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Z okazji Świąt Wielkanocnych 
prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń.

Mamy nadzieję, że mimo trudności, 
jakie obecnie przeżywamy,

ten szczególny czas Zmartwychwstania Pańskiego
oraz piękno nadchodzącej wiosny, 

zachowa w nas optymizm 
i pogodę ducha na kolejne dni roku.
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Szanowni Czytelnicy Kwartalnika ,,Powiat Staszowski” 

Ze względu na zagrożenie epidemiczne, zrezygnowaliśmy z druku 78. numeru 
naszego kwartalnika, który będzie dostępny jedynie w formie elektronicznej na 
www.staszowski.eu. Mamy nadzieję, że kolejny 79. numer ukaże się tradycyjnie 
drukiem. Za zmianę przepraszamy, 

Redakcja. 

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Powiatu Staszowskiego.

Obecna sytuacja epidemiczna, to trudny czas dla nas wszystkich. To 
także sprawdzian i wyzwanie dla administracji publicznej. Kierując dzia-
łalnością administracyjną Powiatu Staszowskiego, byłem zobowiązany 
do podjęcia decyzji, które pozwolą zabezpieczyć zarówno obywateli 
zwracających się do urzędu, jak również wszystkich pracowników Staro-
stwa Powiatowego w Staszowie. 

Zmiany w pracy Starostwa wynikają, m.in. z wejściem w życie, w dniu 
8 marca br., specustawy uchwalonej w związku z rozprzestrzenianiem się 
zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a także z rozporządzeń ministra zdrowia, 
z dnia 20 oraz 24 marca br., o stanie epidemii na terenie kraju od dnia 25 
marca do dnia 11 kwietnia br., m.in. zakazujących na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej przemieszczania się osób, z kilkoma wyjątkami. W okre-
sie tym, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej może 
podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań 
niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w sposób wyłączają-
cy bezpośrednią obsługę interesantów.   

Dlatego też, Zarządzeniem nr 21/2020 Starosty Staszowskiego z dnia 
26 marca 2020 roku, od tego dnia do odwołania, zawiesza się bezpo-
średnią obsługę interesantów w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Staszowie. 

Zwracam się do Państwa z prośbą, aby załatwianie niezbędnych spraw 
odbywało się z pominięciem komunikacji bezpośredniej. Proponuję kon-
takt:

• telefoniczny, 
• e-mailowy ,
• e-PUAP (adres skrzynki epuap /4u4p46dlwz/skrytka,
• gov.pl (wymagany profil zaufany),
• listownie pocztą.

Jeżeli osobista wizyta w Starostwie, jedynie z powodu zagrożenia ko-
ronawirusem lub sytuacją epidemiczną okaże się rzeczywiście niezbęd-
ną, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu jej umówienia. 
Niezbędne dane kontaktowe znajdują się na: www.staszowski.eu. Reasu-
mując, jedynie w sprawach związanych z epidemią, wymagających oso-
bistej wizyty w Starostwie, jej załatwienie będzie  możliwe wyłącznie po 
wcześniejszym umówieniu terminu i miejsca wizyty.

Dla wspólnego dobra, wobec zagrożenia, jakie obecnie dotyczy każ-
dego z nas, apeluję i proszę o zrozumienie konieczności akceptacji wpro-
wadzonych ograniczeń. 

Starosta Staszowski
Józef Żółciak
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Prawie wszystko o koronawirusie

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, 
bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania  
czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
     Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, 

które kaszlą i kichają. 

   
       Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus 

i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą 
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację 
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
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WYSŁANIE ZDJĘCIA ZAMIAST WIZYTY 
POLICJANTÓW 

  
JESTEŚ OBJĘTY KWARANTANNĄ 

DOMOWĄ?  
ZAINSTALUJ NA SWOIM TELEFONIE 

SPECJALNĄ APLIKACJĘ 
MINISTERSTWA CYFRYZACJI 

 

APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA     

ZAINSTALUJ! 

W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby 
korzystające z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną 
dla nich specjalną infolinię - 22 165 57 44. 
Więcej informacji, w tym regulamin, 
na www.gov.pl/kwarantannadomowa. 

Jak to działa? 
Wszystkie osoby objęte kwarantanną dostają 
SMSa zachęcającego do ściągnięcia i 
zainstalowania aplikacji. 
WAŻNE! Aktywuj aplikację w miejscu odbywania 
kwarantanny, po odebraniu SMSa. Otrzymanie 
wiadomości to znak, że Twoje dane pojawiły się 
w bazie. System jest połączony z bazą numerów 
telefonów osób, które zostały objęte 
kwarantanną. 

WAŻNE! Nie ma możliwości, by z aplikacji 
korzystały osoby nieobjęte kwarantanną.  
 
. 

ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD 
KWARANTANNY GROZI GRZYWNA 
W WYSOKOŚCI DO 30 000 ZŁ 

APLIKACJA JEST OFICJALNA,  BEZPIECZNA  
I BEZPŁATNA, DOSTĘPNA W SKLEPACH 
GOOGLE PLAY I APP STORE 
 
AKTYWUJESZ JĄ ZA POMOCĄ NUMERU 
TELEFONU 
APLIKACJA ZOSTANIE  ZWERYFIKOWANA 
KODEM SMS 

Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji 
prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.  
Wyjaśnia on sposób i zasady działania Aplikacji,  
a także zawiera ważne informacje dotyczące 
Twoich danych osobowych i bezpiecznego 
korzystania z Aplikacji. 

APLIKACJA UMOŻLIWIA: 
 ZŁOŻENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA: 
 ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE 
 POSIŁEK 
 KONTAKT Z PSYCHOLOGIEM 

 DOSTĘP DO KOMUNIKATÓW O AKTUALNEJ 
SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ 

 BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE ZE 
SŁUŻBAMI 

Wsparcie 
staszowskiego 

szpitala
Uprzejmie informujemy o decyzji Rad Nadzor-

czych i Zarządów Spółek działających w Grupie PBI 
Kopalnie Dolomitu, o pomocy w kwocie 50 tys. zł na 
walkę z koronawirusem, udzielonej Samodzielnemu 
Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Staszowie. 

Z poważaniem
Starosta Staszowski

Józef Żółciak
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Serdeczne podziękowania za kolejne wsparcie 
staszowskiego szpitala w walce z koronawirusem

Od samego początku zagrożenia wirusem SARS-CoV-2, nasz szpital z największym zaangażowa-
niem dyrekcji i personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego, włączył się w działania minimalizujące 
zagrożenia dla zdrowia obywateli ziemi staszowskiej, a także sąsiednich powiatów.

Dlatego też, w tym trudnym dla nas wszystkich okresie, z największą radością i uznaniem przyją-
łem do wiadomości informacje zamieszone na stronie internetowej szpitala, o kolejnych wpłatach lub 
przekazanej pomocy w formie rzeczowej.

Wśród darczyńców znaleźli się, dane z 31 marca br. :
• ,,Eloprem i Elpoautomatyka” Sp. z o.o. 
• Grupa PBI Kopalnie Dolomitu S.A w Sandomierzu 
• Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak 
• Grupa Enea – Elektrownia Połaniec S.A. 
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie
• Nadleśnictwo Staszów
• Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMA
• Firma ARMED Tomasz Podesek
• NZOZ Usługi Rentgenowskie Henryk Gruszka
• Stowarzyszeniu JĘDRUSIE z Połańca
• Zakład Odzieżowy ,,Modar” Sp. z o.o. 
• Grupa ,,Dylmex” - Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa 
• Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie 
• ,,Enrem Połaniec” Sp. z o.o. 
• ,,Bel-Pol” Leszek Belusiak 
• Zakład Usługowo-Handlowy ,,Dagamex” Agnieszka Górniak 
• Zakład Remontowo-Budowlany ,,Adma” Marian Macias   
• N3T Projekt Mariusz Ufel • ,,Gumotiv” Sp. z o.o. Sp.k.  
• ,,Adma” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk, 
• radni Rady Powiatu w Staszowie 
• osoby prywatne z terenu powiatu staszowskiego.     

Darowizna otrzymana od Państwa, stanowi nie tylko wsparcie finansowe lub rzeczowe w niełatwej 
batalii, jaką przychodzi nam wszystkim stoczyć z epidemią wywołaną koronawirusem, ale także jest 
wyrazem najwyższego uznania dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych naszego szpitala, 
którzy codziennie narażają się, wykonując powierzone im obowiązki, które można uznać za misję ra-
towania zdrowia i życia innych.

Wyrażając swoje podziękowanie Zarządom Spółek, Właścicielom Zakładów, Osobom fizycznym, 
pragnę przekazać najwyższe słowa wdzięczności i uznania, za ten szlachetny gest, który na zawsze 
pozostanie w naszej pamięci.

                                                                                                                                       Z wyrazami szacunku

Starosta Staszowski
Józef Żółciak
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W temacie COVID-19

Posiedzenie odbyło się 11 marca br., w Starostwie staszowskim.

Podczas posiedzenia w Starostwie staszowskim, w dniu 11 marca br., od lewej: insp. Andrzej Sałata, 
naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Stachura, wicestarosta Leszek 

Guzal i prowadzący spotkanie starosta staszowski Józef Żółciak.

Podczas spotkania w Starostwie 
staszowskim, w dniu 11 marca br., 
dokonano analizy sytuacji związa-
nej z potencjalnym zagrożeniem za-
chorowaniami, wywołanymi przez 
koronawirusa. W posiedzeniu udział 
wzięli przedstawiciele władz powia-
tu oraz służb odpowiedzialnych za 
organizację i funkcjonowanie opieki 
zdrowotnej, a także realizację działań 
antykryzysowych: szpitala, sanepidu i 
Komendy Powiatowej PSP.

Prowadzący naradę, starosta sta-
szowski Józef Żółciak, poinformował, 
m.in. o decyzji premiera Mateusza Mora-
wieckiego w sprawie zawieszenia pracy 
szkół wszystkich szczebli i przedszkoli, 
od poniedziałku 16 marca, na najbliższe 
2 tygodnie. W związku z tym, uczniowie 
zakwaterowani w Internacie Zespołu 
Szkół, w tym Ukraińcy z obwodu win-
nickiego, zostali odwiezieni do domu, 
a Internat przygotowano do pełnienia 
funkcji obiektu, w razie ewentualnej ko-
nieczności prowadzenia kwarantanny 
dla osób podejrzany o zarażenie koro-
nawirusem. Swoje opinie na temat do-
tychczasowych, podjętych już rutyno-
wych czynności, wyrazili: powiatowy in-
spektor sanitarny Bożena Głaz, dyrektor 

staszowskiego szpitala Paweł Wojtasik, 
pielęgniarka epidemiologiczna i pełno-
mocnik ds. Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Marzena Lech, komendant 
powiatowy PSP bryg. Rafał Gajewicz, 
naczelnik Wydziału Spraw Obywatel-
skich i Zarządzania Kryzysowego w Sta-
rostwie staszowskim Ryszard Stachura 
i dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie Anna Ogórek. Sytuację w 
powiecie staszowskim, oceniono także z 

perspektywy jej porównania do aktual-
nego stanu w województwie świętokrzy-
skim, gdzie jeszcze (stan na 12 marca br.), 
nie odnotowano przypadków zakażenia 
koronawirusem. Dla zminimalizowania 
prawdopodobieństwa rozprzestrzeniania 
się choroby COVID-19, Decyzją Starosty 
Staszowskiego z dnia 12 marca br., zawie-
szono działalność Powiatowego Centrum 
Sportowego, do dnia 25 marca br. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie otworzył szef Zespołu Zarządzania Kryzysowego, starosta staszowski Józef Żółciak, w 
towarzystwie wicestarosty Leszka Guzala oraz naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania 

Kryzysowego Ryszarda Stachury.

Sytuacja epidemiologiczna i przy-
gotowania do działań w związku z 
możliwością wystąpienia choroby CO-
VID-19 wywołanej koronawirusem 
SARS-CoV-2, to temat pierwszej części 
posiedzenia zwołanego w Starostwie 
staszowskim w dniu 6 marca br.

Po otwarciu obrad przez szefa Powia-
towego Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go starostę staszowskiego Józefa Żółciaka, 
informację na temat sytuacji w powiecie 
staszowskim oraz kraju, a także na świecie, 
z podaniem danych dotyczących liczby 
zachorowań, a także zgonów, przedstawi-
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Zachowania funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej i policji w obecnej sytuacji 
przedstawili: zastępca komendanta powiatowego PSP w Staszowie mł. bryg. 

Jarosław Juszczyk i komendant powiatowy policji insp. Leszek Dębowski.
O aktualnych działaniach i sytuacji w staszowskim szpitalu poinformował 

dyr. Paweł Wojtasik.

O sytuacji zagrożenia na terenie powiatu staszowskiego afrykańskim pomorem świń ASF poinformowała  
lek. wet. Katarzyna Czech z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie.

Podstawowe informacje dotyczące sytuacji związanej 
z zagrożeniem koronawirusem na terenie powiatu 
staszowskiego oraz kraju przedstawiła powiatowy 

inspektor sanitarny w Staszowie Bożena Głaz.

W posiedzeniu udział wzięli: samorządowcy, funkcjonariusze państwowej straży pożarnej, policji i Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Sandomierzu, pracownicy Nadleśnictwa Staszów, inspektorzy powiatowi sanepidu i 

weterynarii.

ła powiatowy inspektor sanitarny Bożena 
Głaz. Duża część wystąpienia dotyczyła za-
chowań profilaktycznych, w szczególności 
dotyczących codziennej higieny, unikania 
większych zgromadzeń oraz stosowania się 
do zaleceń służb sanitarnych i medycznych. 
W dyskusji poruszano rolę, m.in.: samorzą-
dów, staszowskiego szpitala państwowej 
straży pożarnej oraz policji w sytuacji ewen-
tualnego wzrostu zagrożeń zachorowania 
spowodowanego koronawirusem.

W drugiej części posiedzenia, lek. wet. 
Katarzyna Czech z Powiatowego Inspek-
toratu Weterynarii w Staszowie, poinfor-
mowała o zagrożeniu wystąpienia oraz 
sposobach postępowania, przy podejrze-
niu lub stwierdzeniu na terenie powiatu 
staszowskiego, afrykańskiego pomoru 
świń ASF. Informacje zawierały, m.in. za-
sady uboju w strefach: żółtej i białej, jakie 
występują w powiecie staszowskim oraz 
postępowania przy przemieszczaniu ży-
wych zwierząt między rolnikami lub do 
punktów skupu. W najbliższych dniach 
planowane jest przeszukanie terenu gmin 
nadwiślańskich: Osiek, Połaniec i Łubnice 
w celu ewentualnego ujawnienia mar-
twych dzików chorych na ASF. W Biurze 
Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w Staszowie, za-
rejestrowanych jest 405 gospodarstw ho-
dowli trzody chlewnej, której koncentracja 
produkcji dotyczy głównie gminy Łubnice 
i tam należy się spodziewać ewentualnych 
większych problemów.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W 10. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Pamiętamy, w sobotę 10. kwiet-

nia 2010 roku, o godz. 11:00 w Sank-
tuarium Jana Pawła II w Staszowie, 
miała się odbyć uroczysta msza 
święta z okazji 5. rocznicy śmierci 
Ojca Świętego, a po niej uroczyste 
ślubowanie uczniów klas munduro-
wych staszowskiego Liceum. I stała 
się wielka tragedia, wcześniej była 
zbrodnia na polskich oficerach w 
Rosji Sowieckiej, katastrofa w Gi-
braltarze, a teraz Smoleńsk – zginę-
ła elita państwa na czele z Prezyden-
tem RP Lechem Kaczyńskim. 

Główne uroczystości kościelne w 
powiecie staszowskim, dla uczczenia 
pamięci ofiar katastrofy, odbyły się 13 
kwietnia. Mszę świętą koncelebrowa-
ną odprawił ks. prałat Henryk Koza-
kiewicz. Po zakończeniu liturgii, wierni 
przeszli przed pomnik Tadeusza Ko-
ściuszki na staszowskim Rynku, gdzie z 
zapalonych zniczy ułożono krzyż.

Nikt nie przypuszczał, że 10. roczni-
cę Katastrofy Smoleńskiej, a także 80. 
rocznicę Zbrodni Katyńskiej, będziemy 
obchodzić w warunkach zagrożenia 
epidemicznego. Nie wiadomo więc, 
jaki charakter będą miały tegoroczne 
uroczystości, zarówno w Smoleńsku 
i w Katyniu, jak też i w Warszawie, dla 
godnego uczczenia przez państwo 
polskie tych dwóch tragedii. 

Redakcja Żałobny portret Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w holu Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Mszę świętą w intencji ofiar smoleńskiej tragedii odprawił
ks. prałat Henryk Kozakiewicz. Z zapalonych zniczy na staszowskim Rynku ułożono krzyż.
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BYLI  Z  NAMI…  Foto: Agencja Gazeta i Jan Mazanka.

St. chorąży Artur Francuz – pracownik BOR, towa-
rzyszył Prezydentowi Kaczorowskiemu, podczas jego 

wizyty w powiecie staszowskim, w maju 2000 r.

Poseł Grażyna Gęsicka, powiat staszowski wiele jej 
zawdzięcza z okresu kiedy była Ministrem Rozwoju 

Regionalnego.

Tomasz Merta – podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kielczanin dbał 
o zabytki ziemi staszowskiej i sąsiednich powiatów.

Ostatni Prezydent RP na Uchodźctwie, w dniach 
18 – 19 maja 2000 roku przebywał w powiecie 

staszowskim, m.in. uczestniczył w uroczystościach 
w klasztorze rytwiańskim.

