pracowni 
elektrycznej oraz pracowni Odnawialnych 
Źródeł Energii. 

Dzięki projektowi, będziemy mogli 
zakupić, m.in.: samochód osobowy oraz 
kompletnie wyposażoną pracownię do 
nauki jazdy wraz ze specjalnymi trenażera-
mi, wyposażenie pracowni odnawialnych 
źródeł energii w urządzenia do obserwacji 
i dokonywania pomiarów parametrów ich 
pracy, kompletne zestawy nowoczesnych 
narzędzi do wykonywania napraw motocy-
kli i samochodów osobowych, podnośniki 
samochodowe, nowoczesne wyposażenie 
stacji diagnostycznej i wiele innych. 

Mam nadzieję, iż pozyskany tą drogą 
sprzęt zapewni uczniom lepsze warunki 
zdobywania wiedzy praktycznej i  teore-
tycznej, nauczyciele uzyskają jeszcze więk-
szy komfort pracy, a pracodawcy powiatu 
staszowskiego grupę młodych, dobrze wy-
kształconych fachowców.   

Jerzy Jabczuga 
dyrektor CKP w Staszowie

Dla jeszcze lepszego 
kształcenia zawodowego

Dzięki dofinansowaniu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, znacznie poprawi jakość 
kształcenia swoich uczniów.
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Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w  Staszowie kontynu-
uje projekt „Dobry start – lepsza 
przyszłość” współfinansowany 
przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Społecznego, 
w  Ramach Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzy-
skiego 2014 – 2020. Uczestnika-
mi projektu są: 24 osoby niepeł-
nosprawne intelektualnie oraz 
ze sprzężonymi schorzeniami, 25 
rodziców zastępczych, a  także 
10 wychowanków rodzin zastęp-
czych.

… dalszy ciąg projektu 
„Dobry start – lepsza przyszłość”

Uczestnicy projektu poznają funkcjonowanie instytucji publicznych.  
Spotkanie u starosty staszowskiego Michała Skotnickiego.

W mieszkaniu treningowym w Sichowie Dużym. W gabinecie u wicestarosty Tomasz Fąfary.

W  ramach realizacji projektu włą-
czanie społeczne i  walka z  ubóstwem 
realizowane są  grupy wsparcia dla 
rodziców zastępczych oraz indywi-
dualne wsparcie psychologiczne 
w  miejscu zamieszkania. Wszystkie 
rodziny zastępcze z  terenu powiatu 
staszowskiego zapewnione mają nie-
odpłatne wsparcie psychologiczne 
i  poradnictwo prawne. Podczas spo-
tkań grup wsparcia, rodzice zastępczy 
omawiają problemy opiekuńczo – wy-
chowawcze występujące z  małolet-
nimi umieszczonymi w  rodzinach za-
stępczych. Przy wsparciu psychologa 
poszukują sposobu wyeliminowania 
występujących trudności. W celu przy-

gotowania  rodziny do lepszego rozu-
mienia dziecka z  zaburzeniami emo-
cjonalnymi, rozwiązywania kryzysów, 
dostarczenia wszechstronnej wiedzy 
w  sprawowaniu opieki nad dzieckiem 
oraz zwiększenia kompetencji społecz-
nych, w miesiącu sierpniu  br.  odbyły 
się warsztaty wyjazdowe dla rodziców 
zastępczych w Kompleksie Wypoczyn-
kowo - Rehabilitacyjnym „Marzenie” 
w Zakopanym, które poprowadzili: pe-
dagog i psycholog.  

W dalszym ciągu, w mieszkaniu tre-
ningowym w  Sichowie Dużym, z  oso-
bami niepełnosprawnymi realizowane 
są treningi: nauki samodzielnego pro-
wadzenia gospodarstwa domowego 

i  kontaktów społecznych. Ponadto, 
odbywają się zajęcia komputerowe, 
zajęcia z  fizjoterapeutą oraz warsztaty 
terapeutyczne z  psychologiem. Celem 
warsztatów terapeutycznych z psycho-
logiem jest doskonalenie umiejętności 
współdziałania i  postrzegania zacho-
wań członków grupy, motywowanie 
grupy do poszanowania i  tolerancji 
wobec innych, radzenie sobie ze zło-
ścią w sytuacjach konfliktowych i trud-
nych. Treningi w mieszkaniu prowadzą: 
trener i  asystent. Jednorazowo w  tre-
ningach równocześnie bierze udział 3 
– osoby niepełnosprawne.    

Ponadto w miesiącu wrześniu  br.  gru-
pa 23  osób niepełnosprawnych i 12 opie-
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Profilaktyka antytytoniowa 
w przedszkolach i szkołach powiatu

W Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie.

Szkolenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

kunów wyjechało do Zakopanego. Pod-
czas pobytu w Kompleksie Wypoczynko-
wo – Rehabilitacyjnym „Marzenie”, odbyły 
się 6 dniowe warsztaty. Uczestnicy pro-
jektu  wzięli udział w warsztatach z psy-
chologiem i animatorem oraz w zajęciach 
regionalnych i kulturalno – oświatowych. 
Osoby niepełnosprawne chętnie uczest-
niczyły w  organizowanych wycieczkach 
krajoznawczych i  do różnych instytucji. 
Zatrudniona kadra merytoryczna  do 
realizacji projektu na bieżąco prowadzi 
monitoring postępu realizacji poszcze-
gólnych działań projektu. 

Tekst i foto: Zbigniew Uss-Wąsowicz

W bieżącym roku szkolnym w przed-
szkolach i szkołach działających na tere-
nie powiatu będą realizowane następu-
jące programy edukacyjne:

1. ,,Czyste powietrze wokół nas” - 
program przedszkolnej edukacji antyty-
toniowej z udziałem rodziców i opieku-
nów, dostosowany do możliwości psy-
chofizycznych dzieci 5 i 6-letnich.

2. „Bieg po zdrowie” – program prze-
znaczony dla uczniów klas IV szkoły pod-
stawowej.

3. ,,Nie pal przy mnie proszę” - pro-
gram edukacji antytytoniowej dla 
uczniów klas I-III szkół podstawowych.

4 ,,Znajdź właściwe rozwiązanie” - 
program profilaktyki palenia tytoniu dla 
uczniów starszych klas szkoły podstawo-
wej i gimnazjum.

 Głównymi celami programowy-
mi jest dostarczenie uczniom wiedzy o 
czynnikach wpływających na zdrowie, 
ochrona dzieci przed szkodliwym wpły-
wem dymu tytoniowego oraz rozwój 
u dzieci i młodzieży umiejętności aser-
tywnych, pomocnych w radzeniu sobie 
w sytuacjach, zwiększających ryzyko pa-
lenia tytoniu. Punktem pierwszym szko-
lenia było wystąpienie powiatowego 
koordynatora programów - pracownika 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Staszowie Doroty Wojna-
rowskiej,  która  dokonała podsumowa-
nia realizacji w/w programów w roku 
szkolnym 2016/2017 oraz przedstawiła 

założenia programowe oraz metodykę 
ich realizacji w bieżącym roku szkolnym. 
Następnie zebrani obejrzeli i wysłuchali 
relacji nauczycieli z przebiegu realizacji 
programów w roku szkolnym 2016/2017 
,,Nie pal przy mnie, proszę” w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Ossali,  przedsta-
wionej przez Urszulę Jońcę oraz „Znajdź 
właściwe rozwiązanie” w Zespole Pla-
cówek Oświatowych w Koniemłotach 
prezentowanej przez Marzenę Boroń. 
Na koniec szkolenia swój wykład i pre-
zentację przedstawiła Jadwiga Zapała 
- specjalista do spraw promocji zdrowia 
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.  
W prezentacji zostały zawarte informa-
cje na temat: szkodliwości dymu tyto-
niowego oraz dymu z e-papierosów na 
organizm człowieka; skutków palenia, w 

Wzorem lat ubiegłych, w dniu 26 października br., odbyło się szkolenie wdrożeniowe nauczycieli i pedagogów, 
realizujących antytytoniowe programy edukacyjne, koordynowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Staszowie. 

tym biernego na rozwój dzieci i młodzie-
ży; najczęściej występujących nowotwo-
rów odtytoniowych oraz zwrócono uwa-
gę na szkodliwość tzw. nowatorskich 
wyrobów tytoniowych, czego przykła-
dem są papierosy bezdymne. Wyroby 
te, na dzień dzisiejszy, nie podlegają 
aktualnym przepisom prawa. Wszystkie 
informacje poparte zostały najnowszy-
mi badaniami  prowadzonymi przez 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii oraz 
danymi z literatury. Nauczyciele otrzy-
mali materiały edukacyjne, pomocne we 
wdrażaniu i realizacji programów oraz 
zostali poinformowani o możliwości sko-
rzystania z materiałów zamieszczonych 
na stronie internetowej PSSE. 

