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W numerze:
• Z kolejnych posiedzeń Rady Powiatu w Staszowie
• Absolutorium dla Zarządu Powiatu
• Z budowy obwodnicy Staszowa
• Rozbudowa i modernizacja staszowskiego szpitala
• Inwestycje na drogach powiatowych
• PCPR wyróżnione w Warszawie
• Wystawa w ,,Staszicówce”
• Jubileusze Ochotniczych Straży Pożarnych
• Kleksy podsumowały rok
• Z działalności szkół ponadgimnazjalnych

W czwartkowe południe, 21 czerwca br., zgodnie z planem budowy mostu na rzece Czarnej, rozpo-
częto kładzenie betonowych belek do konstrukcji przęseł, które po zabetonowaniu połączą obydwa 
przyczółki i trzy rzędy filarów. Zadanie, będące jednym z najtrudniejszych do wykonania w całej in-
westycji, zakończono w sobotę 23 czerwca o godz. 1900. 

cd. na str. 12

Z budowy obwodnicy Staszowa 
Belki mostowe instalowano za pomocą żurawia GROVE GMK 6300L, o wysokości podstawowej 80 m i udźwigu 300 ton.
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Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie

Obrady 57. sesji Rady Powiatu w Staszowie prowadził przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie  
Damian Sierant wraz z wiceprzewodniczącym Markiem Chylą.

Uchwałę nr 47/2018 VII Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 5 kwietnia 2018 roku, w sprawie opinii 
o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu 

Staszowskiego za 2017 rok, wraz z informacją 
o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego 

i objaśnieniami, odczytała główna księgowa 
w Starostwie Powiatowym w Staszowie Marta Pyrek.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
w Staszowie z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 
w Staszowie, jak również  uchwałę nr 84/2018 

VII Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 28 
maja 2018 roku, w sprawie opinii o w/w wniosku, 
odczytał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy 

Karwasiński.

Pozytywną opinię w sprawie uchwały absolutoryjnej 
dla Zarządu Powiatu w Staszowie za 2017 rok, 

w imieniu Komisji Infrastruktury, Rolnictwa 
i Promocji, odczytał jej przewodniczący Adam Kowal.

Pozytywną opinię w sprawie uchwały 
absolutoryjnej dla Zarządu Powiatu w Staszowie 

za 2017 rok, w imieniu Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego, odczytał jej przewodniczący  

Jacek Nowak.

Pozytywną opinię w sprawie uchwały 
absolutoryjnej dla Zarządu Powiatu w Staszowie 
za 2017 rok, w imieniu Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej i Polityki Prorodzinnej, odczytał jej 

przewodniczący Andrzej Kruzel.

Głosowanie projektu uchwały ab-
solutoryjnej, poprzedziło przyjęcie 
uchwały w  sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z  wykonania budżetu 
za 2017 rok. Uchwałę nr 47/2018 VII 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w  Kielcach z  dnia 5 
kwietnia 2018 roku, w  sprawie opinii 
o  sprawozdaniach z  wykonania bu-
dżetu Powiatu Staszowskiego za 2017 
rok, wraz z  informacją o stanie mienia 
jednostek samorządu terytorialne-
go i  objaśnieniami, odczytała główna 
księgowa w  Starostwie Powiatowym 
w  Staszowie Marta Pyrek. Następnie 
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Po-
wiatu w Staszowie z dnia 11 maja 2018 
roku w  sprawie udzielenia absoluto-
rium Zarządowi Powiatu w  Staszowie, 
jak również  uchwałę nr 84/2018 VII 
Składu Orzekającego RIO w  Kielcach 
z  dnia 28 maja 2018 roku, w  sprawie 
opinii o  w/w  wniosku, odczytał prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy 
Karwasiński. 

W  świetle zaprezentowanych opi-
nii, uchwałę w  sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu 
w Staszowie za 2017 rok, podjęto bez 
przewidzianych na tę okoliczność dys-
kusji. Starosta staszowski Michał Skot-
nicki, podziękował wszystkim radnym 
oraz współpracownikom za współpra-
cę podczas realizacji zadań, zapisa-
nych w budżecie powiatu w poprzed-
nim roku. Na ręce głównej księgowej  

Podczas 57. sesji Rady Powiatu w Staszowie, jaka odbyła się w dniu 20 
czerwca  br., radni przyjęli 9 projektów uchwał, w tym najważniejszy, w sprawie 
udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2017 rok.
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Pozytywną opinię w sprawie uchwały absolutoryjnej 
dla Zarządu Powiatu w Staszowie za 2017 rok, 

w imieniu Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu 
i Turystyki, odczytał jej przewodniczący  

Zbigniew Wiącek.

Za udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie za 2017 rok, oraz za prawidłową 
realizację zadań zapisanych w budżecie, starosta staszowski Michał Skotnicki podziękował 

radnym, a także wszystkim współpracownikom, na czele ze skarbnik powiatu Jolantą Piotrowską 
oraz główną księgową Martą Pyrek.

Przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant  
i wiceprzewodniczący Marek Chyla pogratulowali przewodniczącemu Zarządu 

Powiatu, staroście staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu otrzymania 
absolutorium za 2017 rok.

Za współpracę z Radą i Zarządem Powiatu w Staszowie w 2017 roku, podziękował burmistrz 
miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski.

Starosta Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara wręczyli głównej 
księgowej Marcie Pyrek bukiet kwiatów. 

W świetle zaprezentowanych opinii, uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie za 2017 rok, podjęto bez przewidzianych  
na tę okoliczność dyskusji. 

Marty Pyrek przekazał podziękowa-
nia dla skarbnik powiatu Jolanty Pio-
trowskiej i  pracowników Wydziału 
Finansowego. Następnie, za współ-
pracę z  Radą i  Zarządem Powiatu 
w Staszowie w 2017 roku, podziękował 
burmistrz miasta i  gminy Połaniec Ja-
cek Tarnowski.

Poza 2 uchwałami dotyczącymi 
absolutorium, radni przyjęli również 
kolejne 6 projektów uchwał, które do-
tyczyły: • zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w  Staszowie za 2017 rok, 

• oceny sytuacji ekonomiczno-finan-
sowej Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w  Staszowie, • udzielenia pomocy fi-
nansowej gminie Osiek, • udzielenia 
pomocy finansowej gminie Oleśnica, • 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Powiatu Staszowskiego na lata 
2018-2027, • zmian w budżecie na 2018 
rok. Ostatni projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wypowiedzenie, 
przez Polski Związek Łowiecki, umowy 
o  pracę radnemu Jerzemu Chudemu, 
został odrzucony. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Starosta staszowski Michał Skotnicki wraz z przewodniczącym Rady Damianem Sierantem, wicestarostą 
Tomaszem Fąfarą i wiceprzewodniczącym Markiem Chylą pogratulowali dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Staszowie Annie Ogórek, otrzymania wyróżnienia za wzorową realizację zadań na rzecz 
osieroconych dzieci. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w Radzie Powiatu 
Staszowskiego, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Połańcu Jacek Nowak, podziękował za gratulacje z tytułu otrzymania nagrody 
przez PGK w Połańcu - ,,Laur Świętokrzyski 2017”.

Z obrad 56. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Wyróżnienie, jakie otrzymało PCPR 
w Staszowie, przyznano za, cyt.: ,,Po-
wierzanie dzieci w roku 2017 wy-
łącznie do rodzinnych form pieczy 
zastępczej”. W sumie, oprócz powiatu 
staszowskiego, uhonorowano jeszcze 
3 inne powiaty: koniński, leski oraz 

Posiedzenie odbyło się we czwartek, 17 maja br.  Przed przystąpieniem do 
realizacji merytorycznej części obrad, starosta staszowski Michał Skotnicki po-
informował radnych i wszystkich zebranych o uhonorowaniu grawertonem, 
w dniu poprzedzającym obrady, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Staszowie przez warszawskie Stowarzyszenie ,,Koalicja na rzecz Rodzinnej 
Opieki Zastępczej”. 

pułtuski. Gala z 
udziałem, m.in. wi-
cemarszałek Sejmu 
Małgorzaty Kida-
wy–Błońskiej, mi-
nistra w Kancelarii 
Prezydenta RP An-
drzeja Dery i pod-
sekretarz stanu w 
Ministerstwie Ro-
dziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej Elż-
biety Bojanowskiej, 
odbyło się w Mi-
nisterstwie Przed-
siębiorczości i 
Technologii w War-
szawie. Natomiast 
powiat staszowski 
w Warszawie repre-
zentowali: starosta 
staszowski Michał 

Skotnicki, dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie Anna Ogórek 
oraz Dorota Lech – przedstawicielka 
rodzin zastępczych z terenu ziemi sta-
szowskiej. 

Z kolei prezes Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 

Połańcu, przewodniczący Komisji Bu-
dżetu i Rozwoju Gospodarczego Jacek 
Nowak, odebrał gratulacje za uhono-
rowanie spółki PGK w Połańcu na-
grodą wojewody ,,Laur Świętokrzyski 
2017”, w kategorii „Przedsiębiorstwo 
przyjazne środowisku”. 

Po przegłosowaniu porządku ob-
rad, zaproponowanego przez  prze-
wodniczącego Rady Damiana Sie-
ranta, w punktach interpelacje i 
zapytania, radni postulowali, m.in. 
ustawienia dodatkowych znaków 
ograniczających prędkość i tonaż po-
jazdów na niektórych odcinkach dróg 
powiatowych, a także zgłosili potrze-
bę dodatkowej promocji oferty pły-
walni Powiatowego Centrum Sporto-
wego w Staszowie, szczególnie wśród 
uczniów szkół wszystkich szczebli na 
terenie ziemi staszowskiej. 

Jednogłośnie przyjęto 15 projek-
tów uchwał, które dotyczyły: zmiany  
regulaminu  dotyczącego  niektórych  
zasad  wynagradzania   nauczycieli   
zatrudnionych w szkołach i placów-
kach prowadzonych przez Powiat 
Staszowski, przyjęcia „Oceny zasobów 
pomocy społecznej” za rok 2017 dla 
Powiatu Staszowskiego, zwolnienia  
od  obowiązku  realizacji  tygodnio-
wego  obowiązkowego  wymiaru  za-
jęć  dyrektorów: Zespołu Szkół im. 
Stanisława Staszica w Staszowie oraz 
Liceum Ogólnokształcącego im. ks. 
kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Staszowie, udzielania  pomocy  finan-
sowej  Gminie  Raków  na  wzniesienie  
pomnika  Wincentego  Witosa  na te-
renie miasta Kielce, zmian w budżecie 
na 2018 rok, a także udzielenia po-
mocy finansowej gminom: Szydłów, 
Staszów, Połaniec, Osiek, Łubnice, 
Rytwiany, Bogoria i Oleśnica, z prze-
znaczeniem na usuwanie pokryć da-
chowych zawierających azbest, bądź 
utrzymanie jednostek OSP w gotowo-
ści bojowej. 

Pod koniec sesji radni, także jedno-
głośnie, zaakceptowali sprawozdanie  
z  realizacji  programu  współpracy  
powiatu  staszowskiego  z organiza-
cjami pozarządowymi oraz podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za 2017 rok.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego, p-poż i porządku publicznego złożyli: powiatowy inspektor 
sanitarny Bożena Głaz, komendant powiatowy PSP bryg. Rafał Gajewicz i komendant powiatowy policji insp. 

Leszek Dębowski.

Skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska wyjaśniła potrzebę przyjęcia projektu uchwał dotyczących wyrażenia 
zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 

oraz zmian w budżecie na 2018 rok.

Z obrad 55. sesji 
Rady Powiatu w Staszowie

Posiedzenie odbyło się w dniu 13 
kwietnia br. Po przegłosowaniu po-
rządku obrad i protokołu z poprzed-
niej sesji, w punktach ,,interpelacje 
i zapytania oraz wnioski radnych”, 
poruszono problemy związane z: 
utworzeniem w staszowskim szpi-
talu punktu krwiodawstwa oraz 
bezpieczeństwem dzieci i młodzieży 
jeżdżących na deskorolkach po dro-
gach publicznych, co ostatnio staje 
się problemem nie tylko w miastach, 
np. w Połańcu, ale także na wsiach.

Przegłosowano 11 projektów 
uchwał dotyczących: 

1. przyjęcia sprawozdania z działal-
ności oraz informacji Komendanta Po-
wiatowego Policji w Staszowie o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go na terenie powiatu staszowskiego 
za 2017 rok, 

2.    przyjęcia informacji Komendan-
ta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Staszowie o stanie bezpie-
czeństwa powiatu w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za 2017 rok, 

3. przyjęcia informacji Państwowe-
go Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Staszowie o stanie bezpieczeń-
stwa sanitarnego na terenie powiatu 
staszowskiego za 2017 rok, 

4. przyjęcia informacji z realizacji 
w 2017 roku ,,Powiatowego programu 
działań na rzecz osób niepełnospraw-
nych na lata 2016-2022 w zakresie re-
habilitacji społecznej, rehabilitacji za-
wodowej i zatrudniania oraz przestrze-
gania praw osób niepełnosprawnych”, 

5. przyjęcia sprawozdania z efek-
tów pracy organizatora rodzinnej pie-
czy zastępczej za rok 2017, 

6. przyjęcia informacji o działal-
ności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Staszowie za 2017 r. oraz 
wykazu potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej, 

7. odrzucenia w części stanowi-
ska Zarządu Międzyszkolnej Komisji 
Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidar-
ność” w Staszowie dotyczącego za-
opiniowania projektu uchwały Rady 
Powiatu w Staszowie w sprawie okre-
ślenia rodzajów świadczeń oraz warun-
ków i sposobu przyznawania środków 
w ramach pomocy zdrowotnej nauczy-
cielom szkół i placówek, dla których 
organem prowadzącym jest powiat 
staszowski, 

8. określenia rodzajów świadczeń 

oraz warunków i sposobu przyznawa-
nia środków w ramach pomocy zdro-
wotnej nauczycielom szkół i placówek, 
dla których organem prowadzącym 
jest powiat staszowski,

9. wyrażenia zgody na zmianę wie-
rzyciela Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Staszowie, 

10. zmian w budżecie na 2018 rok, 
11. powołania Komisji Konkurso-

wej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Staszowie. 

12. określenia tygodniowego obo-

wiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli  (pedagogów, 
psychologów, logopedów, konsultan-
tów, doradców metodycznych i zawo-
dowych)

13.  planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach ponad-
gimnazjalnych i placówkach oświa-
towych prowadzonych przez Powiat 
Staszowski w 2018 roku,

14. udzielenia pomocy finansowej 
gminie Szydłów w kwocie 2 000 zł na 
utrzymanie gotowości bojowej OSP w 
Rudkach.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Starosta Michał Skotnicki, dokumentację odcinka obwodnicy, przekazał na ręce członka Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Marka Szczepanika. Z lewej: Damian Urbanowski – dyrektor 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Przed głosowaniem projektów uchwał oficjalnie przekazano Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego 
komplet dokumentacji budowy II odcinka obwodnicy Staszowa, łączącego drogi wojewódzkie 764 Staszów 

Raków i 757 Staszów-Bogoria. 

Z obrad 54. sesji Rady 
Powiatu w Staszowie

Posiedzenie odbyło się we wto-
rek 27 marca br. Wśród zaproszonych 
na obrady gości byli, m.in.: członek 
Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego Marek Szczepanik, dyrektor 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Kielcach Damian Urba-
nowski i właściciel staszowskiego Biu-
ra Projektowego AJKO Artur Kręcisz, 
co wiązało się z przekazaniem przez 
Powiat Staszowski Zarządowi Woje-
wództwa Świętokrzyskiego doku-
mentacji budowy II etapu obwodnicy 
Staszowa, łączącego drogi wojewódz-
kie 764 Staszów-Raków i 757 Staszów-
-Bogoria. 

Po rozstrzygnięciu przetargu, w mar-
cu 2017 roku, zadanie opracowania 
pełnej dokumentacji budowy zachod-
nio-północnego odcinka obwodnicy o 
długości 1,5 km, wraz ze wszystkimi po-
trzebnymi decyzjami administracyjnymi, 
niezbędnymi do uzyskania zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej, po-
wierzono Biuru Projektowemu AJKO w 
Staszowie. Przekazana w czasie sesji do-
kumentacja, będąca wynikiem umowy 
z dnia 29 listopada 2016 roku pomiędzy 
Powiatem Staszowskim a Zarządem Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, stanowi 
konkretny wkład finansowy i rzeczowy 
Powiatu Staszowskiego w przyszłą inwe-
stycję, za co podziękował wicemarszałek 
województwa Marek Szczepanik. 

Podczas obrad sesji, po przegłosowa-
niu porządku obrad i przyjęciu protoko-
łów z poprzedniego posiedzenia, a także 
realizacji punktów ,,interpelacje i zapy-
tania” oraz ,,wnioski i oświadczenia rad-

nych”, radni wysłuchali sprawozdania na-
czelnika Wydziału Edukacji Tadeusza Kar-
dynała, dotyczącego wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczegól-
nych stopniach awansu zawodowego w 
szkołach i placówkach oświatowych, pro-
wadzonych przez powiat staszowski. Na-
stępnie, radni w drodze głosowania, przy-
jęli 12 projektów uchwał, które dotyczyły:  

1. trybu udzielania i rozliczania dota-
cji dla szkół niepublicznych o uprawnie-
niach szkół publicznych i niepublicznych 
placówek oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzysty-
wania, 

2. uchwalenia ,,Powiatowego Progra-

mu Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej 
dla Powiatu Staszowskiego na lata: 2018 
– 2020”, 

3. przyjęcia „Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata: 2018 – 2020”, 

4. określenia zadań finansowanych ze 
środków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 
roku, 

5. wyrażenia zgody na nabycie w dro-
dze darowizny nieruchomości grunto-
wych położonych na terenie gmin: Osiek 
i Bogoria, 

6. wyrażenia zgody na nabycie w 
drodze darowizny nieruchomości grun-
towych położonych na terenie gminy 
Staszów, w obrębie Kurozwęki, 

7. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 
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W trakcie podpisywania umowy, od lewej: prezes Roman Olszowy, dyrektor staszowskiego szpitala Paweł 
Wojtasik i starosta staszowski Michał Skotnicki.

W czasie wizyty w staszowskim szpitalu w miejscu rozbudowy i modernizacji 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, od lewej: wiceminister dr n. med. Marek 

Tombarkiewicz, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Szczepanik, 
p.o. dyrektora szpitala Paweł Wojtasik i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Podczas wizyty na budowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 
w Kurozwękach, od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, dyrektor Ośrodka 
Halina Łabuda, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Szczepanik 

i realizujący budowę Grzegorz Leszczyński właściciel Przedsiębiorstwa Remontowo-
Budowlanego A-Z ELEKTRYKA.

W Sielcu, przy drodze wojewódzkiej nr 757, od lewej: starosta staszowski Michał 
Skotnicki, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Szczepanik, radny 

miejski Staszowa Jacek Maruszewski i realizujący przebudowę: kierownik robót 
Jakub Stępczyński i prezes konsorcjum ,,Dylmex” Tomasz Dyl.

Powiatu Staszowskiego nieruchomości 
gruntowej położonej w Wymysłowie, ob-
ręb Rudniki gmina Połaniec,  

8. wyrażenia zgody na nabycie nie-
ruchomości gruntowej położonej w 
Staszowie, oznaczonej w ewidencji grun-
tów nr 2666/1 o pow. 0,0047 ha, 

9. wydawania gazety samorządowej 
„Powiat Staszowski”, Pismo Rady i Zarządu 
Powiatu Staszowskiego, 

10. udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Staszów, 

11. udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Szydłów, 

12. zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Powiatu Staszowskiego na lata: 
2018 – 2027, 

13. zmian w budżecie na 2018 rok.

Przed zamknięciem obrad, przewodni-
czący Rady Powiatu w Staszowie Damian 
Sierant, w związku z przejściem na eme-
ryturę ze stanowiska dyrektora Rejonu 

Energetycznego w 
Staszowie, podzięko-
wał wszystkim rad-
nym, a także dyrekto-
rom jednostek orga-
nizacyjnych powiatu, 
komendantom służb 
i inspektorom powia-
towym za wielolet-
nią, konstruktywną i 
miłą współpracę. 

Po zakończeniu 
posiedzenia, staro-
sta staszowski Mi-
chał Skotnicki zapoznał wicemarszałka 
Marka Szczepanika z wybranymi trzema 
inwestycjami realizowanymi na terenie 
powiatu tj.: • z rozbudową i modernizacją 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – in-
westycji za ponad 7,5 mln zł z czego 5 mln 
950 tys. zł (80%) stanowi dofinansowanie 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko, • z budową Ośrodka Rehabi-

litacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w 
Kurozwękach, inwestycji o wartości 4 mln 
658 tys. zł, w 85% sfinansowanej ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Regionalnego – 
Infrastruktura Zdrowotna i Społeczna, • z 
przebudową drogi wojewódzkiej 757 Sta-
szów-Stopnica, na odcinku o dł. 3,7 km, od 
dworca PKS do Sielca. 