Poseł Przemysław Gosiewski, wicepremier w rządzie 
Jarosława Kaczyńskiego, wybitnie przyczyniał się do 

rozwoju ziemi staszowskiej i świętokrzyskiej.

Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari gen. Sta-
nisław Nałęcz-Komornicki, na prośbę władz powiatu 
staszowskiego dokończył procedury wniosku z wrze-

śnia 1939 r. o nadanie Krzyża Srebrnego Virtuti 
Militari por. rez. Arturowi Radziwiłłowi, poległemu 
pod Warszawą w wojnie obronnej i w dniu 18 maja 
2000 r., w klasztorze rytwiańskim, przekazał Order 

Maciejowi Radziwiłłowi - synowi księcia Artura.

Poseł Leszek Deptuła współpracował z władzami 
powiatu staszowskiego przy staraniach o budowę 

mostu na Wiśle k. Połańca, w czasie kiedy był 
marszałkiem województwa podkarpackiego.

Ołtarz na Placu Józefa Piłsudskiego, ze zdjęciami wszystkich ofiar tragedii. 17.04.2010 r.

Foto z pogrzebu Pary Prezydenckiej na ostatniej stronie.

Gen. dyw. Tadeusz Buk – dowódca Wojsk Lądowych 
RP, rodak z ziemi świętokrzyskiej, pomagał 

w organizacji klas wojskowych staszowskiego LO.

Janusz Zakrzeński – aktor scen polskich, urodził się 
i wychował w Przededworzu koło Chmielnika, często 

gościł w kurozwęckim pałacu.
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Z 18. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Uchwalono budżet 
powiatu staszowskiego na 2020 rok

Sesję prowadził przewodniczący Rady Grzegorz Rajca, w towarzystwie wiceprzewodniczącego: Romualda 
Zgrzywy i Stanisława Batóga. Z lewej: członek Zarządu Powiatu Zbigniew Wiącek, wicestarosta Leszek Guzal 

i starosta staszowski Józef Żółciak.

Radni powiatu, od lewej: Stanisław Walczyk, Adam Siekierski, Michał Skotnicki, Jerzy Chudy, Anna Kosowicz 
i Andrzej Kruzel.  

Radni powiatu, od lewej: Zbigniew Bąk, Jolanta Wójtowicz, Krystyna Semrau, Janusz Bąk, Zbigniew Wiącek, 
wicestarosta Leszek Guzal i starosta Józef Żółciak.

Obrady prowadził przewodniczący Grzegorz Rajca, w towarzystwie wiceprzewodniczących: Romualda 
Zgrzywy i Stanisława Batóga.

Posiedzenie odbyło się w dniu 27 
stycznia br. Po przyjęciu protokołu z po-
przednich obrad, radni przystąpili do gło-
sowania 5 projektów uchwał, które doty-
czyły: • przyjęcia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach ponadpod-
stawowych i placówkach oświatowych, 
prowadzonych przez Powiat Staszowski 
na 2020 rok, • przyjęcia sprawozdania 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku za 2019 rok, • przyjęcia do pro-
wadzenia, powierzonego przez Gminę Tu-
czępy, zadania publicznego polegającego 
na zapewnieniu mieszkańcom gminy Tu-
czępy usług świadczonych przez Powiato-
wy Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Kurozwękach, • zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Powiatu Staszowskiego 
na lata 2020-2027, • zmian w budżecie na 
2020 rok.

W dalszej części obrad przedstawiono 
sprawozdania: z prac Komisji Stałych Rady 
Powiatu w Staszowie oraz z kontroli Komi-
sji Rewizyjnej w 2019 roku, a także z wyso-
kości średnich wynagrodzeń nauczycieli, 
na poszczególnych stopniach awansu za-
wodowego w szkołach, za 2019 rok. Radni 
wysłuchali również informacji dotyczącej 
projektu pn. „Liderzy kooperacji”, realizo-
wanego przez Regionalny Ośrodek Polity-
ki Społecznej w Kielcach, we współpracy z 
Powiatem Staszowskim i Gminą Bogoria.

Wnioski i oświadczenia zgłaszane przez 
radnych dotyczyły, m.in.: pogłębienia i 
udrożnienia rowu przy drodze powiatowej 
w Szczeglicach, sytuacji płacowej w jed-
nostkach organizacyjnych powiatu oraz 
zimowego utrzymania drogi powiatowej 
na wzgórzach ,,Buczyny Bogoryjskiej”.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W  dniu 30 grudnia 2019 roku, 
podczas 17. sesji Rady Powiatu 
w  Staszowie, przegłosowano 11 pro-
jektów uchwał, w  tym najważniejszy, 
w sprawie uchwalenia budżetu powia-
tu staszowskiego na 2020 rok.

Do zaproponowanego przez prze-
wodniczącego Rady Powiatu Grzegorza 
Rajcę porządku obrad, starosta staszow-
ski Józef Żółciak, w imieniu Zarządu Po-
wiatu, zgłosił dodatkowo 5 projektów 
uchwał i  taki, rozszerzony program po-
siedzenia, został przyjęty jednogłośnie.    

Po przyjęciu porządku obrad starosta 
staszowski odczytał i  wręczył Agniesz-
ce Majewskiej z  Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w  Staszowie, akt 
nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego. Procedo-
wanie uchwał rozpoczęto od projektu 
w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Powiatu Staszowskiego na lata: 

2020-2027. Uchwałę Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w  Kielcach, w  sprawie 
opinii o  projekcie ww. uchwały, odczy-
tała skarbnik powiatu Jolanta Piotrow-

ska. Drugi projekt uchwały dotyczył bu-
dżetu powiatu staszowskiego na 2020 
rok. Uchwałę Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w  Kielcach w  sprawie opinii 
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Skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska odczytała uchwały 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczące projektów 
uchwał w sprawach: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Staszowskiego na lata: 2020-2027 oraz budżetu powiatu 
staszowskiego na 2020 rok. Z lewej: mecenas Monika Sas-

Wołczyńska, z prawej: naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Jerzy Bernyś.

Pozytywną opinię, o projekcie budżetu 
powiatu na 2020 rok, w imieniu 
Komisji Infrastruktury, Rolnictwa 
i Promocji Powiatu, wyraził jej 
przewodniczący Zbigniew Bąk.

Pozytywną opinię, o projekcie budżetu 
powiatu na 2020 rok, w imieniu Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki 
Prorodzinnej, wyraziła jej przewodnicząca 

Jolanta Wójtowicz.

Pozytywną opinię, o projekcie 
budżetu powiatu na 2020 rok, 
w imieniu Komisji Rewizyjnej, 

wyraziła jej przewodnicząca Anna 
Niziałek.

Starosta staszowski podziękował radnym za jednogłośne przyjęcie 
budżetu powiatu na 2020 rok, a także wyraził podziękowanie: radnym, 

dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu i pracownikom 
Starostwa, za współpracę w tworzeniu projektu budżetu.

Pozytywną opinię, o projekcie 
budżetu powiatu na 2020 rok, w 

imieniu Komisji Oświaty, Wychowania, 
Kultury, Sportu i Turystyki, wyraził jej 

przewodniczący Mariusz Zyngier.

 Pozytywną opinię, o projekcie 
budżetu powiatu na 2020 rok, 

w imieniu Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, wyraziła jej przewodnicząca 

Anna Kosowicz. 

Pozytywną opinię, o projekcie 
budżetu powiatu na 2020 rok, 

w imieniu Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego, wyraził jej 

przewodniczący Adam Kowal.

o  projekcie budżetu, również odczytała 
skarbnik Jolanta Piotrowska. Przewod-
niczący Komisji Stałych Rady Powiatu 
w Staszowie, wyrazili pozytywne opinie 
zarówno w sprawie Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Powiatu, jak i o projekcie 
budżetu. Obydwa projekty uchwał zo-
stały przyjęte jednogłośnie. 

W  dalszym ciągu głosowań, przy-
jęto jeszcze 9 projektów uchwał, które 
dotyczyły: • uchwalenia planu pracy 
Rady Powiatu w Staszowie na 2020 rok 
• zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2020 rok, • zatwierdze-
nia planów pracy Komisji Stałych Rady 
Powiatu na 2020 rok, • przyjęcia powie-
rzonego przez Gminę Gnojno, prowa-

dzenia zadania publicznego, polega-
jącego na zapewnieniu mieszkańcom 
gminy Gnojno, usług świadczonych 
przez Powiatowy Środowiskowy Dom 
Samopomocy w  Kurozwękach, • zmia-
ny uchwały nr VII/19/19 z dnia 28 marca 
2019 roku, w sprawie określenia zadań 
finansowanych ze środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w  2019 roku, • ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie pojazdu 
z drogi i  jego przechowywanie na par-
kingu strzeżonym oraz wysokości kosz-
tów powstałych w przypadku odstąpie-
nia od usunięcia pojazdu • udzielenia 
pomocy finansowej gminie Bogoria na 
zakup samochodu asenizacyjnego • 
zmian w  Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Powiatu Staszowskiego na lata: 
2019-2027, • zmian w budżecie na 2019 
rok.

W punkcie wolne wnioski radni poru-
szali sprawy, dotyczące: współpracy po-
wiatu z gminami w zakresie współfinan-
sowania remontu dróg powiatowych, 
a  także możliwości wykonania remon-
tów w  szkołach prowadzonych przez 
powiat staszowski. Przed zamknięciem 
posiedzenia przewodniczący Rady Grze-
gorz Rajca i starosta Józef Żółciak złożyli 

wszystkim obecnym najserdeczniejsze 
życzenia noworoczne.

Dochody budżetu powiatu na 2020 
rok zaplanowano w  wysokości 80 mln 
727 tys. 381 zł, z tego: dochody bieżące 
w  kwocie 72 mln 729 tys. 544 zł, a  do-
chody majątkowe w  wysokości 7 mln 
997 tys. 837 zł. Wydatki budżetu powiatu 
zaplanowano w kwocie 80 mln 620 tys. 
980 zł, z tego: wydatki bieżące – 68 mln 
240 tys. 533 zł, a wydatki majątkowe – 12 
mln 380 tys. 447 zł. Wydatki na progra-
my i  projekty realizowane ze środków 
pochodzących z  budżetu Unii Europej-

skiej oraz innych źródeł, niepodlegające 
zwrotowi, realizowane w roku budżeto-
wym, uchwalono w wysokości 7 mln 293 
tys. 427 zł, z  tego: wydatki bieżące – 3 
mln 811 tys. 043 zł, a  wydatki majątko-
we – 3 mln 482 tys. 384 zł. Nadwyżkę bu-
dżetu powiatu w  kwocie – 106 tys. 401 
zł, w całości przeznaczono na spłatę rat 
kredytów. W budżecie utworzono rezer-
wy: ogólną w wysokości – 190 tys. zł oraz 
celową w wysokości – 135 tys. zł, z prze-
znaczeniem na realizację zadań z zakre-
su zarządzania kryzysowego.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W dniu 16 stycznia br., w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Świę-
tokrzyskiego, odbyło się podpisanie 
umów z beneficjentami projektów, za-
kwalifikowanych do realizacji w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020. 

W gronie ośmiu beneficjentów zna-
lazł się także też Powiat Staszowski, który    
w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 
grudnia 2021 roku, realizuje projekt pn. 
„Innowacje w kształceniu - wirtualne labo-
ratoria”. Umowę na dofinansowanie pro-
jektu, dofinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, podpisali: w imie-
niu Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego marszałek Andrzej Bętkowski oraz 
wicemarszałek Renata Janik, natomiast w 
imieniu Powiatu Staszowskiego: wicesta-
rosta Leszek Guzal przy kontrasygnacie 
skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej.

Wartość projektu to 1 mln 102 tys. 752 
zł, w tym: kwota dofinansowania 1 mln 047 
tys. 614 zł, a wkład własny Powiatu – 55 tys. 
137 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w 
ramach Działania RPSW.08.05.00 Rozwój i 
wysoka jakość szkolnictwa zawodowego 
i kształcenia ustawicznego, poddziała-
nie RPSW.08.05.01 - Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego oraz wsparcie na 
rzecz tworzenia i rozwoju.

Główne zadania 
w projekcie Powiatu 
Staszowskiego to: 
• rozwój umiejęt-
ności zawodowych 
nauczycieli w zawo-
dach: technik ener-
getyk, technik OZE, 
technik logistyk, • 
rozwój umiejętno-
ści zawodowych 
uczniów w zawo-
dach: technik ener-
getyk, technik OZE, 
technik logistyk, 
• rozwój kompe-
tencji kluczowych 

Innowacje w kształceniu 
- wirtualne laboratoria

W sprawie nowej perspektywy finansowej

Po przekazaniu umowy dla Powiatu Staszowskiego. Od lewej: marszałek 
województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wicestarosta staszowski 

Leszek Guzal, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska oraz wicemarszałek 
województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

Spotkanie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

uczniów, • realizacja wysokiej jakości sta-
ży i praktyk zawodowych w zawodach: 
technik energetyk, technik OZE, technik 
logistyk. Liczba uczniów objętych wspar-
ciem w projekcie to: 180 osób, a liczba 
nauczycieli kształcenia zawodowego to: 
16 osób. Bezpośrednimi realizatorami 
projektu są: • Zespół Szkół im. Oddziału 
Partyzanckiego AK ,,Jędrusie" w Połań-

W dniu 10 marca br., w nawiąza-
niu do porozumienia o współpracy, 
podpisanego w Sandomierzu w dniu 
6 grudnia 2019 roku, w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Staszów, kontynuowano 
rozmowy dotyczące opracowania 
strategii rozwoju dla trzech powia-
tów: sandomierskiego, opatowskiego 
i staszowskiego oraz miast stolic tych 
powiatów.

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli 
samorządów, sygnatariuszy porozumie-
nia z 6 grudnia, uczestniczył Jacek Su-
łek - dyrektor Departamentu Inwestycji 
i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego, który 
m.in., poinformował o stanie negocjacji 
z Brukselą, kierunków wydatkowania i 
sposobu podziału środków z budżetu 
unijnego na lata: 2021 – 2027. W dysku-
sji starano się określić formułę, w jakiej 
należy opracować strategię rozwoju, a 
następnie ustalić inwestycje wynikające 
z  interesów i wspólnych potrzeb powia-
tów: sandomierskiego, opatowskiego i 
staszowskiego. Obecnie rozważane są 

koncepcje: • Obszaru Strategicznej In-
terwencji (OSI), dla którego wymagana 
jest interwencja rządu ze względu na 
wielkość problemów, których sam re-
gion nie jest w stanie udźwignąć, • Miej-
skiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF), 
zakładającego współpracę na poziomie 
lokalnym pomiędzy partnerami z obsza-
rów miejskich i wiejskich, szczególnie w 
zakresie infrastruktury transportowej, 

środowiskowej, społecznej oraz na rzecz 
rewitalizacji obszarów zdegradowanych. 
Dyskutowano także nad celowością 
ewentualnego stworzenia porozumie-
nia terytorialnego między samorządami, 
dla których nie znajdzie się uzasadnienie 
przystąpienia do już podpisanego poro-
zumienia. Kolejne spotkanie zaplanowa-
no pod koniec kwietnia. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

cu – 60 uczniów i 4 nauczycieli, • Zespół 
Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w 
Staszowie – 50 uczniów i 3 nauczycieli, • 
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w 
Staszowie – 70 uczniów i 9 nauczycieli. 
Kierunki objęte wsparciem to: technik 
energetyk, technik odnawialnych źródeł 
energii i technik logistyk.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Od lewej: burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa Kondek, starosta staszowski Józef Żółciak i naczelnik Wydziału Promocji 
i Współpracy z Zagranicą w Starostwie staszowskim Jan Mazanka.

Kierownik Działu Szkolenia i Rozwoju w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości Anna Zając-Nogaj 
i zastępca burmistrza Sandomierza Paweł Niedźwiedź.

Podczas spotkania w dniu 5 marca br., od lewej: starosta sandomierski Marcin Piwnik, prezes Zarządu 
Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu Grzegorz Orawiec i sekretarz powiatu 

sandomierskiego Andrzej Swajda. 

Powiat opatowski reprezentował starosta Tomasz Staniek.

W Sandomierzu, w sprawie strategii

W wyniku podpisania, w dniu 6 
grudnia 2019 roku, ramowego po-
rozumienia o współpracy i partner-
stwie pomiędzy powiatami: sando-
mierskim, opatowskim i staszowskim 
oraz miastami: Sandomierz, Opatów 
i Staszów, rozpoczęto prace związane 
z opracowaniem strategii dla przy-
szłych wspólnych inicjatyw i inwesty-
cji.

Temu tematowi było poświęcone 
spotkanie, jakie w siedzibie Ośrodka Pro-
mocji Przedsiębiorczości w Sandomierzu 
odbyło się w dniu 5 marca br., w którym 
udział wzięli: starostowie, burmistrzowie 
oraz przedstawiciele Zarządu i kierow-

nictwa Ośrodka. Uzgodniono podstawo-
we kierunki i obszary działań dotyczący-
ce, m.in.: inwestycji antypowodziowych, 
inicjatyw ponadlokalnych w obszarze 
ochrony zdrowia, na rzecz przetwór-
stwa warzyw i owoców oraz wspólnych 
szlaków i produktów turystycznych. 
Dokumentem istotnym, do zapisów 

którego powinna nawiązywać przyszła 
strategia dla porozumienia powiatów 
i miast, będzie aktualnie opracowywa-
na strategia wojewódzka, której termin 
przyjęcia przez Sejmik Województwa 
Świętokrzyskiego planowany jest w 
końcu czerwca br. Na koniec posiedze-
nia wyznaczono zadania do wykonania 

w terminie do następnego spotkania w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, w 
dniu 10 marca br., z udziałem przedsta-
wicieli Departamentu Inwestycji i Roz-
woju Regionalnego Urzędu Marszał-
kowskiego w Kielcach.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Wojciech Zych
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Pierwsze godziny kwalifikacji podsumowują: komendant WKU Sandomierz ppłk Artur Gołębiowski i starosta 
staszowski Józef Żółciak. 

