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Starosta Staszowski 
Michał Skotnicki

Przewodniczący Rady Powiatu 
Damian Sierant

Szanowni Państwo
W  roku 2018, obchodzimy nie tylko 100. rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także 20. 
rocznicę utworzenia powiatów. Reforma administra-
cyjna kraju, z dniem 1 stycznia 1999 roku, wprowadziła 
3-stopniową strukturę podziału terytorialnego. W Usta-
wie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powia-
towym, określono zakres działania powiatów, m.in. 
w  takich obszarach jak: ochrona zdrowia na szczeblu 
szpitali powiatowych, remont dróg powiatowych, edu-
kacja publiczna w szkołach ponadgimnazjalnych, bez-
pieczeństwo obywateli i  ochrona przeciwpowodziowa 
oraz pomoc społeczna i polityka prorodzinna. 

Tak się złożyło, że obecnie to my mamy zaszczyt pełnić funkcje: przewodniczącego Rady i starosty staszowskiego, nie-
mniej pragniemy wyraźnie podkreślić, że zmiana oblicza powiatu i warunków życia jego mieszkańców, to zasługa i doro-
bek wszystkich osób, jakie pełniły różne funkcje w kolejnych kadencjach samorządu powiatowego, jak również w samorzą-
dach miejsko-gminnych i gminnych ziemi staszowskiej. Pragniemy serdecznie podziękować za wkład w rozwój powiatu 
wszystkim życzliwym osobom na różnych szczeblach władzy, począwszy od posłów, członków rządu, władz wojewódzkich, 
a także kolegom samorządowcom z gmin powiatu staszowskiego. Dziękujemy radnym powiatu, pracownikom Starostwa 
i jednostek organizacyjnych, a także służb powiatowych i inspektoratów. Słowa uznania i wdzięczności kierujemy również 
pod adresem różnych środowisk ziemi staszowskiej, fundacji i stowarzyszeń, bez współpracy z którymi z pewnością efekty 
działalności władz powiatu w kolejnych kadencjach, nie byłyby tak duże i różnorodne. Wszystkim Państwu życzymy dal-
szych sukcesów i satysfakcji w pracy, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 
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Sesja dwudziestolecia

W roku 2018, obchodzimy nie tylko 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości, ale także 20. rocznicę utworzenia powiatów. W Ustawie z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, która weszła w życie w dniu 
1 stycznia 1999 roku, określono zakres działania powiatów, m.in. w takich ob-
szarach jak: edukacja w szkołach ponadgimnazjalnych, ochrona zdrowia na 
szczeblu szpitali powiatowych, remont dróg powiatowych, bezpieczeństwo 
obywateli i ochrona przeciwpowodziowa oraz pomoc społeczna i polityka pro-
rodzinna. 

O dorobku władz samorządowych 
powiatu staszowskiego i efektach 
działań inwestycyjnych oraz różnych 
inicjatyw, w w/w obszarach, mówiono 
podczas ,,Uroczystej Sesji Rady Po-
wiatu z okazji Jubileuszu 20-lecia Po-
wiatu Staszowskiego”, jaka odbyła się 
w dniu 7 września br., w auli Zespołu 
Szkół w Staszowie.

W posiedzeniu, prowadzonym 
przez przewodniczącego Rady Da-
miana Sieranta i wiceprzewodniczą-
cego Marka Chylę, oprócz radnych 
i członków Zarządu Powiatu, udział 
wzięli zaproszeni goście, m.in. poseł 
na Sejm RP Kazimierz Kotowski, wice-
marszałek województwa świętokrzy-
skiego Marek Szczepanik, były pre-
zes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy 
Stępień, wojewoda świętokrzyski w 
latach: 2007-2015 Bożentyna Pałka-
-Koruba, starosta powiatu kieleckiego 
Michał Godowski, starosta powiatu 
Dondiuszany w Republice Mołda-
wii Vadim Liesnik, prezes Kongresu 
Polaków Podola w Winnicy na Ukra-
inie Włodzimierz Pawłowski, a także 
przedsiębiorcy, dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych powiatu, jak również 
obecni i byli samorządowcy powiatu i 
gmin ziemi staszowskiej.

Po wprowadzeniu pocztu sztan-
darowego powiatu staszowskiego 
i odegraniu hymnu państwowego, 
pierwszy referat poświęcony przygo-
towaniu i wdrożeniu reformy samo-
rządowej wygłosił przewodniczący 
Rady Powiatu w Staszowie Damian 
Sierant. Następnie głos zabrał starosta 
staszowski Michał Skotnicki, którego 
tematem wystąpienia były inwesty-
cje i dorobek powiatu na przestrzeni 
ostatnich 20 lat. Treść wystąpienia 

Obrady sesji z okazji 20-lecia powiatu staszowskiego, otworzył i prowadził przewodniczący Rady Damian 
Sierant, w towarzystwie wiceprzewodniczącego Marka Chyli.

Tematem wystąpienia starosty staszowskiego Michała Skotnickiego, były inwestycje i dorobek powiatu na 
przestrzeni ostatnich 20 lat, w obszarach za które ustawowo odpowiada powiat staszowski. 

Pierwszy referat, poświęcony przygotowaniu i wdrożeniu reformy samorządowej wygłosił przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant. 
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Treść wystąpienia starosty Michała Skotnickiego, 
była poparta filmem oraz zdjęciami, m.in. 

pokazującymi najnowsze inwestycje w staszowskim 
szpitalu, w szkołach ponadgimnazjalnych oraz na 

drogach powiatowych i wojewódzkich.

Gratulacje z tytułu wykonanych inwestycji na 
terenie powiatu staszowskiego w minionym 

20-leciu, przekazał członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Marek Szczepanik.

Życzenia Radzie i Zarządowi Powiatu w Staszowie, 
przekazał Józef Cepil, dyrektor świętokrzyskiego 
oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach. 

Swoją współpracę z władzami powiatu 
staszowskiego wspominała wojewoda świętokrzyski 

w latach: 2007-2015 Bożentyna Pałka-Koruba.

Życzenia i gratulacje składa starosta kielecki  
Michał Godowski.

Kwiaty i gratulacje od przewodniczącego  
Rady Miejskiej Staszowa Dominika Rożka.

Zasadniczy referat pt. ,,Samorząd fundamentem 
demokracji”, wygłosił senator I i II kadencji, prezes 
Trybunału Konstytucyjnego w latach: 2006-2008 
prof. Jerzy Stępień. Referat dotyczył, m.in. historii 

wprowadzania wszystkich reform administracyjnych 
w Polsce, po II wojnie światowej.

Jako pierwszy z zaproszonych gości, głos zabrał 
poseł na Sejm RP Kazimierz Kotowski, były członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i starosta 

opatowski, a także prezes Zarządu Związku 
Powiatów Polskich.

Grawerton od władz powiatu rawskiego, od 3 lat współpracującego z powiatem staszowskim, przekazała 
przewodnicząca Rady Powiatu Maria Charążka.

List z życzeniami przekazał Grzegorz Kutyła – 
zastępca dyrektora Rejonu Energetycznego Staszów.

Życzenia składa przewodniczący Rady Powiatu 
Ostrowieckiego Jerzy Brożyna.
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Z nadzwyczajnej sesji rady

była uzupełniona filmem oraz zdję-
ciami, m.in. pokazującymi najnowsze 
inwestycje w staszowskim szpitalu, w 

Radni powiatu w czasie obrad, już w zradiofonizowanej sali, od lewej: Grzegorz Rajca, Zbigniew Wiącek, Janusz Bąk, Jacek Nowak, Jerzy Chudy, wicestarosta Tomasz 
Fąfara, starosta Michał Skotnicki, wiceprzewodniczący Rady Marek Chyla, Przewodniczący Damian Sierant, wiceprzewodniczący Stanisław Walczyk, Adam Kowal, Jerzy 

Karwasiński, Adam Siekierski, Mirosław Wyrzykowski, Mirosław Ciepiela, Marcin Adamczyk i Andrzej Kruzel. 

Po zakończeniu obrad, wystąpił uczniowski zespół muzyczny ,,Stawiński Band”. Z prawej strony, obraz 14 wybitnych osób zasłużonych w walkach o odzyskanie przez 
Polskę niepodległości, w tym: 4 związanych z powiatem staszowskim i 10 rodem z Podola. Obraz, namalowany przez uczniów staszowskich szkół, pod kierunkiem 

Józefa Juszczyka, jest efektem tegorocznego projektu wymiany młodzieży powiatu staszowskiego i obwodu winnickiego na Ukrainie.

W dniu 24 sierpnia br. radni powiatu 
staszowskiego obradowali po raz sześć-
dziesiąty. 

Podczas posiedzenia przyjęto 3 projek-
ty uchwał, które dotyczyły: zmiany uchwały 
nr 54/8/18 z dnia 27 marca br., w sprawie 
określenia zadań finansowanych ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku, za-
sad i trybu nadawania tytułu honorowego 

,,Ambasador Powiatu Staszowskiego” oraz 
zmian w budżecie na 2018 rok. Podczas dys-
kusji poruszono sprawy dotyczące zatrud-
nienia i wynagrodzeń w staszowskim szpi-
talu. Przed zamknięciem obrad przewod-
niczący Rady Damian Sierant przypomniał 
radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych, w związku z kończącą się 
kadencją, a starosta staszowski Michał Skot-
nicki, zaprosił wszystkich radnych i obec-
nych na posiedzeniu, na ,,Dożynki Powiatu 
Staszowskiego”, które w tym roku odbyły się 
w niedzielę 26 sierpnia w Bogorii.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Pierwszy z gości zagranicznych wystąpił starosta 
powiatu Dondiuszany w Republice Mołdawii 

Vadim Liesnik.

Przemawia prezes Kongresu Polaków Podola w Winnicy 
na Ukrainie Włodzimierz Pawłowski, współpracujący 

z powiatem staszowskim od 2001 roku.

szkołach ponadgimnazjalnych oraz na 
drogach powiatowych i wojewódz-
kich.

Zasadniczy referat pt. ,,Samorząd 
fundamentem demokracji” wygłosił 
prof. Jerzy Stępień - senator I i II kaden-
cji, prezes Trybunału Konstytucyjnego 
w latach: 2006-2008. W części kończą-
cej obrady zaproszeni goście, na ręce 
przewodniczącego Rady Damiana Sie-
ranta i starosty Michała Skotnickiego, 
złożyli gratulacje z tytułu dotychcza-
sowych 20-letnich osiągnięć, a także 
przekazali życzenia podobnego roz-
woju powiatu staszowskiego w kolej-
nych latach. Po zakończeniu obrad, z 
krótkim koncertem wystąpił uczniow-
ski zespół muzyczny ,,Stawiński Band”.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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20 lat Powiatu Staszowskiego

Rozbudowa Starostwa Powiatowego w Staszowie w latach ubiegłych, umożliwiła zlokalizowanie wszystkich wydziałów i biur w jednym miejscu.

Obecnie, z początkiem 2018 roku, rozpoczęto realizację kolejnego zadania o wartości 
ponad 7 mln zł, dotyczącego rozbudowy i modernizacji Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego. 

W ciągu minionych 20 lat, kwota przeznaczona na inwestycje w staszowskim szpitalu to ponad 64 mln zł, w tym ponad 80% pozyskana z funduszy unijnych.

Jednym z najważniejszych zadań 
powiatu jest zapewnienie opieki zdro-
wotnej mieszkańcom ziemi staszow-
skiej na szczeblu szpitala powiatowego. 

Staszowski szpital, od 1998 roku 
funkcjonujący pod nazwą Samodziel-
ny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Staszowie, to największa 
placówka opieki medycznej w regionie. 
Szpital posiada w swej strukturze 13 Od-
działów Szpitalnych, 18 Poradni Specjali-
stycznych, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 
oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego. 
Rocznie hospitalizuje ponad 20 tys. pa-
cjentów, a także wykonuje około 4 000 
zabiegów operacyjnych. Świadczenie 
usług medycznych na wysokim poziomie 
oraz spełnianie wysokich standardów 
leczenia, wymaga ciągłej modernizacji 
i rozwoju. Na bieżąco remontowane są 

LECZNICTWO poszczególne oddziały szpitalne i wy-
mieniany jest sprzęt medyczny. W ciągu 
minionych 20 lat, kwota przeznaczona 
na inwestycje w staszowskim szpitalu to 
ponad 64 mln zł, w tym ponad 80% pozy-
skana z funduszy unijnych. Najważniejsze 
inwestycje ostatnich 
lat to m.in.: budowa 
nowoczesnego Blo-
ku Operacyjnego, 
kapitalne remonty 
kolejnych Oddziałów 
Szpitalnych i Porad-
ni Specjalistycznych, 
uruchomienie cało-
dobowego lądowiska 
dla helikopterów LPR, 
termomodernizacja 
budynków szpitala 
oraz instalacja ogniw 
fotowoltaicznych, a 
także zakup sprzę-

tu medycznego i nowych ambulansów. 
Obecnie, z początkiem 2018 roku, roz-
poczęto realizację kolejnego zadania o 
wartości ponad 7 mln zł, dotyczącego 
rozbudowy i modernizacji Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego. 
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DROGI
Powiat staszowski zarządza siecią 

dróg powiatowych o łącznej długości 
480 km, w ciągu których znajdują się 
34 obiekty drogowe. 

Zadania inwestycyjne oraz związa-
ne z bieżącym utrzymaniem realizuje 
Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie. 
W okresie ostatnich 20 lat na drogach 
powiatowych, przebudowano, wyre-
montowano i odnowiono nawierzchnię 
na odcinkach o łącznej dł. 445 km, co 
stanowi 92% stanu posiadanych dróg. 
Przebudowano także trzy obiekty mo-
stowe, a łączna wartość wykonanych 
robót, to prawie 153 miliony złotych. 

Wyremontowana droga powiatowa z Wilkowej do Łubnic. Podobną nawierzchnię posiada około 445 km,  
co stanowi 92% stanu posiadanych dróg powiatowych.

Wyremontowana droga powiatowa w Brodach, gmina Oleśnica. Ogółem, 
w minionej kadencji 2014 - 2018 wyremontowano łącznie 82,5 km dróg 

powiatowych za kwotę 26 mln 200 tys. zł, z czego 15 mln 900 tys. zł, tj. 61% 
pochodziło z funduszy unijnych oraz z programów krajowych. 

Nowa nawierzchnia drogi powiatowej  
Kurozwęki – Czernica.Odbudowana nawierzchni drogi powiatowej w Sztombergach, z nowym chodnikiem.

Odbudowany most na rzece Korzenna w gminie Bogoria.

Środki na realizację tych inwestycji po-
chodziły między innymi z: budżetu po-
wiatu staszowskiego, budżetu państwa, 
z funduszy Unii Europejskiej, a także od 
gmin powiatu staszowskiego, na których 
terenie inwestycje były realizowane. 
Obecnie trwają prace remontowe na 7 
odcinkach dróg powiatowych o łącznej 
długości 10,5 km, w gminach: Staszów, 
Bogoria i Łubnice. Wartość zadań ogó-
łem wynosi 1 mln 948 tys. zł, a termin 

zakończenia robót to 31 października br.
Równie znaczącym i ambitnym za-

daniem, o wartości 19 mln 700 tys. zł, 
jest rozpoczęta w maju 2017 roku, po 
blisko 7-letnim okresie planowania i 
konsultacji społecznych, budowa I etapu 
południowo-zachodniego odcinka ob-
wodnicy Staszowa. Długość obwodnicy 
wynosi 4,8 km, a w jej ciągu znajduje się 
most na rzece Czarnej o długości 100 m 
i 4 ronda. 
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Odcinek etapu I obwodnicy Staszowa od 
ul. Kościuszki do ul. Krakowskiej, z drogami 

serwisowymi.

Fragment wyremontowanej drogi wojewódzkiej 757 Staszów-Sielec, o długości 3,2 km 
i wartości 4 mln 138 tys. zł. Inwestycja została oddana do użytku w końcu sierpnia br.

Nowa droga powiatowa Gaj Koniemłocki – Koniemłoty. Inwestycje drogowe 
realizowane przez władze powiatu, to nie tylko poprawa komfortu i bezpieczeństwa 

podróżowania, ale także pewien wpływ na niską obecnie stopę bezrobocia wynoszącą 
6,8%. Większość inwestycji drogowych, a także budowlanych, m.in. w szkołach 

ponadgimnazjalnych, realizują firmy z terenu ziemi staszowskiej. 

Most na Wiśle koło Połańca, o długości 955 m, oddany do użytku w listopadzie 2014 roku, m.in. umożliwił 
bezpośrednie połączenie ,,Obszaru inwestycyjnego Połaniec” z mielecką strefą ekonomiczną.

W dniu 27 marca br., starosta staszowski Michał Skotnicki, przekazał dokumentację II odcinka obwodnicy 
Staszowa, na ręce członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marka Szczepanika. Z lewej: Damian 

Urbanowski – dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Ale na tym nie koniec, w marcu bie-
żącego roku Zarząd i Rada Powiatu w 
Staszowie, przekazały Zarządowi Woje-
wództwa Świętokrzyskiego pełną doku-
mentację budowy II etapu obwodnicy 
Staszowa, o długości 1,5 km łączącego 
drogi wojewódzkie Staszów-Raków i Sta-
szów-Bogoria. Przekazana dokumentacja 
zawiera wszystkie potrzebne decyzje ad-
ministracyjne, niezbędne do uzyskania ze-
zwolenia na realizację inwestycji drogowej 
i stanowi konkretny wkład finansowy i rze-
czowy Powiatu Staszowskiego w budowie 
II etapu obwodnicy. 

