
Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Powiatu Staszowskiego
Mija blisko 15 miesięcy, od kiedy zaczęliśmy w  naszym kraju stawiać czoła problemom wynikającym 

z pandemii koronawirusa. Dzięki mądrym decyzjom podejmowanym na szczeblu rządowym i ogromnemu 
poświęceniu personelu medycznego, wojska i wolontariuszy, przebieg epidemii w Polsce w porównaniu 
do innych krajów europejskich, a także z innych kontynentów, przebiega pod kontrolą, co miejmy nadzieję 
w najbliższych miesiącach spowoduje ostateczne zakończenie stanu epidemicznego w naszym kraju. 

Jak wynika z danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie za 2020 rok liczba 
zachorowań na COVID-19 liczona w odniesieniu do 100 tys. mieszkańców wyniosła 1 676, dla porównania 
zapadalność w woj.  świętokrzyskim wyniosła 2 943, a dla Polski  3 271. W powiecie staszowskim znaczący 
spadek potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 notuje się od 15 maja br. Natomiast w miesiącu czerwcu 
br. zarejestrowano bardzo niską liczbę przypadków zachorowań tj. 0 - 2 przypadki dziennie. 

Z nadzieją oczekujemy pozytywnych efektów w walce z pandemią, jakie z pewnością nastąpią w wyniku 
szczepień prowadzonych w naszym powiecie: w staszowskim szpitalu, w Punkcie Szczepień zorganizowa-
nym w Powiatowym Centrum Sportowym - rejestracja, pod numerami: 532 408 374 i 532 408 202, w gminnych 
SPZOZ, a także przez prywatne podmioty medyczne. W ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw 
COVID-19, na dzień 28 czerwca br., w powiecie staszowskim zostało zaszczepionych I dawką 27 816 osób,  
a II dawkami 11 558 osób. 

Pomimo korzystnej sytuacji epidemiologicznej, nadal aktualne są zalecenia dotyczące przestrzegania 
podstawowych zasad bezpieczeństwa chroniących ludzi przed zakażeniem tj. zakrywania ust i nosa w miej-
scach użyteczności publicznej, stosowania co najmniej 1,5 metrowego dystansu, mycia i dezynfekcji rąk.

cd. na str. 2

czytaj na str. 3

Szczepienie ratuje życie

Punkt Szczepień 
w Powiatowym Centrum Sportowym
w Staszowie, ul. Oględowska 6
 rejestracja, pod numerami: 532 408 374 i 532 408 202
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W  miarę możliwości staraliśmy się 
wspierać  walkę z  COVID-19, m.in. po-
przez realizację projektu pn. ,,Zwalczanie 
i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się 
epidemii COVID-19 w powiecie staszow-
skim”, którego całkowita wartość wyno-
siła 2 mln 065 tys. 852 zł, z  czego 85% 
środków, tj. 1 mln 755 tys. 895 zł pocho-
dziło z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Pozostałe 15%, w kwocie 309 tys. 
957 zł, zapewnił powiat staszowski. Dzię-
ki temu na przestrzeni ostatnich miesię-
cy do naszego szpitala, SPZOZ w  gmi-
nach, dla policji i straży pożarnej, a także 
do szkół trafiły znaczne ilości: płynów 
dezynfekcyjnych, rękawic ochronnych, 
przyłbic, kombinezonów ochronnych, 
termometrów, lamp przepływowych 
antybakteryjnych oraz dozowników bez-
dotykowych do dezynfekcji rąk.

W  obecnej sytuacji, niewątpliwie 
bardzo duże znaczenie dla bezpieczeń-
stwa zdrowotnego mieszkańców powia-
tu staszowskiego ma funkcjonowanie 
staszowskiego szpitala. Decyzjami wo-
jewody świętokrzyskiego został on wy-
znaczony do realizacji świadczeń opieki 
zdrowotnej w  związku z  zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem 
COVID-19. Ostatnią decyzją z  dnia 28 
czerwca br., wojewoda zlecił szpitalowi 
zapewnienie od 1 lipca br. do odwołania 
4 łóżek dla pacjentów z  podejrzeniem 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

W  zakresie realizacji inwestycji ak-
tualnie prowadzone są prace przygoto-
wawcze związane z  termomodernizacją 
i  przebudową budynku po Komendzie 
Powiatowej Policji w Staszowie. Obecnie 
trwają prace projektowe na realizację 
robót budowlanych wewnątrz budynku. 
Na ten cel w 2020 roku, pozyskano środ-
ki w kwocie 2,5 mln złotych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 w  ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych.

Ponadto powiat staszowski podej-
mował starania związane z pozyskaniem 
środków finansowych na odbudowę 
mostu w Podborku, w ciągu drogi powia-
towej nr 1036T, który został uszkodzony 
w czasie gwałtownych opadów deszczu 
w maju 2019 r. Efektem tych starań jest 
pozyskana dotacja celowa z  budżetu 
państwa w kwocie 1 mln 371 tys. 417 zł. 
W  dniu 28 maja br. Starosta Staszowski 
otrzymał od Wojewody Świętokrzyskie-
go decyzję o przyznaniu dotacji celowej 
z budżetu państwa na odbudowę mostu, 
po czym niezwłocznie została wszczęta 
procedura wyłonienia wykonawcy z ter-
minem zakończenia budowy mostu do 
dnia 30.11.2021 r.

Jak każdego roku swoje zadania re-
alizuje Powiatowy Zarząd Dróg. Obecnie 
realizowana jest budowa wiaty do skła-
dowania mieszanki piaskowo–solnej. 
Wartość inwestycji to 539 tys. 486 zł, ter-
min wykonania zadania upływa z dniem 
12 września br.  W  połowie czerwca br. 
nastąpił odbiór końcowy dwóch zadań 
inwestycyjnych, które zostały zrealizo-
wane z  dofinansowaniem z  Funduszu 
Dróg Samorządowych oraz Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych, tj.:  
• przebudowy odcinka drogi powiato-
wej nr 0791T Sztombergi – Sulisławi-
ce o  długości 0,8 km w  m. Wiązownica 
Duża, wartość zadania 492 tys. 946 zł, • 
przebudowy odcinka drogi powiatowej 
nr 0835T Grzybów - Wymysłów o dł. 0,85 
km w miejscowości Koniemłoty, wartość 
zadania 281 tys. 014 zł.

Obecnie trwa realizacja kolejnych 
2 zadań, które również realizowane są 
z  dofinansowaniem z  Funduszu Dróg 
Samorządowych oraz Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych, są to: • prze-
budowa odcinka drogi powiatowej nr 
0780T Bogoria - Nowa Wieś o  długości 
0,995 km w  miejscowościach: Kolonia 
Pęcławice oraz Kolonia Pęcławska, war-
tość inwestycji 1 mln 321 tys. zł, termin 
zakończenia robót: 31 sierpnia br. • 
przebudowa odcinka drogi powiatowej 
nr 0795T Osiek - Suchowola o  długości 
0,630 km w miejscowości Osiek, wartość 
inwestycji 345 tys. 503 zł, termin zakoń-
czenia robót: 31 sierpnia br.

W  ogłoszonym w  2020 roku przez 
wojewodę świętokrzyskiego naborze 
wniosków o  dofinansowanie zadań 
przewidzianych do realizacji w  2021 
roku w  ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych, dofinansowanie otrzymały 2 
inwestycje: • przebudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubni-
ce o  długości 0,950 km w  m. Wilkowa, 
• przebudowa odcinka drogi powiato-
wej nr 0813T Wiśniówka - Niekrasów 
o  długości 0,590 km w  m. Strzegomek. 
Umowy na realizację tych zdań zostały 
podpisane w dniu 15 czerwca br. Ponad-
to w ramach Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg - ,,Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu pieszych” w 2021 roku zostało  zło-
żonych 13 wniosków. Wszystkie zadania 
otrzymały rekomendacje do dofinanso-
wania, tj: po 2 w gminach: Staszów, Poła-
niec, Bogoria, Szydłów i Oleśnica oraz po 
1 w gminach: Osiek, Łubnice i Rytwiany. 

Jednym z najważniejszych zadań po-
wiatu jest realizacja nauczania w  szko-
łach ponadpodstawowych. W bieżącym 
roku szkolnym, oferta edukacyjna zo-
stała poszerzona o nowe zawody: tech-
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Podczas 34. sesji Rady Powiatu 
w Staszowie, jaka odbyła się w dniu 29 
czerwca br., radni przyjęli 6 projektów 
uchwał, w  tym najważniejszy, w  spra-
wie udzielenia absolutorium dla Zarzą-
du Powiatu w  Staszowie za 2020 rok. 
Absolutorium zostało przyjęte przy 
jednym głosie wstrzymującym, wszy-
scy pozostali radni głosowali „za”. 

Do programu sesji, zaproponowanego 
przez przewodniczącego Rady Grzegorza 
Rajcę, nie zgłoszono uwag. Po przegłoso-
waniu protokołu z  poprzedniego posie-
dzenia rozpoczęto debatę nad ,,Raportem 
o  stanie Powiatu Staszowskiego za 2020 
rok”, który przedstawił starosta staszowski 
Józef Żółciak. Dyskusję nad raportem za-
kończono przyjęciem uchwały w sprawie 
udzielenia wotum zaufania Zarządowi Po-
wiatu w Staszowie.

Głosowanie projektu uchwały abso-
lutoryjnej, poprzedziło przyjęcie uchwały 
w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2020 rok. Uchwa-
łę nr 52/2021 VII Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Kiel-
cach z dnia 11 kwietnia br. w sprawie opi-
nii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Powiatu Staszowskiego za 2020 rok, wraz 
z informacją o stanie mienia jednostek sa-
morządu terytorialnego i  objaśnieniami, 
odczytała skarbnik powiatu Jolanta Pio-
trowska. 

Następnie wniosek Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Staszowie z dnia 4 czerw-
ca br. w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Staszowie, jak rów-
nież uchwałę nr 90/2021 VII Składu Orze-
kającego RIO w Kielcach z dnia 16 czerwca 
br. w sprawie opinii o ww. wniosku, odczy-

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie

Posiedzenie rozpoczął i prowadził przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca, 
w towarzystwie wiceprzewodniczących: Romualda Zgrzywy i Stanisława Batóga.

,,Raport o stanie Powiatu Staszowskiego za 2020 
rok” zreferował starosta staszowski Józef Żółciak.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie, 

jak również uchwałę Składu Orzekającego RIO w 
Kielcach, w sprawie opinii o w/w wniosku, odczytała 

przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Niziałek.

Pozytywne opinie w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu w Staszowie absolutorium za 2020 rok, 
wygłosili: wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i 

Rozwoju Gospodarczego Adam Siekierski, …

Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu 
Staszowskiego za 2020 rok, wraz z informacją o stanie 
mienia jednostek samorządu terytorialnego, odczytała 

skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.

nik programista oraz technik mechanik. 
W  staszowskich liceach w  nadchodzą-
cym roku szkolnym, młodzież będzie 
miała dodatkowo możliwość nauki 
w  klasach dwujęzycznych oraz w  klasie 
usportowionej. W  miesiącach marzec 
i  maj br., w  trybie stacjonarnym, z  za-
chowaniem reżimu sanitarnego, prze-
prowadzono egzamin próbny i egzamin 
maturalny. W  okresie od 2 września br. 
do 22 grudnia br. w szkołach ponadpod-
stawowych będą organizowane zajęcia 
wspomagające uczniów w  opanowaniu 
i  utrwalaniu wiadomości i  umiejętno-
ści z  wybranych, obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych. Środki przeznaczone na 
finansowanie tych zajęć będą pochodzi-
ły z rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2021. Aktualnie w  szko-
łach realizowany jest projekt „Innowacje 
w  kształceniu – wirtualne laboratoria”, 
o wartości: 1 mln 102 tys. 752 zł. Powiat 
staszowski przystąpił do konkursu ofert 
i otrzymał dofinansowanie z budżetu Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej na reali-
zację zadania pn. „Strzelnica w powiecie 
2021”. Wirtualna strzelnica zostanie zlo-
kalizowana w  Liceum Ogólnokształcą-
cym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Staszowie. Szacunkowy koszt realizacji 
zadania wynosi 140 tys. zł, w tym kwota 
dofinansowania z  Ministerstwa Obrony 
Narodowej - 110 tys. 600 zł, wkład własny 
- 29 tys. 400 zł. Ponadto realizujemy kilka 
inicjatyw mających na celu podniesienie 
jakości kształcenia w  naszych szkołach, 

m.in.: program ,,Szkolny Klub Sporto-
wy”, dofinansowany przez Ministerstwo 
Sportu i  Turystyki i  współfinansowany 
przez powiat staszowski. W  programie 
udział biorą wszystkie szkoły ponadpod-
stawowe, których organem prowadzą-
cym jest powiat staszowski. 