Komisje kwalifikacji wojskowej przy pracy.
Podobnie jak w latach poprzednich, kwalifikacja wojskowa ma miejsce w 

pomieszczeniach Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.

Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej było okazją do przekazania staroście Józefowi Żółciakowi pucharu 
wojewody świętokrzyskiego, jaki zdobyła drużyna Starostwa staszowskiego, zajmując I miejsce w czasie  

X Turnieju Strzeleckiego Samorządowców.

Kwalifikacja zakończona

W dniu 24 lutego 
br., na terenie powia-
tu staszowskiego, 
rozpoczęła się kwali-
fikacja wojskowa. W 
inauguracji prac Po-
wiatowej Komisji Le-

karskiej, uczestniczyli: wojskowy ko-
mendant uzupełnień w Sandomierzu 
ppłk Artur Gołębiowski, starosta sta-
szowski Józef Żółciak oraz naczelnik 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obywatelskich w Starostwie 
staszowskim Ryszard Stachura. 

Celem kwalifikacji wojskowej było  
ustalenie kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej osób podlegających 
obowiązkowi stawienia się do kwalifika-
cji oraz tych, które zgłosiły się w trybie 
ochotniczym do pełnienia służby woj-
skowej, a mają ukończony 18 rok życia. 
Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Mi-
nistra Obrony Narodowej z dnia 4 paź-
dziernika 2019 r. w sprawie przeprowa-
dzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 
r. Rozporządzenie określa, m.in. termin 
ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, czas jej 
trwania oraz grupy osób podlegających 
obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej.

Ustaleniu zdolności do czynnej służ-
by wojskowej, ze wstępnym przezna-
czeniem do poszczególnych form po-
wszechnego obowiązku obrony kraju z 
terenu powiatu staszowskiego, podle-
gało 470 mężczyzn z rocznika 2001 oraz 
starszych, którzy z różnych przyczyn nie 
przeszli kwalifikacji w 2019 roku. Obo-
wiązkowi stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej podlegały także kobiety, któ-
re w danym roku kończą 19-ty rok życia 
oraz naukę na kierunkach: medycznym, 
farmaceutycznym, weterynaryjnym i 
psychologicznym. Kwalifikacja wojsko-
wa na terenie powiatu staszowskiego 
prowadzona była w Powiatowym Cen-
trum Sportu, przy ul. Oględowskiej 6 

w Staszowie i trwała do 13 marca 2020 
roku. Podczas prac komisji każda z osób 
miała możliwość indywidualnej roz-
mowy z przedstawicielem Wojskowe-
go Komendanta Uzupełnień, a chętni i 
zainteresowani uzyskali informacje na 
temat naboru, warunków i możliwości 

pełnienia służby wojskowej. Ponadto, 
przy Powiatowej Komisji Lekarskiej funk-
cjonowały punkty informacyjne, doty-
czące możliwości pełnienia służby w 10. 
Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Tery-
torialnej.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Umowa CKZ z Politechniką podpisana
Spotkanie otworzył i wszystkich obecnych powitał dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie 

Jerzy Jabczuga.

Umowę o współpracy, w obecności starosty staszowskiego Józefa Żółciaka i wicestarosty Leszka Guzala, 
podpisali, od lewej: dyr. CKZ Jerzy Jabczuga i prorektor Politechniki Świętokrzyskiej ds. studenckich 

i dydaktyki prof. dr hab. Artur Maciąg.

Prorektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. 
Artur Maciąg, zapoznał obecnych, w tym uczniów 
klas II i III Zespołu Szkół oraz Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Staszowie, z bogatą ofertą uczelni.

Starosta staszowski Józef Żółciak, podziękował 
sygnatariuszom umowy za jej podpisanie, a uczniów 

zachęcał do skorzystania z oferty, jaką stwarza 
podpisane porozumienie. Do studiowania na uczelni 

zaprasza na ekranie rektor Politechniki Świętokrzyskiej 
prof. dr hab. Wiesław Trąmpczyński. 

Po podpisaniu umowy, od lewej: wicestarosta Leszek Guzal, dyrektor CKZ Jerzy Jabczuga, 
starosta staszowski Józef Żółciak, koordynator współpracy ze strony CKZ Małgorzata Stachura 

i prorektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. Artur Maciąg.

Po podpisaniu umowy dyr. Jerzy Jabczuga zaprosił do 
zwiedzania pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego. 

W pracowni odnawialnych źródeł energii. 

W dniu 18 lutego br., w Cen-
trum Kształcenia Zawodowego w 
Staszowie, podpisano umowę o 
patronacie naukowym i dydaktycz-
nym, jaki nad tą placówką sprawo-
wać będzie Politechnika Świętokrzy-
ska w Kielcach.

W preambule do umowy napisano, 
m.in.: ,,System edukacji powinien obej-
mować wszystkie szczeble kształcenia, 
pomiędzy którymi powinna być ścisła 
współpraca. Szczególnie ważnym ele-
mentem systemu są szkoły średnie, 
których zadaniem jest przygotowanie 
uczniów do studiów wyższych. Dlate-
go też strony deklarują wolę współ-
pracy, której podstawowym celem jest 
wyrównanie szans edukacyjnych mło-
dzieży poprzez popularyzację nauk 
technicznych i zapoznanie uczniów 
CKZ ze specyfiką kształcenia na Poli-
technice Świętokrzyskiej.

W myśl umowy uczelnia, m.in. 
umożliwi: • udział kadry CKZ oraz 
uczniom w projektach realizowanych 
przez Politechnikę, • dokształcanie 
uczniów poprzez uczestnictwo w or-
ganizowanych na uczelni warsztatach, 
wykładach i zajęciach w różnej formie, 
• uczestnictwo uczniów w konkursach 
organizowanych przez Politechnikę 
oraz zamieszczanie na stronie www. 
uczelni informacji o Patronacie Dydak-
tycznym i Naukowym, a także o wyni-
kach wzajemnej współpracy. Podobną 
ofertę wspólnych działań zadeklarowa-
ło Centrum Kształcenia Zawodowego, 
zapraszając pracowników naukowych 
Politechniki, m.in. do: wspólnego or-
ganizowania ,,Dni otwartych”, promo-
cji oferty edukacyjnej Politechniki, jak 
również przeprowadzania wykładów 
dla uczniów i nauczycieli CKZ.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Spotkanie otworzył starosta staszowski Józef Żółciak, 
witając wszystkich obecnych, na czele z wojewodą 

świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem.

Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w nauce, 
wszystkim stypendystom, złożył wojewoda 

świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczali: wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, przewodniczący Rady 
Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca i starosta staszowski Józef Żółciak. Stypendium odbiera Małgorzata Drąg 

z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu.

W imieniu nagrodzonych stypendystów 
podziękowała Anna Ziętarska ze staszowskiego LO.

Uczniów, do odebrania stypendiów, zaprosił 
naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w 
Starostwie staszowskim Grzegorz Wójcikowski. 

Uczniowie otrzymali stypendiaW dniu 14 lutego br. w auli Zespołu 
Szkół w Staszowie, odbyła się uroczy-
stość wręczenia stypendiów Prezesa 
Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji 
Narodowej, które otrzymali najlepsi 
uczniowie szkół ponadpodstawowych z 
terenu powiatu staszowskiego.

W uroczystości, oprócz nagrodzonych 
uczniów, dyrektorów szkół i nauczycieli, 
udział wzięli przedstawiciele władz samo-
rządowych na czele z: wojewodą święto-
krzyskim Zbigniewem Koniuszem, prze-
wodniczącym Rady Powiatu w Staszowie 
Grzegorzem Rajcą, starostą staszowskim 
Józefem Żółciakiem, wicestarostą Lesz-
kiem Guzalem, radnymi powiatu: Krystyną 
Semrau, Zbigniewem Wiąckiem i Anną Ni-
ziałek oraz wójtem gminy Bogoria Marci-
nem Adamczykiem.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów, 
jest przyznawane od roku szkolnego 
1997/98 uczniom szkół, których ukończe-
nie umożliwia uzyskanie świadectwa doj-
rzałości. Otrzymują je uczniowie, którzy 
dostali promocję z wyróżnieniem, uzy-
skując przy tym najwyższą w danej szko-
le średnią ocen lub wykazują szczególne 
uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzi-
nie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe 
wyniki, a w pozostałych dziedzinach wie-
dzy, wyniki co najmniej dobre. Stypen-
dium przyznane zostaje jednemu ucznio-
wi danej szkoły, na okres od września do 
czerwca, w danym roku szkolnym.

Natomiast Stypendium Ministra Edu-
kacji Narodowej, mogą otrzymać zwycięz-
cy olimpiad międzynarodowych, laureaci i 
finaliści ogólnopolskich olimpiad lub kon-
kursów na pracę naukową oraz uczniowie 
realizujący indywidualny tok nauki i uzy-
skujący najwyższe wyniki, bądź realizujący 
indywidualny tok studiów. Przepisy prze-
widują także przyznawanie stypendium 
za bardzo dobre wyniki we współzawod-
nictwie sportowym na szczeblu krajowym 
lub międzynarodowym. Stypendium ma 
formę jednorazowej nagrody pieniężnej 
(3000 zł), a przyznawane jest od 1994 roku.

W roku szkolnym 2019/2020 stypen-
dia Prezesa Rady Ministrów, otrzymało 9 
uczniów z powiatu staszowskiego: Dawid 
Cichoń z Technikum w Zespole Szkół im. 
Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie” w 
Połańcu, Eliza Czapla z Liceum Ogólno-
kształcącego w Zespole Szkół im. Stanisła-
wa Staszica w Staszowie, Małgorzata Drąg 
z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 
Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Ję-
drusie” w Połańcu, Gabriela Kunowska z 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Osieku, Klaudia Lasak 
z Technikum w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dyga-

sińskiego w Sichowie Dużym, Łukasz Lech 
z Technikum Informatycznego w Zespole  
Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, 
Małgorzata Tomporowska z Technikum 
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana 
Pawła II w Staszowie, Martyna Utnik z Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła 
II w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Bogorii i Anna Ziętarska z Liceum Ogólno-
kształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Staszowie.

Natomiast stypendium Ministra 
Edukacji Narodowej, otrzymał Krystian 
Sobieraj z Liceum Ogólnokształcącego 

im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w 
Staszowie.

Gratulacje wyróżnionym uczniom 
złożyli: wojewoda świętokrzyski Zbi-
gniew Koniusz i starosta staszowski Jó-
zef Żółciak. W imieniu nagrodzonych 
stypendystów podziękowała Anna Zię-
tarska ze staszowskiego LO. W progra-
mie artystycznym wystąpił zespół ,,Sta-
szicówka Band”, pod dyrekcją Andrzeja 
Stawińskiego.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Stypendyści Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej, wręczający stypendia, samorządowcy, dyrektorzy, nauczyciele i rodzice uczniów.

W programie artystycznym wystąpił zespół ,,Staszicówka Band”, pod dyrekcją Andrzeja Stawińskiego.

Samochód dla Zarządu Dróg
W dniu 18 grudnia br. w Staro-

stwie staszowskim podpisano umo-
wę na zakup nowego samochodu 
ciężarowego samowyładowczego 
dla Zarządu Dróg Powiatowych w 
Staszowie.

Zgodnie z umową, zamawiającym 
samochód jest Powiat Staszowski, od-
biorcą Zarząd Dróg Powiatowych w 
Staszowie, a dostawcą, wybranym w 

przetargu nieograniczonym w dniu 5 
grudnia br., IVECO POLAND Sp. z o.o. 
w Warszawie.  Koszt zakupu samocho-
du brutto wynosi 495 tys. 936 zł. Zakup 
samochodu wynika z konieczności od-
nowienia sprzętu będącego w użyt-
kowaniu Zarząd Dróg Powiatowych w 

Staszowie, co umożliwi sprawną reali-
zację zadań, takich jak: remonty dróg 
i usuwanie zagrożeń w miesiącach od 
marca do końca listopada oraz zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w naj-
bliższych 3 – 4 miesiącach.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Umowę, w obecności starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, podpisał dyr. Zarządu 
Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, przy kontrasygnacie głównej 

księgowej Beaty Kondek.

Od lewej: dyr. ZDP Mirosław Bernyś, starosta staszowski Józef Żółciak, skarbnik 
powiatu Jolanta Piotrowska i podpisujący umowę Konrad Parada – dyrektor 

sprzedaży w IVECO POLAND Sp. z o.o. w Warszawie.
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Starostowie obradowali 
w Staszowie

Po rozpoczęciu posiedzenia i jednogłośnym przegłosowaniu jego porządku, przewodniczący Konwentu 
starosta buski Jerzy Kolarz, wręczył byłemu staroście kieleckiemu, obecnie zastępcy wójta gminy Łopuszno 
Wiesławowi Gałce, medal honorowy ,,Bene Meritus Powiatom” przyznany przez Zarząd Związku Powiatów 

Polskich z okazji 20-lecia samorządu powiatowego. 

Od lewej: starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski, zastępca wójta gminy Łopuszno Wiesław Gałka, starosta skarżyski  
Artur Berus, starosta starachowicki Piotr Babicki i starosta jędrzejowski Paweł Faryna.

Od lewej: Stanisław Malinowski i Krzysztof Ruski z gdańskiej Fundacji Solidarności Międzypokoleniowej, wicestarosta 
opatowski Małgorzata Jalowska, wicestarosta staszowski Leszek Guzal i sekretarz powiatu sandomierskiego Andrzej Swajda. 

W dniu 16 grudnia br., w Sta-
rostwie Powiatowym w Staszowie 
odbył się Konwent Powiatów Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, który 
otworzył i prowadził przewodniczą-
cy konwentu, starosta buski Jerzy 
Kolarz. Gospodarzem posiedzenia 
był starosta staszowski Józef Żół-
ciak, który witając zebranych, wy-
raził zadowolenie z goszczenia na 
ziemi staszowskiej swoich kolegów 
starostów, w czasie ostatnich w tym 
roku obrad Konwentu. 

W pierwszym punkcie posiedzenia, 
naczelnik Wydziału Promocji i Współ-
pracy z Zagranicą Jan Mazanka, za po-
mocą przygotowanej prezentacji mul-
timedialnej, przekazał informacje na 
temat specyfiki ziemi staszowskiej i jej 
dorobku za ostatnie kilka lat.

Drugi punkt obrad dotyczył wyboru 
trzeciego zastępcy przewodniczącego 
Konwentu, po zwolnieniu tej funkcji 
przez byłego starostę koneckiego An-
drzeja Lenarta. Starostowie w drodze 
głosowania, odstąpili od powoływa-
nia trzeciego zastępcy prze-
wodniczącego Konwentu, 
natomiast, na wniosek sta-
rosty jędrzejowskiego Pawła 
Faryny, na wakujące miejsce 
przedstawiciela Konwen-
tu Powiatów Województwa 
Świętokrzyskiego do Woje-
wódzkiej Rady do Spraw Po-
trzeb Zdrowotnych, wybrano 
starostę staszowskiego Józe-
fa Żółciaka. 

W dyskusji na temat stanu 
opieki zdrowotnej na szcze-
blu szpitali powiatowych, 
zwracano głównie uwagę na 
problemy finansowe placó-
wek. Jak stwierdził przewod-
niczący Konwentu starosta 
buski Jerzy Kolarz, jedynie 
około 12% szpitali w Polsce, 
zamknie obecny rok dodat-
nim wynikiem finansowym. 
Starosta staszowski Józef Żół-
ciak, zabierając głos w dysku-
sji poinformował, że dodat-
ni wynik planowany jest w 
szpitalu staszowskim, mimo 
znaczących tegorocznych inwestycji, 
m.in. przebudowy i modernizacji SOR-
–u oraz Oddziału Intensywnej Terapii, 
za ponad 20 mln zł. 

Większą część obrad poświęcono 
na dyskusję dotyczącą zmian w ustawie 
,,Prawo o ruchu drogowym”, w zakre-
sie nakładania kar administracyjnych 
za niezarejestrowanie w terminie 30 

dni pojazdu, nie będącego pojazdem 
nowym, sprowadzonego z terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europej-
skiej oraz za niewykonanie obowiązku 
zawiadomienia Wydziału Komunika-
cji w Starostwach Powiatowych, rów-
nież w terminie 30 dni, o nabyciu lub 
zbyciu pojazdu zarejestrowanego na 
terytorium RP. Ostatni punkt posiedze-

nia dotyczył zaprezentowania,  przez 
,,Fundację Solidarności Międzypoko-
leniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej” z 
Gdańska, funkcjonowania Krajowego 
Samorządowego Systemu Teleopieki 
Domowej oraz przedstawienie prak-
tycznego wdrożenia tego systemu na 
przykładzie powiatu sandomierskiego. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Starosta staszowski Józef Żółciak podziękował za wybór jego osoby do reprezentowania Konwentu w Wojewódzkiej Radzie do Spraw Potrzeb Zdrowotnych.