Tekst: Dorota Wojnarowska
Foto: Paulina Majczak
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W dniu 5 grudnia br., w Po-
wiatowym Centrum Sportowym 
w Staszowie, odbyły się zawody 
,,Mali Pływacy”, podsumowują-
ce projekt ,,Umiem Pływać 2017” 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Najmłodszych pływaków uro-
czyście powitał dyr. PCS Andrzej 
Walczowski. Puchary, dyplomy dla 
szkół i upominki dla dzieci biorą-
cych udział w zawodach wręczyli: 
starosta staszowski Michał Skot-
nicki, wicestarosta Tomasz Fąfa-
ra oraz burmistrz miasta i gminy 
Staszów Leszek Kopeć.

Wyniki zawodów: I miejsce - PSP 
nr 3 w Staszowie, czas: 2:23, II miej-
sce - PSP nr 2 w Staszowie, czas: 2:24, 
III miejsce - PSP nr 1 w Staszowie, czas: 
2:25, IV miejsce - PSP w Szczyglicach, 
czas: 3:35, V miejsce - PSP w Szydłowie, 
czas: 3:39, VI miejsce - PSP w Suchowo-
li, czas: 4:44. 

Po raz czwarty Stowarzyszenie 
„Centrum” Sport i Rekreacja, w part-
nerstwie z Powiatowym Centrum 
Sportowym w Staszowie oraz gmina-
mi: Staszów, Szydłów, Bogoria i Osiek, 
przeprowadziło edycję projektu po-
wszechnej nauki pływania „Umiem Pły-
wać”. Projekt realizowano w roku bie-
żącym, od marca do końca listopada, 
z wyłączeniem przerwy wakacyjnej. Z 
bezpłatnej nauki pływania skorzystało 
942 uczniów z klas I - III następujących 
szkół podstawowych: nr 1, nr 2 i nr 3 
w Staszowie, a także z PSP w Czajko-
wie, Koniemłotach, Wiązownicy Dużej, 
Kurozwękach, Mostkach, Smerdynie, 
Szydłowie, Osieku, Suchowoli, Bogorii, 
Jurkowicach, Niedźwiedziu i w Szcze-
glicach. Dotacja przyznana Stowarzy-
szeniu „Centrum” z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki, ze środków Funduszu Za-
jęć Sportowych dla Uczniów, wyniosła 
160 tysięcy złotych. Całkowity plano-
wany koszt realizacji zadania opiewał 
na kwotę 206 tysięcy złotych. W reali-
zację projektu włączyły się także wyżej 
wymienione gminy finansując przejazd 
uczniów ze szkół na pływalnię. Ucznio-
wie korzystali bezpłatnie z 20-sto go-
dzinnych zajęć prowadzonych przez 
instruktorów na pływalni Powiatowego 
Centrum Sportowego w Staszowie.

Tekst: Agata Borycka
Foto: Sławomir Rakowski

Podsumowaliśmy „UMIEM PŁYWAĆ 2017” 

Uczniowie szkół powiatu staszowskiego kibicowali swoim zawodnikom.

Zawody otworzył dyrektor PCS w Staszowie  
Andrzej Walczowski.

Młodzi pływacy ze starostą staszowskim Michałem 
Skotnickim, po wręczeniu dyplomów.   

Uczestnicy w trakcie rywalizacji.
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Pływackie ,,Mikołajki” 

Start dziewcząt na dystansie 50 metrów stylem dowolnym.

Wyróżnienia za największe osiągnięcia dla klubu ,,Delfin Połaniec” w 2017 roku 
otrzymali, od lewej: Natalia Kutz, Łukasz Kutz, Jan Nowak.

Wyróżnienia za największe osiągnięcia dla klubu Centrum Staszów w 2017 roku 
otrzymali, od lewej drugi rząd: Maciej Tarka, Dawid Majsak;  

pierwszy rząd: Kacper Szyszkowski, Irenka Rugała.
Od lewej: Andrzej Walczowski - dyrektor PCS, Ewa Kutz - prezes LKS ,,Delfin Połaniec” 

oraz siostra Dobromiła – dyrektor „Domu Ojca Gwidona” w Pacanowie.

Pamiątkowe zdjęcie zawodników ze św. Mikołajem.

Zawody otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki.

W dniu 6 grudnia br., na pływalni 
PCS w Staszowie, odbyły się miko-
łajkowe zawody pływackie, w  któ-
rych udział wzięli: zawodnicy sek-
cji pływackiej ,,Centrum Staszów” 
i ,,Delfin Połaniec” oraz wychowan-
kowie „Domu Ojca Gwidona” w Pa-
canowie. 

Zawody otworzył starosta staszowski 
Michał Skotnicki. Dzieci w wieku od 5 do 
16 lat, rywalizowały na dystansach 25 i 50 
metrów stylem dowolnym, z podziałem na 
wiek oraz płeć. Dyplomy i medale młodym 
pływakom za miejsca: od 1 do 3,  wręczyli: 
prezes ,,Delfin” Połaniec Ewa Kutz, dyrektor 
Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha 
Świętego w „Domu Ojca Gwidona” w Paca-
nowie  siostra Dobromiła oraz dyrektor PCS 
w Staszowie Andrzej Walczowski. Puchary 
za największe osiągnięcia dla obu klubów 
w 2017 roku, otrzymali: Jan Nowak, Natalia 

Kutz i Łukasz Kutz z ,,Delfina Połaniec” oraz: 
Irena Rugała, Kacper Szyszkowski, Dawid 
Majsak i Maciej Tarka z ,,Centrum Staszów”. 
Na zakończenie wszystkim zawodnikom 

biorącym udział w  zawodach św. Mikołaj 
wręczył paczki.

Tekst: Agata Borycka
Foto: Sławomir Rakowski
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W  niedzielę, 26 listopada br., 
w  Powiatowym Centrum Spor-
towym w  Staszowie, odbył się 
,,Ogólnopolski Sprawdzian Wy-
trzymałości i  Wszechstronności 
w Pływaniu – 11, 12 lat”, który był 
warunkiem dopuszczenia w kolej-
nym roku, do Mistrzostw Polski ju-
niorów 13-letnich. Zawody otwo-
rzył starosta staszowski Michał 
Skotnicki. Świętokrzyski Okręgo-
wy Związek Pływacki reprezento-
wał  Sławomir Długołęcki.  

Rozegrano 
sprawdzian wytrzymałości

Złoto i brąz dla staszowskich zapaśników

W  zawodach wzięli udział zawodnicy 
zrzeszeni w  dziewięciu klubach. „Centrum 
Staszów” reprezentował Bartosz Janecki,  
wychowanek trenera Leszka Tarki, który na 
dystansie 200 m stylem zmiennym (3:19,78) 
zajął 13 miejsce, natomiast na dystansie 
800 m stylem dowolnym (13:46,23) miejsce 
17. Dominowali pływacy KSZO Ostrowiec 

Świętokrzyski, Barakuda Starachowice, 
Korona-Swim Kielce i  MUKS UNIA Busko-
-Zdrój. Zawody dofinansowano ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu 
„Wspieranie organizacji imprez sportowych 
dla dzieci i młodzieży z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej”.

Tekst: Agata Borycka
Foto: Sławomir Rakowski i Leszek Tarka  

Start dziewcząt, 400 metrów stylem dowolnym. Sprawdzian wytrzymałości otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki. 

Drugi od lewej: brązowy medalista Michał Szymański, w środku ze złotym medalem Jakub Wojsa.  
Pierwszy z prawej: trener zapaśników Wiktor Skrobacz.

W  dniach 1 – 3 grudnia br. 
w  Koronowie, zorganizowano 
ostatni w  tym roku Puchar Polski 
Juniorów i  Juniorów Młodszych, 
będący sprawdzianem oraz szansą 
zakwalifikowania się do Kadry Na-
rodowej w  zapasach w  stylu wol-
nym. 

W turnieju wzięło udział blisko 200 
zawodników z 38 polskich klubów.

Pierwszy, historyczny złoty medal 
w  Pucharze Polski Juniorów Młod-
szych, w  kategorii wagowej do 50 kg, 
wywalczył Jakub Wojsa z  Centrum 
Staszów. Równie bardzo dobrze zapre-
zentował się Michał Szymański, zdoby-
wając brązowy medal w  kategorii wa-
gowej do 55 kg. Wśród Juniorów do lat 
20, wysokie lokaty wywalczyli również: 
Norbert Ogórek - zajmując 10. miejsce 
w  kategorii wagowej do 85 kg oraz 
Klaudiusz Sobienia - 11. w  kategorii 
wagowej do 69 kg. 