Na zakończenie pragnę podziękować 
Radzie i Zarządowi Powiatu, dyrektorom 
jednostek organizacyjnych i  współpra-
cownikom za realizację zadań w  nie-
łatwym okresie pandemii. Wszystkim 
mieszkańcom powiatu, którzy w najbliż-
szym czasie będą korzystać z  urlopów 
lub wakacji życzę udanego i bezpieczne-
go wypoczynku.

Starosta staszowski
Józef Żółciak
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Radni powiatu staszowskiego podczas obrad 34. sesji,

Z obrad 33. sesji Rady Powiatu w Staszowie
Posiedzenie odbyło się w dniu 11 

czerwca br. Do programu sesji zapro-
ponowanego przez przewodniczące-
go Rady Powiatu Grzegorza Rajcę nie 
zgłoszono uwag, podobnie jak i do 
protokołu z poprzedniego posiedze-
nia.

W trakcie głosowania przyjęto pro-
jekty uchwał, które dotyczyły:

1.  udzielenia pomocy finansowej 
gminie Osiek w kwocie 120 tys. zł na za-
kup zestawu asenizacyjnego,

2. udzielenia pomocy finansowej 
gminie Połaniec w kwocie 80 tys. zł na 
budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej 
wraz z przydomowymi pompowniami 

ścieków
3. udzielenia pomocy finansowej 

gminie Szydłów w kwocie 80 tys. 050 
zł, na remont odcinka sieci wodociągo-
wej wraz z przyłączami, oraz w kwocie 
19 tys. 950 zł na utworzenie Miejskiego 
Punktu Elektroodpadów w Szydłowie,

4. udzielenia pomocy finansowej 
gminie Łubnice w kwocie 115 tys. zł na 
budowę odcinka sieci wodociągowej w 
miejscowości Wilkowa,

5. udzielenia pomocy finansowej 
gminie Rytwiany, w kwocie 100 tys. zł 

na rozbudowę i modernizację sieci wo-
dociągowej na terenie gminy,

6. zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Powiatu na lata 2021 – 2027,

7. zmian w budżecie na 2021 rok, 
8. zmiany Uchwały Nr XXXII/22/21 

Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 
maja 2021 roku w sprawie uchwalenia 
Powiatowego Programu Rozwoju Sys-
temu Pieczy Zastępczej dla Powiatu 
Staszowskiego na lata 2021 – 2023.

Tekst i foto: Paulina Majczak

tała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Anna Niziałek.

Pozytywne opinie, dotyczące udzie-
lenia Zarządowi Powiatu w  Staszowie 
absolutorium za 2020 rok, wygłosili 
wszyscy przewodniczący Komisji Sta-
łych Rady Powiatu. W świetle zaprezen-
towanych opinii, uchwałę absolutoryj-
ną, podobnie jak uchwałę w  sprawie 
udzielenia Zarządowi Powiatu wotum 
zaufania, przyjęto jednogłośnie, oprócz 
jednego radnego, który wstrzymał się 
od głosowania. Starosta staszowski Jó-
zef Żółciak, podziękował wszystkim rad-
nym oraz współpracownikom, na czele 
ze skarbnik powiatu Jolantą Piotrowską, 
za współpracę podczas realizacji zadań 
zapisanych w  budżecie powiatu w  po-
przednim roku i wręczył skarbnik powia-
tu Jolancie Piotrowskiej bukiet kwiatów.

Poza 3. uchwałami dotyczącymi: wo-
tum zaufania dla Zarządu Powiatu, za-
twierdzenia sprawozdania finansowego 
z  wykonania budżetu na 2020 rok oraz 
absolutorium dla Zarządu Powiatu, radni 
przyjęli kolejne 3 projekty uchwał, które 
dotyczyły: • zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w  Staszowie za 2020 rok, • 
zmian w  Wieloletniej Prognozie Finanso-

wej Powiatu na lata 2021 – 2027, • zmian 
w budżecie powiatu na 2021 rok.

Przed zamknięciem obrad, w punkcie 
„wnioski i  oświadczenia radnych”, poru-
szano tematy dotyczące, m.in.: remon-
tów i  oznakowania dróg powiatowych 

… przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa 
i Promocji Powiatu Zbigniew Bąk, …

…przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej 
i Polityki Prorodzinnej Jolanta Wójtowicz, a także…

…przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Anna Kosowicz.

…przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania, 
Kultury, Sportu i Turystyki Mariusz Zyngier, …

oraz drogi wojewódzkiej nr 757 Opatów 
– Stopnica, budowy obwodnicy Bogorii, 
sytuacji w staszowskim szpitalu, przebiegu 
szczepień zapobiegających COVID-19 oraz 
jakości wody w miejskich wodociągach. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Informacji udzielał także wicestarosta  
Leszek Guzal. 

Posiedzenie rozpoczął i prowadził przewodniczący 
Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 
udzielał starosta staszowski Józef Żółciak.

Posiedzenie odbyło się 19 maja br. 
Po przegłosowaniu porządku posie-
dzenia zaproponowanego przez prze-
wodniczącego Rady Powiatu Grzegorza 
Rajcę, radni minutą ciszy uczcili pamięć 
zmarłego regionalisty i poety Wiesława 
Kota. 

W trakcie głosowania przyjęto 15 pro-
jektów uchwał, które dotyczyły:

1. odrzucenia w całości stanowiska 
Związku Nauczycielstwa Polskiego Od-
działu w Staszowie, dotyczącego zaopi-
niowania projektu uchwały Rady Powiatu 
w Staszowie, w sprawie ustalenia regula-
minu dotyczącego niektórych zasad wy-
nagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez powiat staszowski,

2. ustalenia regulaminu dotyczą-
cego niektórych zasad wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Powiat 
Staszowski,

3. przyjęcia sprawozdania z działalno-
ści oraz informacji komendanta powiato-
wego policji w Staszowie o stanie bezpie-
czeństwa i porządku publicznego na tere-
nie powiatu staszowskiego za 2020 rok,

4. przyjęcia informacji komendanta 
powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Staszowie o stanie bezpieczeństwa po-
wiatu w zakresie ochrony przeciwpożaro-
wej za 2020 rok,

5. przyjęcia informacji państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego w 
Staszowie o stanie bezpieczeństwa sani-
tarnego na terenie powiatu staszowskiego 
za 2020 rok,

6. przyjęcia informacji o działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Staszowie za 2020 rok oraz wykazu po-
trzeb w zakresie pomocy społecznej,

7. przyjęcia sprawozdania z efektów 
pracy organizatora rodzinnej pieczy za-
stępczej za rok 2020,

8. uchwalenia Powiatowego Progra-
mu Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej 
dla Powiatu Staszowskiego na lata 2021 
– 2023,

9. przyjęcia „Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2021 – 2022”,

10. przyjęcia informacji z realizacji w 
2020 roku „Powiatowego programu dzia-
łań na rzecz osób niepełnosprawnych na 
lata 2016-2022 w zakresie rehabilitacji 
społecznej, rehabilitacji zawodowej i za-
trudniania oraz przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych”,

11. przyjęcia „Oceny zasobów pomo-
cy społecznej” za rok 2020 dla powiatu 
staszowskiego,

Z obrad 32. sesji Rady Powiatu w Staszowie

12. zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Powiatu Staszowskiego na lata 
2021 – 2027,

13. zmian w budżecie powiatu na 2021 
rok,

14. uznania za bezzasadną skargę na 
działalność Starosty Staszowskiego doty-
czącą rejestracji zabytkowego motocykla.

Po zakończeniu głosowania projektów 
uchwał radni przyjęli również sprawoz-
danie z realizacji programu współpracy 
powiatu staszowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego 
za 2020 rok.

Gratulacje awansów na stopień star-
szego brygadiera pożarnictwa przewod-
niczącemu Rady Powiatu, zastępcy świę-
tokrzyskiego komendanta wojewódz-
kiego PSP w Kielcach Grzegorzowi Rajcy 
oraz komendantowi powiatowemu PSP 
w Staszowie Rafałowi Gajewiczowi złoży-
li: starosta staszowski Józef Żółciak oraz 
radni powiatowi. W punkcie wnioski oraz 
oświadczenia radnych poruszano, tematy 
związane z: konsultacją projektu ustawy o 
Ochotniczych Strażach Pożarnych, budo-

wą masztu przekaźnikowego wzmacniają-
cego sygnał telefonii komórkowej, remon-
tami dróg powiatowych i wojewódzkich 
na terenie powiatu staszowskiego, pozy-
skiwaniem funduszy zewnętrznych na re-
alizację inwestycji oraz punktu szczepień 
powszechnych, jaki został uruchomiony w 
Powiatowym Centrum Sportowym. 

Tekst i foto: Paulina Majczak 

Najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci 

śp. Janusza Kosowicza
składamy:

Małżonce Annie, Córce Monice, Synowi Marcinowi
oraz pozostałym członkom Rodziny Zmarłego, 

Przyjaciołom i Znajomym.  

Cześć Jego Pamięci!
Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie,

pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych Powiatu
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Grupa ENEA 
wsparła staszowski szpital

Poseł na sejm RP, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Anna Krupka podsumowała wsparcie, jakie szpitale z terenu województwa 
świętokrzyskiego otrzymały od Grupy Enea. Z tyłu, od lewej: dyr. szpitala Paweł Wojtasik, członek Zarządu ds. Finansowych Enea Elektrownia Połaniec Agnieszka 
Wojdan, radna powiatu Jolanta Wójtowicz, prezes Zarządu Enea Elektrownia Połaniec Bogusław Rybacki, prezes Zarządu Grupy Enea Paweł Szczeszek, starosta 

staszowski Józef Żółciak i wiceprezes Zarządu Grupy Enea ds. Korporacyjnych Tomasz Szczegielniak.

Prezes Zarządu Grupy Enea Paweł Szczeszek podkreślił, że spółka aktywnie angażuje się w działania służące lokalnym 
społecznościom. 

Za pomoc jaką otrzymał staszowski szpital, podziękował starosta staszowski Józef Żółciak.

W dniu 24 maja br., 
przed staszowskim szpi-
talem, odbyła się konfe-
rencja prasowa, podczas 
której poinformowano o 
wsparciu szpitala przez 
Grupę Enea Elektrownia 
Połaniec kwotą 250 tys. zł. 

W konferencji udział 
wzięli: wiceminister kultury, 
dziedzictwa narodowego i 
sportu Anna Krupka, prezes 
Zarządu Grupy Enea Paweł 
Szczeszek, wiceprezes Za-
rządu Grupy Enea ds. Kor-
poracyjnych Tomasz Szcze-
gielniak, prezes Zarządu 
Enea Elektrownia Połaniec 
Bogusław Rybacki, członek 
Zarządu ds. Finansowych 
Enea Elektrownia Połaniec 
Agnieszka Wojdan, starosta 
staszowski Józef Żółciak, 
dyrektor szpitala Paweł Woj-
tasik oraz radna powiatu 
staszowskiego, przewodni-
cząca komisji zdrowia, opie-
ki społecznej i polityki pro-
rodzinnej Jolanta Wójtowicz. 

Pieniądze zostały prze-
znaczone na zakup wypo-
sażenia, m.in.: fartuchów 
higienicznych, maseczek, 
rękawic, aparatów do de-
kontaminacji powietrza, 
ssaków elektrycznych, apa-
ratu EKG, defibrylatorów, 
pomp infuzyjnych oraz ze-
stawów do bronchoskopii. 

Tekst i foto: 
Paulina Majczak
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Okolicznościowy grawerton z podziękowaniami za pracę i zaangażowanie w okresie pandemii, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz przekazał dyrektorowi 
szpitala w Staszowie Pawłowi Wojtasikowi.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele personelu medycznego: ordynatorzy, lekarze i pielęgniarki.

Korzystając z okazji wojewoda Zbigniew Koniusz, przekazał staroście staszowskiemu Józefowi Żółciakowi 
decyzję przyznania dotacji na odbudowę mostu w Podborku.

Okolicznościowy grawerton z podziękowaniami. Za pomoc w realizacji ważnej dla mieszkańców inwestycji podziękował starosta staszowski Józef Żółciak.

Podziękowanie 
z decyzją

W piątek 28 maja br. wojewoda 
świętokrzyski Zbigniew Koniusz spo-
tkał się  z dyrekcją oraz personelem 
medycznym staszowskiego szpitala i 
przekazał podziękowania za zaanga-
żowanie i wzorową realizację zadań w 
okresie pandemii. Na spotkaniu obec-
ni byli również samorządowcy ziemi 
staszowskiej. 