Obradował konwent 
wójtów i burmistrzów powiatu staszowskiego

W posiedzeniu uczestniczyli, od lewej: burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, starosta staszowski 
Józef Żółciak, przewodniczący konwentu, burmistrz miasta i gminy Oleśnica Leszek Juda i wicestarosta 

Leszek Guzal.

Od lewej: wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk, wójt gminy Rytwiany 
Grzegorz Forkasiewicz, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, burmistrz miasta 

i gminy Osiek Rafał Łysiak. 

Od lewej: burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz, zastępca burmistrza 
miasta i gminy Połaniec Roman Adamczak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Staszowie Mirosław Bernyś oraz naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 

Stanisław Altenberg.

Posiedzenie, które odbyło się w 
dniu 5 lutego br., otworzył i prowadził 
przewodniczący konwentu, burmistrz 
miasta i gminy Oleśnica Leszek Juda. 

Rozpoczęto od zapoznania zebranych 
z planami remontów dróg powiatowych 
w roku bieżącym oraz ze złożonymi wnio-
skami z lat 2018-2029 na  dofinansowanie 
inwestycji z Programu Remontów Dróg 
Samorządowych oraz z Funduszu na Usu-
wanie Klęsk Żywiołowych, jak również z 
aktualnie prowadzonymi pracami, które 
rozpoczęto w roku ubiegłym. Temat zre-
ferował dyrektor Zarządu Dróg Powiato-
wych w Staszowie Mirosław Bernyś, który 
także poinformował o stanie prac związa-
nych z odbudową mostów w Podborku i 
Solcu Starym. W dyskusji, burmistrzowie 
Szydłowa i Osieka oraz wójt Bogorii, wy-
stąpili z wnioskami o utwardzenie pobo-
czy niektórych odcinków dróg powiato-
wych na ich terenie.

Drugi punkt posiedzenia był po-
święcony współpracy gmin i powiatu w 
związku z nową perspektywą finanso-
wania inwestycji z budżetu Unii Europej-
skiej 2021 – 2027. W dyskusji nawiązano 

do porozumienia o współpracy i part-
nerstwie,  podpisanego w Sandomierzu 
w dniu 6 grudnia 2019 roku, między po-
wiatami: sandomierskim, staszowskim i 
opatowskim oraz miastami: Sandomierz, 
Staszów i Opatów. W sprawach różnych 

poruszono, m.in.: pierwszeństwo ruchu 
na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej z ul. 
Rytwiańską w Staszowie, utworzenia 
międzygminnej spółki przewozu osób, a 
także spółki skupu płodów rolnych.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Grawerton nominowanego do ,,Świętokrzyskiej Victorii”, z rąk marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego 
i przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Prusia, odbiera prezes staszowskiego 

Stowarzyszenia ,,Avito Vivit Honore” Paweł Krakowiak.

Tegoroczni nominowani i finaliści ,,Świętokrzyskiej Victorii”. Z lewej wręczający statuetki: przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś 
i marszałek województwa Andrzej Bętkowski. Szósty z lewej: nominowany z powiatu staszowskiego Paweł Krakowiak – prezes 

Stowarzyszenia ,,Avito Vivit Honore”.

Po zakończeniu gali, od lewej: starosta staszowski Józef Żółciak, 
uhonorowany nagrodą w kategorii ,,Osobowość” Paweł Krakowiak i 

wicestarosta Leszek Guzal.

Uhonorowano laureatów 
,,Świętokrzyskiej Victorii”

We wtorek 25 lutego br. w Między-
narodowym Centrum Kultur w Kiel-
cach, wręczeniem statuetek i grawer-
tonów, oficjalnie zakończono XII edycję 
konkursu - Nagrody Marszałka Woje-
wództwa ,,Świętokrzyska Victoria”. 
Gospodarzami gali byli: marszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego Andrzej 
Bętkowski oraz przewodniczący Sejmi-
ku Andrzej Pruś.

Tegoroczne za-
interesowanie kon-
kursem, było bardzo 
duże. Zgłoszono 48 kan-
dydatur w trzech katego-
riach, z czego jury, wybrało 
po 5 nominowanych do 
nagrody głównej. Byli to: • 
w kategorii ,,Samorząd-
ność”:  Gmina i Miasto 
Chęciny, Gmina Bieliny, 
Miasto i Gmina Busko-
-Zdrój, Powiat Kielecki oraz 
Miasto i Gmina Morawica, • w 
kategorii ,,Przedsiębiorczość”: 

Targi Kielce S.A., Kopalnia Wapienia „Mo-
rawica” S.A., Fabryka Kotłów „Sefako” S.A., 
PGE Energia Ciepła S.A. i Stowarzyszenie 
Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Po-
gotowie Ratunkowe oraz • w kategorii 
,,Osobowość”: Stanisław Rupniewski – 
współtwórca Grupy Supon, prof. Adam 
Massalski – historyk, nauczyciel akade-
micki, popularyzator nauki, siostra Bar-
bara Kubacka – wychowawca w Ognisku 

Wychowawczym Caritas w Jędrzejowie, 
Marcin Piszczek – burmistrz Jędrzejowa i 
Paweł Krakowiak – prezes Stowarzyszenia 
„Avito Vivit Honore”, ceniony działacz spo-
łeczny i regionalista, specjalizujący się w 
rekonstrukcjach historycznych.

Zwycięzcą w kategorii ,,Samorząd-
ność” została Gmina i Miasto Chęciny, 
stawiająca na wszechstronny rozwój, 
jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc 
przez turystów z całego kraju. W kategorii 
,,Przedsiębiorczość” - PGE Energia Ciepła 
S.A. – Oddział Elektrociepłownia w Kiel-
cach, największy producent ciepła, na po-
trzeby centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody, dla mieszkańców stolicy regionu. 

Zwycięzcą w kategorii ,,Oso-
bowość” został był Stanisław 
Rupniewski, współtwórca Gru-

py Supon, zajmującej się sprze-
dażą sprzętu z zakresu BHP i usług 

przeciwpożarowych, ale też działacz 
społeczny, mecenas wydarzeń kultu-

ralnych, samorządowiec.
Wśród 5 osób nominowanych w ka-

tegorii ,,Osobowość”, głosami jury kon-
kursu, znalazł się prezes staszowskiego 
Stowarzyszenia „Avito Vivit Honore” 
Paweł Krakowiak, radny Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego, kierow-
nik działu dróg i mostów w Zarządzie 
Dróg Powiatowych w Staszowie. We 

wniosku podpisanym przez starostę 
staszowskiego Józefa Żółciaka, czytamy, 
m.in.: ,,Pan Paweł Krakowiak, od 15 lat jest 
cenionym i znanym działaczem regional-
nym, specjalizującym się w rekonstruk-
cjach historycznych, których tematami 
są najważniejsze wydarzenia, jakie miały 
miejsce w Polsce na przestrzeni wieków, 
począwszy od średniowiecza do czasów 
II wojny światowej. Jest osobą, która 
nie tyko posiada odpowiednią wiedzę 
historyczną, niezbędną do realizacji 
podejmowanych inicjatyw, ale także 
zdolności aktorskie umożliwiające wia-

rygodne i na naj-
wyższym poziomie, 
odgrywanie przypi-
sanych ról postaci 
historycznych”. W 
części artystycz-
nej gali ,,Święto-
krzyskiej Victorii” 
wystąpili: muzycy 
Filharmonii Święto-
krzyskiej, kwartet 
wokalny ,,What’s 
Up” i gwiazda wie-
czoru Urszula, która  
zaśpiewała swoje 
znane przeboje.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski 
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Z obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy w Staszowie
Podczas posiedzenia, od lewej: burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, Krzysztof Urbański, wicestarosta Leszek Guzal, starosta staszowski Józef Żółciak, 

przewodnicząca Rady, wójt gminy Łubnice Anna Grajko i wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk.

Członkowie Rady, od lewej: Joanna Drożdż, Artur Kapsa, Jan Skuza i Jerzy Kwiecień. 

Od lewej: dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt Kozieł, kierownik Centrum Aktywizacji 
Zawodowej Emilia Nowak-Gorzkiewicz, kierownik Działu Organizacyjnego Renata Wąs i główna księgowa PUP 

Barbara Obierak.

W dniu 5 lutego br., w Starostwie 
Powiatowym w Staszowie, odbyło się 
posiedzenie Powiatowej Rady Rynku 
Pracy. 

Porządek obrad obejmował: • sprawoz-
danie z działalności Powiatowego Urzędu 
Pracy w Staszowie w 2019 roku, • opinio-
wanie kierunków wydatkowania środków 
Funduszu Pracy w 2020 roku, • opiniowa-
nie zasad organizowania i finansowania 
aktywnych form przeciwdziałania bezro-
bociu, • opiniowanie planu wydatków w 
zakresie innych zadań fakultatywnych ze 
środków Funduszu Pracy w 2020 roku, • 
opiniowanie planu szkoleń zawodowych 
w 2020 roku oraz sprawy różne. W posie-
dzeniu, które prowadziła przewodnicząca 
Rady, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, 
oprócz 8 członków Rady i dyrekcji PUP, 
uczestniczyli także: starosta staszowski Jó-
zef Żółciak oraz wicestarosta Leszek Guzal. 

W 2019 roku, Powiatowy Urząd Pracy w 
Staszowie, na aktywizację zawodową bez-
robotnych wydatkował kwotę 4972642 
zł. W ramach posiadanych środków finan-
sowano staże, prace interwencyjne, szko-
lenia, prace społecznie użyteczne, przy-
znawano środki na podjęcie działalności 
gospodarczej, bony na zasiedlenie, bony 
szkoleniowe, bony zatrudnieniowe, refun-
dowano koszty wyposażenia tworzonych 
stanowisk pracy. Z ogólnej kwoty wydat-
ków największą część, ponad 2,4 mln zł 
(46%) wydatkowano na staże, prawie 1,26 
mln zł (23,8%) na prace interwencyjne, 
ponad 563 tys. zł (10,6%) na wspieranie 
podejmowanej przez bezrobotnych dzia-
łalności gospodarczej, 275 tys. zł (5,2%) 
na refundację kosztów tworzonych sta-
nowisk. Łącznie w finansowanych z Fun-
duszu Pracy formach aktywizacji zawodo-
wej w 2019 roku, wzięło udział ponad 600 
osób.     Ponadto z przyznanych środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych finansowano 
staże, prace interwencyjne i szkolenia dla 
osób niepełnosprawnych poszukujących 
pracy, a ze środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego finansowano szkolenia 
pracowników i pracodawców.

Na 2020 rok dla powiatu staszowskiego, 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Spo-
łecznej ustaliło limit wydatków Funduszu 
Pracy na aktywizację zawodową bezro-
botnych w wysokości 4 mln 566 tys. 300 
zł. Rada pozytywnie zaopiniowała zapro-
ponowane kierunki wydatkowania tych 
środków, uwzględniające potrzeby lokal-
nego rynku pracy. Podobnie jak w latach 
poprzednich, największe kwoty planuje 
się przeznaczyć na staże, wspieranie za-
trudnienia i podejmowanie działalności 
gospodarczej oraz refundacje kosztów 

tworzonych stanowisk pracy. Także po-
zytywną opinię uzyskały, zasadniczo nie-
zmienione, dotychczasowe zasady orga-
nizowania i finansowania aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu oraz plan 
wydatków fakultatywnych i plan szkoleń.

Na koniec grudnia 2019 roku, w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Staszowie, zare-
jestrowanych  było 2 107 osób bezrobot-
nych i była to liczba niższa o 158 osób niż 
przed rokiem, a stopa bezrobocia wynosiła 
6,7% i była niższa o 0,5% w porównaniu do 
31 grudnia 2018 roku. 

Tekst Benedykt Kozieł 
Foto: Jan Mazanka
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Podsumowano 
dotychczasową realizację zadań

Na temat sytuacji dzieci specjalnej troski 

Dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Staszowie Anna Ogórek 
serdecznie powitała wszystkich obec-
nych na spotkaniu, uczestników projektu 
i zaproszonych gości, m.in.: wicestarostę 
staszowskiego Leszka Guzala, członkinię 
Zarządu Powiatu Krystynę Semrau, skarb-
nik powiatu Jolantę Piotrowską, naczel-
nika Wydziału Edukacji Grzegorza Wójci-
kowskiego, kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Połańcu Ewę Tomalską, 
prezes Stowarzyszenia Amazonek Ziemi 
Staszowskiej Magdalenę Łasicę, dyrektor 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
typu rodzinnego w Połańcu Izabelę Kar-
barz-Piksę. W trakcie konferencji, koor-
dynator projektu Joanna Mazur, przed-
stawiła aktualnie realizowane zadania, w 
zakresie: wsparcie psychologicznego dla 
wychowanków rodzin zastępczych i pla-
cówki opiekuńczo-wychowawczych typu 

W dniu 7 lutego br., w Restauracji „Lord” w Staszowie, w ramach projektu 
pn. „Bo jednak z rodziną”, realizowanego przez Powiat Staszowski - Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz Gminą Połaniec - Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej, odbyła się konferencja poświęcona aktualnemu stanowi realizacji za-
dań projektowych.

O znaczeniu projektu i jego wpływie na 
podniesienie jakości życia osób w nim 

uczestniczących, mówił wicestarosta staszowski 
Leszek Guzal.

Wychowankowie rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-
wychowawczej, otrzymali żywnościowe paczki „Mikołajkowe”. 

W czasie rozpoczęcia konferencji, od lewej: dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach 
Anna Sokołowska-Smołkowska, dyrektor PCPR w Staszowie Anna Ogórek, starosta staszowski Józef Żółciak 

i prezes Sądu Rejonowego w Staszowie Łukasz Stępień.

Obecny stan realizacji projektu  przedstawiła jego koordynatorka Joanna Mazur.

rodzinnego, prac adaptacyjnych pokoju 
dla dzieci przy punkcie pomocy ofiarom 
przemocy w rodzinie i osobom w kryzy-
sie, pomocy dla uczniów zagrożonych w 
nauce języka polskiego, angielskiego i ma-
tematyki oraz kampanii promocyjnej ro-
dzicielstwa zastępczego w Rytwianach. W 
ramach działań partnera – Stowarzyszenia 
Amazonek Ziemi Staszowskiej realizowa-
no: poradnictwo prawne i psychologiczne, 
warsztaty z lekarzem, zakupiono sprzęt 
rehabilitacyjny i zrealizowano 6-dniowe 
warsztaty wyjazdowo-integracyjne nad 
morzem w Dziwnówku. Zaś w ramach 
działań partnera Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Połańcu wykonano: 
poradnictwo prawne i psychologiczne, 
opracowano i wydrukowano poradniki 
zdrowego żywienia, a także odbyły się wy-
jazdowe warsztaty do Sandomierza, Bałto-
wa i Krakowa. Łączna kwota przeznaczona 

na realizację zadań projektu w 2019 roku, 
wyniosła 297 tys.730 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego Oś priorytetowa  RPSW.09.00.00 - 
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 
Działanie RPSW.09.02.00 - Ułatwienie 
dostępu do wysokiej jakości usług spo-
łecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 
RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości 
usług społecznych. 

Tekst i foto: Zbigniew Uss-Wąsowicz

W konferencji, zorganizowanej 
w dniu 3 marca br. przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, udział 
wzięli: kierownicy, pracownicy so-
cjalni i asystenci rodzin z Ośrodków 
Pomocy Społecznej, kuratorzy są-
dowi, dyrektor Placówki Opiekuń-
czo–Wychowawczej typu rodzinnego 
w Połańcu oraz pracownicy PCPR w 
Staszowie. 

W spotkaniu, uczestniczyli także 
zaproszeni goście: starosta staszowski 
Józef Żółciak, prezes Sądu Rejonowego 
w Staszowie Łukasz Stępień i dyrektor 
Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjne-
go w Kielcach Anna Sokołowska-Smoł-
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Odeszli bliscy naszych samorządowców

W spotkaniu udział wzięli: kierownicy, pracownicy socjalni i asystenci rodzin z Ośrodków Pomocy 
Społecznej, kuratorzy sądowi, dyrektor Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej typu rodzinnego w Połańcu 

oraz pracownicy PCPR w Staszowie.

kowska. W programie posiedzenia zna-
lazły się tematy dotyczące: • współpracy 
asystenta Ośrodka Pomocy Społecznej z 
rodziną biologiczną, • sytuacji prawnej 
dziecka umieszczonego w pieczy za-
stępczej, • umieszczania osób w Domach 
Pomocy Społecznej bez ich zgody, • po-
stępowań adopcyjnych w stosunku do 
małoletnich.  

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Staszowie Anna Ogórek, która po-
witała przybyłych gości i przedstawiła 
porządek konferencji. Następnie sta-
rosta staszowski Józef Żółciak, podzię-
kował wszystkim pracownikom służb 
za sumienne wykonywanie niełatwych 
obowiązków na rzecz dzieci w pieczy 
zastępczej.  Pierwszy temat konferen-
cji, omówiony przez dyr. Annę Ogórek, 
dotyczył głównych założeń współpracy 
asystenta rodziny z Ośrodka Pomocy 
Społecznej z rodziną biologiczną dziec-
ka,  umieszczonego w pieczy zastępczej. 
Uczestników spotkania zapoznano tak-
że z sytuacją rodzin zastępczych z tere-
nu powiatu staszowskiego. Następnie 
prezes Sądu Rejonowego w Staszowie 
Łukasz Stępień, zapoznał zebranych z 
postępowaniami dotyczącymi: sytuacji 
prawnej dziecka umieszczonego w pie-
czy zastępczej oraz umieszczania osób 
w DPS bez ich zgody. Z kolei dyrektor 
Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyj-
nego w Kielcach Anna Sokołowska-

-Smołkowska, omówiła procedury jakie 
muszą przejść kandydaci na rodziców 
adopcyjnych oraz zasady współpracy z 
rodzinami zastępczymi, w których prze-
bywają małoletnie dzieci z uregulowaną 
sytuacją prawną. W dyskusji, uczestnicy 

konferencji chętnie dzielili się swoimi 
własnymi doświadczeniami, jak również 
zadawali pytania, w większości doty-
czące prawnych aspektów poruszanych 
problemów. 