Tekst i foto: Jan Mazanka 

Kolejna inwestycja w staszowskim szpitalu
W dniu 6 czerwca br., w staszow-

skim szpitalu została podpisana 
umowa pn. ,,Rozbudowa budynku 
szpitala w Staszowie”. Wartość za-
dania – realizacja do stanu surowe-
go, to: 4 mln 193 tys. 260 zł brutto. 
Inwestycja zostanie w całości sfinan-
sowana ze środków własnych szpita-
la w Staszowie. 

Wykonawcą inwestycji będzie Za-
kład Remontowo-Budowlany Roman 
Olszowy z siedzibą w Kosowach. Pla-
nowany termin zakończenia inwestycji 
to koniec grudnia br. Umowę na re-
alizację inwestycji podpisali: dyrektor 
staszowskiego szpitala Paweł Wojtasik 
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oraz prezes Roman  Olszowy. Radę i 
zarząd powiatu reprezentowali staro-
sta staszowski Michał Skotnicki oraz 
członek zarządu Jerzy Chudy. Rozbu-
dowa szpitala polegać będzie na do-
budowie pięciokondygnacyjnego pa-
wilonu łóżkowego, w stanie surowym 
zamkniętym, o łącznej powierzchni 
użytkowej 1 tys. 886 m². Dobudowa 
zostanie przeprowadzona w powiąza-
niu z realizowaną  inwestycją w ramach 
projektu pn. „Modernizacja i rozbudo-
wa szpitalnego oddziału ratunkowego, 
celem rozwoju systemu ratownictwa 
medycznego w powiecie staszowskim”. 
W wyniku inwestycji, na pierwszym 
piętrze w dobudowanym pawilonie, 
zostanie utworzony, w ramach Oddzia-
łu Chorób Wewnętrznych, 22-łóżkowy 
Pododdział Intensywnej Opieki Kardio-
logicznej z nową 7-stanowiskową Salą 
Intensywnej Opieki Kardiologicznej. 
Przebudowany zostanie także Oddział 
Chorób Wewnętrznych. Wszystkie sale 
zostaną wyposażone w pełny węzeł sa-
nitarny z prysznicem i toaletą. Powsta-
ną dwie izolatki, modernizacji zostaną 
poddane gabinety zabiegowe oraz za-
plecze administracyjno-magazynowe 
oddziału.  

Na drugim piętrze w dobudowanym 
pawilonie, powstanie nowy 9-łóżkowy 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii z 7-łóżkową salą chorych, dwie 
izolatki i zaplecze administracyjno-ma-
gazynowe. Modernizacji ulegnie także, 
znajdujący się na drugim piętrze, Od-

dział Położniczo-Ginekologiczny wraz 
z zapleczem. Sale łóżkowe zostaną wy-
posażone w pełne sanitariaty. Oddział 
wzbogaci się także o dwustanowisko-
wą salę pooperacyjną. W miejsce obec-
nie znajdującego się na trzecim piętrze 
Oddziału Chirurgii Ogólnej przeniesio-
ny zostanie Oddział Urologiczny. Po 
przebudowie, oddział będzie posiadał 
5 sal chorych z pełnym węzłem sanitar-
nym, dwustanowiskową salę poopera-
cyjną oraz nową salę zabiegową. Na 
trzecie piętro nowego pawilonu prze-
niesiony zostanie Oddział Chirurgii 
Ogólnej. Powstanie: 6-stanowiskowa 
sala pooperacyjna, 10 sal łóżkowych 

Staszowski szpital zostanie rozbudowany od strony południowej, od lewej: prezes Roman Olszowy, członek 
zarządu powiatu Jerzy Chudy, starosta staszowski Michał Skotnicki i dyr. szpitala Paweł Wojtasik.

Pamiątkowa fotografia po odebraniu wyróżnień, czwarta z lewej: dyr. PCPR w Staszowie Anna Ogórek, 
w środku starosta staszowski Michał Skotnicki i członek Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta 

głubczycki Józef Kozina.

z pełnym węzłem sanitarnym dla 23 
pacjentów oraz pomieszczenie gospo-
darcze. Na czwartym piętrze zlokali-
zowany będzie Oddział Chirurgii Ura-
zowo-Ortopedycznej z Pododdziałem 
Endoprotez. W dobudowanej części 
powstanie 6 sal chorych z pełnym wę-
złem sanitarnym, 4-stanowiskowa sala 
pooperacyjna oraz zaplecze diagno-
styczno-socjalne. Na piątym piętrze w 
dobudowanym pawilonie, planowane 
jest uruchomienie dodatkowej bazy 
łóżkowej dla oddziałów SPZZOZ w 
Staszowie.

Tekst: Paulina Majczak, Anna Stawiarz
Foto: Paulina Majczak

Staszowskie PCPR wyróżnione w Warszawie
W środę 16 maja br., w Minister-

stwie Przedsiębiorczości i Techno-
logii w Warszawie, odbyła się gala 
wręczenia wyróżnień „Za powierza-
nie dzieci w roku 2017 wyłącznie do 
rodzinnych form pieczy zastępczej”. 
Spotkanie zorganizowała Koalicja 
na rzecz Rodzinnej Opieki Zastęp-
czej. 

Kapituła wyróżniała 4 powiaty za 
konsekwentne wspieranie i rozwój 
rodzicielstwa zastępczego oraz prawi-
dłowe realizowanie zapisów „Ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej”. W tym ekskluzywnym gro-
nie znalazły się powiaty: staszowski, 
koniński, leski oraz pułtuski.

Powiat staszowski, reprezentowali: 
starosta staszowski Michał Skotnicki, 
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Wyróżnienie dla Powiatu Staszowskiego z rąk 
członka Zarządu Związku Powiatów Polskich, 

starosty głubczyckiego Józefa Koziny odebrali: 
starosta staszowski Michał Skotnicki oraz 

dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Staszowie Anna Ogórek. 

Wyróżnienie dla Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Staszowie przyznało warszawskie 

Stowarzyszenie ,,Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki 
Zastępczej”.

 
STAROSTA STASZOWSKI/ POWIATOWE CENTRUM POMOCY 

RODZINIE W STASZOWIE  

POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI 
RODZINY ZASTĘPCZEJ 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina zastępcza - to przejściowa forma opieki nad dzieckiem, które zostało 
częściowo lub całkowicie jej pozbawione. Rodzina zastępcza, sprawując osobistą 
opiekę, w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka  
i poszanowaniem jego praw. Zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania 
odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju.  

By zostać rodzicem zastępczym, należy spełniać następujące warunki: dawać 
rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie być pozbawionym 
władzy rodzicielskiej oraz nie mieć ograniczonej ani zawieszonej władzy 
rodzicielskiej, wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki 
obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego, nie być ograniczonym w zdolności do 
czynności prawnych, mieć stałe miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, być zdrowym i posiadać opinię psychologiczną, jak 
również być w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki do rozwoju: 
emocjonalnego, fizycznego i społecznego. 

Osoby zainteresowane jak zostać rodzicami zastępczymi, mogą uzyskać 
bliższych informacji  

 
w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Staszowie 
ul. Szkolna 4 

w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku  
lub telefonicznie  

nr tel. 15 866 50 76, 15 864 30 58 

dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie Anna Ogórek oraz mat-
ka zastępcza Dorota Lech – przedsta-
wicielka rodzin zastępczych z terenu 
ziemi staszowskiej. Podczas kongresu 
słowa uznania dla wyróżnionych  skie-
rowali:  wicemarszałek Sejmu  RP Mał-
gorzata Kidawa–Błońska, minister w 
Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Bojanowska, oraz członek Za-
rządu Związku Powiatów Polskich, sta-
rosta głubczycki Józef Kozina. 

Mówcy podkreślali, że rodzina jest 
jedną z najważniejszych wartości, stąd 
tak duża potrzeba poszukiwania jak 
najefektywniejszych form jej wsparcia. 
Skuteczność działań w tym kierunku 
pozwala na zagwarantowanie dziecku 
w rodzinnej formie pieczy zastępczej 
prawidłowego rozwoju. Priorytetem 
jest posiadanie własnej rodziny, w któ-
rej dziecko ma zapewnione podmioto-
we traktowanie, bezpieczeństwo, przy-
należność, uznanie, samorealizację, 
tożsamość, gdzie najważniejszy jest 
jego rozwój.

Tekst: dyrektor PCPR Anna Ogórek 
Foto: Łukasz Garczewski



10 POWIAT STASZOWSKI - nr 71 - czerwiec 2018 r.

 

POWIAT STASZOWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  

W STASZOWIE REALIZUJE PROGRAM RZĄDOWY  

„DOBRY START” 300 DLA UCZNIA 

OGŁOSZENIE  
 W związku z realizacją rządowego programu „Dobry start” – STAROSTA STASZOWSKI 

informuje, że rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki 

opiekuńczo – wychowawczej mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia w ramach 

rządowego programu „Dobry start” na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej uczące się 

w szkole: podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej  

i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej w wieku od 7 roku życia do 20 roku życia oraz na 

dziecko niepełnosprawne do 24 roku życia.  Świadczenie przysługuje również osobie uczącej się 

będącej osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

 Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku: 

- ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia, 

- ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok  

życia – w przypadku  dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem  

o niepełnosprawności. 

 Wnioski można składać począwszy od 1 sierpnia 2018 r.  
 
 Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia w ramach programu „Dobry start” 

należy składać oddzielnie na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów  

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 – 15:00 we wtorki od 8:00 – 15:30.   

 Druki wniosku do pobrania na stronie pcpr.staszowski.eu w zakładce piecza zastępcza  

i pomoc społeczna lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 4,  

28-200 Staszów, tel. 15 864 30 58. 
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Kolejne inwestycje na 
drogach powiatowych

W dniu 29 maja br. w Starostwie sta-
szowskim podpisano 4 umowy na re-
monty odcinków dróg powiatowych.

Pierwsza umowa dotyczyła remontu 
odcinka o długości 292 m drogi powia-
towej nr 0841T Rudniki – Zrębin w miej-
scowości Wymysłów. Wartość inwestycji 
wynosi 194 tys. 150 zł brutto. Środki na 
remont pochodzą, po 50%, z budżetów: 
powiatu staszowskiego oraz miasta i gmi-
ny Połaniec. Wykonawcą robót będzie Za-
kład Remontowo-Budowlany ,,DARBUD”, 
a termin ukończenia zadania upływa z 
dniem 20 sierpnia br. Druga umowa doty-
czy remontu odcinka o długości 1 593 m, 
drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka 
– Łukawica. Wartość inwestycji wynosi 416 
tys. 302 zł brutto, w tym: 80% z funduszu 
MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych oraz po 10% z budżetów: powiatu 
staszowskiego i gminy Bogoria. Wykonaw-
cą robót będzie Przedsiębiorstwo Drogo-
we Sp. k ,,DYLMEX – INWESTYCJE”, a ter-
min ukończenia zadania upływa z dniem 
28 września br. Trzecią i czwartą umowę 
podpisano w sprawie remontu odcinka o 
długości 1 990 m, drogi powiatowych nr 
0787T Pokrzywianka – Łukawica. Wartość 
inwestycji wynosi 390 tys. 031 zł brutto, w 
tym: 80% z funduszu MSWiA na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych, 10% z budżetu 
powiatu staszowskiego i 10% z budżetów 
gmin: Bogoria i Staszów, proporcjonalnie 
do długości odcinków położonych na te-
renie tych gmin. Wykonawcą robót będzie 
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH 
Staszów Sp. z o.o., a termin ukończenia za-

dania upływa z dniem 28 września br. Ogó-
łem do remontu przewidziano odcinki dróg 
powiatowych o długości 3 km 875 m. Ogól-

W podpisaniu umów uczestniczyli, od lewej: wiceprezes PRD Staszów Rafał Szyszkowski, wicestarosta Tomasz Fąfara, prezes PRD Staszów Krzysztof Kępa, 
właściciel ZR-B ,,DARBUD” Adam Darowski, główna księgowa Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Renata Hynek, dyr. ZDP Mirosław Bernyś, skarbnik powiatu 
staszowskiego Jolanta Piotrowska, prokurent ,,DYLMEX – INWESTYCJE” Tomasz Dyl, starosta staszowski Michał Skotnicki, przewodniczący Komisji Infrastruktury, 

Rolnictwa i Promocji w Radzie Powiatu Staszowskiego Adam Kowal i burmistrz Połańca Jacek Tarnowski.

Podpisanie umowy na remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Łukawica, od lewej: 
prokurent ,,DYLMEX INWESTYCJE” Tomasz Dyl, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław 

Bernyś i główna księgowa ZDP Renata Hynek.

Podpisanie umowy na remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Łukawica, od lewej: 
wiceprezes Zarządu PRD Staszów Rafał Szyszkowski, prezes Krzysztof Kępa, dyr. Zarządu Dróg Powiatowych 

w Staszowie Mirosław Bernyś i główna księgowa ZDP Renata Hynek.

Umowę dotyczącą remontu drogi powiatowej nr 0841T Rudniki – Zrębin w miejscowości Wymysłów 
podpisują: właściciel Zakładu Remontowo-Budowlanego ,,DARBUD” Adam Darowski i dyrektor Zarządu 

Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, z prawej: główna księgowa ZDP Renata Hynek.

na wartość inwestycji wynosi 1 mln 483 zł, z 
czego: 645 tys. 067 zł pochodzi z funduszu 
MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych, 177 tys. 708 zł z budżetu powiatu 
staszowskiego i 177 tys. 708 zł z budżetów 
gmin: Połaniec, Bogoria i Staszów.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Belki, wyprodukowane w liczącym 
się na krajowym rynku prefabrykatów 
żelbetonowych i strunobetonowych 
Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów 
SIBET S.A. w Kielcach, były sukcesyw-
nie transportowane na plac budowy w 
godzinach nocnych. W sumie zostało 
przewiezionych i zainstalowanych 36 
belek, o długości od 18,40 m do 28,75 
m, najcięższe o wadze dochodzącej do 
30 ton. Całkowita długość konstrukcji 
z ułożonych belek wyniosła 104,22 m. 
Wykonanie usługi dźwigowej podjęła 
się spółka Herkules S.A., istniejąca na 
rynku od 2010 roku i mająca na swoim 
koncie szereg podobnych zadań, m.in. 
przy montażu konstrukcji elementów 
stalowych mostu kolejowego przez 
rzeką Skierniewka w Mysłakowie. 

Najcięższy montowany wtedy ele-
ment ważył około 48 ton. Przy budo-
wie mostu na Czarnej pracował żuraw 
GROVE GMK 6300L o wysokości pod-
stawowej 80 m i udźwigu 300 ton. Z 
lewej strony rzeki, nad prawidłowością 
ułożenia przęseł czuwał inż. geodeta 
Damian Piwowarczyk z GEOSIT S.A. 
Usługi Geodezyjne z Buska-Zdroju. 
Prawidłowość wykonania całego za-
dania nadzorowali: kierownik robót 
mostowych Jerzy Gromniak oraz inży-
nierowie budowy: Szymon Gromniak 
i Sylwia Brant. W następnej kolejno-
ści zostanie wykonane zbrojenie po-
przecznic i płyty głównej oraz desko-
wanie pod betonowanie całości. Jak 
stwierdził kierownik budowy obwod-
nicy Tomasz Tatar, proces ten powinien 
zakończyć się w miesiącu wrześniu. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

cd ze str. 1 Z budowy obwodnicy 
Staszowa

Wcześniej przygotowano rusztowania przy każdym z 3 rzędów filarów oraz przy obydwu przyczółkach.

Kolejna belka w drodze na rusztowania.

W białym kasku nadzorujący instalację belek, kierownik robót mostowych Jerzy 
Gromniak. 

Z lewej strony rzeki, nad prawidłowością ułożenia belek czuwał inż. geodeta 
Damian Piwowarczyk z GEOSIT S.A. w Busku-Zdroju. Tolerancja ułożenia belek 

wynosiła około 2-3 cm.
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Kolejne belki oczekują na instalację.

Zadanie przeniesienia belek wykonała spółka Herkules S.A., za pomocą żurawia 
samojezdnego GROVE GMK 6300L o wysokości podstawowej 80 m i udźwigu 300 

ton. Max. przeciwwaga żurawia to 92,5 tony, a obszar pracy 360°.

W następnej kolejności zostanie wykonane zbrojenie poprzecznic i płyty głównej 
oraz deskowanie pod betonowanie całości.W sumie ułożono 36 belek na długości 104,22 m.

Fragment obwodnicy na etapie I, dwie warstwy asfaltu na drodze głównej i drogach serwisowych, widok  
w kierunku ul. Kościuszki.

Zaawansowane prace przy budowie ronda nr 4 w Radzikowie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 Staszów 
– Daleszyce.

Okolice budowy ronda nr 4, ruch wahadłowy na 
drodze wojewódzkiej nr 764 Staszów – Daleszyce.

Na odcinakach, gdzie było to moż-
liwe, położono już 2 warstwy asfaltu, 
ostatnia ścieralna, zostanie położona 
pod koniec realizacji inwestycji. Za-
awansowana jest budowa ronda nr 4 w 
Radzikowie, w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 764 Staszów – Daleszyce. Prowa-
dzona jest również budowa ronda nr 3 
na ul. Oględowskiej, w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 765 Staszów – Chmiel-
nik. Bez przerwy trwają prace przy ni-
welacji wzniesienia na etapie II, skalne 
podłoże wybitnie utrudnia i spowalnia 
realizację tego zadania. Z dniem 30 
maja br. zakończono zalewanie beto-
nem ostatniego 9. filara mostu, a także 
przyczółka po prawej stronie rzeki. W 
połowie czerwca rozpoczęto przygoto-
wanie rusztowania pod montaż belek 
mostowych.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Przez cały czerwiec br., prowadzono prace 
praktycznie na wszystkich etapach budowy. 
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Fragment etapu II od ul. Oględowskiej w kierunku ul. Krakowskiej.
Trwają prace przy budowie ronda nr 3, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 765 

Staszów – Chmielnik.

Podczas zalewania betonem 
ostatniego 9. filaru mostu. 

29 kręgów o średnicy 2 m czeka na ułożenie w poprzek drogi 
w razie wystąpienia ,,większej wody”.

W dniu 30 maja br. zakończono zalewanie ostatniego filaru 
mostu i przyczółka po prawej stronie rzeki.

Na etapie II od ul. Krakowskiej do ul. Oględowskiej na odcinku około 1,8 km 
dwie warstwy asfaltu, trwają prace przy budowie poboczy.

Wykop we wzgórzu prowadzony jest bez przerwy. Do tej pory zrealizowano 
około 70% zakładanego planu.

Kontynuacja stabilizacji skarp wykopu.

Widok na etap IIa od ul. Oględowskiej do rzeki Czarnej. Dwie warstwy asfaltu 
na tym odcinku.
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Podczas rozpoczęcia posiedzenia konwentu, od lewej: wójt gminy Oleśnica Leszek Juda, sekretarz miasta 
Staszowa Sławomir Mikula, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, naczelnik 

Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Starostwie staszowskim Jerzy Bernyś, wicestarosta 
staszowski Tomasz Fąfara, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, 
przewodniczący konwentu, wójt gminy Bogoria Władysław Brudek i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś szczegółowo poinformował o stanie 
realizacji inwestycji na drogach powiatowych, w tym w zakresie: odbudowy nawierzchni w oparciu o środki 
zewnętrzne, bieżących prac remontowych, koszenia poboczy oraz oznakowania poziomego i pionowego.

Po zakończeniu posiedzenia konwentu, wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, przedstawił propozycję organizacji 
obchodów 20-lecia województwa świętokrzyskiego jakie zaplanowane jest w Szydłowie, w sobotę 21 lipca br.

Wójt gminy Bogoria Władysław Brudek poparł propozycję nie dokonywania zmian w zasadach 
współfinansowania odbudowy dróg powiatowych i zwrócił uwagę na znaczne koszty, jakie 
powiat staszowski ponosi przy okazji innych inwestycji służących ogółowi mieszkańców, na 

czele z rozbudową i modernizacją staszowskiego szpitala, czy przy okazji inwestycji w szkołach 
ponadgimnazjalnych. Do problemu wspólnych inwestycji z gminami odniósł się starosta 

staszowski Michał Skotnicki, zapewniając o kontynuacji dotychczasowych korzystnych dla 
wszystkich stron inicjatyw, w oparciu o wypracowane i sprawdzone wieloletnie reguły. 

Starosta Michał Skotnicki poinformował o organizacji spotkania w sprawie 20-lecia 
województwa, w najbliższy wtorek 3 lipca, w Starostwie staszowskim, z udziałem 
starostów i przedstawicieli władz województwa, na czele z marszałkiem Adamem 

Jakubasem. Starosta zaproponował także koncert w Szydłowie młodzieżowej orkiestry 
z Mołdawii, jaka w tym czasie gościć będzie na terenie ziemi staszowskiej.

Z obrad konwentu 
W dniu 28 czerwca br., wójtowie i 

burmistrzowie powiatu staszowskiego 
obradowali w Szydłowie, z udziałem 
przedstawicieli władz samorządowych 
powiatu staszowskiego.

Głównym tematem posiedzenia było 
omówienie dalszych wspólnych inwesty-
cji na drogach powiatowych oraz ustale-
nie terminu i miejsca tegorocznych doży-
nek powiatu staszowskiego. Szczegóło-
wych informacji dotyczących aktualnego 
stanu odbudowy i remontu dróg powia-
towych, a także sposobu ich finansowa-
nia i perspektyw w tym zakresie do końca 
bieżącego roku udzielił dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław 
Bernyś. 

