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W numerze:
• Z posiedzeń Rady Powiatu w Staszowie
• Stambułka Staszowska
• Inwestycje w staszowskim szpitalu
• Z budowy obwodnicy Staszowa
• Ostatnie pożegnania Seniorów
• Remonty dróg powiatowych
• Z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
• Walczono o Puchary Polski Kadetów
• Kolejna rocznica Powstania Styczniowego
• Z wydarzeń kulturalnych ziemi staszowskiej

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Skotnicki

Damian Sierant
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Z obrad 53. sesji Rady Powiatu w Staszowie
W dniu 26 stycznia br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Staszowie odbyła się 53. sesja Rady
Powiatu. Otworzył ją i prowadził przewodniczący Damian Sierant, który po
stwierdzenie quorum, przedstawił
porządek obrad.
Znajdujące się w jego ramach projekty uchwał dotyczyły: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok,
delegowania radnych Rady Powiatu do
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na
kadencję 2018-2020, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Staszowskiego na lata 2018-2027 oraz
zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
W nowym składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, znaleźli się radni:

Od lewej: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Chyla, prowadzący obrady przewodniczący
Damian Sierant i wiceprzewodniczący Stanisław Walczyk.

Grzegorz Rajca oraz Jerzy Chudy. Po wyczerpaniu porządku obrad sesji przewod-

niczący Damian Sierant zamknął obrady.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Radni podczas głosowania projektów uchwał.

W dniu 29 grudnia 2017 roku,
podczas 52. sesji Rady Powiatu
w Staszowie, przegłosowano 12 projektów uchwał, w tym tę najważniejszą, w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu staszowskiego na 2018 rok.
Zaproponowany przez przewodniczącego Rady Powiatu Damiana Sieranta porządek obrad, po dokonaniu
niewielkich zmian, został przyjęty jednogłośnie. Przegłosowano także protokół z poprzedniego posiedzenia. Interpelacje radnych dotyczyły organizacji
i wyposażenia gabinetów medycznych
w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu oraz pracy Wydziału Komunikacji. Odpowiedzi udzielili: naczelnik
Wydziału Edukacji Tadeusz Kardynał
i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Uchwalono budżet powiatu
staszowskiego na 2018 rok
Procedowanie
uchwał rozpoczęto
od przyjęcia projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Staszowskiego
na lata: 2018-2027.
Uchwałę Regionalnej
Izby Obrachunkowej
w Kielcach, w sprawie opinii o projekcie w/w uchwały, odczytała skarbnik powiatu staszowskiego

Starosta Michał Skotnicki udzielił informacji dotyczących problemów
poruszonych w interpelacjach radnych.
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Jolanta Piotrowska. Następnie przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu w Staszowie, wyrazili pozytywne opinie o projekcie budżetu, który
został uchwalony. W dalszym ciągu
głosowań, przyjęto jeszcze 10 projektów, które dotyczyły: • zmiany Uchwały
Nr XL/9/17 Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017
roku, • określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu staszowskiego 2018 roku, •
uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, •
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata
2017 – 2027, • zmian w budżecie na
2017 rok, • ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Staszowskiego
łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2017, • uchwalenia
planu pracy Rady Powiatu w Staszowie
na 2018 rok, • zatwierdzenia planu kon-

troli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Staszowie na 2018 rok, • zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady
Powiatu w Staszowie na 2018 rok, •
uznania skargi obywatelki gminy Osiek
za bezzasadną, dotyczącą naruszenia
przepisów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w latach:
2008-2009, w sprawie usunięcia podwójnego stanu prawnego działek.
Starosta Michał Skotnicki, w imieniu
własnym i członków Zarządu Powiatu, podziękował wszystkim osobom,
które pracowały nad sporządzeniem
projektu uchwały budżetowej, na czele
ze skarbnik Jolantą Piotrowską. Do poPrzed głosowaniem projektów uchwał w sprawach:
dziękowań dołączyli pozostali członWieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Staszowskiego na lata: 2018-2027 oraz budżetu
kowie Zarządu Powiatu, jak również
powiatu staszowskiego na 2018 rok, skarbnik
wszyscy radni. Przed zakończeniem
powiatu Jolanta Piotrowska odczytała uchwały
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
posiedzenia starosta Michał Skotnicki
6 grudnia 2017 roku, w sprawach opinii dotyczących
i przewodniczący Rady Damian Sierant,
w/w projektów.
złożyli wszystkim radnym i zaproszoJolanta Piotrowska. Drugi projekt
nym gościom życzenia noworoczne.
uchwały dotyczył budżetu powiatu
Dochody budżetu powiatu na 2018
staszowskiego na 2018 rok. Uchwarok zaplanowano w wysokości 69 mln
łę Regionalnej Izby Obrachunkowej
229 tys. 362 zł, z tego: dochody biew Kielcach w sprawie opinii o projekżące w kwocie 62 mln 458 tys. 060 zł,
cie budżetu, także odczytała skarbnik
a dochody majątkowe w wysokości 6 mln 771 tys. 301
zł. Wydatki budżetu powiatu
zaplanowano w kwocie 68
mln 687 tys. 632 zł, z tego:
wydatki bieżące – 57 mln
336 tys. 454 zł, a wydatki
majątkowe – 11 mln 351 tys.
178 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł, niepodlegających zwrotowi, realizowane
w roku budżetowym, uchwalono w wysokości 11 mln 054
Radni powiatu staszowskiego, od lewej: Grzegorz Rajca, Zbigniew Wiącek, Mariusz Zyngier, Janusz Bąk, Jacek Nowak,
tys. 238 zł, z tego: wydatki
Jerzy Chudy, wicestarosta Tomasz Fąfara, starosta Michał Skotnicki i skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.
bieżące – 4 mln 330 tys. 223
zł, a wydatki majątkowe –
6 mln 724 tys. 015 zł. Nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie – 541 tys. 730 zł, w całości
przeznaczono na spłatę rat
kredytów.
W budżecie utworzono
rezerwy: ogólną w wysokości – 167 tys. 390 zł oraz celową w wysokości – 120 tys. zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Radni powiatu staszowskiego, od lewej: Adam Kowal, Jerzy Karwasiński, Adam Siekierski, Mirosław Wyrzykowski,
Stanisław Lech Zalewski, Mirosław Ciepiela i Marcin Adamczyk.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Dla poprawy jakości świadczonych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, realizowane są
kolejne modernizacje i nowe inwestycje. W dniu 5 marca br., podpisano umowę
dotyczącą realizacji zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego, celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim”.

Podpisano umowę na
rozbudowę SOR
Umowę o wartości 6 mln 860 tys. zł, ze
strony zamawiającego – staszowskiego
szpitala podpisał p.o. dyrektora Paweł Wojtasik, a ze strony wykonawcy – Zakładu
Remontowo-Budowlanego ,,OLSZOWY”,
właściciel Roman Olszowy. Projekt uzyskał
dofinansowanie w kwocie: 5 mln 950 tys.
zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach
działania 9.1. - Infrastruktura ratownictwa
medycznego.
Realizacja zadania, którego termin
upływa z dniem 31 stycznia 2019 roku, zo-

stała podzielona na 3 etapy. W pierwszym
etapie przewidziano rozbudowę SOR od
strony północnej i budowę pracowni RTG,
drugi etap zakłada rozbudowę od strony
południowej, natomiast w etapie trzecim,
istniejący szpitalny oddział ratunkowy
zostanie zmodernizowany oraz pobudowany nowy podjazd dla karetek ratunkowych.
Generalnie, realizacja projektu ma się
przyczynić do zwiększenia efektywności
świadczeń udzielanych przez Szpitalny
Oddział Ratunkowy SPZZOZ w Staszowie.

Podczas wymiany podpisanych umów, od lewej: kierownik budowy Łukasz
Prędota, członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy, starosta
staszowski Michał Skotnicki, prezes Roman Olszowy, p.o. dyr. Paweł Wojtasik,
wiceminister zdrowia dr n. med. Marek Tombarkiewicz, przewodniczący Rady
Powiatu w Staszowie Damian Sierant i kierownik działu zamówień publicznych
w staszowskim szpitalu Karolina Nowak.

Po zakończeniu wszystkich prac powstaną
warunki, m.in. do wydzielenia obszarów:
rejestracji i przyjęć, segregacji medycznej,
resuscytacyjno-zabiegowego,
wstępnej
intensywnej terapii oraz terapii natychmiastowej z gabinetem zabiegowo-operacyjnym, obserwacji, konsultacji, oraz zaplecza
administracyjno-gospodarczego. W projekcie przewidziano także budowę nowej windy towarowo-osobowej w celu bezpośredniej komunikacji pionowej dla pacjentów
transportowanych na oddziały szpitalne,
blok operacyjny i badania diagnostyczne.
W ramach realizacji tego ambitnego
zadania, szpital przewidział także zakup
nowoczesnego sprzętu oraz wyposażenia
medycznego, min.: aparatów RTG, aparatów EKG z wózkami, aparatów do znieczulania, ogrzewania płynów, aparatu USG,
kardiomonitorów, ssaków elektrycznych,
videolaryngoskopu, zestawów do szybkiego przetaczania leków oraz sprzętu endoskopowego.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Umowę na realizację rozbudowy i modernizacji Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w Staszowie podpisali: Roman Olszowy - właściciel Zakładu
Remontowo-Budowlanego OLSZOWY i p.o. dyrektora szpitala Paweł Wojtasik.

Nowy ambulans dla staszowskiego szpitala

W dniu 4 stycznia br. staszowski
szpital otrzymał nowy ambulans typu
C, który usprawni realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym 26/03, obejmującym swoim działaniem powiaty: staszowski, kazimierski, buski, pińczowski, jędrzejowski i włoszczowski. Koszt
zakupu ambulansu wynosi 529 tys.
821 zł, z czego 450 tys. zł, tj. 85%, pochodzi z budżetu państwa, przekazane
w formie dotacji celowej. Umowę w tej
sprawie, z wojewodą świętokrzyskim
Agatą Wojtyszek, w roku ubiegłym,
podpisali: starosta Michał Skotnicki,
wicestarosta Tomasz Fąfara i skarbnik

powiatu Jolanta Piotrowska.
Witając
gości,
dyrektor Samodzielnego
Publicznego
Zespołu
Zakładów
Opieki
Zdrowotnej
w Staszowie Paweł
Wojtasik, podkreślił
znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów
wymiany wyeksploatowanych ambulansów. Wśród obecnych
na przekazaniu karetki byli, m.in. prze-

Reprezentujący producenta ambulansu prezes MAN Truck & Bus Polska
Piotr Stański, przekazał symboliczny klucz do ambulansu dyrektorowi
szpitala Pawłowi Wojtasikowi.
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wodniczący Rady Powiatu w Staszowie
Damian Sierant i starosta staszowski
Michał Skotnicki, którzy dziękując za
otrzymaną dotację na zakup ambulansu, przypomnieli wieloletnie działania
Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie,
w tworzeniu jak najlepszych warunków pracy staszowskiego szpitala i realizację corocznych inwestycji, często
finansowanych z budżetu powiatu.
Nowy ambulans pozwoli zastąpić wysłużoną już karetkę pogotowia
z przebiegiem ponad 500 tys. km. Przekazany ambulans, to pierwsza karetka
w całości wyprodukowana w Polsce na
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bazie zabudowy samochodu marki MAN.
Została wyposażona
w nowoczesny i specjalistyczny
sprzęt
min.:
defibrylator,
przenośne urządzenie
przeznaczone do mechanicznej kompresji
klatki piersiowej, plecaki ratownicze, torby
medyczne oraz krzesełko transportowe-płozowe.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Przestronne wnętrze karetki oraz jej wyposażenie, umożliwia bezpieczny transport
chorego i należytą nad nim opiekę.

Członkowie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Społecznej w Staszowie
obradowali w dniu 20 lutego br.
Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Rady, starosta staszowski Michał Skotnicki. Po przyjęciu zaproponowanego porządku obrad, członkowie Rady
Społecznej pozytywnie zaopiniowali plan
finansowy i inwestycyjny SPZZOZ na 2018

Ambulans typu C to pierwsza karetka wyprodukowana w Polsce na bazie
zabudowy samochodu MAN.

Personel Działu Ratownictwa Medycznego otrzymał również modułowe kamizelki
taktyczne zasponsorowane przez MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. Kamizelki
przekazują: wiceminister zdrowia dr n. med. Marek Tombarkiewicz i starosta
staszowski Michał Skotnicki.

Z posiedzenia Rady
Społecznej Szpitala

rok oraz wyrazili zgodę na odnowienie
kredytu na rachunku bieżącym szpitala.
Także pozytywnie, w drodze uchwały, zaopiniowano wniosek dyrektora szpitala
o zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego
w celu modernizacji i rozbudowy Szpital-

Od lewej, członkowie Społecznej Rady SPZZOZ: starosta staszowski Michał
Skotnicki oraz kierownik działu organizacyjno-prawnego i jakości w staszowskim
szpitalu Agnieszka Antonik, dyr. szpitala Paweł Wojtasik, główna księgowa szpitala
Katarzyna Twaróg, skarbnik miasta i gminy Połaniec Małgorzata Żugaj oraz
skarbnik Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP przy SPZZOZ
w Staszowie Agnieszka Pabian.

nego Oddziału Ratunkowego. Na tę inwestycję, we wrześniu ubiegłego roku, szpital
pozyskał dofinansowanie w kwocie 5 mln
950 tys. zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Członkowie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Społecznej w Staszowie, od lewej: wójt gminy Oleśnica Leszek Juda,
skarbnik gminy Bogoria Maria Kogut, wójt gminy Łubnice Anna Grajko,
burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, wójt gminy Rytwiany Grzegorz
Forkasiewicz, zastępca burmistrza miasta i gminy Staszów dr Ewa Kondek
i przedstawiciel wojewody świętokrzyskiego Józef Małobęcki.
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Nowy sprzęt
dla staszowskiego szpitala

W dniu 12 lutego br., Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, powiększył dotychczasowe wyposażenie w aparaturę medyczną o 2 bardzo potrzebne i cenne urządzenia: bezkontaktowego iluminatora naczyniowego i aparatu do testów wodorowych.

Podczas oficjalnego przekazania sprzętu, od lewej: redaktor Radia Kielce SA Grażyna Szlęzak-Wójcik, członek
Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy, wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, Marcin Kaczmarczyk
z ,,Enea Elektrownia Połaniec”, prezes Zarządu Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu Agnieszka Wojdan,
dyrektor szpitala Paweł Wojtasik, poseł Anna Krupka, Lech Żak – prezes Zarządu ,,Enea Elektrownia Połaniec”
i dr Andrzej Janik – ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych w staszowskim szpitalu.

Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych w staszowskim szpitalu dr Andrzej Janik,
omówił zasady działania przekazanej aparatury, a także podkreślił znaczenie sprzętu
w polepszeniu standardu i jakości leczenia pacjentów.

Zakupiony sprzęt pomoże w diagnozie szeregu dolegliwości gastroenterologicznych oraz nietolerancji
żywieniowych na podstawie informacji o zawartości wodoru w wydychanym powietrzu. Bezkontaktowy
iluminator naczyniowy to bezpieczne, przenośne i podręczne urządzenie umożliwiające zlokalizowanie
żył powierzchniowych poprzez podświetlenie ich pozycji na skórze.
Każdy pobyt na oddziale wiąże się
z pobraniem krwi do badań lub założeniem wenflonu, ta technologia
pozwala wykonać nakłucie u pacjentów z bardzo trudnymi warunkami
żylnym, eliminując tym samym niepotrzebny stres i uczucie dyskomfortu.
Zakup sprzętu, o wartości 30 tys.
zł został sfinansowany z dotacji celowej ,,Enea Elektrownia Połaniec” za
pośrednictwem Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu.
Tekst: Agnieszka Antonik
Foto: Jan Mazanka

Prezes Zarządu ,,Enea Elektrownia Połaniec” Lech Żak udzielił wywiadu dla
Radia Kielce SA, m.in. zapowiedział dalszą pomoc przy zakupie sprzętu
medycznego dla staszowskiego szpitala.