Tekst: Anna Ogórek. Foto: Jan Mazanka

Wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Mamy

 

śp. Reginy Tarnowskiej 
Panu Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Połaniec 
Jackowi Tarnowskiemu 

oraz rodzinie i przyjaciołom Zmarłej
 

składają

Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie 
oraz pracownicy Starostwa 

i Jednostek Organizacyjnych Powiatu

Wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

 

śp. Krystyny Walczyk 

Panu Stanisławowi Walczykowi, 
synom Dariuszowi i Leszkowi

oraz rodzinie i przyjaciołom Zmarłej 

składają

Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie 
oraz pracownicy Starostwa 

i Jednostek Organizacyjnych Powiatu



24 POWIAT STASZOWSKI - nr 78 - marzec 2020 r.

Wręczono Świętokrzyskie Nagrody Jakości

Statuetkę z rąk marszałka województwa świętokrzyskiego 
Andrzeja Bętkowskiego, odbiera dyrektor staszowskiego 

szpitala Paweł Wojtasik.

W dniu 19 grudnia br., w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kielcach, odbyła 
się XXI gala Świętokrzyskiej Nagrody 
Jakości. Jury konkursu nagrodziło oso-
by i firmy za jakość prowadzonej dzia-
łalności oraz za patenty i wynalazki 
zgłoszone w 11. edycji konkursu Świę-
tokrzyski Racjonalizator. 

Podczas otwarcia gali, marszałek wo-
jewództwa Andrzej Bętkowski podkreślił, 
że nadrzędnym celem Świętokrzyskiej 
Nagrody Jakości jest promocja instytucji 
i przedsiębiorstw, które w skali regionu 
wdrażają nowoczesne systemy i mode-
le zarządzania, dorównując światowym 
standardom jakości, nie tylko w zakresie 
oferowanych usług i produktów, ale rów-
nież w sferze swojego wewnętrznego 
funkcjonowania na wszystkich pozio-
mach struktury organizacyjnej. Wszystkie 
jednostki zgłaszające swój akces do tego 
konkursu, poddawane są ocenie bez-
stronnych ekspertów pod kątem jakości 
zarządzania. Nagroda ta jest integralną 
częścią całego systemu krajowego i euro-
pejskiego nagród przyznawanych przed-
siębiorcom i organizacjom za wdrażanie 
i doskonalenie nowoczesnych metod za-
rządzania.

Wśród tegorocznych laure-
atów nagród głównych XXI edycji 
Świętokrzyskiej Nagrody Jakości 
z terenu powiatu staszowskiego, 
znaleźli się: Samodzielny Publicz-
ny Zespół Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Staszowie - w kategorii 
organizacji publicznych, ochrona 
zdrowia, a także Elporem i Elpoau-
tomatyka Sp. z o.o. – w kategorii 
dużych przedsiębiorstw produk-
cyjno–usługowych. Trzecią nagro-
dę główną otrzymało Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe Paweł 
Szostak, marka VANSTAR z Książa 
– Stroniów, w powiecie jędrzejow-
skim – w kategorii średnich przed-
siębiorstw produkcyjnych. Statu-
etki i grawertony z rąk marszałka 
województwa świętokrzyskiego Andrzeja 
Bętkowskiego i przewodniczącego Sej-
miku Andrzeja Prusia odebrali: dyrektor 
szpitala Paweł Wojtasik i prezes Spółki 
Zdzisław Wojtycha. W konkursie Święto-
krzyskiej Nagrody Jakości, udział biorą: 
przedsiębiorstwa, samorządy, organizacje 

publiczne, niepubliczne i edukacyjne. Na-
grodzone firmy i instytucje mogą starto-
wać w ogólnopolskim konkursie – Polskiej 
Nagrody Jakości, a następnie ubiegać się o 
laury Nagrody Europejskiej. 

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski

W końcu grudnia 2019 roku, już po raz szesna-
sty, Centrum Monitorowania Jakości Zdrowia we 
współpracy z dziennikiem ,,Rzeczpospolitą” ogło-
siło krajowy ranking szpitali. W ,,złotej setce” zna-
lazły się trzy placówki z województwa świętokrzy-
skiego. W regionie najlepszym okazał się szpital w 
Staszowie.

W tegorocznym Ogólnopolskim Rankingu Szpita-
li ,,Rzeczpospolitej” ,,Bezpieczny Szpital 2019”, udział 
wzięły 202 placówki z kraju, które odpowiedziały na 
ankiety i zdecydowały się dobrowolnie poddać ocenie. 
W tym roku pierwsze miejsce w województwie święto-
krzyskim oraz 38. miejsce na liście krajowej, zajął Samo-
dzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Staszowie. Pierwsze miejsce w województwie, po-
dobnie jak obecnie, staszowski szpital zajął również w 
2015 roku. Dyrektor szpitala w Staszowie Paweł Woj-
tasik poinformował, że w ostatnich latach placówka 
plasuje się w pierwszej czterdziestce w kraju, a także 
o tym, że szpital poszukuje lekarzy chętnych do pracy, 
zapewniając komfortowe warunki. Na drugim miejscu 
w województwie świętokrzyskim i 40. miejscu na liście 
krajowej, znalazł się Szpital Specjalistyczny świętego 
Łukasza w Końskich. Trzecie miejsce w regionie oraz 
48. na liście krajowej, zajął szpital w  Starachowicach. 

Opracował: Jan Mazanka

Staszowski szpital 
najlepszy 

w województwie świętokrzyskim  
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Budynek Dowództwa Garnizonu Warszawa, przy placu Józefa Piłsudskiego. Portrety 24 ,,Żołnierzy Wyklętych”, wśród nich 7 straconych 1 marca 1951 roku.  
Stąd, dzień 1 marca ustanowiono ,,Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Budynek Dowództwa Garnizonu Warszawa, przy placu Józefa Piłsudskiego. Portrety 24 ,,Żołnierzy Wyklętych”, wśród 
nich 7 straconych 1 marca 1951 roku. Stąd, dzień 1 marca ustanowiono ,,Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Tego dnia w 1951 
roku w więzieniu mo-
kotowskim wykona-
no wyrok śmierci na 
siedmiu członkach IV 
Zarządu Głównego 
Zrzeszenia „Wolność 

i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, 
Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, 
Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, 
Karolu Chmielu i Józefie Rzepce. Byli oni 
ostatnimi ogólnokrajowymi koordynato-
rami walki o wolność i niezawisłość Polski 
z nową sowiecką okupacją. Po raz pierw-
szy oficjalnie święto obchodzono 1 marca 
2011 roku, w 60. rocznicę zamordowania 
ww. członków dowództwa WiN.

Na budynku, u góry, od lewej: Danu-
ta Siedzikówna ,,Inka” (1928–1947), płk 
Witold Pilecki ,,Witold” (1901–1948), kpt. 
Władysław Łukasik ,,Młot” (1906–1949), 
ks. Władysław Gurgacz ,,Sem” (1914–
1949), ppor. Henryk Wieliczko ,,Lufa” 
(1922–1949), płk Łukasz Ciepliński ,,Pług” 
(1913–1951), kpt. Franciszek Błażej ,,Ro-
man” (1901–1951), płk Adam Lazarowicz 
,,Klamra” (1902–1951), ppłk Antoni Olech-
nowicz ,,Pohorecki” (1905–1951), ppor 
Lucjan Minkiewicz ,,Wiktor” (1918–1951), 
st. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz 
,,Rój” (1925–1951), gen. August Emil 
Fieldorf ,,Nil” (1895–1953). U dołu od le-
wej: kpt. Stanisław Sojczyński ,,Warszyc” 
(1910–1947), ppłk Stanisław Kasznica 
,,Maszkowski” (1908-1948), kpt. Zdzisław 
Broński ,,Uskok” (1912-49), płk Hieronim 
Dekutowski ,,Zapora” (1918-1949), por. 
Jan Rodowicz ,,Anoda” (1923-1949), kpt. 
Józef Batory ,,Orkan” (1914-1951), mjr 
Mieczysław Kawalec ,,Żbik” (1916-1951), 
mjr Józef Rzepka ,,Znicz” (1913-1951), płk 
Zygmunt Szendzielarz ,,Łupaszka” (1910-

1951), ppor. Edward Taraszkiewicz ,,Żela-
zny” (1921-1951), por. Karol Chmiel ,,Zyg-
munt” (1911-1951), mjr Bolesław Kon-
trym ,,Żmudzin” (1898-1953). Po środku, 
poniżej orła, fragment z rozkazu mjr. Zyg-
munta Szendzielarza ,,Łupaszki” ,,Żołnie-
rze Wyklęci, Niezłomni Bohaterowie. Nie 

Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia ,,Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”, podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński, a wybór dnia 1 mar-
ca wysunął ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka. 

jesteśmy żadną bandą, jak nas nazywają 
zdrajcy i wyrodni synowie naszej Ojczy-
zny, Wypowiedzieliśmy walkę na śmierć 
i życie tym, którzy za pieniądze, ordery, 
lub stanowiska z rąk sowieckich mordują 
najlepszych Polaków domagających się 
wolności i sprawiedliwości”. Przed budyn-
kiem Dowództwa Garnizonu Warszawa 
pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
który na początku 2010 roku, rozpoczął 
inicjatywę ustawodawczą dla uchwalenia 
,,Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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O szkodliwości nałogów

Powiatowy Ośrodek Doskonale-
nia Nauczycieli w Staszowie i Powia-
towa Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna, zorganizowały w dniu 27 
lutego br., jednodniowe seminarium 
pt. ,,Zdrowie i profilaktyka – świado-
mi w świecie zagrożeń”.

Rozpoczęto od przeprowadzenia 
finału powiatowego konkursu wiedzy 
o HIV/AIDS, który wygrały uczennice 
z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego z Sichowa Dużego, przed 
uczniami Liceum Ogólnokształcącego 
w Staszowie.

W pierwszej części seminarium, prze-
znaczonej dla uczniów szkół ponad-
podstawowych i uczniów klas VIII szkół 
podstawowych, zostały wygłoszone 2 
referaty: Radosława Grussa – kierowni-
ka Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty 
Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, 
pt. ,,Mózg pod wpływem – zachowania 
problemowe” oraz Ewy Ziemkiewicz - 
kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i 

Podczas rozpoczęcia seminarium, od lewej: powiatowy inspektor sanitarny w 
Staszowie Bożena Głaz, dyr. Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 

Staszowie Andrzej Poniewierski i Dorota Wojnarowska ze staszowskiego Sanepidu.

Z przodu wykładowcy: Radosław Gruss – kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i 
Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie 
i Ewa Ziemkiewicz - kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, w przedstawieniu 
profilaktycznym ,,Dno”.

Seminarium odbyło się w auli Zespołu Szkół w Staszowie. 

Oświaty Zdrowot-
nej Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicz-
nej w Kielcach, 
pt. ,,E-papierosy, 
nowe zagrożenie”. 

Druga część 
seminarium, prze-
znaczona dla dy-
rektorów szkół, 
nauczycieli, wy-
chowawców i 
rodziców, zosta-
ła rozszerzona o 
trzeci referat, Ju-
styny Kowalczyk z 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-
-Pedagogicznej w 
Staszowie, pt. ,,Jak 
mentalizacja po-
zwala lepiej rozumieć dzieci i młodzież”. 
Wstępem do naukowej części semina-
rium było przedstawienie teatralne pt. 

,,Dno” w wykonaniu uczniów Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Staszowie.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Podczas przekazania narkotesteru, od lewej: zastępca komendanta kom. Jacek Rozczypała, komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski, starosta 
staszowski Józef Żółciak, kom. Aneta Nowak-Lis i asp. Paweł Dziedzic.

O zaletach urządzenia starostę staszowskiego Józefa 
Żółciaka poinformował komendant powiatowy 

policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski.

Po wręczeniu nagród laureatom konkursu wiedzy o HIV, uczniom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym i Liceum Ogólnokształcącego 
w Staszowie.

Narkotest usprawni pracę 
staszowskich policjantów

W uroczystości przekazania nowego 
urządzenia, o wartości ponad 20 tys. zło-
tych, uczestniczyli: starosta staszowski 
Józef Żółciak, komendant powiatowy 

W dniu 13 stycznia br., w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w 
Staszowie, odbyło się przekazanie nowego urządzenia do badań zawartości 
narkotyków w organizmie. Narkotest został zakupiony ze środków Powiatu 
Staszowskiego, przy udziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, w ra-
mach Funduszu Wsparcia Policji.

tokrzyskim, która została wyposażona w 
tak nowoczesny sprzęt. 

Narkotest będzie miał zastosowanie 
nie tylko w badania stanu kierowców, ale 
także przy rozwiązywaniu wielu spraw 
kryminalnych oraz w czasie różnych 
interwencji policyjnych. Niewątpliwie, 
nowe urządzenie przyczyni się do po-
prawy stanu bezpieczeństwa w naszym 
powiecie, dzięki czemu wzrośnie rów-
nież zaufanie społeczeństwa do policji. 

Tekst: sierż. sztab. Joanna Szczepaniak- 
oficer prasowy KPP w Staszowie 

Foto: Jan Mazanka

policji w Staszowie insp. Leszek Dębow-
ski, zastępca komendanta kom. Jacek 
Rozczypała oraz staszowscy policjanci. 
Przekazany narkotest WipeAlyser, to 
przenośne urządzenie do analizy i do-
kumentowania wyników testu na zawar-
tość narkotyków w ślinie osób badanych. 
Urządzenie można używać zarówno w 
pomieszczeniach oraz na zewnątrz i w 
samochodzie. Nie ma możliwości inge-
rencji w wynik badania, który jest auto-
matycznie zabezpieczony. Komenda Po-
wiatowa Policji w Staszowie, jest jedną z 
pięciu jednostek w województwie świę-
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W 156. rocznicę bitwy
Uroczystości w Szczeglicach rozpoczęto mszą świętą koncelebrowaną, odprawioną przez proboszcza parafii 

Jerzego Wiktora i ks. kan. Krzysztofa Rusieckiego, który wygłosił homilię.

Po zakończeniu mszy świętej, przed tablicą upamiętniającą bitwę, odmówiono modlitwę za poległych powstańców 
i złożono kwiaty.

W sali gimnastycznej miejscowej szkoły, gości 
powitała dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w 

Szczeglicach Beata Lelkowska.

W pierwszym rzędzie, od lewej: ks. kan. Stanisław Wiktor, ks. kan. Krzysztof Rusiecki, przewodnicząca Rady Gminy Bogoria Anna Stobnicka, radny Rady Miejskiej Sandomierza 
Krzysztof Szatan, poseł Krzysztof Kwitek, poseł Anna Krupka, starosta staszowski Józef Żółciak, wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
w Staszowie Stanisław Batóg, radna powiatu staszowskiego Anna Niziałek, wicedyrektorki ZPO w Szczeglicach Dorota Nowakowska i Beata Wiśniewska oraz kierownik 

Samorządowego Centrum Oświaty w Bogorii Sylwia Kosiarska.

W niedzielę, 26 stycznia br. w 
Szczeglicach, przypomniano tra-
giczne wydarzenia Powstania Stycz-
niowego i oddano hołd poległym w 
bitwie, jaka rozegrała się w tej miej-
scowości, w dniu 25 stycznia 1864 
roku.

Jak nakazuje tradycja, rozpoczęto 
mszą świętą w miejscowym kościele, 
której przewodniczył i homilię wygło-
sił Krajowy Duszpasterz Rzemiosła ks. 
kan. Krzysztof Rusiecki. Następnie, po 
odmówieniu modlitwy za poległych 
powstańców, złożono kwiaty i zapalo-
no znicze przed tablicą, jaką 25 stycz-
nia 2004 roku, w 140. rocznicę bitwy, 
wmurowano w ścianę kościoła.

We mszy świętej oraz w ceremo-
nii złożenia kwiatów, oprócz licznej 
rzeszy wiernych, uczestniczyli także 
zaproszeni goście w osobach, m.in.: 
posłów na Sejm RP, a także przedsta-
wicieli władz powiatu staszowskiego, 

miasta Sandomierza i gminy Bogoria, a 
także przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół 
i nauczyciele. Następnie, uczestnicy 
tej patriotycznej manifestacji, przeszli 
do miejscowego Zespołu Placówek 
Oświatowych, gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości. Uczniowie, wspól-

nie z nauczycielami, zaprezentowali 
przygotowany program artystyczny, 
nawiązujący do walk powstańczych, a 
zaproszeni goście podzielili się swoimi 
refleksjami z tegorocznych obchodów 
156. rocznicy bitwy powstańczej pod 
Szczeglicami.
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Za przygotowanie akademii dyrekcji 
szkoły i uczniom podziękowała poseł 

na Sejm, wiceminister sportu i turystyki 
Anna Krupka.

Na temat Powstania Styczniowego 
i jego znaczenia w dalszej walce o 
odzyskanie niepodległości, mówił 
poseł na Sejm RP Marek Kwitek.

Jak co roku, uroczystości zakończono pamiątkowym zdjęciem, które wzbogaci zbiory szkolnego archiwum.

