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Ksiądz Wawrzyniec Siek w swym „Opisie historycznym parafii i miasta Staszów” wspominał: „W 1821 roku  straszna 
cholera grasowała w Staszowie. Staszowianie ofiarowali się do M. B. Sulisławskiej. Po oktawie Bożego Ciała udała się do 
Sulisławic liczna kompania. Nieśli ze sobą krzyż wielki, żeby go umieścić w tym miejscu,  z którego ujrzą wieżę kościoła 
sulisławskiego. Postawili go na Zgórsku. Od tego dnia cholera ustała, ani jeden człowiek nie umarł”. Zmarłych chowano 
na cmentarzu w Pocieszce, który przypomina o tamtych trudnych czasach dla Staszowa.  

Żywą pamiątką po panującej tu zarazie, jest coroczna pielgrzymka staszowian do Sanktuarium w Sulisławicach.   
Matka Boża w cudownym wizerunku Pani Sulisławskiej, od blisko czterech wieków opiekuje się mieszkańcami Staszowa.  
Jej cudowny wizerunek znajduje się w ołtarzu kościoła pw. Narodzenia NMP.  

200. rocznica pielgrzymki do Sulisławic

cd na str. 30
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Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Powiatu Staszowskiego.

W bieżącym roku mamy do czynienia z sytuacjami szczególnymi, które 
kreowane są podobnie jak i na całym świecie, przez możliwość wystąpienia 
choroby COVID-19. Konieczność zachowania określonych reżimów  sanitar-
nych, powoduje różne utrudnienia w  większości obszarów naszego życia, 
zarówno gospodarczego, kulturalnego, społecznego, a także politycznego.

Przy okazji pragnę serdecznie podziękować wszystkim służbom zarów-
no sanepidu, opieki zdrowotnej, policji, straży pożarnej i  wolontariuszom, 
za wszystkie działania, jakie miały miejsce na terenie ziemi staszowskiej, 
dzięki czemu, jak do tej pory nie zanotowaliśmy symptomów większego za-
grożenia koronawirusem. W dniu dzisiejszym tj. 7 lipca br., na terenie powia-
tu staszowskiego jest 5 osób z dodatnim wynikiem testu SARS-CoV-2, a od 
początku pandemii takich osób, które zresztą wszystkie wyzdrowiały, było 
zaledwie 10.

Przez cały okres ostatnich miesięcy, od chwili rozpoczęcia pandemii CO-
VID-19, staraliśmy się zapobiegać i  przeciwdziałać zagrożeniom, korzysta-
jąc ze wsparcia rządowego udzielanego za pośrednictwem wojewody i mar-
szałka województwa świętokrzyskiego. Na łamach obecnego numeru kwar-
talnika staramy się przybliżyć przebieg tych działań i ich efekty. 

Jedno z  ostatnio zakończonych starań przez powiat, dotyczy pozy-
skania funduszy na zabezpieczenie przed COVID-19, m.in. 1 mln 615 
tys. zł z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego, plus wkład własny powiatu staszowskiego – 300 tys. zł, co 
daje kwotę 1 mln 915 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup 
środków ochrony osobistej dla pracowników: staszowskiego szpitala,  
10 przychodni, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej PSP oraz 
Starostwa Powiatowego w  Staszowie, a  za jego pośrednictwem, m.in. dla 
szkół ponadpodstawowych.

Podsumowaliśmy realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie 
dotychczasowych działań tarczy antykryzysowej, wynikających z ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19. Do dnia 7 lipca br. przedsiębiorcy z terenu 
powiatu staszowskiego, złożyli wnioski na ogólną kwotę 20 mln 990 tys. zł,  
z czego już, w formie umarzalnych pożyczek, wypłacono 11 mln 231 tys. zł. 
Pozostałe wnioski, dotyczące dofinansowania części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przy-
padku spadku obrotów gospodarczych, są realizowane w formie wypłat przy-
znanych środków w trzech transzach.

Jednym z poważniejszych zadań ostatnich miesięcy, było przeprowadze-
nie w naszych szkołach egzaminów maturalnych, które dzięki odpowiednim 
wcześniejszym przygotowaniom, przebiegły bez zakłóceń. Mamy nadzieję, 
że równie pozytywnie zakończymy rekrutację uczniów do pierwszych klas 
szkół ponadpodstawowych powiatu staszowskiego.

Z poważaniem
Starosta Staszowski

Józef Żółciak
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Z obrad 20. sesji Rady Powiatu 
w Staszowie

Obrady prowadził przewodniczący Rady Grzegorz Rajca, z prawej: wiceprzewodniczący Stanisław Batóg. 

Na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych odpowiedział starosta staszowski  
Józef Żółciak, z lewej: wicestarosta Leszek Guzal.

Roczne sprawozdanie z działań, 
podejmowanych w roku 2019 przez Nadzór 
Wodny w Staszowie, Połańcu i Sandomierzu, 

omówił Dariusz Gorzkiewicz - zastępca 
dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu.

W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych oraz zaproszeni goście.

Posiedzenie odbyło się 2 lipca br. 
Do porządku obrad nie wniesiono po-
prawek, po stwierdzeniu quorum, roz-
poczęto głosowanie projektów uchwał 
dotyczących: 

1. zmiany Uchwały Nr XIX/15/20 Rady 
Powiatu w Staszowie z dnia 4 maja 2020r. 
w sprawie określenia zadań finansowanych 
ze środków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

2. zatwierdzenia rocznego sprawozda-
nia finansowego Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Staszowie za 2019 rok, ( za ubiegły rok 
szpital uzyskał wynik finansowy dodatni w 
kwocie 80 tys. 934 zł ),

3. oceny sytuacji ekonomiczno-finanso-
wej Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Staszowie,

4. likwidacji Powia-
towego Ośrodka Dosko-
nalenia Nauczycieli w 
Staszowie,

5. włączenia z dniem 1 
września 2020 roku Cen-
trum Kształcenia Zawodo-
wego w Staszowie do Ze-
społu Szkół im. Stanisława 
Staszica w Staszowie, 

6. zmian w budżecie na 
2020 rok,

7. wyrażenia zgody na 
zawarcie umów o świad-
czenie usług w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego w powiatowych przewo-
zach pasażerskich, dla których organizato-
rem jest Powiat Staszowski. 

Wszystkie projekty zostały przyjęte, na-
stępnie radni wysłuchali rocznego sprawoz-
dania z działań podejmowanych w roku 
2019 na terenie powiatu staszowskiego 
przez Nadzór Wodny w Staszowie, w Połań-
cu i w Sandomierzu.

Wnioski i oświadczenia radnych doty-
czyły, m.in.: finansowania przebudowy dróg 

powiatowych w 2019 i 2020 roku, przesyła-
nia radnym dokumentów z posiedzenia Za-
rządu Powiatu i projektów uchwał, zmian w 
planie przewozów pasażerskich, budowy 
chodników, przejazdu kolejowego w Ko-
niemłotach oraz bezpieczeństwa na dro-
gach. Na zgłoszone interpelacje i zapytania 
odpowiedział starosta staszowski Józef Żół-
ciak. Przed zamknięciem obrad w dyskusji 
poruszono także sprawy dotyczące pozy-
skanych przez powiat funduszy na zabez-
pieczenie przed COVID-19, m.in. 1 mln 615 

tys. zł z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego, plus 
wkład własny powiatu staszowskiego – 300 
tys. zł, co daje kwotę 1 mln 915 tys. zł. Środ-
ki te zostaną przeznaczone na zakup środ-
ków ochrony osobistej dla pracowników: 
staszowskiego szpitala, 10 przychodni, 
Komendy Powiatowej Policji, Komendy Po-
wiatowej PSP oraz Starostwa Powiatowe-
go w Staszowie, a za jego pośrednictwem, 
m.in. dla szkół ponadpodstawowych.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Z obrad 19 sesji Rady powiatu w Staszowie

Kolejne inwestycje w staszowskim szpitalu

W dniu 4 maja br., radni powiatu 
staszowskiego, w formie wideokonfe-
rencji, wzięli udział w obradach sesji, 
podczas której przyjęto 12 projek-
tów uchwał, m.in. w sprawie zmian 
w budżecie powiatu, co umożliwiło, 
po podpisaniu stosownej umowy, 
przekazanie staszowskiemu szpitalo-
wi 229 tys. 411 zł, jako środków wła-
snych wymaganych przy realizacji 
zadania dotyczącego przebudowy i 
doposażenia Oddziału Pediatrii oraz 
działań zapobiegających rozprze-
strzenianiu się COVID-19”, więcej w 
następnym artykule. 

Do zaproponowanego przez prze-
wodniczącego Rady Grzegorza Rajcę 
programu obrad nie zgłoszono uwag, 
więc po stwierdzeniu quorum i przy-
jęciu protokołu z poprzedniego posie-
dzenia, rozpoczęto głosowanie projek-
tów uchwał, które dotyczyły: • przyjęcia 
sprawozdania z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok, 
• przyjęcia, do prowadzenia zadania pu-
blicznego, powierzonego przez Gminę 
Raków, polegającego na zapewnieniu 
mieszkańcom tej gminy, usług świad-
czonych przez Powiatowy Środowisko-
wy Dom Samopomocy w Kurozwękach, 
• przyjęcia sprawozdania z efektów pra-
cy organizatora rodzinnej pieczy zastęp-
czej za 2019 rok, • przyjęcia informacji 
o działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Staszowie za 2019 
rok oraz wykazu potrzeb w zakresie po-
mocy społecznej, • wniosku o udziele-
nie zezwolenia na utworzenie oddziału 
przygotowania wojskowego w Liceum 
Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Staszowie, • zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Po-
wiatu Staszowskiego na lata: 2020-2027, 
• zmian w budżecie na 2020 rok, • ustale-
nia tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć nauczycieli praktycz-
nej nauki zawodu we wszystkich typach 
szkół oraz na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Staszowski, • przyjęcia in-
formacji z realizacji w 2019 roku „Powia-
towego programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych na lata: 2016–2022, 
w zakresie rehabilitacji społecznej i za-
wodowej oraz zatrudniania, a także prze-
strzegania praw osób niepełnospraw-
nych”, • określenia zadań finansowanych 
ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w 2020 roku, • likwidacji Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 
Staszowie, • przyjęcia ,,Oceny zasobów 
pomocy społecznej” za 2019 rok.

Po przegłosowaniu wszystkich pro-
jektów uchwał, radni przyjęli także 
,,Sprawozdanie z realizacji programu 
współpracy Powiatu Staszowskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za 2019 rok”.

19. sesję Rady Powiatu w Staszowie, pierwszą w formie wideokonferencji, otworzył i prowadził przewodniczący 
Grzegorz Rajca.