Z ostatniej, ziemskiej drogi śp. dr. Janusza Dulęby

Od poświęcenia
trumny z ciałem
śp. dr. Janusza
Dulęby, mszę świętą
pogrzebową,
rozpoczął prefekt
parafii pw. św.
Bartłomieja w
Staszowie ksiądz
Paweł Maciąg,
który także wygłosił
homilię.
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Mszę świętą koncelebrowaną odprawiło 5 kapłanów, liturgii przewodniczył proboszcz parafii pw. św. Barbary
w Staszowie ks. kan. Edward Zieliński.

W imieniu koleżanek i kolegów ze Świętokrzyskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kielcach,
śp. dr. Janusza Dulębę, pożegnał prezes Okręgowej
Rady Ryszard Dul – powiatowy lekarz weterynarii
w Sandomierzu.

Z przodu konduktu pogrzebowego: uczniowie
klasy wojskowej staszowskiego LO ze sztandarem
Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie”, członkowie
staszowskiej grupy rekonstrukcji historycznych
z proporcem ,,Jędrusiów” i poczet sztandarowy Koła
Łowieckiego ,,Bór” Rytwiany.

Z głębokim żalem informujemy,
że w wieku 89 lat zmarł

śp. Janusz Dulęba
wieloletni zasłużony i ceniony lekarz weterynarii,
a także prezes Staszowskiego Koła
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Małżonce Henryce, Córkom: Ewie i Ilonie
oraz Synowi Maciejowi z Rodzinami a także Przyjaciołom i Znajomym Zmarłego
składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Śp. dr Janusz Dulęba był cenionym i zasłużonym dla rolnictwa ziemi staszowskiej lekarzem weterynarii. Po
ukończeniu wydziału wet. na SGGW w Warszawie, pracę zawodową rozpoczął w 1954 roku w Państwowym
Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt w Stopnicy. Na emeryturę przeszedł w 1990 roku ze stanowiska starszego ordynatora PZLZ w Staszowie.
Śp. Janusz Dulęba był synem legionisty Adama Dulęby zamordowanego w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. Ojciec Adam Dulęba był w okresie międzywojennym nie tylko znanym i cenionym gospodarzem i
spółdzielcą, ale także wcześniej, w latach I wojny światowej, kronikarzem i fotografem Legionów, jak również samego marszałka Józefa Piłsudskiego.
Śp. Janusz Dulęba wychowany w rodzinie o tak znaczących tradycjach patriotycznych w latach okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność konspiracyjną w szeregach Armii Krajowej. Cudem uniknął śmierci
w styczniu 1944 roku, w chwili aresztowania ojca i innych osób w łubnickim majątku.
Śp. dr Janusz Dulęba, był odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności,
Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego i Odznaką Za zasługi dla Kielecczyzny.
Pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako wybitny fachowiec – lekarz weterynarii, ale także jako prawy
człowiek o nadzwyczajnej kulturze osobistej, patriota, zasłużony działacz Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej w Staszowie.
Cześć Jego Pamięci!
Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie
Pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych Powiatu Staszowskiego.
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Z pogrzebu śp. Stanisława Siekierskiego
W mroźną sobotę, 24 lutego br.,
do Oleśnicy zjechało kilkaset osób
z różnych stron kraju, aby pożegnać
śp. Stanisława Siekierskiego. Mszę
świętą koncelebrowaną w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny, odprawiło siedmiu kapłanów. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tadeusz Szlachta
– proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju.
Przy trumnie zmarłego śp. Stanisława Siekierskiego, cenionego ludowca
i rolnika, a w czasie II wojny światowej dowódcy miejscowego oddziału
Batalionów Chłopskich, wartę pełnili
żołnierze z 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego, który także wystawił poczet sztandarowy oraz
kompanię reprezentacyjną. Działalność w ruchu ludowym śp. Stanisława
Siekierskiego oraz byłego zasłużonego
druha Ochotniczych Straży Pożarnych,
została doceniona obecnością ponad

Liturgii przewodniczył ks. Tadeusz Szlachta – proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku
Zdroju, który także wygłosił homilię. Przy trumnie zmarłego wartę honorową pełnili żołnierze
z 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego.

Wśród uczestników pogrzebu: syn Czesław, córka Władysława i licznie zgromadzeni ludowcy z terenu
województwa świętokrzyskiego i województw ościennych.

Życiorys i działalność w ruchu ludowym
Zmarłego, przypomniał prezes honorowy Zarządu
Powiatowego PSL w Staszowie Stefan Zieliński.

Śp. Stanisława Siekierskiego, zgodnie z życzeniem
Zmarłego, pożegnał były prezes Zarządu
Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Kielcach Alfred Domagalski.

Wszystkim obecnym na pogrzebie podziękował syn śp. Stanisława, europoseł dr inż. Czesław Siekierski.
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Od lewej: uczniowie oleśnickiego gimnazjum ze sztandarem 29. Koła Batalionów
Chłopskich Okręgu Stopnickiego i poczet sztandarowy 3. Sandomierskiego
Batalionu Radiotechnicznego.

Śp. Stanisław Siekierski ( 1919 – 2018 ), pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako
wybitny rolnik i działacz spółdzielczy, ale także ludowiec, obrońca interesów chłopskich
i polskiej wsi, prawy człowiek o ukształtowanych i niezmiennych poglądach.

Poczty sztandarowe OSP z powiatu staszowskiego i buskiego.

W ceremonii pogrzebowej uczestniczyło ponad 30 pocztów sztandarowych:
Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ochotniczych Straży Pożarnych,
Wojska Polskiego i szkół.

Zmarłemu śp. Stanisławowi Siekierskiemu – ppor. w st. spocz. WP i dowódcy
oddziału partyzanckiego BCh w latach okupacji hitlerowskiej, w ostatniej ziemskiej
drodze, towarzyszyła kompania honorowa 3. Sandomierskiego Batalionu
Radiotechnicznego.
Kondukt żałobny w drodze na miejscowy cmentarz.

Podczas ceremonii pogrzebowej na cmentarzu oleśnickim.

Ulubiony góralski utwór św. Jana Pawła II, zagrała kapela z Nowego Sącza.
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30 pocztów sztandarowych Polskiego Stronnictwa Ludowego i jednostek OSP. W ceremonii pogrzebowej
uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych różnych szczebli, na
czele z: eurodeputowanym Andrzejem
Grzybem, marszałkiem województwa
świętokrzyskiego Adamem Jarubasem, starostami powiatów oraz burmistrzami i wójtami z terenu województwa świętokrzyskiego, małopolskiego,
podkarpackiego i mazowieckiego.
Zmarłego, zgodnie z jego wolą, pożegnał były prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach Alfred Domagalski. Życiorys i działalność w ruchu ludowym
zmarłego, przypomniał także prezes
honorowy Zarządu Powiatowego PSL
w Staszowie Stefan Zieliński. Wszystkim obecnym na pogrzebie podziękował syn śp. Stanisława, europoseł
dr inż. Czesław Siekierski. Trumna ze
zwłokami śp. Stanisława Siekierskiego
spoczęła na miejscowym cmentarzu
w Oleśnicy.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Żołnierze 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego z Sandomierza, oddali salwy honorowe.

Mogiłę zmarłego śp. Stanisława Siekierskiego pokryły wieńce i wiązanki kwiatów.

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 lutego br.,
w wieku 99 lat zmarł

śp. Stanisław Siekierski,
zasłużony i ceniony ludowiec ziemi staszowskiej.
Córce Władysławie oraz synowi Czesławowi z Rodzinami
a także Przyjaciołom i Znajomym Zmarłego
składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Śp. Stanisław Siekierski urodził się 25 września 1919 roku w Pieczonogach. Ukończył Szkołę Podstawową w Oleśnicy oraz Szkołę Handlową w Stopnicy. Dalszą naukę przerwał wybuch II wojny światowej, w
czasie której został zaprzysiężonym członkiem Batalionów Chłopskich i dowódcą lokalnego oddziału. Po
zakończeniu wojny, oprócz pracy we własnym gospodarstwie rolnym, poświęcił się działalności w Polskim
Stronnictwie Ludowym premiera Stanisława Mikołajczyka, a następnie w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym oraz ponownie w odrodzonym PSL. Przez 30 lat, od 1966 do 1996 roku, śp. Stanisław Siekierski pełnił
funkcję prezesa Gminnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a następnie Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Oleśnicy. Był niestrudzonym działaczem bankowości spółdzielczej, Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska, a także Ochotniczych Straży Pożarnych. Piastował także
funkcję prezesa Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych. Jako były partyzant Batalionów
Chłopskich w 1999 roku został mianowany na stopień starszego sierżanta, a w roku 2009 podporucznika
Wojska Polskiego. Za działalność w ruchu oporu w latach okupacji, Zarząd Główny Związku Kombatantów
RP uhonorował śp. Stanisława Siekierskiego Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym ,,Zwycięzcom”.
Śp. Stanisław Siekierski, pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako wybitny rolnik i działacz spółdzielczy, ale
także jako ludowiec, obrońca interesów chłopskich i polskiej wsi, prawy człowiek o ukształtowanych i niezmiennych poglądach oraz nadzwyczajnej kulturze osobistej.
Cześć Jego Pamięci!
Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie
Pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych Powiatu Staszowskiego.
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W dniu 31 stycznia br., w Starostwie staszowskim odbyło się posiedzenie
Konwentu Wójtów i Burmistrzów z terenu powiatu staszowskiego. Obrady
otworzył i prowadził przewodniczący konwentu wójt gminy Bogoria Władysław Brudek.

Z obrad konwentu
Współpraca powiatu i gmin z ,,Konsulting” Lipnica,
reprezentowanym przez Artura Pisarczyka, rozpoczęła
się w 2016 roku, co powinno przynieść oszczędności
w grupowym zakupie gazu w latach: 2017-2018
roku, łącznie ponad 566 tys. zł.

Obrady konwentu otworzył i prowadził jego przewodniczący, wójt gminy Bogoria Władysław Brudek, w środku.

Podczas posiedzenia, od lewej: dyrektor staszowskiego szpitala Paweł Wojtasik
i wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.

W programie spotkania znalazły się:
1. Informacja o planowanych przez
powiat, wspólnie z gminami, remontach
dróg powiatowych, którą przedstawił
wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.
Między innymi poinformował, że w dniu
6 lutego br, nastąpi otwarcie ofert przetargów na przebudowy 2 odcinków
dróg powiatowych w gminach: Bogoria
i Osiek. Łączna długość odcinków to 2,5
km, a zakładane koszty przebudowy
wynoszą 2 mln 428 tys. zł, z czego 80%
zostanie pokryte z ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata: 2016-2019”. Pozostałe
20%, solidarnie po 10%, przez powiat
staszowski oraz gminy: Bogoria i Osiek.
Oprócz w/w wniosków ,,limitowych”,
Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
przygotował jeszcze 4 wnioski rezerwowe na przebudowę odcinków dróg
powiatowych w gminach: Łubnice,
Oleśnica, Staszów i Szydłów. Łączna

długość tych odcinków wynosi 3,2 km
a planowane koszty
to: 2 mln 147 tys.
zł. Ponadto powiat
staszowski przesłał
do wojewody świętokrzyskiego
zapotrzebowanie na
środki z programu
usuwania skutków
klęsk żywiołowych,
które aktualnie jest

rozpatrywane.
2. Propozycja grupowego zakupu
paliwa gazowego przez powiat staszowski, gminy i miasta, na lata: 2019 – 2020,

przedstawiona przez Artura Pisarczyka
z ,,Konsulting” w Lipnicy, który także poinformował o planowanych oszczędnościach w związku z grupowym zakupem
tego paliwa w latach: 2017-2018. W sumie oszczędności te powinny wynieść
łącznie około 566 tys. 885 zł.
3. Wniosek o skoordynowanie obchodów 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, imprez organizowanych przez: powiat, miasta i gminy
oraz gminy.
4. Prośba dyrektora staszowskiego
szpitala Pawła Wojtasika o wsparcie finansowe przez powiat i gminy zadania
pt. ,,Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, celem
rozwoju sytemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim”.
Po przedyskutowaniu w/w tematów
oraz zgłoszonych wniosków dotyczących poruszonych kwestii, przewodniczący Władysław Brudek podziękował
wszystkim za obecność na obradach
i zamknął posiedzenie.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Podczas posiedzenia, od lewej: wójt gminy Oleśnica Leszek Juda, burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek
Tarnowski, wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, przewodniczący konwentu - wójt gminy Bogoria Władysław
Brudek, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, burmistrz miasta
i gminy Staszów Leszek Kopeć, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz i członek Zarządu Powiatu
w Staszowie Jerzy Chudy.
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Począwszy od pierwszych dni
stycznia br., rodzaj i miejsce wykonywanych prac, wyraźnie determinowała pogoda. W pierwszych dwóch tygodniach nowego roku, główny wysiłek
skoncentrowany był na budowie 5
podpór obiektu mostowego na rzece
Czarnej. Montowano zbrojenie, zakładano metalowe korki, a także rozkuwano głowice pali żelbetowych.
Na odcinku o dł. 1 km, od drogi wojewódzkiej Staszów – Raków w kierunku
rzeki Czarnej – Etap IV, kontynuowano
kopanie rowów i układanie płyt ażurowych i betonowych korytek. W miesiącach wiosennych skarpy rowów zostaną wyłożone humusem, a pobocze
od strony asfaltu wzmocnione kamien-

Relacja z budowy obwodnicy
Staszowa: styczeń - luty 2018

nym tłuczniem. Na przełomie lutego
i stycznia, ze względu na opady deszczu
i uciążliwe błoto, wstrzymano drążenie
wykopu we wzniesieniu przy ul. Oględowskiej – Etap IIA. Do tej pory wykopano i wywieziono około 90 tys. m3 ziemi
i kamienia, tj. ponad połowę planowanej
wielkości. Przerwano także kruszenie
wydobywanego kamienia, który posłuży do umocnienia skarp obwodnicy.
Wzdłuż ul. Oględowskiej wykonywano
w tym czasie prace polegające na obniżeniu i zabezpieczeniu światłowodu, położonego tam kilka lata temu.

W połowie lutego br., przy ul. Krakowskiej, zakończono przebudowę instalacji elektrycznych i telefonicznych
oraz wodno-kanalizacyjnych, które zostały opuszczone na głębokość 5 m. Pobudowano tam tymczasową drogę dla
umożliwienia dojazdu do okolicznych
hurtowni, a także w czasie budowy zaplanowanego tam ronda. Ze względu
na mrozy na przełomie lutego i marca,
prace na budowie obwodnicy zostały
wstrzymane.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Początkiem stycznia, br., realizowano prace związane z budową mostu
na rzece Czarnej.
Podpora nr 3 z 20 głowicami żelbetowych pali, otoczona metalowym korkiem
zabezpieczającym przed przedostaniem się wody i błota.

W połowie stycznia br., budowa obiektu mostowego na rzece Czarnej polegała
na wykonywaniu wszystkich 5 podpór.
Na Etapie II, od ul. Oględowskiej do rzeki Czarnej trwało formowanie nasypu.

Na odcinku o dł. 1 km, od drogi wojewódzkiej Staszów – Raków w kierunku
rzeki Czarnej – Etap IV, kopano i umacniano rowy.

Na podsypce cementowo-piaskowej układano betonowe korytka
i płyty ażurowe.
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Ze względu na deszcze i błoto w dniu 29 stycznia br., przerwano prace przy
wykopie i kruszeniu kamienia. Wykopano i wywieziono około 90 tys. m3 ziemi
i kamienia, tj. ponad połowę planowanej wielkości.

Wzdłuż ul. Oględowskiej wykonywano się prace polegające na obniżeniu i
zabezpieczeniu biegnącego tam światłowodu.