Uczniowie szczeglickiej szkoły w spektaklu powstańczym.

Uroczystości podsumował wójt gminy 
Bogoria Marcin Adamczyk.

 W swoim wystąpieniu starosta 
staszowski Józef Żółciak powiedział, 
m.in. ,,Czcijmy pamięć po poległych 
powstańcach, za przykładem których 

kolejne pokolenia Polaków podejmowały 
walkę z okupantem, dzięki czemu żyjemy 

teraz w wolnej Polsce”. 

Mieszkańcy ziemi staszowskiej, 
wszystkich warstw społecznych, nie po-
zostali bierni w czasie walk powstańczych. 
Wielu wstąpiło do oddziału gen. Mariana 
Langiewicza, który zaraz po wybuchu po-
wstania, bo już w połowie lutego 1863 
roku, przybył ze swoim oddziałem do 
Staszowa. Inni zaciągnęli się w szeregi 

oddziału gen. Zygmunta Jordana, żeby 
później wziąć udział w krwawej bitwie 
20 czerwca 1863 roku pod Komorowem 
i Słupią Pacanowską. Inni wstępowali do 
oddziałów generałów: Dionizego Cza-
chowskiego i Józefa Hauke-Bosaka, żeby 
po blisko rocznym okresie walk i prze-
mieszczeń się oddziałów, wziąć udział w 

bitwie pod Szczeglicami, gdzie powstań-
cy dowodzeni przez rotmistrzów: Józefa 
Wysockiego i Wojciecha Turskiego, w 
dniu 25 stycznia 1864 roku, zostali zasko-
czeni przez Kozaków. Zginęło ponad 40 
powstańców, wielu zostało wziętych do 
niewoli i zesłanych na Sybir. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Na trasie przedostatniego etapu marszu, z Wiśniówki do mogiły powstańczej w rytwiańskich lasach. Na czele 
marszu gen. Marian Langiewicz.

,,Małogoski Oddział Powstańczy” i grupa rekonstrukcyjna ze Staszowa. Kwiaty przed mogiłą powstańczą, złożył starosta staszowski Józef Żółciak.

 O znaczeniu 
Powstania 

Styczniowego dla 
dalszych losów 
zniewolonego 
kraju, mówił 

starosta staszowski 
Józef Żółciak. 
Modlitwę za 
poległych i 

represjonowanych 
powstańców 
styczniowych, 
odmówił ojciec 

Piotr Graduszewski 
z Zakonu Trynitarzy 

w Budziskach. 
Przemawia radny Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak.

Kuźnia polowa Małogoskiego Oddziału Powstańczego w obozie przy ruinach rytwiańskiego zamku.

Z pałacu ,,Dzięki” do ruin zamku w Rytwianach

W sobotę 25 stycznia br., 157. rocz-
nicę wybuchu Powstania Styczniowe-
go uczczono marszem, rozpoczętym 
sprzed pałacu Dzięki w Wiązownicy 
Kolonii, a zakończonym w Rytwianach. 
W ,,VI Marszu Szlakiem Powstania 
Styczniowego” udział wzięło około 80 
osób. 

W rytwiańskich lasach, zatrzymano 
się przy mogile poległych powstańców. 
Ojciec Piotr Graduszewski z Zakonu Tryni-
tarzy w Budziskach odmówił modlitwę za 
poległych i represjonowanych powstań-
ców styczniowych. Przypomniał także 
udział w walkach powstańczych zakonni-

ków różnych zgromadzeń 
oraz straty, jakie ponieśli 
na terenie zaboru rosyj-
skiego.

O walkach Powsta-
nia Styczniowego i jego 
wpływie na dalsze losy 
kraju, mówili: starosta 
staszowski Józef Żółciak, 
radny Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Pa-
weł Krakowiak, burmistrz 
miasta i gminy Staszów 
Leszek Kopeć i wójt gmi-
ny Rytwiany Grzegorz 
Forkasiewicz. ,,Małogoski 
Oddział Powstańczy”, dla 
upamiętnienia poległych 
powstańców, wykonał sal-
wę honorową, po czym 
przed mogiłą powstańczą 
złożono kwiaty i zapalono 
znicze. Następnie kolum-
na marszowa przeszła do 
parku przy ruinach zam-
ku w Rytwianach, gdzie 
w obozie powstańczym, 
na wszystkich czekało, dla 
ogrzania się rozpalone 
ognisko, a także wojskowa 
grochówka. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Uczestników uroczystości przywitała dyrektor Liceum Anna Karasińska.

Klasy mundurowe staszowskiego liceum, podczas żywej lekcji historii.
Starosta staszowski Józef Żółciak, podkreślił znaczenie 

pielęgnowania wśród młodzieży wartości patriotycznych.

Delegacje władz samorządowych i Staszowskiej Drużyny Strzeleckiej.

Klasy mundurowe staszowskiego liceum, 
podczas żywej lekcji historii

W dniu 17 lutego br. w Staszowie, 
odbyły się obchody 157. rocznicy wy-
buchu powstania styczniowego oraz 
bitwy, jaka w dniu 17 lutego 1863 roku, 
rozegrała się na przedmieściach miasta. 

Wśród uczestników manifestacji, 
obok uczniów i nauczycieli Liceum 
Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Staszowie, byli także: 
przedstawiciele władz powiatu i miasta, 
kombatanci, przedstawiciele Państwo-
wej Straży Pożarnej, Wojskowej Komen-
dy Uzupełnień oraz staszowscy regiona-
liści. Po zbiórce przed Liceum, uczestni-
cy obchodów przeszli na pobliski stary 
cmentarz, znajdujący się przy kościele 
pw. św. Bartłomieja, gdzie grupa uczniów 
z klas mundurowych LO objęła wartę ho-
norową przy mogile powstańczej. W cza-
sie uroczystości dyrektor Liceum Anna 
Karasińska podziękowała wszystkim za-
proszonym gościom za obecność, a sta-
szowskiej młodzieży za kultywowanie 
pamięci historycznej, przytaczając sło-
wa pieśni powstańców, uwiecznione na 
pamiątkowej tablicy przy mogile: „Pod 
dowództwem Langiewicza, uderzym na 
wrogi  i wybijem z wolą bożą wszystkich 
co do nogi, w św. Krzyżu i w Staszowie 
zbiliśmy Moskali, ogień wkrótce ten, po 
całej Polsce się rozpali”.

Następnie apel pamięci odczytał na-
uczyciel historii w staszowskim Liceum 
Mariusz Brudek, a nauczycielka historii 
Paulina Mielnik wygłosiła wykład pn. 
„Nad mogiłą powstańczą o zwycięstwie 
ducha”.  Ksiądz Szczepan Janas – pro-
boszcz parafii pw. św. Bartłomieja, od-
mówił modlitwę za Ojczyznę. Słowa po-
dziękowania do młodzieży i wszystkich 
obecnych za coroczne podtrzymywanie 
pamięci oraz dbanie o wartości patrio-

tyczne, skierował starosta staszowski 
Józef Żółciak, następnie złożono kwiaty 
i znicze przy mogile powstańców stycz-
niowych. 

Organizatorami 157. rocznicy wy-
buchu powstania styczniowego oraz 
bitwy pod Staszowem byli: Liceum 
Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Staszowie i parafia pw. 
św. Bartłomieja w Staszowie. 

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Dziesięcioro szydłowskich strzelców na trasie marszu.

Przy mogile powstańczej w Kurozwękach znicze zapalili: starosta staszowski Józef 
Żółciak i wikariusz parafii św. Bartłomieja w Staszowie ks. Sylwester Gaweł.

Kwiaty, przy tablicy na kurozwęckim kościele z nazwiskami 58 poległych 
powstańców styczniowych, złożył starosta staszowski Józef Żółciak. 

Uczestnicy marszu przed kurozwęckim pałacem, skąd pochodził mjr Jan Popiel, jeden z dowodzącym bitwą pod Komorowem, jaka rozegrała się 20 czerwca 1863 roku.

Strzelcy i harcerze 
uczcili poległych powstańców

W sobotę 8 lutego br., członko-
wie Szydłowskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego, wspólnie z harcerzami 
staszowskiego hufca ,,Mnich”, uczcili 
marszami pamięć poległych powstań-
ców styczniowych.

Szydłowscy strzelcy o godz. 11:00, 
wyruszyli z Szydłowa, a staszowscy har-
cerze o tej samej porze ze Staszowa. Po 
2 godzinach marszu obydwa oddziały 
spotkały się przy mogile powstańczej 
w Kurozwękach. Tu, na zboczu góry 
przy wjeździe do miasteczka od strony 
Staszowa, spoczywa około 20 powstań-
ców poległych w lutym 1863 roku w po-
tyczce na kurozwęckich błoniach. Staro-
sta staszowski Józef Żółciak podziękował 
wszystkim uczestnikom marszu za pa-
mięć o tamtym zrywie niepodległościo-
wym sprzed 157 laty, który mimo ofiar 
przyczynił się ostatecznie do odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Zapalono 
znicze i złożono kwiaty. 

Następnie strzelcy wraz z komendan-
tem Marianem Lesiakiem oraz harcerze, 
z dowodzącym marszem ks. Sylwestrem 
Gawłem, przeszli do kościoła parafialne-
go w Kurozwękach, gdzie przed tablicą z 
nazwiskami 58 powstańców poległych w 
bitwach lub zmarłych z ran w przyklasztor-

nym szpitalu. Modlitwę za poległych zmó-
wił ks. Sylwester Gaweł, po czym, podob-
nie jak na powstańczej mogile, złożono 
kwiaty i zapalono znicze. Po zakończeniu 
części oficjalnych marszu, starosta sta-

szowski Józef Żółciak zaprosił wszystkich 
uczestników do kurozwęckiego pałacu na 
gorący żurek, dla wzmocnienia sił przed 
powrotem do miejsc zakwaterowania.

Tekst i foto: Jan Mazanka   
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Warta honorowa uczniów staszowskiego Liceum, przy grobie 6 powstańców styczniowych, na cmentarzu przy 
kościele św. Bartłomieja w Staszowie.

Proboszcz parafii św. Bartłomieja w Staszowie ks. kan. Szczepan Janas odmówił 
modlitwę za poległych powstańców.

W Kurozwękach, warta honorowa uczniów staszowskiego Liceum, przy zbiorowej 
mogile 21 powstańców.

Kwiaty przed tablicą upamiętniającą 58 poległych powstańców zapaliły delegacje 
szkół uczestniczące w marszu. Marsz zakończono w Szkole Podstawowej w Kurozwękach.

Kolumna uczestników marszu dochodzi do kurozwęckiego kościoła.

Przy ul. Parkowej w Staszowie. Kwiaty i znicze przed pomnikiem legionisty złożyli, 
od lewej: komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski, 

starosta staszowski Józef Żółciak, zastępca burmistrz dr Ewa Kondek oraz burmistrz 
miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć.

Powstańczym szlakiem

W dniu 19 lutego br., dla uczczenia 
bitwy Powstania Styczniowego, jaka 
miała miejsce 157 lat temu na przed-
mieściu Staszowa, samorządowcy, dy-
rektorzy szkół, członkowie związków 
strzeleckich, harcerze i uczniowie, 
przemaszerowali powstańczym szla-
kiem ze Staszowa do Kurozwęk.

Początek marszu miał miejsce na 
starym cmentarzu przy kościele św. 
Bartłomieja, gdzie zmówiono modli-
twę za poległych i złożono kwiaty na 
mogile, gdzie spoczywa 6 poległych 
powstańców styczniowych. Pierwszy 
etap marszu zakończył się przy pomni-
ku legionisty przy ul. Parkowej, gdzie 
także złożono kwiaty i zapalono zni-
cze. Następnie wyruszono na najdłuż-
szy odcinek marszu ze Staszowa do 
mogiły 21 powstańców, poległych na 
kurozwęckich błoniach. Wszyscy spo-
częli we wspólnym grobie, który znaj-
duje się na zboczu wzniesienia przy 
wjeździe do miejscowości od strony 
wschodniej.  Tu także, po modlitwie 
za poległych, złożono kwiaty, po czym 

wyruszono do kurozwęckiego kościo-
ła, przed tablicę z nazwiskami 58 po-
wstańców, którzy zginęli w bitwach 
na terenie ziemi staszowskiej i opa-
towskiej, lub zmarli z ran w przyklasz-
tornym szpitalu. Po złożeniu kwiatów 

i zapaleniu zniczy wszyscy uczestnicy 
marszu przeszli do miejscowej Szkoły 
Podstawowej, gdzie oficjalnie zakoń-
czono marsz i wręczono listy z podzię-
kowaniami za uczestnictwo.

Tekst i foto: Jan Mazanka 
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Granatowo - karmazynowy mundur noszony od 1922 
roku przez weteranów Powstania Styczniowego.

Fragment z okolicznościowego roz-
kazu w 56. rocznicę Powstania Stycznio-
wego, który 21 stycznia 1919 roku wydał 
Józef Piłsudski, dobitnie wskazuje na 
jego wyjątkowy stosunek do tego zrywu 
narodowego. Marszałek Józef Piłsudski, 
syn powstańca, wyniósł z rodzinnego 
domu tradycję buntu i sprzeciwu prze-
ciwko rosyjskiemu zaborcy. W grudniu 
1919 roku wydano ustawę o przyznaniu 
stopni i praw oficerskich w stopniu pod-
porucznika weteranom 1863 roku, a spe-
cjalna komisja weryfikacyjna przyznała 
prawa weteranów 3 644 osobom. Mocą 
tej ustawy, weterani korzystali z wszyst-
kich praw i przywilejów oficerów armii 
czynnej, z wyjątkiem stałego uposaże-
nia służbowego, gdyż to zastępowała 
dożywotnia pensja przyznana 2 sierpnia 
1919 roku. Wszystkim żyjącym dotąd 
weteranom powstania 1863 roku, przy-
znano również prawo do noszenia w 

,,Dla nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 1863 
roku są i pozostaną ostatnimi żołnierzami zniewolonej 
Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem 
wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy. 
Dla uczczenia ich i upamiętnienia 1863 roku, wydałem 
rozkaz zaliczenia do szeregów wojska wszystkich we-
teranów Powstania Styczniowego, z prawem noszenia 
munduru wojsk polskich w dni uroczyste. Witam ich tym 
rozkazem, jako naszych Ojców i Kolegów”.

Marszałek 
uhonorował Powstańców 
Styczniowych

dnie uroczyste munduru Wojsk Polskich, 
nawiązującego w ogólnym zarysie do in-
strukcji Rządu Narodowego z 1863 roku. 
Rozkazem ministra spraw wewnętrz-
nych z dnia 7 listopada 1922 roku, szere-
gowi wszystkich stopni oraz oficerowie i 
urzędnicy wojskowi obowiązani zostali 
do oddawania honorów weteranom 
wyższego i równego stopnia. 

Ostatnie uroczystości rocznicowe z 
udziałem żyjących weteranów, odbyły 
się w 1938 roku, w 75. rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego. Żyło ich wów-
czas jeszcze 52, ale tylko 16 stan zdrowia 
pozwolił na osobisty udział w niezwykle 
uroczystych obchodach. Ostatni, stulet-
ni Feliks Bartczuk, zmarł w 1946 roku i 
został pochowany w Kosowie Lackim.

Opracował: Jan Mazanka
Na podstawie:  historialomzy.pl/powsta-

nie styczniowe oraz NAC Domena Publiczna i 
www.sejm.gov.pl
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Opowieści wysłuchało 30 seniorów, członków staszowskiego Klubu ,,Radość Życia”.

Nie zabrakło także nawiązania do tragicznych lat 
II wojny światowej, kiedy to na tamtych terenach, 
doszło do zbrodni na ludności polskiej, dokonanej 
przez ukraińskich nacjonalistów. UPA. Pomnik 200 

Polaków zamordowanych w Lubieszowie przez UPA 
9 listopada 1943 roku.

Podczas uroczystości w Lasku Polskim na Polesiu Wołyńskim.

Delegacja polska przy obelisku nieznanego Legionisty na cmentarzu w Kostiuchnówce.

St. insp. Związku Strzeleckiego Antoni Nowak z 
Kielc, opowiedział członkom staszowskiego Klubu 
,,Radość Życia” o walkach Legionów Polskich pod 

Kostiuchnówką.

Na chwałę Legionów 
– bój pod Kostiuchnówką

Spotkanie, było kontynuacją ubiegło-
rocznej współpracy Staszowskiego Klubu 
Seniora ,,Radość Życia” ze Starostwem 
Powiatowym w Staszowie, jaka została na-
wiązana przy okazji realizacji projektu ,,Za-
służeni dla Polski”, z programu wieloletnie-
go ,,NIEPODLEGŁA” Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

Pan insp. Antoni Nowak, posiadają-
cy bardzo szeroką wiedzę na temat walk 
na różnych frontach I wojny światowej i 
udziału w niej Legionów Józefa Piłsud-
skiego, jest także znakomitym mówcą, 
co zostało nagrodzone po zakończeniu 
wykładu gromkimi brawami i szczerymi 
wyrazami uznania. Oprócz opisu tworze-
nia Legionów, począwszy od wymarszu z 
Oleandrów 1. Kompanii Kadrowej, mówca 
skoncentrował się na szczegółowym opi-
sie 3-dniowej bitwy pod Kostiuchnówką 
na Wołyniu, najkrwawszego boju, jaki for-
macje polskie stoczyły w całym okresie I 
wojny. Prelekcja została poparta prezenta-

W dniu 25 lutego br., o bitwie pod Kostiuchnówką Legionów Polskich, sto-
czonej w lipcu 1916 roku, z wojskami Imperium Rosyjskiego, staszowskim se-
niorom opowiedział st. inspektor Związku Strzeleckiego Antoni Nowak z Kielc.

cją multimedialną, przygotowaną w Staro-
stwie staszowskim, zawierającą zarówno 
zdjęcia archiwalne z lat I i II wojny świato-
wej, jak również współczesne. Przestawio-
no fotografie, z porządkowania grobów 
poległych legionistów oraz uroczystości 
państwowych, jakie w Kostiuchnówce 
odbyły się w lipcu 2016 roku, z okazji 100. 
rocznicy bitwy. W uroczystości tej, a także 

w kilku akcjach porządkujących cmenta-
rze polskie na Wołyniu, bezpośredni udział 
brał prelegent st. insp. ZS Antoni Nowak, 
który na zakończenie wykładu, podzielił 
się ze słuchaczami, swoimi wrażeniami z 
pobytów na Wołyniu. 