Korzystając z okazji wojewoda Zbi-
gniew Koniusz przekazał staroście sta-
szowskiemu decyzję dotyczącą przyzna-
nia dotacji celowej w kwocie 1 mln 371 
zł, przeznaczoną na odbudowę mostu w 
Podborku, uszkodzonego wskutek desz-
czy nawalnych w 2019 roku. Realizacja 
tego zadania, jak podkreślił starosta sta-
szowski Józef Żółciak, przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa oraz przywró-
ci do użytku ciąg komunikacyjny pomię-
dzy gminami Rytwiany i Oleśnica. Inwe-
stycja zostanie zrealizowana w terminie 
6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
wykonawcą.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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1 mln 33 tys. zł dla Powiatu Staszowskiego

W przebudowie kolejne odcinki dróg powiatowych

Po podpisaniu umowy, od lewej: starosta staszowski Józef Żółciak, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, 
przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, poseł na Sejm RP Marek Kwitek, 

poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec i wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Umowę podpisują, od prawej: wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, starosta staszowski Józef Żółciak i skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska. 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów 
w Koniemłotach. Ze stanem prac zapoznali się, od lewej: starosta staszowski Józef 
Żółciak, starszy specjalista w ZDP Staszów Agnieszka Gajda,  wicestarosta Leszek 

Guzal i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś.

W  dniu 6 maja br., w  Świętokrzy-
skim Urzędzie Wojewódzkim, woje-
woda świętokrzyski Zbigniew Ko-
niusz podpisał z  samorządowcami 
umowy na dofinansowanie inwesty-
cji z  Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. W gronie beneficjentów znalazł 
się m.in. powiat staszowski.

Dofinansowanie dla powiatu 
staszowskiego, w  łącznej kwocie 1 mln 
33 tys. zł, dotyczy  dwóch inwestycji:

1. przebudowy odcinka drogi powia-
towej Rytwiany - Łubnice o długości 900 
m, dofinansowanie - 507 tys. zł tj. 70%, 
łączna wartość zadania - 725 tys. zł, 

2. przebudowy odcinka drogi powia-
towej Wiśniówka – Niekrasów, o długo-
ści 500 m, dofinansowanie - 526 tys. zł tj. 
70%, łączna wartość zadania - 752 tys. zł. 

Umowę w  imieniu powiatu 
staszowskiego podpisał starosta sta-
szowski Józef Żółciak z  kontrasygnatą 
skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej. 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest 
wsparciem realizacji zadań na drogach 

zarządzanych przez jednostki samorzą-
du terytorialnego. Jego celem jest przy-
spieszenie powstawania nowoczesnej 

i bezpiecznej infrastruktury drogowej na 
szczeblu lokalnym. 

Tekst: Jan Mazanka, Foto: Arch. ŚUW.

W dniu 21 maja br. dokonano prze-
glądu realizacji inwestycji na drogach 
powiatowych:

1) przebudowy odcinka drogi po-
wiatowej nr 0107T Sufczyce – Strzelce 
na długości 400 m, szacowany koszt 132 
tys. zł, 

2)  przebudowy odcinka drogi 
powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymy-
słów o długości 850 m, wartość inwesty-
cji 281 tys. zł, 

3) przebudowy odcinka drogi po-
wiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisła-
wice o długości 800 m, wartość inwesty-
cji 493 tys. zł, 

4) p r z e -
budowy od-
cinka drogi 
powiatowej nr 
0780T Raków - 
Bogoria - Nowa 
Wieś o długości 
995 m, wartość 
inwestycji 1 mln 
321 tys. zł.

Tekst: 
Agnieszka Gajda

Foto: 
Paulina Majczak
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Zakończono dwie inwestycje drogowe

W trakcie realizacji jest także przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 
na odcinku Mostki – Kolonia Bogoria.

W odbiorze uczestniczyli, w pierwszym rzędzie od prawej: starosta staszowski Józef Żółciak, 
burmistrz Leszek Kopeć oraz radny sejmiku województwa, kierownik w dziale dróg i mostów 

ZDP Paweł Krakowiak.

W Wiązownicy Dużej wykonano m.in. próg zwalniający.

Pobocza obustronne oraz oznakowanie poziome w miejscowości 
Wiązownica Duża. 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T, w miejscowości Kolonia Pęcławice.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice, 
w miejscowości Wiązownica Duża.

Drugi odbiór dotyczył zadania pn.: 
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej 
nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 
2+510 do km 3+360”. Wartość inwestycji 
to kwota 281 tys. 014 zł. W ramach prze-
budowy wykonano nawierzchnię na od-
cinku o długości 850 m i szerokości jezd-
ni 6 m, obustronne pobocza, renowację 
odwodnienia oraz oznakowanie piono-
we i poziome. Wykonawcą obu inwesty-
cji była Firma Transportowo – Budowla-
no – Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl.
Tekst: Agnieszka Gajda, Foto: Paulina Majczak

W dniu 11 czerwca br. dokonano odbioru dwóch przebudowanych od-
cinków dróg powiatowych. Pierwszy odbiór w Wiązownicy Dużej dotyczył 
zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztomber-
gi – Sulisławice od km 12+170 do km 12+970”. Wartość inwestycji wyniosła 
492 tys. 946 zł. W ramach przebudowy wykonano nawierzchnię na odcinku 
o długości 800 m i szerokości jezdni 5,5 m, obustronne pobocza, renowację 
odwodnienia wraz z umocnieniem skarp i dna rowów płytami ażurowymi 
oraz oznakowanie pionowe i poziome, w tym montaż progu zwalniającego 
wyspowego i oznakowania aktywnego przy przejściu dla pieszych w obrę-
bie Szkoły Podstawowej w Wiązownicy Dużej.
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Fragment przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – 
Wymysłów w miejscowości Koniemłoty.

W Koniemłotach, w czasie odbioru przebudowy odcinka drogi powiatowej 
nr 0835T Grzybów – Wymysłów. 

Umowę na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – 
Łubnice, w obecności starosty staszowskiego Józefa Żółciaka i wicestarosty 

Leszka Guzala podpisują, od lewej: wiceprezes Zarządu PRD Staszów Wojciech 
Szyszkowski, prezes Rafał Szyszkowski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 

w Staszowie Mirosław Bernyś i główna księgowa Beata Kondek.

Umowę na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 813T Wiśniówka – 
Niekrasów, w obecności starosty staszowskiego Józefa Żółciaka i wicestarosty 

Leszka Guzala podpisują, od lewej: właściciel Zakładu ,,DARBUD” Adam 
Darowski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś 

i główna księgowa Beata Kondek. 

W czasie odbioru przebudowy drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi 
– Sulisławice w miejscowości Wiązownica Duża, od lewej: wykonawca 
inwestycji Tomasz Dyl, wicestarosta staszowski Leszek Guzal, burmistrz 

Leszek Kopeć, radny Paweł Krakowiak, starszy specjalista w ZDP w 
Staszowie Agnieszka Gajda, dyrektor ZDP w Staszowie Mirosław Bernyś, 
starosta staszowski Józef Żółciak oraz radny powiatowy Zbigniew Bąk.

W dniu 15 czerwca br. w Starostwie 
Powiatowym w Staszowie, podpisano 2 
umowy w sprawie remontów dróg po-
wiatowych.

Pierwsza umowa, o  wartości 634 tys. 
251 zł, dotyczy przebudowy odcinka dro-
gi powiatowej nr 813T Wiśniówka – Nie-
krasów. Wykonawcą zadania będzie Za-
kład Remontowo–Budowlany ,,DARBUD” 
Adam Darowski. Przebudowa odcinka 
w  miejscowości Strzegomek, obejmuje 
wykonanie: nawierzchni z betonu asfalto-
wego na dł. 590 m z poszerzeniem jezdni 
do szer. 6 m oraz chodnika o dł. 580 m i szer. 
2 m, jednostronnego pobocza z materiału 
kamiennego o szer. 1 m, renowacji odwod-
nienia poprzez oczyszczenie i umocnienie 
rowów płytami prefabrykowanymi, przej-

ścia dla pieszych z oznakowaniem aktyw-
nym pulsacyjnym i progiem zwalniającym 
wyspowym, a także zamontowanie stalo-
wych barier ochronnych oraz uzupełnienie 
oznakowania pionowego i poziomego. 

Druga umowa, o wartości 585 tys. 451 
zł, dotyczy przebudowy odcinka drogi 
powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice. 
Wykonawcą zadania będzie Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. 
W ramach przebudowy odcinka o dł. 950 
m w  miejscowości Wilkowa, zostanie wy-
konane poszerzenie jezdni do szer. 5,5 m 
oraz pobocze z betonu asfaltowego o szer. 

Podpisano 2 umowy
1 m oddzielone od jezdni oznakowaniem 
poziomym grubowarstwowym. W obrębie 
szkoły przy przejściu dla pieszych oraz na 
skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 105T 
zostanie wykonane oznakowanie aktyw-
ne.

Koszty obydwu inwestycji, których 
termin zakończenia upływa z  dniem 15 
sierpnia br., zostały w  70% dofinansowa-
ne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 
a pozostałe 30% kosztów pokryją solidar-
nie: powiat staszowski oraz gminy Rytwia-
ny i Łubnice.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W dniu 12 kwietnia br., w obecności starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, podpisano umowę w sprawie 
budowy wiaty. Dokument podpisali, od lewej: prezes Zarządu IGLOOBUD Sp. z o.o. Mariusz Kliś, dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś i główna księgowa Beata Kondek. 

Wykopy fundamentowe pod wiatę magazynową. W trakcie zalewania fundamentów betonem. 

Trwa budowa wiaty

W dniu 19 kwietnia br. Zarząd Dróg 
Powiatowych w Staszowie przekazał 
plac budowy na wykonanie zadania pn.: 
„Budowa wiaty – magazynu do składo-
wania mieszanki piaskowo–solnej”. 

Inwestycja, realizowana przy ul. Dro-
gowców w Staszowie, obejmuje budowę 
nowego obiektu z przeznaczeniem do 
składowania mieszanki piaskowo-solnej 
wykorzystywanej do utrzymywania na-
wierzchni dróg i chodników w okresie zi-
mowym, wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą: przyłączem elektrycznym, 
przebudową przyłącza kanalizacji sani-
tarnej oraz wewnętrznego przyłącza ka-
nalizacji deszczowej. Wiata ma wymiary:  
14 x 20 m x 8,86 m. Wykonawcą zadania 
jest firma IGLOOBUD Sp. z o.o. z Dębicy, 
wartość inwestycji to 539 tys. 486 zł brut-
to, termin wykonania upływa z dniem 12 
września br. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Z obrad Komisji Bezpieczeństwa i Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W posiedzeniach  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
udział wzięli ich członkowie, a także zaproszeni goście: burmistrzowie i wójtowie ziemi staszowskiej,  

jak również naczelnicy wydziałów starostwa staszowskiego.

W dniu 31 marca br. odbyło się w try-
bie zdalnym, połączone posiedzenie 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego, które prowadził starosta sta-
szowski Józef Żółciak. Obrady rozpoczę-
to od stwierdzenia ich prawomocności, 
przyjęcia porządku, a także omówienia 
protokołów i  realizacji wniosków z  po-
przednich spotkań. 

W programie posiedzenia Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku, znalazły się tema-
ty dotyczące: 

1. wniosku w  sprawie skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej 765 z  ulicą Mickiewi-
cza w Staszowie, 

2. oceny pracy Powiatowej Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku za 2020 rok,

3. przyjęcia Planu Działania Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2021,

4. informacji komendanta powiato-
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Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
otworzył i prowadził starosta staszowski Józef 

Żółciak.

Przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie, 
zastępca Świętokrzyskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz 
Rajca m.in. podziękował samorządom za 

dofinansowanie zakupu samochodów bojowych 
i sprzętu strażackiego w 2020 roku.

W obradach uczestniczył m.in. naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

Ryszard Stachura.

Insp. Andrzej Sałata z Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, m.in. 

przedstawił ocenę pracy Powiatowej Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok, a także 
Plan Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego na 2021 rok.

wego Policji w Staszowie insp. Leszka Dę-
bowskiego o stanie bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego na terenie powiatu 
staszowskiego za 2020 rok oraz zaopinio-
wania tej informacji,

5. informacji komendanta powia-
towego Państwowej Straży Pożarnej 
w Staszowie bryg. Rafała Gajewicza o sta-
nie bezpieczeństwa w  zakresie ochrony 
przeciwpożarowej na terenie powiatu 
staszowskiego za okres 2020 roku oraz za-
opiniowania tej informacji, 

6. informacji państwowego powiato-
wego inspektora sanitarnego w Staszowie 
Bożeny Głaz o stanie bezpieczeństwa sani-
tarnego na terenie powiatu staszowskiego 
za 2020 rok oraz zaopiniowanie tej infor-
macji,

7. wniosku dotyczącego poprawy 
bezpieczeństwa  na skrzyżowaniu dróg: 
Krakowska-Oględowska-Kościuszki 
w Staszowie, który uznano za bezzasadny.