W minionych 20 latach zrealizowa-
no także kilka znaczących inwestycji na 
drogach wojewódzkich, bardzo ważnych 
dla poprawy bezpieczeństwa i komfor-

tu podróżowania, jak również sprzyjają-
cych rozwojowi gospodarczemu powiatu 
staszowskiego. We wszystkich zadaniach 
swój udział miał powiat staszowski, za-
równo finansowy jak też merytoryczny 
w opracowaniu koncepcji, planów czy 
uzyskaniu decyzji środowiskowych. Naj-

bardziej znaczącą inwestycją o wartości  
325 mln 460 tys. zł była niewątpliwie budowa 
mostu na Wiśle koło Połańca wraz z droga-
mi dojazdowymi. Z ideą budowy mostu na 
Wiśle koło Połańca, na początku 2003 roku, 
wystąpiły wspólnie władze samorządowe 
powiatów: staszowskiego i mieleckiego.
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OŚWIATA
W ramach reformy administra-

cyjnej kraju w 1999 roku, utworzony 
powiat staszowski stał się organem 
prowadzącym dla 5 szkół ponadgim-
nazjalnych. 

Tak było do 2007 roku, kiedy Zespół 
Szkół Rolniczych w Sichowie Dużym, 
przeszedł pod opiekę Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. W 1999 roku w szko-
łach ponadgimnazjalnych kształciło się 
5 050 uczniów w 158 oddziałach. Obec-
nie, w roku szkolnym 2018/2019, naukę 
pobiera 2 141 uczniów w 80 oddzia-
łach. Działania oświatowe szkół uzupeł-
niane są przez następujące jednostki: 
Centrum Kształcenia Praktycznego w 

Liceum Ogólnokształcące w Staszowie, w październiku br. obchodzić będzie jubileusz 100-lecia powstania.

Zespół Szkół im. St. Staszica w Staszowie.

Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie” w Połańcu.
Diagnostyka samochodowa, jeden z warsztatów Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Staszowie.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszowie.

Staszowie, Poradnię Psychologiczno 
Pedagogiczną w Staszowie z filią w Po-
łańcu, Powiatowy Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli w Staszowie, a także 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w 
Staszowie. Bardzo ważną rolę w reali-
zacji zadań oświatowych pełni Inter-
nat Zespołu Szkół, który jest nie tylko 
drugim domem dla ponad 80 uczniów 
w ciągu roku szkolnego, ale także miej-
scem zakwaterowania dla młodzieży 
i osób dorosłych realizujących różne 

inicjatywny podczas wakacji. Przeję-
te przez powiat staszowski, w wyniku 
reformy administracyjnej, budynki i 
obiekty szkolne wymagały dużych in-
westycji, rozbudowy i poważnych re-
montów by dostosować je do potrzeb 
dydaktycznych i zadań realizowanych 
przez poszczególne szkoły i placówki. 
Budynki zostały w pełni zmodernizowa-
ne, przebudowane i wyremontowane, 
powstały także nowe obiekty oświa-
towe. Wartość wykonanych zadań w 

latach 1999 – 2018, na rzecz poprawy 
warunków kształcenia w szkołach po-
nadgimnazjalnych powiatu wyniosła 
ogółem ponad 150 mln zł, łącznie ze 
środkami na likwidację skutków powo-
dzi w 2001 roku na ul. Koszarowej. 

W celu dostosowania kształcenia do 
zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i 
potrzeb rynku pracy w szkołach ponad-
gimnazjalnych wprowadzano nowe kie-
runki kształcenia, m.in. w zawodach: in-
formatycznych, budowlanych, mecha-
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SPORT

W lipcu br., w powiecie staszowskim gościła, m.in. 
orkiestra młodzieżowa z powiatu Dondiuszany 

w Republice Mołdawii. 

Powiatowe Centrum Sportowe, oddane do użytku w listopadzie 2012 roku, sukcesywnie poszerza swoją 
ofertę zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.

Na pływalni PCS w Staszowie.
Na głównym boisku PCS rozgrywane są zawody w różnych dyscyplinach, m.in. ,,Puchar 

Kadetów w Zapasach w Stylu Wolnym”, kwiecień 2018 roku. 

nicznych, logistycznych i gastronomicz-
nych. Szkoły prowadzone przez powiat 
staszowski realizują wiele projektów 
unijnych i krajowych. W minionych 20 
latach z kształcenia zawodowego w 
krajach zachodnich, podczas 48 wyjaz-
dów, skorzystało ogółem 780 uczniów, 
wzbogacając nie tylko swoje umiejęt-
ności związane z kształceniem w ob-
ranym zawodzie, ale także poszerzając 
swoją wiedzę o innych społecznościach 
i kulturach. Podobnie na kierunku 
wschodnim, w realizacji wspólnych 
projektów z Ukrainą i Mołdawią, w mi-
nionym dwudziestoleciu wzięło udział 
łącznie ponad 2200 uczniów i około 150 
nauczycieli, a także blisko 300 samorzą-
dowców i przedsiębiorców.

Ważnym obiektem jest Powiato-
we Centrum Sportowe, inwestycja za 
ponad 25 mln zł, z którego korzystają 
nie tylko uczniowie szkół wszystkich 
szczebli ziemi staszowskiej, ale także 
osoby dorosłe. 

W skład kompleksu wchodzi pełno-
wymiarowa hala sportowa oraz 2 pły-
walnie, 60-metrowa zjeżdżalnia, jacuzzi 
i sauna. Powiatowe Centrum Sportowe 
w Staszowie jest również w gronie part-
nerów Karty Dużej Rodziny, programu 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
skierowanego do rodzin wielodzietnych. 
Przy PCS działa także Stowarzyszenie 
„Centrum Sport i Rekreacja”, które reali-
zuje szereg inicjatyw, w tym programów 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

Jest także organizatorem zawodów 
ogólnopolskich w pływaniu i w zapa-

sach, prowadząc w tych dyscyplinach 
dwie sekcje sportowe. 
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W maju br. praca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, została doceniona, m.in. 
przez kapitułę ,,Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej” w Warszawie. Wyróżnienie dla powiatu 
staszowskiego odebrali: starosta staszowski Michał Skotnicki, w środku oraz dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Anna Ogórek, czwarta od lewej.  

OPIEKA 
SOCJALNA

Do najważniejszych zadań powia-
tu należy zaliczyć, m.in. opiekę socjal-
ną nad osobami niepełnosprawnymi 
i sierotami, realizowaną przez Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Z chwilą wejścia Polski do Unii Europej-
skiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie, realizuje projekty współfinansowane 
ze środków UE. I tak w latach: 2008 – 2015 
z programów unijnych na cele społeczne, 
skorzystało 559 osób, a  wysokość pozy-
skanych środków wyniosła 4 mln 224 tys. 
zł. W latach 2017 – 2018 wartość środków 
pozyskanych na cele społeczne, wynosi 
931 tys. zł. Korzysta z  nich 24 osoby nie-
pełnosprawne, 59 wychowanków rodzin 
zastępczych i 25 rodzin zastępczych. Praca 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Oficjalne świętowanie 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego rozpoczęto 
od wręczenia pucharów z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Wśród wyróżnionych znaleźli się, m.in., od lewej: starosta 
staszowski Michał Skotnicki, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

Marek Szczepanik, przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk 
i radna Sejmiku Ewelina Bień.

Pucharami wyprodukowanymi w Hutach Szkła Gospodarczego Tadeusza 
Wrześniaka uhonorowano także: przedsiębiorców, pracowników Urzędu 

Gminy Szydłów, działaczy kultury i stowarzyszeń.

w  Staszowie, nie tak dawno, bo w  maju 
br., została doceniona, m.in. przez kapitułę 

,,Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastęp-
czej” w Warszawie. 

Świętowano 20-lecie województwa
W sobotę 21 lipca, na zamku w Szy-

dłowie obchodzono 20-lecie utworze-
nia województwa świętokrzyskiego. 
Uroczystości poprzedziły rozpoczęcie 
,,20. Międzynarodowego Turnieju Ry-
cerskiego o  Miecz Króla Kazimierza 
Wielkiego”, stąd barwna, kostiumowa 
oprawa świętokrzyskiego jubileuszu.

Władze województwa świętokrzy-
skiego reprezentowali: przewodniczący 
Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk, 
wicemarszałek Marek Szczepanik oraz 
radni Sejmiku: Izydor Grabowski i  Ewe-
lina Bień, którzy 28 osobom z  terenu 
powiatu staszowskiego wręczyli meda-
le ,,20-lecia Województwa Świętokrzy-
skiego” i listy gratulacyjne od marszałka 
Adama Jarubasa. W przekazanych listach 
czytamy, m.in. ,,Obchody jubileuszu to 
wielki dzień dla całej społeczności, a tak-
że doskonała okazja do złożenia gratula-
cji wszystkim mieszkańcom i tym, którzy 
od lat dbają o  wspólne dobro naszego 
regionu. 

Wśród osób uhonorowanych, zna-
leźli się: Antoni Adamski, Roman Ba-
ron, Jan Borowiecki, Jan Długosiewicz, 
Stanisław Fit, Janusz Gałązka, Krzysztof 
Kluszczyński, ks. Edward Szymczyk, ks. 
Jerzy Sobczyk, ks. Ryszard Piwowarczyk, 
Anna Kucharska, Andrzej Kuraciński, 
Marian Lesiak, Jan Mazanka, Mirosław 
Misterkiewicz, Stanisław Molisak, Jan 
Molski, Wanda Niedbała, Tadeusz Palmą-

ka, Andrzej Pasternak, 
Stanisława Ruzga, Ma-
ria Stachuczy, Andrzej 
Trela, Wiesław Urba-
nowski, Bożena Wój-
cik, Kazimierz Zarzycki, 
Stefan Zieliński i  Kry-
styna Żmuda. Wręcze-
nie wyróżnień woje-
wódzkich poprzedziło 
przekazanie pucharów 
z  okazji 100. rocznicy 
Odzyskania Niepodle-
głości, 45 osobom za-
służonym dla promocji 
gminy Szydłów. Pucha-
ry wręczyli: wójt Jan 
Klamczyński i  Mariusz 
Bąk – prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi 
Staszowskiej.

Po zakończeniu ce-
remonii świętowania 
20-lecia województwa, 
korowodem rycerstwa 
rozpoczęto dwudnio-
wy ,,20. Międzynaro-
dowy Turniej Rycer-
ski” z  udziałem grup 
rekonstrukcyjnych z: 
Polski, Węgier, Słowa-
cji, Czech, Włoch, i Nie-
miec. 
Tekst i foto: Jan Mazanka
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W Połańcu, podczas jubileuszu 30-lecia Centrum Kultury 
i Sztuki, życzenia i gratulacje dyrekcji, pracownikom i wszystkim, 

którzy korzystają z oferty Centrum złożył starosta staszowski 
Michał Skotnicki. Pamiątkowy grawerton odebrała dyrektor 

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu Joanna Juszczyńska.

Medalami ,,Za długoletnie pożycie małżeńskie”, uhonorowano w Osieku 20 par małżeńskich.
Życzenia i gratulacje ,,złotym parom małżeńskim” 

składa starosta staszowski Michał Skotnicki.

Życzenia i gratulacje członkom Koła Łowickiego ,,Bór” w Rytwianach składa 
starosta staszowski Michał Skotnicki.

Wśród uhonorowanych medalami 90-lecia Koła Łowieckiego ,,Bór” w Rytwianach byli, 
m.in., od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, naczelnik Wydziału Architektury 
i Budownictwa w Starostwie staszowskim Grażyna Włodarczyk, zastępca naczelnika 

Anna Jaros i członek Zarządu Powiatu Staszowskiego, łowczy Koła Łowieckiego 
,,Głuszec” w Tarnobrzegu Jerzy Chudy.

W obchodach 90-lecia Koła Łowieckiego ,,Bór” wzięło udział ponad  60 członków i przyjaciół Koła.

Weekend jubileuszyW  przedostatni weekend 
września, na terenie powiatu 
staszowskiego obchodzono 3 róż-
ne jubileusze. W  piątkowe popołu-
dnie 21 września, w Urzędzie Miasta 
i Gminy Osiek 20 par obchodziło 50. 
rocznicę zawarcia związku małżeń-
skiego. Wręczono medale ,,Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie”, były 
kwiaty życzenia i  pamiątkowe zdję-
cia. 

Także w piątek, rozpoczęto cykl im-
prez związanych z obchodami 30-lecia 
Centrum Kultury i  Sztuki w  Połańcu. 
Obchody uświetniły koncerty: Ale-
xandra Martineza, który dla połaniec-
kiej publiczności zaśpiewał w  sobotę  

22 września i Alicji Majewskiej, która dała 
swój koncert w sobotę 29 września. 

Sobota 22 września była także 
dniem świętowania 90-lecia Koła Ło-
wieckiego ,,Bór” w  Rytwianach. Ob-
chody były połączone z  otwarciem 
i poświeceniem siedziby koła w Szcze-
ce. Msza święta w  intencji członków 
koła została odprawiona w  klasztorze 
pokamedulskim w  Rytwianach, gdzie 
także odbyły się oficjalne uroczystości 
zakończone biesiadą myśliwską.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski
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Trwa budowa obwodnicy Staszowa
W końcu września br., prace prowa-

dzono na wszystkich czterech odcin-
kach obwodnicy, a także na 3 rondach, 
z wyjątkiem ronda nr 2 w ciągu drogi 
wojewódzkiej 757, przy bazie PKS, 
gdzie zakończono zabezpieczenie i ob-
niżenie kanalizacji, a także wykonano 
osłonę teletechniczną na wszystkich 
ciągach instalacyjnych.

 Trwa budowa ronda nr 1 na ul. Ko-
ściuszki, co związane jest ze zmianą orga-
nizacji ruchu, prace będą tam kontynu-
owane przez najbliższe 3 tygodnie. Można 
już w pełni użytkować rondo nr 3 w ciągu 
ul. Oględowskiej, podobnie jak i rondo nr 
4 w Radzikowie. Na drogach serwisowych 
nr 5 i 6, równoległych do czwartego etapu 
obwodnicy, od mostu do drogi wojewódz-
kiej 764 Staszów-Raków, położono pierw-
szą warstwę bitumiczną. Tam też aktualnie 

Prace przy budowie ronda nr 1 na ul. Kościuszki, będą prowadzone przez najbliższe 3 tygodnie.

Profilowanie rowów na etapie nr 1 obwodnicy, od ul. Kościuszki do  
ul. Krakowskiej.

Trwają wykopy we wzniesieniu przy ul. Oględowskiej, z lewej droga serwisowa 
z pierwszą warstwą asfaltu.

Na odcinku II A, od ul. Oględowskiej do mostu na rzece Czarnej budowana jest 
droga serwisowa.

Budowa szalunków i zbrojeń pod zalanie betonem konstrukcji mostu w celu 
połączenia belek mostowych i obydwu przyczółków.

Odcinek etapu II obwodnicy, od ul. Krakowskiej w kierunku ul. Oględowskiej.

Rondo nr 3 w ciągu ul. Oględowskiej, można już użytkować bez ograniczenia ruchu.

prowadzone jest umacnianie rowów. Po-
dobnie na odcinku etapu II A od ul. Oglę-
dowskiej do mostu na rzece Czarnej trwa 
umacnianie skarp obwodnicy oraz niwe-
lacja terenu pod drogę serwisową. Na od-

cinku etapu II kontynuowany jest wykop 
we wzniesieniu, a z lewej strony wykopu 
na drodze serwisowej, położono pierwszą 
warstwę asfaltu.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Do Sielca jeździmy nową drogą

Rondo nr 4 w Radzikowie, w ciągu drogi wojewódzkiej 764 Staszów-Raków. 
Z prawej strony widoczny zjazd do przyszłego odcinka obwodnicy o długości 

1,5 km, w kierunku drogi wojewódzkiej 757 Staszów-Opatów. Kompletną 
dokumentację, wraz z uzgodnieniami środowiskowymi, Rada i Zarząd Powiatu 
w Staszowie przekazały Urzędowi Marszałkowskiemu w Kielcach, podczas sesji 

Rady Powiatu w marcu br. 

W oficjalnym odbiorze inwestycji udział wzięli, m.in.: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, radny Sejmiku Izydor Grabowski, dyrektor  Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 
Damian Urbanowski, starosta staszowski Michał Skotnicki, radni miejscy Staszowa: Jacek Maruszewski i Rafał 

Grabka oraz mieszkańcy Sielca i Stefanówka.

Z prawej: członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Marek Szczepanik.

Jeden z odcinków odbudowanej drogi wojewódzkiej 
757, od Staszowa do Sielca.

Na odcinku etapu II A, położono 2 rzędy, w sumie 28 kręgów o przekroju 2 m, 
w celu odprowadzenie większej wody, w razie jej wystąpienia.

Odcinek etapu IV, widok w kierunku mostu, z lewej: droga serwisowa.

Zakończono przebudowę odcinka 
o  długości 3,2 km drogi wojewódzkiej 
757 Staszów-Sielec. Inwestycję reali-
zowaną przez Świętokrzyski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w  Kielcach wyko-
nało konsorcjum, którego liderem było 
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z  o.o. 
Dylmex-Inwestycje Sp.k. a  partnerem 
Firma Transportowo–Budowlano–Dro-
gowa „Dylmex” Tomasz Dyl. 

Początek wyremontowanego odcin-
ka ma miejsce przy aktualnie budowa-
nym rondzie nr 2 obwodnicy Staszowa. 
W  ramach zadania wykonano: frezowanie 
nawierzchni na długości 3 km 200 m, po-
łożono 3 warstwy asfaltu na szerokości 7 
m, zbudowano chodniki o  łącznej długości  
1 200 metrów oraz zbudowano ciąg pieszo – 
rowerowy o nawierzchni bitumicznej na całej 
długości wyremontowanego odcinka drogi. 
Wartość inwestycji wyniosła 4 mln 138 tys. zł. 