Wnioski i oświadczenia radnych doty-
czyły, m.in.: sytuacji w staszowskim szpi-
talu – relację złożył dyr. Paweł Wojtasik, 
inwestycji na drogach powiatowych oraz 
współfinansowaniu remontów przez sa-
morządy gminne, pomocy uczniom klas 
maturalnych w przygotowaniu do egza-
minu dojrzałości oraz publikacji w kwar-
talniku ,,Powiat Staszowski”. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

W związku 
z przyznaniem 
s t a s zows k i e m u 
szpitalowi, przez 
Zarząd Woje-
wództwa Świę-
t o k r z y s k i e g o , 

dofinansowania w kwocie 1 mln 
300 tys. zł, na działania związane 
z zapobieganiem rozprzestrzenia-
nia się COVID-19, dyrekcja szpitala 
zwróciła się do Rady i Zarządu Po-
wiatu w Staszowie z wnioskiem o 
zabezpieczenie w budżecie powiatu 
wymaganych środków własnych w 
wysokości 229 tys. 411 zł. Stosow-
ny projekt uchwały Rady Powiatu w 
Staszowie, w sprawie przekazania 
szpitalowi wnioskowanych środków, 
został przyjęty podczas obrad 19. 
sesji Rady, jaka odbyła się w dniu 4 
maja br.  

Środki z województwa zostały 
przyznane z Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, a 

zadanie w staszowskim szpitalu bę-
dzie realizowane w ramach projektu 
pn. ,,Poprawa dostępu do wysokiej 
jakości opieki pediatrycznej, poprzez 
przebudowę i doposażenie Oddziału 
Pediatrii szpitala w Staszowie oraz 
rozszerzenie zakresu rzeczowego 
projektu o moduł związany z po-
dejmowaniem działań dotyczących 
zapobiegania rozprzestrzeniania się 
COVID-19”.

W ramach modułu planuje się 
zakupić, m.in.: 14 kardiomonitorów 
z mocowaniami i 2 stacje, 21 pomp 
infuzyjnych, 7 łóżek do intensywnej 
terapii z szafkami, 10 łóżek wielo-
funkcyjnych elektrycznych z szafka-
mi, aparat jezdny cyfrowy RTG. 

Projekt uchwały Rady Powiatu w 
Staszowie, w sprawie przekazania 
szpitalowi wnioskowanych środków 
w kwocie 229 tys. 411 zł, został przy-
jęty podczas obrad 19. sesji Rady, 
jaka odbyła się w dniu 4 maja br.  

Opracował: Jan Mazanka
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W dniu 27 maja br., prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzej Duda, 
po raz drugi odwiedził ziemię staszow-
ską. Pierwszy raz, władze samorządo-
we oraz mieszkańcy Staszowa i powia-
tu staszowskiego, mieli zaszczyt i przy-
jemność gościć prezydenta w  dniu 
30 marca 2017 roku, kiedy to doszło 
do blisko dwugodzinnego spotkania 
z głową państwa na staszowskim Ryn-
ku.

Prezydent Andrzej Duda swoją śro-
dową wizytę, rozpoczął od pobytu w ob-
szarze staszowskiej podstrefy, należącej 
do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Stara-
chowice, gdzie zapoznał się z  pierwszy-
mi realizowanymi tam inwestycjami, co 
w najbliższym czasie zaowocuje nowymi 
miejscami pracy.

Zaraz po godz. 18:00 prezydent An-
drzej Duda, w  niedawno oddanej do 
użytku Bibliotece Miejskiej Staszowa, 
spotkał się z samorządowcami ziemi sta-
szowskiej, a  także obecnymi na spotka-
niu przedstawicielami powiatów: opa-
towskiego i  kieleckiego. Prezydentowi 
Andrzejowi Dudzie towarzyszyli dwaj 
sekretarze stanu w Kancelarii Prezydenta 
RP: Wojciech Kolarski i Błażej Spychalski, 
a  także parlamentarzyści ziemi święto-
krzyskiej: senator Krzysztof Słoń oraz 
posłowie: Anna Krupka, Agata Wojtyszek 
i  Andrzej Kryj. Władze wojewódzkie re-
prezentowali: wojewoda Zbigniew Ko-
niusz i marszałek Andrzej Bętkowski.

Swoje wystąpienie, prezydent Andrzej 
Duda rozpoczął od złożenia życzeń i gra-
tulacji wszystkim obecnym na spotkaniu 
samorządowcom ziemi staszowskiej, 
a  także i  pracownikom samorządowym 
z  całego województwa świętokrzyskie-
go i  kraju. Prezydent podkreślił zasługi 
samorządów różnych szczebli w  budo-
waniu, nie tylko nowego społeczno-go-
spodarczego oblicza Polski, ale także spo-
łeczeństwa obywatelskiego, mogącego 
decydować o kierunkach i tempie rozwo-
ju ,,małych ojczyzn”. Dzięki temu wysił-
kowi i konsekwentnej pracy, rozpoczętej 
przed 30 laty, jak stwierdził prezydent  

Swoje wystąpienie prezydent Andrzej Duda rozpoczął od złożenia życzeń wszystkim samorządowcom  
w dniu ich święta, a także podkreślenia roli samorządów w okresie ostatnich 30 lat, w rozwoju i budowaniu 

nowego oblicza Polski.

Na pamiątkę spotkania prezydent Andrzej Duda wręczył 
3 flagi państwowe z okolicznościowym pismem, flagę 

odbiera starosta staszowski Józef Żółciak.

W roku ubiegłym, dokładnie 27 maja 2019, starosta 
staszowski Józef Żółciak również spotkał się 

z prezydentem Andrzejem Dudą, będąc w gronie 
samorządowców zaproszonych do Belwederu.

Po wręczeniu flag państwowych, od lewej: starosta staszowski Józef Żółciak, prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć oraz marszałek województwa 

świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Z wizyty prezydenta RP w Staszowie
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W spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, oprócz samorządowców z terenu powiatu staszowskiego, parlamentarzystów i przedstawicieli władz wojewódzkich, 
uczestniczyli również samorządowcy z powiatu kieleckiego i opatowskiego.

Spotkania z mieszkańcami miast, odwiedzanych przez prezydenta Andrzeja Dudę, zawsze 
znajdują się w programie prezydenckich wizyt.

Starosta staszowski Józef Żółciak, wręczył prezydentowi Andrzejowi Dudzie obraz 
autorstwa Jana Żukowskiego, przedstawiający staszowski Ratusz.

Po zakończeniu spotkania z samorządowcami, prezydent Andrzej Duda 
udał się na wywiady, których udzielił Radiu Kielce S.A. oraz TVP – 3 

Oddziałowi Regionalnemu w Kielcach.

Krótkie rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z mieszkańcami Staszowa.

Andrzej Duda, dzisiejsza Polska nie róż-
ni się od krajów Europy Zachodniej, 
a  w  wielu obszarach nawet przewyższa 
obowiązujące tam standardy. 

Na pamiątkę spotkania, prezydent 
Andrzej Duda wręczył flagi państwo-
we z  okolicznościowym pismem, które 

otrzymali: marszałek województwa świę-
tokrzyskiego Andrzej Bętkowski, staro-
sta staszowski Józef Żółciak i  burmistrz 
Staszowa Leszek Kopeć. 

Po oficjalnym spotkaniu z  samorzą-
dowcami prezydent Andrzej Duda udzie-
lił wywiadu dla Radia Kielce S.A. oraz 

TVP – 3 Oddział Regionalny w  Kielcach. 
Następnie, po krótkim spotkaniu z miesz-
kańcami Staszowa prezydent Andrzej 
Duda, wraz z towarzyszącymi mu osoba-
mi, odjechał na ostatnie w tym dniu spo-
tkanie.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Do przekazanej staroście staszowskiemu Józefowi Zółciakowi 
przez prezydenta Andrzeja Dudę 

flagi państwowej, dołączone było oficjalne pismo.  



8 POWIAT STASZOWSKI - nr 79 - lipiec 2020 r.

Zakończono 3 inwestycje drogowe

W Czajkowie Południowym, komisja odbioru oddawanych inwestycji na drogach powiatowych, od lewej: wicestarosta Leszek Guzal, wykonawca prezes Tomasz Dyl 
- Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.k ,,DYLMEX-INWESTYCJE”, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, przewodniczący Komisji Infrastruktury 

w Radzie Powiatu Staszowskiego Zbigniew Bąk, główny specjalista w ZDP Agnieszka Gajda, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak  
i starosta staszowski Józef Żółciak.

Długość wyremontowanego odcinka drogi powiatowej nr 0791T w Czajkowie 
Południowym wynosi 0,470 km.

W Czajkowie Południowym przebudowano także odcinek drogi powiatowej  
nr 0791T o długości 0,995 km.

W dniu 16 czerwca br., dokonano od-
bioru trzech inwestycji:

1. remontu odcinka o długości 
0,470 km na drodze drogi powiatowej 
nr 0791T Sztombergi - Sulisławice w m. 
Czajków Południowy, wartość inwesty-
cji - 215 tys. zł. 50% kosztów remontu tj. 
107 tys. 500 zł pokryto ze środków ,,Fun-
duszu Dróg Samorządowych”,

2. przebudowy drugiego odcinka o 
długości 0,995 km, ww. drogi. Wartość 

Aktualnie, na terenie powiatu staszowskiego, realizowane są przebudowy 
dróg powiatowych oraz budowa obiektu mostowego, dofinansowane z „Fun-
duszu Dróg Samorządowych”, na które wnioski zostały złożone w 2019 roku. 
Łączna długość remontowanych odcinków to 7,670 km, a wartość dziewięciu 
zadań, w tym budowy mostu, opiewa na kwotę 4 mln 937 tys. zł.

inwestycji wyniosła 421 tys. zł, z czego 
50% kosztów tj. 210 tys. 500 zł, również 
pokryto ze środków ,,Funduszu Dróg Sa-
morządowych”,

3. remontu odcinka o długości 2,370 
km na drodze powiatowej nr 0836T Ry-
twiany - Łubnice w m. Rytwiany, wartość 
inwestycji – 920 tys. zł. 50% kosztów re-
montu tj. 460 tys. zł pokryto ze środków 
,,Funduszu Dróg Samorządowych”, środ-
ki na pokrycie drugiej połowy kosztów 

pochodziły po połowie, tj. po 230 zł, z 
budżetu powiatu staszowskiego i gminy 
Rytwiany.

Wykonawcą ww. trzech zadań, o 
łącznej długości 3,835 km i wartości  
1 mln 556 tys. zł, było Przedsiębiorstwo 
Drogowe Sp.k ,,DYLMEX-INWESTYCJE”. 
Powyższe zadania w 50% ich wartości, 
wynoszącej 778 tys. zł, zostało dofinan-
sowane z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Zakres prac na drogach obejmo-
wał: położenie nawierzchni bitumicznej, 
a także wykonanie poboczy, renowacji 
istniejącego odwodnienia oraz oznako-
wania pionowego i poziomego.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Koszt przebudowy 995-metrowego odcinka w Czajkowie Południowym to:  
421 tys. zł, 50% kosztów tj. 210 tys. 500 zł pokryto ze środków ,,Funduszu Dróg 

Samorządowych”.
W Rytwianach, na drodze powiatowej nr 0836T, wykonano remont odcinka 

o długości 2,370 km. 