Obrady Powiatowego Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego zostały rozpoczęte od 
omówienia przez państwowego powiato-
wego inspektora sanitarnego w Staszowie 
Bożenę Głaz, sytuacji epidemicznej oraz 
przebiegu kampanii szczepień antycovi-
dowych na terenie powiatu staszowskiego. 
W  nawiązaniu do tego tematu, aktualną 
sytuację w  staszowskim szpitalu, zrelacjo-
nował dyr. Paweł Wojtasik. Następnie insp. 
Andrzej Sałata przedstawił Plan Pracy Po-
wiatowego Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego na 2021 rok, który został przyjęty 
jednogłośnie. Kolejny punkt posiedzenia 
dotyczył przygotowania powiatowych 
służb, inspekcji i  straży do ochrony przed 
powodzią i  ekstremalnymi zjawiskami po-
godowymi. Obrady zakończono analizą 
i  dłuższą dyskusją dotyczącą Lokalnego 
Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Po-
wiatu Staszowskiego, jak również ,,Map 
Zagrożenia Powodziowego i  Map Ryzyka 
Powodziowego – wydanie IV z 2019 roku, 
z  konsekwencjami dla realizacji inwesty-
cji na terenach zalewowych. Na wniosek 
starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, te-
matowi temu będą poświęcone najbliższe 
obrady Konwentu Wójtów i  Burmistrzów 
Powiatu Staszowskiego, z udziałem zapro-
szonych parlamentarzystów ziemi święto-
krzyskiej. Pod koniec posiedzenia starosta 
Józef Żółciak, poinformował o otrzymanym 
w trakcie obrad, piśmie wojewody święto-
krzyskiego, w sprawie organizacji kolejnych 
punktów szczepień antycovidowych i  po-
prosił burmistrzów i wójtów o ewentualne 
deklaracje w tym temacie. Po wyczerpaniu 
programów obydwu posiedzeń, starosta 
Józef Żółciak złożył wszystkim jej uczestni-
kom życzenia świąteczne i zakończył obra-
dy.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Posiedzenie, w trybie zdalnym, od-
było się w dniu 23 czerwca br. Otwo-
rzył je i prowadził szef Zespołu staro-
sta staszowski Józef Żółciak. 

Po przedstawieniu programu obrad 
omówiono protokół i wnioski z poprzed-
niego spotkania. Następnie powiatowy 
inspektor sanitarny Bożena Głaz i dyrek-
tor staszowskiego szpitala Paweł Wojta-
sik, przedstawili sytuację epidemiczną 
COVID-19 w powiecie, która uległa po-
zytywnej stabilizacji. Podstawowa część 
posiedzenia dotyczyła oceny przygo-
towania służb i administracji samorzą-
dowej do letniego wypoczynku dzieci 
i młodzieży „Bezpieczne Wakacje” oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa na rze-

kach i akwenach wodnych. Informacji w 
powyższych sprawach udzielili: zastęp-
ca komendanta powiatowego policji w 
Staszowie kom. Jacek Rozczypała, za-
stępca komendanta powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Staszowie 
mł. bryg. Jarosław Juszczyk i państwo-
wy powiatowy inspektor sanitarny w 
Staszowie Bożena Głaz. Z udzielonych 
informacji wynikało, że służby są nale-
życie przygotowane do wykonywania 
swoich obowiązków. Starosta staszowski 
Józef Żółciak kończąc spotkanie, popro-
sił uczestników posiedzenia o apelo-
wanie do rozsądku, szczególnie dzieci i 
młodzieży wypoczywającej nad wodą.

Tekst: Jan Mazanka

Kolejne obrady Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego
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Wręczono „Świętokrzyskie Victorie” 

Galę otworzyli i nagrody wręczali: marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz 
przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś.

Podczas gali, od lewej: prezes Głównego Urzędu Miar prof. dr hab. Jacek 
Semaniak, dyr. Jacek Jaworski - reprezentujący prezesa Tadeusza Wrześniaka 

i Władysław Zimny – honorowy krwiodawca, prezes Klubu „Honorowych 
Dawców Krwi Sędziszów”.

Wśród 5 osób uhonorowanych nominacjami do nagrody w kategorii 
,,Osobowość” znalazł się właściciel Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz 

Wrześniak. Nagrodę z rąk marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego 
odebrał dyr. Jacek Jaworski.

Laureaci i nominowani XIII edycji ,,Victorii Świętokrzyskiej”, drugi z lewej: dyr. Jacek Jaworski - reprezentujący na gali prezesa Tadeusza Wrześniaka.

Podczas gali w Filharmonii Święto-
krzyskiej, jaka odbyła się w piątek 25 
czerwca br. uhonorowano laureatów 
XIII edycji ,,Świętokrzyskiej Victorii”  
- nagrody marszałka województwa 
świętokrzyskiego. Statuetki osobom 
uhonorowanym wręczyli: marszałek 
Andrzej Bętkowski oraz przewodni-
czący Sejmiku Województwa Andrzej 
Pruś.

„Świętokrzyska Victoria” jest nagro-
dą przyznawaną w trzech kategoriach: 
,,Samorządność”, ,,Przedsiębiorczość” i 
,,Osobowość”. Trafia do osób, samorzą-
dów i podmiotów gospodarczych szcze-
gólnie zasłużonych dla rozwoju i promo-
cji województwa świętokrzyskiego. For-
muła konkursu zakłada wybór ze wszyst-
kich zgłoszeń 5 nominowanych, spośród 
których zostaje wybrany główny laureat 
nagrodzony, podobnie jak nominowani, 
płaskorzeźbą z brązu oraz dodatkowo 
czekiem o wartości 5 tys. zł. W tym roku, 
ze względu na pandemię Covid-19, przy 
ocenie kandydatów, brano także pod 
uwagę działania, prowadzone w walce 
z koronawirusem. W tym roku zwycięz-
cami w ww. kategoriach zostali: Gmina 
Starachowice, Wytwórcza Spółdzielnia 

Pracy „SPOŁEM” z Kielc oraz prof. dr hab. 
Jacek Semaniak – w latach 2012 – 2020 
rektor Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach, od 2020 roku prezes 
Głównego Urzędu Miar. 

W kategorii ,,Osobowość” w gronie 5 
uhonorowanych osób znalazł się właści-
ciel Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz 
Wrześniak, zgłoszony do nagrody przez 

starostę staszowskiego Józefa Żółciaka. 
Podczas gali prezesa Tadeusza Września-
ka reprezentował dyr. Jacek Jaworski. 

Galę uświetnił koncert Orkiestry Sym-
fonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej 
pod batutą Jacka Rogali. Znane filmowe 
przeboje zaśpiewał Jacek Kotlarski.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski
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W dniu 22 czerwca br. w ,,Zakątku 
Świętokrzyskim” w Sielcu, odbyło się 
spotkanie poświęcone prezentacji 
działalności badawczo-rozwojowej 
Głównego Urzędu Miar, w tym możli-
wej współpracy z przedsiębiorstwami 
z województwa świętokrzyskiego.

W spotkaniu udział wzięli: prezes Głów-
nego Urzędu Miar prof. Jacek Semaniak, 
wiceprezes Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „Starachowice” S.A. Miłosz Pamuła, dy-
rektor generalny Głównego Urzędu Miar 
Piotr Ziółkowski, dyrektor Departamentu 
Innowacji i Rozwoju GUM Andrzej Kurkie-
wicz oraz samorządowcy i przedsiębiorcy 
z terenu powiatu staszowskiego. 

W programie posiedzenia, znala-
zły się aktualne informacje dotyczące 
uzyskania decyzji o wsparciu na ob-
szarze zarządzanym przez Specjalną 
Strefę Ekonomiczną S.A. „Starachowice” 
z uwzględnieniem współpracy z ośrod-
kami B+R ( badania i rozwój ), m.in. w 
oparciu o Świętokrzyski Kampus Labo-
ratoryjny Głównego Urzędu Miar, który 
powstaje w Kielcach. W dyskusji, po za-
kończeniu prezentacji, przedsiębiorcy 
poruszali tematy dotyczące, min.: wy-
konywania przez Główny Urząd Miar 
badań na zlecenie firm, doradztwa i 
oceny innowacyjności, badań proto-
typów oraz testowania zgłoszonych 

Od lewej: wiceprezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. Miłosz Pamuła, otwierający spotkanie prezes 
Głównego Urzędu Miar prof. Jacek Semaniak oraz dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju GUM Andrzej Kurkiewicz.

O korzyściach z inwestowania 
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

„Starachowice” S.A. mówił wiceprezes 
Miłosz Pamuła. Starosta staszowski Józef Żółciak zwrócił uwagę na znaczenie dla przedsiębiorstw działalności badawczo-rozwojowej. 

Z sympozjum GUM
wyrobów przed przekazaniem ich na 
rynek, udostępniania wyników prac 
badawczych, szkoleń i praktyk, a także 
realizacji wspólnych projektów badaw-
czo-rozwojowych. Powiat staszowski 
na spotkaniu reprezentowali: starosta 
Józef Żółciak, burmistrz miasta i gminy 
Staszów Leszek Kopeć, zastępca bur-
mistrza dr Ewa Kondek oraz prezesi i 
pracownicy firm: Enea Elektrownia Po-

łaniec, Huty Szkła Gospodarczego Tade-
usz Wrześniak, Elpologistyka Sp. z o.o., 
Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., CASS 
Construction and Steel Structures, SPC 
Sp. z o.o., ADMA Zakład Remontowo-
-Budowlany Marian Adamczyk, GMC Sp. 
z o.o., ZEC Staszów sp. z o.o., PGKiM Sp. 
z o.o. Staszów oraz F.H.U. Skowron Po-
krycia Dachowe.  

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 5 lipca br. Centralna Komisja Egzaminacyjna 
ogłosiła wyniki matur. Średnia zdawalność w kraju wy-
niosła 74,5%. W podziale na typy szkół w kraju, w liceach 
ogólnokształcących egzamin zdało 81,0%, a w techni-
kach 64,0% absolwentów.

Wyniki w województwie świętokrzyskim przedstawiają 
się następująco: ogółem maturę zdało 75% absolwentów. 
Uczniowie liceum ogólnokształcącego osiągnęli wynik 85%, 
a uczniowie technikum 60 %. 

Średnia zdawalność dla szkół ponadgimnazjalnych po-
wiatu staszowskiego wyniosła 70%.

Wyniki z egzaminu maturalnego w szkołach prowadzo-
nych przez powiat staszowski są następujące: w Liceum 
Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Połańcu maturę zda-
ło 93,75% abiturientów, w Liceum Ogólnokształcącym w 
Staszowie – 83,2%, w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole 
Szkół w Staszowie – 68%. 

W Technikum w Zespole Szkół w Staszowie egzamin ma-
turalny zdało 83% abiturientów, w Technikum w Zespole 
Szkół Ekonomicznych w Staszowie - 65,7%, w Technikum w 
Zespole Szkół w Połańcu – 50%. 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
 w Starostwie Powiatowym w Staszowie

Wyniki tegorocznych matur
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Dyrektor Anna Karasińska podziękowała wszystkim 
za przybycie na uroczystość, dziękując za trudny 

rok edukacji w dobie pandemii COVID-19.

Statuetkę otrzymał także ks. Paweł Paterek, 
nauczyciel religii. 

Bezpiecznych wakacji oraz dalszych sukcesów w 
imieniu rady i zarządu powiatu życzył starosta 

staszowski Józef Żółciak, który zachęcił również 
młodzież do zaszczepienia się w punkcie szczepień 

zorganizowanym w Powiatowym Centrum 
Sportowym w Staszowie.

Zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele podczas hymnu państwowego.

Statuetkę Przyjaciela szkoły oraz kwiaty jako 
podziękowanie za wspieranie szkoły, otrzymał 

starosta staszowski Józef Żółciak.

Uroczyste zakończenie roku 
w staszowskim liceum

Uroczystość rozpoczęła się od od-
śpiewania hymnu państwowego, po 
czym dyrektor Anna Karasińska przy-
witała zaproszonych gości, uczniów, 
nauczycieli i rodziców. W dalszej części 
akademii wręczono statuetki przyjacie-
la szkoły w ramach podziękowania za 
wspieranie inicjatyw realizowanych na 
rzecz rozwoju placówki. Statuetkę otrzy-
mali: starosta staszowski Józef Żółciak 
oraz ks. Paweł Paterek. Następnie naj-
lepszym uczniom, laureatom konkursów 
i olimpiad przedmiotowych wręczono 
dyplomy i nagrody książkowe. 