Podczas oficjalnego oddania drogi do 
użytku, marszałek województwa święto-
krzyskiego Adam Jarubas powiedział, m.in.: 
,,Cieszę się, że zakończono remont tego 
odcinka drogi. Chcieliśmy tę inwestycję 
przeprowadzić porządnie i udało się zreali-
zować ten cel w  bardzo dobrym tempie. 
Słowa uznania kieruję pod adresem zarzą-
du i  pracowników konsorcjum „Dylmex”, 
którzy podjęli się tego trudnego zadania. 
Teraz to bezpieczna i pięknie oznakowana 
trasa, z ciągiem pieszo–rowerowym i chod-
nikami. Zamierzamy kontynuować nasze 
działania na tej drodze w stronę Stopnicy, 

a w dalszej przyszłości również w kierunku 
Bogorii”. 

W  ramach zadania poprawiono rów-
nież odwodnienie drogi, przebudowano 
zjazdy indywidualne i  publiczne, 4 zato-

ki autobusowe, umocniono skarpy oraz 
opracowano projekt stałej organizacji ru-
chu, a także wykonano oznakowanie pio-
nowe i poziome.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W dniu 6 września br., w Starostwie 
Powiatowym w  Staszowie, w  ramach 
trzeciej promesy na ,,Usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych”, podpisano 
umowy na remont 7 odcinków dróg po-
wiatowych, na terenie gmin: Staszów, 
Bogoria i Łubnice. 

Na terenie miasta i gminy Staszów, zo-
staną wyremontowane 2 odcinki: pierwszy 
o długości 810 m, na drodze 0828T Koryt-
nica-Kotuszów-Kurozwęki, i drugi odcinek, 
o długości 1 190 m, na drodze powiatowej 
0829T Kurozwęki-Czernica-Przyjmy. War-
tości ogółem w/w  inwestycji to: 540 tys. 
975 zł.

Na terenie gminy Bogoria zostaną 
wyremontowane 4 odcinki: o  długości  
1 173 m, na drodze powiatowej 0848T Jur-
kowice-Nawodzice, o  długości 2 522 m, 
na drodze 0783T Ceber-Wola Malkowska, 
o długości 1 855, na drodze 0847T Józefów 
Witowicki-Łukawice oraz odcinek o długo-
ści 1 200 m na drodze powiatowej 0779T 
Grzybów-Gorzków-Niedźwiedź. Wartość 
wszystkich remontów na terenie gminy 
Bogoria wyniesie 1 mln 257 tys. 252 zł. 

Inwestycje na w/w 6 odcinkach, na te-
renie gmin Staszów i  Bogoria, wykonają: 
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. k ,,DYLMEX 
- INWESTYCJE” i  Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o.o. w Staszowie.

Siódmy odcinek zaplanowany do re-
montu, o  długości 1 750 m, znajduje się 
w ciągu drogi powiatowej 0110T Wojnów-
-Beszowa, na terenie gminy Łubnice. War-
tość robót wyniesie 150 tys. 373 zł, a  ich 
wykonawcą będzie firma Usługi Transpor-
towo–Drogowe Marian Sagan.

Całkowita długość wszystkich sied-

Kolejne odcinki dróg powiatowych do remontu 

Po podpisaniu umów, od lewej: Adam Jur z ZDP w Staszowie, dyr. ZDP w Staszowie Mirosław Bernyś, radny powiatu staszowskiego Jerzy Chudy, skarbnik powiatu 
Jolanta Piotrowska, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant, główna księgowa ZDP Renata Hynek, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, starosta 

staszowski Michał Skotnicki, prokurent Tomasz Dyl, prezes Marian Sagan i wiceprezes Rafał Szyszkowski.

Spotkanie rozpoczął starosta staszowski Michał Skotnicki, pogratulował przedsiębiorcom wygrania 
przetargów i życzył terminowego zakończenia prac.

Umowę podpisują, od lewej: prokurent firmy Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. k 
„DYLMEX – INWESTYCJE” Tomasz Dyl, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  

w Staszowie Mirosław Bernyś oraz główna księgowa Renata Hynek. 

Umowę podpisują, od lewej: wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowych Sp. z o.o. w Staszowie Rafał Szyszkowski, dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś oraz główna księgowa Renata Hynek. 

Umowę podpisują, od lewej: Marian Sagan - właściciel firmy Usługi 
Transportowo–Drogowe, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie 

Mirosław Bernyś oraz główna księgowa Renata Hynek. 

miu odcinków dróg 
powiatowych prze-
znaczonych do re-
montów, wynosi 10,5 
km. Wartość zadań 
ogółem to: 1 mln 948 
tys. 600 zł, dotacja 
z  MSWiA na usuwa-
nie skutków klęsk 
żywiołowych wynosi 
1 mln 534 tys. 974 
zł, tj. 78%, udział po-
wiatu staszowskiego 
to: 206 tys. 816 zł, 
tj. 11%, natomiast 
łączny udział gmin: 
Staszów, Bogoria 
i Łubnice wynosi 206 
tys. 810 zł, co stanowi 
również 11% całko-
witej wartości zadań. 
Termin zakończenia 
realizacji wszystkich 
remontów, ustalono 
na dzień 31 paździer-
nika br. 

Tekst i foto: Jan 
Mazanka
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W pierwszej dekadzie października 
odbiory remontów na drogach powiatowych

Przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 0780T, o dł. 1,5 km w Kolonii Pęcławskiej.

Wyremontowany odcinek drogi powiatowej nr 0787T, o dł. 1,6 km Witowice - Pęcławice Górne.

Przebudowny odcinek drogi powiatowej nr 0812T, o dł. 0,95 km Pliskowola - Osiek.

Roboty na 7 odcinakach dróg po-
wiatowych, dla których umowy pod-
pisano w dniu 6 września, przebiegają 
zgodnie z planem. Termin zakończe-
nia inwestycji, upływający z dniem 31 
października br., nie jest zagrożony. 

Aktualnie, na dzień 27 września br., 
do odbioru przygotowywanych jest 5 
innych odcinków, wykonanych z dofi-

nansowań: na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych oraz w ramach ,,Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata: 2016-2019”. 
Ogólna długość wyremontowanych od-

cinków wynosi 6 km, a wartość robót – 3 
mln zł, z czego 1 mln 730 tys., tj. 58 %, 
pochodziło z w/w programów.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Sławomir Rakowski i Adam Jur
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Korzystając z obecności w powiecie staszowskim wicemarszałka Marka Szczepanika, podczas spotkania 
poruszono aktualne problemy zgłaszane przez samorządowców. Spotkanie, z udziałem, m.in. starosty 

staszowskiego Michała Skotnickiego i radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Izydora 
Grabowskiego, miało miejsce na auli Zespołu Szkół w Staszowie.

Umowę na dofinansowanie kwotą 33 tys. 500 zł przebudowy drogi 
dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Ceber podpisują: członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik i wójt gminy 
Bogoria Władysław Brudek. Z tyłu: pracownik Urzędu Marszałkowskiego 

w Kielcach Wojciech Buliński. 

Miasto i gmina Staszów, także otrzymała dofinansowanie do 3 inicjatyw 
na łączną kwotę 24 tys. zł, umowę z wicemarszałkiem Markiem 

Szczepanikiem podpisuje burmistrz Leszek Kopeć.

Umowę o wartości 19 700 zł dla gminy Łubnice podpisują, skarbnik gminy Dorota Lasota 
i wójt Anna Grajko.

Miasto i gmina Połaniec otrzymała dofinansowanie na 3 zadania, na łączną kwotę  
23 tys. zł, umowę z wicemarszałkiem Markiem Szczepanikiem podpisują: główna księgowa 

Małgorzata Żugaj i burmistrz Jacek Tarnowski.

Finansowe wsparcie 
dla odnowy wsi

W  czwartek 26 lipca br., członek 
Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego Marek Szczepanik, podpisał 
w  Staszowie umowy na dofinanso-
wanie inicjatyw w  ramach konkur-
su ,,Odnowa wsi świętokrzyskiej”, 
a  także z  funduszu na przebudowę 
dróg lokalnych. 

Budżet konkursu ,,Odnowa wsi 
świętokrzyskiej” wynosi 1 mln zł. W ra-
mach naboru, 90 gmin wiejskich i miej-
sko-wiejskich z  terenu województwa 
świętokrzyskiego, złożyło łącznie 229 
projektów. Maksymalną wysokość do-
tacji na poszczególny projekt ustalo-
no na kwotę 10 tys. zł. Wsparciem na 
tworzenie warunków rozwoju i  odbu-
dowy infrastruktury sprzyjającej życiu 
społeczno – kulturalnemu wsi, w  tym 
zakupy inwestycyjne objętych zostało 
136 projektów, z  czego 12 projektów, 
na łączną kwotę 137 tys. 200 zł, doty-
czy inicjatyw realizowanych na tere-
nach gmin: Bogoria, Łubnice, Osiek, 
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W imieniu gminy Osiek, umowę o wartości 6 tys. 600 zł na zakup wyposażenia 
świetlicy w Bukowej podpisują: skarbnik Hanna Rzepka i burmistrz Rafał Łysiak.

Również gmina Szydłów uzyskała dofinansowanie do 3 projektów, na łączną 
kwotę 30 tys. 400 zł, umowę podpisują od lewej: wicemarszałek województwa 
świętokrzyskiego Marek Szczepanik, skarbnik gminy Szydłów Alicja Kłonicka, 

parafował komendant gminny OSP w Szydłowie Stanisław Wojterski.

W czasie podpisania umowy, w dniu 31 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie, od lewej: starosta 
staszowski Michał Skotnicki, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Magdalena Fila, właściciel 

ZRB „MAL-BUD” Marek Bąk – wykonawca inwestycji i główna księgowa w Starostwie Powiatowym Marta Pyrek.

Wymiana podpisanych umów. 

Powstanie ,,Strefa Aktywności”

Połaniec, Szydłów i  Staszów. Zadania 
realizowane na terenie gmin powiatu 
staszowskiego dotyczą, m.in.: przebu-
dowy dróg dojazdowych do gruntów 
ornych, zakupu wyposażenia świe-
tlic wiejskich i  strażnic Ochotniczych 
Straży Pożarnych, zakupu zestawu do 

alarmowania o  zagrożeniach, zakupu 
wyposażenia ratowniczo-gaśniczego, 
budowy mini oczyszczalni ścieków, 
modernizacji pokryć dachowych bu-
dynku OSP czy budowy placu zabaw. 

Korzystając z  obecności w  powie-
cie staszowskim wicemarszałka Marka 

Szczepanika, podczas spotkania poru-
szono aktualne problemy dotyczące, 
m.in. prac komisji oceniających straty 
w  produkcji roślinnej w  wyniku ostat-
niej suszy oraz kłopoty ze zbytem owo-
ców.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W  związku z  umową podpisaną 
w  dniu 31 lipca 2018 roku przez sta-
rostę staszowskiego Michała Skot-
nickiego i  Marka Bąka – właściciela 
Zakładu Remontowo-Budowlanego 
„MAL-BUD” z  siedzibą w  Staszowie, 
na terenie Zespołu Szkół w Staszowie 
przy ul. Koszarowej 7, powstanie si-
łownia plenerowa i  strefa relaksu, 
składająca się z urządzeń do ćwiczeń: 
jeździec, biegacz, wioślarz, twister 
steper, wahadło odwodziciel, rower, 
motyl integracyjny oraz stoły do teni-
sa i szachów.

Koszt inwestycji wyniesie łącznie: 58 
tys. 917 zł, w tym dofinansowanie w kwo-
cie 24 tys. 900 zł pozyskane z Ministerstwa 
Sportu i  Turystyki z  Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w  ramach Programu 
rozwoju małej infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej o  charakterze wielopokolenio-
wym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
EDYCJA 2018. Siłownia, której termin 
wykonania upływa z  dniem 30 września 
2018 roku, służyć będzie nie tylko uczniom 
Zespołu Szkół, ale także wszystkim chęt-
nym osobom ze Staszowa i  okolicznych 
miejscowości, którzy zechcą skorzystać 
z  urządzeń, zadbać nie tylko o  sylwetkę, 
ale także o  kondycję i  zdrowie. Siłownia 
będzie znakomitym dopełnieniem oferty, 
jaką proponuje, położone nieopodal, Po-
wiatowe Centrum Sportowe posiadające 
boiska sportowe i krytą pływalnię.

Tekst: Magdalena Fila
Foto: Jan Mazanka
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Dla ochrony środowiska i oszczędności wydatków

Spotkanie rozpoczął starosta staszowski Michał Skotnicki, pogratulował przedsiębiorcom wygrania przetargów i życzył terminowego zakończenia prac.

Eurodeputowany dr inż. Czesław Siekierski zwrócił, m.in. uwagę na efekty 
projektu związane z ochroną środowiska, a także na skutek ekonomiczny 

wynikający ze zmniejszenia opłat za energię elektryczną, o około 35%.

Reprezentujący Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wicemarszałek Marek 
Szczepanik pogratulował decyzji budowy instalacji fotowoltaicznych, informując 
jednocześnie, że na ten cel z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, zostało przeznaczone 100 mln zł.

W czasie podpisywania umów, od lewej: eurodeputowany dr inż. Czesław Siekierski, członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy, wicestarosta Tomasz Fąfara, 
starosta staszowski Michał Skotnicki, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik, burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski oraz 

przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant.

Wartość całkowita projektu brutto wy-
niesie 2 mln 984 tys. 994 zł, w tym kwota 
dofinansowania – 1 mln 164 tys. 876 zł, 
wkład własny powiatu staszowskiego oraz 
miasta i gminy Połaniec to: 1 mln 820 tys. 
187 zł. Projekt jest współfinansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efek-
tywna i zielona energia, Działania 3.1 Wy-
twarzanie i dystrybucja energii pochodzą-
cej ze źródeł odnawialnych - Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata: 2014 – 2020. Za-
danie obejmuje budowę 20 mikroinstalacji 
fotowoltaicznych, w tym 13 na obiektach 

W dniu 30 lipca br., w Starostwie staszowskim, podpisano umowę w sprawie dofinansowania projektu pn. ,,Budowa 
instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”.

należących do powiatu staszowskiego i 7 
będących własnością gminy Połaniec. In-
stalacje powstaną na dachach budynków: 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie 
- 2 mikroinstalacje, Starostwa Powiato-
wego w Staszowie - 1 mikroinstalacja, Ze-
spółu Szkół w Połańcu - 2 mikroinstalacje, 
Liceum Ogólnokształcące w Staszowie - 1 
mikroinstalacja, Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w Staszowie - 1 mikroinstalacja, 
Zespółu Szkół w Staszowie - 4 mikroinsta-
lacje, Powiatowego Centrum Sportowe-
go w Staszowie - 2 mikroinstalacje oraz 
po 1 mikroinstalacji w: Zespole Placówek 
Oświatowych w Ruszczy, Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Połańcu, Świetli-
cy Środowiskowej w Połańcu, Przychod-
ni Zdrowia w Połańcu, Centrum Kultury 
i Sztuki w Połańcu, Przedszkolu i Szkole 
Podstawowej w Połańcu. Łączna moc in-
stalacji wyniesie 628,04 kWp, w tym moc 
instalacji zamontowanych na obiektach 
powiatu staszowskiego to: 517,77 kWp, a 
na obiektach gminy Połaniec - 110,27 kWp. 
Przewidywana roczna produkcja energii 
elektrycznej wyniesie 583,07 MWh/rok, co 
stanowiło będzie łącznie 36% ogólnego za-
potrzebowania w/w budynków na energię 
elektryczną. 

Tekst: Justyna Supa. Foto: Jan Mazanka
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Projekt, jakiego jeszcze nie było
Zespół Pałacowy Kurozwęki, już 

wkrótce ma szansę stać się zdecy-
dowanie wiodącym podmiotem na 
scenie turystycznej ziemi święto-
krzyskiej. Projekt, pod nazwą: ,,Pa-
łac Popielów – ucz się przeszłością, 
doświadczaj teraźniejszości, patrz 
w przyszłość”, o łącznej wartości 15 
mln 320 tys. zł, uzyskał dofinanso-
wanie z działania 4.4. ,,Zachowanie 
dziedzictwa kulturowego i natu-
ralnego” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata: 2014-2020. 

Wydatki kwalifikowane w kwocie 
12 mln 311 tys. zł, zostaną sfinanso-
wane: środkami Unii Europejskiej – do 
kwoty 9 mln 233 tys. zł tj. 75%, z bu-
dżetu krajowego – do kwoty 616 tys. zł 
tj. 5% i wkładu własnego beneficjenta 
w kwocie 2 mln 462 tys. zł, stanowią-
cej 20% kwoty całkowitych wydatków 
kwalifikowanych. Beneficjent zobowią-
zany jest także do pokrycia w całości 
wydatków niekwalifikowanych w kwo-
cie 3 mln 8 tys. zł.

Umowę na realizację projektu, pod-
pisał w dniu 22 sierpnia br. wicemar-
szałek województwa świętokrzyskie-
go Marek Szczepanik i prezes Zespołu 
Pałacowego Sp. z o.o. w Kurozwękach 
Michał Popiel de Boisgelin.

Dotychczasowy produkt turystycz-
ny pod nazwą: ,,Pałac, bizony i arabskie 
konie”, zostanie wzbogacony nowymi 
atrakcjami, m.in.: odtworzoną fosą wo-
kół pałacu oraz wnętrzami pałacowymi 

Umowę na dofinansowanie projektu podpisuje wicemarszałek województwa 
świętokrzyskiego Marek Szczepanik i prezes Zespołu Pałacowego Sp. z o.o. w Kurozwękach 

Michał Popiel de Boisgelin. Z prawej: starosta staszowski Michał Skotnicki. 