Wydobywany kamień po pokruszeniu, będzie wykorzystany do umocnienia
skarp obwodnicy.

Budowa tymczasowej drogi przy ul. Krakowskiej, na Etapie nr I, po wykonaniu
obniżenia do 5 m, biegnących tam instalacji elektrycznych i wod-kan.

Na budowie obwodnicy Staszowa, informacja z 14 marca br.
Ocieplenie, jakie nastąpiło w ostatnich dniach, spowodowało rozmiękczenie gruntu, co prawie całkowicie uniemożliwiło prowadzenie prac z użyciem
transportu samochodowego.
Dlatego też wstrzymano kruszenie
kamienia, koncentrując się na utwardzaniu dróg dojazdowych od kruszarki na
pryzmę. Na Etapie II, od ul. Oględowskiej
do rzeki Czarnej, prowadzone są wykopy rowów odwodnienia nasypu i kanalizacji deszczowej. Na odcinku Etapu IV,
od rzeki Czarnej w kierunku Radzikowa,
kontynuowano formowanie zboczy, kopanie rowów, układanie płyt ażurowych

Podczas utwardzania drogi gospodarczej do składowiska pokruszonego kamienia.

W dniu 14 marca, br., przed opadami śniegu i nadejściem mrozu, budowa
odwodnienia ronda nr 1 przy ul. T. Kościuszki.

Przy bazie PKS trwa budowa warstwy stabilizacyjnej, wyżej na odcinku ponad
800 m położono warstwę podbudowy bitumicznej.
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Trwają prace przy budowie odwodnienia i studzienek.
W trakcie zbrojenia przyczółka pod ławę piątego filaru mostu, po lewej stronie
rzeki Czarnej.

Plac budowy przeprawy mostowej na rzece Czarnej.

Dowieziono 32 kręgi o wymiarach 2 x 2 m i wadze 8 ton każdy, które posłużą
do budowy 2 przepustów pod obwodnicą w celu odprowadzenia wody w razie
wystąpienia większej powodzi.

Na odcinku Etapu 4, od rzeki Czarnej do Radzikowa, trwa kopanie rowów
i formowanie skarp.

W dniu 14 marca br. rozpoczęto kopanie koryta ronda nr 3 przy
ul. Oględowskiej. W niedługim czasie należy się spodziewać wprowadzenia
ruchu jednostronnego na tym odcinku.

We wtorek, 13 marca br., zalano betonem przyczółek 5 filaru mostu
na rzece Czarnej.

Budowę obiektu mostowego nadzorują inżynierowie budowy: Sylwia Brant
i Szymon Gromniak.
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i betonowych korytek. Według informacji
udzielonej przez kierownika budowy obwodnicy inż. Tomasza Tatara, cyt. ,,na dzień
13 marca br. kontynuowane jest odhumusowanie dróg dojazdowych. Przy samej
rzece Czarnej na ukończeniu jest zbrojenie przyczółka nr 5 pod ławę filaru mostu.
Dowieziono 32 kręgi o wymiarach 2 x 2
m i wadze 8 ton każdy, które posłużą do
wykonania pod obwodnicą w sąsiedztwie
rzeki Czarnej, dwóch przepustów w razie
wystąpienia ,,wody 100-lecia”. Przepusty
służyć będą także za przejścia dla zwierząt
pod nasypem obwodnicy. W najbliższych
dniach rozpocznie się kopanie koryt rond
nr 3 i 4, co spowoduje zrozumiałe ograniW Starostwie staszowskim podpisano umowy na realizację dwóch odcinków dróg powiatowych. Łączna wartość
obydwu inwestycji wynosi 2 mln 196
tys. 228 zł, z czego blisko 50 % środków
w kwocie 1 mln 090 tys. 700 zł, pochodzi
z ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”. Pozostała połowa kosztów
zostanie pokryta z budżetów: powiatu staszowskiego, gminy Bogoria oraz
miasta i gminy Osiek.
1. nr 0812T Pliskowola – Osiek, odcinek
o dł. 950 m. Wykonawcą inwestycji o wartości 757 tys. 616 zł, będzie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Staszów SP. z o.o. Połowa środków na przebudowę w/w odcinka
w kwocie 371 tys. 430 zł pochodzi z w/w
programu, udział powiatu staszowskiego
wynosi 151 tys. 339 zł, tj. 20 %, natomiast
udział miasta i gminy Osiek to: 234 tys. 847
zł, tj. pozostałe 30 % wartości inwestycji.
2. nr 0780T Wola Malkowska – Bogoria
– Klimontów, odcinek o dł. 1500 m. Wykonawca inwestycji o wartości 1 mln 438 tys.
612 zł będzie Przedsiębiorstwo Drogowe
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Obok nasypu od ul. Oględowskiej w kierunku rzeki Czarnej, trwa budowa odwodnienia przyszłej drogi.

czenie ruchu na ul. Oględowskiej - droga
wojewódzka nr 765 oraz w Radzikowie –

na drodze wojewódzkiej nr 764”.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Podpisano dwie umowy
SP. k ,,DYLMEX – INWESTYCJE” ze Staszowa.
Środki na przebudowę w/w odcinka pochodzą: kwota 719 tys. 306 zł, tj. 50% z
w/w programu, pozostałą połowę kosztów, solidarnie po 25% tj po 359 tys. 653
zł zostanie pokryte z budżetów powiatu
staszowskiego i gminy Bogoria.
Zakres robót obydwu zadań obejmuje,
m.in. wykonanie: nawierzchni z mieszanki
mastyksowo-grysowej, budowę chodni-

ków z kostki brukowej betonowej, utwardzenie poboczy, wymianę uszkodzonych
przepustów pod drogą i zjazdami wraz z
renowacją istniejących rowów drogowych,
a także przebudowę istniejących zatok autobusowych oraz wykonanie oznakowania
poziomego oraz pionowego. Termin realizacji obydwu inwestycji upływa z dniem 29
września 2018 roku.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Umowę na realizację odbudowy drogi powiatowej Wola Malkowska – Bogoria – Klimontów, w imieniu
Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowego SP. k ,,DYLMEX – INWESTYCJE” ze Staszowa, podpisał prokurent
Zdzisław Lis, drugi z lewej.

Umowy podpisano w Starostwie staszowskim, od lewej: naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jerzy Bernyś, radny powiatu Zbigniew
Wiącek, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Magdalena Fila, starosta staszowski Michał Skotnicki, prokurent Zdzisław Lis, prezes Krzysztof Kępa,
dyr. Mirosław Bernyś, główna księgowa Renata Hynek, członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska i radni powiatu
Adam Kowal i Adam Siekierski.
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W dniu 7 marca br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Staszowie, odbyło się posiedzenie
Powiatowej Rady Rynku Pracy.
W programie posiedzenia, które
otworzyła i prowadziła przewodnicząca
PRRP, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, znalazły się, m.in. informacje dotyczące: bieżącej sytuacji na lokalnym
rynku pracy, realizacji aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu, a także
opinii nowych kierunków kształcenia,
jakie złożyły szkoły ponadgimnazjalne
powiatu staszowskiego. Pierwszy wniosek, z Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym, dotyczył uruchomienia kierunku „technik
weterynarii”, drugi, z Zespołu Szkół im.
Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”
w Połańcu, w sprawie utworzenia kierunku „technik elektryk”. Kolejne dwa
wnioski wpłynęły z Zespołu Szkół im.
Stanisława Staszica w Staszowie. Dyrektor szkoły Izydor Grabowski, przedstawił zebranym propozycję kształcenia na
kierunkach: „monter stolarki budowlanej” oraz „ślusarz”.
Podczas posiedzenia, na nowego
członka Rady powołano Zbigniewa Błasińskiego, reprezentującego Centrum
Kształcenia Praktycznego w Staszowie.
Następnie pozytywnie zaopiniowano,
m.in. wniosek ze staszowskiego szpitala
dotyczący sfinansowania z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego, specjalistycznych szkoleń dla 118 pielęgniarek
i położnych oraz 5 pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Staszowie.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Z obrad Powiatowej
Rady Rynku Pracy

Podczas posiedzenia, od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki oraz prowadząca posiedzenie
przewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy, wójt gminy Łubnice Anna Grajko.

Gratulacje i akt nominacji na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Staszowie, z rąk starosty
Michała Skotnickiego odbiera Zbigniew Błasiński z Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie.

Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Staszowie jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali wszystkie przedstawione wnioski.
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Podpisano umowę na remont
w Zespole Szkół w Połańcu

W imieniu Powiatu Staszowskiego umowę podpisali, od lewej: wicestarosta Tomasz
Fąfara, skarbnik Jolanta Piotrowska oraz starosta staszowski Michał Skotnicki.

W dniu 25
stycznia br., w
sali konferencyjnej
Starostwa
Powiatowego w
Staszowie podpisano umowę na
realizację zadania
pn.: „Remont korytarza w Zespole
Szkół im. Oddziału Partyzanckiego
AK „Jędrusie” w
Połańcu”.

Prace będą realizowane przez firmę
Zakład Remontowo-Budowlany Jarosław Mazur z miejscowości Rybitwy,
w gminie Połaniec. W imieniu Powiatu
Staszowskiego umowę podpisali: starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara oraz skarbnik
Powiatu Jolanta Piotrowska.
Prace zakończono w dniu 23 lutego
br. Wartość zadania to: 45 tys. 192 zł. W
ramach prac remontowych wykonano,
m.in. nowe lamperie ścienne z wykładziny zgrzewanej typu „tarket”, na korytarzu w części obiektu Zespołu Szkół.
Remont poprawił znacznie estetykę
obiektu.
Tekst: Mariusz Fijałkowski
Foto: Michał Skrętek

Umowę podpisano w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Umowa na przebudowę PCS podpisana
W dniu 16 stycznia br., w Powia- mieszczeń, rozbudowa i przebudowa malowania, montażu stolarki drzwiowej.
towym Centrum Sportowym podpi- wewnętrznej instalacji elektrycznej,
Wartość całkowita planowanej przesano umowę na realizację zadania wykonanie instalacji wentylacji mecha- budowy to: 636 tys. zł, natomiast jej zapn. „Przebudowa wraz ze zmianą nicznej z ogrzewaniem, a także robót kończenie ustalono na 16 kwietnia br.
sposobu użytkowania pomieszcze- wykończeniowych – posadzek, okładzin,
Tekst: Michał Skrętek, foto: Sławomir Rakowski
nia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w
Staszowie na pomieszczenia
rekreacyjno-sportowe wraz z
pełnym wyposażeniem”.
W
imieniu
Powiatu
Staszowskiego umowę podpisali:
starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara,
członek Zarządu Powiatu Jerzy
Chudy oraz skarbnik Powiatu Jolanta Piotrowska. Wykonawcą
zadania będzie firma „Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew
Dziuba” z Koniemłót.
W ramach tego zadania zoOd lewej: starszy specjalista w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Mariusz Fijałkowski, naczelnik Wydziału
stanie wykonane: wymurowanie
Magdalena Fila, zastępca naczelnika Aleksandra Drogosz, inspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych
Magdalena Tomporowska, członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy, skarbnik Powiatu Jolanta Piotrowska, właściciel firmy
ścianek działowych pozwalają- wykonującej
przebudowę Zbigniew Dziuba, starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara oraz dyrektor
cych na wydzielenie nowych poPowiatowego Centrum Sportowego Andrzej Walczowski.
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Ponad połowa sołtysów z terenu powiatu staszowskiego, skorzystało z zaproszenia starosty staszowskiego Michała Skotnickiego i wzięło udział w spotkaniu, jakie w dniu 13 marca br. odbyło się w auli Zespołu Szkół w Staszowie.

Ze spotkania z sołtysami

Spotkanie, zorganizowane z okazji
dnia sołtysa, obchodzonego w dniu 11
marca, było nie tylko okazją do złożenia,
paniom i panom pełniącym te funkcje, życzeń i podziękowań za pracę na rzecz społeczności sołeckich, ale także do podzielenia się z zebranymi, informacjami dotyczącymi realizacji przez władze wojewódzkie
i powiatowe szeregu inwestycji, które w
sposób wyraźny i trwały zmieniły warunki
życia społeczności lokalnych, a także oblicze naszych małych ojczyzn.

Spotkanie otworzył i prowadził starosta staszowski Michał Skotnicki, w towarzystwie: członka Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego Marka Szczepanika i radnego Sejmiku Województwa, dyrektora Zespołu
Szkół w Staszowie Izydora Grabowskiego.
Oceny dorobku inwestycyjnego na terenie ziemi
świętokrzyskiej w perspektywie ostatnich lat,
dokonał członek Zarządu Województwa
Marek Szczepanik.

W spotkaniu, oprócz sołtysów, udział wzięli burmistrzowie i wójtowie, a także radni powiatu i gmin.

Sołtysi ziemi staszowskiej, radni i pracownicy Starostwa staszowskiego.

Wykład pt. ,,Rola i zadania sołtysa we współczesnym
samorządzie” wygłosił dr Radosław Kubicki
z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Główny specjalista w staszowskim Biurze Powiatowym
ARiMR Łukasz Gondek, przekazał najnowsze
informacje dotyczące wypełniania e-wniosków
o przyznanie dopłat bezpośrednich. Zaprosił do Agencji
wszystkich rolników potrzebujących pomocy w tym
zakresie, szkolenia będą prowadzone codziennie, na
8 stanowiskach komputerowych, utworzonych
specjalnie do tego celu.
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Podczas dyskusji, jako pierwsza głos zabrała Alicja Sojda - sołtys sołectwa
Grzybów z miasta i gminy Staszów, pytając o perspektywy remontu drogi
wojewódzkiej 757 Staszów-Stopnica.

Znaczenie i rolę sołtysów w pracy samorządowej docenił przewodniczący Rady
Powiatu w Staszowie Damian Sierant.

Po przywitaniu przez starostę
staszowskiego Michała Skotnickiego
wszystkich obecnych, głos zabrał członek
Zarządu Województwa Marek Szczepanik, który poinformował o realizacji zadań
inwestycyjnych i rozdziału środków unijnych, głównie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Omawiając inwestycje już zrealizowane, a także będące w toku, szczególnie
w obszarach: drogownictwia, na rzecz
ochrony środowiska, nauki i oświaty oraz
w sferze społecznej, stwierdził, że w ostatnich latach wydano na te cele ponad 440
mln zł, co stawia województwo świętokrzyskie w krajowej czołówce pod względem skuteczności wykorzystania środków
unijnych.
Wykład pt. ,,Rola i zadania sołtysa we
współczesnym samorządzie” wygłosił dr
Radosław Kubicki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ujmując temat
zarówno w sensie historycznym, począwszy od końca 12 wieku, poprzez ewolucję
zakresu obowiązków i funkcji sołtysa, po
czasy współczesne, w nawiązaniu do ponownie złożonego w Sejmie, przez Polskie
Stronnictwo Ludowe, projektu ustawy ,,O

sołtysach i radach
sołeckich”. Trzecim
z prelegentów był
główny specjalista
w staszowskim Biurze Powiatowym
ARiMR Łukasz Gondek, który podzielił
się z zebranymi,
m.in.: informacjami
dotyczącymi składania oświadczeń
o braku zmian w
gospodarstwach,
w porównaniu do
ubiegłego roku, a
także o zasadach
tworzenia aplikacji
niezbędnych do
składania
wniosków o płatności
bezpośrednie.
Spotkanie zakończono dyskusją i
pytaniami, na które
odpowiadali: wicemarszałek województwa Marek

19

Sołtys sołectwa Wola Kiełczyńska Wiesław Malec, z gminy Bogoria, poruszył
problem awarii systemu rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji
Starostwa staszowskiego.

Starosta staszowski Michał Skotnicki, odpowiadając na pytania, m.in. przedstawił
przyczyny, niezależne od Starostwa, awarii centralnego systemu rejestracji
pojazdów. Wszystkie systemy o zasięgu ogólnokrajowym, są poddawane
stabilizacji, poprzez okresowe wprowadzanie zmian. W perspektywie 2 miesięcy
utrudnienia w rejestracji pojazdów, powinny się zakończyć.