Natomiast propozycja starosty 
staszowskiego Michała Skotnickiego or-
ganizacji tegorocznych dożynek powia-
towych w Bogorii, w dniu 26 sierpnia br. 
została przyjęta z pełną akceptacją, także 
ze strony wójta gminy Bogoria Władysła-
wa Brudka. 

Korzystając z obrad konwentu, 
wójt gminy Szydłów Jan Klamczyń-
ski zaprosił obecnych wójtów powiatu 
staszowskiego, a także starostów do 
udziału w obchodach 20-lecia wojewódz-
twa świętokrzyskiego, jakie planowane 
jest w sobotę 21 lipca br. przy okazji XX 
Międzynarodowego Turnieju Rycerskie-
go. W związku z powyższą propozycją, 
na sali obrad obecni byli przedstawiciele 
niektórych gmin województwa święto-
krzyskiego, którzy na zaproszenie wójta 
Jana Klamczyńskiego przyjechali do Szy-
dłowa. Sprawy organizacyjne dotyczące 
obchodów 20-lecia województwa świę-
tokrzyskiego w Szydłowie, będą omawia-
ne w najbliższych dniach, m.in. podczas 
potkania starostów województwa, jakie 
zaplanowano we wtorek, 3 lipca br. w Sta-
rostwie Powiatowym w Staszowie.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Obradował Powiatowy Zespół 
Zarządzania Kryzysowego

Obrady rozpoczął szef Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego wice-
starosta Tomasz Fąfara, przedstawiając 
program posiedzenia, w którym znalazło 
się, m.in.: mówienie wniosków z poprzed-
niego posiedzenia PZZK, informacja doty-
cząca przygotowania służb i administracji 

Posiedzenie odbyło się w dniu 22 czerwca br. w Starostwie staszowskim, z 
udziałem członków Zespołu: wicestarosty Tomasza Fąfary, powiatowego in-
spektora sanitarnego Bożeny Głaz, powiatowego lekarza weterynarii Zofii 
Słomki, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego Elżbiety Skrzypek, ko-
mendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Rafała Gajewicza, 
zastępcy komendanta powiatowego policji podkom. Jacka Rozczypały, naczel-
nika Wydziału Prewencji nadkom. Andrzeja Łukawskiego, dyrektora Zarządu 
Dróg Powiatowych Mirosława Bernysia, naczelnika Wydziału Spraw Obywatel-
skich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie staszowskim Ryszarda Stachury 
i inspektora Andrzeja Sałaty. Obecni byli także przedstawiciele samorządów 
miejsko gminnych i gminnych oraz Nadleśnictwa Staszów i Powiatowego Cen-
trum Sportowego w Staszowie.  

Od lewej: insp. Andrzej Sałata, starosta staszowski Michał Skotnicki, szef Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego wicestarosta Tomasz Fąfara i naczelnik Ryszard Stachura.

Od lewej: komendant powiatowy PSP bryg. Rafał Gajewicz, zastępca komendanta powiatowego policji podkom. Jacek Rozczypała, naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Andrzej 
Łukawski, powiatowy inspektor sanitarny Bożena Głaz, powiatowy lekarz wet. Zofia Słomka, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Elżbieta Skrzypek.

Pracownicy gmin 
odpowiedzialni 

za sprawy 
bezpieczeństwa, 

naczelnicy 
Wydziałów 

w Starostwie, 
dyrektorzy 
jednostek 

organizacyjnych 
powiatu 

staszowskiego.

samorządowej do letniego wypoczynku 
dzieci i młodzieży (,,Bezpieczne Waka-
cje”) oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
na rzekach i akwenach wodnych. Zastęp-
ca komendanta powiatowego policji w 
Staszowie podkom. Jacek Rozczypała 
poinformował, że w poprzednim roku 

na terenie powiatu staszowskiego uto-
nęło 5 osób. W bieżącym roku, w ramach 
planu zabezpieczenia sezonu turystycz-
nego w okresie wakacji, teren ośrodków 
wypoczynkowych kąpielisk i tzw. dzikich 
kąpielisk zabezpieczony będzie ze strony 
policji patrolami pieszymi oraz patrolami 
rowerowymi. Gminy: Staszów i Połaniec 
przeznaczyły pieniądze na tzw. służby 
ponadnormatywne, co pozwoli na zwięk-
szenie liczby patroli. Komenda Powiatowa 
Policji w Staszowie prowadzi także działa-
nia profilaktyczne. Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej bryg. Rafał 
Gajewicz poinformował o przeprowa-
dzonych kontrolach obiektów wypo-
czynkowych pod kątem p.poż. - opinie 
pozytywne z wyjątkiem jednej. Dla obo-
zu harcerskiego w Korytnicy wydana 
została opinia negatywna z uwagi na 
brak możliwości dojazdu. Podobnie jak 
policja, Komenda Powiatowa PSP pro-
wadzi również działania profilaktyczne, 
a także jest gotowa do realizacji zadań 
ratowniczych z użyciem nowoczesnego 
sprzętu. Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny Bożena Głaz poinformo-
wała o zgłoszeniu sześciu turnusów or-
ganizowanych w ośrodkach: Lotnik i Ku-
rozwęki. Prowadzone są kontrole stanu 
ośrodków, szczególnie stołówek, bazy 
noclegowej i sanitariatów.

Tekst:   Ewelina Banasińska
Foto: Piotr Macugowski
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Powiatowe Obchody 
Dnia Strażaka

Przybyłych na obchody gości przywitał Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 

w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz.

Życzenia i gratulacje strażakom składa bryg. Tomasz 
Bajerczak - zastępca świętokrzyskiego komendanta 

wojewódzkiego PSP.
Życzenia dla strażaków od policji odczytał  zastępca komendanta powiatowego policji w Staszowie  

podkom. Jacek Rozczypała.

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu staszowskiego 
oraz wszystkich mieszkańców, życzenia obecnym na 

uroczystości strażakom złożył starosta staszowski 
Michał Skotnicki.

W dniu 30 maja br., w Komendzie Po-
wiatowej w Staszowie odbyły się Powia-
towe Obchody Dnia Strażaka. Podczas 
uroczystości strażakom pracującym w 
Państwowej Straży Pożarnej jak i w OSP 
wręczono odznaki, dyplomy, wyróżnie-
nia oraz nominacje na wyższe stopnie 
oficerskie. 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia 
przez dowódcę uroczystości st. kap. Grze-
gorza Stawiarza meldunku o gotowości 
komendy do przeprowadzenia obchodów. 
Meldunek odebrał bryg. Tomasz Bajerczak 
- Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożar-
nej. 

Przybyłych na obchody gości: straża-
ków, samorządowców, pracodawców, przy-
witał Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Staszowie bryg. Rafał Ga-
jewicz. Następnie przystąpiono do odczy-
tywania i wręczania aktów mianowania na 
wyższe stopnie oficerskie oraz odznaczeń. 
Część oficjalną obchodów zakończyły prze-
mówienia zaproszonych gości. 

Tekst i foto: Paulina Majczak

Obecni na uroczystości strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Staszowie oraz poczty sztandarowe jednostek OSP.
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Z obchodów 100. rocznicy utworzenia jednostki 
OSP w Kurozwękach

Mszę świętą koncelebrowaną odprawiło 4 kapłanów, od lewej: ks. kan. Jerzy Sobczyk – proboszcz parafii pw. 
św. Jakuba w Kotuszowie, główny koncelebrans ks. kan. Andrzej Bąk – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny i św. Augustyna w Kurozwękach, ks. dr prałat Wiesław Taraska – proboszcz parafii pw. 
Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu i ojciec Tymoteusz Kaczmarczyk z Opactwa Cysterskiego w Wąchocku.

Prezes OSP w Kurozwękach druh Jan Wasilewski 
powitał wszystkich obecnych i zaprosił do wzięcia 

udziału w uroczystościach.

Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Staszowie druh Mieczysław Madej, odczytał 

Uchwałę Prezydium Zarządu Głównego z dnia 17 
kwietnia br. o odznaczeniu Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Kurozwękach ,,Złotym Znakiem Związku OSP RP”.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP w Kielcach druh  Mirosław Pawlak 

odznaczył sztandar kurozwęckiej jednostki ,,Złotym 
Znakiem Związku OSP RP”.W defiladzie udział wzięły poczty sztandarowe, samochody strażackie i wozy bojowe.

Gratulacje i życzenia składa prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki.

Gratulacje z okazji 100. rocznicy OSP 
w Kurozwękach druhom strażakom składa prezes 

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 
w Kielcach druh  Mirosław Pawlak.

Obchody 100 – lecia jednostki kuro-
zwęckich druhów odbyły się w sobotę 5 
maja br., z udziałem zaproszonych gości, 
pocztów sztandarowych jednostek mia-
sta i gminy Staszów oraz licznie zgro-
madzonych mieszkańców Kurozwęk i 
okolicznych miejscowości. Po oficjalnym 
otwarciu obchodów, 4 kapłanów odpra-
wiło mszę świętą koncelebrowaną. Prze-
wodniczył proboszcz miejscowej parafii 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny i św. Augustyna ks. kan. Andrzej 
Bąk, a homilię wygłosił ks. dr prałat Wie-
sław Taraska – proboszcz parafii pw. Matki 
Bożej Miłosierdzia w Radomiu. Po zakoń-
czeniu części liturgicznej uroczystości, 
sekretarz druhna Danuta Batóg, przed-
stawiła historię utworzenia i działalności 
jednostki, którą powołano na przełomie 
1917 i 1918 roku, a jej pierwszym preze-
sem został ówczesny właściciel Zespołu 
Pałacowego w Kurozwękach Paweł Po-
piel. Podniosłą częścią obchodów było 
udekorowanie sztandaru jednostki ,,Zło-
tym Znakiem Związku” przez prezesa Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP w Kielcach druha  Mirosława Paw-
laka. Dziesięciu druhów uhonorowano 

Jednostka Ochotniczych Straży Pożarnych w Kurozwękach jest jedną z 3 
jednostek ziemi staszowskiej, która liczy sobie już 100 lat. Równie tak długą 
historię mają zapisaną w swoich biografiach jednostki ze Staszowa i Oględowa. 

także medalami ,,Za zasługi dla pożarnic-
twa”. Medal złoty otrzymał druh Stanisław 
Januszewski, medale srebrne: druh Wie-
sław Batóg i druh Tomasz Januszewski, a 
medale brązowe, druhowie: Marcin Klusz-
czyński, Jerzy Kozioł, Piotr Lesiak, Adam 
Wójcik, Andrzej Patyk, Wojciech Celiński 
i Igor Jamrożek. Uroczystości zakończo-
no składaniem gratulacji i życzeń przez 
zaproszonych gości oraz defiladą pocz-
tów sztandarowych i wozów strażackich, 
będących w dyspozycji jednostek OSP z 
terenu miasta i gminy Staszów.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Msza Święta koncelebrowana, w intencji strażaków, pod przewodnictwem dziekana dekanatu połanieckiego, 
proboszcza parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu ks. kan. Mariusza Piotrowskiego, 

została odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Połańcu. 

Poczty sztandarowe jednostek OSP oraz wierni podczas nabożeństwa. 

Wśród zaproszonych gości, w strażnicy OSP w Połańcu, pierwszy z lewej: Jacek 
Nowak - przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w Radzie Powiatu 
Staszowskiego, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu.        

Do życzeń i podziękowań dla strażaków dołączył się dziekan dekanatu 
połanieckiego, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 

w Połańcu ks. kan. Mariusz Piotrowski.  

Podziękowania za społeczną służbę druhom strażakom składa prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta staszowski 

Michał Skotnicki.  

Święty Florian w Połańcu W dniu 6 maja br., w kościele pw. św. 
Marcina w Połańcu, odbyły się uroczy-
ste obchody „Dnia św. Floriana”, patro-
na strażaków. 

Z tej okazji w połanieckiej świątyni 
zgromadziło się wielu druhów strażaków, 
przedstawicieli władz samorządowych 
oraz mieszkańców powiatu staszowskiego. 
Mszy świętej koncelebrowanej, odprawio-
nej w intencji strażaków, przewodniczył 
dziekan Dekanatu Połanieckiego, pro-
boszcz parafii pw. Matki Bożej Wspomo-
żenia Wiernych w Połańcu ks. kan. Mariusz 
Piotrowski. Po nabożeństwie wszyscy za-
proszeni na uroczystość goście przeszli do 
strażnicy OSP w Połańcu, gdzie odbyła się 
dalsza część obchodów strażackiego świę-
ta. Dzień św. Floriana, jak co roku, jest oka-
zją do podsumowań oraz podziękowań i 
gratulacji składanych wszystkim druhom 
strażakom za ich ofiarną służbę.    

Tekst: Michał Skrętek
Foto: Lucjan Piotrowski
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W Tuklęczy, w dniu 16 czerwca 
br., odbyły się obchody 55–lecia po-
wstania Ochotniczej Straży Pożar-
nej, połączone z przekazaniem lek-
kiego samochodu ratowniczo-gaśni-
czego dla tej jednostki. Samochód o 
imieniu „Jan” został zakupiony dla 
jednostki dzięki wsparciu finanso-
wemu z budżetu gminy oraz środ-
ków resortowych.

Uroczystość rozpoczęto od zło-
żenia, przez dowódcę uroczystości 
st. kap. Grzegorza Stawiarza z PSP w 
Staszowie, meldunku zastępcy świę-
tokrzyskiego komendanta wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej w 
Kielcach bryg. Tomaszowi Bajerczako-
wi meldunku o gotowości do przepro-
wadzenia uroczystości. Po uroczystym 
wciągnięciu flagi państwowej na maszt 
oraz odegraniu hymnu państwowe-
go, odprawiono mszę świętą konce-
lebrowaną przez: proboszcza parafii 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Koniemłotach ks. dr Michała 

55 - lecie OSP w Tuklęczy!

Poczty sztandarowe jednostek OSP przybyłe na uroczystość pod dowództwem st. kap. Grzegorza Stawiarza 
z PSP w Staszowie.

Pamiątkowy puchar od prezesa Łukasza Kruka 
odbiera starosta staszowski Michał Skotnicki.

Prezes Honorowy OSP Tuklęcz, jeden z założycieli 
jednostki druh Władysław Bryk, otrzymał 

pamiątkowy puchar wraz z wyrazami podziękowania 
za lata czynnej służby w OSP.

Zaproszeni goście, w pierwszym rzędzie od lewej: komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał 
Gajewicz, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Tomasz Majerczak, starosta 

staszowski, prezes ZOPZOSP RP w Staszowie Michał Skotnicki, rodzice chrzestni pojazdu „Jan”, Teresa Kruk-
Kamińska oraz Roman Kruk, prezes honorowy OSP Tuklęcz Władysław Bryk.

Samochód poświęcił ks. Wacław Hapak z Kurii Sandomierskiej.
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Eliminacje, z udziałem 19 uczniów, odbyły się w sali posiedzeń Starostwa.

W grupie II – klasy VII Szkół Podstawowych oraz II i III Gimnazjów: I miejsce zajęła 
Karolina Cebula z Gimnazjum w Osieku.

W grupie III – Szkoły Ponadgimnazjalne zwyciężył Piotr Skotnicki  
z Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie. 

W grupie I – uczniowie klas I – VI Szkół Podstawowych: I miejsce zajęła 
Klaudia Łodkowska z SP w Sichowie Dużym.

Z turnieju wiedzy pożarniczej

W grupie I – uczniowie klas I – VI 
Szkół Podstawowych: I miejsce zajęła 
Klaudia Łodkowska z SP w Sichowie Du-
żym, II miejsce – Bartosz Wieczorek ze SP 
w Pliskowoli, III miejsce – Daniel Zapart 
ze SP w Mostkach. W grupie II – klasy VII 
Szkół Podstawowych oraz II i III Gimna-

W dniu 10 kwietnia br. w Starostwie staszowskim, odbyły się eliminacje do 
szczebla wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla 
uczniów szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który 
przebiegał pod hasłem ,,Młodzież zapobiega pożarom”. W Starostwie spotka-
ło się 19 uczniów ze szkół wszystkich szczebli z terenu powiatu staszowskiego, 
którzy zwyciężyli na poziomie gminnym. Stopień trudności pytań testowych 
uzależniony był od grupy wiekowej uczniów. 

Starosta staszowski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Staszowie Michał Skotnicki życzył druhom strażakom zadowolenia z służby  

i niesienia pomocy potrzebującym. 

Łukasika oraz ks. Wacława Hapaka z 
Kurii Sandomierskiej. 

Po zakończeniu mszy świętej, rys 
historyczny jednostki OSP Tuklęcz od-
czytał prezes Łukasz Kruk, następnie 
kapłani poświecili przekazany lekki 
samochód ratowniczo-gaśniczy oraz 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Rodzica-
mi chrzestnymi pojazdu, któremu na 
cześć pierwszego naczelnika jednost-
ki, nadano imię „Jan” zostali: Teresa 
Kruk-Kamińska – żona Jana Kruka oraz 
Roman Kruk. Częścią uroczystości było 
również wręczenie okolicznościowych 
pamiątek i pucharów oraz przemó-
wienia zaproszonych gości. W imieniu 
Rady i Zarządu Powiatu Staszowskiego, 
życzenia strażakom złożył i okoliczno-
ściowy grawerton przekazał starosta 

staszowski Michał Skotnicki życząc 
druhom ochotnikom zadowolenia z 
służby i niesienia pomocy potrzebują-

cym. Uroczystość zakończono wpisami 
do księgi pamiątkowej.

Tekst i foto: Paulina Majczak

zjów: I miejsce zajęła Karolina Cebula z 
Gimnazjum w Osieku, II miejsce – Wikto-
ria Widanka ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Staszowie, III miejsce – Ilona Sarzyń-
ska z Gimnazjum w Bogorii. W grupie III 
– Szkoły Ponadgimnazjalne – I miejsce 
zajął Piotr Skotnicki z Liceum Ogólno-

kształcącego w Staszowie, II miejsce – 
Daniel Nasieniak z Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego w Sichowie 
Dużym, III miejsce – Damian Miodyński 
z Zespołu Szkół w Połańcu. Nagrody i 
dyplomy wręczyli: starosta staszowski 
Michał Skotnicki i  komendant powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej bryg. 
Rafał Gajewicz, którzy także pogratulo-
wali laureatom i wszystkim uczestnikom 
eliminacji powiatowych turnieju, a zwy-
cięzców zaprosili do udziału w rozgryw-
kach szczebla wojewódzkiego, które w 
tym roku odbyły się w dniu 26 kwietnia 
br. w Woli  Morawickiej.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Konferencję rozpoczęto od występu dzieci z Publicznego Przedszkola w Bogorii.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się, m.in.: przedstawiciele władz samorządowych, Kuratorium Oświaty 
w Kielcach, naukowcy, pedagodzy oraz uczniowie szkół powiatu staszowskiego.

Dr Cezary Jastrzębski z Instytutu Geografii 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach przedstawił referat pt. ,,Historia regionu 
w kształtowaniu postaw i wychowaniu do wartości”.

Wicestarosta Tomasz Fąfara omówił „Rolę powiatu 
w integracji środowisk lokalnych”. 

11 kwietnia br. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Bogorii oraz w Publicz-
nej Szkole Podstawowej z klasami 
gimnazjalnymi w Bogorii,  odbyła się 
konferencja w ramach sieci regionali-
zmu, pod nazwą: „Dziedzictwo regio-
nu skarbnicą pamięci”.

Głównym celem konferencji było roz-
wijanie poczucia odpowiedzialności, po-
szanowania dla dziedzictwa kulturowe-
go, rozbudzenie postaw patriotycznych, 
miłości do „Małej Ojczyzny”. Uczestnicy 
mogli posłuchać wystąpienia wicestaro-
sty staszowskiego Tomasza Fąfary, który 
w swoim wystąpieniu pt. „Rola powiatu w 
integracji środowisk lokalnych” nawiązał 
do tegorocznych obchodów 20-lecia ist-
nienia samorządu. Konwencję spotkania 
poszerzył wykład dr. Cezarego Jastrzęb-
skiego z Instytutu Geografii Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
o znaczącym tytule „Historia regionu w 
kształtowaniu postaw i wychowaniu do 
wartości”. Dzięki uprzejmości kierow-
nik Publicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Kielcach - Filia w Staszowie Monice 
Stemplewskiej, goście mogli obejrzeć 
wystawę publikacji regionalnych. 

Uczestnikom konferencji zapropo-
nowano warsztaty w czterech zakresach 
tematycznych: „Pomóż dziecku rozwi-
nąć skrzydła” – doradztwo zawodowe 
w kontekście procesu edukacyjnego”, w 
tematykę, którego wprowadziła nas Mał-
gorzata Stachura, „Lekcja odwrócona, 
WebQuest, jako przykład wykorzysta-
nia zasobów Internetu”, poprowadzony 
przez dr Ewę Urbańską, „Technologie 
Informacyjno – Komunikacyjne w na-
uczaniu”, przeprowadzony przez Jacka 
Kulasę. Dyrektorzy mogli uczestniczyć w 
zajęciach pod kierunkiem Krystyny Ha-
pek w temacie: „Rola dyrektora we wdra-
żaniu działań innowacyjnych w szko-
le”. Wszystkie warsztaty swoją treścią i 
programem wpisują się w podstawowe 
kierunki realizacji polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 2017/2018. 
Zaproponowano również „Warsztaty 
szachowe – gimnastyka dla umysłu” dla 
uczniów, przeprowadziła je Anna Kot z 
Szachowego Ludowego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego LUKKS w Kielcach. 