W czasie wymiany podpisanych umów, od lewej starosta staszowski Michał Skotnicki, 
wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Szczepanik i prezes Zespołu 

Pałacowego Sp. z o.o. w Kurozwękach Michał Popiel de Boisgelin.

Przy okazji podpisania umowy goście zapoznali się z realizacją innego projektu tj. 
z budową przypałacowego browaru, od lewej: realizujący inwestycję prezes GMC Sp. 

z o.o. Dariusz Gozdek, starosta staszowski Michał Skotnicki, wicemarszałek województwa 
świętokrzyskiego Marek Szczepanik i prezes Zespołu Pałacowego Sp. z o.o. w Kurozwękach 

Michał Popiel de Boisgelin.

Nową atrakcją gastronomiczną w Kurozwękach, obok potraw z mięsa bizoniego, 
będzie piwo produkowane we własnym browarze, którego budowa jest już poważnie 

zaawansowana. O zasadach produkcji dobrego piwa mówił nadzorujący przebieg budowy 
piwowar Krzysztof Ozdarski, drugi z prawej.

po przeprowa-
dzeniu w nich 
gruntownej reno-
wacji. Przewidzia-
no także odno-
wienie elewacji 
zewnętrznej, jak 
również multime-
dialną prezenta-
cję dziedzictwa 
kulturowego i 
architektoniczne-
go oraz archiwa-
liów związanych 
z pałacem. Reali-
zacja projektu, 
oprócz rewalo-
ryzacji pałacu i 
jego otoczenia 
oraz zachowania 
i udostępnienia 
dziedzictwa kul-
turowego i histo-
rycznego części 
regionu święto-
krzyskiego, przy-
czyni się także 
do zatrudnienia 
kolejnych osób 
w Zespole Pała-
cowym Sp. z o.o. 
w Kurozwękach, 
w którym pracuje 
obecnie 92 oso-
by.

Tekst i foto: 
Jan Mazanka
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W środę, 22 sierpnia br. członek Za-
rządu Województwa Świętokrzyskiego 
Marek Szczepanik, podpisał umowy z 
przedstawicielami trzech szkół z terenu 
powiatu staszowskiego na łączną kwo-
tę dofinansowania 901 tys. 679 zł, w 
ramach poddziałania „Rozwój edukacji 
i kształcenia ogólnego w zakresie sto-
sowania TIK” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata: 2014 – 2020.

Celem projektów jest kształtowa-
nie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 
uczniów i nauczycieli w zakresie stoso-
wania technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych w edukacji oraz doposaże-
nie szkół w pomoce dydaktyczne, m.in. 
tablice interaktywne i inne narzędzia 
TIK, niezbędne do realizacji programu 
nauczania. W projektach zostały także 
przewidziane środki na pokrycie kosz-
tów szkoleń nauczycieli i uczniów, w 
zakresie obsługi zakupionych narzędzi 
i urządzeń. Umowy podpisali przedsta-
wiciele: gminy Rytwiany - na kwotę 562 

Dla wsparcia cyfroedukacji 
uczniów i nauczycieli

Z wydarzeń 
niedzieli 19 sierpnia

Umowę podpisuje wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Szczepanik i dyrektor LO  
w Staszowie Anna Karasińska.

,,Dzień Chleba” rozpoczęto w Staszowie o godz. 11:00 od oceny wieńców dożynkowych, a następnie uczestnicy dożynek przeszli do Sanktuarium św. Jana Pawła II.  
Na czele orkiestra Grupy Azoty Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie.

tys. 555 zł, Liceum Ogólnokształcące-
go im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Staszowie - na kwotę 222 tys. 174 zł 
oraz miasta i gminy Osiek - na kwotę 116 

tys. 950 zł. Wsparciem objętych zostanie 
906 uczniów oraz 100 nauczycieli z tych 
szkół.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W słoneczną i nader ciepłą nie-
dzielę 19 sierpnia, w czterech gmi-
nach powiatu staszowskiego odbyły 
się dożynki gminne w podziękowa-
niu za tegoroczne plony. 

Imprezy były też okazją do wyboru 
najpiękniejszego wieńca, który ubie-
gał się o pierwsze miejsce podczas do-
żynek powiatowych, jakie odbyły się w 
Bogorii w niedzielę 26 sierpnia. Dożyn-

ki zorganizowano w gminach Staszów, 
Połaniec, Rytwiany i Łubnice. Jak co 
roku nie zabrakło stoisk z wyrobami rę-
kodzieła artystycznego, regionalnych 
potraw i wypieków, a także muzyki lu-
dowej oraz gwiazd estrady. Wystąpili, 

m.in.: w Staszowie Krzysztof Piasecki i 
zespół ,,Zbóje” w Łubnicach. W progra-
mie imprez znalazły się również: po-
kazy rycerskie, warsztaty historyczne 
oraz konkursy kulinarne.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił wikariusz parafii św. Bartłomieja  
ks. Sylwester Gaweł w koncelebrze z proboszczem parafii św. Barbary  

ks. kan. Edwardem Zielińskim.

Po zakończeniu mszy świętej uczestnicy ,,Dnia Chleba” przeszli nad 
,,Zalew nad Czarną”.

Starostami ,,Dnia Chleba” byli: Alicja 
Sojda z Grzybowa i Artur Śliwa 

z Oględowa.

W konkursie wieńców zwyciężył 
wieniec z Woli Wiśniowskiej, który 

miasto i gminę Staszów reprezentował 
na dożynkach powiatowych, które 
odbyły się w niedzielę 26 sierpnia  

w Bogorii.

List od marszałka województwa 
świętokrzyskiego Adama Jarubasa 

odczytał członek Zarządu 
Województwa Marek Szczepanik.

Podczas dożynek w gminie Rytwiany gwiazdą estrady był Zespół Śpiewaczy ,,Sichowianie” działający od 1982 roku.

Życzenia i gratulacje rolnikom miasta 
i gminy Staszów złożył starosta Michał 
Skotnicki, który w swoim wystąpieniu 
dokonał także oceny aktualnego stanu 

na rynku rolnym.
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Wieńce konkursowe z sołectw gminy Rytwiany podczas oceny przez komisję.Przemawia starosta staszowski Michał Skotnicki.

W czasie uroczystości dożynkowych w Łubnicach, starosta staszowski Michał 
Skotnicki podziękował rolnikom za trud pracy na roli, a wójt gminy Annie 

Grajko za konstruktywną współpracę na rzecz rozwoju gminy.
Wśród uczestników dożynek, m.in. radni powiatu staszowskiego: Janusz Bąk – 

pełniący funkcję starosty dożynek i Jerzy Karwasiński. 

Starosta 
staszowski 

Michał Skotnicki 
pogratulował 
mieszkańcom 

Beszowej 
zwycięstwa 
w konkursie 

wieńców 
i zaprosił 

na dożynki 
powiatowe 
w Bogorii.

W czasie składania 
rolnikom połanieckim 

życzeń i gratulacji, 
podczas Dożynek 
w Tursku Małym, 
od lewej: starosta 

staszowski 
Michał Skotnicki, 

wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu 

w Staszowie Stanisław 
Walczyk, wicemarszałek 

województwa 
świętokrzyskiego 
Marek Szczepanik 
burmistrz Połańca 
Jacek Tarnowski 
i przewodniczący 

Rady Miejskiej Połańca 
Stanisław Lolo.W konkursie zwyciężył wieniec z sołectwa Beszowa.
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W uroczystościach dożynkowych licznie udział wzięli mieszkańcy gminy Połaniec i goście przyjezdni. 

Teresa Dulińska z ulubinymi kucami. Zbigniew Adrian hodowca - „Herefordów”

Najpiękniejszy wieniec gminy Połaniec wytworzony 
przez mieszkańców sołectw Tursko Małe i Tursko 

Małe Kolonia.

Starostowie 
dożynek powiatu staszowskiego

Starościną tegorocznych dożynek powiatowych była 
Teresa Dulińska, która wspólnie z mężem Zenonem i piąt-
ką dorosłych dzieci mieszka w Kolonii Gorzków, w gminie 
Bogoria. Państwo Dulińscy prowadzą gospodarstwo o 
powierzchni 10 i pół hektara, ukierunkowane na hodow-
lę bydła mlecznego i produkcję mieszanek zbożowych, 
kukurydzy i pszenicy. Stado liczy 8 szt.: 3 krowy, 2 byki i 
3 jałówki. W gospodarstwie są również kury, gęsi i kaczki. 
Pani Teresa znajduje także czas na realizacje zainteresowań 
kulinarnych. Lubi gotować, piec, robić przetwory domowe. 
W 2013 roku wygrała konkurs na najlepsze pierogi z serem 
i śmietaną podczas ,,Święta Pieroga” w Wysokach Średnich. 

Honory starosty dożynek pełnił Zbigniew Adrian, który 
wraz z żoną Beatą i dwójką dzieci mieszka i gospodaruje w 
Kłodzie, w gminie Rytwiany. Państwo Adrianowie, w 9-hek-
tarowym gospodarstwie również hodują bydło, tylko że rasy 
mięsnej ,,Hereford”. Stado liczy 13 szt., w tym: 5 krów, 7 jałó-
wek i 1 byczek. Produkcja roślinna, to głównie zboża i kukury-
dza, z przeznaczeniem na paszę. Pan Zbigniew jest członkiem 
,,Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsne-
go”, z którym współpracując produkuje materiał hodowlany 
do dalszego rozrodu. Młode jałówki sprzedawane są zainte-
resowanym rolnikom z terenu całego kraju.

Tekst i foto: Jan Mazanka 
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Powiatowe 
Święto Plonów

W niedzielę 26 sierpnia br., obchody dożynek powiatu staszowskiego, jakie 
w tym roku odbyły się w Bogorii, urozmaicił długo oczekiwany przez rolników 
deszcz. Opady nie były na szczęście tak obfite, żeby mogły przeszkodzić w rol-
niczym świętowaniu.

Mszę świętą koncelebrowaną w sanktuariom Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii odprawili,  
od lewej: ks. prof. Roman Sieroń, ks. kan. Paweł Cygan i ks. kan. senior Andrzej Wierzbicki.

Dożynkowy bochen chleba z rąk starostów dożynek: Teresy Dulińskiej 
z Kolonii Gorzków i Zbigniewa Adriana z Kłody, odebrał ks. kan. senior 

Andrzej Wierzbicki.

Wszystkim obecnym w kościele podziękował i na 
dalszą część uroczystości dożynkowych zaprosił 

starosta staszowski Michał Skotnicki.

Gospodarze dożynek i goście zagraniczni, od lewej: starosta 
staszowski Michał Skotnicki, starosta powiatu Dondiuszany  
w Republice Mołdawii Vadim Liesnik z małżonką Julią i wójt 

gminy Bogoria Władysław Brudek.

Część oficjalną dożynek rozpoczął starosta 
staszowski Michał Skotnicki.

Tradycyjnie rozpo-
częto odprawieniem, w 
bogoryjskim sanktuarium, 
pw. Matki Bożej Pociesze-
nia mszy świętej dziękczyn-
nej, której przewodniczył 
proboszcz ks. kan. Paweł 
Cygan, Homilię wygłosił ks. 
prof. dr hab. Roman Sieroń 
z Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego. 

Obrzędowa część świę-
ta plonów odbyła się nad 
Zalewem Buczyna, uroczy-
stości dożynkowe rozpo-

czął powitaniem rolników i zaproszo-
nych gości starosta staszowski Michał 
Skotnicki. Starostowie dożynek: Teresa 
Dulińska z Kolonii Gorzków i Zbigniew 
Adrian z Kłody, tegoroczne bochenki 
dożynkowego chleba wręczyli staroście 
Michałowi Skotnickiemu i wójtowi gmi-
ny Bogoria Władysławowi Brudkowi. 
Następnie wręczono odznaki resortowe 
,,Zasłużony dla rolnictwa”, które otrzy-
mało 8 rolników: Stanisław Biskup i Łu-
kasz Ząbek z gminy Łubnice, Małgorzata 
Buława i Piotr Jaworski z gminy Osiek, 
Elżbieta Łaszyca z gminy Połaniec, Stani-
sław Macias z gminy Staszów, Aneta Szul 
z gminy Rytwiany i Wojciech Pytowski z 
gminy Szydłów.

W tegorocznym konkursie pn. ,,Pięk-

na i bezpieczna zagroda – przyjazna 
środowisku” zwyciężyli państwo Teresa 
i Stanisław Skowronowie z Wysok Śred-
nich i odebrali nagrodę - czek na kwotę 
1000 zł.

W konkursie na najpiękniejszy wie-
niec powiatu staszowskiego wygrało 
sołectwo Tursko Wielkie z gminy Osiek, 
i wieniec ten reprezentował powiat sta-

szowski na dożynkach wojewódzkich, 
które odbyły się w niedzielę 2 września 
we Włoszczowe. Drugie miejsce zajął 
wieniec z gminy Połaniec, a trzecie z 
gminy Bogoria. Pozostałe wieńce otrzy-
mały wyróżnienie. Część artystyczną roz-
poczęła orkiestra dęta z Powiatu Don-
diuszany z Republiki Mołdawii, po nich 
wystąpił zespół śpiewaczy ,,Kasztalon” z 
Korytnicy. Gwiazdą części artystycznej 
dożynek był Michał Wiśniewski z ,,Ich 
Troje”.

Tekst i foto: Jan Mazanka 
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Przemawia wójt gminy Bogoria Władysław Brudek.

 Za przekazane chleby dożynkowe podziękował starosta staszowski Michał Skotnicki.

 Po wręczeniu medali honorowych ,,Zasłużony dla rolnictwa”.

Laureaci tegorocznego konkursu na najpiękniejszy wieniec powiatu staszowskiego z wręczającymi nagrody.

Życzenia rolnikom powiatu staszowskiego składa 
starosta dondiuszański w Republice Mołdawii 

Vadim Liesnik. 

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy powiatu 
staszowskiego z Turska Wielkiego.

W tegorocznym konkursie pn. ,,Piękna i bezpieczna 
zagroda – przyjazna środowisku” zwyciężyli państwo 
Teresa i Stanisław Skowronowie z Wysok Średnich. 

Nagrodę ufundował Bank Spółdzielczy w Staszowie, 
wręczył dyr. Grzegorz Kozak, z prawej.
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Życzenia i gratulacje rolnikom ziemi staszowskiej 
złożył eurodeputowany dr inż. Czesław Siekierski.

Część artystyczną rozpoczęła orkiestra dęta z Powiatu Dondiuszany 
z Republiki Mołdawii. Na scenie zespół śpiewaczy ,,Kasztalon” z Korytnicy.

Wojewódzkie święto plonów, rozpoczęto przemarszem korowodu dożynkowego sprzed Urzędu Miasta 
Włoszczowa, do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Najlepiej i najgłośniej grała ,,Kapela 

Nadwiślanie” z powiatu staszowskiego.

Przemawia wicemarszałek województwa 
świętokrzyskiego Marek Szczepanik.

List od posła Kazimierza Kotowskiego odczytała 
radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

Ewelina Bień.

18. Dożynki Województwa 
Świętokrzyskiego

Tegoroczne święto plonów rol-
ników ziemi świętokrzyskiej, od-
było się w niedzielę 2 września br. 
we Włoszczowe. Rozpoczęto trady-
cyjnie mszą świętą dziękczynną za 
tegoroczne plony, odprawioną pod 
przewodnictwem ks. prałata Zyg-
munta Pawlika w kościele pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Po zakończeniu liturgii i poświę-
ceniu wieńców ustawionych wokół 
kościoła, orszak dożynkowy przeszedł 
na miejscowy stadion. Część obrzędo-
wą dożynek rozpoczęto od wręczenia 
przez starostów chleba dożynkowego 
gospodarzowi święta plonów, marszał-
kowi województwa świętokrzyskiego 
Adamowi Jarubasowi. Tegorocznymi 
starostami dożynek wojewódzkich 
byli: Anna Chabior z Sudołu, w gminie 
Jędrzejów, która wraz z mężem Jac-
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Delegacja powiatu staszowskiego, ze starostą Michałem Skotnickim, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Markiem Chylą, burmistrzem Osieka Rafałem Łysiakiem 
i mieszkańcami Turska Wielkiego, z sołtysem Grzegorzem Aniołem, których wieniec zwyciężył w konkursie powiatowym i reprezentował ziemię staszowską na 

dożynkach wojewódzkich.

Wśród wiernych, od lewej: burmistrz Włoszczowy 
Grzegorz Dziubek, marszałek województwa 

świętokrzyskiego Adam Jarubas, starościna dożynek 
Anna Chabior, starosta dożynek Tomasz Ślezak 

i prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla.

Za odprawienie liturgii, księżom podziękował 
marszałek Adam Jarubas i zaprosił wszystkich 

wiernych do uczestnictwa w części obrzędowej 
dożynek.

,,Zespół Sichowianie” i delegacja powiatu staszowskiego. Delegacja powiatu staszowskiego na włoszczowskim stadionie.

kiem prowadzi gospodarstwo rolne 
o powierzchni 70 ha, nastawione na 
produkcję roślinną oraz Tomasz Ślęzak 
z Ewiny w powiecie włoszczowskim, 
który z żoną Olgą posiada hodowlę 60 
krów mlecznych, a większość plonów z 
55 ha, przeznaczona jest na paszę dla 
zwierząt. 