Na zakończenie spotkania radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
dyrektor Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski, zaprosił wszystkich na
poczęstunek przygotowany w kuchni stołówki Internatu.

Szczepanik, starosta Michał Skotnicki i naczelnik Wydziału Komunikacji w Starostwie staszowskim Stanisław Altenberg.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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W sobotę 3 marca br., przedsiębiorcy zrzeszeni w Staszowskiej Izbie Gospodarczej, zaproszeni goście, samorządowcy oraz sympatycy Izby, spotkali się na
dorocznej 21. już gali, w czasie której wręczono ,,Stambułki Staszowskie” oraz
stypendia dla uczniów szkół z terenu powiatu staszowskiego.

Uhonorowano przedsiębiorców

ziemi staszowskiej

Galę oficjalnie otworzył prezes Staszowskiej Izby
Gospodarczej Wojciech Skowron.

stąpieniu prezesa, gratulacje staszowskim
przedsiębiorcom złożył eurodeputowany
dr inż. Czesław Siekierski, który ze względu
na inne spotkania, nie mógł być obecny do
końca gali. Następnie, laureatom konkursu
,,Arystoteles Junior”, wręczono stypendia w
kwotach: I miejsce – 800 zł, II miejsce – 600
zł i III miejsce - 400 zł. Byli to: w kategorii

Wśród obecnych na gali byli, m.in.: prezes Zarządu Enea Elektrownia Połaniec S.A. Lech Żak, członkowie Zarządu
Staszowskiej Izby Gospodarczej, prezes spółki ,,Dersław” Romuald Garczewski, radni miejscy Staszowa.

Wśród obecnych na gali byli, m.in.: eurodeputowany dr inż. Czesław Siekierski, poseł Anna Krupka, poseł
Michał Cieślak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia dr n. med. Marek Tombarkiewicz z małżonką
Marią, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant, starosta staszowski Michał Skotnicki,
wicestarosta Tomasz Fąfara, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa
Kondek i prezes Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie Trajan Szuladziński.

Przed rozpoczęciem wręczania stypendiów wystąpiło trio Staszowskiego Klubu Piosenki ,,Rytm”.

Stambułkową galę prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Dominik
Rożek. Na samym początku spotkania głos
zabrał prezes Staszowskiej Izby Gospodarczej Wojciech Skowron, który poinformo-
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wał zebranych o ubiegłorocznych inicjatywach realizowanych przez SIG, przybliżył
historię stambułkowych gali oraz poprosił
o hojne licytowanie prac, przekazanych na
aukcję przez staszowskich twórców. Po wy-

Gratulacje i wyrazy szacunku staszowskim
przedsiębiorcom złożył eurodeputowany
dr inż. Czesław Siekierski.

„wiedza ogólna”: I miejsce - Paulina Dziewierz - PSP nr 2 w Staszowie, II miejsce Dominika Gad - ZSO w Rytwianach, III miejsce - Małgorzata Tomporowska - PSP nr 1
w Staszowie. W kategorii „wiedza matematyczno-przyrodnicza”: I miejsce - Mateusz
Jacak – PSP nr 1 w Staszowie, II miejsce Katarzyna Wróbel - PSP nr 2 w Staszowie,
III miejsce - Natalia Łygan – PSP w Połańcu.
W kategorii „język angielski”: I miejsce Olga
Słomka, II miejsce - Martyna Wyszyńska, III
miejsce - Gustaw Maj i Natalia Dunajska –
wszyscy czworo z PSP nr 2 w Staszowie.
Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, laureatów konkursu ,,Arystoteles Senior” wynosiły odpowiednio:
1600 zł za I miejsce, 1200 zł za II miejsce i
800 zł za III miejsce. Otrzymali je: w kategorii ,,język angielski”: I miejsce Julia Kosowicz – ZS w Połańcu, II miejsce - Michał
Roguz – ZS w Połańcu, III miejsce - Magdalena Chmiel – LO w Staszowie i Norbert
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Stypendia laureatom w kategorii ,,Arystoteles Junior” wręczali: burmistrz Staszowa
Leszek Kopeć i członek Zarządu Staszowskiej Izby Gospodarczej Jerzy Adaś.
Stypendia laureatom w kategorii ,,Arystoteles Senior” wręczali: starosta staszowski
Michał Skotnicki i skarbnik SIG Leszek Belusiak.

Stambułki wręczali: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia dr n. med.
Marek Tombarkiewicz i prezes Staszowskiej Izby Gospodarczej Wojciech
Skowron. Statuetkę odbiera prezes Enea Elektrownia Połaniec Lech Żak.

Wawrzyk – ZS w Staszowie. W kategorii
,,informatyka”: I miejsce - Jakub Kawalec
– LO w Staszowie, II miejsce - Mateusz Basiński – ZS w Staszowie, III miejsce - Dawid
Cichoń – ZS w Połańcu i Jakub Chyc – LO
w Staszowie. W kategorii „wiedza matematyczno - fizyczna”: I miejsce - Rafał Skrzypek
– LO w Staszowie, II miejsce - Maciej Walczak – ZS w Połańcu, III miejsce - Justyna
Kotlarz – LO w Staszowie. W kategorii ,,chemia”: I miejsce Bartłomiej Kowalski, II miejsce - Natalia Rugała, III miejsce - Mariusz
Sowa – wszyscy troje z ZS w Połańcu. Sty-

pendia w tej ostatniej kategorii, już po
raz trzeci ufundowała Grupa Azoty
KiZChS ,,Siarkopol”
S.A. w Grzybowie.
Kulminac yjną
częścią spotkania
było ogłoszenie wyników i wręczenie
,,Stambułek
Staszowskich” za 2017
rok. Lista uhonoro-

,,Stambułkę” odbiera dyrektor staszowskiego Liceum Ogólnokształcącego
Anna Karasińska.

,,Stambułkę” odbiera prezes Banku Spółdzielczego w Szydłowie
Katarzyna Zarzycka.

Tegoroczni laureaci konkursów: ,,Arystoteles Junior” i ,,Arystoteles Senior”.
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„Stambułkę” odbiera Ryszard Sobczyk - prezes Zarządu Zakładu Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Staszowie.
,,Stambułkę” odbiera Wiesław Bonarek, właściciel Zakładu Przetwórstwa
Mięsnego Bonarek w Wiązownicy Dużej.

,,Stambułkę” odbiera właściciel Firmy Handlowo-Transportowej w Łubnicach
Paweł Trela.
„Stambułkę” odbiera Mirosław Gawrzydek – prokurent Murena Sp. z o.o.
Oddział w Staszowie.

,,Stambułkę” odbiera prezes Janusz Juszczyk – prezes APP Sp. z o.o. w Połańcu.

,,Stambułkę” odbiera Bogdan Sałata – właściciel Usługowego Zakładu
Murarsko-Malarsko-Dekorskiego ,,Budkor” z Woli Wiśniowskiej.

,,Stambułkę” odbiera właściciel Zakładu Remontowo-Budowlanego w Połańcu
Mieczysław Dudek.

,,Stambułkę” odbiera właścicielka Zajazdu ,,Oaza” w Oleśnicy Halina Mądra.
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,,Stambułkę” odbiera starosta staszowski Michał Skotnicki.
,,Stambułkę” odbiera Marek Chyla z Zajazdu ,,Jasieńka” w Ruszczy.

,,Stambułkę” odbiera Agnieszka Wojdan – prezes Zarządu Fundacji
Wspomagania Oświaty w Połańcu.

wanych osób i przedsiębiorstw przedstawia się następująco:
KATEGORIA I - Jednostka organizacyjna/firma mająca największy wpływ na
rozwój gospodarczy na terenie powiatu
staszowskiego: • Enea Elektrownia Połaniec S.A., • Liceum Ogólnokształcące im. ks.
kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, •
Bank Spółdzielczy w Szydłowie.
KATEGORIA II - Jednostka organizacyjna/firma, która osiągnęła znaczny postęp
w swoim rozwoju w poprzednim roku: •

Zakład Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.
w Staszowie, • Wiesław Bonarek - Zakład Przetwórstwa
Mięsnego Bonarek
w Wiązownicy Dużej, • Paweł Trela
- Firma Handlowo-Transportowa w
Łubnicach.

,,Stambułkę” odbiera dyrektor Zakładu Energetycznego w Staszowie
Damian Sierant.

,,Stambułkę” odbiera Halina Łabuda – przewodnicząca Zarządu Staszowskiego Koła
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Tegoroczni laureaci ,,Stambułek Staszowskich”, od lewej: dyr. Damian Sierant, starosta staszowski Michał Skotnicki, dyr. Anna Karasińska, prezes Lech Żak, prezes
Katarzyna Zarzycka, prezes Ryszard Sobczyk, Wiesław Bonarek, Paweł Trela, prokurent Mirosław Gawrzydek, prezes Janusz Juszczyk, Mieczysław Dudek, Bogdan
Sałata, Halina Mądra, Marek Chyla, prezes Agnieszka Wojdan i przewodnicząca Halina Łabuda.
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KATEGORIA III - Jednostka organizacyjna/firma, która wdrożyła nowoczesne systemy zarządzania jakością, środowiskiem,
bezpieczeństwem: • Murena Sp. z o.o. - Oddział w Staszowie, • APP Sp. z o.o. w Połańcu, • Mieczysław Dudek - Zakład Remontowo- Budowlany w Połańcu.
KATEGORIA IV - Jednostka organizacyjna/firma, będąca najlepszą jednostką handlowo – usługową: • Bogdan Sałata - Usługowy Zakład Murarsko-Malarsko-Dekarski
,,Budkor” w Woli Wiśniowskiej, • Zajazd
OAZA - Halina Mądra w Oleśnicy, • Zajazd
Jasieńka - Łukasz Chyla w Ruszczy.
KATEGORIA V - Osoba, której działalność menedżerska i społeczna jest zgodna
z celami statutowymi Staszowskiej Izby
Gospodarczej: • Michał Skotnicki – starosta
staszowski, • Agnieszka Wojdan - Fundacja
Wspomagania Oświaty z Połańca, • Damian
Sierant - dyrektor Rejonu Energetycznego
w Staszowie, • Halina Łabuda - przewodnicząca Zarządu Staszowskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
W imieniu tegorocznych laureatów podziękował dyr. Damian Sierant. Licytację
zgromadzonych dzieł sztuki, podobnie jak
i całe spotkanie, prowadził przewodniczący Dominik Rożek, natomiast artystyczne
walory obrazów, grafik, medali, rzeźb i innych przedmiotów, zachwalała dyrektor
kieleckiego Biura Wystaw Artystycznych
Stanisława Zacharko-Łagowska. Licytacja
zakończyła się pełnym sukcesem, uzyskano łącznie 39 tys. 100 zł. Dzieła sztuki na
tegoroczną aukcję podarowali: Wojciech
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W imieniu laureatów podziękował dyr. Damian Sierant.

Skowron, Józef Reguła, Lucyna i Dariusz
Gozdkowie, Piotr Mazur, Józef Juszczyk,
Jan Karol Żukowski, Jadwiga Kotlarz, Norbert Palmer, Władysław Sadłocha, Tamara
Maj, Małgorzata Polańska, Maryla Pawlik,
Barbara Wnuk-Spirowska, Beata Borek, Kazimierz Szostak.
Organizację tegorocznej gali finansowo
wsparli: Huta Szkła Gospodarczego w Grzybowie Tadeusz Wrześniak, Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, Zakład Energetyki
Cieplnej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie,
Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z
o.o. w Oleśnicy, Enrem-Połaniec Sp. z o.o.,
Zakład Remontowo-Budowlany Mieczysław Dudek w Połańcu, F.H.U. „SKOWRON”
Pokrycia Dachowe, Hurtownia wod-kan
,,BEL-POL” Leszek Belusiak, Zakład Uboju

Gratulacje laureatom ,,Stambułek”, a także
konkursów ,,Arystoteles”, przekazał wiceminister
zdrowia dr n. med. Marek Tombarkiewicz.

Podobne gratulacje złożyła poseł Anna Krupka.

Zwierząt Rzeźnych i Produkcja Wędlin Barbara i Jerzy Adaś, Grzegorz Macias ,,Blacharstwo Lakiernictwo Samochodowe”,
a także Starostwo Powiatowe w Staszowie
oraz Urząd Miasta i Gminy Staszów.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Aukcję dzieł sztuki podarowanych przez staszowskich twórców prowadzili: przewodniczący Rady Miejskiej
Staszowa Dominik Rożek i dyrektor kieleckiego Biura Wystaw Artystycznych Stanisława Zacharko-Łagowska.

Największą cenę 4 tys. 200 zł osiągnął obraz Lucyny
Gozdek ,,O zmierzchu w Golejowie”.

Obraz Józefa Juszczyka ,,Chata na skraju lasu”
został sprzedany za 4 tys. zł.

Tegoroczną galę stambułkową zakończono występem połanieckiej grupy wokalnej ,,Vajpak”.

POWIAT STASZOWSKI - nr 70 - marzec 2018 r.

25

W dniu 28 lutego br. w Starostwie staszowskim, na pierwszym zebraniu w
nowym roku, spotkali się członkowie Powiatowego Koła Hodowców Koni w
Staszowie. Obrady prowadzili: p.o. kierownika Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach Dariusz Buczek i prezes Powiatowego Koła w Staszowie
Artur Zamiela.

Obradowali hodowcy koni

Podczas otwarcia spotkania, od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, prezes Powiatowego Koła
Hodowców Koni w Staszowie Artur Zamiela, członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy i wiceprezes
Powiatowego Koła Hodowców Tadeusz Safader.

W posiedzeniu z udziałem ponad 20 hodowców z terenu powiatu
staszowskiego udział wzięli także: starosta staszowski Michał Skotnicki, członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy, na-

czelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Jerzy Bernyś oraz
lekarz wet. Wojciech Fijałkowski z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
Staszowie.

Starosta staszowski Michał Skotnicki, m.in. pogratulował organizacji
ubiegłorocznego pokazu koni w Bogorii i obiecał podobne wsparcie dla
tej imprezy, jaka w tym roku została zaplanowana na dzień 2 września.

Lekarz wet. Wojciech Fijałkowski z Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Staszowie, poinformował o planowanych
kontrolach punktów kopulacyjnych.

Omówiono aktualne programy hodowlane i zmiany w próbach dzielności
koni, obieg dokumentacji na punktach
kopulacyjnych, a także zagadnienia dotyczące profilaktyki w rozrodzie oraz
zasady prawidłowego odchowu źrebiąt. Dyskutowano również na tematy
związane z aktualną oceną klaczy pod
względem: typu, pokroju i ruchu, a
także przypomniano o obowiązku poprawnego i terminowego wypełniania
dokumentacji związanej z upadkiem
konia.
Pod koniec obrad, kierownik Dariusz
Buczek zaprosił hodowców koni ziemi
staszowskiej do aktywnego udziału w
tegorocznych imprezach, jakie planowane są na terenie działania Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach. Kalendarz 12 wydarzeń, rozpocznie w dniu 5 maja br. ,,Bieg Zwiadowcy
Konnego” we Włoszczowe, a zamknie
w dniu 20 października br. ,,Zasadnicza
próba dzielności ogierów ras zimnokrwistych” w Stadzie Ogierów Bogusławie, w powiecie piotrkowskim.
Tekst i foto: Jan Mazanka

Kierownik Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach Dariusz Buczek, m.in.
poinformował, że po decyzji Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie,
OZHK w Łodzi utracił prawo do wykonywania czynności identyfikacyjnych i zootechnicznych
w zakresie hodowli koni. Obowiązki te, na terenie 18 powiatów województwa łódzkiego,
przejął OZHK w Kielcach.