Za współpracę ze szkołą, realizację 
wielu inicjatyw edukacyjnych, udział 
uczniów w uroczystościach patriotycz-
nych, podziękował starosta staszow-
ski Józef Żółciak, życząc jednocześnie 
uczniom i nauczycielom udanych oraz 
bezpiecznych wakacji. Na zakończenie 
spotkania, dyrektor Anna Karasińska za-
prosiła wszystkich na promocję książki 
podsumowującej ogólnopolską sesję 
naukową, której tematem było życie i 
posługa kapłańska ks. kard. Stefana Wy-
szyńskiego. Sesja odbyła się w dniu 8 
maja br., a promocja książki zaplanowa-
na jest na dzień 1 września br. 

Tekst i foto: Paulina Majczak

W piątek 25 czerwca br., w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana 
Wyrzyskiego w Staszowie, zakończono rok szkolny 2020/2021.
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Tegoroczne obchody Dnia Stra-
żaka, w całym kraju, miały charakter 
uroczystości wewnętrznych w po-
szczególnych jednostkach organi-
zacyjnych Państwowej Straży Pożar-
nej. W związku z sytuacją pandemii 
COVID-19, zrezygnowano także z 
organizacji Centralnych Obchodów 
Dnia Strażaka.

W Komendzie Powiatowej PSP w 
Staszowie, uroczystości odbyły się w 
piątek 14 maja br. Tradycyjnie rozpo-
częto od meldunku o gotowości do 
rozpoczęcia uroczystości. Komendę 
Wojewódzką PSP w Kielcach repre-
zentował zastępca świętokrzyskiego 
komendanta st. bryg. Grzegorz Rajca, 
który w imieniu komendanta woje-
wódzkiego st. bryg. Krzysztofa Cioska 
oraz swoim własnym, podziękował sta-
szowskim druhom za wzorową służbę. 

Władze powiatu staszowskiego re-
prezentował wicestarosta Leszek Gu-
zal, który po złożeniu druhom życzeń, 
pogratulował wszystkim odznaczo-
nym, a także nominowanym na wyższe 
stopnie.

Wśród druhów pełniących służ-
bę w Komendzie Powiatowej PSP w 
Staszowie, na wyższe stopnie zostali 
awansowani: 

1. na stopień starszego bryga-
diera  - bryg. Rafał Gajewicz,

2. na stopień młodszego bryga-
diera: st. kpt. Tomasz Banaś i st. kpt. 
Janusz Kaczmarczyk,

3. na stopień kapitana – mł. kpt. 
Łukasz Kruk,

4. na stopień młodszego kapita-

 Dowódca uroczystości st. kpt. Grzegorz Stawiarz z Komedy Powiatowej PSP w Staszowie składa meldunek 
o gotowości do jej rozpoczęcia zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP  

st. bryg. Grzegorzowi Rajcy. 

Zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego 
PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz Rajca.

Komendant powiatowy PSP w Staszowie  
st. bryg. Rafał Gajewicz.

Dzień Strażaka 
w Komendzie Powiatowej PSP

Awanse Komendantów
W maju br. awanse na stopień star-

szego brygadiera otrzymali: zastępca 
świętokrzyskiego komendanta woje-
wódzkiego PSP w Kielcach bryg. Grze-
gorz Rajca, pełniący także funkcję 
przewodniczącego Rady Powiatu w 
Staszowie oraz komendant powiato-
wy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gaje-
wicz.

Zaangażowanie w służbie, wiedza fa-
chowa oraz umiejętności związane z do-
wodzeniem oraz współpracą z podwład-
nymi obydwu Komendantów, zostało 
nie tylko docenione przez przełożonych 
otrzymanym awansem, ale także każ-
dego dnia przyczynia się do znacznego 
podniesienia stopnia bezpieczeństwa na 
terenie województwa świętokrzyskiego i 
powiatu staszowskiego.

Serdecznie życzymy Panom kolej-
nych awansów, satysfakcji z dalszej służ-
by, a także wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym.

Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie

na - asp. Mikołaj Mazur,
5. na stopień aspiranta sztabo-

wego: st. asp. Tomasz Janiec i st. asp. 
Dariusz Pacion,

6. na stopień aspiranta - mł. asp. 
Michał Bednarz,

7. na stopień starszego ogniomi-
strza - ogn. Grzegorz Snopek,

8. na stopień ogniomistrza: mł. 
ogn. Wojciech Cepil, mł. ogn. Andrzej 

Kruk, mł. ogn. Piotr Meszek, mł. ogn. 
Grzegorz Ryński i  mł. ogn. Michał Skal-
ski, 

9. na stopień sekcyjnego: st. str. 
Kamil Kwiecień i st. str. Damian Noga.

Tradycyjnie wręczono także odzna-
czenia państwowe i resortowe. Brązo-
wym Krzyżem Zasługi uhonorowano 
mł. bryg. Jarosława Juszczyka. Medale 
Brązowe za Długoletnią Służbę otrzy-
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Odznaczenia wręczali: zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego 
PSP st. bryg. Grzegorz Rajca oraz komendant powiatowy PSP w Staszowie st. 

bryg. Rafał Gajewicz.

Legitymacje wręczał wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

Zastępca świętokrzyskiego komendanta st. bryg. 
Grzegorz Rajca podziękował staszowskim druhom 

za wzorową służbę.

Wicestarosta staszowski Leszek Guzal w imieniu władz powiatu staszowskiego 
odczytał listy gratulacyjne.

Gratulacje odznaczonym druhom z PSP w Staszowie składa komendant 
powiatowy st. bryg. Rafał Gajewicz.

Uczestników obchodów powitał Komendant 
Powiatowy PSP w Staszowie 

st. bryg. Rafał Gajewicz.

Poczet sztandarowy i druhowie z Komendy Powiatowej PSP w Staszowie.

mali: asp. sztab. Michał Kopeć i mł. 
ogn. Zbigniew Głodek.

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla 
Ochrony Przeciwpożarowej” wyróżnio-
no st. ogn. Mariusza Małasa, a Odznaką 
Brązową: kpt. Michała Bednarskiego i 
mł. kpt. Daniela Gila. Wręczono także 
Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 
Medal Złoty otrzymali: mł. bryg. To-
masz Banaś i st. kpt. Michał Żal, Medal 
Srebrny: ogn. Grzegorz Staneta i sekc. 
Marek Baran, natomiast Medalem Brą-
zowym odznaczono kpt. Krzysztofa 
Kunysa. 

Tekst i foto: Paulina Majczak
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W imieniu władz powiatu staszowskiego kwiaty i gratulacje wręczył 
wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

Gratulacje składa komendant powiatowy PSP w Staszowie  
st. bryg. Rafał Gajewicz.

Uczestnicy posiedzenia przy Bramie Krakowskiej w Szydłowie.

Bryg. Ryszard Januszek - dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach 
przekazuje druhowi Mieczysławowi Madejowi list gratulacyjny.  

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie
Obrady członków Zarządu Od-

działu Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w 
Staszowie odbyły się dniu 10 czerwca 
br., w ,,Izbie Wójta Jana” w Szydłowie. 

W porządku posiedzenia znalazły się 
następujące punkty:

1. omówienie kampanii zebrań spra-
wozdawczo-wyborczych w jednostkach 
OSP na terenie powiatu staszowskiego,

2. omówienie projektu uchwały w 
sprawie przygotowywanej ustawy o 
Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz 
w sprawie uchwały Zarządu Głównego 
Związku OSP RP,

3. informacja Powiatowego Komen-
danta Państwowej Straży Pożarnej w 
Staszowie o sytuacji pożarowej na te-
renie powiatu staszowskiego w okresie 
od stycznia do 10 czerwca br.,

4. sprawy różne, w których druho-
wie poruszali m.in. kwestie organizacji 
zawodów sportowo-pożarniczych.

Spotkanie prowadził sekretarz Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Staszowie druh Mieczysław Madej. 

W posiedzeniu uczestniczyli: członko-
wie Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Staszowie, dyrektor 
Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP w Kielcach bryg. Ryszard 
Januszek oraz przedstawiciele władz 
samorządowych m.in. wicestarosta sta-
szowski Leszek Guzal, burmistrz miasta i 

gminy Szydłów Andrzej Tuz, wójt gminy 
Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz. Obrady 
były także okazją do wręczenia druhowi 
Mieczysławowi Madejowi listów gratula-
cyjnych i podziękowań za ponad 50-let-
nią społeczną pracę dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych.  

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Obrady Konwentu odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Połańcu.

Chętni do szczepienia w strefie oczekiwania. Pomocy w wypełnianiu ankiet udzielają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. 

W dniu 1 lipca br., po dłuższej 
przerwie, odbyło się posiedzenie 
Konwentu Wójtów i Burmistrzów Po-
wiatu Staszowskiego, które otworzył 
i prowadził jego przewodniczący, bur-
mistrz miasta i gminy Oleśnica Leszek 
Juda. 

Główna część obrad została poświę-
cona na omówienie problemów wynika-
jących z opracowanych map zagrożenia 
powodziowego i map ryzyka powo-
dziowego dla gmin z terenu powiatu 
staszowskiego, co w znacznym stopniu 

Z obrad konwentu 

Rozpoczęto szczepienia

m.in. uniemożliwia realizację inwesty-
cji na części gmin nadwiślańskich ziemi 
staszowskiej. Na pytania burmistrzów 
i wójtów, a także obecnego na posie-
dzeniu starosty staszowskiego Józefa 
Żółciaka, odpowiadali: dyr. Krzysztof So-
biecki z Zarządu Zlewni w Sandomierzu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie i zastępca dyrektora Da-
riusz Gorzkiewicz.

W dalszej części obrad przedysku-
towano zasadność rezygnacji z moder-
nizacji stacji pomiarowych w: Potoku, 
Solcu Starym, Małej Wsi i Wilkowej, a 
także omówiono stan realizacji zadań na 
drogach powiatowych. Ustalono rów-
nież, że wybór wieńca dożynkowego na 
konkurs wojewódzki, odbędzie się na za-
sadach, jak w roku ubiegłym. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

W  piątek, 7 maja br. o  godz. 10:00, 
rozpoczęto szczepienia w  Powiatowym 
Centrum Sportowym, przy ul. Oględow-
skiej 6 w Staszowie. 

W Punkcie Szczepień zostały wydzielo-
ne: strefa oczekiwania na szczepienie, strefa 
szczepień z 4. boksami kwalifikacyjnymi i 4. 
boksami szczepień oraz strefa oczekiwania 
po szczepieniu i sala pomocy doraźnej. Był 

to 13 punkt szczepień w powiecie staszow-
skim. Liczba wykonanych szczepień w PCS 
na dzień 28 czerwca br. wyniosła 3 061, 
z czego w maju – 1 387 i w czerwcu – 1 674. 

Rejestracja pod numerami: 532 408 374 
i 532 408 202, lub bezpośrednio w punkcie 
szczepień. Serdecznie zapraszamy.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Z uroczystości wręczenia 
certyfikatów wojskowych

W  dniu 26 kwietnia br., w  Klubie 
Garnizonowym Dowództwa Garnizonu 
w  Warszawie, odbyła się uroczystość 
wręczenia przez Ministra Obrony Naro-
dowej Mariusza Błaszczaka certyfika-
tów absolwentom III edycji programu 
„Certyfikowane Wojskowe Klasy Mun-
durowe”. 

W tym podniosłym wydarzeniu uczest-
niczyło 17 szkół, wśród których była nasza 
szkoła, reprezentowana przez dyrektor 
szkoły Annę Karasińską i  uczennicę klasy 
mundurowej Natalię Witek. Był to dla nas 
zaszczyt i wyróżnienie.

Minister Obrony Narodowej Mariusz 
Błaszczak wręczył 17 kadetom certyfikaty 
potwierdzające ukończenie edukacji woj-
skowej, które umożliwiają uzyskanie do-
datkowych punktów w procesie rekrutacji 
na uczelnie wojskowe i odbycie skróconej 
służby przygotowawczej, a  także zostanie 
żołnierzami po skróconej służbie przygo-
towawczej. Skrócona służba przygoto-
wawcza to rozwiązanie specjalnie dla ab-
solwentów klas wojskowych. Od tego roku 
trwać będzie 12 dni, jej celem jest podsu-
mowanie półtorarocznego przeszkolenia 
wojskowego w szkole średniej.