Dużo emocji, jak każdego roku, 
dostarczył konkurs na najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy. Zwyciężył 
powiat ostrowiecki, II miejsce przy-
padło powiatowi kieleckiemu, a III 
sandomierskiemu. Wieniec z powiatu 
staszowskiego, wytworzony w sołec-
twie Tursko Wielkie, otrzymał zaszczyt-
ne pierwsze wyróżnienie. W części 
artystycznej, licznie zgromadzonej pu-
bliczności, zaproponowano ,,Korowód 
Dożynkowy”, który rozpoczęła Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Kraso-

cina. Nie zabrakło występów zespołów 
folklorystycznych, a gwiazdą wieczoru 
była Shazza, której niemal każda pio-

senka, nagradzana była gromkimi bra-
wami.

Tekst i foto: Jan Mazanka 
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Część obrzędową, witając wszystkich uczestników dożynek, 
rozpoczęli: starosta włoszczowski Jerzy Suliga i burmistrz 

Włoszczowy Grzegorz Dziubek.

Życzenia rolnikom i podziękowania za całoroczny 
trud, przekazał marszałek Adam Jarubas.

Delegacja powiatu staszowskiego ze swoim wieńcem z Turska Wielkiego.
Na scenie delegacja powiatu staszowskiego podczas prezentacji wieńca.

Wieniec powiatu staszowskiego otrzymał zaszczytne pierwsze wyróżnienie.

Przemawia eurodeputowany 
dr inż. Czesław Siekierski.

Podczas wręczenia wyróżnień w konkursie ,,Piękna i bezpieczna zagroda - 
przyjazna środowisku”. W środku: reprezentantka powiatu staszowskiego: Teresa 

Skowron z Wysok Średnich, w gminie Bogoria.

Zwyciężył wieniec z powiatu ostrowieckiego, który 
reprezentował województwo świętokrzyskie na 

,,Dożynkach Prezydenckich” w Spale, jakie odbyły się 
w niedzielę 16 września br.

Starostowie dożynek: Anna Chabior i Tomasz Ślezak, wręczyli marszałkowi Adamowi Jarubasowi 
dożynkowy bochen chleba.
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W konkursie ,,Piękna i bezpieczna zagroda - przyjazna środowisku”, 
zwyciężyło gospodarstwo Renaty i Piotra Kuźniów z Żabca, 

w gminie Pacanów. Nagrodą był czek od marszałka województwa 
świętokrzyskiego, na kwotę 2 tys. zł. 

Nie zabrakło występów zespołów folklorystycznych.
Gwiazdą wieczoru była Shazza, której niemal każda piosenka była 

nagradzana gromkimi brawami.

,,Święto Śliwki” w Szydłowie rozpoczęto od mszy świętej w kościele pw. 
św. Władysława, którą odprawił proboszcz parafii ks. Ryszard Piwowarczyk. 

Starostami tegorocznego święta byli: Izabela Kaniszewska i Rafał Cecot. 

Jedno ze stoisk oferujące wypieki ze śliwkami. 
Koncerty przyciągnęły na dziedziniec szydłowskiej twierdzy wielu turystów oraz 

lokalnych mieszkańców. 

Część artystyczną - ,,Korowód dożynkowy”, rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP 
z Krasocina. 

Jak co roku, tak i tym razem w Szy-
dłowie odbyło się Święto Śliwki. 

Dwudniową imprezę rozpoczęto 4 
sierpnia br. od występów wokalnych, swoje 
przeboje zaśpiewali, m.in: Dj. Tomi, Maxel, 
Verba i Czadoman. Oficjalnie otwarcie, w 
dniu 5 sierpnia, odbyło się w uroczystej at-
mosferze nabożeństwa odprawionego w 
kościele parafialnym pw. św. Władysława w 
Szydłowie. 

Następnie wszyscy uczestnicy Święta 
Śliwki udali się na dziedziniec zamkowy, 
gdzie odbyła się dalsza część tego wydarze-
nia. Impreza, promująca szydłowski specjał, 
przyciągnęła wielu turystów, dla których 
organizatorzy przewidzieli różnorodne 
atrakcje. Wśród nich były, m.in.: degustacja 
przetworów ze śliwek, koncerty w rytmie 

Święto Śliwki już za nami
disco oraz rock. Na 
plenerowej scenie za-
prezentowały się tacy 
wokaliści i zespoły, 
jak: Casandra, Effect 
oraz Mario Bischin. 

Starostami tego-
rocznego święta byli: 
Izabela Kaniszewska 
i Rafał Cecot. Patro-
nat honorowy nad 
21 Świętem Śliwki w 
Szydłowie objęli: wo-
jewoda świętokrzyski 
Agata Wojtyszek, marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz staro-

sta staszowski Michał Skotnicki. 
Tekst: Michał Skrętek. Foto: Piotr Walczak 
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Mołdawianie w powiecie staszowskim

W 100-lecie Państwowości Ukrainy

Na zaproszenie Rady i Zarządu 
Powiatu w Staszowie, w środę 18 
lipca br., na tygodniowy pobyt do 
Staszowa, przyjechała 40-osobowa 
orkiestra dziecięco-młodzieżowa z 
powiatu Dondiuszany w Republice 
Mołdawii.

Młodzi mołdawscy muzycy gościli 
już na ziemi staszowskiej, w sierpniu 
2016 roku, i wystąpili, m.in. w czasie 
Dożynek Powiatu Staszowskiego i 
Święta Śliwki w Szydłowie. Tym razem 
zagrali w sobotę 21 lipca w Szydłowie, 
w czasie obchodów ,,20-lecia Woje-
wództwa Świętokrzyskiego”, a także 

Mołdawian powitał w Staszowie starosta Michał Skotnicki. Pierwszy koncert zaraz po przyjeździe.

Kosz kwiatów w barwach narodowych Ukrainy, przekazany 
przez naczelnika Jana Mazankę, przygotowała jedna z kwiaciarni 
staszowskich. Gości witali: ambasador Ukrainy Andrij Deszczycia 

z małżonką Iryną, radca–minister Wasyl Zwarych i inni wysocy rangą 
dyplomaci Ambasady.

Przemawia minister spraw zagranicznych RP Jacek Czaputowicz. 
Wcześniej oficjalne przemówienia wygłosił ambasador nadzwyczajny 

i pełnomocny Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia.

W czasie spotkania, od lewej: naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą w Starostwie 
staszowskim Jan Mazanka, przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka, wicestarosta 

rawski Jacek Otulak, ambasador Ukrainy w Polsce w poprzedniej kadencji Markijan Malskyj, 
ambasador Andrij Deszczycia i radca-minister w Ambasadzie Ukrainy Volodymyr Bachynsky.

W  poniedziałek, 10 września br., 
w Warszawie, odbyło się uroczyste spo-
tkanie poświęcone obchodom 100-lecia 
państwowości Ukrainy, połączone z 27. 
rocznicą uzyskania niepodległości.

Spotkanie rozpoczęto odegraniem 
hymnów państwowych Ukrainy i  Polski, 
po czym oficjalne przemówienie wygłosił 
ambasador nadzwyczajny i  pełnomocny 
Ukrainy w  Polsce Andrij Deszczycia. Na-
stępnie głos zabrał minister spraw zagra-
nicznych RP Jacek Czaputowicz. W  oby-
dwu przemówieniach poruszono histo-
ryczne i  aktualne aspekty w  stosunkach 
między obydwoma krajami. 

dowego, powołano szereg placówek 
dyplomatycznych, również na tere-
nie Polski. Zbrojna interwencja Rosji 
bolszewickiej, jak również konflikt 
zbrojny polsko-ukraiński, trwający 
od listopada 1918 roku do czerwca 
1919 roku, położył kres dążeniom 
Ukraińców do utworzenia niepodle-
głego państwa. 

Uroczystość 100-lecia państwo-
wości Ukrainy i  27. rocznicy uzy-
skania niepodległości, odbyła się 
w  Łazienkach Królewskich, w  od-
restaurowanej ,,Starej Oranżerii”. 
Wśród zaproszonych gości, z  racji 

Ukraińcy, podobnie jak Polacy, u schył-
ku I wojny światowej, próbowali stworzyć 
niezależne państwo. W  dniu 22 stycznia 
1918 roku Ukraińska Centralna Rada w Ki-
jowie, uroczyście proklamowała niepodle-
głość Ukraińskiej Republiki Ludowej, która 
stała się podmiotem prawa międzynaro-

wieloletniej współpracy z Ukrainą, znaleźli 
się przedstawiciele 2 powiatów: starostę 
staszowskiego Michała Skotnickiego re-
prezentował naczelnik Wydziału Promocji 
i  Współpracy z  Zagranicą Jan Mazanka, 
a  władze powiatu rawskiego: przewodni-
cząca Rady Powiatu Maria Charążka i  wi-

cestarosta rawski Jacek Otulak. Spotkanie 
zakończono koncertem artystów z  Polski 
i Ukrainy, którzy zaprezentowali kilka po-
pularnych w  obydwu krajach utworów 
w nowej aranżacji. 

Tekst: Jan Mazanka
Foto: arch. Starostwa
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Mołdawianie w muzeum Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego.

Mołdawianie pozostawili na pamiątkę wspaniałe obrazy i muzykę, którą pięknie i często grali na ziemi staszowskiej.

Dyrektor Izydor Grabowski wręczył puchary zwycięzcom konkursu strzeleckiego 
rozegranego na strzelnicy Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego.

Zwiedzanie powiatu staszowskiego rozpoczęto od Kurozwęk.

dzień później w Smerdynie, w niedzie-
lę 22 lipca, podczas uroczystości 90-le-
cia tamtejszej jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Wszędzie wzbudzili 
szczery podziw wśród licznie zgro-
madzonej publiczności, która miała 
okazję poznać choć trochę mołdaw-
ską muzykę i piękno jej wykonania 
przez młodych artystów. Oprócz tego 
mołdawscy goście zobaczyli zabytki i 
atrakcje powiatu staszowskiego, m.in. 
Kurozwęki z hodowlą bizonów i śre-
dniowieczny Szydłów. Natomiast w 
programie dłuższych wycieczek zna-
lazły się wyjazdy do: Kielc, na Święty 
Krzyż i do Krakowa. Mołdawianie, w 
ramach relaksu po całodniowym tru-
dzie, korzystali z pływalni Powiatowe-
go Centrum Sportowego.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Śp. Henryk Miśkiewicz, od 1956 roku, był cenionym i zasłużonym działaczem sportowym.  
W latach: 1967-1997 był prezesem LZS przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu w gminie Bogoria, 

a w latach: 1982-1989 był prezesem Rady Gminnej LZS w Bogorii.

Śp. Henryk Miśkiewicz, w latach 1988-2000, był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej LZS 
w Warszawie, jak również, od 2000 roku, członkiem Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS.

Od 1999 roku, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 
Powiatowego Zrzeszenia LZS w Staszowie.

Śp. Henryk Miśkiewicz był organizatorem Wojewódzkich Zimowych Igrzysk LZS, które od 2000 r., 
odbywały się w Staszowie oraz współorganizatorem i inicjatorem wielu wydarzeń 

o charakterze sportowym, m.in.: biegów barbórkowych, biegów dla upamiętnienia 
śp. ks. Romana Kotlarza, rozgrywek w piłkę nożną, turniejów piłkarskich, memoriałów, 

zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży.

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek niezwykle skromny, 
o wyjątkowej kulturze osobistej, zasłużony działacz sportowy, który w sposób szczególny 

poświęcał się w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Cześć Jego Pamięci!

Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie
Pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych Powiatu Staszowskiego.

Pogrzeb śp. Henryka Miśkiewicza odbył się we wtorek 4 września, mszę świętą 
pogrzebową w kościele pw. św. Barbary odprawił proboszcz ks. kan. Edward Zieliński. Przyjaciele i znajomi śp. Henryka Miśkiewicza.

Z głębokim żalem informujemy,
że w wieku 79 lat zmarł 

śp. Henryk Miśkiewicz
wieloletni zasłużony działacz Powiatowego Zrzeszenia 

Ludowych Zespołów Sportowych w Staszowie.

Małżonce Marii, Córkom: Iwonie, Ewie, Beacie z Rodzinami, 
a także Przyjaciołom i Znajomym Zmarłego
składamy najszczersze wyrazy współczucia.
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Podczas podpisywania umowy, od lewej: naczelnik jednostki OSP w Pieczonogach Marcin Sojka, prezes Zarządu Gminnego OSP 
w Oleśnicy Adam Siekierski, skarbnik gminy Urszula Wójcicka, wójt Leszek Juda, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego 

Marek Szczepanik, zastępca prezesa OSP Pieczonogi Wiesław Grembosz, gospodarz jednostki Tadeusz Marciniec i prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie starosta Michał Skotnicki. 

Boisko poświęcił proboszcz parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP w Kurozwękach ks. kan. 

Andrzej Bąk. Piłki od starosty Michała Skotnickiego dla 3 najlepszych drużyn turnieju.

Samochód dla OSP  
w Pieczonogach

Nowe boisko w Kurozwękach

W dniu 22 sierpnia br. w Urzędzie 
Gminy Oleśnica, wicemarszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego Marek 
Szczepanik podpisał z wójtem gminy 
Leszkiem Judą umowę na dofinanso-
wanie kwotą 30 tys. zł zakupu śred-
niego samochodu pożarniczego dla 
jednostki Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Pieczonogach.

Jak stwierdzili obecni na podpisaniu 
umowy druhowie OSP z 
Pieczonóg, średni samo-
chód będzie niezwykle 
pomocny w różnych ak-
cjach w których uczest-
niczą, a także techniczne 
wzmocnienie jednostki 
umożliwi jej włączenie 
do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. 
Dziękując za wsparcie 
zakupu przez Urząd Mar-
szałkowski w Kielcach, 
druhowie podziękowa-
li także obecnemu na 
spotkaniu staroście sta-

szowskiemu Michałowi Skotnickiemu 
za finansowe wspieranie przez Zarząd 
Powiatu w Staszowie zakupu sprzętu 
pożarniczego i umundurowanie. Dofi-
nansowanie ze strony powiatu działań 

na rzecz podnoszenia zdolności bojowej 
jednostek OSP dotyczy wszystkich gmin 
ziemi staszowskiej i od lat stało się trady-
cją kontynuowaną każdego roku.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W czwartek, 27 września br., uroczy-
ście oddano do użytku boisko sportowe 
przy Szkole Podstawowej im. Stefana 
Żeromskiego w Kurozwękach. Pomimo 
chłodnej aury na boisku przed częścią 
oficjalną rozegrano turniej piłkarski 
pomiędzy reprezentacjami szkół pod-
stawowych z terenu gminy Staszów. 

Przybyłych na uroczystość gości po-
witała dyrektor szkoły Marzanna Tompo-
rowska, po czym proboszcz parafii pw. 

Wniebowzięcia NMP w Kurozwękach ks. 
kan. Andrzej Bąk poświęcił boisko. W czę-
ści artystycznej uroczystości, w układach 
tanecznych zaprezentowały się uczennice 
szkoły podstawowej w Kurozwękach oraz 
grupy przedszkolne. Podczas uroczystości 
wręczono puchary dla drużyn piłkarskich, 
które zajęły trzy pierwsze miejsca w roze-
granym turnieju. Puchary wręczali: staro-
sta staszowski Michał Skotnicki, burmistrz 
miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć oraz 
radny sejmiku województwa świętokrzy-

skiego Marek Strzała. Obecni na uroczy-
stości goście mieli okazję wypróbować 
nowo oddane boisko strzelając piłką do 
bramki. Obecny na uroczystości starosta 
staszowski Michał Skotnicki podziękował 
za możliwość udziału w tym ważnym dla 
szkoły wydarzeniu, życzył młodym spor-
towcom sukcesów sportowych a druży-
nom piłkarskim wręczył 3 piłki, na pamiąt-
kę udziału w turnieju, jaki rozegrano przed 
otwarciem boisk.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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95-lecie OSP w Koniemłotach 

Wśród zaproszonych gości byli, m.in: wi-
cewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkow-
ski, członek Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego Marek Szczepanik, radna Sejmiku 
Województwa Ewelina Bień, prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w 
Staszowie, starosta staszowski Michał Skot-
nicki oraz zastępca komendanta powiatowe-
go PSP w Staszowie mł. bryg. Grzegorz Rajca.

Obchody rozpoczęto mszą świętą w 
intencji druhów z Koniemłotów, którą od-
prawili: proboszcz parafii w Koniemłotach  

W dniu 15 lipca br. odbył się uroczysty jubileusz 95. rocznicy utworzenia jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach, w gminie Staszów. 

Poczty sztandarowe przed strażnicą OSP w Koniemłotach. 

ks. dr Michał Łukasik oraz ks. Wacław Ha-
pak – przedstawiciel kapelana strażaków. 
Następnie wszyscy obecni przeszli na plac 
przed strażnicą w Koniemłotach, gdzie do-
wódca uroczystości druh Piotr Konefał złożył 
wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku 
OSP RP Bolesławowi Gradzińskiemu meldu-
nek o gotowości do rozpoczęcia obchodów. 
Wszystkich zebranych serdecznie przywitał 
prezes OSP w Koniemłotach druh Roman 
Myśliwiec, następnie sekretarz Zarządu OSP 
w Koniemłotach, sołtys miejscowości druh 

Robert Widanka przedstawił rys historyczny 
jednostki. 