Komisja odbioru remontu drogi powiatowej w Rytwianach.

Koszt wykonania zadania wyniósł 920 tys. zł, z czego 
połowę tj. 460 tys. zł pokryto ze środków ,,Funduszu Dróg 

Samorządowych”. Środki na pokrycie drugiej połowy kosztów 
pochodziły po połowie, tj. po 230 zł, z budżetu powiatu 

staszowskiego i gminy Rytwiany.

 W czasie odbioru remontu drogi powiatowej nr 0836T w Rytwianach, od lewej: 
prezes Przedsiębiorstwa Drogowego Sp.k ,,DYLMEX-INWESTYCJE”, Tomasz 

Dyl, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, radny 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, wójt gminy Rytwiany 

Grzegorz Forkasiewicz i starosta staszowski Józef Żółciak.
Fragment wyremontowanego odcinka drogi powiatowej nr 0836T w Rytwianach, 

od strony Grobli.
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Ciąg dalszy inwestycji 
na drogach powiatowych 

Oprócz trzech inwestycji, odda-
nych w dniu 16 czerwca br., aktualnie, 
na drogach powiatowych realizowa-
nych jest 7 zadań o wartości 3 mln 343 
tys. zł, dotyczących budowy mostu 
oraz przebudowy 6 odcinków dróg, 
o łącznej długości 3,842 km. Termin 
zakończenia budowy mostu upływa 
z dniem 30 września br., a wszystkich 
odcinków dróg - 30 sierpnia br.

Inwestycje w trakcie realizacji to:
1. budowa mostu przez rzekę Radnia 

w ciągu drogi powiatowej nr 0032T Ja-
rząbki - Solec Stary m. Solec Stary wraz 
z drogą dojazdową o dł. 80 m, wartość 
inwestycji to 1 mln 147 tys. zł, 

2. przebudowa dwóch odcinków o 
łącznej długości 0,670 km, drogi powia-
towej 0816T Strużki - Szwagrów oraz 
odcinka drogi powiatowej nr 0815T 
Trzcianka – Szwagrów, w m. Szwagrów, 
wartość inwestycji: 283 tys. zł, 

Budowa mostu na rzece Radnia w Solcu Starym, jest na ukończeniu. Ze stanem budowy na dzień 26 czerwca 
br., zapoznali się, od lewej: starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal, dyrektor Zarządu 

Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś i kierownik Działu Dróg i Mostów w ZDP Paweł Krakowiak. 
Oddanie mostu do użytku planowane jest w dniu 15 lipca br.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś i starosta staszowski Józef 
Żółciak – wszystko wskazuje na to, że inwestycja zostanie oddana na około 2 miesiące przed 

terminem.

Z obydwu stron mostu trwa budowa dróg dojazdowych, wykonawcą całości 
inwestycji jest SALTOR s.c. z Kielc.

Pierwszy z prawej, realizujący inwestycję prezes Adam Darowski – Zakład 
Remontowo – Budowlany DARBUD. Termin zakończenia prac upływa z dniem 30 sierpnia br. 

W Budziskach, gmina Łubnice, trwa przebudowa odcinka o długości 0,892 km, 
drogi powiatowej nr 0823T.

Wartość inwestycji wraz z drogami dojazdowymi wynosi  
1 mln 147 tys. zł.
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Kolejne odcinki dróg powiatowych do remontu

W Bogorii trwają prace związane z przebudową odcinka o długości 0,995 km, drogi powiatowej nr 0780T.

Wartość inwestycji wynosi 507 tys. zł.
Pomiaru szerokości drogi dokonuje kierownik Działu Dróg i Mostów w ZDP Paweł 

Krakowiak – radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

W czasie podpisywania umów, od lewej: wicestarosta Leszek Guzal, starosta staszowski Józef Żółciak, 
właściciel Firmy DYLMEX Tomasz Dyl, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, 

główna księgowa Beata Kondek i kierownik Działu Dróg i Mostów w ZDP Paweł Krakowiak.

3. przebudowa odcinka o długości 
0,835 km, drogi powiatowej nr 0835T 
Grzybów - Wymysłów w m. Sichów Mały, 
wartość inwestycji – 710 tys. zł, 

4. przebudowa odcinka o długości 
0,995 km, drogi powiatowej nr 0780T 
Pierzchnica - Raków - Bogoria - Nowa 
Wieś w m. Bogoria, wartość inwestycji: 
507 tys. zł,  

5. przebudowa odcinka o długości 
0,892 km, drogi powiatowej nr 0823T 
Łubnice – Budziska w m. Budziska, war-
tość inwestycji: 548 tys. zł, 

6. przebudowa odcinka o długości 
0,370 km, drogi powiatowej nr 0839T 
Rytwiany – Kłoda w m. Kłoda, wartość 
inwestycji – 148 tys. zł.

Zakres prac na drogach obejmuje 
wykonanie nawierzchni i poboczy z be-
tonu asfaltowego, poboczy utwardzo-
nych materiałem kamiennym, renowacji 
istniejącego odwodnienia, a także wyko-
nania i uzupełnienia urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowego tj. oznako-
wania pionowego i poziomego.

Obecnie trwają także procedury 
przetargowe na wyłonienie wykonaw-
ców kolejnych dwóch zadań:

1. przebudowy odcinka o długo-
ści 0,8 km, drogi powiatowej nr 0791T 
Sztombergi – Sulisławice w m. Wią-
zownica Duża, realizacja prac w latach: 
2020/2021r.

2. przebudowy odcinka o długości 
0,85 km, drogi powiatowej nr 0835T 
Grzybów – Wymysłów w m. Koniemłoty, 

realizacja prac w latach: 2020/2021r.

Łączna długość ww. dwóch odcin-
ków to: 1,65 km,  szacunkowy koszt re-
alizacji zadań wynosi 1 mln 288 tys. zł, 
z czego dofinansowanie w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych:  1 mln 029 
tys. zł, tj. 80%. Pozostałe koszty, w kwocie 
259 tys. zł, poniesie Powiat Staszowski.

Tekst: Adam Jur
Foto: Jan Mazanka

W dniu 1 lipca br. w Starostwie Po-
wiatowym w Staszowie podpisano 2 
umowy na przebudowę 2 odcinków 
dróg powiatowych, dofinansowaną z 
Funduszu Dróg Samorządowych. 

Wykonawcą obydwu inwestycji bę-
dzie Firma Transportowo – Budowlano – 
Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl. Pierwsze 
zadania pn. ,,Przebudowa drogi powia-
towej nr 0791T Sztombergi – Sulisław-
ce”, dotyczy odcinka o długości 800 m 
w Wiązownicy Dużej. Wartość zadania 
to: 492 tys. 946 złotych. Drugie zadanie 
o wartości 281tys. 014 zł, pn. „Przebudo-
wa drogi powiatowej nr 0835T Grzybów 
– Wymysłów”, dotyczy przebudowy od-
cinka o długości 850 m w miejscowości 
Koniemłoty, w kierunku na Pacanówkę.

Zamówienia inwestycyjne obej-
mują wykonanie: robót przygotowaw-

czych, nawierzchni, odwodnienia, ka-
nałów technologicznych oraz oznako-
wania i urządzeń bezpieczeństwa ru-
chu. Łączna długość przebudowanych 
odcinków to 1 650 m, wartość obydwu 
zadań wynosi 773 tys. 960 zł, z czego 

80 %, tj. 619 tys. 168 zł zostanie sfinan-
sowane z Funduszu Dróg  Samorzą-
dowych. Termin zakończenia obydwu 
zadań upływa z dniem 31 maja 2021 
roku.   

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W budowie chodniki przy drogach powiatowych
Umowę podpisują, od lewej: wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów Sp. z  o.o. Wojciech Szyszkowski, przezes Rafał Szyszkowski, starosta 

staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal i skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.

W dniu 7 lipca br., w Starostwie 
Powiatowym w Staszowie podpisano 
umowę na budowę chodników przy 
dwóch odcinkach dróg powiatowych, 
położonych na terenie gminy Łubnice. 

Przedmiotem zamówienia jest „Prze-
budowa odcinka drogi powiatowej nr 
0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 500 mb, 
oraz przebudowa odcinka drogi powiato-

Oddano chodnik w Kłodzie

wej nr 0825T Łubnice – Słupiec o łącznej 
dł. 85 mb”. Zadania będą realizowane w 
ramach projektu partnerskiego pn.: „Rewi-
talizacja szansą na poprawę atrakcyjności 
społeczno-gospodarczej miejscowości 
Łubnice”, dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Świę-

tokrzyskiego na lata: 2014-2020. Wartość 
inwestycji to 240 tys. 659 zł, z czego dofi-
nansowanie z RPO wyniesie 80%, tj . 192 
tys. 527 zł, pozostałe 20%, tj.: 48 tys. 132 
zł, będzie pochodzić po połowie z budże-
tu powiatu staszowskiego oraz z budżetu 
gminy Łubnice. Termin wykonania zadania 
upływa z dniem 7 października br. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Długość pobudowanego chodnika w Kłodzie 
wynosi 370 m, szerokość 2 m. Wartość 
inwestycji to: 184 tys. 333 zł, z czego 

połowę dofinansowano z Funduszu Dróg 
Samorządowych.

W czasie odbioru inwestycji, od lewej: radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, kierownik Działu Dróg i Mostów 
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie Paweł Krakowiak, główny specjalista Agnieszka Gajda, wykonawca 
– prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów Rafał Szyszkowski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w 

Staszowie Mirosław Bernyś, starosta staszowski Józef Żółciak i wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz.

Dobiegła końca realizacja budowy 
chodnika przy drodze powiatowej nr 
0839T w Kłodzie. 

Przekazanie wykonanego zadania 
miało miejsce w dniu 8 lipca br. W ramach 

inwestycji został wykonany chodnik o dłu-
gości 370 m i szerokości 2 m oraz urządze-
nia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
oznakowanie poziome i pionowe. Wartość 
inwestycji wyniosła 184 tys. 333 zł, z czego 

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych to: 92 tys. 166 zł, co stanowi 
50% kosztów. Pozostałą część pokryto z 
budżetów powiatu staszowskiego - 46 tys. 
084 zł, tj. 25% oraz gminy Rytwiany - 46 
tys. 083 zł, tj. pozostałe 25%. Wykonawcą 
zadania było Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych Sp. z o.o. Staszów.