Tekst i foto Jan Mazanka 
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Druhowie obradowali w Bogorii
Sprawozdanie z działalności jednostki za 2019 rok, odczytał druh Mariusz Domagała.

Uchwały, przyznające odznaczenia, odczytał sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSP RP w 
Staszowie druh Mieczysław Madej.

Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Kielcach druh 
Bolesław Gradziński dekoruje starostę staszowskiego Józefa Żółciaka Złotym 

Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Wyróżnieni Złotymi Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, wraz z wręczającymi medale i składającymi gratulacje.

Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP w Kielcach druh Bolesław Gradziński dekoruje 

druha Grzegorza Snopka Złotym Medalem „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”.

W sobotę 29 lutego br. w Jedno-
stce Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Bogorii, odbyło się zebranie spra-
wozdawcze z działalności za 2019 
rok. Przedstawiono i przedyskutowa-
no także zamierzenia do realizacji na 
rok bieżący. 

Obrady rozpoczęto od uczczenia mi-
nutą ciszy druhów strażaków zmarłych 
w ubiegłym roku. Następnie naczelnik 
OSP Bogoria Marcin Snopek, po przed-
stawieniu porządku posiedzenia, oddał 
głos sekretarzowi Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Staszowie 
druhowi Mieczysławowi Madejowi, któ-
ry poprowadził ceremonię wręczenie 

medali dla wyróżnionych druhów. Zło-
te Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
otrzymali: starosta staszowski Józef Żół-
ciak oraz druhowie: Mariusz Domagała, 
Tomasz Kargul, Robert Łoch i Grzegorz 
Snopek. Srebrnymi Medalami „Za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa” odznaczono druhny 
i druhów: Magdalenę Kopeć, Wiesławę 
Zakrzewską, Tadeusza Sadłochę, Marci-
na Snopka, Roberta Snopka i Mirosława 
Wyrzykowskiego. Brązowymi Meda-
lami wyróżniono: druhnę Annę Dzie-
dzic oraz druhów: Mirosława Snopka i 

Damiana Woszczyńskiego. Prezydium 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
w Staszowie, czterem druhom nadało 
Odznakę „Strażak Wzorowy”, byli to: Ka-
mil Jurkowski, Michał Kapusta, Mateusz 
Michalski i Mirosław Snopek. 

Uczestniczący w zebraniu: starosta 
staszowski Józef Żółciak oraz komen-
dant powiatowy PSP w Staszowie bryg. 
Rafał Gajewicz, zaznaczyli w słowach 
skierowanych do strażaków ważność 
społecznej służby dla dobra społecz-
ności lokalnej, życząc druhom z Bogorii 
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Wyróżnieni Brązowymi Medalami „Za zasługi dla Pożarnictwa”, wraz z wręczającymi medale i składającymi gratulacje.

Wyróżnieni Srebrnymi Medalami „Za zasługi dla Pożarnictwa”, wraz z wręczającymi medale i składającymi gratulacje.

Starosta staszowski Józef Żółciak podziękował druhom strażakom, za prace na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Bogoria i powiatu staszowskiego. 

Komendant Powiatowy PSP w 
Staszowie bryg. Rafał Gajewicz 

przypomniał o konieczności 
podnoszenia kwalifikacji przez 

druhów ochotników.

Wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk, 
zapewnił o dalszej współpracy ze strony 

samorządu gminnego.

pomyślności w realizacji planów. Obec-
ny na spotkaniu wójt gminy Bogoria 
Marcin Adamczyk, podziękował dru-
hom za czynny udział w organizacji 
uroczystości patriotycznych i kościel-
nych ma terenie gminy i zapewnił o 

dalszej współpracy ze strony samorzą-
du gminnego. Wiceprezes Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP w Kielcach 
druh Bolesław Gradziński przypomniał 
druhom o konieczności zapoznania się 
z nowymi zasadami przyznawania me-

dali za zasługi dla pożarnictwa i podzię-
kował druhom za udział w spotkaniu. 
Wszystkich obecnych pobłogosławił 
kapelan powiatowy strażaków ks. kan. 
Andrzej Wierzbicki.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Prowadząca Uniwersytet Grażyna Szlęk, serdecznie podziękowała staroście staszowskiemu Józefowi 
Żółciakowi, który korzystając z okazji, zaprosił studentów na konferencję naukową poświęconą kard. 

Stefanowi Wyszyńskiemu, jaka odbędzie się w dniu 23 kwietnia br. w staszowskim LO.

Wykład zastępcy komendanta powiatowego PSP 
w Staszowie mł. bryg. Jarosława Juszczyka dotyczył 

zagrożeń, powstających w domach w sezonie 
grzewczym, których główną przyczyną jest tlenek węgla.

Po zakończeniu wykładu, wśród słuchaczy Uniwersytetu rozlosowano 5 czujek tlenku węgla zakupionych przez 
Starostwo Powiatowe w Staszowie. Czujki tlenku węgla wręczyli: starosta staszowski Józef Żółciak i zastępca 

komendanta powiatowego PSP w Staszowie mł. bryg. Jarosław Juszczyk.

Drugi wykład, wygłoszony przez starostę staszowskiego Józefa Żółciaka dotyczył aktualnej sytuacji w powiecie 
staszowskim oraz najważniejszym zadaniom, jakie udało się zrealizować w roku ubiegłym.

Pierwsze w nowym roku 
spotkanie Uniwersytetu

W dniu 14 stycznia br., słucha-
cze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Staszowie, po przerwie świąteczno-
-noworocznej, wznowili swoje spo-
tkania. Liczne, ponad siedemdziesię-
cioosobowe grono słuchaczy, zebrało 
się w sali posiedzeń Urzędu Miasta i 
Gminy Staszów, żeby  wysłuchać 2 wy-
kładów.

Pierwsza prelekcja, pt. „Czujka na 
straży Twojego bezpieczeństwa”, była 
częścią ogólnopolskiej kampanii eduka-
cyjno-informacyjnej Państwowej Straży 
Pożarnej, związanej z zagrożeniami w 
okresie sezonu grzewczego. Kampania 
jest zorientowana na uświadomienie 
społeczeństwu zagrożeń związanych 
z możliwością powstania pożarów w 
mieszkaniach lub domach jednorodzin-
nych oraz zatruciem tlenkiem węgla. O 
tych właśnie zagrożeniach, posługując 
się fachowo przygotowaną prezentacją 
multimedialną, mówił zastępca komen-
danta powiatowego PSP w Staszowie mł. 
bryg. Jarosław Juszczyk.

Druga prelekcja w wykonaniu sta-
rosty staszowskiego Józefa Żółciaka, 
także poparta prezentacją, dotyczyła 
podsumowania dokonań władz powia-
tu staszowskiego w 2019 roku oraz ak-
tualnego stanu powiatu w obszarach: 
budżetu i finansów, opieki zdrowotnej, 
oświaty ponadpodstawowej, inwesty-
cji drogowych, stanu bezpieczeństwa i 
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi, a także realizacji projektów mię-
dzynarodowych. Część wykładu doty-
czyła dorobku kulturowego i historycz-
nego ziemi staszowskiej, jaka zachowała 
się w formie licznych zabytków, pomni-
ków przyrody czy eksponatów muzeal-
nych.

Prowadząca Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Staszowie Grażyna Szlęk, ser-

decznie podziękowała obydwu wykła-
dowcom za bardzo ciekawe prelekcje 
oraz zapoznała studentów z programem 

spotkań zaplanowanych w najbliższych 
miesiącach.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Pierwszą prezentację, o powiecie staszowskim, wygłosił starosta Józef Żółciak.

Po zakończeniu prezentacji starosta Józef Żółciak odpowiadał na pytania 
słuchaczy.

Przed wykładem st. kpt. Grzegorza Stawiarza rozlosowano 5 czujek tlenku węgla, zakupionych ze środków 
budżetu powiatu staszowskiego. Czujki tlenku węgla wręczyli: starosta staszowski Józef Żółciak i st. kpt. PSP 

Grzegorz Stawiarz. Za miły prezent dla członków Klubu, podziękował prezes Zarządu Henryk Makuch.

Prelekcja st. kpt. Grzegorza Stawiarza wynikała z ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-
informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, związanej z zagrożeniami w okresie sezonu 

grzewczego.

O powiecie i bezpieczeństwie

Podczas pierwszego w nowym 
roku spotkania w Klubie Seniora ,,Ra-
dość życia” w Staszowie, jego człon-
kowie mieli okazję wysłuchać 2 pre-
lekcji. Na temat osiągnięć powiatu 
staszowskiego w ciągu ostatnich lat, a 
także o planach na najbliższe miesią-
ce i lata, mówił starosta Józef Żółciak. 
Druga prezentacja, w wykonaniu st. 
kpt. Grzegorza Stawiarza z Komendy 
Powiatowej PSP w Staszowie, dotyczy-
ła zagrożeń pożarowych i zatruć tlen-
kiem węgla w okresie zimowym.

Starosta staszowski Józef Żółciak, po-
dobnie jak to było w dniu 14 stycznia br. 
podczas spotkania ze słuchaczami Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Staszowie, 
przedstawił prezentację multimedialną z 
dokonań władz powiatu staszowskiego 

za ostatnie lata, a także nakreślił aktual-
ny stan powiatu w obszarach: budżetu i 
finansów, opieki zdrowotnej, oświaty po-
nadpodstawowej, inwestycji drogowych, 
stanu bezpieczeństwa oraz współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, a tak-
że realizacji projektów międzynarodo-
wych. Część wykładu dotyczyła dorobku 
kulturowego i historycznego ziemi sta-
szowskiej, jaka zachowała się w formie 
licznych zabytków, pomników przyrody 
czy eksponatów muzealnych. Po zakoń-
czeniu wystąpienia, starosta Józef Żółciak 
opowiedział na kilka pytań dotyczących 
pracy staszowskiego szpitala, inwestycji 
drogowych, rynku pracy i rozwoju gospo-
darczego.

Druga prelekcja, pt. „Czujka na straży 
Twojego bezpieczeństwa”, była częścią 
ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-in-
formacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, 
związanej z zagrożeniami w okresie sezo-
nu grzewczego. Kampania jest zoriento-
wana na uświadomienie społeczeństwu 
zagrożeń związanych z możliwością po-
wstania pożarów w mieszkaniach lub 

domach jednorodzinnych oraz zatruciem 
tlenkiem węgla. O tych właśnie zagroże-
niach, posługując się fachowo przygoto-
waną prezentacją multimedialną, mówił 
st. kpt. Grzegorz Stawiarz – dowódca 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ko-
mendzie Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Staszowie. Podobnie jak to 
było na spotkaniu ze studentami Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, wśród słuchaczy 
wylosowano 5 czujek tlenku węgla, za-
kupionych ze środków budżetu powiatu 
staszowskiego. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Podsumowano 
,,Działaj Lokalnie 2019”

O realizacji programu i jego efek-
tach, poinformowała koordynator pro-
gramu, prezes Fundacji Aktywizacji i 
Rozwoju Młodzieży FARMa Magdalena 
Marynowska. Następnie każdy z gran-
tobiorców odebrał pamiątkowy certy-
fikat i upominek oraz mógł podzielić 
się krótką refleksją na temat zreali-
zowanych działań. Podziękowania za 
współpracę odebrali również Partne-
rzy Programu ,,Działaj Lokalnie”, którzy 
finansowo wsparli realizację zadań: 

Uroczystość rozpoczęła prezes Fundacji FARMa 
Magdalena Marynowska, koordynator programu 

grantowego ,,Działaj Lokalnie”.

Podziękowania wręczał, m.in. starosta staszowski 
Józef Żółciak, który także otrzymał certyfikat 

Lokalnego Partnera Programu Grantowego ,,Działaj 
Lokalnie”.

Certyfikat odbiera Maciej Tutak ze Stowarzyszenia 
,,Szczeglice, kultura, tradycja, rozwój”.

Grantobiorcy oraz zaproszeni goście, przedstawiciele instytucji wspierających program.

Podziękowanie dla druhów z OSP w Długołęce za udział w programie.

W dniu 12 lutego  br., w Zajeździe ,,Gościniec” w Strużkach, odbyła się 
gala podsumowująca 7. edycję programu Działaj Lokalnie na terenie powiatu 
staszowskiego. 

przedstawiciele Grupy Azoty Siarkopol 
SA w Grzybowie, starosta staszowski 
Józef Żółciak, burmistrz miasta i gmi-
ny Szydłów Andrzej Tuz, wójt gminy 
Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, se-
kretarz gminy Łubnice Leszek Ziółek, 
dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w 
Połańcu Joanna Juszczyńska, Patrycja 
Reks z Arkonsoft w Staszowie, Grze-
gorz Borkowski  z Bor-Trans oraz przed-
stawiciel Radia Leliwa.

Podczas gali, swoje umiejętności 
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Starosta staszowski Józef Żółciak, wręcza podziękowanie dla grupy nieformalnej „Siłacze”, działającej przy  
OSP w Długołęce. 

Partnerzy wspierający Ośrodek Działaj Lokalnie w Staszowie.

Zdjęcie z grantobiorcami z terenu Miasta i Gminy Osiek.

taneczne i wokalne zaprezentowały 
,,Leśne Ludki” - przedszkolaki z Połań-
ca oraz Artystyczna Grupa Musicalowa 
z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. 
Nie zabrakło również rozmów z do-
świadczonymi osobami, które nie raz 
sięgały po grant z programu ,,Działaj 
Lokalnie”, m.in. z: Jackiem Piwowar-
skim, Pawłem Krakowiakiem, Joanną 
Juszczyńską, Agnieszką Ziółkowską 
i Grzegorzem Forkasiewiczem, który 
partneruje programowi od 7 lat. Gala 
zakończyła się poczęstunkiem, w cza-
sie którego, wszyscy uczestnicy mogli 
wymienić się doświadczeniami oraz 
pomysłami na kolejne działania. 

Tekst i foto: Fundacja FARMa.
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Dyrektor Jan Ungeheuer podczas podsumowania projektu Erasmus+.

Technicy informatycy podczas zajęć praktycznych.

Odpoczynek po dniu praktyki w Rimini, w maju 2019 roku.

W ,,Ekonomiku” podsumowano 
ubiegłoroczne praktyki we Włoszech

W Zespole Szkół Ekonomicznych im. 
Jana Pawła II w Staszowie, odbyło się 
podsumowanie Projektu ERASMUS+ - 
„Europejski rynek bez granic dla uczniów 

staszowskiego Ekonomika”, zrealizowane-
go w roku szkolnym 2018/2019. 

W ramach przedsięwzięcia, w lutym 
i maju 2019 roku,  uczniowie przebywali 

we włoskim Rimini na 4-tygodniowych 
praktykach zawodowych, połączonych z 
zajęciami językowymi i kulturalnymi. Do 
Włoch pojechało 58 uczniów: 10 w zawo-
dzie technik logistyk, 7 - technik organi-
zacji reklamy, 8 - technik hotelarstwa, 10 
- technik informatyk, 10 - technik ekono-
mista oraz 13 uczniów o specjalności tech-
nik żywienia i usług gastronomicznych. 
Przed wyjazdem uczniowie otrzymali po-
moce dydaktyczne w postaci rozmówek 
z języka angielskiego i języka włoskiego. 
Beneficjenci Projektu ERASMUS+ odby-
wali praktyki w firmach produkcyjnych, 
informatycznych, hotelach, restauracjach, 
agencjach reklamowych i fotograficznych. 
Pobyt we Włoszech, to nie tylko praktyki, 
ale także wypoczynek. Uczniowie podzi-
wiali fascynującą Wenecję oraz piękne San 
Marino. Ponadto w samym Rimini zwie-
dzili kilka ciekawych zabytków, parków i 
innych atrakcji.

W podsumowaniu włoskich praktyk 
udział wzięli: dyrektorzy i nauczyciele oraz 
uczniowie ZSE, a także zaproszeni pedago-
dzy i uczniowie ze Szkół Podstawowych: 
Staszowa, Połańca i Rytwian. Podczas spo-
tkania, uczestnicy praktyk oraz koordyna-
torzy, podzielili się z zebranymi swoimi do-
świadczeniami i wrażeniami przywiezio-
nymi z Włoch. Serwowano także włoskie 
spaghetti, pizzę i tiramisu. Pod koniec im-
prezy, koordynatorzy Projektu ERASMUS+, 
wręczyli ich uczestnikom certyfikaty i 
dokumenty EUROPASS, potwierdzające 
zdobyte podczas praktyk zagranicznych 
kompetencje i umiejętności. Projekty ERA-
SMUS+ w Zespole Szkół Ekonomicznych 
im. Jana Pawła II w Staszowie, realizowane 
są od wielu lat, akurat z przerwą w roku 
bieżącym. Mamy jednak nadzieję powró-
cenia na ,,włoski szlak”, w roku przyszłym. 