Kulminacją obchodów było odsłonię-
cie okolicznościowej tablicy oraz wręczenie 
odznaczeń państwowych, medali i odznak. 
Medal honorowy im. Bolesława Chomicza 
otrzymał druh Kazimierz Myśliwiec, który 
wraz z druhem Robertem Widanką otrzymał 
także „Srebrny Krzyż Zasługi w działalności 
na rzecz ochrony przeciwpożarowej”. Na-
stępnie rozdano medal ,,Za zasługi dla po-
żarnictwa”, złoty medal otrzymali druhowie: 
Kamil Imas, Paweł Widanka, Krzysztof Gibała, 
srebrny medal otrzymali druhowie: Tomasz 
Jastrząb, Henryk Piechociński, Zbigniew 
Dziuba, natomiast medal brązowy otrzy-
mali: Łukasz Garczewski, Łukasz Urban, Ma-
teusz Jastrząb, Janusz Domagała, Damian 
Domagała oraz Mieczysław Gibała. Odzna-
kę „Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie: 
Tomasz Gajos, Wojciech Witek oraz Norbert 
Kobiałka. Odznaki „Za wysługę lat” otrzyma-
li: Mieczysław Król „za 70 lat” oraz Czesław 
Karaś „za 55 lat” w OSP. Uroczystość zakoń-
czyły wpisy do księgi pamiątkowej, wbijanie 
okolicznościowych gwoździ oraz występy 
artystyczne.

 Tekst i foto: Michał Skrętek 

Wśród zaproszonych gości byli, m.in.: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki, wicewojewoda świętokrzyski 
Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik 

i radna Sejmiku Województwa Ewelina Bień. 

Odsłonięcia tablicy upamiętniającej uroczystość dokonali: druh Mieczysław 
Król, dyrektor Hut Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka Bogdan Łabno 

oraz prezes OSP w Koniemłotach Roman Myśliwiec. 

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta 
staszowski Michał Skotnicki oraz przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian 

Sierant przekazali prezesowi Romanowi Myśliwcowi okolicznościowy grawerton. 
Medale i odznaki wręczył, m.in. prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP 

RP w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki.
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90 lat jednostki OSP 
w Kłodzie

Zaproszeni goście, samorządowcy oraz druhowie Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. 

Medale wręcza członek Zarządu Głównego Związku OSP RP Bolesław Gradziński, prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki i komendant powiatowy PSP 

w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz.

Odznakami 
,,Strażak Wzorowy” 

wyróżniono 7 
młodych druhów 

jednostki OSP Kłoda.

Prezes Zarządu 
Oddziału 

Powiatowego 
Związku OSP RP 

w Staszowie, starosta 
staszowski Michał 
Skotnicki odznacza 

druha Jakuba 
Wątrobę odznaką 

,,Strażak Wzorowy”.
Flagę państwową wciągnięto na maszt przy 

dźwiękach ,,Mazurka Dąbrowskiego”.

W sobotę, 21 lipca br. w Kłodzie, 
odbyły się uroczystości 90-lecia utwo-
rzenia tamtejszej jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Tradycyjnie 
rozpoczęto mszą świętą koncelebro-
waną przez ks. kan. Wiesława Kowa-
lewskiego z Pustelni Pokamedulskiej 
w Rytwianach i ks. Leszka Pitucha - 
proboszcza parafii pw. św. Maksymi-
liana Kolbe w Rytwianach. 

Jak każe tradycja, po wciągnięciu 
flagi państwowej na maszt i odegra-
niu hymnu, odczytano rys historyczny 
jednostki. Obchody były także okazją 
do uhonorowania zasłużonych druhów 
medalami ,,Za zasługi dla pożarnictwa”, 
a także odznakami ,,Strażak Wzorowy”. 
Medale złote otrzymali następujący 
druhowie: Andrzej Bryk, Mirosław Wró-
blewski, Ryszard Lampart i Roman Maj, 
medale srebrne: Krzysztof Maćkowski, 
Damian Noga, Andrzej Żyła i Robert Wy-
razik, a medale brązowe: Dariusz Sojda i 
Grzegorz Kazimierski. Odznakę ,,Strażak 
Wzorowy” otrzymało siedmiu druhów: 
Michał Łukaszek, Kamil Bełchowski, Rafał 
Widanka, Wojciech Wróblewski, Jakub 
Wątroba, Grzegorz Sojda i Damian Gaj. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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90 lat OSP w Smerdynie
W słoneczną niedzielę, 22 lipca br., druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Smerdynie, wraz z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami sołectwa obchodzi-
li 90. rocznicę utworzenia jednostki. W uroczystości udział wzięło 13 pocztów 
sztandarowych jednostek OSP z terenu miasta i gminy Staszów.

Rozpoczęto od wprowadzenia na 
plac przed strażnicą pocztów sztan-
darowych, przez dowódcę uroczysto-
ści komendanta miejsko-gminnego w 
Staszowie druha Grzegorza Kwietniew-
skiego, po czym, przy dźwiękach hymnu 

Dowódca uroczystości, komendant miejsko-gminny OSP w Staszowie Grzegorz Kwietniewski złożył meldunek członkowi 
Zarządu Głównego Związku OSP RP Bolesławowi Gradzińskiemu, o gotowości do rozpoczęcia obchodów.

Zaproszonych gości, druhów strażaków i mieszkańców 
sołectwa oraz okolicznych miejscowości, powitał prezes 
jednostki, radny powiatu staszowskiego Adam Kowal. 

Mszę świętą w intencji druhów strażaków odprawił 
i homilię wygłosił proboszcz parafii w Wiązownicy  

ks. kan. Wiesław Opiat. 

Historię powstania jednostki i jej działalność na 
przestrzeni 90 lat, odczytał wiceprezes  

Wiesław Kaczmarczyk.

 Listę osób odznaczonych medalami ,,Za zasługi dla 
pożarnictwa” odczytał sekretarz Zarządu Oddziału 

Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie  
druh Mieczysław Madej.

Medale wręcza członek Zarządu Głównego Związku OSP RP Bolesław Gradziński i prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki.

państwowego wciągnięto biało-czer-
woną flagę na maszt. Zaproszonych go-
ści, druhów strażaków i mieszkańców 
sołectwa oraz okolicznych miejscowo-
ści, powitał prezes jednostki, radny po-
wiatu staszowskiego Adam Kowal. Po 

zakończeniu liturgii, historię powstania 
jednostki i jej działalność na przestrze-
ni 90 lat, odczytał wiceprezes Wiesław 
Kaczmarczyk, po czym zasłużone dla 
jednostki osoby oraz druhów uhonoro-
wano medalami ,,Za zasługi dla pożar-
nictwa”. Medal złoty otrzymali: Marianna 
Skowron, Beata Gajek-Dyl, Andrzej Irek, 
Roman Skowron i Stanisław Pyrek, me-
dal srebrny: Andrzej Gajek, Adam Kowal 
i Tomasz Dyl, natomiast medalem brą-
zowym wyróżniono: Rafała Szostaka, 
Artura Walczyka i Leszka Korytnickiego. 
Przygotowano także pamiątkowe pu-
chary z okazji 90-lecia jednostki OSP w 
Smerdynie, które zasłużonym osobom 
wręczyli: prezes Adam Kowal, wicepre-
zes Wiesław Kaczmarczyk gospodarz 
Leszek Korytnicki. Uroczystości zakoń-
czono strażackim obiadem, koncertami 
i zabawą taneczną. Miłą niespodzianką 
dla uczestników jubileuszu był koncert 
orkiestry dętej z Dondiusznów w Repu-
blice Mołdawii, która gościła w powiecie 
staszowskim na zaproszenie starosty Mi-
chała Skotnickiego i przewodniczącego 
Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Pro-
mocji w Radzie Powiatu Adama Kowala 
– prezesa jednostki OSP w Smerdynie.

Tekst i foto: Jan Mazanka 
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W sumie medalami złotymi, srebrnymi i brązowymi ,,Za zasługi dla 
pożarnictwa” uhonorowano 11 osób w tym 9 druhów strażaków.

Pucharami uhonorowano 5 pań.

Wicemarszałek Marek Szczepanik przekazał od władz 
województwa świętokrzyskiego pisemne gratulacje z okazji 

90-lecia jednostki OSP w Smerdynie.

 Gratulacje i życzenia składa radna Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego Ewelina Bień.

Starosta staszowski Michał Skotnicki i przewodniczący Rady 
Powiatu Damian Sierant przekazali dla jednostki OSP w Smerdynie 

pamiątkowy grawerton.

List gratulacyjny prezesowi Adamowi Kowalowi 
przekazuje komendant powiatowy PSP w Staszowie 

bryg. Rafał Gajewicz.

Zasłużeni we współpracy z jednostką OSP Smerdyna, otrzymali pamiątkowe puchary, które wręczyli: prezes 
Adam Kowal, wiceprezes Wiesław Kaczmarczyk gospodarz Leszek Korytnicki.

Prezentem od dyr. Szkoły Podstawowej w Smerdynie Lidii Chwały, 
była księga pamiątkowa dla jednostki.

 Po zakończeniu wręczania medali ,,Za zasługi dla pożarnictwa”.
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Gra młodzieżowa orkiestra dęta z Dondiuszanów w Mołdawii.

Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu koncertu. 

Dowódca uroczystości, komendant miejsko-gminny OSP w Staszowie Grzegorz Kwietniewski, składa meldunek o 
gotowości do przeprowadzenia uroczystości. Meldunek odbiera prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki.

60-lecie z nadaniem sztandaru
W dniu 8 września br., w Czernicy, 

odbyły się uroczystości 60-lecia OSP, 
połączone z nadaniem jednostce sztan-
daru. 

Po uroczystym wciągnięciu biało-
-czerwonej flagi na maszt oraz odegra-
niu hymnu państwowego, mszę świętą 
w intencji strażaków, odprawił ks. Janusz 
Dudek, wikariusz parafii Wniebowzięcia 
NMP w Kurozwękach, który dokonał także 
poświęcenia sztandaru, ufundowanego 
przez prezesa Hut Szkła Gospodarczego 
Tadeusza Wrześniaka. Po zakończeniu 
liturgii, przedstawiono rys historyczny 
jednostki, po czym przystąpiono do aktu 
nadania sztandaru i wręczenia odznaczeń. 
Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowe-
go Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w Staszowie, staroście staszow-
skiemu Michałowi Skotnickiemu, sztandar 
przekazał pełnomocnik fundatora dyr. Ja-
cek Jaworski. Następnie sztandar, z rąk pre-
zesa Michała Skotnickiego, odebrał prezes 
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Dyrektor Jacek Jaworski, reprezentujący 
fundatora sztandaru prezesa Tadeusza 

Wrześniaka, przekazuje sztandar staroście 
staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu - 
prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego 

Związku OSP RP w Staszowie.

Medale ,,Za zasługi dla pożarnictwa”, wręczał prezes 
powiatowy OSP, starosta staszowski Michał Skotnicki.

 Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki, 
odznaczył sztandar srebrnym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”. Okolicznościowy grawerton dla OSP Czernica.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Staszowie, starosta 

staszowski Michał Skotnicki, przekazuje 
sztandar w ręce prezesa OSP Czernica 

Andrzeja Muchy. Sztandar przejmują druhowie z jednostki OSP Czernica.

Sztandar poświęcił ks. Janusz Dudek.

OSP Czernica Andrzej Mucha. Po przejęciu 
sztandaru przez druhów jednostki, pre-
zes Michał Skotnicki odznaczył sztandar 
srebrnym medalem ,,Za zasługi dla po-
żarnictwa”. Podczas uroczystości druhom 
i druhnom z OSP Czernica, wręczono od-
znaczenia i wyróżnienia. W imieniu Rady i 
Zarządu Powiatu Staszowskiego, życzenia 
strażakom złożył i okolicznościowy gra-
werton przekazał, starosta staszowski, 
prezes powiatowy OSP Michał Skotnicki, 
życząc druhom ochotnikom zadowolenia 
ze służby i niesienia pomocy potrzebują-
cym. Uroczystość zakończono wpisami do 
księgi pamiątkowej i wbijaniem gwoździ.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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W dniu 1 września br. w Zrębinie, 
gmina Połaniec, odbyły się uroczysto-
ści poświęcenia sztandaru oraz straż-
nicy dla miejscowej jednostki OSP. 

Rozpoczęto od złożenia przez ko-
mendanta Miejsko-Gminnego OSP w 
Połańcu Mieczysława Ścisłowskiego, 
meldunku o gotowości do przepro-
wadzenia uroczystości, który odebrał 
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Staszowie, starosta staszowski Mi-
chał Skotnicki.

Po uroczystym wciągnięciu flagi pań-
stwowej na maszt oraz odegraniu hym-
nu państwowego, mszę świętą odprawił 
ks. Wojciech Marzec - wikariusz parafii 
św. Marcina w Połańcu.

Po zakończeniu liturgii, przedstawio-
no rys historyczny jednostki, po czym 
dokonano aktu poświęcenia sztandaru 
oraz strażnicy OSP Zrębin. Następnie 
wręczono odznaczenia i wyróżnienia dla 
zasłużonych strażaków, w tym: Złotego 
Znaku Związku OSP RP, jakim uhonoro-
wano druha Mariana Chmielowca. Od-
znaczenia wręczali: wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP w Kielcach druh Ireneusz Żak, prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Staszowie, starosta Michał Skotnicki, 
prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP 
RP w Połańcu druh Stanisław Walczyk 
oraz sekretarz Zarządu Oddziału Powia-
towego OSP RP w Staszowie druh Mie-
czysław Madej. W imieniu Rady i Zarządu 

Sztandar dla OSP w Zrębinie

Dowódca uroczystości komendant Miejsko-Gminny OSP w Połańcu Mieczysław Ścisłowski składa meldunek o gotowości 
do przeprowadzenia uroczystości, który odbiera prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Staszowie,  

starosta Michał Skotnicki.

Przemarsz przed pocztami sztandarowymi.

Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druh Ireneusz Żak, 
przekazuje poświęcony sztandar na ręce prezesa OSP w Zrębinie Tadeusza Godzwona.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie, starosta Michał 
Skotnicki przecina wstęgę podczas otwarcia strażnicy.

Powiatu Staszowskiego życzenia straża-
kom złożył i okolicznościowy grawerton 
przekazał starosta staszowski Michał 
Skotnicki, życząc druhom ochotnikom 
zadowolenia ze służby i niesienia pomo-

cy potrzebującym.
Uroczystość zakończono defiladą 

pocztów sztandarowych oraz wpisami 
do księgi pamiątkowej.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Podniosłym momentem było wręczenie druhowi Marianowi Chmielowcowi Złotego Znaku Związku OSP RP, nadawaną przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Starosta staszowski Michał Skotnicki gratuluje druchowi 
Marianowi Chmielowcowi otrzymania 

Złotego Znaku Związku OSP RP

Życzenia składa prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Staszowie, 

starosta staszowski Michał Skotnicki. 

Słowa uznania dla druhów i mieszkańców Zrębina za 
zorganizowanie uroczystości, skierował wiceprezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 

w Kielcach druh Ireneusz Żak.

Obradował Powiatowy SZS 

Starosta Michał Skotnicki, dziękując za dotychczasowe zaangażowanie, życzył wszystkim uczestnikom zebrania dalszych 
sukcesów sportowych. Z lewej, prowadzący zebranie przewodniczący PSZS Jacek Więckowski. 

W dniu 12 września br., w Staro-
stwie staszowskim, odbyło się zebra-
nie Powiatowego Szkolnego Związ-
ku Sportowego w Staszowie. Pro-
wadzący zebranie, przewodniczący 
PSZS Jacek Więckowski, przedstawił 
sprawozdanie z realizacji imprez 
sportowych, a także podsumował 
wojewódzką rywalizację sportową i 
przedstawił ranking szkół, za minio-
ny rok szkolny 2017/2018.

W tymże roku, Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy w Staszowie, zor-
ganizował łącznie 35 zawodów spor-
towych, w których udział wzięło 2 268 
osób. Poza imprezami powiatowymi, 
staszowski PSZS był również organi-
zatorem 9 wydarzeń sportowych na 
szczeblu półfinałów wojewódzkich 
oraz 5 finałów wojewódzkich igrzysk 
dzieci i młodzieży szkolnej. W dalszej 

części zebrania, ustalono powiato-
wy kalendarz imprez sportowych dla 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych, na rok szkolny 
2018/2019.

Tekst i foto: Michał Skrętek
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O spółce INTESTER 

Fragment Linii Demonstracyjnej na Wydziale Granulacji i Mielenia Siarki 
w Zakładach Chemicznych ,,Siarkopol” Tarnobrzeg, inwestycji jaką 

INTESTER Sp. z o.o. ukończył w maju br.

biorstwie jest nadany 
w tym roku certyfikat 
ISO 9001:2015, nato-
miast Certyfikowany 
System Zarządzania 
Jakością firma po-
siada od 2004 roku. 
W miarę rozwijania 
oferty handlowej 
Spółka pozyskała no-
wych klientów, m.in.: 
Pilkington Automo-
tive Poland, Control Process S.A. Kraków, 
Schneider Electric Polska, Grupa Ożarów 
S.A., Weber Polska Sp. z o.o., Elektromon-
taż Rzeszów S.A., Progress ECO Sp. z o.o. 
S.K.A., Zakłady Chemiczne „Siarkopol” w 
Tarnobrzegu.

Rok 2018 jest szczególny dla firmy. W 
maju br., została zakończona realizacja 
przedsięwzięcia o wartości 30 mln zł dla 
Zakładów Chemicznych Siarkopol sp. z 
o.o. w Tarnobrzegu - Wykonanie Linii De-
monstracyjnej na Wydziale Granulacji i 
Mielenia Siarki w Zakładach Chemicznych 
,,Siarkopol” Tarnobrzeg. INTESTER Sp. z o.o. 
był Generalnym Wykonawcą tej inwesty-
cji. Jest to nowy etap w rozwoju firmy. 