Tekst: Wiktor Skrobacz
Foto: archiwum 
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W rywalizacji wzięło udział 6 drużyn, reprezentujących: Starostwo Powiatowe w Staszowie, Urząd Miasta i Gminy Staszów, Urząd Miasta i Gminy Połaniec,  
Urząd Miasta i Gminy Osiek, Urząd Gminy Rytwiany i Urząd Gminy Szydłów.

Starostwo Powiatowe w Staszowie vs. Urząd Miasta i Gminy Połaniec.

Również i w tym roku, I miejsce zdobyła drużyna Urzędu 
Miasta i Gminy Połaniec. II miejsce zajęła drużyna Gminy Szydłów.

Puchar dla reprezentacji Powiatu Staszowskiego z rąk starosty  
Michała Skotnickiego odbiera wicestarosta Tomasz Fąfara.

Święto niepodległości na sportowo
Uroczyste obchody 99. roczni-

cy odzyskania niepodległości, jakie 
odbyły się 11 listopada br. na sta-
szowskim Rynku, miały także dal-
szą, sportową odsłonę.

O godz. 15:00, w Powiatowym Cen-
trum Sportowym rozpoczęto „Halowy 
Turniej Piłki Nożnej Samorządowców o 
Puchar Starosty Staszowskiego”.

Była to II edycja tego sportowego 
wydarzenia, które w hali PCS zgroma-
dziło wielu miłośników piłki nożnej, 
żywiołowo dopingujących swoich 
faworytów. Wśród zaproszonych go-
ści byli, m.in.: burmistrzowie i wójto-
wie miast i gmin oraz gmin powiatu 
staszowskiego, a także radni i pracow-
nicy samorządowi. W turnieju udział 
wzięło sześć drużyn, reprezentujących: 
Starostwo Powiatowe w Staszowie, 

Urząd Miasta i Gminy Staszów, Urząd 
Miasta i Gminy Połaniec, Urząd Miasta 
i Gminy Osiek, Urząd Gminy Rytwiany i 
Urząd Gminy Szydłów.  I miejsce w Tur-
nieju zdobyła drużyna Urzędu Miasta i 
Gminy Połaniec, II drużyna Urzędu Gmi-
ny Szydłów, a III miejsce reprezentacja 
Starostwa Powiatowego w Staszowie. 

Najlepszym bramkarzem turnieju zo-
stał grający w drużynie Szydłowa Piotr 
Walczak, królem strzelców Zbigniew 
Uss-Wąsowicz ze Starostwa Powiatowe-
go w Staszowie, a najlepszym piłkarzem 
Jakub Walas z drużyny miasta i gminy 
Staszów.  

Tekst i foto: Michał Skrętek 



56 POWIAT STASZOWSKI - nr 69 - grudzień 2017r.

Utracone dzieciństwo, wspomnienia z zesłania
Swej ukochanej Mateńce, oraz zmarłym w czasie podróży: trzyletniemu bratu Edziowi i półrocznej siostrze 

Lucynce, a także milionom Polaków: zagłodzonym na śmierć, zakatowanym i prześladowanym na ,,nieludzkiej 
ziemi” – wspomnienia te poświęcam. 

Stanisław Zecer 

Odcinek 4, ostatni

Jesienią 1942 roku, nie bez przygód, wyjechaliśmy z Su-
chandy do kołchozu im. Stalina. W Suchandach zimową porą 
groziła nam śmierć głodowa lub zjedzenie przez wilki. Nawet 
letnią porą były przypadki, że wilki atakowały i zjadały samot-
nych ludzi. Podczas naszego pobytu w Suchandach, pod ko-
niec lipca, około dwa kilometry od brygady, w czasie dnia, dwa 
wilki zamordowały młodą kobietę. Niewiele jej zdążyły zjeść, 
gdyż cicho nadszedł myśliwy. Jednego wilka zastrzelił ze swej 
jednorurki, a drugi wilk uciekł. Mówił nam, że z pewnością 
mniej niż pół godziny przed jego nadejściem, ta kobieta zosta-
ła zagryziona. Była to Rosjanka z sąsiedniej brygady. 

szczęście. Był wolny wóz z koniem. Kierownik, Rosjanin, był 
dobrym człowiekiem i natychmiast kazał furmanowi jechać z 
nami. Mama cały czas niepokoiła się o siostrę i prosiła furmana 
o szybką jazdę. Niepokój mamy był uzasadniony. W tamtych 
wojennych niespokojnych czasach kradzieże i bandytyzm były 
na porządku dziennym. Mógł ktoś być zamordowany nie za 
smoking, garnitury czy wykwintne szaty, lecz za podniszczoną 
nieco lepszą zwykłą polską odzież, którą miał na sobie. Po wielu 
godzinach rozstania z ulgą ujrzeliśmy Poleńkę siedzącą na to-
bołach. Po szybkim załadunku i dobrej jeździe, już bez przygód 
dotarliśmy przed wieczorem do kołchozu. Przydzielono nam 
kwaterę w domu chaziajki Zimichy. Dom ten składał się ze spo-
rej sieni i dużego pokoju, mniej więcej 30 metrów kwadrato-

wych. Tej zimy, mieszkało nas Polaków 
w tym domu, razem około dwadzieścia 
osób. Najbardziej zapamiętałem panią 
Irenę i panią Kneciową, bo ich powolną 
śmierć, wiosną 1943 roku, przeżywali-
śmy wiele dni. 

W 1943 roku już nie mieliśmy odzie-
ży i nic innego do sprzedania lub za-
miany na żywność. Ja w ciągu pięciu lat 
zesłania, miałem możliwość zjeść trzy 
lub cztery jabłka. Płody tej urodzajnej 
ziemi jedliśmy nieco więcej razy, lecz 
nigdy do syta. W czasie całego pobytu 
na zesłaniu tylko trzy razy kupiliśmy 
ziemniaki. Jednego razu było ich około 
dziesięciu kilogramów, pozostałe dwa 
razy, dużo mniej. Mama i wielu innych 
ludzi, chodzili nocami wielokrotnie za 

góry, na agarodnoju – gospodarstwo 
ogrodnicze, kraść warzywa i jarzyny. 

Czas szybko mijał. Jesienne wiatry, 
wiejące nieraz bez przerwy wiele dni, 

stawały się coraz chłodniejsze. W powietrzu czuć było zbliża-
jącą się nieuchronnie zimę. Kończyła się większość prac polo-
wych. Dla Rosjan była jeszcze praca w magazynach, w mastier-
skoje – w warsztatach, w małocznoj – mleczarni, przy naprawie 
sprzętu rolniczego i wielu innych miejscach. Lecz dla zesłań-
ców: Polaków, Gruzinów, Niemców i innych kończyła się stała 
praca i ściśle z nią związane codzienne utrzymanie. Najbardziej 
jaskrawo przejawiało się złe traktowanie nas Polaków przez Ro-
sjan poprzez dyskryminowanie i wręcz potworne oszukiwanie 
przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju prac. W bardzo wielu 
przypadkach prowadziło to niechybnie do śmierci głodowej. 
Sądzę, że połowa naszej rodziny przeżyła tę okrutną gehennę 
zesłania tylko dzięki temu, że Mama była osoba energiczną, 
umiejąca się znaleźć w każdej sytuacji życiowej. Była wesoła, 
silna i pracowita. Rosjanki polubiły Mamę. Nazywały Mamę Po-
laczka Kuczerawaja. Nazwa pochodziła od ciemnych, bardzo 
bujnych włosów układających się w kędziory i przechodzących 

W naszej okolicy wilki stanowiły śmiertelne zagrożenie. 
Zagryzały nie tylko inwentarz, ale także i ludzi.