W zebraniu uczestniczyło ponad 20 hodowców koni z terenu powiatu staszowskiego.
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Nowy warsztat samochodowy w Jurkowicach
W dniu 10 lutego br., w miejscowości Jurkowice w gminie Bogoria,
otwarto nowy warsztat samochodowy. Właściciel Łukasz Sarzyński, wraz
ze swoimi pracownikami, oferuje
wszystkim zmotoryzowanym kompleksową naprawę pojazdów od bieżących napraw, aż po usługi blacharsko-lakiernicze.
Młodemu przedsiębiorcy, któremu
podczas otwarcia zakładu towarzyszył
ojciec – Zdzisław Sarzyński, inicjatywy
pogratulowali przedstawiciele władz
samorządowych województwa i powiatu staszowskiego: radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Ewelina
Bień, starosta staszowski Michał Skotnicki oraz członek Zarządu Powiatu Jerzy
Chudy, a ks. kan. Zbigniew Kuras – proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Olbierzowicach dokonał poświęcenia warsztatu.
W przesłanym liście gratulacyjnym
starosta Michał Skotnicki serdecznie podziękował za uruchomienie nowego zakładu pracy na terenie powiatu, życząc
jednocześnie Łukaszowi Sarzyńskiemu
wielu sukcesów w rozwijaniu motoryzacyjnego biznesu.
Tekst i foto: Michał Skrętek

W dniu 9 stycznia br., w Starostwie
staszowskim, odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Staszowie.
W zebraniu uczestniczyli: prezes
ZOP ZOSP starosta staszowski Michał
Skotnicki oraz wiceprezesi: Stanisław
Walczyk, Wiesław Woszczyna i Grzegorz
Forkasiewicz, a także członkowie Prezy-

Sekretarz ZOP ZOSP druh Mieczysław Madej,
m.in. poinformował o harmonogramie zebrań
sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach.

Gratulacje od radnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Eweliny Bień, a także od członka Zarządu Powiatu
w Staszowie Jerzego Chudego i starosty staszowskiego Michała Skotnickiego.

Poświęcenia warsztatu dokonał ks. kan. Zbigniew Kuras – proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Olbierzowicach.

Z posiedzenia
Zarządu Powiatowego OSP
dium ZOP Grzegorz Kwietniewski i Józef
Dulęba, jak również sekretarz Mieczysław Madej, który poinformował o harmonogramie zebrań sprawozdawczych
w jednostkach OSP z terenu powiatu i
przypisaniu poszczególnym członkom
Prezydium obsługę tych zebrań. Ostat-

nie ze spotkań, zamykające ustalony
kalendarz, odbyło się w dniu 24 marca
br. Wiązownicy Dużej. Tym samym obowiązek przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP ziemi
staszowskiej został wykonany.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Uczestnicy zebrania Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Staszowie,
podczas spotkania w Starostwie staszowskim.
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W czwartek, 15 marca br., już po raz piętnasty „Echo Dnia” wspólnie z czytelnikami, przyznało prestiżowe tytuły najlepszym lekarzom z terenu województwa świętokrzyskiego. Podczas kieleckiej gali ,,Hipokrates Świętokrzyski 2017”, wyróżniono
także farmaceutów, pielęgniarki i najlepsze placówki medyczne. Akcja była doskonałą okazją do podziękowania tym, którzy na co dzień dbają o nasze zdrowie.

Uhonorowano najlepszych lekarzy

Od lewej: red. naczelny ,,Echa Dnia” Stanisław Wróbel, starosta staszowski Michał Skotnicki, ,,Lekarz Rodzinny
2017 roku” Ewa Zalewska, ,,Lekarz Pediatra” Patrycja Czeczot-Starba, ,,Lekarz Stomatolog” Remigiusz Cop,
pielęgniarka koordynująca Barbara Kansy i lek. rezydent Agata Cybula z ,,Przychodni Rodzinnej” w Staszowie,
przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i położnych Ewa Mikołajczyk i Krystyna Basińska
reprezentująca Stowarzyszenie ,,Razem Raźniej” z Kielc.

„Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich
przyszłość możecie być spokojni” - mawiał amerykański szachista Paul Morphy. Celem zajęć organizowanych przez
Staszowskie Koło Ludowego Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego
Kielce, jest właśnie popularyzacja nauki gry w szachy wśród: uczniów szkół
wszystkich szczebli, nauczycieli, rodziców oraz zainteresowanych mieszkańców ziemi staszowskiej.
Koło LUKKS w Staszowie powstało
w pierwszych dniach 2018 roku i swoją siedzibę ma w Liceum Ogólnokształcącym im.
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.
Tam też w dniu 3 marca br., odbyły się, z udziałem 33 adeptów sztuki szachowej, pierwsze zajęcia. Prowadziła je Anna Kot - prezes
LUKKS Kielce, sędzia główny ,,Mikołajkowego
Międzypokoleniowego Turnieju Szachowego o Puchar Starosty Staszowskiego”, z grudnia 2017 roku. Zajęcia odbywać się będą co
dwa tygodnie i podzielone będą na grupy:

W plebiscycie na terenie powiatu
staszowskiego, tytuł ,,Lekarza Rodzinnego
2017 roku” zdobyła Ewa Zalewska pracująca w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,Centrum Medyczne” w Połańcu
oraz w Gminnym Samodzielnym Publicznym ZOZ w Rytwianach. ,,Lekarzem Pediatrą 2017 roku” wybrano Patrycję Czeczot-Starbę pracującą w Miejsko-Gminnym Samodzielnym Publicznym ZOZ w Staszowie,
najlepszym stomatologiem z terenu powiatu staszowskiego, za ubiegły rok, został
Remigiusz Cop pracujący w gabinecie ,,Polidentia Opieka Stomatologiczna” w Połańcu, natomiast tytuł najlepszej pielęgniarki
- położnej przypadł Grażynie Dach z Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie. Najlepszą
przychodnią z terenu ziemi staszowskiej
została wybrana ,,Przychodnia Rodzinna” ze
Staszowa, obecnie świadcząca porady medyczne dla ponad 5 tys. pacjentów.
Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski

Będziemy szachistami!

podstawową oraz V i IV
kategorię szachową, gdyż
warto zaznaczyć, że ponad
10 uczestników zajęć gra
w szachy od jakiegoś czasu,
posiada w/w kategorie szachowe i aktywnie uczestniczy w turniejach.
Organizatorzy
Koła
LUKKS w Staszowie zadbali
o to, aby na zajęciach każdy
Pierwsze zajęcia w Staszowie prowadziła Anna Kot prezes LUKKS Kielce,
trener szachowy i sędzia turniejowy.
uczestnik otrzymał książkę
do nauki gry w szachy oraz komplet szach. teresowani dalszą edukacją szachową i sami
Wśród 33 uczestników zajęć znaleźli się chętnie będą uczestniczyć w zajęciach. Oruczniowie w wieku od 7 do 16 lat. Co najważ- ganizację zajęć Staszowskiego Koła LUKKS
niejsze zajęcia bardzo spodobały się uczest- wsparł Zarząd Powiatu w Staszowie, poprzez
nikom, a możliwość skorzystania z książek zakup pomocy dydaktycznych: 10 komplei zestawów szachowych ułatwi przyszłym tów szachowych, 5 zegarów, tablicy szachoszachistom zdobywanie wiedzy. Zadowoleni wej i 40 książek.
Tekst i foto: Paulina Majczak
byli również rodzice, którzy są bardzo zain-

Korzystając z książek do nauki gry w szachy, uczono się układu pól na szachownicy.

W części praktycznej, uczestnicy posiadający kategorie szachowe rozgrywali
partie szachowe.
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W hołdzie powstańcom styczniowym
W dniu 21 stycznia br., Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie zorganizowało
po raz ósmy marsz upamiętniający wybuch Powstania Styczniowego. Maszerowano na trasie Szydłów – Kurozwęki, strzelcy pokonali około 9 km.
Powstanie Styczniowe było największym polskim zrywem narodowowyzwoleńczym. Ogłoszone Manifestem 22
stycznia 1863 r., wydanym w Warszawie
przez Tymczasowy Rząd Narodowy, objęło ziemie zaboru rosyjskiego. Podczas
walk z Imperium Rosyjskim stoczonych
zostało około 1200 bitew i potyczek.
Zryw zakończył się na jesieni 1864 r. klęską powstańców.
Walki powstańcze miały miejsce także na ziemi staszowskiej. W Kurozwękach
znajdują się pamiątki po tym okresie:

krzyż powstańczy w pobliżu drogi do
Staszowa, gdzie w 1863 r. pogrzebano
około 20 ciał powstańców oraz tablica
wmurowana w ścianę kościoła, poświęcona 58 powstańcom zmarłym od ran w
przykościelnym szpitalu sióstr miłosierdzia.
Te dwie pamiątki były celem styczniowego marszu strzeleckiego, zorganizowanego z inicjatywy komendanta
STS st. insp. ZS Mariana Lesiaka. Uczestniczyli w nim strzelcy z: Orląt Armii Krajowej w Kielcach, Strzeleckiej Obrony

Na trasie marszu strzelców prowadziła st. instruktor Związku Strzeleckiego Beata Lech z Gimnazjum
w Jarosławicach.

Wybrzeża STS w Gdańsku, Gimnazjum
w Jarosławicach i STS w Szydłowie.
Dwudziestoosobowa grupa strzelców
wyruszyła sprzed strzelnicy STS o godz.
10 rano. Po półtoragodzinnym marszu
grupa dotarła do powstańczego krzyża
w Kurozwękach. Strzelcy wystawili tu
dwa poczty sztandarowe: Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Göteborgu
(Szwecja) i Szydłowskiego Towarzystwa
Strzeleckiego. Delegacja samorządowa z Gminy Szydłów w osobach wójta
Jana Klamczyńskiego i radnego Jerzego
Skuzy zapaliła znicze, zaś st. insp. ZS Marek Olczyk odebrał, zgodnie z tradycją,
przyrzeczenie strzeleckie od strzelców.
Hołd poległym powstańcom, uczestnicy
marszu złożyli także pod płytą przy kurozwęckim kościele. Po posiłku w zespole
pałacowym w Kurozwękach, ufundowanym przez Starostwo Powiatowe w
Staszowie, uczestnicy marszu wyruszyli
w drogę powrotną do Szydłowa. Marsz
upamiętniający powstańców styczniowych wpisał się w obchodzone w tym
roku 100-lecie Niepodległości Polski.
Powrót naszego kraju na mapę Europy w
1918 r. poprzedzony był ofiarą krwi złożoną przez powstańców styczniowych i
uczestników innych zrywów narodowowyzwoleńczych okresu zaborów.
Piotr Walczak
Zdjęcia: Andrzej Pomian-Karyś i z arch.
Gimnazjum w Jarosławicach

Jak każdego roku, zapalano znicze przed tablicą wmurowaną w ścianie kurozwęckiego kościoła, upamiętniającą 58 powstańców zmarłych z ran w przyklasztornym
szpitalu dla ubogich.
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155 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe, a rok później doszło
do bitwy pod Szczeglicami.
Dla uczczenia tych ważnych rocznic, w niedzielę 28 stycznia br., mieszkańcy gminy Bogoria, przedstawiciele
władz samorządowych, m.in.: starosta
staszowski Michał Skotnicki, członek
Zarządu Powiatu Jerzy Chudy, wójt
gminy Bogoria Władysław Brudek,
przewodniczący Rady Gminy Maciej
Tutak oraz zastępca wójta Zbigniew
Borek, a także uczniowie klas mundurowych staszowskiego LO, wzięli udział
w okolicznościowym spotkaniu.
Po mszy świętej w kościele parafialnym pw. św. Jerzego w Szczeglicach,
złożono kwiaty przy tablicy poświęconej pamięci powstańców styczniowych. Następnie wszyscy uczestnicy
obchodów rocznicowych udali się
do miejscowego Zespołu Placówek
Oświatowych, gdzie odbyły się dalsze
uroczystości, połączone z występami
uczniów. Wśród przemawiających gości był, m.in. starosta staszowski Michał
Skotnicki, który podkreślił, że podtrzymywanie pamięci historycznej o wydarzeniach sprzed 155 lat oraz związaną z nimi bitwą pod Szczeglicami,
jest niezwykle ważne, szczególnie dla
kształtowania postaw patriotycznych
młodego pokolenia mieszkańców gminy Bogoria i powiatu staszowskiego.
Tekst: Michał Skrętek
Foto: GOK w Bogorii
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W Szczeglicach upamiętniono
rocznicę Powstania Styczniowego

W uroczystościach udział wzięli, m.in. przedstawiciele władz samorządowych: starosta staszowski Michał Skotnicki,
członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy, wójt gminy Bogoria Władysław Brudek przewodniczący Rady Gminy Maciej Tutak
oraz zastępca wójta Zbigniew Borek. Mszę świętą odprawił proboszcz szczeglickiej parafii ks. kan. Stanisław Wiktor.

Przemawia
starosta
staszowski
Michał Skotnicki.

Na zakończenie uroczystości pamiątkowa fotografia.
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Z ziemi szydłowskiej na ziemię irańską
,,W hołdzie Narodowi Irańskiemu, na którego gościnnej ziemi znalazło ratunek 121 000 Polaków, w tym prawie 20 000 dzieci. W 1942
roku Iran przyjął i ocalił polskich tułaczy deportowanych w latach: 1939–1941 przez NKWD z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej
w głąb Związku Sowieckiego. Irańska pomoc uchroniła Polaków przed represjami oraz śmiercią z głodu i chorób.
Wdzięczni uratowani oraz ich potomkowie, 2013 rok
Władysław Czapski - Iran 1943-1945, z Księgi Pamiątkowej Cmentarza Dulab w Teheranie.
W nawiązaniu do artykułu pt. ,,Z ziemi
szydłowskiej do włoskiej”, opublikowanego w 60. numerze kwartalnika, z września 2015 roku – str. 51, w którym opisaliśmy odsłonięcie dwóch tablic na Polskim
Cmentarzu Wojennym w Bolonii, wykonanych w Szydłowie przez ,,Zakład Kamieniarski Tadeusz Miklaś”, z przyjemnością
przedstawiamy kolejne prace wykonane
przez tę firmę na polskich nekropoliach
wojennych z lat II wojny światowej. Wyżej
wspomniane tablice na cmentarzu bolońskim, na którym spoczywa 1 432 żołnierzy
2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, poległych w kampanii włoskiej 1944
roku, dotyczyły upamiętnienia pobytu na
cmentarzu, w 1982 roku, Ojca Świętego
Remont na największym polskim Cmentarzu Dulab w Teheranie, rozpoczęto w pierwszych dniach lipca 2017 roku.
Jana Pawła II oraz poległego 23 października 1944 roku pod Civitella di Romana
ppłk Zbigniewa Kiedacza - dowódcy 15.
Pułku Ułanów Poznańskich. Oprócz tego,
jak wspominaliśmy, trzy lata temu, szydłowski Zakład ma także na swoim koncie
inne historyczne dzieło – kompleksowe
odnowienie Cmentarza Powstańców Warszawskich przy ul. Wolskiej w Warszawie, a
także swój udział w renowacji Cmentarza
Orląt Lwowskich. W przyszłości, zapewne
dojdzie do realizacji innych podobnych
zadań.
Kolejnym dziełem ,,Zakładu Kamie-

Cmentarz Dulab po remoncie, w październiku 2017 roku.

Centralna część Cmentarza Dulab w Teheranie.

Odnowione polskie kwatery na Cmentarzu w Ahwazie.
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Biało-czerwone kwiaty złożone przez senator Annę
Marię Anders na Cmentarzu Dulab w Teheranie,
w październiku 2017 roku.

niarskiego Tadeusz Miklas”, wykonanym
w miesiącach: lipiec – wrzesień 2017
roku, był gruntowny remont 2 polskich
nekropolii w Iranie, tj. Cmentarza Dulab
w Teheranie i w Isfahanie oraz 2 kwater
z polskimi grobami, znajdującymi się na
cmentarzach innych wyznań w Meszhed,
na wschodzie kraju, koło granicy z Afganistanem i w Ahwazie, w zachodniej części
Iranu, niedaleko granicy z Irakiem.
Podczas repatriacji z ZSRR armii gen.
Władysława Andersa, w okresie marzec wrzesień 1942 roku, w tym kobiet i dzieci,
na terytorium Iranu przybyło ponad 121
tys. Polaków. Dzieci znalazły schronienie,
m.in. w Isfahanie, gdzie utworzono dla
nich prawie dwadzieścia polskich szkół
z internatami. Ze względu na bardzo zły
stan zdrowia uchodźców, śmiertelność
wśród repatriantów była duża. Na terytorium Iranu pochowanych zostało 2 806
osób, w tym 650 wojskowych.
cd. na następnej str.