Tekst i foto: 
koordynatorzy projektu: 

Małgorzata Garczewska i Halina Myśliwiec
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Na praktyce uczniowie klasy technik ekonomista. Praktyka we włoskiej restauracji.

Starosta staszowski Józef Żółciak zdeklarował pomoc w realizacji akcji, w którą włączą się, m.in.: pracownicy Starostwa i 
szkoły ponadpodstawowe powiatu staszowskiego.

Przewodnicząca Staszowskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Halina Łabuda, podziękowała władzom 
powiatu staszowskiego i miasta Staszowa za udział w oficjalnym rozpoczęciu 

akcji, z nadzieją na jej dobre rezultaty, co umożliwi powstanie pięknego ogrodu 
wokół kurozwęckiego Ośrodka.

Powstają pierwsze metry nowej drogi, na 1 metr potrzeba 44 monety 1-złotowe. 
W sumie ułożono 8,5 m ,,Drogi Dobroci”.

Rozpoczęto podróż 
,,Kilometrami Dobra”

W dniu 3 marca br., Polskie Stowa-
rzyszenie na Rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną – Koło w 
Staszowie, oficjalnie rozpoczęło akcję 
,,Kilometry Dobra”, mającej na celu 
zebranie funduszy, na zagospodaro-
wanie terenu wokół Ośrodka Rehabili-
tacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 
w Kurozwękach. 

„Kilometry Dobra” jest coroczną, ogól-
nopolską kampanią dobroczynną, do 
której Staszowskie Koło przystąpiło po 
raz pierwszy. Przez trzy miesiące, od 1 
marca do 31 maja br., będą zbierane pie-
niądze na zagospodarowanie terenu przy 
Ośrodku w Kurozwękach, gdzie planuje 
się utworzyć ogród sensoryczny z miej-
scami do prowadzenia indywidualnych i 
grupowych zajęć terapeutycznych, reha-
bilitacyjnych i rekreacyjnych. 

Założenia ogrodów sensorycznych, 
uwzględniają terapię naturą poprzez 
bezpośredni kontakt człowieka z roślina-
mi, które można dotykać, posmakować, 
powąchać. Rośliny są dostępne na wycią-
gnięcie ręki i tak dobrane, by pobudzać 
każde zmysły odwiedzającego, nie mogą 
być toksyczne, ani też powodować zadra-
pań czy ukuć. Przy ustaleniu kompozycji 
roślin w ogrodzie, uwzględnia się ich ca-

łoroczną efektowność, tworząc zestawie-
nia roślin jednorocznych, dwuletnich, 
bylin oraz drzew i krzewów, wzajemnie 
uzupełniających się okresami kwitnienia.

Niewątpliwie powstanie takiego 
ogrodu przy Ośrodku Rehabilitacyj-
no-Edukacyjno-Wychowawczym w 
Kurozwękach, zdecydowanie umili pobyt 
podopiecznych i pomoże w ich skutecz-

nej rehabilitacji, a nawet w leczeniu. Do 
włączenia się w akcję namawiali, obecni 
na inauguracyjnym spotkaniu: starosta 
staszowski Józef Żółciak, burmistrz mia-
sta i gminy Staszów Leszek Kopeć oraz za-
stępca burmistrza dr Ewa Kondek, którzy 
także dokonali pierwszych wpłat i rozpo-
częli budowę symbolicznej drogi. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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V Staszowska Gala Sportu
Uczestnicy gali: sportowcy, trenerzy, radni powiatowi i miejscy, rodzice, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy.

Wyróżnieni trenerzy ze staszowskich szkół.

Laureaci otrzymywali m.in. dyplomy oraz różę.
Gratulacje w kategorii ,,Sportowy ambasador” odbiera Mariusz Rajca, pracownik 

Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Laureaci z wręczającymi wyróżnienia.

W dniu 21 lutego br., po raz pią-
ty w Staszowie, odbyła się uroczysta 
Gala Sportu. W sali widowiskowej 
Staszowskiego Ośrodka Kultury, 
wyróżnionym laureatom w poszcze-
gólnych kategoriach, wręczono dy-
plomy, upominki oraz kwiaty.

Prowadzący galę, zastępca bur-
mistrza miasta i gminy Staszów dr 
Ewa Kondek oraz dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie 
dr Dariusz Kubalski,  przywitali gości 
obecnych na sali, w szczególności: 
poseł na Sejm RP, wiceminister sportu 
Annę Krupkę, prezesa Świętokrzyskie-
go Zrzeszenia LZS Jerzego Kulę, pre-
zesa Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach Zbigniewa Rękasa, przed-
stawiciela ENEA Elektrownia Połaniec 
Marcina Kaczmarczyka, wicestarostę 
staszowskiego Leszka Guzala, radni 
gminnych i powiatowych, przedsię-
biorców, dyrektorów staszowskich 
szkół, członków klubów i stowarzyszeń 
sportowych, jak również głównych 
bohaterów spotkania – sportowców i 
działaczy sportowych. Kapituła kon-
kursowa, wybrała i nagrodziła najwy-
bitniejszych sportowców w 2019 roku, 
w kilku kategoriach m.in.: ,,Sport szkol-
ny”, ,,Sportowiec roku”, ,,Sportowy am-
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,,Samuraj ambasadorem”

Laureaci z wręczającymi wyróżnienia.

Finał Gali.

W Hamburgu, 18 lipca 2019 roku, z lewej: Mariusz 
Rajca – 4 dan. Z prawej prowadzący zajęcia Furuichi 

Norio – 8 dan, z Japonii. 

Podczas ,,Gali Sportu”, jaka 21 lute-
go br., odbyła się w sali widowiskowej 
Staszowskiego Ośrodka Kultury, tytu-
łem ,,Sportowego Ambasadora” uho-
norowano Mariusza Rajcę – 4 dan  w 
sztuce władania mieczem japońskim. 

Filozofia „Iaido”, polega na przewidy-
waniu ataku przeciwnika, szybkiej obronie 
i własnego kontrataku. Opanowanie tej 
sztuki walki, ma na celu skuteczną obro-
nę przed nagłym atakiem z zaskoczenia, 
możliwą nawet wówczas, gdy atakowany 
wykonuje akurat codzienne czynności, jak 
np.: spacer, odpoczynek, rozmowa, spoży-
wanie posiłków itp. Skuteczność w dzia-
łaniu, w podobnych sytuacjach, wymaga 
umiejętności operowania dystansem, wy-
czucia kierunku ataku przeciwnika, dosko-
nałego opanowania chwytu własnej broni 
oraz połączenia wszystkich elementów 
pracy ciała i miecza w harmonijną całość, 
umożliwiającą nagłe wkroczenie w atak 
przeciwnika w najodpowiedniejszym mo-
mencie.

Opanowania sztuki ,,Iaido”, nie ma w 
swym założeniu, wyłącznie skutecznego 
odparcia akcji przeciwnika, przez zabicie 
go w rewanżu. Zakładał natomiast takie 

psychiczne panowanie nad sytuacją, aby 
potencjalny agresor zrezygnował z zamie-
rzonej akcji., np. samo pochwycenie mie-
cza i zachowanie spokoju bez konieczno-
ści jego użycia. 

Mariusz Rajca, na co dzień pracownik 
Wydziału Komunikacji w Starostwie sta-
szowskim, jest członkiem Polskiego Sto-
warzyszenia ,,Iaido” z siedzibą w Opolu. Tej 
odmiany szermierki japońskim mieczem, 
uczy się od 2008 roku. Do pierwszego eg-
zaminu na stopień ,,1 dan”, przystąpił zaraz 
po rozpoczęciu nauki, koleje zdane egza-
miny to: 2013 roku - 2 dan oraz 3-ci w 2016. 
4 dan uzyskał w lipcu 2019 roku, podczas 
seminarium w Hamburgu, prowadzone-
go przez Furuichi Norio z Japonii. Tam też, 
Mariusz zdał egzamin przed sześciooso-
bową komisją, składającą się z mistrzów 
z: Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Włoch 
oraz Niemiec. Na 12 zdających, pozytywną 
ocenę uzyskało tylko 3 osoby. Serdecznie 
gratulujemy.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Archiwum 

basador”, ,,Trener roku” czy ,,Sportowa 
nadzieja”. Wśród grona nagrodzonych 
znaleźli się zarówno zawodnicy, jak i 
trenerzy obu sekcji sportowych Sto-
warzyszenia „Centrum” Staszów, dzia-
łającego przy Powiatowym Centrum 
Sportowym w Staszowie. W katego-
rii SPORT KLUBOWY – SPORTOWIEC 
ROKU 2019, nagrody otrzymali: Bar-
tosz Szyszkowski z sekcji pływackiej 
Centrum Staszów oraz Jakub Wojsa, 
Wiktoria Staneta, Klaudiusz Sobieniak i 
Norbert Ogórek z sekcji zapasów Cen-
trum Staszów. W kategorii SPORT KLU-
BOWY – SPORTOWA NADZIEJA ROKU 
2019, nagrody otrzymali: Filip Słota, 
Kacper Szyszkowski, Leon Kielczyk i 
Oskar Chmielewski z sekcji pływackiej 
Centrum Staszów. W kategorii SPORT 
KLUBOWY – TRENER ROKU 2019 nagro-
dy otrzymali trenerzy sekcji pływac-
kiej Centrum Staszów: Łukasz Łygan 
i Leszek Tarka oraz Wiktor Skrobacz 
– trener sekcji zapasów. Zaszczytny 
tytuł ,,Sportowego ambasadora” przy-
padł Mariuszowi Rajcy, pracownikowi 
Wydziału Komunikacji w Starostwie 
staszowskim, który w lipcu 2019 roku, 
uzyskał w Hamburgu tytuł 4 dana w 
sztuce władania mieczem japońskim 
,,Iaido”.

Na zakończenie gali, wokalistka z 
,,Klubu Piosenki Rytm” Eliza Tutak, wraz 
z koleżankami, zaśpiewała znany wszyst-
kim utwór „We are the Champions” grupy 

Queen. Wszystkim 
laureatom pogratu-
lowała wiceminister 
sportu Anna Krupka, 
życząc wytrwałości 
w dążeniu do osią-
gania jak najlep-
szych wyników. Gra-
tulujemy wszystkim 
wyróżnionym i ży-
czymy dalszych suk-
cesów sportowych 
na wszystkich sta-
dionach, bieżniach i 
pływalniach.

Tekst i foto: 
Paulina Majczak



46 POWIAT STASZOWSKI - nr 78 - marzec 2020 r.

Życzenia zawodnikom i Zarządowi MKS Olimpia 
Pogoń Staszów, złożył wicestarosta staszowski 

Leszek Guzal.

Upominki dla wyróżnionych zawodników trenera Krzysztofa Baczewskiego, z rocznika 2013/2014, wręczył 
wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

Podziękowania za wspieranie Akademii Piłkarskiej odebrali samorządowcy i przedsiębiorcy.

Gala Akademii Piłkarskiej 
Pogoń Staszów

W Akademii, umiejętności piłkar-
skie zdobywają  zawodnicy począw-
szy od rocznika 2003 oraz najmłodsi z 

Młodzi adepci ,,Akademii Piłkarskiej Pogoni Staszów” wraz z trenerami i ro-
dzicami świętowali na uroczystej gali, która odbyła się w piątek 28 lutego br., 
w sali widowiskowej Staszowskiego Ośrodka Kultury. W programie gali znalazł 
się występ Cheer Pink Panters Staszów i pokaz freestyle footballu w wykonaniu 
Miłosza Stopińskiego. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny pt. ,,Mój piłkar-
ski świat w Akademii Pogoni Staszów”, który wygrał jeden z najmłodszych za-
wodników Kacper Szcześniak, rocznik 2015. 

2015, łącznie około 160 zawodników 
grających w 10 drużynach. Podzięko-
wania dla trenerów oraz wyróżnienia 

dla zawodników podczas gali, wręczali 
m.in. przedstawiciel ENEA Elektrownia 
Połaniec Marcin Kaczmarczyk, wicesta-
rosta staszowski Leszek Guzal, sekre-
tarz miasta i gminy Staszów Sławomir 
Mikula, prezes Zarządu MKS Olimpia 
Pogoń Staszów Grzegorz Krupa, sekre-
tarz zarządu Justyna Bazak, radni rady 
miejskiej Staszowa. Uczestnicy gali 
mieli okazję obejrzeć film ukazujący 
działalność i misję Akademii oraz wy-
stęp wokalistek z Klubu Piosenki RYTM 
Staszowskiego Ośrodka Kultury. Na za-
kończenie gali wręczono podziękowa-
nia dla wszystkim partnerów wspierają-
cych Akademię.

Tekst i foto: Paulina Majczak
oraz Hubert Gawłowicz
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PŁYWACY CENTRUM STASZÓW 
Z 16 MEDALAMI

Reprezentacja pływaków z Centrum Staszów, od lewej: Piotr Kukla, Oskar Chmielewski, Oliwia Sosnowska, 
Filip Słota, Jan Dudek, Bartosz Szyszkowski i Kacper Szyszkowski.

Pływacy Centrum Staszów od lewej: Kacper Szyszkowski, Piotr 
Kukla i Oskar Chmielewski, z trenerem Łukaszem Łyganem.

Na 1. miejscu Filip Słota z Centrum 
Staszów, z trenerem Łukaszem Łyganem.

Na 1. miejscu Bartosz Szyszkowski z Centrum 
Staszów wraz z trenerem Łukaszem Łyganem.

Pływakom z Centrum Staszów kibicowali rodzice.

Duży sukces, w ,,Ogólnopolskich 
Zawodach o Puchar Prezydenta 
Miasta Kielce”, odniosła siedmio-
osobowa drużyna pływacka Cen-
trum Staszów, działająca przy Po-
wiatowym Centrum Sportowym. W 
zawodach, które odbyły się dniach 
29 lutego – 1 marca br. wzięło udział 
212 zawodników z 18 klubów z Pol-
ski. 

Pływacy ze Staszowa zdobyli łącz-
nie aż 16 medali: 6 złotych, 8 srebr-
nych i 2 brązowe. W punktacji meda-
lowej Centrum Staszów zajęło 5 miej-
sce, w punktacji klubowej 6 miejsce. 
W klasyfikacji generalnej ,,najlepszy 
zawodnik w kategorii wiekowej 9 lat” 
znalazło się dwóch pływaków z Cen-
trum Staszów: na miejscu 2 uplasował 
się Kacper Szyszkowski, a na miejscu 3 
Piotr Kukla. W ,,kategorii wiekowej 12 
lat”, na miejscu 2 znalazł się Bartosz 
Szyszkowski.  Poniżej prezentujemy 
szczegółowe wyniki naszych siedmiu 
wspaniałych pływaków:

• Bartosz Szyszkowski, 12 lat: 1 miej-
sce na 50 metrów stylem klasycznym, 
1 miejsce na 50 metrów stylem dowol-
nym, 1 miejsce na 50 metrów stylem 
grzbietowym, 2 miejsce na 50 metrów 
stylem motylkowym, 2 miejsce na 100 
metrów stylem zmiennym, 2 miejsce 
na 200 metrów stylem zmiennym;

• Kacper Szyszkowski, 9 lat: 1 miej-
sce na 50 metrów stylem klasycznym, 
2 miejsce na 50 metrów stylem dowol-
nym, 2 miejsce na 100 metrów stylem 
klasycznym;

• Piotr Kukla, 9 lat: 1 miejsce na 100 
metrów stylem klasycznym, 2 miejsce 
na 100 metrów stylem grzbietowym, 2 
miejsce na 50 metrów stylem klasycz-
nym;

• Filip Słota, 10 lat: 1 miejsce na 50 

metrów stylem motylkowym, 3 miej-
sce na 50 metrów stylem dowolnym;

• Jan Dudek, 11 lat: 12 miejsce na 
100 metrów stylem zmiennym, 11 
miejsce na 50 metrów stylem klasycz-
nym;

• Oskar Chmielewski, 10 lat:  2 miej-
sce na 50 metrów stylem klasycznym, 
3 miejsce na 100 metrów stylem kla-
sycznym, 30 miejsce na 50 metrów 
stylem dowolnym, 16 miejsce na 100 
metrów stylem zmiennym; 

• Oliwia Sosnowska, 11 lat: 18 miej-
sce na 100 metrów stylem grzbieto-
wym, 8 miejsce na 200 metrów stylem 
klasycznym,  22 miejsce na 50 metrów 
stylem grzbietowym, 15 miejsce na 50 
metrów stylem klasycznym.

Trenerami sekcji pływackiej Cen-

trum Staszów są: Łukasz Łygan i Leszek 
Tarka.  

Tekst: Agata Borycka
Foto: Łukasz Łygan oraz archiwum klubu
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Z pogrzebu Prezydenta RP Lecha Aleksandra Kaczyńskiego
i Jego Małżonki Marii Heleny Mackiewicz-Kaczyńskiej.

Kraków, 18 kwietnia 2010 roku Foto: Adam Zyzman i PAP.

cd. ze str. 9

Msza pogrzebowa w Bazylice Mariackiej w Krakowie, niedziela. Kardynałowie i biskupi, m.in bp sandomierski dr Krzysztof Nitkiewicz

Trumna z ciałem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Trumna z ciałem Prezydentowej Marii Kaczyńskiej.

Najbliższa rodzina Prezydenckiej Pary córka Marta, wnuczka Ewa i brat Jarosław. Kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego.