Letnią porą łączność głównego kołchozu z odległymi nie-
raz o 60-80 kilometrów brygadami była normalna, ale zimą, w 
zależności od opadów śniegu i mrozów, niejedna brygada była 
odcięta od świata przez kilka miesięcy. Ludzie w takiej bryga-
dzie, jeśli nie mieli możliwości kraść i jeść państwowe barany, 
kozy czy krowy, to musieli umrzeć z głodu. Nie mieli ani gra-
ma mięsa, kaszy, zboża, jakichkolwiek przypraw, a częstokroć, 
gdy byli długo odcięci od zaopatrzenia, to tygodniami nie mieli 
nawet soli. Do kołchozu im. Stalina wyjechaliśmy z Suchandy 
arbą zaprzężoną w jednego konia. Arba jest to pojazd w for-
mie skrzyni na dwóch kołach. Nie posiada żadnych resorów. 
Nasz dobytek zmniejszył się niepomiernie, więc swobodnie 
mieściliśmy się wszyscy w tej skrzyni, razem z furmanem. Po 
ujechaniu około dwu kilometrów złamało się koło. Trzeba było 
wszystko wyładować w pół drogi u stóp wysokich gór. Siostra 
Pola pozostała pilnować naszego skromnego dobytku. Kazach 
wrócił arbą na jednym kole do Suchandy. Ja z Mamą poszliśmy 
w stronę kołchozu Stalina do najbliższej brygady. Mieliśmy 
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w ładne fale na kark. Mama zazwyczaj miała włosy splecio-
ne w potężny warkocz, który na karku miał grubość ramienia 
mężczyzny. Długość włosów była poniżej pasa. Mama, ani ja 
z siostrą w ciągu tych pięciu lat poniewierki nie otrzymywali-
śmy od władzy radzieckiej, ani od Związku Patriotów Polskich 
( Wanda Wasilewska  i spółka ), ani z Czerwonego Krzyża choć-
by jednego rubla zasiłku, darmowej żywności, najlichszego 
obuwia, jakąkolwiek część ubrania lub bodaj jedną roboczą 
rękawicę. Skromną odzież otrzymaliśmy w maju 1946 roku w 
Otarze, na kilka dni przed przyjazdem do Polski. Nie chciano 
nas wypuścić z bolszewickiego raju w stroju Adama i Ewy. Na 
rozdzierające serce krzyki rozpaczy oszukanych i wyzyskanych 
do granic okrucieństwa ludzi, którym z całą jaskrawością staje 
przed oczami nieuchronna długa głodówka, na końcu której 
jest następująca w męczarniach pewna śmierć głodowa – od-
powiedź spasionych predsiedatieli – przedstawicieli lokalnej 
władzy i pomniejszych pachołków była niezmienna: „no tiepier 
żywutie po siebia” - ,,radzcie sobie sami”. Kto nie miał nic do 
sprzedania ani do wymiany – bo niestety nie wszystkim Pola-
kom bolszewicy pozwalali coś wziąć ze sobą na wygnanie, nie 
potrafił ukraść lub nie miał szczęścia i złapano go na kradzieży 
czegokolwiek, ten już nigdy nie zobaczył wytęsknionej przez 
nas Ojczyzny. Ile milionów Polaków głodowało w tym najwięk-
szym i bogatym kraju i ilu z nich nie ujrzało więcej swej uko-
chanej Ojczyzny, lecz usiało swymi wychudzonymi ciałami, czy 
raczej szkieletami niezliczone obszary od Bugu po Władywo-
stok, od tundry i wiecznej zmarzliny po niebotyczne góry Ałtaj, 
graniczące z Chinami, tego nigdy się nie dowiemy. 

Na przedwiośniu 1944 roku zmarło kilka osób z głodu. Tego 
roku z Polaków nikt nie zmarł. Było nas obecnie w kołchozie 
osiem osób Polaków. Nas troje i p. Listwonów pięć osób. Już 
wiele miesięcy temu najstarsi synowie p. Listwonów Janek i Te-
lesfor zostali powołani do Armii Ludowej. Obydwaj brali udział 
w walkach pod Lenino, mówili potem, że bardzo krwawych. Od 
chwili powołania ich do komunistycznej Armii dla całej pozo-
stałej rodziny p. Listwonów widmo śmierci głodowe oddaliło 
się. Miesiąc w miesiąc regularnie aż do końca zesłania otrzymy-
wali zapomogi żywności. Nasza rodzina ledwie dociągnęła do 
przedwiośnia i pierwszego masaku, tj. zbierania na polach po-
czerniałych kłosów po zimie. Przy końcu głodówki nie jedliśmy 
ponad tydzień dosłownie nic. Gdy się spuściło nogi z barłogu, 
to siedząc latały płatki przed oczami i był szum w uszach. Gdy 
się próbowało stanąć na nogi, to człowiek tracił równowagę i 
przewracał się.

Wiosną 1944 roku nasz dobytek wywieziony z Polski w dniu 
20 czerwca 1941 roku na wielkim wozie parokonnym załado-
wanym ponad miarę skurczył się do pierzyny już z połataną 
poszwą, kilku strzępów szmat imitujących jedyne prześciera-
dło, małą chusteczkę na głowę, starą połataną koszulę, jedną 
niebieściuchną bluzkę, krótki kożuszek z owczej skóry z ob-
szyciem przy rękawach i dookoła dołu, z przodu i na rękawach 
wyszywany kolorowymi nićmi. Buty po Tatusiu – oficerki już 
nadwyrężone zębem czasu, bo nie były całkiem nowe przed 
zesłaniem, a Mama w nich chodziła przez wszystkie zimy na ze-
słaniu. Ani razu nie były konserwowane pastą czy wazeliną, bo 
w Rosji nie było tych rzeczy. Polska jeszcze była bielizna osobi-
sta w strzępach, oczywiście na sobie. Sukienki już mamusia nie 
miała żadnej, wszystkie przejedliśmy. Jedyna spódnica ufar-
bowana na brązowy kolor była z kradzionego worka. Siostra 

posiadała jedną połataną koszulę, jedną lichą bluzkę i spód-
nicę uszytą z kradzionego worka. Ja miałem z polskich rzeczy 
jedynie spodenki. Ta zima była najtragiczniejsza dla naszej już 
zredukowanej o połowę rodziny. Ja i siostra poszliśmy po raz 
pierwszy zeszłej jesieni do ruskiej szkoły, a obecnie już od kilku 
tygodni nie chodziliśmy, bo najpierw mieliśmy kurzą ślepotę, 
zawroty głowy, a następnie przewracaliśmy się z głodu. Mama 
była tak wycieńczona, że bała się iść na zimowisko owiec i by-
dła po padlinę, bo kto w porze dziennej nie wrócił do domu, 
tego zazwyczaj zjadały wilki. Nie było komu dostarczyć umie-
rającej z głodu rodzinie trochę padliny. Nastała okropna gło-
dówka trwająca bez spożywania niczego ponad dwa tygodnie. 
Mama dopóki mogła utrzymać się na nogach, to zwlekała się 
z barłogu, nabierała śniegu sprzed lepianki i ugotowała nieco 
wrzątku. Jakże bezcenny, ratujący życie był ten opał w formie 
kiziaku i kuraju, tj. wyschniętego łajna, przeważnie krowiego 
lub wielbłąda.