Na Cmentarzu Dulab w 2015 roku. Po 73 latach,
Władysław Czapski z córką Beatą, przy grobie
swojej Matki Janiny Czapskiej ( 1905 – 1942 ),
która zmarła w Iranie. Na zdjęciu obok Władysław
Czapski, trzeci z prawej.

Odnowione polskie symbole przy wejściu na Cmentarz Dulab. W październiku 2017 roku, po komisyjnym odbiorze
prac, pierwszy z prawej: właściciel firmy Tadeusz Miklaś z rodziną.

Z kart historii. Iran 1942 rok, gen. dyw. Władysław Anders i dzieci uratowane z Rosji.

Dzieci polskie w Isfahanie, 1942 rok. Trzeci od prawej: Władysław Czapski.
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O cmentarze naszych rodaków na irańskiej ziemi zatroszczyło się Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, a prace remontowe, na zlecenie
firmy BUDMEX, wykonali fachowcy szydłowskiego Zakład Kamieniarskiego Tadeusza Miklasia. W Iranie pracowało 9 mieszkańców z terenu powiatu staszowskiego i
jeden z powiatu koneckiego, którym pomagało w różnym czasie, łącznie 60 Afgańczyków. Odnowiono 130 kwater o łącznej
powierzchni 1 ha, z 1960 grobami. W październiku 2017 roku, ukończone dzieło
obejrzała, patronująca całemu przedsięwzięciu, córka gen. Władysława Andersa,
senator Anna Maria Anders, która złożyła
na Cmentarzu Dulab wieniec biało-czerwonych kwiatów.
Tekst: Jan Mazanka
Foto: z arch. Władysława Czapskiego z Wrocławia, z albumu ,,Generał Anders”, Wyd. 1989,
The Polish Institute and Sikorski Museum i arch.
,,Zakładu Kamieniarskiego” w Szydłowie

W pierwszym rzędzie w lewym rogu, odnowiony grób Janiny Czapskiej.
Zdjęcie nadesłał syn Władysław Czapski.

Serdecznie dziękuję Panu Władysławowi Czapskiemu za długą i miłą rozmowę telefoniczną, jaką miałem przyjemność z Panem przeprowadzić, w połowie marca br. w trakcie pisania artykułu. Bardzo dziękuję za nadesłany obszerny materiał tekstowy i filmowy z lat pobytu polskich repatriantów w Iranie, a także dotyczący spraw bieżących z działalności ,,Komitetu Organizacyjnego Środowiska Osób Ocalonych przez
Naród Irański”, który pod Pana kierownictwem, tak wspaniale pielęgnuję pamięć o tamtych tragicznych latach.
Z poważaniem, Jan Mazanka, red. naczelny kwartalnika ,,Powiat Staszowski”.
W dniach od 26 lutego do 9 marca, w Galerii „Piwnice” Staszowskiego
Ośrodka Kultury, można było oglądać
wystawę poświęconą 155. rocznicy Powstania Styczniowego.
Na wernisażu, pt.„155. rocznica powstania styczniowego na Ziemi Staszowskiej”,
kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi
Staszowskiej Paweł Ciepiela omówił zgromadzoną broń palną oraz „białą” z okresu
powstania, m.in. kosy, szable, strzelby, bagnety, a także replikę sztandaru powstańczego. Wszystkie eksponaty pochodzą ze
zbiorów członków staszowskiego Klubu
Kolekcjonera „Lamus”. Wystawa skierowana jest do wszystkich miłośników historii
naszego regionu, lecz szczególnie do naj-

O powstaniu styczniowym
w staszowskiej Galerii „Piwnice”
młodszych jego mieszkańców – uczniów
szkół wszystkich szczebli z terenu powiatu
staszowskiego.
Dodatkową atrakcją wernisażu były projekcje
filmowe, dotyczące Powstania Styczniowego,
wyświetlane w Galerii
„Piwnice”.
Tekst i foto:
Michał Skrętek

Na wystawie zgromadzono wiele ciekawych eksponatów, m.in.: karabin
„Lorenz” z 1854 roku, używany przez kawalerię rosyjską.

Pistolety oraz czapki używane przez powstańców styczniowych.

Szable i bagnety z czasów Powstania Styczniowego.
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W piątek 9 marca br., w Muzeum Ziemi Staszowskiej otwarto wystawę poświęconą marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Wernisaż, wpisujący się w tegoroczne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zgromadził
w staszowskim Muzeum wielu miłośników historii oraz regionalistów.

Patriotyczny wernisaż
w staszowskim Muzeum

Kazimierz Sztaba
z UJK w Kielcach,
natomiast omówienia wystawy
dokonał
kustosz Regionalnej Izby Tradycji
„Muzeum Ziemi
Staszowskiej”
Lucjan Zaczkowski. Oprawę muzyczną zapewniały wokalistki
Wystawę omówił kustosz RIT „Muzeum Ziemi Staszowskiej” Lucjan Zaczkowski.
z Klubu Piosenki
Spotkanie otworzył i prowadził Domi- „Rytm” Staszowskiego Ośrodka Kultury,
nik Rożek ze Staszowskiego Ośrodka Kul- które zaprezentowały ciekawe aranżacje
tury, okolicznościowy wykład wspomnie- znanych utworów patriotycznych. Na wyniowy o marszałku Piłsudskim, wygłosił dr stawie zaprezentowano, m.in.: monety,

Okolicznościowe wspomnienie o marszałku Józefie
Piłsudskim, wygłosił dr Kazimierz Sztaba z UJK
w Kielcach.

medale, portrety, a także karty pocztowe
z wizerunkiem marszałka Józefa Piłsudskiego.
Organizatorami wernisażu byli:
Staszowski Ośrodek Kultury, Regionalna Izba Tradycji „Muzeum Ziemi
Staszowskiej”, Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie oraz Podkarpackie
Towarzystwo Numizmatyczne - Koło w
Staszowie.
Tekst i foto: Michał Skrętek

W dniu 19 marca br., Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Staszowie przy wsparciu Wydziału Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki Starostwa
Powiatowego w Staszowie, zorganizowali imprezę edukacyjno-profilaktyczną towarzyszącą powiatowemu etapowi konkursu wiedzy o HIV/AIDS. Spotkanie odbyło się auli Zespołu Szkół w Staszowie.
Głaz, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie WioW trakcie imprezy, młodzież z klas w Staszowie mł. asp. Mariola Marszałek letta Hatak oraz prezes Stowarzyszenia
,,Pro Civitas” w Staszowie Adam Koziński.
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i asp. szt. Grzegorz Makuła.
szkół z powiatu staszowskiego, obejrzaDo konkursu przystąpiło 5 szkół ponad- Komisja konkursowa przyznała trzy I miejła spektakl profilaktyczno-edukacyjny gimnazjalnych z powiatu staszowskiego: sca ex aequo uczennicom, które otrzymały
„Labirynt” zaprezentowany przez Kra- Zespół Szkół w Osieku, Zespół Szkół w jednakową ilość punktów: I miejsce - Julia
kowski Teatr ,,Kurtyna”. W nawiązaniu Połańcu, Liceum Ogólnokształcące w Gach – LO w Staszowie, Martyna Maj i Modo tematu imprezy wyświetlono filmy Staszowie, Zespół Szkół Rolniczych Cen- nika Szcześniak z ZS w Połańcu, II miejsce
edukacje z zakresu profilaktyki HIV/ trum Kształcenia Rolniczego w Sichowie - Alicja Korpacka – LO w Staszowie, III miejAIDS. Na temat konsekwencji prawnych Dużym i Zespół Szkół w Staszowie. Uro- sce - Gabriela Stondzik - LO w Staszowie.
i społecznych zażywania substancji czystego otwarcia powiatowego etapu Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy
psychoaktywnych, w tym również do- dokonali zaproszeni goście: wicestarosta oraz nagrody książkowe.

„Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS”

tyczących zakażeń HIV, mówili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji

staszowski Tomasz Fąfara, powiatowy inspektor sanitarny w Staszowie Bożena

Od lewej: powiatowy inspektor sanitarny Bożena Głaz, dyrektor Powiatowego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie Wioletta Hatak, wicestarosta staszowski Tomasz
Fąfara i prezes Stowarzyszenia ,,Pro Civitas” w Staszowie Adam Koziński.

Tekst: Dorota Wojnarowska
Foto: Paulina Majczak

Laureatki ex aequo I miejsca, od lewej: Martyna Maj, Julia Gach
i Monika Szcześniak.
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W dniu 20 marca br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie
odbyło się szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu
staszowskiego, które zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie. Temat szkolenia
dotyczył współpracy asystenta z rodziną biologiczną dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz postępowania w sytuacji realizacji postanowień Sądu w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.
Wśród zaproszonych gości byli: starosta staszowski Michał Skotnicki oraz
prezes Sądu Rejonowego w Staszowie
Rafał Skrzypiec. W szkoleniu wzięło
udział 31 osób, w tym: kierownicy,
pracownicy socjalni i asystenci rodzin
z Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorzy sądowi, dyrektor Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej typu rodzinnego w Połańcu oraz pracownicy PCPR
w Staszowie. Spotkanie rozpoczęła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie Anna Ogórek, która powitała
wszystkich obecnych i omówiła funkcjonowanie pieczy zastępczej na terenie powiatu staszowskiego oraz rolę
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w oparciu o ustawę z 9 czerwca
2011 roku. Starosta Staszowski Michał
Skotnicki podziękował za zaproszenie
oraz podkreślił wagę i odpowiedzialność osób i instytucji pracujących na
rzecz dziecka w pieczy zastępczej. Prezes Sądu Rejonowego w Staszowie Rafał Skrzypiec szczegółowo omówił procedury umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych, a także odbierania

Z myślą o rodzinach zastępczych

Podczas spotkania, od lewej: dyrektor PCPR w Staszowie Anna Ogórek i prezes Sądu Rejonowego w Staszowie
Rafał Skrzypiec.

O roli rodzin zastępczych w opiece nad dziećmi mówił starosta staszowski Michał Skotnicki.

dziecka od rodziców biologicznych.
W związku z poruszanymi kwestiami
wywiązała się interesująca dyskusja,
poparta doświadczeniami osób współ-

pracujących z osobami prowadzącymi
rodziny zastępcze.
Tekst: PCPR w Staszowie
Foto: Jan Mazanka

W szkoleniu wzięło udział 31 pracowników, głównie z Ośrodków Pomocy Społecznej gmin powiatu staszowskiego.
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Staszowskie obchody rocznicy
powstania styczniowgo

Uczestnicy uroczystości na starym cmentarzu, przy kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Staszowie.

W dniu 22 stycznia br., w Staszowie
odbyły się obchody 155. rocznicy powstania styczniowego oraz bitwy pod
Staszowem, jaka odbyła się podczas
walk powstańczych.
W obchodach rocznicowych uczestniczyła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Staszowie, a także wielu zaproszonych
gości. Wśród nich byli przedstawiciele

władz samorządowych miasta i powiatu
staszowskiego, Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie,
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w
Kielcach, Świętokrzyskiego Kuratorium
Oświaty, kombatanci, duchowieństwo,
nauczyciele, uczniowie LO, ich rodzice
oraz grono miłośników historii i regionalistów.

Starosta staszowski Michał Skotnicki serdecznie podziękował nauczycielom i uczniom za
kultywowanie pamięci o zrywie powstańczym 1863 roku.

Uczniowie klas mundurowych ze sztandarem staszowskiego Liceum.

Po zbiórce na szkolnym placu, uroczyście przemaszerowano na stary cmentarz,
znajdujący się przy pobliskim kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła, gdzie
grupa uczniów z klas mundurowych
staszowskiego LO objęła wartę honorową
przy pomniku powstańców styczniowych.
Następnie dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Anna Karasińska dziękując wszystkim zaproszonym gościom za
obecność, podkreśliła, iż to wyjątkowe
wydarzenie 155. rocznicy powstania styczniowego, w tym roku zbiegło się z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz również 100 - lecia
istnienia staszowskiego Liceum – szkoły,
która wychowuje młodzież w szacunku
dla Ojczyzny i bohaterów narodowych.
Nauczyciel geografii LO Marek Murawski
odczytał apel pamięci, a historyk Paulina
Mielnik wygłosiła okolicznościowy referat,
dotyczący powstania styczniowego oraz
bitwy pod Staszowem.
Wszyscy uczestnicy obchodów rocznicowych otrzymali okolicznościowe
śpiewniki patriotyczne, opracowane według projektu: śp. Tomasza Bieleckiego,
Marii Szewczyk oraz Grzegorza Skubery.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Modlitwę za poległych powstańców odmówił ks. kan. Szczepan Janas proboszcz parafii św. Bartłomieja w Staszowie.

Wartę honorową przy mogile powstańców styczniowych pełnili uczniowie LO.
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W dniu 1 marca br., w auli Liceum
Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, uroczyście obchodzono ,,Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
Wszystkich zaproszonych gości powitała dyrektor LO Anna Karasińska, która
dziękując wszystkim za przybycie, wspomniała, iż oddanie przez społeczność szkoły hołdu żołnierzom wyklętym wpisuje się
w tegoroczne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród
zaproszonych gości byli, m.in.: kombatan-
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W hołdzie żołnierzom wyklętym
ci, przedstawiciele władz samorządowych
oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu ,instytucji współpracujących ze
staszowskim Liceum, działacze społeczni
oraz uczniowie LO.
W programie tego patriotycznego
święta znalazły się, m.in.: montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów LO pt.
,,Przysięgam Panu Bogu w wierności Pol-

Wykład pt. ,,Bóg, Honor, Ojczyzna – Żołnierze Wyklęci w świadomości historycznej Polaków”,
wygłosił Mariusz Brudek - nauczyciel historii w LO.

Uczniowie staszowskiego Liceum w montażu słowno-muzycznym, poświęconym ,,Ince” Danucie Siedzikównie.

sce trwać…”, poświęcony pamięci Danuty
Siedzikówny ,,Inki”, sanitariuszce i łączniczce 5. Wileńskiej Brygady AK zamordowanej przez UB w 1946 roku. Obchodom
Narodowego dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w staszowskim Liceum, towarzyszyła wystawa pt. „Niezłomna, wyklęta,
przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna ,,Inka” - 1928-1946”.
Tekst i foto: Michał Skrętek

Fragment wystawy poświęconej Danucie Siedzikównie ,,Ince”
(1928-1946).

Zaproszonych gości powitała dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Staszowie Anna Karasińska.

Wśród obecnych byli, m.in.: kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych oraz jednostek organizacyjnych powiatu, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu,
instytucji współpracujących ze staszowskim Liceum, działacze społeczni oraz uczniowie LO.
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W dniu 6 lutego br., w auli Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Staszowie odbyła się III sesja naukowa, podsumowująca działania w ramach programu edukacji ekologicznej pn. „Ożywić pola – rok gęgawy”.

Ekologicznie w staszowskim LO

Jednym z prelegentów był prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnobrzegu
Tadeusz Jabłoński, który przybliżył zebranym zagadnienie łowiectwa
i ochrony przyrody.