Minister skierował do kadetów klas 
mundurowych piękne słowa: „Gratuluję 
Wam tego, że dokonaliście dobrego wy-
boru, dlatego, że nauka w klasach mundu-
rowych jest dobrym wyborem, dającym 
bardzo dobry start w  dorosłe życie, gwa-
rantującym nabycie umiejętności i wiedzy, 
którą można spożytkować w  służbie Oj-
czyźnie. Życzę Wam, żebyście swoją przy-
szłość związali z Wojskiem Polskim, to jest 
zarówno służba, a więc zobowiązanie, ale 
i wyróżnienie, żeby nosić mundur żołnierza 
Wojska Polskiego”. Minister Mariusz Błasz-
czak skierował także słowa uznania do wy-
chowawców i opiekunów, którzy podczas 
procesu edukacji wojskowej kształtowali 
postawę służby Ojczyźnie.

Od 2017 roku Ministerstwo Obrony 
Narodowej wspiera działania klas mun-
durowych, m.in. poprzez dwa programy: 
Certyfikowane Wojskowe Klasy Munduro-
we i Oddziały Przygotowania Wojskowego. 
W  naszej szkole działają 3 Certyfikowane 
Klasy Mundurowe i 1 Oddział Przygotowa-
nia Wojskowego. Nauka w ramach progra-
mu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mun-
durowe” odbywała się przez trzy semestry. 
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach teore-
tycznych i  praktycznych. Ogółem odbyło 
się 185 godzin lekcyjnych realizowanych 
w  formie innowacji pedagogicznej w  ra-
mach przedmiotu edukacja wojskowa. 
Uczniowie zostali wyposażeni w  wiedzę 
i  umiejętności praktyczne przydatne 
w  przyszłej służbie w  różnych formacjach 
mundurowych.

Ministerstwo Obrony Narodowej dofi-
nansowało, z  udziałem wkładu własnego 
Powiatu Staszowskiego, zakup umundu-
rowania i  sprzętu wykorzystywanego do 

szkolenia wojskowego. Program jest re-
alizowany przy współpracy z  Biurem do 
spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rze-
czypospolitej”. Nadzór merytoryczny spra-
wuje Akademia Sztuki Wojennej. Szkolenia 
bojowe i  logistyczne prowadzi Ośrodek 
Szkolenia Poligonowego - Dęba w Nowej 
Dębie. Profesjonalnego wsparcia w zakre-
sie doradztwa zawodowego udziela nam 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w  San-
domierzu. Udział w programie jest wzmoc-
nieniem dydaktyczno–wychowawczej roli 
szkoły. Rozwijamy postawę patriotyczną 
poprzez spotkania z kombatantami, udział 
w  uroczystościach patriotycznych szkol-
nych, miejsko–gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich, ceremoniał szkolny, opie-
kę nad cmentarzami wojskowymi, udział 
w  konkursach, olimpiadach, zawodach 
sportowo – obronnych. Uczniowie są wy-
chowywani w duchu patriotyzmu, szacun-
ku do munduru i  symboli narodowych. 
Przygotowujemy młodzież do aktywnego 

Pamiątkowe zdjęcie z ministrem Mariuszem Błaszczakiem, trzecia od prawej: dyr. LO w Staszowie Anna Karasińska, obok uczennica Natalia Witek.

Certyfikat odbiera najlepsza uczennica klasy mundurowej w staszowskim LO Natalia Witek.
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81. Rocznica Zbrodni Katyńskiej

Od lewej: uczennica Natalia Witek, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i dyrektor staszowskiego 
Liceum Ogólnokształcącego Anna Karasińska.

Pomnik upamiętnia staszowskich oficerów Wojska 
Polskiego i Policji Państwowej zamordowanych na 

wschodzie wiosną 1940 roku. 

Kwiaty przed pomnikiem składają, od lewej: przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Ireneusz Kwiecjasz, 
burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, sekretarz powiatu staszowskiego Jan Sikora i dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie dr Dariusz Kubalski.

działania na rzecz rozwoju „małej” i „dużej” 
Ojczyzny. Pogłębiamy wiedzę młodzieży 
o historii Polski. Uczymy sumienności, rze-
telności, obowiązkowości, prawdomów-
ności, uczciwej, samodzielnej nauki i pracy. 
Wszystkie działania mają na celu wszech-
stronny rozwój osobowy uczniów. 

Potwierdzeniem skuteczności tych po-
czynań jest liczny udział klas wojskowych 
i  mieszkańców ziemi staszowskiej w  uro-
czystościach masowych, sukcesy uczniów 
w  olimpiadach, konkursach przedmioto-
wych, tematycznych, a  także komentarze 
zamieszczone w  mediach, pozytywnie 
oceniające wszystkie przedsięwzięcia. 
Udział szkoły w programach „Certyfikowa-
ne Wojskowe Klasy Mundurowe” i „Oddzia-
ły Przygotowania Wojskowego” podnosi 
rangę szkoły w powiecie i województwie.

Tekst: 
Anna Karasińska - dyrektor LO w Staszowie

Foto: archiwum MON.

W dniu 14 listopada 2007 roku, 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwa-
lił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Spośród 
około 22 tys. polskich oficerów za-
mordowanych na terenie Związku Ra-
dzieckiego, 4 428 spoczęło w grobach 
katyńskich.

Ziemia świętokrzyska poniosła ol-
brzymie straty w wyniku sowieckiej 
zbrodni. Według aktualnych danych, licz-
ba ofiar z terenów dawnego wojewódz-
twa kieleckiego w jego granicach z 1939 

roku, zamyka się w liczbie, co najmniej  
2 354 osób. Straty te stawiają nasz region 
na piątym miejscu wśród szesnastu woje-
wództw II Rzeczpospolitej. Kilku oficerów 
i policjantów pochodziło z terenu powia-
tu staszowskiego, m.in. zamordowani w 
Katyniu: kpt. Jan Raczyński, por. Józef Ja-
roń, ppor. Józef Barabasz, ppor. Zygmunt 
Żelawski i ppor. Ignacy Wróblewski, a tak-
że policjanci zamordowani w Miednoje: 
przodownik Karol Gomuła, przodownik 
Aleksander Lisicki, starszy posterunko-
wy Marcin Madej, starszy posterunkowy 
Stanisław Dziewięcki oraz posterunkowi: 

Adam Pastwa, Władysław Urbański i Ste-
fan Müller.

W dniu 13 kwietnia br., 81. rocznicę 
Zbrodni Katyńskiej uczczono w Staszowie 
złożeniem kwiatów przed Pomnikiem Ka-
tyńskim znajdującym się w parku Adama 
Bienia. Kwiaty w imieniu władz powiatu 
staszowskiego złożył sekretarz Jan Siko-
ra, a w imieniu samorządowców miasta i 
gminy Staszów: burmistrz Leszek Kopeć, 
przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz 
Kwiecjasz  i dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Staszowie dr Dariusz Kubalski. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W 78. rocznicę 
pacyfikacji wsi Strużki

W  dniu 3 czerwca 1943 roku, hi-
tlerowcy w  sile około 150 żołnierzy 
dokonali zbrodni na 74 mieszkań-
cach wsi Strużki. Wśród ofiar pacy-
fikacji, zastrzelonych lub spalonych 
żywcem, było 45 kobiet i dziewcząt, 
a  14 dzieci nie miało jeszcze 10 lat, 
najmłodsze liczyło zaledwie 6 dni. 
Wśród zamordowanych byli także 
mieszkańcy innych pobliskich wsi, 
a nawet 2 osoby z Warszawy. Pacyfi-
kacja była odwetem za zastrzelenie 
przez partyzantów AK ,,Jędrusie” 
dwóch żandarmów niemieckich.

Jak co roku, mieszańcy sołectwa 
Strużki uczcili ofiary niemieckiej zbrod-
ni spotkaniem modlitewnym. Mszę 
świętą, w  intencji pomordowanych 
i  ich rodzin odprawił i  homilię wygło-
sił proboszcz Parafii pw. Nawiedzenia 
NMP w Niekrasowie ks. kan. Stanisław 
Bastrzyk. Wśród uczestników mszy 
świętej byli, m.in.: starosta staszowski 
Józef Żółciak, członek Zarządu Powia-
tu w Staszowie Zbigniew Wiącek, bur-
mistrz miasta i  gminy Osiek Rafał Ły-
siak, sekretarz Dorota Skotarek, a także 
radni rady miejskiej Osieka, dyrektorzy 
szkół i  nauczyciele. Uroczystości za-

Uroczystości upamiętniające 78. rocznicę zbrodni w Strużkach rozpoczęto mszą świętą w intencji ofiar i ich 
rodzin. Liturgię sprawował i homilię wygłosił proboszcz Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Niekrasowie  

ks. kan. Stanisław Bastrzyk.

Wśród wiernych byli, m.in.: starosta staszowski Józef Żółciak, członek Zarządu 
Powiatu w Staszowie Zbigniew Wiącek, burmistrz miasta i gminy Osiek  

Rafał Łysiak, skarbnik Hanna Rzepka, sekretarz Dorota Skotarek, a także radni 
rady miejskiej Osieka, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie.

Po zakończeniu mszy świętej, uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik 
upamiętniający pacyfikację Strużek. Kwiaty złożyli: starosta staszowski  
Józef Żółciak i członek Zarządu Powiatu w Staszowie Zbigniew Wiącek.

Delegacja miasta i gminy Osiek: burmistrz Rafał Łysiak  
i sekretarz Dorota Skotarek.

Pomnik pomordowanych w czasie pacyfikacji Strużek po zakończeniu  
składania kwiatów.

kończono złożeniem kwiatów przed 
pomnikiem pomordowanych podczas 
pacyfikacji Strużek, na którym widnieją 

imiona i nazwiska ofiar tamtej zbrodni.
 Tekst i foto: Jan Mazanka 
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Odszedł 
poeta i regionalista

Po zakończeniu uroczystości otwarto świetlicę wiejską w Strużkach. Gratulacje zakończenia inwestycji członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Strużkach złożyli 
starosta staszowski Józef Żółciak i burmistrz Osieka Rafał Łysiak.

W czasie wystawy obrazów ukraińskiej malarki Marii Diordiczuk. Wiesław Kot i autorka obrazów, 
lipiec 2014 roku.

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 
10 maja br. w wieku 76 lat zmarł Wie-
sław Kot. Był niewątpliwie jednym z 
najpopularniejszych poetów i naj-
bardziej cenionych społeczników – 
regionalistów ziemi staszowskiej. 

Ukończył Liceum Ogólnokształcące 
im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. 
Z zawodu był rzemieślnikiem z bran-
ży: stolarskiej, budowlanej i elektrycz-
nej, odznaczony m.in. ,,Złotą Odznaką 
Rzemiosła”. Jako poeta debiutował w 
1963 roku w miesięczniku społeczno-
-kulturalnym ,,Litery”, wydawanym w 
Gdańsku w latach 1962–1974. W swo-
im dorobku miał kilkanaście tomików 
wierszy, m.in.: ,,Parada”, ,,Szerokim to-
rem”, ,,Rymowana historia Żydów sta-
szowskich”, czy ,,Nowojorskie iskierki” 
z utworami zawierającymi wrażenia z 
pobytu autora w USA. Ostatni tomik 
jego wierszy został napisany do obra-
zów autorstwa Jadwigi Kotlarz ,,Anio-
ły w Chęcinach”. Wiesław Kot został 
uhonorowany odznaką „Zasłużony dla 
Miasta Staszowa” oraz medalem „Ser-
ce dla serc”. Był także laureatem wielu 
konkursów literackich. Słynął z tego, że 
często pisał wiersze ,,na poczekaniu”, 
np. w trakcie odbywających się uroczy-
stości czy ważnych wydarzeń, w któ-
rych uczestniczył. Śp. Wiesław Kot był 
aktywnym członkiem sekcji literackiej 
Staszowskiego Towarzystwa Kultural-
nego i grupy literackiej „Nad Czarną”. 
Należał także do Stowarzyszenia Auto-
rów Polskich.

Mieliśmy zaszczyt i przyjemność 
wielokrotnie korzystać z talentu śp. 
Wiesława Kota, który zawsze pozytyw-

nie odpowiadał na nasze zaproszenia 
i uczestniczył w powiatowych wyda-
rzeniach promocyjnych, z reguły wień-

cząc ich zakończenie swoim poetyckim 
utworem. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W tym roku uroczystościom nada-
no szczególny charakter, a to za sprawą 
objęcia staszowskich obchodów Patro-
natem Honorowym Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Oko-
licznościowe pismo w tej sprawie, przed 
rozpoczęciem liturgii mszy świętej w 
kościele w Wiśniowej, a także w Sank-
tuarium św. Jana Pawła II w Staszowie, 
odczytał burmistrz miasta i gminy 
Staszów Leszek Kopeć.