Wyschnięty szkielet Mamusi, nie mogący nie tylko ustać na 
nogach, lecz i przewracający się w pozycji siedzącej nie mógł 
już nam ugotować odrobiny wody ze śniegu. Leżące trzy ko-
ściotrupy oczekiwały spokojnie na niechybną śmierć, modląc 
się tylko żarliwie do Pana Boga i Matuchny Przenajświętszej, 
aby przez nasze cierpienia zostały nam odpuszczone nasze 
winy. Leżąc na śmiertelnej pościeli dwadzieścia cztery godziny 
na dobę w półśnie jak w majakach śniły się nam smakowite po-
siłki, cudnie upieczone, rumiane bliny, smaczne chrupiące bu-
łeczki, wykwintne obiady i wielkie ilości pachnącego pieczywa. 
Po obudzeniu się z przedśmiertnej drzemki powrót do rzeczy-
wistości był szokujący i okrutny. Pod koniec naszej tragicznej 
głodówki już nas nie bolał pusty żołądek przyschnięty do krzy-
ża. Opanowuje wtedy człowieka odrętwienie i otępienie. Pan 
Bóg choć nas doświadczył, to jednak czuwał jeszcze nad naszą 
rodziną. Jak już wspomniałem, lepianka nasza była pierwszą 
przy szosie po lewej stronie patrząc w kierunku Otary. W szes-
nastym lub siedemnastym dniu naszej całkowitej głodówki 
jechał z Otary samochód załadowany pszenicą. Około stu me-
trów od naszego domu, pomiędzy małocznoj ( mleczarnią ), a 
naszą częścią kołchozu znajdował się jar suchy omal cały rok, 
a pełen burzliwej wody podczas wiosennych roztopów. Dro-
ga ponad jarem przebiegała po przepuście o dużej średnicy. 
Jednocześnie był tam dość ostry zakręt. Zimową porą tworzyły 
się tam na drodze potężne zaspy. W jednej z nich utknął ten 
Studebekier wiozący cały ładunek pszenicy. Choć wkoło było 
kilka lepianek w niewielkiej odległości, on minął dwie i Pan 
Bóg skierował kroki tego kierowcy do naszej małej chatynki. 
Pchnął imitację drzwi, powypadały snopki kuraju, strzępy i 
kłęby starych rozlatujących się szmat i stanął pośrodku młody 
blondyn, przystojny i miły człowiek. Bacznie rozejrzał się woko-
ło po puściuteńkich biednych kątach i w lot zrozumiał, że my 
już leżymy na głodowej, śmiertelnej pościeli. Na kilka krótkich 
pytań Mamusia odpowiedziała z wysiłkiem i trudem. Wyszedł 
do samochodu. Wrócił po kilkunastu minutach pozornie z ni-
czym, bo jeszcze był dzień na dworze. Wiedział dobrze o tym, 
że ruski człowiek choć sam już zdycha z głodu, to jeszcze może 
zakablować innego i zgotować mu bezterminowy łagier. W 
kieszeniach miał pełno pszenicy. Rozniecił ogień z nieocenio-
nego kiziaku, przyniósł pełen gar śniegu i postawił na kuchni. 
Śnieg w garnku topił się powoli, w izdebce rozchodziło się bło-
gie ciepło, a on tymczasem we wskazanej przez Mamę stępce 
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miażdżył dwie garście pszenicy. Po dokładnym zmiażdżeniu 
wrzucił je do wrzątku. Wszystkie te czynności robił szybko i 
zwinnie nucąc cichutko jakąś smętną melodię. Po ugotowa-
niu rzadkiego kleiku wlał do wskazanej starej i poobijanej z 
dziurami zatkanymi szmacianymi gałgankami miski pół litra 
kleiku. Postawił na glinianej podłodze, aby nieco przestygło. Z 
pewnością wiedział, że ludzie umierający z głodu zatracą cał-
kowicie rozum i w ogóle nie panują nad swoją wolą. Choć mło-
dy, był to mądry człowiek, przygotowany do życia w tamtych 
okrutnych czasach i umiejący sobie radzić w każdych trudnych 
warunkach. Podał nam na barłóg ciepły, rzadki kleik, pomógł 
każdemu z nas zająć pozycję siedzącą, podał łyżki drewniane, 
bo już tylko takie mieliśmy. W mgnieniu oka jedno przed dru-
gim opróżniliśmy miseczkę. Prosiliśmy o resztę kleiku z garn-
ka, on jednak żartował, śmiał się, opowiadał nam różne rzeczy, 
aby nas zająć, ale kleiku nie dał. Dopiero po upływie może dwu 
godzin, zjedliśmy również łapczywie pozostałą nieco większą 
ilość kleiku. Nasz Anioł Stróż wyszedł, mówiąc, że wróci nie-
bawem. Przyszedł po upływie krótkiego czasu dźwigając pod 
pachą swoją kurtkę wypełnioną pszenicą. Mniej ryzykował, bo 
na dworze było już ciemno. Wysypał ją do kufra. Pożegnał się 
z nami, życząc nam szybkiego powrotu do zdrowia. Pszenicy 
było z pewnością kilkanaście kilogramów. 

bez linii, w linie i w prostą kratkę. Poza tym było w niej masę 
kredek i ołówków. Pisaliśmy i rysowaliśmy z Lońką całymi go-
dzinami. Jedna z dalszych Rosjanek otrzymała potężną paczkę 
materiału. Było to pół beli cienkiej jasnej wełenki. Z pewnością 
żaden z tych dwu Rosjan, którzy jednocześnie złapali w swe 
pazury gdzieś w grabionym sklepie tę belę materiału nie był 
cieślą, bo bela materiału była przecięta siekierą, a nierówności 
i strzępy rąbania miały po pięć centymetrów.

Jesienią pogłoski o zakończeniu zesłania i bliskiego powrotu 
do umiłowanej Ojczyzny nasiliły się mocno. W grudniu, gdy już 
były silne mrozy i obfite śniegi siostrę Polę i mnie zabrano saniami 
zaprzężonymi w konie do Polskiego Domu Dziecka do Otary. Ja z 
wrażenia zapomniałem się pożegnać nie tylko z Kolą Łukjanem i 
innymi kolegami, lecz nawet z Lońką Siemionem, swym serdecz-
nym przyjacielem. Po moim odjeździe przyszedł jak zwykle do nas 
i spytał zdziwiony: „Ciocia, a kuda Stasik?”. Gdy Mama mu powie-
działa, że wyjechałem do Otary, i że już nigdy nie wrócę, rozpłakał 
się i wyszedł ze smutnie pochyloną głową. Ilekroć wspominam 
te słowa Mamusi, miałem chęć napisać list do niego, ale dobrze 
znając warunki zniewolenia panujące w Rosji, nie chciałem nigdy 
narazić swego serdecznego druha na podejrzenia, inwigilację lub 
być może nawet na zesłanie i poniewierkę. Jechaliśmy do Otary 
kilka godzin. Zbliżał się zmierzch krótkiego zimowego dnia. Nocą 

było niebezpiecznie podróżować, bo napa-
dały watahy wilków. Konie były zmęczone, 
bo większość drogi to był kopny śnieg. Mniej 
więcej w pół drogi do Otary, jak kończyły się 
strome góry, stało kilka domów. W jednym z 
nich nocowaliśmy ja z siostrą i woźnica. Pola 
wyciągnęła zawinięte w gałganek całe na-
sze zaopatrzenie żywnościowe, to jest kilka 
garści prażonej kukurydzy, z trzydzieści dkg. 
Podała mi do ręki, a mnie wysunął się jeden 
z rogów szmatki, bo nie była związana i cała 
zawartość rozsypała się po podłodze. Nie 
przynaglany przez nikogo zgarniałem i zbie-
rałem błyskawicznie ziarna kukurydzy wraz 
z siostrą, bo dwoje nieco młodszych od nas 
dzieci zbierało zwinnie i szybko ziarna ku-
kurydzy i natychmiast to zjadali. Ich rodzice 
przyglądali się obojętnie. Część odzyskane-
go skarbu zjedliśmy popijając wodą, a część 
pozostawiła siostra na jutro, chowając przy 
sobie. Następnego dnia po kilku godzinach 
jazdy na równinnym stepie ukazała się Otara. 
Było to nieduże miasteczko, lecz większe od 
Krasnogorki, ze sporą stacją kolejową. Polski 
Dom Dziecka mieścił się na południowym 
skraju miasteczka. W trzy strony rozciągały 
się bezkresne stepy. Był to dość duży dom 
o kilku pomieszczeniach, kryty trzciną. Od 
strony południowej była niska weranda z 
desek wzdłuż całego domu. W dwuch dość 
dużych pomieszczeniach były ustawione 

drewniane łóżka, w których było bardzo skąpo słomy. Słomiana 
poduszka również była płaska, bo nie było słomy, choć w okolicz-
nych kołchozach palono jej co roku olbrzymie ilości. Prześcieradło 
z płótna workowego i jeden cienki koc były całym wyposażeniem 
łóżka. Dla niejednego z nas małych zesłańców to twarde łóżko, o 

Rosjanin, nasz Anioł Stróż, nie tylko ugotował nam konającym z głodu pierwszy 
od wielu dni kleik z pszenicy, ale także kiedy się ściemniło, przyniósł spory jej zapas, 

który wystarczył do wiosny. 
Uratował nas troje od niechybnej śmierci głodowej.