Spółka od 2010 roku, świadczy usługi 
dla Grupy Ożarów S.A. Od połowy 2017 
roku, realizuje projekt budowy silosów do 

cementów żużlowych w zakresie wyko-
nania instalacji elektrycznych oraz central-
nego systemu sterowania. INTESTER Sp. z 
o.o. jest także głównym podwykonawcą in-
westycji o wartości 20 mln zł, realizowanej 
w Starachowicach pn. ,,Wykonanie robót 
budowlanych dla zadania ,,Modernizacja 
części osadowo-biogazowej oczyszczalni 
ścieków w Starachowicach”. Praca w INTE-
STER stała się elementem biografii przy-
najmniej 2 pokoleń mieszkańców powiatu 
staszowskiego. To dzięki staraniom i zaan-
gażowaniu pracowników Firma zawdzię-
cza swoją obecną pozycję, na którą składa 
się trwałe miejsce na rynku, wysoki poziom 
technologiczny, wiedza, umiejętności, do-
świadczenie załogi i perspektywy rozwoju. 

Tekst i foto: Marek Lech, 
Prezes zarządu INTESTER Sp. z o.o.

Z cyklu:
Firmy Ziemii Staszowskiej

Zaproszenie i jubileuszowe przemyślenia absolwentki
w 100-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Absol-
wenci! Szanowni Czytelnicy!

Jako absolwentka tej szkoły, matu-
rzystka z 1958 roku, Jadwiga Duda, Szysz-
ka chciałabym Was wszystkich zachęcić 
do udziału w uroczystościach 100-lecia 
istnienia naszej szkoły. 6 i 7 dzień paź-
dziernika 2018 roku będzie czasem wy-
jątkowym dla całej społeczności Liceum 
i Staszowa.

Każdy jubileusz jest wzruszający i je-
dyny. Ożywia bowiem przeżycia, jakich 
kiedyś doświadczyliśmy. Przywołuje 
przeszłość, tę z najpiękniejszego okresu 
życia – młodości - niepowtarzalnej, nie-
zapomnianej, pełnej marzeń, śmiałych 
pomysłów, emocji i uczuć, przechowywa-
nych później głęboko w sercu i tkliwych 
myślach. Powracamy do nich często. 

100-lecie naszej szkoły jest właśnie ta-
kim specjalnym spotkaniem pokoleń, wy-
jątkową okazją do serdecznych spotkań, z 
których zabierzemy w naszą codzienność, 
w nasze życie - inne doznania, niezna-
ne emocje. One na pewno dodadzą sił i 
dobrej energii, wyciszą, wzbogacą nasze 
działania, nasz indywidualny, wyznaczony 
życiem rodzinnym, zawodowym czy spo-
łecznym - ustalony rytm teraźniejszości. 

Taką nieocenioną okazją do prze-
myśleń nie tylko nad czasem minionym, 
ale może przede wszystkim nad naszą 
teraźniejszością jest, bez wątpienia, spo-
tkanie na uroczystościach 100 lat naszej 
wspólnej szkoły. Skorzystajmy więc z 
tego wyjątkowego, dziejowego momen-
tu w Jej i naszym życiu i poświęćmy te 
dwa październikowe dni na wspomnie-

nia osobliwe, jedyne w swoim wymiarze, 
po prostu… piękne. Wiem, bo uczest-
niczyłam we wszystkich jubileuszach 
staszowskiego ogólniaka. Wiele z tam-
tych chwil szkolnego życia, może nawet 
całych lat (!), zaginęło w przepaściach 
niepamięci, ale … ani „to zdrowie”, ani 
„ta uroda”, ani nawet „te marzenia” i ja-
kieś jeszcze inne, przyziemne powody … 
nie powinny być przeszkodą w przyjęciu 
dla sobie specyficznego leku - ogromnej 
dawki serdeczności w postaci cudow-
nych wspomnień. 

Z pozdrowieniami i szacunkiem. 
Staszów, 17 lipca 2018 r. Jadwiga Szyszka 

Ps. Szczegółowy program obcho-
dów jubileuszu na: www.lo.staszowski.
com oraz na www.staszowski.eu. 

INTESTER Sp. z o.o. w Dobrowie ist-
nieje na polskim rynku od 1997 roku. 
Spółka powstała na bazie Zakładu Au-
tomatyki Informatyki i Telekomuni-
kacji Kopalń i Zakładów Chemicznych 
Siarki „Siarkopol” w Grzybowie. 

W swojej ponad dwudziestoletniej hi-
storii INTESTER Sp. z o.o. z firmy w początko-
wym okresie świadczącej usługi przeważ-
nie dla „Siarkopolu” rozwinął się w prężnie 
działającą na terenie całego kraju firmę, 
dającą pracę ponad 160 pracownikom. 
Zaangażowanie wykwalifikowanej i stałej 
kadry pracowniczej w realizację strategii 
firmy, stało się inspiracją dla Zarządu Spółki 
do podjęcia decyzji o ciągłym rozszerzaniu 
katalogu świadczonych usług w zakresie 
produkcji szaf sterowniczych niskiego i 
średniego napięcia oraz szaf sterowniczych 
do sterowania i wizualizacji procesów tech-
nologicznych, nowoczesnej automatyzacji 
procesów produkcyjnych, relokacji linii pro-
dukcyjnych, wykonywania usług w bran-
ży elektroenergetycznej i mechanicznej. 
Ponad 20 lat doświadczeń to powód do 
zadowolenia. Jeżeli firma utrzymuje się na 
rynku kilkanaście lat, to znaczy, że jest god-
na zaufania, ma wypracowane procedury i 
metody działania. 

Potwierdzeniem wysokich standar-
dów jakości obowiązujących w przedsię-
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Jak co roku, kwiaty przed obeliskiem

Marsz 100-lecia

W dniu 3 września br., kwiaty przed obeliskiem złożyli, od lewej: dyrektor LO w Staszowie Anna Karasińska, 
starosta staszowski Michał Skotnicki i komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski. 

Uczestnicy przed rozpoczęciem marszu w Golejowie. Starosta staszowski Michał Skotnicki podziękował uczniom i nauczycielom za obecność i uczczenie  
100. rocznicy odzyskania niepodległości. Przyjemnego i bezpiecznego marszu życzył nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów Adam Lubera.

Czerwony Krzyż, to część lasu 
w  połowie drogi między Staszowem 
a  Osiekiem, największe miejsce stra-
ceń na ziemi świętokrzyskiej w czasie 
II wojny światowej. Tu w latach: 1940-
1943, Niemcy rozstrzelali co najmniej 
400 Polaków i  900 Rosjan, jeńców - 
żołnierzy Armii Czerwonej.  

O  przywrócenie, po latach zapo-
mnienia, tego tragicznego miejsca do 
świadomości mieszkańców ziemi sta-
szowskiej, zaapelował dwa lata temu 
starosta Michał Skotnicki, przy okazji 
publikacji na łamach kwartalnika ,,Po-
wiat Staszowski” obszernego artykułu 
dotyczącego tej zbrodni. Wtedy też, po 
raz pierwszy po wieloletniej przerwie, 
złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy, 
delegacja powiatu staszowskiego, od-
dała hołd ofiarom hitlerowskich zbrodni 
w Czerwonym Krzyżu. 

Wśród osób pamiętających lata 
wojny, w  szczególności zachowała się 
tragedia związana z  rozstrzelaniem  
uczestników wesela: mężczyzn, kobiet 
i  dzieci, których hitlerowcy przywieźli 
samochodami ciężarowymi zza Wisły. 
Oprócz masowych rozstrzeliwań jeńców 

radzieckich z  obozów w  Sandomierzu 
i  na Świętym Krzyżu, mordowano tu 
także Polaków podejrzewanych o  dzia-
łalność partyzancką oraz ukrywających 
się Żydów. Z  dokumentów Okręgowej 
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w  Kielcach, która w  pierwszych latach 
70-tych ubiegłego stulecia, prowadziła 
śledztwo dotyczące zbrodni w  Czerwo-
nym Krzyżu, ustalono, że pierwsze eg-

zekucje miały tu miejsce już w  drugiej 
połowie 1940 roku. Dokładna liczba 
pomordowanych nie jest możliwa do 
ustalenia, gdyż Niemcy zacierając ślady 
zbrodni, większą część zbiorowych mo-
gił rozkopali a  zwłoki pomordowanych 
spalili, podobnie jak czynili to wszędzie 
tam, gdzie tylko zdążyli przed nacierają-
cymi wojskami Armii Czerwonej.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W czwartek 27 września br., po-
nad 100 uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych powiatu staszowskiego, 
uczciło 100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, masze-
rując lasami golejowskimi na dystan-
sie 25 km. 

Rozpoczęto w Golejowie, po drodze za-
palono znicze przy obeliskach w Wiśniówce 
i na Czerwonym Krzyżu, w miejscach upa-
miętniających rozstrzelanych partyzantów 

oraz jeńców radzieckich. Organizatorem 
wydarzenia było Starostwo Powiatowe w 
Staszowie i Nadleśnictwo Staszów.

Tekst i foto: Jan Mazanka



44 POWIAT STASZOWSKI - nr 72 - wrzesień 2018 r.

Staszowskie eliminacje do Festiwalu 
Seniorów 

W środę 19 września br., w auli Ze-
społu Szkół im. Stanisława Staszica 
w  Staszowie odbyły się, zorganizo-
wane przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego w  Kiel-
cach, eliminacje do I  Świętokrzyskie-
go Festiwalu Seniorów. Zaproszeni 
do rywalizacji seniorzy zmagali się 
w czterech kategoriach: taniec, kaba-
ret/teatr, literatura oraz muzyka. 

Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzy-
mali okolicznościowe dyplomy wraz 
z  podziękowaniami za występ, nato-
miast decyzją jury, do kolejnego etapu 
konkursu zakwalifikowali się: Zespół 
taneczny „Utewianki” Stowarzyszenia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej 
Szkoły Biznesu i  Przedsiębiorczości 
w  Ostrowcu Świętokrzyskim, Talen-
towa Grupa Taneczno-Sportowa ze 
Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych 
Talent przy Staszowskim Ośrodku Kul-
tury, kabaret „Co wy na to?” ze Stowa-
rzyszenia Osiedlowy Klub Aktywnych 
Seniorów w  Ostrowcu Świętokrzyskim, 
kabaret „Czerstwe Babki i  Pierniki” ze 
Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych 

Wszystkich uczestników Festiwalu powitali: radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego, dyr. Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski i starosta staszowski 

Michał Skotnicki.

Eliminacje odbyły się na auli Zespołu Szkół w Staszowie, z lewej: Jury Festiwalu.

Kazimierze Dorosińskiej z Klubu Seniora „Radość Życia” w Staszowie 
gratulowali: wicemarszałek województwa Świętokrzyskiego Marek 

Szczepanik oraz radny Sejmiku Wojewódzkiego, dyrektor ZS w Staszowie 
Izydor Grabowski. 

Zespół Ludowy „Kasztalon” z Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie. 

Talent przy SOK, 
grupa „Metamorfo-
za” z  Klubu Seniora 
„Malwa” z  Osiedlo-
wego Domu Spo-
łecznego w Ostrow-
cu Świętokrzyskim, 
Henryka Jarzewska 
ze Stowarzyszenia 
Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku WSBiP 
w Ostrowcu Święto-
krzyskim, Kazimiera 
Dorosińska z  Klubu 
Seniora „Radość 
Życia” w  Staszowie, 
Zespół Wokalny 
Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w  Opatowie, Zespół Lu-
dowy „Kasztalon” z Gminnego Centrum 
Kultury w Szydłowie, Stanisław Macha-
ła z  Ćmielowa, Maria i  Paweł Żardeccy 
z  Opatowskiego Domu Kultury, Chór 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP 
w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz zespół 
„Szwarszowianki” z  Biblioteki Gminnej 
w Szewnie. 

Tekst i foto: Michał Skrętek
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W lipcu, w czasie udanego wyjazdu do Kopalni Soli w Wieliczce.

Z działalności Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów w Szydłowie 

To już szósty rok naszej działal-
ności, rozpoczęty spotkaniem opłat-
kowym członków i  zaproszonych 
gości. 

Tradycyjnie jak każdego roku, 
w  dniu 8 marca, z  okazji Międzynaro-
dowego Dnia Kobiet zorganizowali-
śmy spotkanie przy kawie i  ciastkach. 
Wszystkie panie obecne na spotkaniu 
otrzymały kwiaty oraz skromne upo-
minki. Nie zabrakło także kwiatów 
i  życzeń od starosty staszowskiego 
Michała Skotnickiego. Po części ofi-
cjalnej odbyło się Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia, na którym 
Zarząd przedstawił sprawozdanie ze 
swej działalności, a  także sprawozda-
nie finansowe za 2017 rok. Udzielono 
Zarządowi absolutorium i  przyjęto 
plan działalności Stowarzyszenia na 
bieżący rok. Już w dniach 12 i 13 maja, 
wspólnie z  Kółkiem Rolniczym w  Szy-
dłowie, zorganizowaliśmy wycieczkę 
do: Szczebrzeszyna, Zamościa i  Lubli-
na, poznając historię, muzea i  zabytki 
tych miast. Następnie, w dniu 18 maja, 
zorganizowaliśmy spotkanie integra-

cyjne, poprzedzające dwutygodniowy 
wyjazd do Ustronia Morskiego, gdzie 
przebywaliśmy: od 9 do 23 czerwca. 
Zwiedziliśmy: Świnoujście, Mielno 
i  słynne ogrody w  Dobrzycy, a  także 
Szczecin z: filharmonią, renesanso-
wym Zamkiem Książąt Pomorskich, 
Wałami Chrobrego. Byliśmy także na 
jednym z  największych cmentarzy 
w Europie. W Mielnie wypoczywało 55 
osób. W dniu 7 lipca zorganizowaliśmy 
wycieczkę do Kopalni Soli Kamiennej 
w Wieliczce – jednego z  największych 
podziemnych muzeów górniczych na 
świecie. Zwiedzaliśmy także Zamek 
Królewski w  Niepołomicach, miejsce 
spotkań z kulturą i  sztuką. Poznaliśmy 
historię rezydencji królewskiej, wspa-
niałe galerie malarskie, rzeźby itp. 

W wycieczce wzięło udział 40 osób. 
Podczas ,,Weekendu Seniora w  Chęci-
nach” bawiło się 23 naszych członków, 

nie zabrakło aktywnych zająć oraz 
wykładów o  zdrowiu. W  dniu 28 lipca 
br, w  remizie OSP Szydłów, obyło się 
spotkanie oraz koncert „Ach Kieleckie 
– Seniorom”, gdzie członkowie Stowa-
rzyszenia oraz niezrzeszeni seniorzy 
miło spędzili czas. Mottem spotkania 
był humor, parodia i śpiew biesiadnych 
piosenek. Kontynuujemy też spotkania 
członków w  plenerze przy grillu, bie-
rzemy udział w  rocznicach i  świętach 
państwowych, organizujemy spotka-
nia opłatkowe, ,,Andrzejki” i  ,,Sylwe-
ster”. Stowarzyszenie nadal działa dość 
prężnie organizując życie kulturalne 
dla swoich 70 członków. Ale mamy też 
problemy, mimo 6-letniej działalności 
nie posiadamy lokalu, do tej pory nie-
udało się z  władzami gminy Szydłów 
dojść do porozumienia w tej sprawie. 

Tekst i foto: 
członkowie SEiR w Szydłowie
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W hołdzie nauczycielom tajnego nauczania
Rozpoczęciu roku szkolnego w  Li-

ceum Ogólnokształcącym w Staszowie 
nadano podniosły charakter, a  to za 
sprawą odsłonięcia tablicy upamięt-
niającej nauczycieli prowadzących 
w  latach okupacji hitlerowskiej tajne 
nauczanie.

Na tablicy, umieszczonej w głównym 
holu szkoły, znalazło się 12 nazwisk: dy-
rektora Stefana Kopczyńskiego – na-
uczyciela geografii, Janiny Gniewczyń-
skiej – sekretarki i bibliotekarki, Romual-
da Grochowskiego – nauczyciela języka 
łacińskiego, Stanisława Mazura – na-
uczyciela historii, księdza Wacława Nad-
grodkiewicza – nauczyciela religii, Marii 
Nowogradzkiej – nauczycielki języka 
polskiego, Jana Ościka – nauczyciela ję-
zyka francuskiego i niemieckiego, Józefa 
Pawłowskiego - nauczyciela matematy-
ki i  fizyki, Jana Skowrona – nauczyciela 

W uroczystości odsłonięcia tablicy udział wzięli: przedstawiciele władz samorządowych powiatu staszowskiego, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie LO, zaproszeni gości.

Tablicę poświęcił proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie ks. kan. Szczepan Janas. Odsłonięcia tablicy, dokonali 
członkowie rodzin nauczycieli prowadzących tajne nauczanie w Staszowie.

Kwiaty przed tablicą złożyli: starosta staszowski Michał Skotnicki i radny 
powiatu Andrzej Kruzel.

Tablica z nazwiskami 12 nauczycieli prowadzących tajne nauczanie w Staszowie, w latach II wojny 
światowej. Wartę przed tablicą pełnili członkowie Związku Strzeleckiego ,,Strzelec” w Staszowie.
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W czasie oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego 
w staszowskim LO przemawia dyr. Anna Karasińska.

Referat na temat tajnego nauczania w Staszowie wygłosił 
nauczyciel historii w LO Mariusz Brudek.

Życzenia uczniom i nauczycielom Liceum, z okazji 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego, składa starosta 

staszowski Michał Skotnicki.

Konspiracyjną działalność dyr. Stefana Kopczyńskiego 
wspominał Wojciech Skowron.