Podobnie jak w latach ubiegłych, ob-
chody rozpoczęto o godz. 10:00 mszą 
świętą w kościele pw. Przemienienia Pań-
skiego w Wiśniowej. Kwiaty przed tablicą 
z sercem Hugona Kołłątaja złożył staro-
sta staszowski Józef Żółciak, wspólnie z 
członkiem Zarządu Powiatu Zbigniewem 
Wiąckiem, a w imieniu władz miasta i gmi-
ny Staszów: burmistrz Leszek Kopeć, wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz 
Klimek i radny Wojciech Charyga. Mszę 
świętą odprawił i homilię wygłosił pro-
boszcz parafii ks. Krzysztof Barański.

Obchody w Staszowie, podobnie jak 
w roku ubiegłym, ograniczono do modli-
twy za Ojczyznę w czasie mszy świętej, 
odprawionej o godz. 12:15 w Sanktuarium 
św. Jana Pawła II i złożenia kwiatów na 
staszowskim Rynku, przed pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki i tablicą Józefa Piłsud-
skiego. Staszowskie uroczystości, swoją 

Z obchodów 230. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił proboszcz parafii ks. Krzysztof Barański.

Liturgię mszy świętej w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Staszowie odprawił i homilię wygłosił proboszcz 
parafii pw. św. Bartłomieja ks. kan. Szczepan Janas.

Kwiaty przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki składają, od lewej: radny miejski Staszowa Tomasz Otrębski, 
przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Ireneusz Kwiecjasz, starosta staszowski Józef Żółciak, burmistrz 

Staszowa Leszek Kopeć, poseł na Sejm RP, wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Anna Krupka, 
przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca i zastępca burmistrza Staszowa dr Ewa Kondek.

Kwiaty przed tablicą Józefa Piłsudskiego składają: 
poseł na Sejm, wiceminister Kultury Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu Anna Krupka, starosta 
staszowski Józef Żółciak i burmistrz Staszowa 

Leszek Kopeć. 

Wśród wiernych obecni byli, m.in., od lewej: poseł na Sejm RP, wiceminister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu Anna Krupka, zastępca burmistrza miasta i gminy Staszów dr Ewa Kondek, burmistrz 

Leszek Kopeć i starosta staszowski Józef Żółciak. 

obecnością zaszczyciła poseł na Sejm RP, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu Anna 
Krupka.  Obchodom towarzyszyła wysta-
wa planszowa w staszowskim Ratuszu 
pt. ,,Ustawa Rządowa czyli Konstytucja 3 
Maja” autorstwa Wojciecha Kochlewskie-
go i Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. 
Pieśni patriotyczne śpiewali uczniowie 
Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. Stanisława Moniuszki w Staszowie. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Uniwersytet zakończył 
rok akademicki

Spotkanie kończące rok akademicki 2020/21 otworzyła prowadząca Uniwersytet  Grażyna Szlęk. 

Prezes Staszowskiego Towarzystwa 
Kulturalnego dr Dariusz Kubalski 

podziękował władzom miasta Staszowa 
oraz powiatu staszowskiego za 

wspieranie działalności Uniwersytetu.

Wszystkim studentom wręczono certyfikaty uczestnictwa w wykładach 
Uniwersytetu w latach: 2017-2021. 

Wykład zamykający rok akademicki wygłosiła dr Małgorzata 
Makowska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Podziękowanie i kwiaty za prowadzenie Uniwersytetu Grażynie 
Szlęk wręczył wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

Podczas wręczania certyfikatów.

Jak każe tradycja, studenci Uni-
wersytetu III Wieku w Staszowie, po-
dobnie jak uczniowie szkół wszystkich 
szczebli, uroczyście zakończyli rok 
szkolny. W dniu 22 czerwca br., w sali 
posiedzeń Rady Miejskiej Staszowa, 
ponad 60 słuchaczy oraz gości zapro-
szonych, spotkało się na uroczystym 
podsumowaniu nauki i działalności 
prowadzonej przez ostatnie 10 mie-
sięcy. 

Wszystkich obecnych powita-
ła prowadząca Uniwersytet Grażyna 
Szlęk. Następnie głos zabrał prezes 
Staszowskiego Towarzystwa Kultural-
nego dr Dariusz Kubalski, który podzię-
kował władzom miasta Staszowa oraz 
powiatu staszowskiego za wspieranie 
działalności Uniwersytetu. Jak wiadomo 
realizacja planowanych zadań w roku 
2020/2021, z powodu ograniczeń pan-
demicznych była bardzo utrudniona, 
niemniej udało się zrealizować kilka ini-
cjatyw. Podczas spotkania, był także czas 
na wstępne zaplanowanie zajęć w roku 
przyszłym, zgodnie z życzeniami zgła-
szanymi przez słuchaczy Uniwersytetu. 
Życzenia przyjemnego wypoczynku 
wakacyjnego oraz równie udanego ko-
lejnego 16. roku akademickiego złożył 
wicestarosta staszowski Leszek Guzal. 
Podobne życzenia przekazał burmistrz 
miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć. 
Wszystkim studentom wręczono certy-
fikaty uczestnic-
twa w wykładach 
Uniwersytetu w 
latach: 2017-2021. 
Na zakończenie 
spotkania słucha-
cze mieli przyjem-
ność wysłuchać 
wykładu dr Mał-
gorzaty Makow-
skiej pt. ,,Biomapa 
zdrowia”.

Tekst i foto: 
Jan Mazanka
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Dziękujemy Komendantowi  
Powodem podjęcia takiej decyzji był 

stan zdrowia komendanta Mariana Le-
siaka. Mieliśmy przyjemność współpra-
cować z Towarzystwem przez ostatnie 
20 lat realizując szereg projektów w tym 
z programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany 
Młodzieży Narodowego Centrum Kultu-
ry. Wielokrotnie korzystaliśmy również 
ze strzelnicy Towarzystwa i zbiorów 
muzealnych. Na Pana Komendanta i szy-

Pierwszy mundur komendant Marian Lesiak 
złożył w 1953 roku, rozpoczynając 3-letnią służbę 

w Marynarce Wojennej. 

Starszy Inspektor Związku Strzeleckiego Marian 
Lesiak, dziękuje wszystkim podkomendnym, 

a także osobom życzliwym za współpracę i pomoc, 
dzięki której Szydłowskie Towarzystwo mogło 

z powodzeniem realizować swoje zadania przez 
ostatnie 30 lat.Podczas jednej z corocznych wizyt na Westerplatte.

Na tle ruin koszar Westerplatte.

Stowarzyszenie ,,Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie”, założone w 1991 
roku i prowadzone bez przerwy przez prezesa Mariana Lesiaka - starszego in-
spektora Związku Strzeleckiego, zakończyło swoją działalność. 

dłowskich strzelców zawsze można było 
liczyć przy organizacji świąt państwo-
wych czy rocznicowych, dotyczących bi-
tew z okresu obydwu wojen światowych 
czy powstań narodowych. 

Życzymy Panu Inspektorowi długich 
lat w zdrowiu i mamy nadzieję na dalszy 
kontakt i kontynuację naszych wspól-
nych działań oraz znajomości.

Tekst i foto: Jan Mazanka i arch. STS
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W czasie uroczystego otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego, 31 lipca 2004 r.

Wśród grobów powstańców warszawskich na Cmentarzu Wojskowym Powązki.

Każdego roku komendant Marian Lesiak zabierał swoich strzelców do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
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Powiat Staszowski aktualnie re-
alizuje projekt pn. „Innowacje w 
kształceniu – wirtualne laboratoria”, 
współfinansowany ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego 
na lata: 2014-2020 w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, 
Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 
Podniesienie jakości kształcenia za-
wodowego oraz wsparcie na rzecz 
tworzenia i rozwoju CKZiU.

W dniu 2 czerwca br., w sali kon-
ferencyjnej starostwa staszowskiego, 
miało miejsce przekazanie pomocy dy-
daktycznych dla przyszłych logistyków, 
uczących się w Zespole Szkół Ekono-
micznych w Staszowie. W kompletach 
modeli szkoleniowych do rozwiązywa-
nia zadań transportowo-logistycznych 
znalazły się: zestawy samochodowe 
zawierające skrzynię ładunkową, pale-
ty EUR, folia mini stretch, pasy mocują-
ce oraz ładunki o różnych wymiarach i 
kształtach. Zestawy uzupełniają skryp-
ty do nauki części teoretycznej i prak-
tycznej, a także komplety 11 kart oraz 
zeszyty z zadaniami o różnym stopniu 
trudności, dotyczącymi formuł handlo-
wych pn. „Incoterms 2020 w praktyce. 
Praca z zestawem kart”. Zakupione po-
moce, stanowią materiały szkoleniowe, 
niezbędne do realizacji zadania projek-

Pomoce dydaktyczne 
dla staszowskiego ,,Ekonomika”

W czasie przekazania pomocy dydaktycznych, od lewej: kierownik projektu Andrzej Poniewierski, dyrektor 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie Jan Ungeheuer, starosta staszowski Józef Żółciak, inspektor 

Bożena Mazur, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Grzegorz Wójcikowski i stażysta Ilona Paluch.

Dyrektor Jan Ungeheuer podziękował staroście staszowskiemu Józefowi Żółciakowi 
za wspieranie procesu nauczania w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie.  

Po przekazaniu pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Staszowie uczniowie niezwłocznie rozpoczęli z nimi ćwiczenia.

towego nr 2, ,,Rozwój 
umiejętności zawo-
dowych uczniów”.

Tekst: 
Dorota Makuch

Foto: Jan Mazanka
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Uczestników konkursu oraz przybyłych gości przywitała dyrektor ZPO w Bogorii Anna Niziałek.

Nagrody w postaci książek, dyplomów, upominków plastycznych wręczał m.in. proboszcz Parafii pw. Trójcy 
Świętej w Bogorii  ks. Leszek Biłas.

Nagrody wręcza wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk. Fragment wystawy prac wykonanych przez uczestników.

W Bogorii, w dniu 28 maja br., od-
było się uroczyste podsumowanie 
oraz wręczenie nagród dla uczestni-
ków regionalnego konkursu „Matka 
Boża Nas Pociesza”, zorganizowane-
go przez Zespół Placówek Oświato-
wych w Bogorii oraz Parafię pw. Trójcy 
Świętej w Bogorii. 

Celem konkursu było szerzenie kultu 
Matki Bożej, zachęcenie do pielgrzymo-
wania do Sanktuarium, budzenie na-
dziei w czasie pandemii oraz rozwijanie 
uzdolnień artystycznych dzieci i mło-
dzieży. Konkurs odbywał się w różnych 
formach: plastycznej, literackiej, oraz 
w formie testu wiedzy o Sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii. We 
wszystkich formach konkursu wzięło 
udział 112 osób w 5 kategoriach wieko-
wych z terenu Diecezji Sandomierskiej. 
Uroczystość podsumowująca rozpo-
częła się w Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia w Bogorii, gdzie ks. pro-
boszcz Leszek Biłas powitał przybyłych 
i zaprosił do wspólnej modlitwy. Wrę-
czenie uczestnikom nagród i dyplomów 
odbyło się w sali gimnastycznej ZPO w 
Bogorii, gdzie uczestnikom konkursu, 
wiedzy oraz umiejętności, pogratulo-
wali wójt gminy Bogoria Marcin Adam-
czyk oraz dyrektor ZPO, radna powiatu 
staszowskiego Anna Niziałek, która prze-
kazała gratulacje w imieniu swoim oraz 
starosty staszowskiego Józefa Żółciaka. 
Wszystkim zwycięzcom oraz uczestni-
kom gratulujemy wiedzy, umiejętności 
plastycznych, literackich i ogromnego 
zaangażowania.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Podsumowano konkurs
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Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski - U23

Sędzią głównym zawodów był Jan 
Markiewicz. Zawodnicy otrzymali me-
dale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane m.in. przez organizato-
rów, a byli nimi: Świętokrzyski Okrę-
gowy Związek Zapaśniczy, Powiato-
we Centrum Sportowe w Staszowie 
oraz Stowarzyszenie ,,Centrum Sport 
i Rekreacja” w Staszowie. Partnerami 
MMP-U23 byli: Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
Polski Związek Zapaśniczy, Powiatowe 
Centrum Sportowe w Staszowie. Spon-
sorem tytularnym była Polska Wytwór-
nia Papierów Wartościowych. Patronat 
honorowy nad mistrzostwami objęli: 
starosta staszowski Józef Żółciak oraz 
burmistrz miasta i gminy Staszów Le-
szek Kopeć. Powiat staszowski na mi-
strzostwach reprezentowali zapaśnicy 
z klubów: MKS CZARNI Połaniec oraz 
CENTRUM STASZÓW, przygotowywa-
ni przez trenerów Tadeusza Szkwarka 
oraz Wiktora Skrobacza. Szczegółowe 
wyniki, zapisy walk, klasyfikacje, są do-
stępne na https://sportzona.pl/

Tekst i foto: Paulina Majczak

Zawodnicy podczas hymnu państwowego.