W trudzie i znoju upłynęło nam lato i jesień 1945 roku, już 
drugi rok przychodzi wiele paczek do rodzin krasnoarmiejców. 
Ojciec mego przyjaciela, Lońki Siemiona przysłał kilka paczek. 
Ja z Lońką cieszyliśmy się najbardziej z  jednej paczki. Duża ta 
paczka o wadze kilkunastu kilogramów zawierała sam papier 
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trzycentymetrowej warstwie słomy na deskach, było i tak wyśmie-
nitym spaniem. Niejeden wcześniej sypiał w barłogu z kuraju lub 
na gołym najczęściej zimnym piecu. Jedynie wszy, nieodłączne i 
zbyt wierne towarzyszki życia wszystkich zesłańców, uprzykrzały 
nam życie. Jeszcze gorszą plagą pogłębiającą naszą beznadziejną 
wegetację były roje pluskiew zamieszkujących cały drewniany dom 
i nasze łóżka. Do wszystkich pomieszczeń wchodziło się z werandy. 
W jednym pokoju mieszkały dziewczęta, a w drugim my chłopcy. 
Jedno pomieszczenie było kuchnią, magazynem i stołówką. W jed-
nym urzędowała i mieszkała kierowniczka, miła pani Stojanowska. 
Pozostałe pomieszczenie zajmowały dwie kucharki. Było nas w tym 
Domu Dziecka około trzydziestu osób, w wieku od dziesięciu do 
piętnastu lat. Jednego razu był niemiły incydent związany z brakiem 
słomy w łóżkach, a co się z tym wiąże dotkliwym chłodem podczas 
spania. W kilka tygodni po naszym przyjeździe do Otary, pod ko-
niec stycznia 1946 roku, przyjechał jakiś Kazach saniami, w jednego 
konia, obficie wyłożonymi słomą. Sanie stały czterdzieści metrów 
od nas. Po nastaniu zmierzchu, starsi chłopcy i my mali chudeusze, 
zabiedzone głodomory, po kilka garści, poprzenosiliśmy słomę z 
sań do swych łóżek. Przyszedł Kazach do pustych sań i po rozpro-
szonej słomie bez trudu doszedł złodziei. W gwałtownych słowach 
kazachsko-ruskich dopominał się zwrotu słomy. Nie tylko ja, lecz i 
inne dzieci znały wtedy wiele zdań i wyrazów kazachskich. Słysząc 
krzyk i wrzawę przyszła pani Stojanowska. Po naświetleniu sprawy 
każdy z nas, kto wziął choć jedną garsteczkę słomy musiał oddać. 
Kazach odjechał wraz z naszymi wszami i pluskwami klnąc jeszcze 
głośno po drodze. My wszyscy do końca zimy, marzliśmy okrop-
nie śpiąc omal na gołych deskach. Ja, pomny przestróg i nalegań 
Mamusi, abym bez żenady upominał się o zaspokojenie dokuczli-
wego głodu, dosłownie codziennie, jak nie panią Stojanowską, to 
kucharki prosiłem o cokolwiek do zjedzenia. Na tyle byłem znanym 
głodomorem, że gdy pani Stojanowska spotkała Mamę, która przy-
jechała do Otary w maju 1046 roku wraz z innymi Polakami, pytała 
Mamusię czy ja nie mam jakiegoś schorzenia? Mama uspokoiła pa-
nią Stojanowską, mówiąc jej, że sama nakazała mi upominać się o 
jedzenie. Niestety, my wszystkie dzieci z Domu Dziecka w Otarze 
w maju 1946 roku, podobni byliśmy do kościotrupów odzianych w 
łachmany i potwornie zawszonych. 

Lekcji w normalnym znaczeniu tego słowa nie mieliśmy nigdy. 
W żadnym pomieszczeniu nie było jakichkolwiek przedmiotów 
szkolnych. Nie było nigdzie oświetlenia, jedynie pani kierowniczka 
posiadała lampę naftową. W żadnym z pomieszczeń nie było sto-
łów i krzeseł. W pokoju dziewcząt i w naszym, oprócz gęsto stoją-
cych łóżek, nie było najmniejszego mebla. Siedzieć mogliśmy na 
łóżkach, a każde z nas, cały swój „majątek” nosiło na zawszonym 
grzbiecie. Sądzę, że pani Stojanowska była osobą wykształconą. 
Kierowniczka nie zajmowała się nami codziennie. Miała na głowie 
z pewnością wiele spraw związanych z funkcjonowaniem Domu 
Dziecka, w tych nienormalnych i trudnych czasach wojennych. 
Często wieczorami siedzieliśmy wszystkie dzieci po ciemku w jed-
nym z pomieszczeń z panią Stojanowską. Opowiadała nam wiele 
ciekawych rzeczy o Polsce. Innego wieczoru śpiewaliśmy Polskie 
piosenki, uczyła nas dodawania i odejmowania, mnożenia i dziele-
nia, oczywiście wszystko w pamięci, bo chociażby było oświetlenie, 
to nikt nie posiadał zeszytu, ani nikt nie miał czym pisać. Siedzie-
liśmy na łóżkach, dziewczęta i chłopcy, i pilnie chłonęliśmy każde 
słowo pani Stojanowskiej. Ja do chwili obecnej pamiętam niektó-
re piosenki wtedy śpiewane, pomimo upływu prawie pół wieku. 
Wszyscy chłopcy z powodu wiernie towarzyszącej nam wszawicy, 

byli ostrzyżeni na zero. Bardziej cierpiały dziewczyny, bo wówczas 
nie tylko o środki insektobójcze było trudno, lecz nawet nie było 
zwykłej nafty. Jak mieszkaliśmy w Domu Dziecka w Otarze, to nie-
którzy z nas zawierali znajomości z rosyjskimi dziećmi. W grupie ła-
twiej było nie tylko nazbierać, ale i ukraść z wagonu ładnego węgla. 
Miejscowe dzieci żartowały widząc przetaczane składy po torach. 
Gdy skład toczył się z zachodu, dzieci ciężko sapały udając lokomo-
tywę i wolno wołały: ,,Sało, miaso, sało, miaso”. Jadący ze wscho-
du, był witany gwizdkiem i dzieci wołały szybko: ,,krupka, spiczki, 
krupka, spiczki”. Gdy stopniały śniegi i ociepliło się, to moja siostra 
Poleńka nie mogła już wytrzymać okropnej wszawicy na całym cie-
le. Nie powiedziała nikomu ani słowa, nawet mnie. Poszła na pie-
szo czterdzieści kilometrów do kołchozu im. „Stalina” przez stepy, 
postrzępione góry i dzikie wąwozy wąskimi, krętymi ścieżynkami, 
bo znaliśmy skróty. Po wielu godzinach marszu dotarła szczęśliwie 
do Mamy. Oczyściła ją Mama z robactwa i następnego dnia, okazyj-
nym samochodem powróciła do Otary. Nie zapytał się nikt gdzie się 
podziewała. Około dziesiątego maja 1946 roku przyjechali do Ota-
ry rodzice dzieci i wielu innych Polaków oraz masa Żydów, którzy 
otrzymali zezwolenie na opuszczenie Rosji. Przed Odjazdem obok 
budynku Domu Dziecka od strony południowej, zrobiono zdjęcie. 
Ja na tym zdjęciu jestem w pozycji klęczącej na ziemi. Jest na nim 
napis: ,,Otara 1946 rok”. Z naszych okolic, bardzo wielu Polakom, z 
różnych powodów, a najczęściej bez powodu, nie wydano zezwo-
lenia na opuszczenie tego przeklętego przez nas „raju”. Podstawio-
no na stacji kolejowej Otara sznur bydlęcych wagonów z dobrze 
nam znanymi marami. Okienka teraz były bez drutów kolczastych, 
nie było bojcow z bagnetami na karabinach i ciężkie drzwi nie były 
pozamykane na głucho. Kobiety i dziewczęta ochoczo wzięły się do 
usuwania końskiego i bydlęcego łajna z przydzielonych wagonów. 
Szorowały ściany, nary i podłogi wagonów, wiechciami z piołunu 
i rutki. Po wejściu do wygrzanego wagonu, mile pachniało stepo-
wymi ziołami. Tu w Otarze, w maju 1946 roku, rodzina nasza otrzy-
mała sukienkę i szmaciane pantofle, siostra spódnicę i bluzeczkę, 
a ja krótkie spodenki i bluzę podobną do harcerskiej. Ja i siostra 
powracaliśmy z tej ziemi obiecanej boso. Oprócz wymienionych 
rzeczy posiadaliśmy bardzo zniszczoną pierzynę, już od dawna bez 
poszwy, dwie patelnie, stępkę z tłuczkiem, aluminiowy trzylitrowy 
garnek i maleńką uszytą z grubego płótna torebkę, a w niej kilka 
moich i Poli zeszytów. Było to wszystko, co zdołaliśmy ocalić po pię-
ciu latach poniewierki. O dorobieniu się tam czegokolwiek nie było 
mowy. Znakomita większość Polaków deportowanych do Rosji, po 
pięciu latach pracy, nieraz ponad siły, dorobiła się jedynie brzozo-
wego krzyża. A kraj to olbrzymi, obdarowany przez hojną przyrodę 
wszelkimi bogactwami naturalnymi i niezmierzonymi obszarami 
ziemi uprawnej, nie wymagającej żadnego nawożenia.