Naszej konferencji towarzyszyły 
konkursy: plastyczny – „Perły powiatu 
staszowskiego” skierowany do przed-
szkolaków i uczniów klas I – III szkoły 
podstawowej, konkurs fotograficzny  – 
„W obiektywie młodego badacza” adre-

Dziedzictwo regionu 
skarbnicą pamięci

sowany do uczniów klas IV – VIII szkół 
podstawowych oraz konkurs wiedzy dla 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych: „Nasze gniazdo Staszów”. 
Każdy z konkursów cieszył się ogromną  

popularnością, o czym świadczy liczba 
uczestników, przesłanych prac i albu-
mów. 

Tekst: Paulina Mielnik i Agata Janowska 
Foto: Michał Skrętek  
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Obchody 227. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, tradycyjnie roz-
poczęto od mszy świętej w kościele 
parafialnym pw. Przemienienia Pań-
skiego i Świętego Ducha w Wiśniowej, 
w którym spoczywa serce Hugona 
Kołłątaja. 

Z uroczystości 
3-Majowych

Mszę świętą odprawił i homilię wy-
głosił proboszcz parafii ks. Krzysztof Ba-
rański.

Centralne uroczystości, jak co roku 
organizowane przez władze powia-
tu staszowskiego oraz miasta i gminy 
Staszów, miały miejsce przed pomni-

Mszę świętą w kościele pw. Przemieniania Pańskiego i Świętego Ducha w Wiśniowej odprawił i homilię 
wygłosił ksiądz proboszcz Krzysztof Barański.

W imieniu władz powiatu staszowskiego kwiaty złożył starosta Michał Skotnicki 
w towarzystwie byłej radnej powiatu Stanisławy Błażejewskiej przewodniczącego 

Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji w Radzie Powiatu Adama Kowala.

Przemawia Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
Arkadiusz Bąk.

Kwiaty przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki na staszowskim Rynku składają radni Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego, od lewej: Izydor Grabowski, przewodniczący Sejmiku 

Arkadiusz Bąk i Marek Strzała. 

Oficjalne przemówienie wygłosił starosta staszowski Michał Skotnicki.

kiem Tadeusza Kościuszki na staszow-
skim Rynku. Okolicznościowe przemó-
wienie wygłosił starosta staszowski Mi-
chał Skotnicki, który powiedział, m.in.: 
,,Szanowni Państwo. Stojąc dzisiaj na 
staszowskim Rynku, jesteśmy spadko-
biercami wszystkich tych, którzy swą nie-
złomną postawą, ponad dwa wieki temu, 
dążyli do odzyskania przez nasz kraj nie-
podległości. To dzięki nim: Tadeuszowi 
Kościuszce, Ignacemu Potockiemu, Stani-
sławowi Staszicowi, czy Hugo Kołłątajo-
wi, którego serce złożone jest w pobliskiej 
Wiśniowej, możemy dzisiaj nazywać się 
wolnymi obywatelami niepodległej Polski. 
Bez przeszkód realizując nasze życiowe 
plany, możemy uczyć się oraz mówić w ję-
zyku ojczystym, czy podróżować w dowol-
ne miejsce na świecie. Jest to szczególnie 
ważne dla ludzi młodych, absolwentów 
naszych szkół, które wychowują uczniów 
w atmosferze patriotyzmu, poszanowania 

tradycji i szacunku dla naszych, zasłużo-
nych w walce o niepodległość, przodków. 
Dzisiaj żyjemy już w niepodległej Polsce. 
Korzystając z tego dobrodziejstwa mo-
żemy cieszyć się wolnością, także w zna-
czeniu ekonomicznym. Działające na te-
renie naszego powiatu zakłady pracy są 
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Delegacja Rady i Zarządu Powiatu Staszowskiego.

Poczty sztandarowe i dowódca uroczystości, komendant miejsko-gminy OSP w Staszowie   
druh Grzegorz Kwietniewski.

Mszę świętą koncelebrowaną za ojczyznę odprawił i homilię wygłosił biskup sandomierski  
ks. dr Krzysztof Nitkiewicz.

doskonałym przykładem kreatywności i 
przedsiębiorczości ich właścicieli, którzy 
zapewniają zatrudnienie wielu miesz-
kańcom Staszowa i jego okolic. Dziękuję 
wszystkim, którzy swoją postawą dają 
dobry przykład ekonomicznego patrioty-
zmu, dziękuję delegacjom składającym 
dzisiaj okolicznościowe wiązanki kwiatów 
oraz społecznikom i regionalistom ziemi 
staszowskiej, którzy przez swoje działania 
propagują postawy patriotyczne wśród 
naszej młodzieży. W dniu dzisiejszym, 
wspominając dokonania i próby przepro-
wadzenia reform ustrojowych w naszym 
kraju sprzed 226 laty, powinniśmy także 
zastanowić się nad problemami dnia dzi-
siejszego. Przeanalizować wydarzenia i 
zaszłości ostatnich miesięcy, względem 
naszych obowiązków wobec Ojczyzny. 
Mimo różnych opinii dotyczących proce-
su demokratyzacji życia społeczno-poli-
tycznego i gospodarczego naszego kraju, 
należy stwierdzić, że zdołaliśmy wypraco-
wać korzystne i sprawdzone wzorce zarzą-
dzania w samorządach różnych szczebli 
oraz kolektywnego podejmowania de-
cyzji, zarówno w sferze planowania, jak i 
samej realizacji inwestycji oraz inicjatyw 
społecznych”.  W staszowskich uroczy-
stościach udział wzięli także zaproszeni 
goście, m.in.: poseł Anna Krupka, poseł 
Marek Kwitek i przewodniczący Sej-
miku Województwa Świętokrzyskiego 
Arkadiusz Bąk. List od wojewody świę-
tokrzyskiego Agaty Wojtyszek odczytał 
prezes MPGK w Staszowie Stanisław 
Batóg.  Mszę świętą koncelebrowaną za 
ojczyznę w Sanktuarium św. Jana Pawła 
II w Staszowie odprawił i homilię wygło-

sił biskup sandomierski ks. dr Krzysztof 
Nitkiewicz. Po zakończeniu mszy świę-
tej uczestnicy obchodów 3-Majowych 

przemaszerowali na ul. Parkową, gdzie 
zakończono uroczystości.

Tekst i fot: Jan Mazanka
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W Starostwie Powiatowym w Staszowie, od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, kpt. Krzysztof 
Oszczudłowski i mjr Paweł Grelewski.

W Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie gości przyjęła dyr. Anna Karasińska.

Przed pałacem w Kurozwękach, od lewej: szef logistyki 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego 
kpt. Krzysztof Oszczudłowski, zastępca dowódcy, szef sztabu mjr Paweł Grelewski, starosta staszowski 

Michał Skotnicki i właściciel pałacu Michał Popiel de Bisgelin.

W dniu 6 czerwca br., w Starostwie 
staszowskim złożyli wizytę dwaj ofi-
cerowie 3. Sandomierskiego Bata-
lionu Radiotechnicznego: zastępca 
dowódcy batalionu, szef sztabu mjr 
Paweł Grelewski i szef logistyki bata-
lionu kpt. Krzysztof Oszczudłowski.

Podczas spotkania ze starostą sta-
szowskim Michałem Skotnickim, omó-
wiono zagadnienia dotyczące współpra-
cy powiatu staszowskiego z sandomier-
skim batalionem, m.in. przy organizacji 
spotkań i imprez o charakterze rocznico-
wym i patriotycznym, w których udział 
biorą stowarzyszenia strzeleckie z tere-
nu powiatu staszowskiego. Starosta, ko-
rzystając z okazji, podziękował za asystę 
honorową pododdziału reprezentacyj-
nego 3. Sandomierskiego batalionu ra-
diotechnicznego, w czasie pogrzebu, w 
dniu 24 lutego br.,  cenionego ludowca 
ziemi staszowskiej śp. Stanisława Siekier-
skiego. Odrębną część wizyty poświęco-
no na omówieniu przyszłej współpracy 
dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego 
w Staszowie z dowództwem 3 batalio-
nu, w związku z zakwalifikowaniem się 
LO do II edycji pilotażowego programu 
Certyfikowanych Pionów Klas Munduro-
wych, którego realizacja rozpocznie się 
1 września 2018 r. W programie przewi-
dziano, m.in.: kształtowanie postaw pro-
obronnych i patriotycznych młodzieży 
oraz szacunku do symboli narodowych, 
historii i dziedzictwa kulturowego Polski 
oraz promowanie właściwych postaw 
moralnych przez wartości odnajdywa-
ne w etosie służby wojskowej. Udział 
w programie umożliwi także uczniom 
zdobycie wiedzy o organizacji i funk-
cjonowaniu Sił Zbrojnych RP oraz przy-
gotowanie do pełnienia różnych rodza-
jów służby wojskowej. W programie 
przewidziano także kilkudniowe zajęcia 
poligonowe. Absolwenci klas mundu-
rowych będą mieli pierwszeństwo w 
ubieganiu się o przyjęcie do zawodo-
wej służby wojskowej, jak również do 
Wojsk Obrony Terytorialnej. Z kolei oso-
by chcące kontynuować naukę na wyż-
szych uczelniach wojskowych otrzymają 
dodatkowe punkty. Wizytę zakończono 
w Kurozwękach, gdzie gości powitał i 
po pałacu oprowadził właściciel Michał 
Popiel de Boisgelin, opowiadając m.in. 
o udziale członków najbliższej rodziny 
w powstaniach narodowych i obydwu 
wojnach światowych.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Wojskowa wizyta 
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Pani Barbara Wachowicz swoje ponad godzinne 
wystąpienie poświęciła ,,Żołnierzom Boga 

i Ojczyzny”, harcerzom ,,Szarych Szeregów” 
i powstańcom warszawskim.

Ks. kan. Jerzy 
Sobczyk – 

proboszcz parafii 
pw. św. Jakuba 
w Kotuszowie, 

główny organizator 
sympozjum, w 

rozmowie ze śp. 
Barbarą Wachowicz.

Od lewej: właściciel ,,Tawerny” Wiesław Dzierżak, Anna Wołczyńska, Jadwiga Kotlarz, śp. Barbara 
Wachowicz, ks. kan. Jerzy Sobczyk i Wanda Lubera. 

Śp. Barbara Wachowicz z ziemią staszowską, związana była od co najmniej 40 lat, stąd niezmiernie ciepłe, 
wręcz rodzinne przyjęcie pisarki. Obraz anioła podarowała autorka dzieła Jadwiga Kotlarz, bombki choinkowe 

wyprodukowane w GMC Sp. z o.o. w Staszowie, to dar od ,,Bractwa Świętego Jakuba” w Kotuszowie.

Uczestnicy sympozjum nabyli kilkadziesiąt książek 
Barbary Wachowicz, które autorka ubogacała 

wspaniałymi dedykacjami. Z prawej: Wanda Lubera 
– prezes ,,Bractwa Świętego Jakuba” w Kotuszowie.

Wspominamy śp. Barbarę Wachowicz
Niestety, nasze plany kolejnego spotkania z Panią Bar-

barą Wachowicz w lipcu i sierpniu br., przy okazji realizacji 
tegorocznych projektów edukacyjnych, nie doczekają się 
realizacji. W dniu 7 czerwca br., z ogromnym żalem, przyję-
liśmy wiadomość o Jej śmierci.

Barbara Marta Wachowicz-Napiórkowska, urodziła się 18 
maja 1937 w Warszawie, była pisarką niezwykłą, autorką biografii 
wielkich Polaków, fotografikiem, scenarzystką i publicystką. Ab-
solwentka Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskie-
go, a także Studium Historii i Teorii Filmu w łódzkiej Państwowej 
Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej. Autorka opowieści o życiu, 
twórczości, romansach i tajemnicach: Mickiewicza, Słowackie-

go, Sienkiewicza, Żeromskiego, Kościuszki. Oddzielny rozdział 
jej twórczej pracy dotyczył postaci polskiego harcerstwa, szcze-
gólnie pasjonowały Ją dokonania i patriotyczne wyczyny tych 
młodych ludzi – bohaterów z lat okupacji i Powstania Warszaw-
skiego. Pani Barbara Wachowicz tworzyła także scenariusze 
filmowe i telewizyjne, audycje radiowe, wystawy i widowiska 
sceniczne, zawsze realizując swoje działa niezwykle solidnie i 
emocjonalnie. Niezastąpiona w kontaktach z innymi, szczegól-
nie z młodzieżą, której wychowanie patriotyczne zawsze leżało 
jej na sercu. Kultura polska poniosła niepowetowaną stratę. Na 
zawsze pozostanie w naszej pamięci! 

Rada i Zarząd Powiatu Staszowskiego

Fotorelacja z naszego ostatniego spotkania ze śp. Barbarą Wachowicz, które miało miejsce podczas sympozjum pod 
hasłem: „Duchowa Droga Świętego Jakuba. Młodzi na drogach Europy do miłosierdzia Ojca”. Sympozjum, odbyło się 
w dniu 4 czerwca 2016 roku w „Tawernie Marine State” nad Zalewem Chańcza
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Umowę o współpracy pomiędzy Powiatem Staszowskim a Miastem Winnica na kolejne 5 lat podpisują, od 
lewej: przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant, starosta staszowski Michał Skotnicki 

i sekretarz Rady Miasta Winnica Pawlo Jablonski, w zastępstwie  prezydenta Winnicy Sergija Morgunowa, 
który w tym czasie gościł prezydenta Ukrainy Petro Poroszenkę i premiera Vołodymyra Hrojsmana.

Umowy zostały podpisane w językach: polskim 
i ukraińskim.

Podobny puchar, z rąk przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie Damiana 
Sieranta, odebrał wiceprezydent Winnicy Wladysław Skalskij.

Puchar otrzymał także konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy 
Damian Ciarciński.

Starosta staszowski Michał Skotnicki wręcza 
sekretarzowi Rady Miasta Winnica Pawlo 

Jablonskiemu pamiątkowy puchar z okazji 15–
lecia współpracy, wyprodukowany w Hucie Szkła 

Gospodarczego Tadeusz Wrześniak.

Od 15 lat, w Winnicy na Ukrainie, 
w trzecią sobotę maja każdego roku 
świętuje się ,,Dzień Europy”. Obchody 
organizowane są z takim rozmachem, 
że trudno nie zgodzić się ze słowa-
mi prezydenta Petro Poroszenki cyt. 
,,Winnica jest bez wątpienia europej-
ską stolicą Ukrainy”. Również 15 lat 
temu, w styczniu 2003 roku, ówczesne 
władze powiatu staszowskiego, ze sta-
rostą Czesławem Pargiełą, podpisały 
pierwszą umowę o współpracy z wła-
dzami miasta Winnica, które reprezen-
tował ówczesny prezydent Winnicy, a 
obecnie deputowany do Rady Najwyż-
szej Ukrainy Oleksander Dombrowski.

W tym roku, ,,Dzień Europy” święto-
wano, zgodnie z kalendarzem imprezy, 
w sobotę 19 maja. W obchodach, obok 
delegacji z Polski i z innych krajów Eu-
ropejskich, na zaproszenie prezydenta 
Sergija Morgunowa gościła w Winnicy, 
delegacja powiatu staszowskiego, złożo-
na z członków Rady i Zarządu Powiatu 
Staszowskiego, na czele z przewodniczą-
cym Rady Damianem Sierantem, staro-
stą staszowskim Michałem Skotnickim, 
wicestarostą Tomaszem Fąfarą i radnym 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
dyr. Zespołu Szkół w Staszowie Izydo-
rem Grabowskim. Oprócz samorządow-
ców, do Winnicy pojechali także dyrek-
torzy i przedsiębiorcy z terenu powiatu 
staszowskiego z branż: opieki zdrowot-
nej, bankowości, budownictwa drogowe-
go, odzieżowej, przemysłu spożywczego 

W Winnicy i w Dondiuszanach

i rolnictwa. Tegoroczne spotkanie było 
okazją do podsumowania dotychczaso-
wego 15-letniego dorobku we wzajem-
nej współpracy i podpisania umowy na 
kolejne 5 lat. Z tej okazji prezes Tadeusz 
Wrześniak wyprodukował i podarował 
okolicznościowe puchary, z napisami po 

polsku i ukraińsku, które zostały wręczo-
ne w Winnicy. Począwszy od 2003 roku, 
w celu wymiany doświadczeń głównie z 
realizacji inwestycji, każdego roku orga-
nizowano spotkania delegacji z obydwu 
krajów. Dotychczas, odwiedziło swoich 
partnerów po około 300 samorządow-

ców i przedsiębiorców z każdej ze stron. 
W realizacji inicjatyw gospodarczych ko-
rzystano z funduszy programu ,,Polska 
Pomoc Rozwojowa” Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP. Corocznie prowadzo-
no wymiany uczniów szkół winnickich i 
staszowskich, finansując projekty z Pro-
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Wśród uhonorowanych pamiątkowym pucharem była także płk Olga Twerdochlebowa, 
weteranka walk na ziemi staszowskiej w czasie II wojny światowej, uczestniczka 

projektu polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży z 2012 roku. 

Według prezydenta Ukrainy Petro Poroszenki, Winnica jest bez 
wątpienia europejską stolicą Ukrainy.

Okazja do przypomnienia wizyty w powiecie staszowskim sprzed 12 lat, od 
lewej: premier Ukrainy Vołodymyr Hrojsman, małżonka premiera Olena i starosta 

staszowski Michał Skotnicki.

Po oficjalnym rozpoczęciu ,,Dnia Europy w Winnicy” prezydent Petro 
Poroszenko spotkał się z delegacjami zagranicznymi, w tym z samorządowcami 

i przedsiębiorcami powiatu staszowskiego.

Przemawia premier Ukrainy Vołodymyr Hrojsman, w latach 2006 - 2014 prezydent 
Winnicy, później wicepremier, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy i od 14 kwietnia 

2016 roku premier. W Staszowie był w maju 2006 roku na zaproszenie ówczesnego 
starosty Czesława Pargieły.

Puchar odbiera Julia Monchak – naczelnik Wydziału ds. Młodzieży 
i Turystyki w Urzędzie Miasta Winnica, współpracująca z powiatem 

staszowskim od 10 lat. 

gramu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Mło-
dzieży Narodowego Centrum Kultury w 
Warszawie. Tak też będzie i w tym roku, 
a tematem projektu będą zasłużeni Po-
dolanie w walce o odzyskanie przez Pol-
skę niepodległości, na czele z Ignacym 
Janem Paderewskim, w 100. rocznicę 
tego wydarzenia. W sumie w latach 2003 
– 2018 powiat staszowski gościł u siebie 

1300 uczniów i nauczycieli z Winnicy, a 
także z innych szkół z terenu obwodu 
Winnickiego. Podobna liczba uczniów i 
nauczycieli szkół powiatu staszowskiego 
przebywała w minionych latach na go-
ścinnej ziemi winnickiej. Oprócz realizacji 
projektów historycznych, każdego roku 
na terenie powiatu staszowskiego od-
bywają się plenery malarskie z udziałem 

uczniów winnickich i staszowskich oraz 
od 3 lat z powiatu Dondiuszany w Repu-
blice Mołdawii. Znaczącym wydarzeniem 
kulturalnym był festiwal ,,Dni Ukrainy w 
Powiecie Staszowskim”, jaki zorganizo-
wano wspólnie z Ambasadą Ukrainy w 
Polsce, w dniach 11 – 12 czerwca 2009 
roku. Wydarzenia te umożliwiły poznanie 
kultury i obyczajów krajów pochodzenia 
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Poświęcono popiersie  
św. Władysława

Pamiątkowe puchary 15-letniej współpracy Powiatu Staszowskiego z Miastem 
Winnica otrzymali: premier Vołodymyr Hrojsman, gubernator obwodu winickiego 
Valerij Korowij i prezydent Winnicy Serij Morgunow. Wręczali: konsul generalny 
RP w Winnicy Damian Ciarciński, starosta staszowski Michał Skotnicki oraz radni 

powiatu: Adam Kowal i Zbigniew Wiącek.

Główne obchody ,,Dnia Europy w Winnicy” odbyły się na ul. Sobornej.

W niedzielę 20 maja br. delegacja powiatu staszowskiego złożyła wizytę 
w powiecie Dondiuszany, w Republice Mołdawii. W czasie oficjalnego powitania, 

od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, tłumacz Oleksander Neprycki 
z Winnicy i starosta dondiuszański Vadim Lesnic.

Uroczystej mszy świętej przewodniczył biskup 
pomocniczy diecezji kieleckiej ks. dr Andrzej Kaleta.

Popiersie św. Władysława 
poświęcone w trakcie 

uroczystości.

W uroczystości uczestniczyli, m.in., od lewej: wójt gminy Szydłów Jan 
Klamczyński, konsul generalna Węgier w Polsce Adrienne Komenda i 

starosta staszowski Michał Skotnicki.