Mistrzostwa otworzył starosta staszowski Józef Żółciak. Walki rozgrywano na dwóch matach.

W dniach 23-24 kwietnia br. odbyły się w Staszowie Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski - U23 w zapasach, w stylu wolnym. Zawodnicy walczyli na hali sportowej Po-
wiatowego Centrum Sportowego w Staszowie. Mistrzostwa otworzył starosta sta-
szowski Józef Żółciak, serdecznie witając wszystkich zawodników oraz trenerów. 
Walki na najwyższym poziomie życzył wszystkim zapaśnikom wiceprezes Polskie-
go Związku Zapaśniczego Ryszard Niedźwiecki.  Zapaśnicy walczyli w 6 katego-
riach wagowych. 
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Wygrana walka zawodnika ZKS Koszalin Zhozefa  Baghramyana, w kategorii 
wagowej 65 kg.

Na macie walczy zapaśnik MKS CZARNI Połaniec.

Jeden z pojedynków.

Zapaśnicy w jednej z walk.

Medale, dyplomy i nagrody dla zwycięzców w kategorii wagowej 57 kg wręczali 
od lewej: dyrektor PCS w Staszowie Andrzej Walczowski, starosta staszowski Józef 

Żółciak oraz wiceprezes Polskiego Związku Zapaśniczego Ryszard Niedźwiecki.

Po dekoracji zawodników najcięższej kategorii wagowej – 125 kg.
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski-U23 w zapasach w stylu wolnym, oficjalnie 

zakończył starosta staszowski Józef Żółciak.

Gratulacje zawodnikom, którzy zajęli III miejsce w kategorii wagowej 125 kg 
składa starosta staszowski Józef Żółciak.

Walka finałowa w najcięższej kategorii 125 kg. Dekoracja zwycięzców w kategorii wagowej 86 kg. 
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W Szkole Tańca Enigma różnych 
stylów tańca uczy się ponad 200 
dzieci. Na auli Zespołu Szkół im. 
Stanisława Staszica w Staszowie w 
czwartek 24 czerwca br., odbyło się 
widowisko taneczne w wykonaniu 
tancerzy, podsumowujące miniony 
rok. 

Przybyłych na widowisko gości 
przywitała Weronika Koziarz–Dygul-
ska, choreograf, instruktorka tańca i 
akrobatyki. Dzieci i młodzież ucząca się 
w szkole tańca to młodzi mieszkańcy 
powiatu staszowskiego w wieku od 5 
do 18 lat. Zaprezentowano choreogra-
fie w stylu nowoczesnym, hip-hop, 
dance, jazz, show dance z elementami 
akrobatyki i baletu, występy solowe 
oraz w formacjach.

Władze powiatu staszowskiego re-
prezentował wicestarosta staszowski 
Leszek Guzal, który podziękował in-
struktorom, oraz tancerzom za przy-
gotowanie taneczne i za podtrzymy-

ENIGMA zakończyła rok 

Pamiątkowa fotografia na zakończenie spotkania. 

Efektywne podnoszenia w wykonaniu tancerek Szkoły Tańca Enigma.

Choreografia hip-hop.

Przybyłych gości przywitała choreograf Weronika 
Koziarz-Dygulska.

wanie aktywności fizycznej u dzieci i 
młodzieży. 

Warto przypomnieć że Szkoła Tań-
ca Enigma ma na swoim koncie liczne 
sukcesy na konkursach, festiwalach i 

konfrontacjach tanecznych. Dzieci od 
2020 roku mogą uczęszczać także na 
zajęcia baletu oraz akrobatyki.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Laureatka z LO
Pamiątkowe kubeczki dla tancerzy wręczał m.in. wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

Spotkanie laureatów olimpiady otworzył świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik.

Wicestarosta staszowski Leszek Guzal podziękował 
tancerzom, choreografom, oprawie muzycznej za 

wspaniałe widowisko i życzył bezpiecznych wakacji.

Laureatka w kategorii szkół ponadpodstawowych 
Aleksandra Kmiecik ze staszowskiego LO odbiera 

dyplom z rąk Jacka Wołowca – dyrektora 
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  

Mistrzem I Świętokrzyskiej Olim-
piady Łamigłówek w kategorii 
szkół ponadpodstawowych, została 
uczennica kl. II B Aleksandra Kmie-
cik z Liceum  Ogólnokształcącego w 
Staszowie. Szkoła została również na-
grodzona za największą liczbę uczest-
ników w kategorii szkół ponadpod-
stawowych. 

Rywalizacja miała miejsce w dniu 
1 czerwca br. Uczestnicy, w tym 52. 

uczniów ze staszowskiego LO, mieli do 
rozwiązania różne łamigłówki, m.in.: 
piramidy, sudoku klasyczne, zmodyfi-
kowane. Olimpiada została rozegrana 
online na platformie Teams i miała na 
celu popularyzację matematyki, zadań 
logicznych i łamigłówek oraz twórczego 
rozwiązywania problemów.

Wyniki podano i nagrody wręczono 
11 czerwca. Spotkanie laureatów otwo-
rzył świętokrzyski kurator oświaty Kazi-
mierz Mądzik, który przypomniał cele 

konkursu, a także zrelacjonował jego 
przebieg. Olimpiada została zorganizo-
wana przez: Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty. Fundatorami nagród 
byli: Świętokrzyski Kurator Oświaty, Mar-
szałek Województwa Świętokrzyskie-
go, Wojewoda Świętokrzyski, Starosta 
Staszowski i Starosta Kielecki. 

Tekst i foto: arch. LO w Staszowie
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Nowy plac zabaw 
dla najmłodszych

Podczas uroczystego otwarcia placu zabaw, od lewej: członkini Zarządu Enea Elektrownia Połaniec 
Agnieszka Wojdan, starosta staszowski Józef Żółciak, Aurora Strapart Popiel de Boisgelin, Michał Popiel  

de Boisgelin, wicestarosta staszowski Leszek Guzal, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz 
Rajca i wiceprzewodniczący Rady Stanisław Batóg.

Otwarcia kolejnej atrakcji w Zespole Pałacowym w Kurozwękach pogratulował starosta 
staszowski Józef Żółciak.

W uroczystym otwarciu placu zabaw uczestniczyły dzieci wraz z nauczycielami 
i opiekunami z Przedszkola w Kurozwękach oraz podopieczni Staszowskiego Koła 

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami  Intelektualnymi.
Plac zabaw posiada liczne atrakcje, większość urządzeń wymaga 

aktywności fizycznej najmłodszych.

Po otwarciu placu zabaw Michał Popiel de Boisgelin zaprosił gości do 
obejrzenia inwestycji aktualnie realizowanych w pałacu.

W dniu 1 czerwca br. w Zespole Pa-
łacowym Kurozwęki oficjalnie otwar-
to plac zabaw, powstały w ramach 
projektu „Światło i dźwięk – dziecię-
ce innowacje”. Inwestycja wykonana 
przez HAGS Poland Sp. z o.o., została 
dofinansowana środkami Lokalnej 
Grupy Działania „Białe Ługi”.

Układ placu, o powierzchni 300 me-
trów kwadratowych, zawiera przestrze-
nie z propozycjami dla poszczególnych 
grup wiekowych, a także dla dzieci z róż-
ną sprawnością fizyczną. Całość utrzy-
mana jest w stylu zamkowym, z wkom-
ponowanymi sprzętami multimedialny-
mi m.in. z urządzeniem elektronicznym 
NEOS ARC, które oferuje szereg gier łą-
czących światło i dźwięk z aktywnością 
fizyczną najmłodszych. Od początku, na 
etapie projektowania, zwrócono uwa-
gę na umożliwienie integracji i zabawy 
dzieci z ograniczeniami ruchowymi z 
dziećmi bez takich ograniczeń. W cen-
tralnej części placu znajduje się zjeżdżal-
nia stylizowana na stary zamek, która 
zapewne cieszyć się będzie największą 
popularnością wśród użytkowników 
najnowszej pałacowej atrakcji. Obok jest 
także mała ścianka wspinaczkowa i lu-
nety, dzięki którym można obserwować 

okolicę. Za około 3 tygodnie, w bezpo-
średnim sąsiedztwie placu zabaw, zosta-

nie otwarty punkt gastronomiczny.  
Tekst i foto: Jan Mazanka
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Po zakończeniu koncertu Małgorzata Szmyrgała podziękowała wszystkim sponsorom za życzliwość, jakiej Zespoły ,,KLEKS” doświadczały w czasie minionych 25 lat. 

Na zakończenie jeszcze jeden taniec finałowy. 

Podziękowania i gratulacje Małgorzacie Szmyrgale za 25 lat pracy artystycznej 
przekazują: starosta staszowski Józef Żółciak i członek Zarządu Powiatu 

w Staszowie Zbigniew Wiącek.
Słowa uznania przekazuje  marszałek województwa świętokrzyskiego  

Andrzej Bętkowski.

Podziękowania od burmistrza miasta i gminy Staszów Leszka Kopcia oraz 
zastępcy burmistrza dr Ewy Kondek. Jedna z 23 prezentacji tanecznych.

cd ze str . 36
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Przed rozpoczęciem koncertu, Odznakę Honorową 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” Małgorzacie 
Szmyrgale wręczyli: marszałek województwa 

świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i radny Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak. 

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, radny 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, starosta staszowski Józef Żółciak, członek Zarządu 

Powiatu w Staszowie Zbigniew Wiącek, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć oraz zastępca 
burmistrza dr Ewa Kondek.

cd na poprzedniej str.

Na scenie najmłodsze tancerki „Kleksów”.

Dyplomy za wybitne osiągnięcia artystyczne tancerkom zespołu wręczył starosta 
staszowski Józef Żółciak. Uroczyście pożegnano dziewczęta, które zakończyły swoją przygodę z zespołem. 

Widzowie mieli okazję obejrzeć 23 układy choreograficzne podsumowujące 
25-letni dorobek artystyczny Zespołów Tanecznych ,,KLEKS”.

25-lecie Zespołów Tanecznych ,,KLEKS”
Srebrny Jubileusz pracy artystycznej Zespołów Tanecznych ,,Kleks” uświet-

nił uroczysty koncert, jaki w sobotę 26 czerwca odbył się w hali Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Staszowie. Swoje umiejętności taneczne w 23 choreografiach, za-
prezentowało łącznie ponad 200 artystów w wieku od 4 do 18 lat.

Galę rozpoczęto uhonorowaniem 
Małgorzaty Szmyrgały - założycielki i 
prowadzącej Zespoły ,,KLEKS”, Odzna-
ką Honorową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”, którą w imieniu wiceprezesa 
rady ministrów, ministra kultury, dzie-
dzictwa narodowego i sportu prof. Pio-
tra Glińskiego, wręczył marszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego Andrzej 
Bętkowski.  Odznaka jest przyznawana 
za szczególne zasługi w zakresie dzia-
łalności stanowiącej istotny wkład w 
rozwój literatury, teatru, fotografii, ma-
larstwa, tańca i innych dziedzin kultu-
ry. 

W czasie blisko półtoragodzinnego 
koncertu publiczność podziwiała 23 
układy choreograficzne w wykonaniu 
tancerek wszystkich grup wiekowych 
,,KLEKSÓW”. Po zakończeniu przed-
stawienia uroczyście pożegnano od-

chodzące z zespołu dziewczęta, które 
zakończyły naukę w szkołach średnich. 
Na pamiątkę niezwykłej przygody 
w „KLEKSACH” dziewczęta otrzyma-
ły upominki, a także wiele ciepłych 
słów. Państwu Małgorzacie i Januszowi 
Szmyrgałom, którzy nieprzerwanie od 
1995 roku prowadzą Zespoły Taneczne 
KLEKS, w imieniu Rady i Zarządu Po-
wiatu w Staszowie podziękowali: sta-
rosta staszowski Józef Żółciak i członek 
Zarządu Powiatu Zbigniew Wiącek, 

wręczając pamiątkowy grawerton i bu-
kiet kwiatów.  Gratulacje złożyli także: 
marszałek województwa świętokrzy-
skiego Andrzej Bętkowski, radny Sej-
miku Województwa Świętokrzyskiego 
Paweł Krakowiak, burmistrz miasta i 
gminy Staszów Leszek Kopeć, zastępca 
burmistrza dr Ewa Kondek oraz przed-
stawiciele rodziców. Publiczność po-
dziękowała za wspaniałe widowisko 
długimi brawami. 

Tekst i foto: Jan Mazanka