Na zesłaniu bardzo rzadko dochodziło do mieszanych mał-
żeństw, bo była obawa, aby nie utracić polskiego obywatelstwa i nie 
pozostać na wieki na tej przeklętej obcej ziemi. Zdarzały się częściej 
małżeństwa innych mężczyzn z Rosjankami, a mało Rosjan z innymi 
kobietami. Obawy były uzasadnione. Która z kobiet innych narodo-
wości wyszła za Rosjanina, pozostała na wieki na obcej ziemi. Nato-
miast Rosjanki, które wyszły za mąż za Polaka lub Żyda miały szansę 
wyjechać do nowej Ojczyzny. Na punkcie zbornym w Otarze, nie-
daleko wagonów, Żydzi w swej gardłowej mowie głośno wyrażali 
swą dezaprobatę na Rosjankę, żonę jednego z ich pobratymców. 
Rosjanka była ładną, miłą blondynką, miała około trzydzieści lat. Ży-
dek, ciemny blondyn, mógł mieć 35-36 lat. Polacy wołali na niego 
Janek. Był miłego i wesołego usposobienia i co intrygowało wie-
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lu Polaków, nie grało mu w gardle w czasie rozmów. Gdy wagony 
dobrze wyschły, to przydzieleni do nich ludzie zaczęli zajmować 
miejsca. Nas dzieci zaintrygowały wzmożone wrzaski i krzyki kilka 
wagonów dalej. Byliśmy wolni i szczęśliwi. Gromadkami uganiali-
śmy się obok całego transportu. Nie musieliśmy niczego pilnować, 
bo nie było co pilnować. Polaków znajdujących się w pobliżu zapy-
taliśmy się, o co się biją Żydzi. Ze śmiechem nam odpowiedzieli, że 
Żydzi się nie biją, jedynie się kłócą. Nie chcą, aby Żyd zabrał ze sobą 
do Polski swą żonę Rosjankę. Aż przykro było patrzeć, jak broniący 
się z początku Janek Hoffman, po godzinach wrzasków i złorzeczeń 
swych pobratymców, siedział blady i zrezygnowany na tobołku 
obok przydzielonego wagonu. Żydzi, podobni do stada wrzesz-
czących kruków, nie chcieli wpuścić do wagonu, nie tylko Rosjanki 
lecz i jego. Mówili ludzie, że zimową porą ta ładna i miła kobieta 
uratowała go od niechybnej śmierci głodowej. Z pewnością kochał 
ją bardzo. Nawet my dzieci widzieliśmy jego spojrzenia kierowane 
z czułością na swą żonę. Happy endu nie było. Dosłownie z płaczem 
Żydek rozstał się ze swoją żoną, której nie puszczono do wagonu. 
Odeszła z rozdzierającym szlochem. Powróci do kołchozu, gdzie 
wszystko sprzedała. Nie posiada skrawka glinianej nory, aby mieć 
dach nad skołataną głową. W całym naszym transporcie było kilka 
Rosjanek, które wyszły za mąż za Polaków. W naszym wagonie było 
jedno takie małżeństwo. Żadna z kobiet rosyjskich, która wyszła za 
mąż za Polaka, nie musiała wracać do kołchozu. Ta Rosjanka w na-
szym wagonie była blondynką około trzydziestoletnią. Więcej niż 
średniego wzrostu, była tęgą, lecz nie otyłą kobietą. Usposobienie 
miała miłe, jak znakomita większość młodych słowiańskich kobiet. 
Jej mąż, a nasz rodak, miał około czterdziestu lat, lekko szpakowaty 
z obfitymi wąsami. Wzrostu był wysokiego, silnie zbudowany. Z po-

czątku niektórzy Polacy zachowywali się wobec niej nieufnie, lecz 
o głośnych aluzjach i docinkach nie było mowy. Już drugiego dnia, 
lody zostały przełamane i ta miła i sympatyczna Rosjanka traktowa-
na była jak swoja. Nasza Mama i inni co młodsi Polacy, którzy mieli 
przyjacielskie usposobienie, już na drugi dzież rozmawiali z nią po 
Polsku powoli sylabizując trudniejsze wyrazy. Każdy był rad i wesół, 
jak ptak wędrowny, którego gna nieprzemożna tęsknota do swego 
rodzinnego gniazda. 15 maja 1946 roku nasz transport ruszył z Ota-
ry ze szczękiem żelaznych sprzęgów i skrzypieniem naciskanych 
zderzaków. Celem naszej podróży była odległa o pięć tysięcy kilo-
metrów wytęskniona i umiłowana Ojczyzna. W drodze powrotnej 
nie cierpieliśmy głodu. Kierownictwo transportu posiadało dla nas 
konserwy mięsne dużej i średniej wielkości, kilogramowe i półki-
logramowe, oraz bardzo smaczne konserwy ze skondensowanym 
mlekiem, z których puszek, mężczyźni po przynitowaniu paska bla-
chy jako ucha, robili bardzo potrzebne półlitrowe kubki. Konserwy 
mięsne były smaczne, podobne do obecnych i choć ludzie żarto-
wali jedni z drugich, że są one z małp, to jednak zajadali się nimi 
wszyscy. Chleb zazwyczaj mieliśmy czerstwy. Nie codziennie, ale 
często podczas dłuższych postojów na stacjach otrzymywaliśmy 
zupę. Pragnienia, z powodu którego w początkowym okresie na-
szej nieludzkiej zesłańczej gehenny, nie jeden osłabiony organizm 
nie wytrzymał, obecnie nie cierpieliśmy. W okienkach nie było dru-
tów kolczastych i ciężkie drzwi nie były zamknięte na głucho. Nie 
było w wagonach potwornego smrodu i niesamowitego upału. Nie 
było również wprost namacalnego smrodu od niezwykle szybko 
rozkładających się trupów i od wyziewów niemytych tygodniami 
ciał w tamten pamiętny upalny i pogodny czerwiec. Nikt nie groził 
kulą w łeb za chęć opuszczenia wagonu po łyk wody dla konają-

Choć już kilka dni jechaliśmy do Polski, jednak dopiero po przejechaniu obecnej granicy na Bugu i postoju w Dorohu-
sku, ludzie masowo wysiadali z wagonów,  padali na kolana i ze czcią całowali ziemię naszej Ukochanej Ojczyzny.
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W imieniu władz powiatu staszowskiego, a także swoim własnym, wyrażamy serdeczne podziękowa-
nie Panu Stanisławowi Zecerowi za udostępnienie redakcji kwartalnika obszernych fragmentów wspo-
mnień z 5-letniego pobytu na zesłaniu w Związku Radzieckim. Podzielamy z Panem tragiczne przeżycia 
z tamtego okresu, a przede wszystkim śmierć siostry i brata. Jesteśmy także wdzięczni, za udokumento-
wanie w formie pisemnej czasu zesłania, jako świadectwa gehenny Narodu Polskiego w latach II wojny 
światowej, zgotowanej nam także przez sąsiada zza wschodniej granicy.

Jesteśmy również wdzięczni Panu Józefowi Juszczykowi za ponowne włączenie się do naszej publi-
cystycznej inicjatywy i wykonanie sugestywnych grafik ilustrujących wybrane wydarzenia z pamiętnika.

Starosta staszowski 
Michał Skotnicki 

Zdjęcie wykonane na werandzie Polskiego Domu Dziecka w Otarze, w pierwszych dniach maja 1946 roku, miesiąc przed powrotem do kraju. 
1 - Stanisław Zecer, 2 - siostra Pola Zecer, 3 - opiekunka dzieci pani Stojanowska.

1

2

3

cych z pragnienia. W porównaniu z tamtymi ponurymi wspomnie-
niami sprzed pięciu lat czuliśmy się jak w raju. Podróż upływała 
nam szczęśliwie i radośnie. Bardzo często słychać było chóralne 
odmawianie modlitw, śpiewy pieśni pobożnych i patriotycznych. 
Gdy dojechaliśmy do terenów ukraińskich, jaszcze z tamtej strony 
Dniepru, kierownictwo transportu uprzedzało Polaków i Żydów w 
każdym wagonie, aby nie oddalali się od transportu. Rosyjska mili-
cja również nas przed tym przestrzegała. Niestety, z przejeżdżają-
cych przez Ukrainę transportów, ktokolwiek nieroztropnie oddalił 
się, ten ginął jak kamfora. Choć już kilka dni jechaliśmy do Polski, 
jednak dopiero po przejechaniu obecnej granicy na Bugu i postoju 
w Dorohusku, ludzie masowo wysiadali z wagonów,  padali na kola-
na i ze czcią całowali ziemię naszej Ukochanej Ojczyzny. Miejscowi 
ludzie i kolejarze patrzyli na nas przychylnie i z politowaniem, jak 
na Łazarza powracającego zza grobu. Było to piątego czerwca 1946 
roku.