Tekst: Agnieszka Gajda
Foto: Jan Mazanka
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Dofinansowano 
przewozy autobusowe 

Rozpoczęto budowę kanalizacji

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

W symbolicznym rozpoczęciu budowy uczestniczyli, od lewej: przewodniczący Rady Gminy Łubnice Marian Komasara, członek Zarządu Powiatu w Staszowie Janusz 
Bąk, starosta staszowski Józef Żółciak, poseł na Sejm RP Anna Krupka wójt gminy Łubnice Anna Grajko, radna powiatu staszowskiego Jolanta Wójtowicz, kierownik 

budowy Marcin Kot i dyrektor kontraktu Marek Szpak.

W Świętokrzyskim Urzędzie Wo-
jewódzkim w dniu 22 czerwca br.,  
wojewoda świętokrzyski Zbigniew 
Koniusz podpisał z przedstawicielami 
samorządów umowy dotyczące or-
ganizacji przewozów autobusowych. 
Umowę o wartości 973 708,98 zł, dłu-
gość obsługiwanych linii - 325 km, w 
sprawie udzielenia dopłaty do prze-
wozów autobusowych w powiecie 
staszowskim, o wartości 973 708,98 
zł, długość obsługiwanych linii to 325 
km z wojewodą świętokrzyskim Zbi-
gniewem Koniuszem podpisali: sta-
rosta staszowski Józef Żółciak, wice-
starosta staszowski Leszek Guzal oraz 
skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska. 

Dofinansowanie wynikające z zapi-
sów ustawy z dnia 16 maja 2019 r., o 
funduszu rozwoju przewozów auto-
busowych o charakterze użyteczności 
publicznej,  jest przyznawane w formie 
dopłaty do kwoty deficytu pojedyn-
czej linii komunikacyjnej w przewo-
zach autobusowych o charakterze uży-
teczności publicznej. Organizator musi 
sfinansować ze środków własnych 
część kosztów usługi w wysokości nie 

mniejszej niż 10%.
W wyniku obecnego naboru, w wo-

jewództwie świętokrzyskim podpisano 
24 umowy z: 17 gminami, 4 powiatami, 2 
porozumienia gmin i 1 związkiem gmin. 
Umowy dotyczą obsługi 128 linii o łącz-

nej długości 4 tys 482 km.o wartości 973 
708,98 zł, długość obsługiwanych linii to 
325 km Kwota dopłat w województwie 
wyniesie 5 mln 627 tys. 435 zł.

Tekst: Paulina Majczak
Foto: Lucjan Piotrowski

W gminie Łubnice rozpoczęto budo-
wę sieci kanalizacyjnej, która powsta-
nie w  części Łubnic, na tzw. Górkach 
oraz w Orzelcu Dużym. 

W poniedziałek, 22 czerwca br., doko-
nano symbolicznego rozpoczęcia realizacji 
pierwszego etapu tego zadania o nazwie 
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami, pompowniami ścieków i ich 
zasilaniem energetycznym”. Koszty realiza-
cji inwestycji wyniosą 3 mln 300 tys. 951 zł. 
Środki na ten cel pochodzą z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska, 

udzielone gminie w formie pożyczki, która 
po spełnieniu stawianych kryteriów, może 
być umorzona w  50%. Powstanie łącznie 
około 3 km sieci kanalizacyjnej, do której 
zostanie podłączone 100 gospodarstw. 
Termin zakończenia inwestycji, realizowa-
nej przez Przedsiębiorstwo Budowlane 
BUDOMONT Sp. z o.o. z Rzeszowa,  upły-
wa z  końcem października 2021 roku. 

W  związku ze spełnieniem wymaganego 
kryterium Regionalnego Programu Ope-
racyjnego – 120 mieszkańców na 1 km 
sieci – w planach władz gminy Łubnice jest 
skanalizowanie kolejnych miejscowości, 
w tym pozostałej części Łubnic. Docelowo 
będzie to 11 wsi i przysiółków.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski
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O ryzyku powodziowym

Z obrad Rady Społecznej 
przy staszowskim szpitalu 

W związku z aktualnie realizowa-
nym przez Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie projektem pn. 
,,Przegląd i aktualizacja planów zarzą-
dzania ryzykiem powodziowym”, w 
dniu 19 maja br. odbyła się pierwsza wi-
deokonferencja, podczas której prze-
kazano podstawowe informacje doty-
czące projektu, w szczególności formy 
i zakresu współpracy Wód Polskich z 
samorządami na terenie których poten-
cjalnie może dojść do powodzi.

Z powiatu staszowskiego w wideokon-
ferencji udział wzięli: wicestarosta sta-
szowski Leszek Guzal, naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzy-
sowego Ryszard Stachura oraz inspektor 
Andrzej Sałata, a także przedstawiciele sa-
morządów miejsko-gminnych i gminnych 
z terenu ziemi staszowskiej, jak również z 
terenu województw: świętokrzyskiego, 
małopolskiego i podkarpackiego.

Przedstawiciele Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody Polskie – Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie zapraszając samorządy do 
współpracy, poinformowali o aktualnym 
stanie realizacji projektu, a także jego 

głównych założeniach w zakresie: odnie-
sienia aktualnie tworzonego planu do  
I cyklu Planu Zarządzania Ryzykiem Po-
wodziowym, harmonogramu projektu i 
wariantów planistycznych, analizy stopnia 
realizacji celów szczegółowych oraz typów 
działań ograniczających ryzyko powodzio-
we.

Aktualnie Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie opracowuje ankie-
tę do wypełnienia przez samorządy, co 
pozwoli na identyfikację obecnie wystę-
pujących problemów i zagrożeń powo-
dziowych, a także zaplanowanie działań 
minimalizujących ryzyko wystąpienia po-
wodzi oraz minimalizację ewentualnych 
jej skutków.  

Opracował: Jan Mazanka.

Posiedzenie odbyło się w dniu 8 lip-
ca br., i było poświęcone głównie wyra-
żeniu opinii dotyczącej: realizacji planu 
finansowego i inwestycyjnego za 2019 
rok, planu finansowego i inwestycyjne-
go na 2020 rok, jak również wyrażeniu 
opinii w sprawie przyjęcia darowizny 
oraz zakupu aparatury i sprzętu medycz-
nego.

Rok 2019 został zamknięty wynikiem 
finansowym w kwocie 80 tys. zł zysku i 
upłynął pod znakiem realizacji znaczących 
wielomilionowych inwestycji, m.in. odda-
niem do użytku dobudowanego 5-piętro-
wego bloku, co umożliwiło, oprócz otwarcia 
nowoczesnego Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego oraz Oddziału Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii, utworzenie 22 izolatek 
dla pacjentów podejrzanych o nosicielstwo 
wirusa COVID-19. W dalszej dyskusji Rada 
Społeczna przy Samodzielnym Publicznym 
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Staszowie pozytywnie zaopiniowała plan 
finansowy i inwestycyjny szpitala na 2020 
rok.

Dyr. Paweł Wojtasik poinformował o 
otrzymanych przez Oddział Otorynolaryn-
gologiczny darowizny w postaci sprzętu: 
otoreadu z zestawem komputerowym za 27 

tys. 896 zł i systemu ABR z zestawem kom-
puterowym za 50 tys. 221 zł. Ponadto szpital 
planuje zakupić: myjnię dezynfektor za 20 
tys. 640 zł, komorę laminarną za 23 tys. 985 
zł i komorę dezynfekcyjną za 40 tys. 510 zł. 

W ostatnim punkcie posiedzenia wy-
rażono zgodę na zbycie w pełni zamorty-
zowanej spalarki odpadów medycznych, a 
także omówiono aktualny stan udzielania 
przez staszowski szpital usług i porad me-
dycznych.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie obradowała w Starostwie staszowskim. Posiedzenie prowadził przewodniczący 
Społecznej Rady Szpitala, starosta staszowski Józef Żółciak,
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Kolejny SUKCES „naszych” 
– ELEKTRONICY z Połańca zostali laureatami 

Konkursu „MŁODY WYNALAZCA 2020”
Decyzją Komisji Konkursu 

„Młody Wynalazca 2020”, po roz-
patrzeniu zgłoszeń oraz analizie 
ich poziomu merytorycznego i 
wynalazczego, a także zapotrze-
bowania społecznego, wyłonieni 
zostali laureaci tegorocznej edycji. 

Wśród 4 nagrodzonych prac w 
Polsce, za pracę: „Safe cycling – it’s 
possible”, są uczniowie klasy II A 
Technikum: Bartosz Brzeziński i Kac-
per Kępiński. Ostateczne wyniki kon-
kursu zostały oficjalnie opublikowa-
ne na stronie www.intarg.haller.pl w 
dniu 19 czerwca br. I tak: DYPLOM MI-
NISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻ-
SZEGO WOJCIECHA MURDZKA ZA 
PROJEKTY NAGRODZONE NA ARENIE 
MIĘDZYNARODOWEJ W 2019 ROKU - 
Kategoria „Młody Wynalazca”: Marcin 
Jędryka i Szymon Siepka absolwenci 
Technikum (ELEKTRONIK) z Zespołu 
Szkół w Połańcu, a także II miejsce w 
Polsce w XV Edycji Konkursu „MŁODY 
WYNALAZCA 2020”. Natomiast ZŁOTY 
MEDAL TARGÓW WYNALAZKÓW I IN-
NOWACJI INTARG 2020: Bartosz Brze-
ziński i Kacper Kępiński - uczniowie 

klasy IIA Technikum (ELEKTRONIK) 
Zespół Szkół w Połańcu za ww. opra-
cowanie: „Safe cycling – it’s possible”.

Dla przypomnienia – w poprzed-
niej edycji (2018/2019) nasi ucznio-
wie zdobyli II miejsce w Polsce i w 
nagrodę wyjechali na fantastycz-
ny, tygodniowy wyjazd do Brukseli. 
Główną nagrodą dla Laureatów tego-
rocznego konkursu „Młody Wynalaz-
ca” jest udział w Targach i Konkursie 
INTARG®2020 ONLINE. Nasi tam już 
są!!!

Tekst: Mariusz Zyngier

Ale to nie jedyne sukcesy naszych 
uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Z Liceum Ogólnokształcącego  
w Staszowie: Jakub Glibowski zajął 
8 miejsce i otrzymał tytuł laureata VI 
Olimpiady Wiedzy o Mediach zorgani-
zowanej przez Wydział Dziennikarstwa, 
Informacji i Bibliologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, Anna Maria Ziętar-
ska wzięła udział w zawodach drugie-
go stopnia i uzyskała tytuł finalisty w 
Olimpiadzie Biologicznej potwierdzony 
przez Komitet Główny Olimpiady Bio-
logicznej przy Polskim Towarzystwie 
Przyrodników w Warszawie oraz uzy-
skała tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy 
Ekologicznej w Warszawie. Aleksandra 
Julia Kmiecik i Natalia Warchałowska 
uzyskały tytuł finalisty Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycz-
nym zorganizowanej w Białymstoku. 
Aleksandra Warchałowska i Natalia 
Warchałowska w etapie centralnym 
uzyskały tytuł finalisty III Ogólnopol-
skiej Olimpiady  Wiedzy o Rodzinie or-
ganizowanej przez Uniwersytet Opolski 

Wydział Teologiczny. Adam Kapral zo-
stał finalistą III etapu XIII Ogólnopolskiej 
Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" 
kategoria matematyka organizowanej 
przez Akademię Górniczo-Hutnicza im. 
Stanisława Staszica w Krakowie.