W ramach programu, w roku szkolnym 2016/2017 odbyły się, m.in.: wycieczki ornitologiczne, spotkania z przedstawicielami kół łowieckich oraz Nadleśnictwa
Staszów. Uczniowie wzięli udział także,
m.in. w: „Nocy biologów”, oraz „Hubertusie Staszowskim”, a koordynujący program nauczyciele staszowskiego Liceum
odbywali spotkania z gimnazjalistami.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, m.in.:
wicestarosta Tomasz Fąfara, członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy oraz przewodniczący Komisji Oświaty Wychowania,
Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w
Staszowie Zbigniew Wiącek, przedstawiciele: Nadleśnictwa Staszów, współpracujących ze szkołą kół łowieckich, Zespołu

i kulturowe Ponidzia”, nadleśniczy
Nadleśnictwa Staszów Adam Lubera
przedstawił rolę i znaczenie leśnictwa w
kształtowaniu krajobrazu w aspekcie programu „Ożywić pola”, natomiast nauczy-

Na zakończenie dyrektor LO Anna Karasińska, wręczając okolicznościowe
dyplomy, podziękowała osobom i instytucjom wspierającym szkołę
w jej działalności.

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków
Krajobrazowych oraz uczniowie LO.
Wszystkich obecnych powitała dyrektor Liceum Anna Karasińska, która
zaprosiła do wysłuchania prelegentów,
prezentujących referaty o tematyce ekologicznej, a także odczytała list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który objął
swoim patronatem obchody 100-lecia
staszowskiego Liceum. W programie
konferencji znalazło się 5 referatów: Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnobrzegu Tadeusz Jabłoński przedstawił zagadnienie łowiectwa i ochrony przyrody,
przedstawiciel Zespołu Świętokrzyskich i
Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
Dariusz Wiech omówił „Walory przyrodnicze, historyczne

ciele biologii LO, Grzegorz Skubera oraz
Mariusz Ziętarski omówili zagadnienie
programu „Ożywić pola” w następujących
referatach: „Gęś Gęgawa bohaterką X
edycji programu Ożywić pola” oraz „Podsumowanie szkolnych działań w ramach
ogólnopolskiej akcji Ożywić pola”.
Podsumowania sesji naukowej dokonała dyrektor Anna Karasińska, która
wszystkim zaangażowanym we współpracę ze staszowskim LO, wręczyła okolicznościowe dyplomy wraz z podziękowaniami.
Organizatorem sesji naukowej byli: Starostwo Powiatowe w Staszowie, Liceum
Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Staszowie, Polski Związek
Łowiecki oraz Lasy Państwowe.

Zaproszeni goście oraz uczniowie podczas konferencji naukowej pn. „Ożywić pola – rok gęgawy”.

Tekst i foto: Michał Skrętek
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W we wtorek 20 marca br., działający od trzech lat przy bibliotece Liceum
Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, Dyskusyjny Klub Edukacyjny „Książka
– Okręt na Oceanie Wiedzy” zorganizował, w staszowskim LO, spotkanie
poetyckie pt. „Wiosna, ach to ty”.
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Wiosenne strofy
w staszowskim Liceum

W wieczorze poetyckim wzięło udział ponad 20 osób.

Uczestników spotkania poetyckiego przywitała
dyrektor Liceum Anna Karasińska.

Odbyło się ono w ramach programu
promocji czytelnictwa, skierowanego do
uczniów klas I-III staszowskiego Liceum.
Celem programu, trwającego od roku
szkolnego 2015/2016, jest upowszechnianie wśród młodzieży czytelnictwa
oraz szacunku dla polskiej literatury, kultury i tradycji.
W wieczorze poetyckim uczestniczyli emerytowani i czynni nauczyciele,
uczniowie i ich rodzice oraz miłośnicy
poezji ziemi staszowskiej. W jego trakcie
utwory czołowych polskich poetów deklamowało 17 uczniów staszowskiego
Liceum. Z klas I a, b c i d: Aleksandra Kopeć, Katarzyna Jakubik, Klaudia Nowak,
Adam Kapral, Mariusz Skuza, Patryk Przystał, Dominik Strzyż, Zbigniew Kauczuga, Julia Pyrek, Jakub Glibowski, Mateusz
Zamiela, Wiktoria Stachowicz.
Z klas II b i d: Gabriela Stondzik, Patrycja Kargulewicz, Wiktoria Chatońska,
Zuzanna Chmielowiec oraz Klaudia

Dyrektor Anna Karasińska dziękuje uczniom i opiekunom za przygotowanie spektaklu.

Osemlak. Młodzież recytowała, m.in.
wiersze: Zbigniewa Herberta „O róży”,
Bolesława Leśmiana „Wiosna”, ks. Andrzeja Świecha „Tchnienie wiosny”, Leopolda Staffa „Deszcz wiosenny”, Hanny
Zdzitowieckiej „Od wiosny do jesieni”, a
także śpiewali piosenki, m.in.: ,,Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”,
„Wiosna” z repertuaru zespołu Skaldo-

Od lewej: nauczyciel wychowania fizycznego oraz edukacji dla
bezpieczeństwa LO w Staszowie Maciej Jońca, emerytowany nauczyciel
fizyki i astronomii, były wicedyrektor LO Kazimierz Bardziej, pracownik
naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Kazimierz Sztaba
i emerytowany nauczyciel geografii LO Maciej Zieliński.

wie, kompozycję Marka Grechuty „Wiosna, ach to ty” oraz Urszuli Sipińskiej
„Od wiosny do jesieni”. Podkład muzyczny podczas wieczoru zapewniało
trio muzyczno-wokalne, w składzie: Natalia Nowak, Karolina Szeleś oraz grający na keyboardzie Jakub Jońca.
Tekst: Michał Skrętek
Foto: Jan Mazanka

Wierszy o wiośnie słuchali, m.in.: dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Staszów Ewa Cygan i starosta staszowski Michał Skotnicki.
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W dniu 9 stycznia br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Staszowie odbyło się spotkanie,
dotyczące podjęcia współpracy, pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi powiatu staszowskiego a środowiskiem pracodawców.
Tematem spotkania, które otworzył
starosta staszowski Michał Skotnicki,
było omówienie współpracy w ramach
organizacji praktyk zawodowych dla
staszowskich uczniów.
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W sprawie zagranicznych
praktyk zawodowych
Wśród zaproszonych gości byli nie
tylko dyrektorzy staszowskich szkół,
ale także przedstawiciele pracodawców: Janusz Juszczyk – prezes Zarządu
APP Sp. z o.o., firmy specjalizującej się
w kompleksowej realizacji przedsięwzięć remontowych oraz moderniza-

Starosta staszowski Michał Skotnicki i Tomasz Przychodzień
z Izby Polsko-Greckiej z Warszawy.

We wtorek, 6 marca br., w Filharmonii Świętokrzyskiej, dyrektor generalny do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej
Marc Lemaitre spotkał się z uczniami
szkół województwa świętokrzyskiego.
Rozmawiano o przyszłości Europy
i założeniach polityki Unii Europejskiej
wobec młodzieży. Przed rozpoczęciem
dyskusji, dyrektor Lemaitre obejrzał prezentację regionalnych firm, start-upów i

cyjnych w branży energetycznej, a także Tomasz Przychodzień, reprezentujący Izbę Polsko-Grecką z siedzibą
w Warszawie, który przedstawił ofertę
praktyk zagranicznych, skierowanych
do uczniów staszowskich szkół.
Tekst i foto: Michał Skrętek

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy staszowskich szkół ponadginazjalnych
oraz przedstawiciele przedsiębiorców.

Uczniowie Technikum z Połańca
na wyjątkowym spotkaniu
szkół, które prezentowały efekty swoich
aktywności.
Technikum z Połańca było zaproszone
przez Urząd Marszałkowski, jako jedna z
trzech wiodących szkół w województwie.
Maciek opowiadał o złocie na IPITEC w Bangkoku a Daniel, Łukasz i Artur prezentowali

Uczniowie Technikum z Połańca prezentowali nie tylko swój najnowszy
projekt, ale także puchary i medale za dotychczasowe osiągnięcia.

nasze aktywności w ramach ROBOLAB-u.
Wtorkowe spotkanie to dobra promocja
... tuż przed rekrutacją. Nasze nowe stroje, ufundowane przez ENEA, podobały się
wszystkim a my jesteśmy dumni, że możemy
się odwzajemnić naszym małym„pijarem”.
Tekst i foto: Mariusz Zyngier

Gościem specjalnym spotkania, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w Kielcach,
był dyrektor generalny do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej
Marc Lemaitre, któremu towarzyszyli, m.in.: marszałek województwa świętokrzyskiego
Adam Jarubas i dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Grzegorz Orawiec.
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W dniach od 2 do 6 lutego br., Maciej Kowalski, uczeń IV klasy Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie” w Połańcu, reprezentował Polskę na Międzynarodowych Targach IPITEX International Intellectual
Property, Invention, Innovation and Technology Exposition 2018 w stolicy Tajlandii Bangkoku.

Złoty medal na prestiżowym konkursie
wynalazczości w Bangkoku dla ucznia z Połańca

Projekt Macieja Kowalskiego „System
Bezpiecznej Kąpieli”, konkurował już na
niejednym konkursie w kraju, zdobywając uznanie jury. Tym razem zdobył także
uznanie wśród światowej elity wynalazczości i innowacyjności. Maciek przywiózł
z Bangkoku złoty medal. Na wystawie,
swoje wynalazki prezentowało ponad
1000 uczestników z kilkudziesięciu krajów
całego świata.
W Bangkoku oprócz reprezentanta
Zespołu Szkół w Połańcu, obecni byli profesorowie z Politechniki Częstochowskiej,
AGH, instytutów badawczych oraz uczniowie z 3 innych polskich szkół, w tym gimnazjaliści z Połańca, którzy także zdobyli
złoty medal. Podczas pierwszych dwóch
dni odbywała się sesja konkursowa podczas, której członkowie jury odwiedzali
stoiska, rozmawiali o projektach z ich autorami i oceniali prace wszystkich uczestników. Jury składało się z wielu doktorów
i profesorów, którzy na co dzień zajmują
się innowacyjnymi rozwiązaniami i wykładają na wyższych uczelniach. Oprócz
jury, nasze stoiska odwiedzały osoby
z zewnątrz, zaczynając od dzieci ze szkół
podstawowych, a kończąc na studentach
i osobach dorosłych. Prezydent International Federation of Inventors’ Associations
Alireza Rastegar, bardzo dobrze ocenił pracę Maćka. Projekt ,,System bezpiecznej kąpieli” zdobył wcześniej III miejsce w Polsce
w Ogólnopolskim Konkursie ,,Młody Innowator”, III miejsce i tytuł laureata w Olimpiadzie Innowacji Technicznych. W marcu
2018 Maciej będzie prezentował projekt
w zawodach regionalnych konkursu naukowego E(x)PLORY 2018 we Wrocławiu.
System bezpiecznej kąpieli – podstawowe informacje. Cel projektu: zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa
w trakcie kąpieli w wannie, w szczególności osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. Jak to działa? Monitorowanie
osoby kąpiącej się - gdy system przez 30
sekund nie wykryje żadnego ruchu osoby kąpiącej się, nastąpi odcięcie dopływu
i otworzy się odpływ wody oraz zostanie
uruchomiony alarm. Wykrywanie zalania
w łazience: pojawienie się wody na podłodze, powoduje uruchomienie czujnika

Na stoisku profesorowie z Politechniki Częstochowskiej, AGH, instytutów badawczych oraz uczniowie
z 3 innych polskich szkół, w tym gimnazjaliści z Połańca.

Członkowie
Jury
zapoznają się
z wynalazkiem
Maćka
Kowalskiego.

zalania. W kolejnym kroku system odcina
dopływ wody i otwiera odpływ. Zalety systemu: zapewnia bezpieczeństwo, gwarantuje komfort i intymność, jest niezawodny
w działaniu i bezobsługowy, ma możliwości łatwej i taniej rozbudowy. Zastosowanie: szpitale, domy opieki, ośrodki rehabilitacyjne, ośrodki sanatoryjne, hospicja.
System zbudowany jest w oparciu
o sterownik PLC (programowalny sterownik logiczny) i w kategorii wynalazczości
stosowanej przez PZSWiR należy do grupy
usprawnienie softwarowo - techniczne.
W imieniu własnym oraz ucznia Macieja Kowalskiego, składam najserdeczniejsze podziękowania za wsparcie i realizację
udziału projektu na konkursie w Bangkoku, naszym tegorocznym fundatorom,
którymi byli: Fundacja Wspomagania
Oświaty w Połańcu wraz z fundatorem firmą ENEA, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Zarząd Powiatu
w Staszowie, ELPOLAB, ELPOŻ, „HEL-PIK”

Usługi BHP, Bank Spółdzielczy w Połańcu,
Nadleśnictwo Staszów. Dzięki Państwa
pomocy, młodzi wynalazcy realizują swoje marzenia i pasje oraz zdobywają laury
w konkursach na całym świecie. Dla nas,
nauczycieli pracujących z uczniami zainteresowanymi rozwojem techniki, okazana
przez Państwa pomoc, stanowi impuls
do realizacji kolejnych wyzwań. Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy
do Danuty Woszczek – przewodniczącej
Rady Rodziców Zespołu Szkół w Połańcu. Bez Pani zaangażowania, aktywności
i pomysłowości nie mielibyśmy szans marzyć o sukcesach na wielu prestiżowych
imprezach. IPITEC 2018 był rokiem sukcesów młodych połanieckich wynalazców.
Nasi gimnazjaliści Krzysiek Wójcik i Kamil
Zysk pod opieką Jerzego Nowaka wrócili
z Bangkoku z medalami. Serdecznie gratulujemy naszym młodym kolegom i cieszymy się z Waszych sukcesów.
Tekst i foto: Mariusz Zyngier

POWIAT STASZOWSKI - nr 70 - marzec 2018 r.

41

Gimnazjalny sukces w Bangkoku!
Uczniowie, wspierani przez odpowiednio przygotowanych opiekunów, od
najmłodszych lat posiadają nieograniczone możliwości wszechstronnego rozwoju. Przykładem są gimnazjaliści z Połańca, którzy zdobyli złoty medal na
międzynarodowej wystawie wynalazków i innowacji IPITEX-2018 w Tajlandii,
promującej: wynalazczość, innowacje i nowoczesne technologie.
W kategorii gimnazjów, Polskę reprezentowali uczniowie: Krzysztof Wójcik
i Krystian Zysk. W projekcie uczestniczyli
również trzej inni uczniowie: Adam Śledź,
Artur Bugaj i Sebastian Papaj, obecnie
uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Staszowie. Sukces gimnazjalistom zapewnił projekt pt. ,,System sterowania
inteligentnym domem”, który umożliwia
posługiwanie się licznymi urządzeniami

w domu oraz obsługę przyłóżkowego stolika, kierowanego głosem osoby chorej.
Praca, składa się z czujnika głosu
rozpoznającego 200 słów, mikrosilnika,
przełączników i przekaźników, siłownika
śrubowego oraz mikrokontrolera zaprogramowanego w języku C++. Uczniowie
nie kryjąc zadowolenia mają nadzieję,
że osiągnięty sukces otworzy im nowe
możliwości dalszego rozwoju. Opieku-

nem uczniów z Połańca jest mgr Jerzy
Nowak, pod okiem którego, od października 2016 roku, zdobyli już 3 złote
medale na wystawach i targach innowacyjnych o zasięgu międzynarodowym.
Rodzice, uczniowie i opiekun projektu,
jaki odniósł sukces w Bangkoku, składają
szczególne podziękowania sponsorom
i wszystkim osobom, które miały udział
w tym wydarzeniu, w szczególności: Pani
Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Panu
Burmistrzowi i Radzie Miasta Połaniec,
właścicielowi Hut Szkła Panu Tadeuszowi Wrześniakowi, firmie ENREM, spółce
ENEA, Fundacji Wspomagania Oświaty,
spółce ER-EA oraz SEP w Tarnobrzegu.
Tekst i foto: Gimnazjum w Połańcu

W Bangkoku, od lewej: opiekun projektu Jerzy Nowak, przedstawicielka
Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Krzysztof Wójcik
i Krystian Zysk.