Podczas spotkania zaproponowano kierunki i obszary dalszej współpracy, 
od lewej: właściciel zakładu kamieniarskiego w Szydłowie Tadeusz Miklaś, 
wicestarosta dondiuszański Valerin Casapu, przewodniczący Rady Powiatu 
w Staszowie Damian Sierant, starosta staszowski Michał Skotnicki, starosta 
dondiuszański Vadim Lesnic, tłumacz Oleksander Neprycki i wicestarosta 

staszowski Tomasz Fąfara. 

uczniów oraz historycznych związków 
polsko-ukraińskich, jak również mołdaw-
skich, od 2014 roku, kiedy to władze po-
wiatu staszowskiego podpisały pierwszą 
umowę o współpracy z powiatem Don-

diuszany, położonym w północnej części 
Republiki Mołdawii. Będąc w Winnicy, de-
legacja powiatu staszowskiego, na zapro-
szenie starosty Wadima Liesnika, udała 
się z jednodniową wizytą do Dondiusza-

nów, podczas której omówiono program 
współpracy na rok bieżący, m.in. w zakre-
sie wymiany kulturalnej, a także dotyczą-
cy rozpoczęcia współpracy handlowej.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 27 czerwca br., w koście-
le pw. św. Władysława w Szydłowie, 
poświecono popiersie patrona Wę-
gier św. Władysława, będące kopią 
relikwiarza z Gyor. Uroczystej mszy 
świętej przewodniczył biskup pomoc-
niczy diecezji kieleckiej ks. dr Andrzej 
Kaleta.

Uroczystościom towarzyszyła wy-
stawa przedstawiająca bogaty życiorys 
św. Władysława, udostępniona przez 
obecną na uroczystości konsul general-
ną Węgier w Polsce Adrienne Komenda. 
Obecni byli także: starosta staszowski 

Michał Skotnicki i wójt 
Gminy Szydłów Jan Klam-
czyński. Św. Władysław 
został kanonizowany 
przez papieża Celestyna 
III w 1192 roku. W ikono-
grafii przedstawiany jest z insygniami 
królewskimi. Jego atrybutami są: anioł 
podający włócznię, chorągiew, krzyż i 
turban turecki. Wspomnienie liturgiczne 

w Kościele katolickim obchodzone jest 
30 czerwca.

Tekst: Paulina Majczak
Foto ks. Mariusz Chmura
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Współpracy z Moładwią 
ciąg dalszy

Przed Starostwem Powiatowym w Staszowie, od lewej: starosta 
staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, starosta 

dondiuszański Vadim Liesnik i przewodniczący Komisji Infrastruktury 
w Radzie Powiatu Staszowskiego Adam Kowal.

W czasie zwiedzania Bloku Operacyjnego w staszowskim szpitalu.

Na etap II A obwodnicy Staszowa, od rzeki Czarnej do drogi wojewódzkiej nr 765, Staszów – Szydłów, 
od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, kierownik budowy Tomasz Tatar i starosta dondiuszański 

Vadim Liesnik.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Staszowie.

Nie dziwi więc fakt, że starosta Vadim 
Liesnik przyjechał do Staszowa w drodze 
powrotnej z Krakowa, gdzie w dniach 26 
– 27 kwietnia br. uczestniczył w IV Euro-
pejskim Kongresie Samorządów, będą-
cym platformą wymiany poglądów oraz 
miejscem spotkań liderów samorządo-
wych i elit regionalnych z przedstawicie-
lami administracji państwowej, organi-
zacji pozarządowych i biznesu.

Mołdawski gość spotkał się ze starostą 
staszowskim Michałem Skotnickim, wi-
cestarostą Tomaszem Fąfarą i przewodni-
czącym Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i 
Promocji w Radzie Powiatu Staszowskiego 
Adamem Kowalem. Omówiono plan 
współpracy na rok bieżący, a w związku z 
poruszanymi tematami ochrony zdrowia, 
oświaty, zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego i p-poż, złożono wizyty, m.in. w: 
staszowskim szpitalu, w Zespole Szkół i w 
Powiatowym Centrum Sportowym oraz 
w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej. Starostę Vadima Liesnika 
interesowały również sprawy dotyczące 
remontów dróg i sposobów finansowania 
tych inwestycji, stąd wizyta w Zarządzie 
Dróg Powiatowych, jak również na odno-
wionych odcinakach dróg. Duże wraże-
nie na staroście dondiuszańskim zrobiła 
budowa obwodnicy Staszowa, o czym 
w szczegółach poinformował starosta 
staszowski Michał Skotnicki oraz kierow-

W dniach 28 – 29 kwietnia br., roboczą wizytę w powiecie staszowskim zło-
żył starosta powiatu Dondiuszany w Republice Mołdawii Vadim Liesnik. Don-
diuszański powiat, z którym władze powiatu staszowskiego pierwszą umowę o 
współpracy podpisały w kwietniu 2012 roku, należy do najlepiej zarządzanych 
i najszybciej rozwijających się powiatów Republiki Mołdawii. 

nik budowy Tomasz Tatar. 
W związku z tym, że powiat 
dondiuszański posiada na 
swoim terenie kilka obiektów 
turystycznych, odwiedzo-
no także Zespoły Pałacowe 
w Kurozwękach i Sichowie 
Dużym oraz ,,Pustelnię Zło-
tego Lasu” w Rytwianach. W 
minionych latach uczniowie 
mołdawskich szkół 3 razy 
uczestniczyli w plenerach 
malarskich organizowanych 
przez Starostwo staszowskie, 
a Młodzieżowa Orkiestra z 
Dondiuszanów uświetni-

ła swoimi koncertami, w sierpniu 2016 
roku, Dożynki Powiatu Staszowskiego i 
szydłowskie Święto Śliwki. Dwa miesiące 
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O podróżach konnych 
Pawła Popiela

Starosta dondiuszański Vadim Liesnik przed pałacem w Kurozwękach.
W sichowskim dworze, od lewej: staszowski Michał Skotnicki, właściciel dworu Stefan 

Dunin-Wąsowicz i starosta dondiuszański Vadim Liesnik.

Spotkanie rozpoczęto złożeniem kwiatów przed 
grobem Pawła Popiela (1870-1936), w kaplicy 

rodziny Popielów w kurozwęckim kościele.

Główny wykład poprzedził wstęp, wygłoszony 
przez Jana Deskura z Krakowa.

Elżbieta Perec ze Stadniny Koni Kielnarowa k/
Rzeszowa jest wybitną znawczynią podróży Pawła 

Popiela, a przy tym pasjonatką, hodowczynią 
i trenerką koni. Wykład został ubogacony nie 
tylko mapami wszystkich wycieczek, ale także 

nieznanymi dotąd fotografiami.

W sympozjum udział wzięło około 100 osób, studentów staszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
i gości zaproszonych z różnych zakątków Polski. Byli wśród nich uznani hodowcy koni, m.in.: dr n. rol. 

Stanisław Deskur z Krakowa z synem Janem, Lech Strzałkowski – Stadnina Koni Stubno k/Przemyśla, Andrzej 
Goraus z małżonką Ewą – Stado Ogierów Klikowa k/Tarnowa, Urszula Białobok – Stadnina Koni Michałów, 

Jarosław i Jadwiga Kochowie – Stadnina Koni Widzów-Kruszyna, lek. wet. Tomasz Mrozowski z Mielca, 
Ariusz Jędrzejczyk z Pińczowa, Włodzimierz i Iza Jezierscy z Jasienia.

wcześniej 45-osobowa delegacja samo-
rządowców i przedsiębiorców ziemi sta-
szowskiej złożyła wizytę w Dondiusznach, 
odwiedzając m.in. miejsce śmierci hetma-
na wielkiego koronnego Stanisława Żół-

kiewskiego, który poległ na ziemi dondiu-
szańskiej 7 października 1620 roku, wyco-
fując się spod Cecory. W tym miejscu stoi 
jego pomnik - obelisk, ufundowany przez 
żonę hetmana, odnowiony w 2003 roku 

przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 
a poświęcony przez prymasa ks. kard. Jó-
zefa Glempa. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
Foto: Jan Mazanka i Michał Skrętek

Wtorek, 12 czerwca br., pewnie 
długo i z przyjemnością wspominać 
będą słuchacze staszowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. W tym 
dniu, ponad 80 studentów i blisko 20 
zaproszonych osób z różnych części 
naszego kraju, miało okazję wysłu-
chać wykładu Elżbiety Perec ze Stad-
niny Koni Kielnarowa k/Rzeszowa, 
poświęconego podróżom, jakie w la-
tach 1931 – 35, odbył w siodle Paweł 
Popiel, właściciel majątku Kurozwęki.

W sumie, w ciągu 5 lat, przejechał 
14 tys. 25 km, rozpoczynając podróżą 
po okolicznych dworach, a także po-
łożonych znacznie dalej od Kurozwęk, 
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Prowadząca Uniwersytet Teresa Cierlik serdecznie podziękowała Elżbiecie Perec za wspaniały wykład.

odwiedzając, m.in.: Sichów, Zborów, 
Wójczę, Łoniów, Włostów, Gierczyce, 
Opatów, Plantę, Gumniska. Co obec-
nie wydaje się niezwykle cenne, już od 
pierwszej podróży, spisywał nie tylko 
to co zobaczył we dworach, kościołach 

oraz odwiedzanych wsiach i miastecz-
kach, ale także dzielił się swoimi reflek-
sjami i uwagami. Redakcję pierwszego 
zeszytu Paweł Popiel zakończył w dniu 
5 listopada 1931 roku w Kurozwękach. 
Podobnych wycieczek, choć na klaczy 

pełnej krwi ,,Jedynce”, było jeszcze 4: 
w roku 1932 - ,,2918 kilometrów na ko-
niu” w dorzeczu: Wisły, Sanu, Bugu, Wie-
prza, Skawy, Styru, Nidy, Prosny, Warty 
i Pilicy”, w roku 1933 - ,,Do Białowieży i 
do kraju hucułów na koniu” – przejecha-
ne 4394 km, w roku 1934 - ,,Wiślanym 
szlakiem do polskiego morza na koniu” 
– ogółem 2837 km i ostatnia podróż w 
1935 roku - ,,Ku naszym kresom na ko-
niu”, na dystansie 2455 km. Wykład Elż-
biety Perec cieszył się bardzo dużym 
powodzeniem, o czym świadczyć mogą 
gromkie oklaski i długa dyskusja, jaka się 
wywiązała pod koniec spotkania. W roz-
mowach wzięli także udział znani polscy 
hodowcy koni, którzy z tematem podró-
ży Pawła Popiela zetknęli się znacznie 
wcześniej, udostępniając na potrzeby 
prezentacji posiadane przez siebie zdję-
cia i zapiski głównego bohatera.

Tekst i foto: Jan Mazanka

,,1421 km na koniu”

Gdym wreszcie ciężar dzisiejszych obowiązków „właści-
ciela” majątku złożył na młode baraki dorosłego syna i prze-
stałem mieć osobiste stosunki z p. inspektorem skarbowym 
- dawne siły i zdrowie poczęły wracać nadspodziewanie pręd-
ko. Czułem, że jeszcze tak ze dwa lata tych tortur material-
nych, a zwłaszcza moralnych - to moje na tym świecie istnie-
nie zakończyłby śpiew „in iparadisum deducant te Angeli” ( 
przyp. red. ,,niech Aniołowie zabiorą cię do raju” ) . Zdawałoby 
się, że do zakresu czynności panów inspektorów należy tyl-
ko przestrzeganie i wykonywanie państwowych skarbowych 
ustaw i to stosując je do możności życiowych, a nie naginając 
życia do nich, i nie cieszenia się z nadejścia każdego ostrego 
okólnika, a martwienia ukazaniem się łagodniejszego. Nie-
stety bywa jednak, jak tego doświadczyłem, inaczej, a to psu-
je zdrowie pacjentowi. Dość, że w chwili, gdy niełatwo o grosz 

na benzynę do samochodu lub na bilet kolejowy – najtaniej, 
a już bezwzględnie najprzyjemniej zapoznać się ze swym kra-
jem, odwiedzać znajomych, próbować walczyć z nadchodzą-
cą starością - na siodle. Motto, że „czas to pieniądz” jest dziś 
chyba paradoksem, w tym razie bowiem bezrobotni powinni-
by stanowić najbardziej kapitalistyczną u nas sferę. Tak się u 
mnie złożyło, że tej właśnie „gotówki” posiadałem najwięcej.

Przed sześciu laty nabyłem od znanego sportsmena pana 
Borysa Schöna z Sosnowca, zdaje się rewindykowaną wschod-
niopruską klacz „Lalkę”, z piętnem łopat łosia, gniadą, dobrze 
już pełnoletnią, ale w pełni sił żywotnych. Poniższe słowa 
nie mają być opisem jakichkolwiek szczególnych, na uwagę 
zasługujących osobistych jeździeckich wyczynów, lecz tylko 
pochlebnym świadectwem wytrzymałości tej dzielnej klaczy. 
Otóż na tej „Lalce” odbyłem siedem wycieczek w ciągu dwóch 
miesięcy, od końca czerwca do ostatnich dni sierpnia, tylko z 
krótkimi przerwami lub całkiem bez przerw. Pierwszą prób-
ną wycieczkę po powiecie stopnickim skierowałem etapami: 
Zborów – Wójcza – Słupia - Sichów. Dwa dni - 91 kilometrów. 
Następną był wypad w sandomierskie i opatowskie, zaczy-
nając od Byszowa majątku pp. A. i J. Bronikowskich, znanych 
hodowców i właścicieli koni pełnej krwi angielskiej. Szczegó-
łowy opis tego stada ukaże się w piśmie „Jeździec i Hodowca”. 
Tutaj nadmienię tylko, że rzadko można spotkać się z równym 
zamiłowaniem w połączeniu z tak wytrawną fachowością. 
Konie pokazywano w ślicznym parku odznaczającym się sta-
rymi drzewami i wielką rozmaitością rzadkich krzewów z całą 
gamą kolorów w ulistnieniu. Z Byszowa ruszyłem do Łoniowa 
własności hr. Emanuela Moszyńskiego, który odziedziczył tra-
dycje jeździeckie i hodowlane swego ojca i dziada. Tę kwitną-
cą niegdyś hodowlę koni bardzo wysokiej pół krwi, do której 

Relacja z podróży Pawła Popiela w 1931 roku, fragmenty.

Pierwszą podróż po kraju Paweł Popiel, odbył na klaczy wschodniopruskiej 
,,Lalce”. Zdjęcie zrobione najprawdopodobniej w Staszowie.
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były używane takie reproduktory pełnej krwi, jak zwycięzcy 
poważnych gonitw na terenach stołecznych Austro-Węgier: 
Iselani po Cambuscan, czy Virad po Doncąster, doszczętnie 
zmiotła wojenna pożoga. Z niewielu ocalonych klaczy odra-
dza się ona dopiero teraz. Wielkie zamiłowanie do hodowli 
regulowane jest tu koniecznym, w obecnych czasach rozum-
nym wyrachowaniem. Przez bogaty w urodzajną ziemię Gołę-
biów p. Władysława Leszczyńskiego udaję się z kolei do Wło-
stowa, majątku szambelana Szymona Karskiego. Hoduje się 
tu praktyczne konie robocze, potrzebne do uprawy 400 mórg 
plantacji buraków cukrowych i złocistych łanów sławnej san-
domierskiej pszenicy. Przy wjeździe do parku uderza piękna 
kolumna. Postawił ją ojciec obecnego właściciela Włostowa, 
na pamiątkę dłuższego pod jego dachem pobytu Ojca świę-
tego Piusa XI, wówczas jeszcze nuncjusza Stolicy Apostolskiej 
w Polsce.

Z Włostowa podążyłem do Gierczyc, gościnnego domu pp. 
Augustów Łęmpickich. Właściciel, prezes ,,Związku Ziemian 
Powiatu Opatowskiego”, jest też prezesem ,,Sandomierskiego 
Koła Sportowego”, które na polach Gierczyc na tle licznych 
stogów odbywało dotąd corocznie udane mitingi sportowe: 
wyścigi myśliwskie, cross country i znany sandomierski bieg 
dystansowy. Miłe zebrania towarzyskie, celowe a urocze swą 
prostotą, gdzie młodzi jeźdźcy zdobywają swe pierwsze ostro-
gi! W Gierczycach konie hoduje się nie na ilość, lecz na jakość. 
Przez historyczną średniowieczną bramę obok kolegiaty, uda-
ję się do Opatowa, słynnego z walk powstańczych w 1863 i 
64 roku, a dalej jadę w kierunku Łagowa do leżących u stóp 
Gór Świętokrzyskich Gołoszyc pana Juliana Leszczyńskiego. 
W wolnych od zapobiegliwej pracy w gospodarstwie, wybor-
ny ten gentleman jest znakomitym choć początkującym ho-
dowcą i jeźdźcem wyścigowym, szkoda, że nie startującym na 
większych torach. Powrót do domu przez Plantę pana Stani-
sława Morawskiego, z bliskim widokiem na potężne dziś jesz-
cze ruiny zamku Krzyżtopór siedziby magnackiej, wzniesionej 
w roku 1644 przez wojewodę Krzysztofa Ossolińskiego, podług 
planów architekta włoskiego Wawrzyńca Senesa. W Plancie 
uderza wzorowo prowadzone gospodarstwo leśne, rolne i in-
wentarzowe. Do chowu remontów używany był państwowy 
,,Antinous” hodowli hr. Michała Mycielskiego z Gałowa, i syn 
słynnej ,,Egidy”, a obecnie champion poznański, wschodnio-
-pruski, bajecznie ruszający się ,,Nowarro”, hodowli hr. Igna-
cego Mielżyńskiego. Wycieczka zajęła 4 dni - przestrzeń prze-

byta 134 km. Kilka dni potem wybrałem się przez Sichów, Słupię, 
Szczucin, Tarnów do Gumnisk do naszej Mekki, gdy mowa o 
hodowli konia arabskiego. Osobne studium należałoby tam wi-
dzianemu stadu poświęcić, zwłaszcza w obcych językach dla za-
poznania zagranicy z prawdziwymi skarbami, jakie ta hodowla 
posiada. Książę Roman Sanguszko, wierny rodowej tradycji z po-
mocą tak wyjątkowego znawcy i hipologa, jakim jest pan Boh-
dan Zientarski, budując na dawnej miejscowej krwi sławuckiego 
pochodzenia, wznosi nowymi importami, wspaniały gmach ho-
dowlany. Skoro tym razem, miejsce i zakres tych notatek pozwa-
la na po-bieżną tylko wzmiankę, przytaczam, że stado składa się 
obecnie z 65 koni arabskich, czystej krwi, wśród nich 13 matek 
stadnych miejscowych oraz nabytych we Francji oraz świeżo w 
Arabii. Następnie przez Wielką Wieś hr. Bogumiły Stadnickiej 
podążyłem do Nawojowej, majątku hr. Adama Stadnickiego, 
położonego o 10 km za Nowym Sączem. Za Dunajcem koło Za-
kliczyna, roztaczał się czar górskiej przyrody, ale rozpoczyna się 
i praca dla konia, raz pod górę, to znów z góry. Z poważnej już 
wyniosłości, o 6 km przed Nowym Sączem, trudno się dość napa-
trzeć widokowi lesistych pasm karpackich, leżących w rozciągło-
ści około 70 km i sięgających do dóbr nawojowskich, z dumną 
„Radziejową” na czele, liczącą sobie 1266 metrów wysokości. Po 
drodze do rewiru leśnego ,,Rytro”, nie można sobie było odmówić 
zwiedzenia kościoła i klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu. 
Za pozwoleniem Czcigodnej Siostry Ksieni dane mi było oglądać 
relikwie św. Kingi, spo-czywające w srebrnej trumience oraz w 
skórę oprawny własnoręczny manuskrypt Długosza z opisem 
żywota Świętej Patronki naszej. W Rytrze, oczekiwały osiodłane 
konie wierzchowe, nabyte od włościan nowosądeckich, znanych 
z zamiłowania do hodowli, dostatecznie wyrośnięte, kościste, 
wschodniego typu, o stalowych nogach, nigdy niepotykające 
się o przydrożne głazy i kamienie górskie, śmiało i pewnie stą-
pające po wąskich ścieżkach, gdzie ledwo miejsce na jednego 
konia, a po drugiej stronie czyhająca przepaść. Przejechało się 
dążąc coraz wyżej około 30 km, z pow-rotem szliśmy piechotą 
trzymając konie w ręku z powodu zbyt ostrych, kamienistych 
spadków. Droga prowadziła przeważnie dnami wyschniętych o 
tej porze roku potoków. Raj tam dla leśnika i miłośnika przyrody, 
najpierw srebrne buki, potem strzeliste jodły, wreszcie poważne 
świerki. Nie brak kilkusetletnich świadków dawno przebrzmiałej 
przeszłości, o pojemności dochodzącej w pojedynczych sztukach 
do 25 m kubicznej masy! Lasy te goszczą głuszce, sarny, jelenie, 
dziki, a przed tygodniem widziano osobliwego gościa, niedźwie-
dzia. Z przełęczy roztaczał się bezkresny widok na dolinę Dunaj-
ca i Popradu, lśniły w słońcu seledynowo lesiste pasma i zbocza o 
barwach kobaltu i szafiru.