Z Zespołu Szkół Ekonomicznych w 
Staszowie: Kamila Zdral została Finalist-
ką XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logi-
stycznej w Poznaniu.

Z Zespołu Szkół w Staszowie: An-
drzej Kawecki zakwalifikował się do eta-
pu centralnego Olimpiady Wiedzy o Me-
diach. Karolina Cebula została  finalistką 
Ogólnopolskiego konkursu ,,Zemsta za 
niepodległość. Ziemianie ofiary dwóch 
agresorów”. Izabela Stępień, Michał Po-
lniak, Hubert Wosiński, Michał Szymań-
ski zostali finalistami Świętokrzyskiego 
Maratonu Matematycznego.

Z Zespołu Szkół w Połańcu: Piotr 
Moryto i Mieszko Trytek zajęli I miejsce 
w Ogólnopolskim konkursie ENEA „Moc 
na start”. Dawid Cichoń został finalistą 
Ogólnopolskiego konkursu Pix Pro-
gramming Challenge. 

Z żalem informujemy
że w dniu 9 czerwca br., 

w wieku 57 lat zmarł 

śp. 

Marek 
Poniewierka

Przewodniczący 
Zarządu Międzyszkolnej

Komisji NSZZ ,,Solidarność” 
Oddział Staszów, 

nauczyciel informatyki 
w Publicznej Szkole Podstawowej 

nr 2 w Staszowie

Najszczersze wyrazy współczucia 
składamy: 

Małżonce Ninie oraz Dzieciom: 
Magdalenie, Katarzynie i Adamowi,  

a także rodzinie i przyjaciołom 
Zmarłego

Śp. Pan Marek Poniewierka 
pozostanie w naszej pamięci

jako prawy człowiek, najlepszy 
pedagog i działacz związkowy. 

Cześć Jego Pamięci

Rada i Zarząd Powiatu  
w Staszowie 

oraz pracownicy Starostwa  
i jednostek organizacyjnych powiatu

Ucierpiałeś 
na skutek nawałnic? 

Uzyskaj pomoc z PFRON

W związku z potrzebą wsparcia osób, 
które ucierpiały wskutek ostatnich na-
wałnic, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przygotował 
program pomocy finansowej osobom 
niepełnosprawnym.

Pomoc ma trafić do osób niepełno-
sprawnych z tych powiatów, które najbar-
dziej ucierpiały. Realizatorem programu 
są samorządy powiatowe. Na pomoc oso-
bom poszkodowanym PFRON przezna-
czył milion złotych.

Więcej informacji: Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Staszowie, tel. 
15 864 30 58 lub na www.pfron.org.pl 
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Tarcza dla samorządów za ponad 11 mln

Jedną ze znaczących form wsparcia 
dla działań zapobiegających negatyw-
nym skutkom wynikających z sytuacji 
pandemicznej w kraju, jest uruchomie-
nie rządowego programu ,,TARCZA DLA 
SAMORZĄDÓW”, którego środki wesprą 
realizację inwestycji. Wartość programu 
w skali całego kraju wynosi 6 miliardów 
złotych. 

W dniu 25 czerwca br., takie wsparcie 
otrzymały wszystkie samorządy powiatu 
staszowskiego. W czasie spotkania w Sta-
rostwie staszowskim poseł Anna Krupka 
przekazała symboliczne czeki, które odebra-
li: starosta staszowski Józef Żółciak, a także 
burmistrzowie i wójtowie z terenu ziemi sta-
szowskiej.

Przekazane środki będzie można wy-
korzystać na realizację inwestycji jak np.: re-
monty szkół i przedszkoli, budowę wodocią-
gów i kanalizacji, wsparcie małych i średnich 
przedsiębiorstw realizujących samorządowe 

zadania inwestycje. Pieniądze, które pośred-
nio z pewnością przyczynią się do zacho-
wania dotychczasowych miejsc pracy, będą 
przekazywane samorządom w formie przele-
wów na ich wniosek, bez zbędnej biurokracji.

Wysokość wsparcia dla samorządów po-
wiatu staszowskiego z funduszu ,,TARCZY 
DLA SAMORZĄDÓW”, wynosi dokładnie 11 
mln 254 tys. 285 zł, w tym dla:
1. powiatu staszowskiego – 2 mln 501 tys. 

999 zł,
2. miasta i gminy Staszów – 2 mln 163 tys. 

Przekazanie środków z ,,TARCZY DLA SAMORZĄDÓW”, odbyło się w dniu 25 czerwca br., w Starostwie 
Powiatowym w Staszowie. Poseł na Sejm RP, minister sportu Annę Krupkę oraz wszystkich obecnych powitał 

starosta staszowski Józef Żółciak.

Poseł Anna Krupka, między innymi podsumowała dotychczasowe wsparcie rządu 
RP na działania antykryzysowe.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Marek Strzała podziękował za uruchomienie 
,,TARCZY DLA SAMORZĄDÓW”, w imieniu przedsiębiorców, którym środki te 
pozwolą na utrzymanie produkcji czy świadczenia usług, a w konsekwencji 

miejsc zatrudnienia. Pierwszy czek dla powiatu staszowskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś 
poinformował, że wysokość środków ,,TARCZY DLA SAMORZĄDÓW” dla całego 

województwa wynosi 230 mln zł.

078 zł,
3. miasta i gminy Połaniec – 1 mln 334 tys. 

933 zł,
4. miasta i gminy Osiek – 500 tys. zł,
5. miasta i gminy Oleśnica – 1 mln 728 tys. 

968 zł,
6. miasto i gmina Szydłów – 619 tys. 716 zł,
7. gmina Łubnice – 564 tys. 131 zł,
8. gmina Rytwiany – 646 tys. 228 zł,
9. gmina Bogoria – 1 mln 195 tys. 232 zł.

Podsumowując spotkanie, poseł Anna 
Krupka stwierdziła, że do tej pory, na prze-

strzeni ostatnich 3 miesięcy, rząd Rzeczypo-
spolitej Polskiej wsparł działania antykryzy-
sowe łączną kwotą 100 miliardów zł, a więc 
każdego dnia środkami o wartości ponad  
1 mld zł. Starosta staszowski Józef Żółciak, na 
ręce poseł, wiceminister sportu Anny Krupki 
podziękował za otrzymane w dniu dzisiej-
szym wsparcie z ,,TARCZY DLA SAMORZĄ-
DÓW”, informując jednocześnie, że nie jest to 
jedyna forma pomocy skierowana do przed-
siębiorców. Do dnia 7 lipca br. przedsiębior-
cy z terenu powiatu staszowskiego, złożyli 

O przebiegu działań na terenie powiatu staszowskiego,     związanych z zagrożeniem wystąpienia COVID-19
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O przebiegu działań na terenie powiatu staszowskiego,     związanych z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

W sprawie koronawirusa

Wideokonferencję prowadził starosta staszowski Józef Żółciak.

W wideokonferencii udział 
wzięli: komendanci powiatowi 

policji i PSP, dyrektor 
staszowskiego szpitala, 
inspektorzy powiatowi 
sanepidu i weterynarii, 
dyrektorzy jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz 
samorządowcy.

Łączna kwota wsparcia z ,,TARCZY DLA SAMORZĄDÓW”, dla powiatu staszowskiego, miast i gmin oraz gmin ziemi staszowskiej wynosi 11 mln 254 tys. 285 zł.

wnioski na ogólną kwotę 20 mln 990 tys. zł o 
wsparcie z funduszu Tarczy Antykryzysowej, 
z czego w formie umarzalnych pożyczek, wy-
płacono do tej pory 11 mln 231 tys. zł. Pozo-

stałe wnioski, dotyczące dofinansowania czę-
ści kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 
kosztów prowadzenia działalności gospodar-
czej w przypadku spadku obrotów gospo-

darczych, są realizowane w formie wypłat 
przyznanych środków w trzech transzach.

Tekst i foto: Jan Mazanka.

We czwartek, 9 kwietnia br., w Staro-
stwie staszowskim, w formie wideokon-
ferencji, obradował Zespół Zarządzania 
Kryzysowego. Konferencję prowadził 
starosta staszowski Józef Żółciak.

W wideokonferencji, której tematem 
była aktualna sytuacja w powiecie sta-
szowskim, związana z wystąpieniem cho-
roby COVID-19, udział wzięli: wicestarosta 
Leszek Guzal, naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowe-
go Ryszard Stachura oraz insp. Andrzej 
Sałata i insp. Ewelina Banasińska, Ewa 
Opałka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Staszowie, komendant 
powiatowy policji insp. Leszek Dębowski, 
komendant powiatowy PSP  bryg. Rafał 
Gajewicz, dyrektor staszowskiego szpitala 
Paweł Wojtasik, powiatowy lekarz wetery-
narii Zofia Słomka, a także burmistrz mia-
sta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski, bur-
mistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, 
burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej 
Tuz, burmistrz miasta i gminy Oleśnica Le-
szek Juda, wójt gminy Rytwiany Grzegorz 
Forkasiewicz, sekretarz gminy Łubnice 
Leszek Ziółek, Gabriel Gajdowski z Urzę-
du Miasta i Gminy Staszów, Witold Łasisz 
z Urzędu Gminy Bogoria i dyr. Zarządu 
Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław 
Bernyś.  

Wszyscy ww. poinformowali o sytu-

Zdalne zarządzanie powiatem oraz współpraca w formie wideokonferencji 
z władzami województwa oraz kraju rozpoczęło się w pierwszych dniach kwietnia

acji w swoich jednostkach, którą ogólnie 
uznano za dobrą. W dyskusji, m.in. poru-
szono sprawę  funkcjonowania samorzą-

dów w nowej sytuacji finansowej, wynika-
jącej z aktualnej sytuacji. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W czwartek, 23 kwietnia br. odby-
ła się wideokonferencja z wojewodą 
świętokrzyskim Zbigniewem Koniu-
szem, której tematem był podział 
środków z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych, na inwestycje w roku 2020.