Nagrodzona praca, zaprogramowana w języku C++.

Zespół Szkół z Połańca w finale E(x)plory

Maciek (Technikum Elektroniczne)
i Kuba (AGH, absolwent LO) finalistami największego w Polsce konkursu
dla młodych naukowców. Udział w
konkursie to konfrontacja swoich pomysłów z przedstawicielami świata
nauki.
W jesiennym finale w Gdyni, chłopaki będą rywalizować o nagrodę główną i
reprezentowanie Polski na największych
na świecie konkursach naukowych INETL
ISEF w USA i Expo-Sciences International
w Abu Zabi oraz stypendia w wysokości
10 000 PLN.
Jak na razie za nimi 2 etapy i 100%
sukcesu (akredytacja na finał i nagroda
specjalna Wrocławskiego Parku Technologicznego (nowoczesne tablety). Już się
cieszę na jesienne Gdynia E(x)plory Week
i wsparcie chłopaków w akcji! A nasi dotychczasowi finaliści i laureaci E(x)plory
to: Mariusz Bielaszka (2014), Joachim Ja-

kubas (2015), Arkadiusz
Murdza (2016), Maciek
Kowalski (2018) i Jakub
Zyngier (2016, 2017 i
2018) oraz edycja specjalna konkursu Joachim
Jakubas i Kuba Zyngier
(Warszawa 2016).
Tekst i foto: Mariusz Zyngier

Maciek (Technikum Elektroniczne) i Kuba (AGH, absolwent LO).

Jak każdego roku liczna i mocna konkurencja.
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Pod patronatem starosty staszow-skiego Michała Skotnickiego na hali
Powiatowego Centrum Sportowego,
rozegrano ,,Powiatowy Klubowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców”. Mecze,
z udziałem około 350 piłkarzy, rozgrywano od 13 stycznia do 4 lutego
br. Organizatorami Turnieju byli:
Starostwo Powiatowe w Staszowie,
Powiatowe Zrzeszenie Ludowych
Zespołów Sportowych w Staszowie
oraz Powiatowe Centrum Sportowe
w Staszowie.
Turniej rozegrano w rocznikach:
Trampkarz Starszy - rocznik 2003/2004,
Młodzik Starszy- rocznik 2005/2006, Orlik
Starszy - rocznik 2007, Orlik Młodszy - rocznik 2008, Żak Starszy - rocznik 2009 oraz
Żak Młodszy - rocznik 2010. W turnieju
wzięły udział kluby sportowe: „Czarni Połaniec”, „Baszta Rytwiany”, „Pogoń Staszów”,
Akademia Piłkarska „Zorza Junior” Bogoria
„Orliki” Łubnice oraz „Piast” Osiek. Turniej
sędziowali Marcin Bajur oraz Paweł Jaworski. Turniej zakończył się 4 lutego br. po
rozgrywkach zawodników z rocznika 2010
Żak Młodszy. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju otrzymali pamiątkowe
medale, a każda drużyna otrzymała okolicznościowy puchar za udział w rozgrywkach. Dodatkowo uczestniczące w nich
kluby sportowe zostały obdarowane drobnym sprzętem sportowym potrzebnym
do prowadzenia treningów: zestawy piłek,
bramki piłkarskie, torby treningowe.
Podczas turnieju każdej rozgrywce kibicowali: starosta staszowski Michał Skotnicki oraz wicestarosta staszowski Tomasz
Fąfara, którzy wręczali młodym piłkarzom
i piłkarkom, medale i puchary. Starostowie
dziękowali sędziom i trenerom oraz rodzi-
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I edycja Powiatowego Klubowego
Turnieju zakończona!
com za poświęcony czas i aktywny udział w organizacji
zawodów, ale przede wszystkim słowa uwagi kierowali
do zawodników, dziękując
im za zaangażowanie i sportową postawę podczas rozgrywek. Organizatorzy turnieju zaprosili również kluby
sportowe do udziału w rozgrywkach sportowych, które
planowane są na czerwiec br.
Tekst: Paulina Majczak
Foto: Paulina Majczak,
Sławomir Rakowski

Turniejowe zmagania w dniu 28 stycznia br.

Puchary dla drużyny za udział w turnieju wręcza starosta staszowski Michał Skotnicki.

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie zmagań turniejowych w dniu 20 stycznia br.

Wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara wręcza
medale zawodnikom z rocznika 2010.

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie zmagań turniejowych w dniu 3 lutego.
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Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie zmagań turniejowych w dniu 28 stycznia br.

W niedzielę, 4 marca br., na pływalni
Powiatowego Centrum Sportowego w
Staszowie, odbyła się pierwsza runda
Wojewódzkich Zawodów Pływackich
pn. „Świętokrzyskie - już pływam”.
Zawody otworzył wicestarosta Tomasz
Fąfara oraz wiceprezes Świętokrzyskiego
Okręgowego Związku Pływackiego Grzegorz Bażant. Uczestniczyły w nich dzieci
9-letnie i młodsze – łącznie 110 zawodników z 6 klubów województwa: Salos Kielce, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Barakuda Starachowice, Centrum Staszów, Korona- Swim Kielce oraz Orka MOSiR Kielce.
Poszczególne konkurencje przeprowadzono, z podziałem na dziewczęta i
chłopców, na dystansach: 25 m stylem dowolnym i grzbietowym, 50 m klasycznym
i grzbietowym oraz w sztafecie 4 x 50 m
stylem dowolnym.
Organizatorami zawodów byli: Świętokrzyski Okręgowy Związek Pływacki, Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie oraz
Stowarzyszenie Centrum Sport i Rekreacja.
Tekst i foto: Sławomir Rakowski

„Świętokrzyskie - już pływam”

Młodzi pływacy Centrum Staszów, wraz z trenerem, po zakończeniu zawodów.

Turniej zgromadził na trybunach staszowskiego PCS liczną publiczność.

Podczas Wojewódzkich Zawodów Pływackich na pływalni
Centrum Sportowego w Staszowie.
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W dniach 17-18 marca br., na matach
Powiatowego Centrum Sportowego w
Staszowie rozegrano walki zapaśnicze
o ,,Puchar Polski Kadetów w Stylu Wolnym”. Były do drugie, po ubiegłorocznych zawody tej rangi, jakie odbyły się w
Staszowie.
Walki eliminacyjne rozpoczęto w sobotę
przed południem, mimo trudnych warunków na drogach, frekwencja dopisała, w sumie w ,,Pucharze” walczyło 287 zawodników
z 73 klubów z całej Polski. Oficjalnego otwarcia ,,Pucharu Polski” dokonał prezes Zarządu
Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej
Supron, mistrz świata i Europy, srebrny medalista olimpijski z Moskwy. Sędzią głównym
zawodów był Antoni Obrycki – wiceprezes
Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego. Mistrzostwa, po wręczeniu medali i pucharów
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O Puchar Polski Kadetów

w niedzielę 18 marca, podsumował starosta staszowski Michał Skotnicki, który
pogratulował zawodnikom, trenerom i organizatorom, a także zaprosił
ponownie do Staszowa
w roku przyszłym. Drużynowo: I miejsce zajął
Ludowy Klub Sportowy
Mazowsze Teresin, II miejsce – Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy Suples
Kraśnik, III miejsce – Zakładowy Klub Sportowy
Stal Rzeszów.
Tekst i foto: Jan Mazanka

,,Puchary Polski Kadetów w Stylu Wolnym” otworzył prezes Zarządu Polskiego
Związku Zapaśniczego Andrzej Supron.

Walki eliminacyjne rozpoczęto w sobotę 17 marca br.

Podczas rozgrzewki przed pierwszymi walkami.
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Podczas walk finałowych, w niedzielę 18 marca br.

Jednocześnie walczono na 3 matach.

Przy stoliku sędziowskim, od lewej: członek Zarządu
Polskiego Związku Zapaśniczego Mirosław Piekarski
i sędzia główny Antoni Obrycki – wiceprezes
Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego.
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Pojedynek finałowy w najcięższej kategorii, walczą: Hubert Wiśniewski z LKS
Mazowsze Teresin i zwycięzca, w czerwonym kostiumie, Dominik Krawczyk –
KS Bieżanowianka Kraków.

Podczas walk finałowych, w niedzielę 18 marca br.

Przed wręczeniem medali uhonorowano najlepsze
kluby w klasyfikacji Mistrzostw Polski w stylu
wolnym za 2017 rok: I miejsce AKS Białogard –
Cezary Jastreb, II miejsce LKS Mazowsze Teresin
– Artur Albinowski, III miejsce – ZKS Slavia Ruda
Śląska – Tomasz Garczyński.

Po dekoracji zapaśników w wadze 45 kg: I miejsce Mateusz Łuczyński ZKS Koszalin, II miejsce
Kamil Barłowski – ZKS Stal Rzeszów, III miejsca: Daniel Kulczyński – WZS WKS Grunwald
Poznań i Wiktor Żukowski – KS Budowlani Olszyn. Medale wręczyli: dyrektor Powiatowego
Centrum Sportowego w Staszowie Andrzej Walczowski i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Medale zawodnikom w wadze 51 kg wręcza starosta
staszowski Michał Skotnicki.

Triumfatorzy Pucharu w wadze 48 kg, I miejsce – Bartosz Sołtys – WKS Śląsk
Milicz, II miejsce Łukasz Nowakowski – KS Bloczek Team Pelplin, III miejsca –
Michał Kasica – LUKS Suples Kraśnik i Sebastian Wesołowski – KS Budowlani
Olsztyn. Medale wręczyli: sędzia główny zawodów Antoni Obrycki i
Krzysztof Pawlak – trener kadry narodowej juniorów młodszych w zapasach
w stylu klasycznym.
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W wadze 51 kg triumfowali: I miejsce – Daniel Budyka – ZKS Stal Rzeszów, II miejsce
– Adrian Gorczyca – WLKS Siedlce, III miejsca – Arslanbek Salimov – UAKS Podlasie
Białystok i Maciej Marciszewski ULKS Bizon Milicz.
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Po dekoracji zapaśników w wadze 55 kg: I miejsce – Piotr Sobolewski – ULKS Bizon
Milicz, II miejsce – Mairbek Salimov - UAKS Podlasie Białystok, III miejsca – Klaudiusz
Wiezner – ZKS Slavia Ruda Śląska i Dominik Mytkowski – ZKS Koszalin.

Triumfatorzy w wadze 60 kg: I miejsce Jakub Dwornikiewicz – LUKS Suples Kraśnik,
II miejsce – Mateusz Buczkowski – LKS Orzeł Namysłów, III miejsca – Wojciech Wysocki
– LKS Mazowsze Teresin i Paweł Mucha – GLKS Orzeł Karolewo.

Najlepsi w wadze 65 kg: I miejsce – Patryk Ciurzyński – LKS Mazowsze Teresin,
II miejsce – Klaudiusz Pluciński – WKS Śląsk Milicz, III miejsca: Dominik Parniak – UKS
Technik Świdwin i Eryk Gibasiewicz – LKS Ceramik Krotoszyn.

Zwycięzcy w wadze 71 kg: I miejsce – Kacper Wcisło – ZKS Stal Rzeszów, II miejsce –
Konrad Kricki – UKS Technik Świdwin, III miejsca: Damian Korbus – ZKS Koszalin i Jakub
Pietrzyk – KS Sobieski Poznań.

Triumfatorzy w wadze 80 kg: I miejsce – Maksym Koshelevych – LUKS Suples Kraśnik,
II miejsce – Artur Sowa – CSiR Dąbrowa Górnicza, III miejsca – Karol Majorowski – GLKS
Orzeł Karolewo i Paweł Mądroszkiewicz – WKS Śląsk Milicz.

Medale najlepszym zapaśnikom w wadze 80 kg wręcza starosta staszowski
Michał Skotnicki.

Najlepsi w wadze 92 kg: I miejsce – Jakub Chojnacki – WZS WKS Grunwald
Poznań, II miejsce – Filip Bednarek – MULKS Junior Dzierżoniów, III miejsca – Kamil
Kozan – ULKS Bizon Milicz i Filip Wiśniewski – LKS Mazowsze Teresin.
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Podczas dekoracji zapaśników wagi najcięższej – 110 kg, zwycięzcy Hubertowi
Wiśniewskiemu z LKS Mazowsze Teresin gratuluje starosta staszowski Michał Skotnicki.

Zwycięzcy drużynowi ,,Pucharu Polski Kadetów w Stylu Wolnym” Staszów, marzec 2018:
I miejsce - Ludowy Klub Sportowy Mazowsze Teresin, II miejsce – Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy Suples Kraśnik, III miejsce – Zakładowy Klub Sportowy Stal Rzeszów.

Najlepszy zapaśnik zawodów Bartosz Sołtys, waga 48 kg, WKS Śląsk
Milicz z trenerem kadry narodowej juniorów młodszych w zapasach
w stylu klasycznym Krzysztofem Pawlakiem.

Triumfatorzy w wadze 110 kg: I miejsce Hubert Wiśniewski z LKS Mazowsze
Teresin, II miejsce – Dominik Krawczyk – KS Bieżanowianka – Kraków i III miejsca:
Jakub Czerczak – ZKS Slavia Ruda Śląska i Michał Baran – LUKS Iskra Drogosze.

,,Puchar Polski Kadetów w Stylu Wolnym” oficjalnie zakończył starosta staszowski
Michał Skotnicki, pogratulował wszystkim uczestnikom zawodów i zaprosił do
Staszowa w roku przyszłym.

Od lewej: dyrektor Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie Andrzej Walczowski,
przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Dominik Rożek, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek
Kopeć, najlepszy zawodnik gospodarzy pucharu Klaudiusz Sobieniak – Stowarzyszenie CENTRUM Sport
i Rekreacja Staszów i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Zwycięzcy turnieju, zapaśnicy i trenerzy Ludowego Klubu Sportowego Mazowsze Teresin.

Trenerzy i zapaśnicy gospodarzy, sekcji zapaśniczej Stowarzyszenia
CENTRUM Sport i Rekreacja Staszów, stoją od lewej: Norbert Ogórek, Jakub
Wojsa i Mateusz Grzybowski, siedzą od lewej: asystent trenera Mateusz
Kogut, Klaudiusz Sobieniak, Michał Szymański i trener Wiktor Skrobacz.
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foto: Sławomir Rakowski

Na odcinku południowym, etap II, od ul. Krakowskiej do ul. Oględowskiej, została położona warstwa podbudowy bitumicznej na dł. 800 m, trwają dalsze prace przy budowie warstwy
stabilizacyjnej. Po lewej stronie widoczna baza PKS.

W środku: budowa przeprawy mostowej na rzece Czarnej, m.in. 5 przyczółków pod
filary mostowe. W realizacji instalacja odwodnienia nasypu pomiędzy rzeką Czarną
a ul. Oględowską. Dowieziono 8-tonowe kręgi, które posłużą do budowy 2 przepustów
pod obwodnicą w celu odprowadzenia wody w razie wystąpienia większej powodzi.

Na odcinku etapu IV, o dł. 1 km, od rzeki Czarnej do drogi wojewódzkiej 764
Staszów-Raków, położono dwie warstwy asfaltu, trzecia warstwa ścieralna
zostania położona na wiosnę br. Aktualnie trwa kopanie rowów, formowanie
skarp oraz układanie płyt ażurowych i betonowych korytek. Z prawej strony,
widoczny tor przyszłej drogi serwisowej.

Widoczny wykop we wzniesieniu przy ul. Oględowskiej i nasyp w kierunku rzeki Czarnej, w środku droga wojewódzka nr 765 Staszów – Chmielnik. W miesiącach:
styczeń – marzec br., w zależności od warunków atmosferycznych, znaczny wysiłek skoncentrowany był na drążeniu 13 metrowego wzniesienia. Do tej pory wykopano
i wywieziono około 90 tys. m3 ziemi i kamienia, tj. blisko 2/3 planowanej wielkości. Rozpoczęto kopanie koryta ronda nr 3 przy ul. Oględowskiej.
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