Z Nawojowej powróciłem do domu tą samą drogą, popasa-
jąc w świerkowym lesie na skalnym urwisku obok rwącego poto-
ku. Mój towarzysz z koniem fornalskim, wiozący rzeczy i pasze, 
zakładał obozowisko, klacz moja z popuszczonym popręgiem 
chrupała owies, zakąsiło się coś nie coś, popiło wodą i człowiek 
czuł się szczęśliwy i wolny jak ptak - „w góry, w góry miły bracie, 
tam swoboda czeka na cię”. W charakterystycznych dla tej oko-
licy wąwozach, nie łatwo było zorientować się co do należyte-
go kierunku. Drogowskazów niewiele, a natrafiane były bardzo 
uszkodzone. Zapewne owoc ,,zabawy” i ćwiczeń sportowych 
wiejskich dzieci - dopóki nie spoważniały ślęcząc w gimnazjum 
powiatowym nad niejednym zbędnym może dla nich nauko-

Jednym z wielu przystanków na trasie podróży był pałac Karskich we 
Włostowie, lata trzydzieste ubiegłego wieku, obecnie w ruinie.
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wym przedmiotem, co zapewne wypaczy im tylko zdrowy, cen-
ny, chłopski rozum, a niewielki przyniesie pożytek. Lepiej może 
pozostać ostatecznie absolwentom jedynie szkoły gminnej, po-
tem rzemieślniczej, za wyjątkiem szczególnie uzdolnionych jed-
nostek, pozostając zresztą przy przyrodzonych i praktycznych 
stanowych zdolnościach, jak stać się niedouczonym młodym 
obywatelem z nie urzeczywistnionymi marzeniami oraz z pre-
tensjami i żalem do społeczeństwa. Mimowolnie nasuwające się 
te spostrzeżenia, muszę przyznać, wychodzą poza temat zazna-
czony w tytule tego szkicu, mogą ulegać dyskusji lub spotkać się 
ze sprzeciwem, ale samotnemu podróżnikowi różne myśli tłoczą 
się do głowy. 

Po powrocie do Kurozwęk, już chyba tylko leże zimowe. 
Przejechałem ogółem 1421 kilometrów, w tym 771 bez większej 
przerwy, klacz przyszła zupełnie świeża. Tylko wyjątkowo, do-
jeżdżając do domu, jechałem z kilometr galopem, by się prze-
konać o dzielności i wytrzymałości tej wiernej klaczy. Zwykle 
tylko stępa i kłusa, niejednokrotnie wyciągniętego, gdy teren 
na to pozwalał. Jechałem od 17 do 105 kilometrów dziennie, 
przeciętnie więc 60 kilometrów, normalnie 10 na godzinę. Klacz 
miała wciąż wyborny apetyt, nogi jej i ścięgna utrzymywało w 
porządku półgodzinne stanie w bieżącej wodzie, gdy tylko taka 
się znajdowała. Wypróbowane lekarstwo! Z braku tego natural-
nego środka, chlustało się godzinę z wiaderka studzienną wodę 
na nogi, nakładając potem suche bandaże po uprzednim ma-
sażu. Liczę sobie 61 lat wieku, klacz 18, razem oboje mamy 79, 
jeżeli doczekamy, układamy sobie z przyszłą wiosną, wycieczkę 
w Lubelskie i na Wołyń.

Książę Roman Sanguszko z Gumnisk z Bohdanem Zientarskim, w stroju 
Beduina, których hodowlę koni czystej krwi arabskiej, Paweł Popiel podziwiał 

w czasie swojej pierwszej podróży.

Odwiedziłem okrągło 30 przezacnych staropolskich domów, 
stosunki towarzyskie są w życiu ludzkim z wielu względów nie-
zbędne, przesyłaniem sobie widokówek tego się nie zastąpi. 
Pomimo, że żyjemy w epoce samochodów i samolotów i niedo-
ceniania znaczenia i wartości wszelakich tradycji, może znaj-
dę naśladowców choć w skromnej tak mierze, jak tu opisano. 
Wszak „mens sana in corpore sano” ( ,,w zdrowym ciele zdrowy 
duch”, przyp. red.). Niech żyje koń, najwierniejszy towarzysz 
człowieka, jemu ten szkic poświęcam.

Kurozwęki, dnia 5/IX 1931 r. Publikacja została wydana tego 
samego roku w krakowskiej drukarni ,,Czas”.

Na zakończenie pierwszego dnia festiwalu wszyscy artyści otrzymali pamiątkowe dyplomy i gratulacje. 

Każdy z występów nagrodzony został 
gromkimi brawami publiczności, a wszyst-
kie zespoły, biorące udział w Festiwalu, 
otrzymały pamiątkowe dyplomy i płyty 
staszowskich zespołów muzycznych „Folk 
and Roll”, „Kolakawa” z podziękowaniem 
za występ. Celem imprezy było, m.in.: za-
prezentowanie i promowanie dorobku 
artystycznego instytucji, zajmujących się 
osobami niepełnosprawnymi na terenie 

Koncerty i wernisaż na staszowskim festiwalu  
W dniach 23-25 maja br., w Staszowie odbywał się XVI Festiwal Działań Arty-

stycznych Osób Niepełnosprawnych. W ramach tego wydarzenia, w pierwszym 
dniu imprezy, nad „Zalewem nad Czarną”, odbył się koncert, podczas którego 
swoje umiejętności wokalno-taneczne zaprezentowali podopieczni ośrodków 
oraz domów pomocy społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego. 

województwa świętokrzyskiego, podnie-
sienie publicznej świadomości o pozytyw-
nym wkładzie osób niepełnosprawnych w 
życie kulturalne i społeczne oraz promo-
wanie pozytywnego wizerunku osób nie-
pełnosprawnych. Dodatkowo, na zakoń-
czenie plenerowej części Festiwalu, przed-
stawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Staszowie Joanna Cheba przekazała, 
wnioskującym o to wcześniej osobom, 6 

specjalnych trójkołowych rowerów.  
W kolejnych dniach, w Staszowskim 

Ośrodku Kultury, odbyły się dalsze wyda-
rzenia towarzyszące tegorocznej edycji 
Festiwalu. 24 maja, opiekunowie osób 
niepełnosprawnych mogli wziąć udział w 
warsztatach, poświęconych terapii i dia-
gnozie różnych form niepełnosprawności. 
Natomiast 25 maja, w sali klubowej SOK, 
odbył się wernisaż prac plastycznych au-
torstwa podopiecznych Niepublicznego 
Specjalnego Punktu Przedszkolnego „Miś” 
w Staszowie. 

Tekst: Michał Skrętek
Foto: Michał Skrętek i Krzysztof Laskowski 



38 POWIAT STASZOWSKI - nr 71 - czerwiec 2018 r.

Marsz wyruszył sprzed Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Staszowie. Uroczyście 
przemaszerowano na staszowski Rynek.  

Starosta staszowski 
Michał Skotnicki 

pogratulował 
organizatorom 

dobrego 
przygotowania 

olimpiady. Obok od 
lewej: kierownik 

Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta i 
Gminy Staszów 
Jolanta Macias, 

dyrektor Ośrodka 
Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-
Wychowawczego 

w Staszowie 
Halina Łabuda oraz  
dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Staszowie 
Jan Gromniak. 

Konkurencja slalom na wózkach. Rywalizowano także w rzutach piłką koszykową. 

Olimpiada „Sprawni razem” w Staszowie

Z myślą o osobach niepełnosprawnych  

We wtorek 29 maja br., na boiskach 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 
w  Staszowie, odbyła się kolejna edy-
cja olimpiady „Sprawni Razem”. 

Do udziału w  tym wydarzeniu za-
chęcali: dyrektor Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 
w  Staszowie Halina Łabuda oraz dyrek-
tor PSP nr 2 w Staszowie Jan Gromniak. 
Wśród zaproszonych gości był, m.in.: sta-
rosta staszowski Michał Skotnicki, który 
dziękując za zaproszenie, życzył wszyst-
kim uczestnikom dobrej zabawy pod-
czas sportowej rywalizacji. Wśród wielu 
konkurencji były, m.in.: slalom na wóz-
kach, rzut piłką koszykową oraz przecią-
ganie liny. Wszystkie konkurencje cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem kibiców.   

Tekst i foto: Michał Skrętek   

W dniu 10 maja br. w Staszowie, 
odbyły się kolejne obchody „Dnia God-
ności Osób z Niepełnosprawnością In-
telektualną”. Uczestnicy wydarzenia 
uczcili święto przemarszem ulicami 
miasta, wyruszając sprzed Ośrodka 
Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wycho-
wawczego w Staszowie. 

Do marszu, w którym wzięły udział 
także dzieci i młodzież ze staszowskich 
szkół, zachęcała Halina Łabuda – dyrek-
tor staszowskiego Ośrodka. W koloro-
wym korowodzie uczestniczyli ucznio-
wie staszowskich szkół i przedszkoli oraz 
przedstawiciele władz samorządowych, 
jednostek organizacyjnych miasta i po-
wiatu staszowskiego oraz staszowscy 
przedsiębiorcy.  Po dojściu kolumny na Ry-
nek, uczestnicy marszu przeszli do Sank-
tuarium św. Jana Pawła II, gdzie ks. kan. 
Szczepan Janas – proboszcz parafii pw. św. 
Bartłomieja w Staszowie odprawił mszę 
świętą w intencji osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów. Obchody „Dnia Godności” 
zorganizował Zarząd Staszowskiego Koła 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną. Takie 
wydarzenia to szczególna okazja do inte-

gracji osób niepełnosprawnych z ich zdro-
wymi rówieśnikami.

Tekst i foto: Michał Skrętek 
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W Maleńcu, po zakończenia konkursu, od lewej: przewodniczący Rady Powiatu 
Koneckiego Marian Król, członkini Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata 

Binkowska, marszałek województwa Adam Jarubas, Kinga Suska, starosta konecki Bogdan 
Soboń i sekretarz konkursu Dorota Duda – członkini Zarządu Powiatu Koneckiego.

,,Świętokrzyskie korzenie  
- historia mojej rodziny”

W dniu 14  czerwca br., w zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu, w 
powiecie koneckim, rozstrzygnięto wojewódzki konkurs pt. ,,Świętokrzyskie 
korzenie - historia mojej rodziny”. Organizatorem konkursu było ,,Forum Myśli 
Społecznej im. Jana Rumia” w Kielcach.

Podczas spo-
tkania w Maleńcu, 
o znaczeniu kon-
kursu, szczególnie 
w kształtowaniu 
postaw młodych 
ludzi mówili: 
marszałek woje-
wództwa święto-
krzyskiego Adam 
Jarubas, członkini 
Zarządu Woje-
wództwa Agata 
Binkowska oraz 
starosta konecki 
Bogdan Soboń. 

Następnie ogłoszono wyniki konkursu i 
rozdano nagrody. Konkurs był motywa-
cją do sięgnięcia do ,,korzeni”.  W gronie 
laureatów, w kategorii praca plastyczna, 
grupa wiekowa uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych, I miejsce zajęła Kinga Su-
ska z klasy IIb staszowskiego Liceum. Po 
odebraniu nagrody, Kinga powiedziała: 
,,udział w konkursie sprawił, że mogłam 
rozwijać swoje zainteresowania w zakre-
sie gromadzenia, selekcjonowania i opra-
cowywania zgromadzonych źródeł histo-
rycznych. Praca nad projektem drzewa 
genealogicznego własnej rodziny wyma-
gała cierpliwości, dociekliwości i obiekty-
wizmu, a niekiedy krytycznego podejścia 
do całej sprawy. Moim opiekunem była 
pani Paulina Mielnik, która udzieliła mi 
wielu cennych wskazówek przy realizacji 
kolejnych zadań, za co serdecznie dzięku-
ję”. Kinga Suska była jedyną reprezentant-
ką powiatu staszowskiego wśród laure-
atów konkursu.

Tekst: Paulina Majczak
Foto: Paulina Mielnik

Ciekawy projekt w Sichowie 

Celem projektu jest podniesienie ja-
kości i atrakcyjności kształcenia zawodo-
wego w ZSCKR w Sichowie Dużym w kon-
tekście przyszłego zatrudnienia poprzez 
podnoszenie kompetencji kluczowych 
dla 40 uczniów, doskonalenie umiejętno-
ści i kompetencji 10 nauczycieli oraz roz-
wój współpracy zawodowej. W ramach 
projektu uczniowie będą uczestniczyć w  
warsztatach z psychologiem oraz warsz-
tatach dotyczących umiejętności ucze-
nia się. Przewidziano również wyjazdy 

edukacyjne: na Targi 
AGROTECH, AGROT-
RAVEL, GASTRO-
TECH, POLAGRA, do 
kombinatu Kietrz, 
na Międzynarodową 
Wystawę Rolniczą 
w Bednarach. Aby 
ułatwić młodzieży 
przyszłe zatrudnie-
nie, zostaną prze-
prowadzone kursy: 

operatora wózków widłowych, spawania 
elektrycznego i gazowego,  baristyczny z 
elementami cafe art, carvingu,  profesjo-
nalnej obsługi konsumenta I i II stopnia, 
warsztaty z obsługi programów: QGIS, 
SMS Advanced, GastroPOS oraz płatne 
praktyki w przedsiębiorstwach. Projekt 
pozwoli uczniom, uczącym się w zawo-
dzie technik żywienia i usług gastrono-
micznych, ukończenie bezpłatnego kursu 
nauki jazdy kategorii B, co w szkole było 
możliwe tylko dla uczniów kształcących 

Od stycznia 2018 do grudnia 2019 roku Ośrodek Promowania Przedsiębiorczo-
ści w Sandomierzu  będzie realizował projekt pn.: „ZSCKR w Sichowie Dużym do-
stosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”, dofinansowany w 
ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 
613 tys. 425 zł, w tym dofinansowanie z UE: 576 tys. 625 zł, pozostała część w kwo-
cie 36 tys. 800 zł pochodzi z budżetu szkoły.

Od lewej: prof. dr hab. Czesław Nowak, wojewódzki inspektor WIORiN w 
Kielcach Marek Chrapek, dyrektor ZSCKR w Sichowie Dużym Piotr Mazur

się w zawodzie technik mechanizacji rol-
nictwa i agrotroniki. Realizacja projektu 
pozwoli na podniesienie kompetencji 
nauczycieli zawodu, poprzez: studia po-
dyplomowe z zakresu agrotroniki, kurs 
baristyczny z elementami cafe art, kursy 
profesjonalnej obsługi konsumenta I i II 
stopnia, szkolenia z obsługi urządzeń GPS 
stosowanych w rolnictwie precyzyjnym 
oraz obsługi programu GastroPOS. Pro-
gram ten przewiduje również doposaże-
nie pracowni przedmiotowych w najno-
wocześniejszy sprzęt do praktycznej nauki 
zawodu. Pracownie gastronomii wzboga-
cą się o profesjonalny ekspres do parzenia 
kawy, potrzebną zastawę i obrusy oraz 
palmtopy z terminalem i oprogramowa-
niem GastroPOS do profesjonalnej obsługi 
konsumenta i zarządzania zakładem  ga-
stronomicznym. Mechanizatorzy wzboga-
cą swój warsztat o zakup nowoczesnych 
urządzeń do diagnostyki pojazdów i ma-
szyn rolniczych oraz oprogramowania do 
pracy w systemie rolnictwa precyzyjnego. 
Rozwijając współpracę z otoczeniem spo-
łeczno-gospodarczym, będą organizowa-
ne cykliczne spotkania z przedsiębiorcami 
oraz pracodawcami. 6 marca 2018 roku 
odbyło się pierwsze z planowanych dzia-
łań – seminarium o tematyce „Trendy w 
nowoczesnym rolnictwie i w żywieniu z 
uwzględnieniem turystyki zdrowotnej”. 

Tekst i foto: J. Godzwon
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Znajomi i przyjaciele artysty obecni na wernisażu. 

40 lat minęło,,Rubinowy jubileusz pracy arty-
stycznej” obchodził znany i ceniony 
staszowski regionalista Józef Jusz-
czyk, malarz, grafik, ilustrator ksią-
żek, rysownik satyryczny, a także kon-
serwator rzeźb z drewna i kamienia. W 
piątek 20 kwietnia br., miało miejsce 
oficjalne podsumowanie 40-letniego 
dorobku pracy twórczej artysty, a to-
warzyszyło temu otwarcie wystawy 
obrazów, jakie wyeksponowano w 
,,Galerii Piwnice” oraz w salach: klu-
bowej i kameralnej Staszowskiego 
Ośrodka Kultury. 

Artysta, od urodzenia mieszka i two-
rzy w Staszowie. Ma na swoim koncie 
ponad 40 wystaw krajowych i zagranicz-
nych. Wydał także 3 albumy z rysunka-
mi zabytków Staszowa i okolic. Należy 
do grona założycieli Staszowskiego 
Towarzystwa Kulturalnego, a obecnie 
zaangażował się w pracach grupy ini-
cjatywnej reaktywującej Staszowskie 

Starosta staszowski Michał Skotnicki, wręczył jubilatowi grawerton, podpisany także przez 
przewodniczącego Rady Powiatu Damiana Sieranta, w którym czytamy, m.in. ,,Jesteśmy pełni uznania dla 

bardzo znaczącego dorobku artystycznego, będącego plonem Pańskiej twórczości przez ostatnie 4 dekady, 
z którego zawsze chętnie i często korzystamy”. 

Dyrektor Przedszkola nr 8 w Staszowie Alicja Misiak wraz z nauczycielami, dziećmi i ich 
rodzicami, podziękowała Józefowi Juszczykowi za namalowanie obrazu na jednej ze 

ścian w przedszkolu, a także za lekcje rysunku, jakie artysta prowadził z dziećmi. 
Podziękowanie i puchar za wieloletnią współpracę od dyrektor 

Staszowskiego Ośrodka Kultury Katarzyny Ciepieli.
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Uczniowie, pedagodzy i zaproszeni goście po zakończeniu konkursu.   

,,Odważ się być mądrym”

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. 
Józef Juszczyk jest członkiem Polskiego 
Związku Artystów Plastyków. Od wielu 

Józef Juszczyk serdecznie podziękował gościom za przybycie i 
miłe słowa, jakie zostały skierowane pod jego adresem.

lat charytatywnie zajmuje się 
edukacją artystyczną uczniów 
staszowskich szkół i przedszkoli, 
zarówno w placówkach oświato-
wych, jak i u siebie w pracowni 
malarskiej, utworzonej w wyni-
ku adaptacji na ten cel budynku 
gospodarczego. Od 2008 roku, 
wraz ze swoimi uczniami, bierze 
udział w polsko-ukraińsko-moł-
dawskich plenerach malarskich, 
organizowanych przez Staro-
stwo Powiatowe w Staszowie. 
Tak będzie i w tym roku, a jed-
nym z efektów międzynarodo-
wego spotkania malarskiego, 

nawiązującego do obchodów 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości, będzie obraz alegoryczny 

o wymiarach 2 na 3 m,  przestawiający 
14 postaci ziemi staszowskiej i Podola, 
zasłużonych w walce o niepodległość, 
a później w budowaniu silnego gospo-
darczo i kulturowo państwa polskiego. 
Doceniany przez grono artystów krajo-
wych i zagranicznych, a także przez ko-
legów i władze lokalne. Na początku lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, 
Józef Juszczyk został uhonorowany 
,,Medalem Aleksandra Patkowskiego”  
- patrioty i regionalisty ziemi sando-
mierskiej, w lutym 2012 roku ,,Stambuł-
ką Staszowską” - nagrodą Staszowskiej 
Izby Gospodarczej, a w kwietniu br., od-
znaką okolicznościową ,,Zasłużony dla 
Miasta”, przyznawaną przez Radę Miej-
ską Staszowa.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Zmagania konkursowe miały cha-
rakter dwuetapowy. W zawodach szkol-
nych wzięło udział 107  gimnazjalistów 
uczniów szkół podstawowych z powiatu 
staszowskiego oraz powiatu kieleckiego. 
Do zawodów finałowych, przeprowadzo-
nych w staszowskim LO w dniu 28 maja 
br., zakwalifikowało się 62 uczniów, 14 z 
nich uzyskało wyróżnienie a 8 zdobyło 
tytuł laureata. Opiekę merytoryczną nad 
uczestnikami konkursu sprawowało 11 
nauczycieli z 5 szkół gimnazjalnych i pod-
stawowych.