Powiat staszowski, który na wide-
okonferencji reprezentował wicesta-
rosta Leszek Guzal i dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych Mirosław Bernyś, 
na wnioski złożone w roku ubiegłym, 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 
80% kosztów inwestycji dwóch zadań:

1. przebudowy odcinka o długo-
ści 800 m w Wiązownicy Dużej, drogi 
powiatowej nr 0791T Sztombergi – Su-
lisławice. Wartość inwestycji – 830 tys. 
zł, kwota dofinansowania – 664 tys. zł, 
udział własny powiatu – 166 tys. zł, ter-
min realizacji – 10 października 2020 
roku,

2. przebudowy odcinka o długo-
ści 850 m w Koniemłotach, drogi powia-
towej nr 0835T Grzybów - Wymysłów. 
Wartość inwestycji – 458 tys. zł, kwota 
dofinansowania –  366 tys. 400 zł, udział 
własny powiatu – 91 tys. 600 zł, termin 
realizacji – 10 października 2020 roku.

Ogółem wartość obydwu zadań, re-
alizowanych na terenie miasta i gminy 
Staszów,  wynosi 1 mln 288 tys. zł, w 
tym wysokość dofinansowania – 1 mln 
30 tys. 400 zł, a wkład własny powiatu 
staszowskiego – 257 tys. 600 zł. 

Po zakończeniu zasadniczego tema-
tu wideokonferencji, wojewoda święto-
krzyski Zbigniew Koniusz poinformo-
wał starostów o przesłaniu do szpitali 
powiatowych pisma – rekomendacji 
w sprawie postępowania z pacjentami 
w przypadkach innych chorób niż CO-
VID-19, a także dotyczącego dostoso-
wania organizacji pracy personelu szpi-
tali do aktualnej sytuacji.

W dyskusji, wicestarosta Leszek Gu-
zal zapytał wojewodę Zbigniewa Ko-
niusza o perspektywy uruchomienia 
środków na dofinansowanie likwidacji 
skutków klęsk żywiołowych, w związ-
ku z pilną potrzebą odbudowy mostu 
w Podborku, w gminie Rytwiany. Jak 
stwierdził wojewoda Zbigniew Koniusz, 
z powodu obecnej sytuacji w kraju, 
decyzja w sprawie uruchomienia po-
wyższych środków zostanie podjęta w 
najbliższym czasie. Wicestarosta Leszek 
Guzal poruszył także problem wysokich 
kosztów funkcjonowania powiatowych 
ośrodków kwarantanny, w których 
przebywa czasem zaledwie po kilka 
osób i zaproponował powołanie na te-

renie województwa 
2 -3 takich ośrod-
ków, świadczących 
usługi dla kilku po-
wiatów. Wojewoda 
Zbigniew Koniusz 
obiecał rozpatrzeć 
w trybie pilnym 
utworzenie takich 
ośrodków i poprosił 
o przesłanie aktual-
nych danych, doty-
czących liczby osób 
p r z e b y w a j ą c y c h 
na kwarantannie w 
ośrodkach powia-
towych.  

Tekst i foto: Jan 
Mazanka

W czwartek, 23 kwietnia br., wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz zaprosił starostów powiatów na 
wideokonferencję w sprawie rozdziału środków z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Podczas wideokonferencji, starostowie powiatów województwa 
świętokrzyskiego, mieli możliwość ustosunkowania się do podziału środków.

Powiat staszowski na wideokonferencji reprezentowali: wicestarosta Leszek Guzal i dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś.

W sprawie Funduszu 
Dróg Samorządowych
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Prawie 21 mln zł dla 
przedsiębiorców ziemi staszowskiej

Środki ochrony osobistej dla DPS  

Na wideokonferencję, poświęconoą sytuacji na 
lokalnych rynkach pracy, starostów powiatów 

województwa świętokrzyskiego zaprosiła Marlena 
Maląg - minister rodziny, pracy i polityki społecznej. 

W wideokonferencji wziął także udział dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w 
Staszowie Benedykt Kozieł.

Sytuację na rynku pracy powiatu staszowskiego 
zreferował starosta staszowski Józef Żółciak.

Podsumowano także dotychczasowe 
działania, wynikające z ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach, związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, zwanej tar-
czą antykryzysową, realizowaną przez 
samorządy powiatowe, a szczególnie 
przez Powiatowe Urzędy Pracy. Z powia-
tu staszowskiego w wideokonferencji 
uczestniczyli: starosta staszowski Józef 

W piątek 17 kwietnia br. odbyła się wideokonferencja minister rodziny, pra-
cy i polityki społecznej Marleny Maląg ze starostami województwa świętokrzy-
skiego, podczas której omówiono sytuację  na rynku pracy w poszczególnych 
powiatach, w związku z wystąpieniem epidemii. 

z czego 76% stanowią wnioski o pożycz-
ki, 16% - wnioski o dofinansowanie czę-
ści kosztów prowadzonej działalności a 
8% - wnioski o dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń 1588 pracowni-
ków. Według wnioskowanych kwot po-
życzki stanowią 56%, dofinansowanie 
wynagrodzeń - 31% a dofinansowanie 
kosztów działalności - 13%. 

Wnioski o pożyczki, które po okresie 
prowadzenia działalności przez 3 miesią-
ce od przyznania pomocy będą umarza-
ne w całości, realizowane są na bieżąco 
i aktualnie na ten cel wydatkowano  
11 mln 231 tys. zł. 

Pozostałe wnioski, dotyczące dofi-
nansowania części kosztów wynagro-
dzeń pracowników oraz kosztów prowa-
dzenia działalności gospodarczej w przy-
padku spadku obrotów gospodarczych, 
są realizowane w formie wypłat przyzna-
nych środków w trzech transzach.

Opracował: Jan Mazanka

Żółciak, wicestarosta 
Leszek Guzal i dy-
rektor Powiatowego 
Urzedu Pracy Benen-
dykt Kozieł. 

P r z e w i d z i a n e 
ww. ustawą główne 
działania realizowa-
ne przez Powiatowe 
Urzędy Pracy to:

• d o f i n a n s o -
wanie części kosz-
tów wynagrodzeń 
pracowników oraz 
należnych od tych 
wynagrodzeń skła-
dek na ubezpieczenia 
społeczne w przypad-
ku spadku obrotów 
gospodarczych w na-
stępstwie wystąpienia COVID-19, dla mi-
kroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców. 

• dofinansowanie części kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej 
w przypadku spadku obrotów gospo-
darczych, w następstwie wystąpienia 
COVID-19, dla przedsiębiorców będą-
cych osobą fizyczną, niezatrudniających 
pracowników.

• dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz należ-
nych od tych wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenia społeczne, w przypadku 
spadku przychodów z działalności sta-
tutowej, w następstwie wystąpienia CO-
VID-19 dla organizacji pozarządowych. 

• niskooprocentowane pożyczki 
z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębior-
ców. 

Do dnia 7 lipca br. do Powiatowego 
Urzędu Pracy w Staszowie, wpłynęło  
3 tys. 086 wniosków od przedsiębior-
ców, na ogólną kwotę 20 mln 990 tys. zł, 

W związku z epidemią COVID-19 
w dniu 21 kwietnia br. pracownicy Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Staszowie, przekazali dla Domów 
Pomocy Społecznej oraz Ośrodków 
Pomocy Społecznej z terenu powiatu 
staszowskiego środki ochrony osobistej, 
otrzymane z Wydziału Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego w Święto-
krzyskim Urzędzie Wojewódzkim. 

W skład pakietów przekazanych 
nieodpłatnie, pochodzących z puli 
Ministerstwa Zdrowia,  wchodziły: 8 

zestawów środków dezynfekcyjnych, 
2 tys. 400 szt. maseczek, 2 tys. 400 
szt.  rękawiczek, 6 kompletów rękawic 
grubych choloprenowych oraz 195 
przyłbic. Otrzymane rzeczy zostały 
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Jeden z przykładowych pakietów środków ochrony osobistej przekazanych do Domów Pomocy Społecznej  
z  terenu powiatu staszowskiego.

W wideokonferencji wziął także udział dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt Kozieł.

rozdysponowane do Ośrodków Pomo-
cy Społecznej w: Bogorii, Łubnicach, 
Oleśnicy, Osieku, Połańcu, Rytwianach, 
Staszowie i w Szydłowie, a także do 
Domów Pomocy Społecznej w: Rud-
kach, Pęcławicach i Kurozwękach.

Ponadto, Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Staszowie, od po-
czątku epidemii telefonicznie: 015 864 
27 86 oraz – tel. alarmowy 603 116 066, 
a także mailowo psse.staszow@pis.gov.
pl, udziela porad i informacji na temat 
zasad odbywania kwarantanny, a tak-
że samoobserwacji oraz innych spraw 
związanych z sytuacją epidemiologicz-
ną. Zgodnie z aktualnymi przepisami 
prawa, na wystąpienie pracodawców i 
podmiotów zobowiązanych do wypłaty 
świadczeń pieniężnych, Powiatowy In-
spektorat Sanitarny w Staszowie wydaje 
oświadczenia weryfikujące dane osób, 
które przebyły kwarantannę.

Opracował: Jan Mazanka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Staszowie wspiera osoby niepełnosprawne.

W trzecim kwartale maja br. 
pozytywnie rozpatrzono pierwsze 
wnioski o wsparcie finansowe osób, 
które z powodu epidemii i zawie-
szenia działalności placówek zaj-
mujących się rehabilitacją zawodo-
wą i społeczną, utraciły możliwość 
korzystania z prowadzonych przez 
nie zajęć.

Środki finansowe pochodzą z pro-
gramu „Pomoc osobom niepełno-
sprawnym poszkodowanym w wyni-
ku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi” 
– Moduł III. Program ten finansowany 
jest ze środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. 

Z programu skorzystają też niepeł-
nosprawni podopieczni środowisko-
wych domów samopomocy, dzien-
nych domów pomocy społecznej, 
uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wy-
chowawczych oraz wychowankowie 
specjalnych ośrodków szkolno-wy-
chowawczych i specjalnych ośrodków 
wychowawczych.

Wsparcie polega na przekazy-
waniu miesięcznego świadczenia w 
stałej wysokości 500 zł, przez okres 3 
miesięcy, licząc od marca 2020. Aby 
je otrzymać, należy wypełnić wniosek 

i wskazać konkretny ośrodek, którego 
działalność została zawieszona w związ-
ku z zagrożeniem epidemicznym, unie-
możliwiając korzystanie z rehabilitacji 
przynajmniej przez 5 dni w miesiącu.

  Aplikacje można składać do 
4 września br., przez System Obsługi 
Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą 
tradycyjną – wysyłając wniosek do Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
O wsparcie mogą starać się nie tylko 
osoby niepełnosprawne posiadające 
aktualne orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności, ale także opiekunowie mło-
dzieży posiadającej aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności wydane przed 
16-tym rokiem życia. Dotyczy to rów-
nież orzeczeń wydanych przez lekarza 
orzecznika ZUS lub KRUS.