O działalności swojej babci w latach wojny, bibliotekarki 
Janiny Gniewczyńskiej, mówiła wnuczka Jolanta 

Chmurowska. Z lewej, prowadzący spotkanie nauczyciel 
LO Grzegorz Skubera.Swoje lata pracy w Liceum wspominał dyr. Adam Koziński.

Zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie w czasie rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19 w staszowskim Liceum.

Uczniowie LO przedstawili montaż słowno-muzyczny, nawiązujący do 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

plastyki, Franciszka Włodarskiego – na-
uczyciela biologii, Witolda Wolibnera – 
nauczyciela matematyki oraz Stanisława 
Wołoszynowskiego – nauczyciela fizyki 
i chemii. Ceremonię odsłonięcia tablicy, 
w  której brali udział członkowie rodzin 
nauczycieli tajnego nauczania, otworzy-
ła, przybliżając historię konspiracyjne-
go nauczania w  Staszowie, dyrektor LO 
Anna Karasińska. 

Po odsłonięciu tablicy, zapro-
szeni goście, nauczyciele i  ucznio-
wie przeszli do hali sportowej, gdzie 
miała miejsce ceremonia rozpoczę-
cia roku szkolnego 2018/2019. Ofi-
cjalne przemówienie wygłosiła dyr. 
Anna Karasińska, szczególnie ciepło 

witając uczniów klas pierwszych. Po 
przemówieniach zaproszonych gości, 
występem artystycznym uczniów, na-
wiązującym do 79. rocznicy wybuchu 

II wojny światowej, zakończono ce-
remonię rozpoczęcia roku szkolnego 
w staszowskim LO.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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 Staszicówka w Sevilli - praktyki 2018

Uczniowie w Sevilli, z prawej opiekun Mariusz Siłka.

Wątpliwości dotyczące celowości 
praktyk naszych uczniów w Hiszpa-
nii w ramach programu Unii Euro-
pejskiej Erasmus+ zostały rozwiane! 
Praktyki zagraniczne 15 uczniów 
klasy III Technikum odnawialnych 
źródeł energii i mechatroniki, oka-
zały się być prawdziwym sukcesem. 

W dniach: od 9 kwietnia do 4 
maja br., uczniowie Zespołu Szkół w 
Staszowie, przebywali na praktykach 
w Sevilii. Wyjazd, w ramach projektu 
,,Za energią słońca - praktyki zagra-
niczne w dziedzinie odnawialnych 
źródeł energii i mechatroniki”, został 
w całości sfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej. Przygotowania do 
wyjazdu zaczęły się dwa miesiące 
wcześniej. Nauczyciele przedmiotów 
zawodowych: Tomasz Łokieć i Mariusz 
Śledź prowadzili wykłady teoretyczne, 
nauczyciel bibliotekarz Justyna Paster-
nak, za pomocą filmów i prezentacji, 
wprowadzała uczestników w obszar 
geograficzny i kulturowy Andaluzji, 

pedagog Małgorzata Rewaj omawiała 
problemy etyczne i psychologiczne po-
jawiające się podczas takich wyjazdów. 
Uczestnicy brali udział w kursie języka 
angielskiego, na specjalnej platformie 
OLS Erasmus+. Uczestnicy zostali wy-
posażeni w stroje robocze, buty, kaski, 
okulary ochronne i rękawce. Aby wyeli-
minować barierę językową dostali roz-
mówki polsko-hiszpańskie. Organiza-
cja przyjmująca ,,EUROMIND” zorgani-
zowała odpowiednie miejsca praktyk, 
warunki zakwaterowania i wyżywienia, 
kurs języka hiszpańskiego, pomogła 
kupić bilety lotnicze. Grupa dziewięciu 
uczniów z Technikum Odnawialnych 
Źródeł Energii, nabyła wiedzę w obsza-
rze powstania domu solarnego, zaczy-
nając od projektowania elementów w 
AutoCAD, do własnoręcznego łączenia 
tych elementów w całość i budowy 
domu solarnego. Uczniom, w utrwale-
niu nabytej wiedzy, pomagały prowa-
dzone przez mentorów hiszpańskich 
wizyty techniczne. Całość grupy odby-

wała praktyki w centrum nauki prak-
tycznej SAFA Nuestra Seniora de los 
Reyes. Grupa sześciu uczniów mecha-
troników, odbywała staże w różnych 
zakładach w Sevilli i okolicach. Uczest-
nicy pracowali razem z pracownikami 
hiszpańskimi i wykazali się wysokim 
poziomem wiedzy teoretycznej i prak-
tycznej oraz zaangażowaniem, gdyż 
nie raz wykonywali kilka dziennych 
norm przy wysokiej jakości pracy. Prak-
tykanci zdobyli kolejne doświadczenie 
w dziedzinie ślusarstwa oraz obsługi 
maszyn CNC (tokarki automatyczne), 
w programowaniu, obróbce stali, ob-
słudze maszyn półautomatycznych 
i manualnych. Osiągnięcia naszych 
uczniów zostały ocenione zgodnie z 
międzynarodowym systemem ECVET. 
Przełożeni uczestników wysoko ocenili 
nabyte przez nich umiejętności. 

Po godzinach pracy oraz w dniach 
wolnych, praktykanci spędzali czas 
zwiedzając zabytki Sevilli i okolic, 
bawili się podczas święta La Feria 
de Abril, spędzali czas nad oceanem 
Atlantyckim, poznawali ludzi z róż-
nych zakątków kuli ziemskiej. Mówili 
we wszystkich językach które znają i w 
języku, którego się nauczyli, w języku 
gospodarzy - po hiszpańsku.

Tekst i foto: Tatiana Cebula.
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To nasz świat… 

Takimi prostymi słowami dziewięt-
nastowieczny poeta oddał hołd i cześć 
Matce Bożej – świętej Rodzicielce, dla 
której w dniu 8 września 2018 roku, w 
sulisławskiej świątyni, ks. biskup Krzysz-
tof Nitkiewicz poświęcił złote korony 
i sukienkę jako dowód wdzięczności i 
miłości Ludu Bożego za doznane łaski 
od Matki Odkupiciela. Pomysł odtwo-
rzenia koron, wiernych kopii tamtych 
z 1913 roku, powstał w roku 2016. Za-
rząd Stowarzyszenia, po uzgodnieniu z 

Doniosła uroczystość w Sulisławicach 
„Twój jest obraz, jak zwierciadło,

 Promieniste, choć w ukryciu;
 Światło Boże gdy nań padło,

 Nam odsyłasz je w odbiciu”
(-) Wiktor Gomulicki

Złote korony i sukienkę Matki Bożej Sulisławskiej, w darach ołtarza przekazali, od lewej: 
Edward Anioł - wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Sanktuarium Maryjnego w 

Sulisławicach, Tadeusz Wrześniak – właściciel Hut Szkła Gospodarczego i Kazimierz Szostak - 
prezes Stowarzyszenia. 

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

kustoszem sanktuarium, ojcem Arturem 
Traczewskim podjął decyzję i przystąpił 
do zbiórki złota na wykonanie precjozów, 
jako daru życzliwych serc wiernych nie 
tylko Diecezji Sandomierskiej, ale niemal 
całej Polski.

Projekt, jako wiarygodny z orygina-
łami, uznała i zatwierdziła pani Lidia Ku-
ftówna, profesor Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie, a w 2017 roku JE biskup 
Krzysztof Nitkiewicz wyraził zgodę na 
prace przy odtworzeniu koron i nowej su-
kienki. Korony przygotowała firma Magia 
Złotnicza Krzysztof Buła i Krzysztof Ziem-
ba z Krakowa. Sukienkę dla Matki Suli-
sławskiej wykonał pan Tadeusz Rybski, 80 
– letni artysta z Krakowa, zwany krawcem 

Matki Bożej. W swoim zawodowym życiu 
„uszył” bowiem 150 sukienek Maryjnych 
dla różnych sanktuariów w Polsce. Ta 150. 
jest dla Pani Sulisławskiej, do której od 
198 lat mieszkańcy Staszowa przynoszą 
rokrocznie swoje podziękowania, prośby, 
problemy i wszystkie trudne codzien-
ne sprawy. Wybrane fragmenty „AKTU 
poświęcenia koron i sukienki dla Matki 
Bożej Bolesnej Sulisławskiej, przed rozpo-
częciem mszy św. odpustowej, odczytał 
zgromadzonym tysiącom wiernych pan 
Arkadiusz Szostak - kielczanin, wieloletni 
działacz kultury, społecznik, radiowiec, re-
żyser i aktor. 

Tekst: Jadwiga Szyszka 
 Foto: ks. Tomasz Lis 

Diecezjalne spotkanie szkół 
im. Jana Pawła II 

We czwartek 13 września br. w Sank-
tuarium św. Jana Pawła II w  Staszowie, 
uroczystą Mszą Świętą, pod przewod-
nictwem biskupa pomocniczego Diece-
zji Sandomierskiej ks. dr Edwarda Fran-
kowskiego, swoje spotkanie rozpoczęła 
Sandomierska Rodzina Szkół im. św. 
Jana Pawła II, zrzeszająca 44 szkoły z te-
renu diecezji sandomierskiej.

Gospodarzem tegorocznego spotkania 
był Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana 
Pawła II w  Staszowie oraz parafia pw. św. 
Bartłomieja w Staszowie. Po nabożeństwie, 
odprawionym w  intencji młodzieży oraz 
pedagogów, wszyscy przybyli goście uda-
li się nad Zalew nad Czarną, gdzie odbyła 
się dalsza część spotkania. Był czas na inte-
grację, wymianę doświadczeń, a także roz-
strzygnięcie specjalnie zorganizowanych 
z tej okazji konkursów. 

Tekst i foto: Michał Skrętek

Wśród obecnych na spotkaniu byli, m.in.: starosta staszowski Michał Skotnicki, wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. Jana Pawła II w Staszowie Joanna Mazur oraz wikariusz w parafii pw. św. Bartłomieja 

w Staszowie ks. Łukasz Chmiel. 
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Pływano w Staszowie

Pływacy startujący w zawodach w Staszowie.

Start kobiet. 

Starosta staszowski Michał Skotnicki dziękuje Maciejowi Tarce za reprezentowanie Klubu Centrum Staszów na arenie 
ogólnopolskiej.

W sobotę, 22 września br. w Po-
wiatowym Centrum Sportowym w 
Staszowie, odbyła się Świętokrzy-
ska Liga Pływacka – Czwarta Run-
da Dużej Ligi. W zawodach wzięło 
udział 132 zawodników z 12 klubów 
województwa świętokrzyskiego. 

Rywalizowano w sześciu konkuren-
cjach indywidualnych i w wyścigach 
sztafet 4 x 50 stylem dowolnym. Kla-
syfikację drużynową wygrali pływacy 
KSZO Ostrowiec, drugie miejsce zajęli 
zawodnicy Klubu Barakuda Staracho-
wice, a trzecie Salos Cortile Kielce. 
Centrum Staszów reprezentował Ma-
rek Utnik, który na dystansie 100 me-
trów stylem grzbietowym zajął 6 miej-
sce. 

Zawody otworzył Tomasz Żmiejko 
- członek Zarządu Świętokrzyskiego 
Okręgowego Związku Pływackiego 
oraz starosta staszowski Michał Skot-
nicki.  Korzystając z okazji starosta wraz 
z przedstawicielami klubu Centrum 
Staszów i PCS podziękowali Maciejowi 
Tarce  - zawodnikowi sekcji pływackiej 
za reprezentację klubu na arenie ogól-
nopolskiej w latach: 2016 – 2018. Ma-
ciej we wrześniu br. rozpoczął naukę 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu 
Świętokrzyskim i jednocześnie zmienił 
barwy klubowe na KSZO Ostrowiec.  

Tekst: A. Borycka
Foto: S. Rakowski
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KOLEJNE MISTRZOSTWA Z MEDALEM

Obie grupy: KLEKS i KLEKS II, już po pierwszym dniu konkursowym zostały obwieszczone wydarzeniem festiwalu.

Podziwiamy zabytki Wenecji.

W niebieskim stroju po prawej zapaśnik Centrum Staszów – Damian Miodyński.

W  dniach 21 - 23 września br. 
w  Miliczu odbyły się Mistrzostwa 
Krajowego Zrzeszenia Ludowe Ze-
społy Sportowe w  zapasach w  stylu 
wolnym - Młodzików, Kadetów, Ju-
niorów i Młodzieżowców. 

Centrum Staszów reprezentowali: 
Damian Miodyński, który wywalczył 
brązowy medal w  kategorii wagowej 
110 kilogramów oraz Jakub Wojsa (XI 
miejsce w  kategorii wagowej 60 ki-
logramów) i  Klaudiusz Sobieniak (V 
miejsce w  kategorii wagowej 71 kilo-
gramów). Trenerem zapaśników jest 
Wiktor Skrobacz. 

Tekst: Agata Borycka
Foto: Wiktor Skrobacz, archiwum

„Orfeusz w Italii” jest festiwalem, który 
ma podział tylko na grupy wiekowe – tym 
bardziej cenne są zwycięstwa KLEKSÓW, 
gdyż rywalizowały one nie tylko z zespo-
łami tańczącymi taniec współczesny, jazz, 
modern, show dance, disco czy hip hop, 
ale również ze świetnie przygotowanymi 
zespołami ludowymi (przeważnie rosyj-
skojęzycznymi) oraz zespołami tańca to-
warzyskiego.

Po trzech dniach konkursowych, a 
przed koncertem galowym, był wreszcie 
czas na odpoczynek i podziwianie Wene-
cji. W drodze powrotnej przez kilka godzin 
zwiedzaliśmy również Wiedeń. Wyjazd 
KLEKSÓW do Włoch oczywiście nie byłby 
możliwy bez naszych przyjaciół i spon-
sorów, którzy pomogli nam sfinansować 
koszt autokaru, kostiumy organizacyjne i 
inne drobne rzeczy, a są to m.in.: Starostwo 
Powiatowe w Staszowie, Miasto i Gmina 
Staszów, HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO 

TADEUSZ WRZEŚNIAK Sp. z o.o., ENREM 
– POŁANIEC Sp. z o.o., Firma Odzieżowa 
BARBARAS Marcin Skowron, ,,MIODOWY 
MŁYN” Hotel – Restauracja, GRUPA AZOTY 
KiZCHS „SIARKOPOL” w GRZYBOWIE, ENEA 
ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ZAKŁAD 

ENERGETYKI CIEPLNEJ sp. z o.o. w STASZO-
WIE, PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ sp. z o.o. 
w STASZOWIE. 

Tekst : Redakcja
Zdjęcia: Piotr Szymczewski i z arch. „Kleks”

Włoski sukces KLEKSÓW cd. z ostatniej str.
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Włoski sukces KLEKSÓWW dniach: 9-15 września br., Zespo-
ły Taneczne KLEKS i KLEKS II reprezen-
towały Polskę na XI Karnawale Mło-
dzieży i Międzynarodowym Festiwalu 
„ORFEUSZ W ITALII” w Lido di Jesolo 
we Włoszech. Impreza odbywa się pod 
patronatem wiceprezydenta Republiki 
Bułgarii Iliany Jotovej, która była obec-
na na koncercie galowym.

W festiwalu brały udział dzieci i mło-
dzież m.in. z: Włoch, Malty, Kazachstanu, 
Szwecji, Gruzji, Portugalii, Ukrainy, Hiszpa-
nii, Włoch, Białorusi, Niemiec, Bułgarii.

Obie nasze grupy już po pierwszym 
dniu konkursowym zostały obwieszczone 
wydarzeniem festiwalu i natychmiast po-
sypały się zaproszenia na inne międzyna-
rodowe konkursy i festiwale m.in.: do Ka-
zachstanu, Ukrainy, Włoch, Białorusi i Litwy 
– oczywiście bez eliminacji wstępnych i ze 
zniżkami na zakwaterowanie. Dwunasto-
osobowe międzynarodowe jury, po trzech 
dniach zmagań festiwalowych, bezapela-
cyjnie i jednogłośnie przyznało dla naszej 
najstarszej reprezentacyjnej formacji ta-
necznej - KLEKS I – główną nagrodę, czyli 
GRAND PRIX Festiwalu. Przypomnieć nale-
ży że KLEKS I w ostatnich latach nie schodzi 
z podium na dużych międzynarodowych 
festiwalach (m.in.: ZŁOTY APLAUZ na Mię-
dzynarodowym Dziecięcym i Młodzieżo-
wym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie 
w 2017 r. oraz dwa SREBRNE APLAUZY na 
tymże Festiwalu w roku bieżącym. Spek-
takularny sukces na włoskim festiwalu od-
niósł także KLEKS II, który w swojej katego-
rii wiekowej 11-13 lat wytańczył pierwsze 
miejsce oraz otrzymał dyplom za najlepszy 
kostium sceniczny.

GRAND PRIX Festiwalu oraz I miejsce dla Zespołów Tanecznych KLEKS na XI Karnawale Młodzieży i Międzynarodowym 
Festiwalu „ORFEUSZ W ITALII” we Włoszech. 

Obie grupy: KLEKS i KLEKS II, już po pierwszym dniu konkursowym.

Wiedeń nocą, wartość dodana do włoskich sukcesów artystycznych. cd. na poprzedniej stronie.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych KLEKS zostało uhonorowane 
I tytułem ,,Ambasadora Powiatu Staszowskiego”. Wniosek zgłoszony przez przewodni-
czącego Rady Powiatu w Staszowie Damiana Sieranta, został procesowany w miesiącu 
sierpniu i wrześniu br., a uroczyste wręczenie statuetki nastąpi w dniu 13 października 
br., podczas sesji Rady Powiatu w Staszowie zwołanej z Okazji Dnia Edukacji.