Stosunkowo szybko odbyła się odprawa celna, bo co tu spraw-
dzać, jak bardzo wielu było jeszcze biedniejszych od nas. Posiadali 
tylko lekką odzież na sobie, częstokroć bez butów i nie mieli naj-
mniejszego bagażu. W Chełmie był również dłuższy postój. Jechali-
śmy dalej przez Lublin i Skarżysko. Nasza rodzina, państwo Listwono-
wie i inni odłączyli się od transportu, który jechał docelowo do stacji 
kolejowej Borowicze k/ Jeleniej Góry. My zatrzymaliśmy się na kilka 
tygodni w Warszawie. Mieszkaliśmy w domu przy ulicy Sprzecznej 
na Pradze, na pierwszym piętrze. Dom ten istnieje do chwili obec-
nej. Tato pracował jako stolarz w Urzędzie Rady Ministrów. W ramach 
akcji zasiedlania Ziem Zachodnich i Północnych wyjechaliśmy do 
Orzysza. Tam ucząc się, a następnie pracując, mieszkałem do 1968 
roku. Z braku perspektyw na uzyskanie samodzielnego mieszkania 
przesiedliłem się z rodziną do Staszowa, gdzie dotąd mieszkamy. 

Autor wspomnień: Stanisław Zecer
Grafiki: Józef Juszczyk 
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W niedzielę 11 listopada br. w Ra-
kowie, odbyła się impreza kulinarna 
,,Wojewódzki konkurs na potrawę z 
gęsi kieleckiej – smaki gęsiny”. Zapro-
szenie do udziału w rywalizacji zosta-
ło skierowane do Kół Gospodyń Wiej-
skich z terenu ziemi świętokrzyskiej. 

Władze samorządowe powiatów wyty-
powały do udziału w konkursie po jednym 
z Kół ze swojego terenu, którym zapew-
niono zestaw produktów do przygotowa-
nia potrawy, w tym gęś. Powiat staszowski 
reprezentowały panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Wilkowej, które przygotowały 
,,Roladę gęsi z grzybami i konfiturą z ja-
rzębiny”. Jury konkursu, w skład którego 
weszli przedstawiciele: Świętokrzyskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modli-
szewicach, Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, 
Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Raków 
oraz Stowarzyszenia ,,Gęś kielecka z trady-
cjami”, bardzo wysoko oceniło roladę z Wil-
kowej, przyznając jej wyróżnienie. Zwycię-
żyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich ,,Ka-
linki” z powiatu opatowskiego za ,,Gąskę w 
opatowskim wydaniu”, przed ,,Życinianka-
mi” z powiatu kieleckiego i ,,Korytniczan-
kami” z powiatu jędrzejowskiego. Konkurs, 
w którym udział wzięło 13 Kół Gospodyń 
Wiejskich z całego województwa święto-
krzyskiego, miał na celu popularyzację po-
traw z gęsiny jako produktu regionalnego, 
promocję lokalnego dziedzictwa kulinar-
nego, a także tradycji ludowych i folkloru.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Gęsina w Rakowie

,,Wojewódzki konkurs na potrawę z gęsi kieleckiej – smaki gęsiny”, odbył się w sali sportowej rakowskiego 
gimnazjum.

Panie z KGW w Wilkowej przyjmują nagrody od członka 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotra Żołądka.

Gratulacje paniom z Wilkowej za otrzymane 
wyróżnienie, składa eurodeputowany  

dr inż. Czesław Siekierski.

Wręczający nagrody i reprezentacje wszystkich 13 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego, jakie wzięły udział w konkursie.
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W Staszowie rozpoczęto 
kolejny rok akademicki

Życzenia owocnej działalności w rozpoczętym roku 
akademickim złożył wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.

Spotkanie prowadził pracownik naukowy Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Kazimierz Sztaba.

Wykład inauguracyjny, wygłosił pracownik naukowy 
Instytutu Historii Uniwersytetu  

Jana Kochanowskiego w Kielcach  
dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys.

Prowadząca Uniwersytet Teresa Cierlik przedstawiła 
w zarysie program działalności uczelni  

w najbliższym roku.

Liczba studentów w roku bieżącym przekroczyła 80 osób, z lewej: dyrekcja i uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej w Staszowie,  
którzy po zakończeniu części oficjalnej, wystąpili w mini koncercie.

Interesujący wykład inauguracyjny na 
temat losów polskiego ziemiaństwa w la-
tach II wojny światowej, wygłosił pracow-
nik naukowy Instytutu Historii Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys. Profesor 
przedstawił zarówno dane statystyczne z 
tamtego tragicznego okresu, jak również 
specyfikę działań okupantów niemiec-

W dniu 27 października br. słuchacze staszowskiego Uniwersytetu III 
Wieku rozpoczęli swoje zajęcia. Spotkanie prowadził pracownik naukowy 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Kazimierz Sztaba, który 
na samym początku poprosił nowo przyjętych słuchaczy o złożenie ślubo-
wania. Atrakcyjne zajęcia, wykłady i wyjazdy studyjne w minionych latach 
sprawiły, że każdego roku przybywa nowych studentów, obecnie jest ich 
blisko 80. 

kich i sowieckich, zorientowanych na wy-
niszczenie fizyczne i materiale tej grupy 
społecznej, stanowiącej według obydwu 
agresorów, największe zagrożenie na oku-
powanych terenach. Prowadząca Uniwer-
sytet Teresa Cierlik przedstawiła w zarysie 
program działalności uczelni w najbliż-
szym roku, który będzie w najbliższych 
tygodniach doprecyzowany, zgodnie z ży-

czeniami i wnioskami samych studentów. 
Spotkanie zakończono mini koncertem 
słuchaczy Społecznej Szkoły Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Staszowie.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Podczas wigilii, od lewej: ks. kan. Edward Zieliński, zastępca burmistrza miasta i gminy Staszów dr Ewa Kondek, 
burmistrz Leszek Kopeć, poprzednia przewodnicząca stowarzyszenia Maria Pietrzak, obecna przewodnicząca Magdalena 

Łasica, radny miasta i gminy Staszów Piotr Mazur, starosta staszowski Michał Skotnicki i ks. kan. Szczepan Janas.

Życzenia paniom ze Stowarzyszenia Amazonek złożył starosta staszowski Michał Skotnicki, jednocześnie 
zaprosił do korzystania z oferty Powiatowego Centrum Sportowego – pływalni i hali sportowej.

Jak każe tradycja, łamiąc się opłatkiem, złożono sobie życzenia świąteczne.

W wigilii wzięło udział ponad 40 pań ze ,,Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej” i około 20 zaproszonych gości.

W sobotę, 9 grudnia br. do wie-
czerzy wigilijnej, jako jednej z pierw-
szych w tym roku, zasiadły panie ze 
,,Stowarzyszenia Amazonek Ziemi 
Staszowskiej”. Oprócz tradycyjnego 
świątecznego spotkania, modlitwy 
i życzeń, członkinie stowarzyszenia 
poznały swoją nową przewodniczą-
cą Magdalenę Łasicę, której funkcję 
szefowej przekazała Maria Pietrzak. 

Nowa przewodnicząca otwierając 
spotkanie powiedziała, m.in. ,,Ta wspól-
na kolacja w  rodzinnym gronie, to czar 
i  tajemnica białego opłatka, a  okres 
przedświąteczny, to szczególny nastrój 
czasu oczekiwania. My tu zebrani two-
rzymy wyjątkowy krąg przyjaznych so-
bie ludzi, bo właśnie Amazonki jak mało 
kto, znają wartość życia, ale także i cier-
pienia. Są również z  nami ludzie nam 
życzliwi i  oddani, gotowi nieść pomoc 
i wsparcie. 

Życzenia paniom złożyli: proboszcz 
parafii św. Bartłomieja ks. kan. Szcze-
pan Janas, proboszcz parafii św. Barbary  
ks. kan. Edward Zieliński, starosta sta-
szowski Michał Skotnicki, burmistrz mia-
sta i gminy Staszów Leszek Kopeć i pre-
zes ,,Świętokrzyskiego Klubu Amazonki” 
w  Kielcach Alicja Korczak. Odczytano 
również życzenia od Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej w  Staszowie. Po odśpie-
waniu kolędy i  hymnu amazonek, roz-
poczęto życzenia opłatkowe, a wspólna 
wieczerza, przygotowana w  stołówce 
Internatu Zespołu Szkół w  Staszowie, 
zakończyła blisko 4-godzinne spotkanie.

Tekst i foto: Jan Mazanka