Świadczenie nie przysługuje oso-
bom, których opiekunowie pobiera-
ją zasiłek opiekuńczy, przyznawany 
w przypadku zamknięcia, z powodu 
zagrożenia COVID-19: żłobka, klubu 
dziecięcego, przedszkola, szkoły lub 
innej placówki, do której uczęszcza 
dziecko, oraz w przypadku braku moż-
liwości sprawowania opieki przez nia-
nię lub dziennego opiekuna.

Ewentualne informacje dotyczące 
programu można uzyskać u pracow-
ników Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Staszowie, tel. 15 866 50 
77, 15 864 30 58 (w godz. 8.00-15.00) 
lub stronie internetowej pcpr.staszow-
ski.eu.

Anna Ogórek
dyr. PCPR w Staszowie



POWIAT STASZOWSKI - nr 79 - lipiec 2020 r. 21

W czasie rozpoczęcia rozładunku pierwszego samochodu. 

Siostra dyrektor Barbara Ziółkowska serdecznie podziękowała dowódcy batalionu ppłk. Arkadiuszowi 
Nenutilowi i żołnierzom WOT, za transport daru i sprawny rozładunek.

Dar w postaci produktów spożywczych, przywieźli i rozładowali żołnierze 102 batalionu lekkiej piechoty 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W środku 
siostra Barbara Ziółkowska - dyrektor DPS i ZOL w Kurozwękach, z prawej dowódca 102 batalionu lekkiej piechoty 10 Brygady WOT ppłk Arkadiusz Nenutil. 

Pomoc dla DPS i ZOL w Kurozwękach

W dniu 28 kwietnia br., Dom Po-
mocy Społecznej oraz Zakład Opie-
kuńczo-Leczniczy w Kurozwękach, 
otrzymały wsparcie w postaci 11 ton 
produktów spożywczych z Banku 
Żywności w Ostrowcu Świętokrzy-
skim. O udzielenie takiej pomocy, 
wojewodę świętokrzyskiego Zbignie-
wa Koniusza, poprosiła w pierwszych 
dniach kwietnia, dyrektor tych pla-
cówek siostra Barbara Ziółkowska ze 
Zgromadzenia SS. Miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo.

Dar w postaci, m.in.: cukru, mąki, 
jajek, oleju, makaronu, fasoli, ryżu, kon-
serw, soków, sera i mleka, przywieźli 
i rozładowali żołnierze 102 batalionu 
lekkiej piechoty 10 Świętokrzyskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej, w obecności 
dowódcy batalionu ppłk. Arkadiusza Ne-
nutila. 

Żołnierze WOT, w dniu 18 marca br., 
rozpoczęli realizację ogólnopolskiej 
operacji przeciwkryzysowej pod kryp-
tonimem ,,Odporna Wiosna”. Każdego 
dnia, w bezpośrednie działania na te-
renie kraju, również w województwie 
świętokrzyskim,  zaangażowanych jest 
ponad 4 tys. żołnierzy, w tym podcho-
rążych Akademii Wojskowych. Celem 
operacji jest łagodzenie skutków kryzy-
su oraz wzmocnienie odporności na kry-
zys społeczności lokalnych. Żołnierze 10 
Brygady WOT na terenie województwa 

świętokrzyskiego, rozwieźli do tej pory 
około 700 ton żywności.

Pensjonariusze oraz pracownicy 
Domu Pomocy Społecznej, a także Za-
kładu Opiekuńczo-Leczniczego, w su-
mie ponad 200 osób, od kilku tygodni 
znajdowali się w profilaktycznej kwaran-

tannie, mającej na celu minimalizację 
możliwości zachorowania na COVID-19, 
co jednak poważnie zwiększyło koszty 
funkcjonowania ośrodka. Otrzymane 
wsparcie, pomogło przetrwać ten trud-
ny okres.  

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Wideokonferencja dotyczyła prowadzenia ośrodków kwarantanny.

Podczas wideokonferencji, od lewej: dyr. Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 
Katarzyna Kubicka, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik i zastępca  

dyr. Departamentu Artur Potaczała.

W sprawie ośrodków 
kwarantanny

Kolejne wsparcie z województwa 
na walkę z COVID-19

Zasadnicza część wideospotkania 
dotyczyła omówienia procedur rozlicza-
nia kosztów prowadzenia tych placó-
wek, monitorowania stanu zdrowia osób 
przebywających w kwarantannie oraz sa-
mych obiektów, zapewnienia wyżywie-
nia, a także odbioru i utylizacji odpadów 
komunalnych. Z powiatu staszowskiego 
w wideokonferencji udział wzięli: wice-
starosta Leszek Guzal, naczelnik Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego  Ryszard Stachura, insp. 
Andrzej Sałata i główna księgowa Sta-
rostwa staszowskiego Marta Pyrek. Py-
tania zadawane przez przedstawicieli 

W dniu 29 kwietnia br., zastępca dyrektora Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzy-
skim Urzędzie Wojewódzkim Robert Sabat, zaprosił przed-
stawicieli władz powiatów województwa świętokrzyskie-
go, na wideokonferencję poświęconą działalności ośrod-
ków kwarantanny.

poszczególnych 
powiatów doty-
czyły, m.in.:  ro-
dzaju kosztów 
p o d l e g a j ą c y c h 
refundacji, okresu 
przechowywania 
dokumentów i in-
nych spraw, wyni-
kających z prowa-
dzenia obiektów 
przeznaczonych 
na kwarantannę. 

Opracował: 
Jan Mazanka

W dniu 5 maja br., wicemarsza-
łek województwa świętokrzyskiego 
Renata Janik, zaprosiła starostów 
powiatów ziemi świętokrzyskiej na 
wideokonferencję, podczas której 
przedstawiano zasady tworzenia i 
składania wniosków o dofinansowa-
nie z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, walki z pandemią korona-
wirusa.

Projekt ten, o wartości 42 mln zł, skie-
rowany był wyłącznie do samorządów 
powiatowych, niemniej możliwe było 
także wsparcie podmiotów, nie będących 
jednostkami organizacyjnymi powiatów, 
w tym, m.in.:, Domów Opieki Społecznej, 
Ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej czy jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, biorących udział w realizacji 
zadań zapobiegania COVID-19. Znaczna 
część zapotrzebowania na środki z EFS 
dotyczła, m.in. potrzeb szpitali powiato-
wych, które wzięły na siebie podstawowy 
ciężar przeciwdziałania pandemii. 

Informacji na temat projektu, oprócz 
wicemarszałek Renaty Janik, udzielali 
także: dyr. Departamentu Wdrażania Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego Ka-
tarzyna Kubicka i zastępca dyr. Artur Po-
taczała. Ze strony powiatu staszowskiego 
w wideokonferencji udział wzięli: starosta 
Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal, 
skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska i na-
czelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Magdalena Fila. Z powyższe-

go programu powiat staszowski pozyskał 
kwotę 1 mln 615 tys. zł, plus wkład wła-
sny powiatu staszowskiego – 300 tys. zł, 
co daje kwotę 1 mln 915 tys. zł. Środki 
te zostaną przeznaczone na zakup środ-
ków ochrony osobistej dla pracowników: 
staszowskiego szpitala, 10 przychodni, 

Komendy Powiatowej Policji, Komendy 
Powiatowej PSP oraz Starostwa Powiato-
wego w Staszowie, a za jego pośrednic-
twem, m.in. dla szkół ponadpodstawo-
wych. Termin zakończenia projektu został 
ustalony na koniec grudnia br. 

Opracował: Jan Mazanka  
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Laptopy dla szkół

Zakupiony sprzęt komputerowy, przekazał dyrektorom szkół ponadpodstawowych powiatu staszowskiego 
starosta Józef Żółciak.

Swoje zestawy odbiera dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego w Staszowie Anna 

Karasińska. 

W imieniu dyrektora Zespołu Szkół w Połańcu laptopy odebrał 
naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Grzegorz Wójcikowski, 

poprzednio zastępca dyrektora tej szkoły.
Przyznane środki pozwoliły na zakup: 40 laptopów i 4 tabletów oraz 44 zestawów 

słuchawkowych.

Starosta staszowski Józef Żółciak, wręcza laptopy 
dyrektorowi Zespołu Szkół w Staszowie Izydorowi 

Grabowskiemu.

Laptopy dla Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Staszowie, odbiera dyrektor

 Jan Ungeheuer.

W rezultacie wniosku, złożonego 
w dniu 3 kwietnia br., przez Powiat 
Staszowski do Programu Operacyjnego 
,,Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, w 
sprawie dofinansowania zakupu kom-
puterów, przyznano na ten cel maksy-
malne dofinansowanie, w wysokości 
100 tys. złotych. 

Środki te, pochodzące z projektu gran-
towego pn. ,,Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w sys-
temie kształcenia zdalnego”,  pozwoliły na 
zakup: 40 laptopów i 4 tabletów oraz 44 
zestawów słuchawkowych, które zgodnie 
ze złożonymi przez szkoły zapotrzebo-
waniami, w dniu 23 czerwca br., odebrali 
dyrektorzy: Liceum Ogólnokształcącego, 
Zespołu Szkół oraz Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Staszowie, a także Zespołu 
Szkół w Połańcu.  Zakupiony sprzęt umoż-
liwi należytą realizację zdalnego naucza-
nia w czasie zamknięcia szkół z powodu 
możliwości zachorowania na COVID-19.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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IPA na ziemi staszowskiejW sobotę, 30 maja br., członkowie 
Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej 
IPA Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Policji, wraz z parlamentarzystami 
i przedstawicielami władz wojewódz-
kich, odwiedzili powiat staszowski.

W spotkaniu na staszowskim Rynku, w sobotę 30 maja br., oprócz członków Zarządu Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, 
udział wzięli: posłowie, przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, policjanci oraz przedsiębiorcy.

Przemawia poseł na Sejm, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

Członkowie staszowskiego Koła Grodzkiego PTTK, druhowie OSP z Bogorii i członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kurozwękach.
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Starosta staszowski Józef Żółciak podziękował wszystkim służbom za rzetelną 
pracę, co uchroniło powiat staszowski od zachorowań na większą skalę, poza 

kilkoma przypadkami. 

Wsparcie dla staszowskiej policji odebrali: zastępca komendanta powiatowego 
kom. Jacek Rozczypała i naczelnik Wydziału Prewencji asp. szt. Jacek Śmistek. Pomoc w działaniach na rzecz bezpieczeństwa dla druhów OSP z gminy Bogoria.

Podarunki odbierają członkinie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kurozwękach.

Jak powiedział na początku spo-
tkania, jakie odbyło się na staszow-
skim Rynku, prezes ŚGW IPA Kazimierz 
Skowron, przyjazd do Staszowa wynika 
z realizacji inicjatywy pn. ,,Bezpieczne 
Powiaty Świętokrzyskie Plus”. Prowa-
dzona od 3 miesięcy akcja, ma na celu 
wsparcie służb, instytucji, stowarzyszeń 
oraz innych środowisk w działaniach 
podnoszących stan bezpieczeństwa w: 
pracy, domu, w szkole oraz na drodze. 
Z uwagi na pandemię program rozstał 
rozszerzony o pomoc służbom, które są 
bezpośrednio zaangażowane w walkę z 
koronawirusem. 