W dniu 5 czerwca br., w auli Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Staszowie, odbyła się uroczystość podsumowania IV Staszowskiego 
Konkursu Wiedzy o Świecie Antycznym „Sapere aude”. Jego główne cele to: po-
pularyzacja wiedzy na temat antycznych korzeni cywilizacji europejskiej, wska-
zywanie na ciągłość przynależności do kręgu kultury śródziemnomorskiej oraz 
przekazanej  przez starożytność tradycji życia obywatelskiego. Konkurs organizo-
wany dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych z powiatu staszowskiego i 
powiatów ościennych, w roku jubileuszu stulecia liceum, został objęty patronatem 
honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 

Laureatami konkursu zostali: I miej-
sce – Małgorzata Tomporowska ze Szko-
ły Podstawowej nr 1, uczennica Izabelli 
Arendarskiej; II miejsce – Aleksandra 
Kmiecik ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Staszowie, uczennica Beaty Ptak; III miej-
sce – Gustaw Maj ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Staszowie, uczeń Beaty Ptak; IV 
miejsce (ex aequo): Paulina Dziewierz ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie, 
uczennica Anny Legawiec oraz Olga 
Skrzypek ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Staszowie, uczennica Bogdana Pióro; 

V miejsce (ex aequo): Olga Słomka ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie, 
uczennica Beaty Ptak, Katarzyna Wróbel 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie, 
uczennica Dariusza Kubalskiego oraz 
Weronika Juszczyk z Gimnazjum w Ra-
kowie, uczennica Jerzego Malisiewicza i 
Małgorzaty Godowskiej.

Każdy z uczestników finału otrzy-
mał dyplom oraz pamiątkowy długopis, 
uczniowie wyróżnieni - nagrody książ-
kowe a laureaci - zestawy upominkowe 
i puchary ufundowane przez starostę 
staszowskiego oraz burmistrza miasta 
i gminy Staszów. Ogłoszenie wyników 
poprzedziło wystąpienie dyrektor Anny 
Karasińskiej, która powitała zebranych 
gości i przypomniała ideę i tradycje kon-
kursu. Po ogłoszeniu wyników i wręcze-
niu nagród głos zabrał starosta Michał 
Skotnicki, który pogratulował uczestni-
kom i nauczycielom odniesionych suk-
cesów a organizatorom - pomysłu i jego 
sprawnej realizacji.

Tekst: Maria Szewczyk
Foto: Wiktoria Olszewska - klasa II D
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Staszowskie Liceum ma już 100 lat

List gratulacyjny od marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, 
na ręce dyr. Anny Karasińskiej, przekazali: radni Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego: Ewelina Bień i Izydor Grabowski oraz starosta staszowski 
Michał Skotnicki.

Uczestnicy konferencji: zaproszeni goście, samorządowcy, regionaliści, nauczyciele. 

„100 lat Liceum Ogólnokształcące-
go im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Staszowie w świetle setnej roczni-
cy Odzyskania Niepodległości’ – pod 
takim tytułem, w dniu 7 kwietnia br., 
odbyła się konferencja naukowa zor-
ganizowana przez staszowskie LO i 
Starostwo Powiatowe w Staszowie.

Otwarcia konferencji dokonali: dy-
rektor liceum Anna Karasińska oraz sta-
rosta staszowski Michał Skotnicki, którzy 
na wstępie powitali przybyłych gości: 
prelegentów z wyższych uczelni: Kielc, 
Krakowa i Warszawy, władze samorzą-
dowe, nauczycieli, absolwentów liceum 
oraz uczniów. W programie naukowego 
spotkania znalazły się wykłady: •„Spory o 
polskie drogi do Niepodległości”, wygło-
szony przez prof. dr. hab. Wiesława Caba-
na, z UJK w Kielcach, •„Drogi Polaków do 
nowoczesności XIX i XX w.” – wygłoszony 
przez prof. dr. hab. Jerzego Szczepańskie-
go z UJK w Kielcach, • „Liceum krzemie-
nieckie w odrodzonej Polsce” – wygło-
szony przez prof. dr hab. Ewę Danowską 
z Polskiej Akademii Umiejętności w Kra-
kowie, • „Prawo do wolności religijnej w II 
Rzeczypospolitej” – wygłoszony przez ks. 
prof. dr. hab. Krzysztofa Warchałowskiego, 
rektora Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Warszawie, •„Wincenty Witos jako 
współtwórca polskiej państwowości” – 
wygłoszony przez starostę staszowskiego 
Michała Skotnickiego, • „Mapa administra-

cyjna Polski po od-
zyskaniu Niepod-
ległości” – wygło-
szony przez burmi-
strza miasta i gmi-
ny Staszów Leszka 
Kopcia, • „Dzieje 
Liceum Ogólno-
kształcącego im. 
ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w 
Staszowie w latach 
1918-2018” – wy-
głoszony przez dyr. 
LO Annę Karasiń-
ską. Konferencji 
towarzyszyły pa-
triotyczne wysta-
wy staszowskiego 
malarza artysty 
Józefa Juszczyka 
oraz plansze hi-
storyczne przed-
stawiające „Ojców 
N i e p o d l e g ł e j ” : 
marszałka Józefa 
Piłsudskiego, Ro-
mana Dmowskie-
go, Wincentego 
Witosa i Jana Igna-
cego Paderewskie-
go.

Tekst i foto: 
Paulina Majczak
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Uczniowie staszowskiego 
LO mistrzami języka polskiego

Ostatni dzwonek w Społecznej Szkole Muzycznej

Nagrodę za I miejsce odbiera drużyna z Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie. 
Uczniom pogratulowały: dyrektor LO Anna Karasińska oraz Wioletta Hatak - 

dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie.          

W konkursie wzięło udział cztery drużyny: Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Osieku, Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, 

Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie oraz Liceum Ogólnokształcące 
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. 

Uczniowie SSM, którzy koncertowali podczas wydarzeń okolicznościowych w minionym roku, otrzymali 
dyplomy wraz z podziękowaniami. Dyplomy wręczyli, od lewej: przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie 
Dominik Rożek, dyr. staszowskiego Liceum Anna Karasińska oraz członek Zarządu Społecznych Szkół i Ognisk 

Artystycznych w Kielcach Antoni Drozd.

W poniedziałek 26 marca br., w 
auli Liceum Ogólnokształcącego im. 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w 
Staszowie odbył się „Powiatowy Kon-
kurs Wiedzy o Języku Polskim”. Wzię-
li w nim udział uczniowie z czterech 
szkół powiatu staszowskiego, każdą 
ze szkół reprezentowała trzyosobo-
wa drużyna. 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 
Osieku reprezentowali: Klaudia Bojar-
ska, Artur Kucwaj i Kinga Chmielowiec, 
drużynę Zespołu Szkół im. Oddziału 
Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu 
reprezentowali: Julia Iwaniuk, Julia Pa-
kuła i Karolina Staniszewska. W składzie 
drużyny Zespołu Szkół im. Stanisława 

Staszica w Staszowie byli: Ada Bana-
siewicz, Patryk Sałata i Mateusz Wójcik, 
natomiast w Liceum Ogólnokształcące 
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w 
Staszowie: Justyna Kotlarz, Wiktoria Mi-
kus oraz Martyna Tomczyk. Celem kon-
kursu było propagowanie wśród mło-
dzieży poprawności językowej oraz pie-
lęgnowanie kultury języka ojczystego. 
Wśród zaproszonych gości byli, m.in.: 
czynni i emerytowani nauczyciele, 
przedstawiciele Powiatowego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie 

oraz uczniowie LO. Zwycięzcą konfron-
tacji językowych została drużyna LO w 
Staszowie, II miejsce zajęli uczniowie 
ZS w Staszowie, III miejsce ZS w Osie-
ku a IV miejsce ZS w Połańcu. Konkurs, 
zorganizowany przez staszowskie LO 
oraz PODN w Staszowie, odbył się pod 
patronatem prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, w ramach obchodów 100 – lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści, jak również 100. rocznicy powstania 
staszowskiego Liceum.

Test i foto: Michał Skrętek

W dniu 21 czerwca br., w auli 
staszowskiego Liceum Ogólnokształ-
cącego, odbyła się uroczystość zakoń-
czenia roku szkolnego w Społecznej 
Szkole Muzycznej im. Stanisława Mo-
niuszki w Staszowie. 

Zaproszonych gości, absolwentów 
i uczniów szkoły oraz ich rodziców, po-
witała dyr. SSM Anna Gogola, która za-
prosiła wszystkich gości do wysłucha-
nia koncertu, w wykonaniu uczniów 
szkoły. Wśród zaproszonych gości 
była, m.in. przewodniczący Rady Miej-
skiej w Staszowie Dominik Rożek, dyr. 
Staszowskiego Liceum Anna Karasińska 
oraz członek Zarządu Społecznych Szkół 
i Ognisk Artystycznych w Kielcach Anto-
ni Drozd, który, w imieniu przewodniczą-
cego Zarządu Mariana Kochańskiego, 
przekazał dyr. Annie Karasińskiej list gra-
tulacyjny, w podziękowaniu za wielolet-
nią współpracę ze staszowską Społeczną 

Szkołą Muzyczną. Na zakończenie spo-
tkania wręczono świadectwa promocyj-

ne i ukończenia szkoły.  
Tekst i foto: Michał Skrętek 
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„Dzień kariery” 
w staszowskim „Ekonomiku”

Otwierając „Dzień kariery”, zaproszonych gości 
przywitały zastępczynie dyrektora ZSE: Małgorzata 

Garczewska oraz Joanna Mazur.  

Starosta staszowski Michał Skotnicki gratuluje dyrekcji szkoły, wszystkim pracownikom oraz uczniom 
doskonałej organizacji imprezy.  

Prezentacja kierunku „Technik żywienia i usług gastronomicznych”.

Stoisko uczniów kierunku „Technik logistyk”.
Impreza zgromadziła w hali sportowej ZSE także wielu gimnazjalistów 

z powiatu staszowskiego.  

Stoisko Szkoły Branżowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, 
kształcącej nie tylko w zawodzie piekarza, ale także: cukiernika, sprzedawcy, 

murarza, stolarza, mechanika oraz fryzjera. 

W dniu 26 kwietnia br., w Zespole 
Szkół Ekonomicznych im. Jana Paw-
ła II w Staszowie, odbyła się kolejna 
edycja „Dnia kariery”. Głównymi ad-
resatami imprezy byli gimnazjaliści 
powiatu staszowskiego, którzy już za 
niedługi czas dokonają wyboru swo-
jej dalszej drogi edukacyjnej. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m.in.: starosta staszowski Michał Skotnicki, 

dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Be-
nedykt Kozieł, kierownik biura Cechu Rze-
mieślników i Przedsiębiorców w Staszowie 
Lidia Misterkiewicz, doradca zawodowy 
Agnieszka Siuda-Góra, a także Zofia Kwie-
cień – właścicielka cukierni „Poemat” w 
Staszowie.

Podczas „Dnia kariery” uczniowie i ab-
solwenci staszowskiego ZSE zaprezentowali 
ofertę edukacyjną szkoły na specjalnie przy-
gotowanych stoiskach. Wszystkie prezenta-
cje cieszyły się dużym zainteresowaniem 
gimnazjalistów oraz zaproszonych gości. 

Tekst i foto: Michał Skrętek
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O roli powiatu w integracji środowisk

Staszowski Uniwersytet zakończył 
rok akademicki 

Słuchacze i sympatycy Uniwersytetu III Wieku w Staszowie.

W zakończeniu roku akademickiego uczestniczyło ponad 70 studentów Uniwersytetu III Wieku w Staszowie.  

Wicestarosta staszowski Tomasz Fą-
fara zaprezentował słuchaczom uniwer-
sytetu referat pt. „Rola powiatu w inte-
gracji środowisk lokalnych”. W swoim 
wystąpieniu przedstawił najważniejsze 
zadania realizowane przez samorząd po-
wiatowy, które mają na celu szeroko ro-

zumianą integrację różnych środowisk. 
Podkreślił, że są to działania oparte na 
inwestowaniu w poprawę jakości życia 
i bezpieczeństwa: infrastrukturę dro-
gową, medyczną, poprawę warunków 
i jakości edukacji, współdziałanie z sa-
morządami gminnymi, strażami, policją, 

Spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III Wieku ze Staszowa z wicestarostą sta-
szowskim Tomaszem Fąfarą obyło się 24 kwietnia br., w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Staszowie. Przybyłych na spotkanie słuchaczy i sympatyków uniwer-
sytetu przywitała dyrektor staszowskiego liceum Anna Karasińska, przy okazji 
zapraszając wszystkich obecnych na zjazd absolwentów liceum, który odbędzie 
się w październiku br., w związku z obchodami 100 – lecia powstania szkoły.  
Opiekun uniwersytetu Teresa Cierlik po omówieniu spraw bieżących, zaprosiła 
słuchaczy do wysłuchania i obejrzenia prezentacji przygotowanej w Starostwie 
staszowskim. 

wspieranie OSP. Omówił również szereg 
działań miękkich: wspieranie inicjatyw 
społecznych w sferze kultury, sportu, 
pomocy osobom niepełnosprawnym i 
wykluczonym, współpracy zagranicznej 
oraz promocji postaw patriotycznych 
wśród dzieci i młodzieży.

Uczestnicy spotkania mieli możli-
wość prowadzenia dyskusji oraz zada-
wania pytań dotyczących zaprezento-
wanych treści. Podkreślając rolę samo-
rządowców i społeczników w kształto-
waniu samorządności powiatowej, o 
zabranie głosu poproszono obecnego 
na spotkaniu Czesława Pargiełę, staro-
stę powiatu w latach 1999 – 2006, który 
podsumował dorobek swoich następ-
ców oraz podziękował w imieniu słucha-
czy uniwersytetu za wieloletnie wsparcie 
inicjatyw „najmłodszych studentów” po-
wiatu staszowskiego. Spotkanie zakoń-
czyła opiekun uniwersytetu Teresy Cier-
lik, zapraszając słuchaczy Uniwersytetu 
na czerwcową wycieczkę do Lwowa i 
okolic, organizowaną we współpracy ze 
Starostwem Powiatowym w Staszowie.  
Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Oj-
cowie Niepodległości”, nawiązująca do 
dwóch rocznic: 100 – lecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości oraz 100 – 
lecia powstania Liceum Ogólnokształcą-
cego w Staszowie.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Oficjalne zamknięcie roku akade-
mickiego 2017/2018 Uniwersytetu III 
Wieku w Staszowie, miało miejsce w 
dniu 19 czerwca br., w sali balowej Ho-
telu ,,Lord”. W spotkaniu, oprócz słu-
chaczy staszowskiego Uniwersytetu, 
uczestniczyli zaproszeni goście, m.in.: 
przedstawiciele władz samorządo-
wych oraz duchowieństwa. 

Rozpoczynając spotkanie prezes 
Staszowskiego Towarzystwa Kulturalne-
go dr Dariusz Kubalski serdecznie podzię-
kował wszystkim obecnym za liczne przy-
bycie. W okolicznościowym wystąpieniu 
prowadząca Uniwersytet Teresa Cierlik, 
podsumowała spotkania, inicjatywy i 
wykłady, jakie odbyły się w czasie minio-
nych 10 miesięcy. Wszyscy zaproszeni go-
ście serdecznie gratulowali słuchaczom 
staszowskiego Uniwersytetu dotych-
czasowych osiągnięć, życząc realizacji 
wszelkich planów na kolejne lata. W liście 
gratulacyjnym, podpisanym przez staro-
stę staszowskiego Michała Skotnickiego, 
wicestarostę Tomasza Fąfarę oraz prze-

wodniczącego Rady Powiatu Damiana 
Sieranta, czytamy: „Doceniając niezwy-
kle znaczący i bogaty   dorobek na rzecz 
edukacji, kultury ziemi staszowskiej oraz 
turystyki poznawczej, pragniemy podzię-
kować osobom prowadzącym Uniwersy-
tet i wszystkim jego Członkom za liczne 
inicjatywy, zaangażowanie, życzliwość i 

stałą obecność, w życiu naukowym i spo-
łeczno-kulturalnym naszego powiatu.  
Życzymy dalszych sukcesów w tej jakże 
pięknej działalności”. Spotkanie uatrak-
cyjnił koncert uczniów Społecznej Szkoły 
Muzycznej w Staszowie im. St. Moniuszki, 
który poprowadziła dyr. Anna Gogola.

Tekst i foto: Michał Skrętek 
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„Szkoła i Pracodawca - razem do sukcesu” 
V Dni Techniki w Zespole Szkół i Centrum Kształcenia Praktycznego

Oficjalne otwarcie V Dni Techniki. Od lewej: dyr. Zespołu Szkół Izydor Grabowski, dyr. Centrum Kształcenia Praktycznego Jerzy Jabczuga, nauczyciel w Zespole Szkół 
Andrzej Poniewierski, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, starosta staszowski  Michał Skotnicki, wiceprezes Progress Eco w Dobrowie Marian Bąk, prezes 

Staszowskiej Izby Gospodarczej Wojciech Skowron, dyr. Wydziały Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Kielcach Zbigniew Wojciechowski i naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie staszowskim Tadeusz Kardynał.

Porozumienie w imieniu Progress Eco podpisał wiceprezes Marian 
Bąk, w imieniu Zespołu Szkół w Staszowie dyr. Izydor Grabowski 
a Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie reprezentował  

dyr. Jerzy Jabczuga.  

Stoisko firmy ROTHENBERGER cieszyło się sporym zainteresowaniem.

Tegoroczna -  piąta już edycja 
przedsięwzięcia, odbyła się w dniach 
23-24 kwietnia i  przebiegała pod ha-
słem: „Szkoła i Pracodawca – razem do 
sukcesu”. 

O celach imprezy mówił Andrzej Po-
niewierski, który w imieniu organizato-
rów dokonał uroczystego rozpoczęcia V 
Dni Techniki i powitał przybyłych gości. 
Świętokrzyski kurator oświaty - Kazimierz 
Mądzik podkreślił rangę Dni Techniki jako 
ważnego wydarzenia wpisującego się w 
politykę oświatową państwa. Przemawia-
jący następnie starosta staszowski Michał 
Skotnicki zwrócił uwagę na współdziała-
nie i zaangażowanie szkół i pracodawców 
w rozwój gospodarczy powiatu. Bardzo 
ważnym wydarzeniem V Dni Techniki było 
podpisanie listu intencyjnego w sprawie 
klasy patronackiej w zawodzie ślusarz 
we współpracy z Progress Eco. Strony 
wyraziły chęć współpracy, polegającej 
na wspólnym podejmowaniu inicjatyw 
z zakresu działalności edukacyjnej, do-
radczej i promocyjnej oraz przy realizacji 
przedsięwzięć, mających na celu propa-
gowanie nowoczesnych rozwiązań tech-
nicznych w systemie kształcenia zawodo-
wego. Największym zainteresowaniem 
gości i uczniów cieszyły się różnorodne 
stoiska przygotowane przez wystawców. 
Zwiedzający mogli obejrzeć, m.in. nowo-
czesne rozwiązania ekologiczne i energe-
tyczne dzięki zaprezentowanym pojaz-
dom elektrycznym firmy Romet Argus z 

Dębicy czy nowoczesnym 
rowerom, wystawianym 
przez staszowskiego przed-
stawiciela handlowego tejże 
firmy. Ciekawość wzbudziły 
też ekologiczne kotły c. o. 5 
klasy, przygotowane przez 
firmę Sas z Buska Zdroju 
czy Semrau ze Staszowa i 
instalacje fotowoltaiczne, 
prezentowane przez przed-
stawicieli EkoEnergia z Kielc.

Tradycyjnie na Dniach 
Techniki nie mogło zabrak-
nąć firmy Astor, dostarcza-
jącej  nowoczesne techno-
logie z zakresu systemów IT 
dla przemysłu, automatyki 
przemysłowej i robotyki. 
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Poetycko w Staszowie 

Prezentacja dr hab. Moniki Marzec z Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat 
ciekłych kryształów i ich zastosowań.

Kilka swoich wierszy odczytał Aleksander Nawrocki –  wydawca i redaktor naczelnego miesięcznika „Poezja Dzisiaj”.

Wiceprezes II  Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich, Jan 
Rychner przekazał poecie Benedyktowi Koziełowi okolicznościowy dyplom 

w uznaniu osiągnięć literackich.  
Na zakończenie poeta, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt Kozieł 

wręczył koleżankom i kolegom upominki promocyjne powiatu staszowskiego. 

Ponadto, z przygotowanej przez Biuro 
Projektowe z Wykonawstwem Zygmun-
ta Drzymalskiego prezentacji, uczniowie 
mogli poznać tajniki kosztorysowania, 
projektowania nowych budynków oraz 
adaptacji gotowych obiektów budowla-
nych. Przedsiębiorcy ci, nie tylko zapre-
zentowali swoje wyroby, ale także za-
chęcali do możliwości podjęcia praktyki i 
pracy w swoich zakładach. Dużą atrakcją 
V Dni Techniki było pokazowe szycie obu-
wia dziecięcego, prezentowane przez no-
wego pracodawcę na staszowskim rynku 
– firmę Murena. Odwiedzający chętnie 
też zatrzymywali się przy stoisku z wy-
robami Huty Szkła Gospodarczego Ta-
deusza Wrześniaka i podziwiali ciekawe 
kształty i oryginalne wazony wystawione 

przez pracowników 
firmy, która od ubie-
głego roku szkolne-
go kształci uczniów 
w zawodzie operator 
urządzeń przemysłu 
szklarskiego. Przy-
świecająca tegorocz-
nej edycji Dni Tech-
niki idea: „Szkoła i 
Pracodawca – razem 
do sukcesu” w pełni 
została zrealizowa-
na. Zaproszeni do 
współpracy partne-
rzy przedsięwzięcia wykazali, jak ważna 
jest współpraca szkół i przedsiębiorstw w 
osiąganiu sukcesów naukowych i zawo-

dowych. 
Tekst: Anna Banaś

Foto:  Kamila Strzępek, Kamil Wójcik, 
Janusz Sierpniak

W  dniu 12 kwietnia br., 
w Staszowskim Ośrodku Kultury, odby-
ła się kolejna, XVIII edycja Światowego 
Dnia Poezji. W  kameralnej atmosferze 
odnowionych wnętrz SOK, zgromadzili 
się poeci z Włoch, Wietnamu oraz Polski. 

Wśród tych ostatnich byli, m.in.: prezes 
kieleckiego Oddziału Związku Literatów 
Polskich Stanisław Nyczaj, wydawca i redak-
tor naczelnego miesięcznika „Poezja Dzisiaj” 
Aleksander Nawrocki, wiceprezes II  War-
szawskiego Oddziału Stowarzyszenia Au-
torów Polskich Jan Rychner oraz staszowski 
poeta Benedykt Kozieł – dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Staszowie.  Wszyscy 
zaproszeni poeci czytali swoje wiersze, 
Wietnamczycy i Włosi zarówno w orygina-
le, jak i w polskim przekładzie. Wiersze nie-
obecnych poetów rumuńskich: Dana Co-
mana oraz Gavrila Tarmure odczytali człon-
kowie Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych 
Talent ze Staszowa. Interesującym punk-
tem programu wieczoru był występ wiet-
namskiego poety Lamy Quang My, który 

zaśpiewał swoją poezję w ojczystym języ-
ku. Spotkanie było okazją do wspomnień 
oraz podsumowań osiągnięć literackich, 
o  czym opowiedział redaktor Aleksander 
Nawrocki. Na zakończenie spotkania wszy-

scy twórcy otrzymali podziękowania oraz 
okolicznościowe upominki. Organizatorem 
staszowskich obchodów Światowego Dnia 
Poezji był Staszowski Ośrodek Kultury. 

Tekst i foto: Michał Skrętek
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„Staszicówka” dla 
Niepodległej

Narodowe Święto Niepodległości, 
to dla Polaków jedno z najważniej-
szych świąt państwowych. Po 123 
latach niewoli okupionej walką i cier-
pieniem, Polska znów pojawiła się na 
mapie Europy jako suwerenny kraj. 

W tym roku przypada szczególna, 
bo 100. rocznica odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Taki jubileusz, to 
sprawa bliska wszystkim Polakom. W 
Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w 
Staszowie powstała na tę okoliczność 
niecodzienna wystawa pn. „Odbudowa 
i odrodzenie państwa polskiego 1918–
1939”,  której autorem jest staszowski 
artysta Jan Żukowski.  Wystawa dotyczy 
zarówno kraju, jak i naszej małej ojczy-
zny – Staszowa. Pan Jan we współpracy 
z uczniami „Staszicówki” przez wiele ty-
godni opracowywał materiały, groma-
dził eksponaty, przygotowywał kolaże. 
Już sama praca przy tworzeniu wystawy 
była ciekawą lekcją historii dla uczniów, 
gdyż mogli zobaczyć te zakątki nasze-
go miasta, które dziś pozostały tylko we 
wspomnieniach i na fotografiach. Wysta-
wa podzielona jest na dwie części. Pierw-
sza z nich ukazuje zdjęcia kraju z czasów 
odzyskania niepodległości, dwudziesto-
lecia międzywojennego, rozwój kultury i 
nauki, wybitnych polityków, osiągnięcia 
techniki z okresu II Rzeczypospolitej. 
Druga część wystawy dotyczy Staszowa 

w latach 1918–1939. Możemy tutaj zna-
leźć informacje na temat życia kultural-
no–społecznego miasta, społeczności 
żydowskiej, działalności gospodarczej 
oraz dziejów staszowskiej oświaty. Wy-
stawę zamykają zdjęcia z okresu oku-
pacji niemieckiej. Wyeksponowane są 
także niezwykle cenne dokumenty z 
okresu stacjonowania w Staszowie II Puł-
ku Piechoty Legionów, który przebywał 
na obecnym terenie Zespołu Szkół. Inte-
gralną częścią wystawy jest ekspozycja 
reprodukcji plakatów z okresu odzyska-
nia niepodległości. Oglądając ją, prze-
nosimy się do Staszowa sprzed stu lat. 
Spacerujemy po rynku wśród społecz-
ności polskiej i żydowskiej, odwiedzamy 
tamtejsze szkoły, odpoczywamy w parku 
miejskim. Na kolejnych planszach widzi-
my, jak zmieniało się miasto. Wystawie 
zdjęć towarzyszy także wystawa milita-
riów, związanych z pierwszą oraz dru-
gą wojną światową. Ta część ekspozycji 
budzi duże zainteresowanie, zwłaszcza 
wśród męskiej części społeczności szkol-
nej, gdyż można obejrzeć broń, mundur 
wojskowy, pociski czy też sprzęt łączno-
ściowy. Dodatkiem to całości jest wysta-

wa literatury poświęconej odzyskaniu 
niepodległości, dostępnej na co dzień 
w bibliotece szkolnej.  Cała ekspozycja 
zajmuje obszerny hol oraz gabloty, które 
znajdują się na pierwszym piętrze szkoły.

Całość robi duże wrażenie. Zarów-
no uczniowie, rodzice oraz goście od-
wiedzający szkołę nie przechodzą koło 
ekspozycji obojętnie. Zatrzymują się, 
oglądają, rozmawiają.  Warto w tym 
miejscu wspomnieć o tym, skąd pocho-
dzą zdjęcia i eksponaty. Dużą część zdjęć 
Jan Żukowski pozyskał z Narodowego 
Archiwum Cyfrowego, z Archiwum Mia-
sta i Gminy Staszów, ze zbiorów Zespo-
łu Szkół im. Stanisława Staszica oraz z 
zasobów Internetu. Swoje zbiory udo-
stępnili także: Włodzimierz Migoń, Paweł 
Ciepiela, Marcin Franke, rodzina Michała 
Żala, Lucjan Zaczkowski, Jan Żukowski. 
Uczniowie, którzy współtworzyli wysta-
wę to: Kamil Wójcik, Mateusz Samiec, 
Weronika Szczur, Iwona Gul, Błażej Bo-
roń. Przygotowana wystawa wpisuje się 
w cykl działań Zespołu Szkół poświęco-
nych uczczeniu tej niezwykle ważnej dla 
każdego Polaka rocznicy.

Tekst: Justyna Pasternak
Foto: Jan Mazanka



POWIAT STASZOWSKI - nr 71 - czerwiec 2018 r. 49



50 POWIAT STASZOWSKI - nr 71 - czerwiec 2018 r.

Z pływackich zawodów w Staszowie

Zawody w dniu 21 kwietnia br., otworzył starosta 
staszowski Michał Skotnicki.

Konkurencja chłopców.
Na podium zespoły sztafetowe chłopców. Miejsce 3 zajęła sztafeta klubu Centrum 

Staszów.

Zawodnicy oraz zgromadzeni na trybunach kibice podczas otwarcia zawodów.

W dniach 21 i 22 kwietnia br., na 
pływalni Powiatowego Centrum Spor-
towego w Staszowie odbyły się III 
Otwarte Mistrzostwa Staszowa i Ogól-
nopolskie Zawody Pływackie. Orga-
nizatorami pływackich zmagań byli: 
Starostwo Powiatowe w Staszowie, 
Powiatowe Centrum Sportowe w 
Staszowie oraz Stowarzyszenie Cen-
trum Sport i Rekreacja. 

W zawodach uczestniczyło 292 zawod-
ników z 22 klubów z terenu całej Polski. Ry-
walizowano w konkurencjach dla dziew-
cząt i chłopców: 25 metrów styl dowolny, 
25 metrów styl grzbietowy, 50 metrów 
styl klasyczny, 50 metrów styl grzbietowy, 
50 metrów styl dowolny, sztafeta dziew-
cząt 4 x 50 metrów w stylu dowolnym 
i mieszanym. Startowali zawodnicy w 

wieku: 7 - 16 lat. Licznie na zawodach re-
prezentowany był Klub Centrum Staszów 
trenowany przez Leszka Tarkę, którego za-
wodnicy zdobyli wysokie noty w różnych 
kategoriach. Podczas zawodów starosta 
staszowski Michał Skotnicki, pracownicy 
PCS i członkowie Stowarzyszenia Centrum 
Sport i Rekreacja, wręczyli zawodnikowi 
Centrum Staszów Dawidowi Majsakowi 
dyplom i medal w podziękowaniu za re-
prezentowanie klubu na licznych zawo-
dach pływackich. Zawodnik w związku 
z rozpoczęciem nauki w szkole ponad-
podstawowej przechodzi do klubu KSZO 
Ostrowiec. Zakończenie zawodów odbyło 
się w niedzielę 22 kwietnia. Dyplomy, pu-
chary i statuetki zwycięzcom w poszcze-
gólnych kategoriach wręczali trenerzy klu-
bów. W imieniu starosty staszowskiego za-

wodników nagradzał Leszek Tarka – trener 
sekcji pływackiej klubu Centrum Staszów.

Tekst: Paulina Majczak
Foto: Paulina Majczak, Sławomir Rakowski
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W staszowskim PCS 
podsumowano sportowy projekt

Turniej im. Michała Sikory 
w Staszowie i Czajkowie 

Zaproszonych gości przywitała Agata Borycka 
ze staszowskiego PCS, która przedstawiła także 
prezentację multimedialną na temat projektu. Uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście podczas spotkania podsumowującego projekt.

Zacięta rywalizacja podczas każdego meczu.

Zaproszonych gości powitała Agata 
Borycka ze staszowskiego PCS, która w 
prezentacji multimedialnej omówienia 
i podsumowania działań, podjętych w 
ramach projektu. Wśród zaproszonych 
gości byli, m.in.: prezes Lokalnej Grupy 
Działania „Białe Ługi” Zbigniew Pniew-
ski, wiceprezes Dominik Rożek, członek 
Zarządu Piotr Jankowski oraz Karolina 
Mazurczak – koordynator projektu z ra-
mienia LGD „Białe Ługi”. W swoim wystą-
pieniu dyrektor PCS Andrzej Walczowski, 
podziękował uczestnikom za udział w 
tym przedsięwzięciu, wyrażając nadzie-

W dniu 15 czerwca br. w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie, od-
było się podsumowanie projektu pn. „W centrum aktywności. Warsztaty spor-
towo-rekreacyjne”.

ję na realizacje podobnych projektów 
w przyszłości.  Celem projektu, trwają-
cego od 15 stycznia do 30 czerwca br., 
była aktywizacja społeczności lokalnej, 
przez zorganizowanie zajęć sportowo-
-rekreacyjnych. W ramach tego przed-
sięwzięcia przeprowadzono 6 rodzajów 
bezpłatnych warsztatów: nauka pływa-
nia, fitness, aqua aerobik, tenis ziemny, 
„zdrowy kręgosłup” oraz warsztaty ma-
sażu. Wzięło w nich udział łącznie 92 
osoby, całkowity koszt przedsięwzięcia 
to: 15 tys. 392 zł, z czego 12 tys. 525 zł 
stanowi dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania 
pn. „Wspieranie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER”, pozyska-
nie za pośrednictwem LGD „Białe Ługi”. 
Natomiast 2 tys. 867 zł to wkład własny 
staszowskiego PCS.      

Tekst i foto: Michał Skrętek 

W dniach 27-29 kwietnia br., na bo-
iskach sportowych Staszowa i Czajko-
wa rozegrano Turniej im. Michała Siko-
ry w piłce ręcznej. W Staszowie mecze 
odbyły się w Powiatowym Centrum 
Sportowym, natomiast w Czajkowie 
zagrano na parkiecie sali gimnastycz-
nej Publicznej Szkoły Podstawowej. 

Staszowską część piłkarskich zmagań 
w dniu 27 kwietnia, otworzył starosta 
staszowski Michał Skotnicki, który życzył 
wszystkim zawodnikom dobrej zabawy 
w sportowej walce. Zawody, rozegra-
ne z podziałem na kategorie dziewcząt 
i chłopców, odbyły się z udziałem 12 
zespołów, w tym 8 drużyn w kategorii 
chłopców: MKS Pałac Młodzieży Tarnów 
I, KS VIVE Kielce, KS KSZO Ostrowiec, MKS 
Pałac Młodzieży Tarnów II, SPR Stal Mie-
lec, Gimnazjum nr 1 w Staszowie, ULKS 
Czajków, ULKS Koliber Zarzecze oraz 4 w 
kategorii dziewcząt: AZS EUST Radom, 
UKS Dwójka Nowy Sącz, KS Korab OSiR 
Staszów, ULKS Koliber Zarzecze. Miejsca 

medalowe w kategorii chłopców zdoby-
li: I miejsce MKS Pałac Młodzieży Tarnów 
I, II miejsce KS VIVE Kielce, III miejsce KS 
KSZO Ostrowiec. W kategorii dziewcząt: I 

miejsce AZS EUST Radom, II miejsce UKS 
Dwójka Nowy Sącz, III miejsce KS Korab 
OSiR Staszów.    

Tekst i foto: Michał Skrętek
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Prestiżowo w Warszawie

Święto bibliotekarzy  
w Staszowie 

Podczas konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Życzenia z okazji „Dnia Bibliotekarza”, dyrektor Ewie Cygan składają: 
wicestarosta Tomasz Fąfara oraz inspektor Bożena Mazur  

ze Starostwa staszowskiego.  

W części artystycznej swoje umiejętności taneczne i wokalne zaprezentowały dzieci z Przedszkola w Wiśniowej.

Sejm RP, Sala Kolumnowa, 
19.04.2018., Ogólnopolska Konferencja: 
„Pomysłowe dzieci - Kreatywni ucznio-
wie - Innowacyjni studenci” - Maciek 
Kowalski (Technikum Elektroniczne) i 
Kuba Zyngier (absolwent LO, AHG Kra-
ków). Pomysłowi, kreatywni, innowacyj-
ni - prezentacja wynalazków młodzieży: 
tylko 4 szkoły podnagimnazjalne z całej 
Polski: Białystok i Kraków, Jastrzębie i 
Technikum PołaniecEC oraz 2 uczelnie 
wyższe: AGH Kraków i Politechnika Bia-
łostocka. Inne szkoły z naszego powiatu, 
województwa też jeżdżą na ogólnopol-
skie, konferencje edukacyjne, przekazu-
jemy swoje doświadczenia (uczniowie, 
absolwenci, nauczyciele), jesteśmy radzi, 
że możemy podzielić się naszymi pomy-
słami. 

Tekst i foto: Mariusz Zyngier

W dniu 17 maja br., w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Staszowie, 
odbyły się powiatowe obchody 
„Dnia Bibliotekarza”. Uroczystość 
zgromadziła liczne grono miłośni-
ków literatury, wśród zaproszonych 
gości byli m.in. przedstawiciele 
władz samorządowych, dyrektorzy 
szkół oraz przedstawicieli, instytu-
cji kultury współpracujących ze sta-
szowską biblioteką.

Wszyscy obecni mieli okazję obej-
rzeć wystąp artystyczny w wykonaniu 
dzieci z Przedszkola w Wiśniowej.  Na-
stępnie głos zabrała dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Staszowie Ewa 
Cygan, która w prezentacji multime-
dialnej przedstawiła dotychczasowe 

działania, a tak-
że podziękowała 
wszystkim, któ-
rzy do tej pory 
wspierali biblio-
tekę.  Na zakoń-
czenie dyr. Ewa 
Cygan otrzymała 
liczne gratulacje, 
podziękowania i 
bukiety kwiatów 
z życzeniami dal-
szych sukcesów.

Tekst i foto: 
Michał Skrętek 
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W dniu 14 kwietnia br., w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Staszowie miłośnicy tańca kibicowali 
swoim faworytom w ,,XIV Ogólno-
polskim Turnieju Tańca o Puchar Ta-
deusza Wrześniaka”, właściciela Hut 
Szkła Gospodarczego. W zawodach 
tych udział wzięli zawodnicy, wystę-
pujący w 7 kategorii wiekowych: 8-9 
lat, 10-11 lat,12-13 lat, 14-15 lat, 16+, 
19+ oraz 40+.  

Z kolei 15 kwietnia, odbyły się ,,VI 
Świętokrzyskie Konfrontacje Taneczne 
o Puchar Burmistrza Staszowa”. Swoje 
umiejętności zaprezentowały dzieci i 
młodzież, w kategoriach: do 7 lat, 8-9 lat, 
10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat oraz pow. 
15 lat. Zawody rozegrano w następują-
cych stylach tanecznych: kombinacja 4T, 
kombinacja 6T, kombinacja 8T, Standard 
i Latin. W obu turniejach udział wzię-
li zawodnicy z kilkudziesięciu klubów 
z całej Polski, rywalizujący w tańcach 
standardowych oraz latynoamerykań-
skich. Tegoroczną nowością był udział 
tancerzy ukraińskich, w dniu 14 kwiet-
nia na parkiecie zobaczyliśmy aż 12 par 
z tego kraju.  Wśród zaproszonych gości 
byli przedstawiciele władz samorządo-
wych, zakładów pracy z terenu powiatu 
staszowskiego oraz liczne grono miesz-
kańców powiatu. Zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii odebrali dyplomy i pu-
chary, ufundowane przez prezesa Tade-
usza Wrześniaka. Organizatorami turnie-
ju byli: Staszowski Ośrodek Kultury oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie. 

Tekst i foto: Michał Skrętek 

Kolejny taneczny weekend za nami  

Walc wiedeński.

Pamiątkowa fotografia po zakończeniu ,,XIV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca o Puchar Tadeusza Wrześniaka” 
właściciela Hut Szkła Gospodarczego. 

Zawody rozpoczęto od prezentacji uczestniczących w nich par.
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Dyrektor artystyczny i choreograf Małgorzata Szmyrgała prezentuje publiczności osiągnięcia Zespołów Artystycznych ,,KLEKS” w 2018 roku.

KLEKSY podsumowały rok!

Wydawca: Powiat Staszowski z siedzibą w Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, 
tel. 15-866-50-38, fax. 15-866- 50-74, www.staszowski.eu 
Redaktor naczelny: Jan Mazanka. Współpraca: dr Stanisław Deskur, płk Jerzy Więckowski, Piotr Macugowski, Benedykt Kozieł, 
Ewelina Walczak, Aleksandra Konefał, Paulina Majczak, Michał Skrętek oraz grono przyjaciół kwartalnika. 
Foto: Jan Mazanka i inni. Korekta: Jadwiga Szyszka. DTP i Druk: PHU SZOSTAKDRUK w Staszowie. Nakład 1000 szt.

W dniu 22 czerwca br., w Po-
wiatowym Centrum Sportowym w 
Staszowie, odbyło się widowisko 
taneczne Zespołów Artystycznych 
„Kleks” podsumowujące rok pracy 
młodych tancerzy ze wszystkich grup 
tanecznych. Swoje umiejętności ta-
neczne w 19-stu choreografiach au-
torstwa Małgorzaty i Jana Szmyrga-
łów, zaprezentowało łącznie ponad 
200 artystów w wieku od 5 do 17 lat.

Licznie zgromadzoną publicz-
ność powitała choreograf Małgorzata 
Szmyrgała, zapraszając na niezwykle 
barwne i profesjonalne widowisko. Po-
wiat staszowski na gali reprezentowali: 
przewodniczący Rady Powiatu Damian 
Sierant i starosta staszowski Michał 
Skotnicki. Podobnie jak w latach ubie-
głych hala sportowa PCS w Staszowie 
wypełniła się publicznością podziwia-
jącą dzieci i młodzież tańcząc w ,,Klek-
sach”. 

Po widowiskowym finale, młodych 
artystów nagrodzono gromkimi owa-
cjami na stojąco. Po zakończeniu spek-
taklu, najstarszym grupom tanecznym 
,,KLEKS” i ,,KLEKS II” wręczono imienne 
statuetki i repliki ,,Aplauzów”, które te 
grupy zdobyły w 2018 roku na licznych 
festiwalach tańca i turniejach tanecz-
nych. Państwu Małgorzacie i Janowi 
Szmyrgałom, którzy nieprzerwanie od 
1995 roku prowadzą Zespoły Tanecz-
ne ,,KLEKS”, w imieniu Rady i Zarządu 
Powiatu Staszowskiego podziękowa-
li: przewodniczący Rady Damian Sie-
rant oraz starosta staszowski Michał 

Skotnicki. Wręczono okolicznościowy 
grawerton ze słowami uznania za wie-
loletnie zaangażowanie w edukację 
taneczną młodych mieszkańców ziemi 

staszowskiej oraz za kształtowanie i 
promowanie lokalnej kultury na estra-
dach krajowych i zagranicznych.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Występy podziwiali, od prawej: przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant z małżonką Beatą, 
dyrektor Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie Andrzej Walczowski, starosta staszowski Michał 

Skotnicki, Beata Skowron, przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Dominik Rożek z małżonką Sylwią, prezes 
Staszowskiej Izby Gospodarczej Wojciech Skowron.

Przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant pogratulował choreografom i tancerzom 
zaangażowania, pasji i ciężkiej pracy oraz zapowiedział nadanie w najbliższym czasie przez Radę i Zarząd 

Powiatu w Staszowie Zespołom ,,KLEKS” tytułu ,,Ambasadora Powiatu Staszowskiego” w dziedzinie kultury. 