Przedstawicielom Świętokrzyskiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA oraz towarzy-
szących im posłom i członkom władz 
wojewódzkich podziękował za przy-
bycie i przywiezione dary starosta sta-
szowski Józef Żółciak, który przy okazji 
podkreślił zaangażowanie staszowskich 
lekarzy, pielęgniarek, ratowników me-
dycznych, policjantów, urzędników oraz 
członków państwowej i ochotniczej stra-
ży pożarnej w działaniach, mających na 
celu niedopuszczenie do rozwoju pan-
demii na terenie ziemi staszowskiej. 

Przekazane kamizelki odblaskowe, 
płyny dezynfekcyjne, maseczki, ręka-

wice ochronne i gadżety odblaskowe 
otrzymali przedstawiciele: Komendy 
Powiatowej Policji, ratownicy medyczni, 
druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bogorii i Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej w Kurozwękach, członkowie 
Zarządu Staszowskiej Izby Gospodar-
czej, Zarządu Koła Grodzkiego PTTK oraz 
przedstawiciele NSZZ ,,Solidarność” z 
Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w 
Grzybowie, jak również z Enea Elektrow-
nia Połaniec. W zawiązku ze zbliżającym 
się ,,Dniem Dziecka”, wszyscy najmłodsi 
uczestnicy spotkania otrzymali słodycze.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Uczestników konferencji powitał starosta staszowski Józef Żółciak. Od lewej: Łukasz Madej koordynator laboratorium w 
Podzamczu, Marcin Zawierucha - dyr. RCNT w Podzamczu Chęcińskim, poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec.

Zestawy do pobierania wymazów na obecność koronawirusa trafiły do 
powiatu staszowskiego w ramach programu „Stop Wirusowi. Zapobieganie 

rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim.”

Łukasz Madej - koordynator laboratorium w Podzamczu Chęcińskim przybliża informacje na temat 
zestawów do pobierania wymazów na obecność koronawirusa. Z prawej wicestarosta staszowski 

Leszek Guzal i naczelnik wydziału edukacji Grzegorz Wójcikowski. 

Bezpieczne matury

Podczas spotkania w Starostwie 
staszowskim w dniu 1 czerwca br., po-
seł Krzysztof Lipiec, starosta staszow-
ski Józef Żółciak oraz Marcin Zawieru-
cha - dyrektor Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technologicznym w Pod-
zamczu Chęcińskim, poinformowali 
o zasadach bezpieczeństwa i działa-
niach profilaktycznych, prowadzo-
nych dla zapewnienia bezpiecznego 
przebiegu egzaminów maturalnych, 

W konferencji wzięli także udział: Łu-
kasz Madej - koordynator laboratorium 
w Podzamczu Chęcińskim, wicestarosta 
staszowski Leszek Gazal, wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Staszowskiego 
Stanisław Batóg oraz Grzegorz Wójci-
kowski - naczelnik Wydziału Edukacji w 
starostwie staszowskim. 

Jednym z podstawowych działań 
profilaktycznych było przeprowadze-
nie testów na obecność koronawirusa 
wśród nauczycieli oraz pracowników 
szkół średnich powiatu staszowskiego. 
Starosta staszowski Józef Żółciak poin-
formował o zasadach przeprowadzenia 
testów. Pobieranie wymazów do badań 
odbywało się w poszczególnych szko-
łach na podstwie wcześniej ustalonego 

grafiku. Zadanie realizowali żołnierze 10. 
Świętokrzyskiej Brygady Obrony Tery-
torialnej przy współpracy z Powiatową 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w 
Staszowie. Analizy próbek, w czasie 24 
godzin od ich pobrania, dokonano w 
Regionalnym Centrum Naukowo-Tech-
nologicznym w Podzamczu, gdzie nie 

stwierdzono ani jednego przypadku 
zakażenia. Dyrektor Centrum Marcin Za-
wierucha poinformował, że pracownicy 
RCNT w Podzamczu pracują na 3 zmia-
ny, a środki na badania w kwocie 4,3 mln 
złotych pozyskano z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

Tekst i foto: Ewelina Walczak

O zasadach bezpieczeństwa 
podczas matur

W dniu 4 czerwca br., starosta sta-
szowski Józef Żółciak wraz z wicesta-
rostą Leszkiem Guzalem, spotkali się z 
dyrektorami szkół średnich. Głównym 
tematem spotkania było omówienie 
zasad bezpieczeństwa podczas egza-
minów maturalnych, które rozpoczęły 
się 8 czerwca. 

W spotkaniu uczestniczyli także: po-
wiatowy inspektor sanitarny w Staszowie 
Bożena Głaz, komendant Państwowej 
Straży Pożarnej bryg. Rafał Gajewicz, 
przedstawiciele Komendy Powiatowej 
Policji,  naczelnik Wydziału Spraw Oby-
watelskich i Zarządzania Kryzysowego 

w Starostwie staszowskim Ryszard Sta-
chura oraz naczelnik Wydziały Edukacji, 
Kultury i Sportu Grzegorz Wójcikowski. 

Ze względu na pandemię COVID-19 
absolwenci przystąpią do matury w peł-
nym reżimie sanitarnym, a dyrektorzy 
placówek muszą przestrzegać procedur 
narzuconych przez Ministerstwo Edu-

kacji Narodowej, Centralną Komisję Eg-
zaminacyjną oraz Sanepid. Szkoły, dla 
których powiat staszowski jest organem 
prowadzącym są na to gotowe, o czym 
podczas spotkania poinformował staro-
sta Józef Żółciak.

Dyrektorzy szkół potwierdzili infor-
mację o dostosowaniu w swoich pla-
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Starosta staszowski Józef Żółciak powitał uczestników spotkania informując o gotowości do przeprowadzenia 
egzaminów placówek, dla których powiat staszowski jest organem prowadzącym. Z lewej: naczelnik Wydzialu Edukacji 

Grzegorz Wójcikowski i wicestarosta Leszek Guzal.

Spotkanie odbyło się w Starostwie staszowskim. 

O maturach 2020
Od 8 do 29 czerwca br. w szko-

łach ponadpodstawowych powiatu 
staszowskiego odbywały się egza-
miny maturalne, składające się wy-
łącznie z egzaminów pisemnych. Eg-
zaminy zostały przygotowane i prze-
prowadzane zgodnie z wytycznymi 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 
oraz Głównego Inspektoratu Sani-
tarnego.

Wśród obowiązkowych wytycz-
nych, duży nacisk położono na kwestie 
dotyczące dezynfekcji oraz zachowania 
bezpiecznego dystansu.

Do egzaminu maturalnego ogółem 
przystąpiło 463 absolwentów, którzy w 
dniu 8 czerwca zmierzyli się z językiem 
polskim - poziom podstawowy i roz-
szerzony. 9 czerwca odbył się egzamin 

z matematyki - poziom podstawowy 
oraz język łaciński i kultura antyczna - 
poziom podstawowy i rozszerzony. 10 
czerwca pisano egzamin z języka an-
gielskiego - poziom podstawowy i roz-
szerzony. Natomiast do 29 czerwca ma-
turzyści zmagali się z wybranymi przez 
siebie przedmiotami. 

Zdających maturę nadzorowało 200 
nauczycieli. Obecnie trwa sprawdzanie 
prac przez egzaminatorów. Świadec-
twa zostaną przesłane do szkół przez 
okręgowe komisje egzaminacyjne do 
11 sierpnia br. Tego samego dnia ogło-
szone zostaną również ogólnopolskie 
wyniki tegorocznego egzaminu matu-
ralnego.

Grzegorz Wójcikowski
Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury i Sportu

cówkach ilości sal, w których będą prze-
prowadzane egzaminy, do liczby abitu-
rientów w taki sposób, aby zachować 
między nimi obowiązujący odstęp 1,5 m. 
Opracowane zostały również procedury 
wchodzenia i wychodzenia do pomiesz-
czeń. W tym celu wyznaczono konkretne 
ciągi komunikacyjne. Specjalne zasady 
obowiązują uczniów, którzy przygoto-
wując się do matury korzystają z nauczy-
cielskich konsultacji. 

W analogicznym okresie ubiegłe-
go roku, mieliśmy do czynienia z serią 
fałszywych alarmów bombowych. W 
trakcie egzaminów maturalnych maile 
z groźbami docierały do szkół w całej 
Polsce, w tym również na terenie nasze-
go powiatu. Ponadto służby nie wyklu-
czają, że pandemia COVID-19, również 
może zostać wykorzystana do celu spa-
raliżowania procesu egzaminacyjnego. 
Dlatego też podkom. Tomasz Siuda ze 
staszowskiej komendy przypomniał 
wszystkie profilaktyczno-prewencyjne 
procedury bezpieczeństwa, które po-
mogą uniknąć potencjalnego zagro-
żenia, a w razie jego wystąpienia po-
zwolą policjantom na natychmiastową 
reakcję. Komendant powiatowy PSP 
bryg. Rafał Gajewicz zapewnił, iż służ-
by, którymi dowodzi, postawione są w 
stan pełnej gotowości dla przeciwdzia-
łania wszelkim zagrożeniom. Podobnie 
służby Sanepidu, są przygotowane do 
podjęcia niezbędnych czynności w ra-
zie potrzeby, o czym poinformowała 
biorąca udział w spotkaniu powiatowy 
inspektor sanitarny Bożena Głaz, któ-
ra także omówiła wytyczne dotyczące 
przeprowadzenia egzaminów. 

Ustalono, że w każdej szkole zosta-
ną przygotowane izolatki na ewentu-
alność, gdyby w okresie trwania egza-
minu stwierdzone zostały jakiekolwiek 
niepokojące objawy wśród uczniów. 
W sytuacji takiej rodzice czy też opie-
kunowie prawni zostaną niezwłocznie 
poinformowani, a sam uczeń podda-
ny zostanie obserwacji, bowiem nie 
zawsze podwyższona temperatura 
świadczy o chorobie, może być m.in. 
efektem stresu i emocji związanych z 
egzaminem.

Na koniec spotkania starosta sta-
szowski Józef Żółciak serdecznie po-
dziękował wszystkim uczestnikom za 
udział w spotkaniu, dyrektorom szkół 
życzył sprawnego przeprowadzenia 
egzaminów, i za ich pośrednictwem 
wszystkim tegorocznym maturzystom 
przekazał życzenia powodzenia pod-
czas egzaminu dojrzałości.

Tekst i foto: Ewelina Walczak
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Wideokonferencja 
o Prymasie Tysiąclecia

,,Rozmawiamy o człowieku, który gra nam w duszy do dnia dzisiejszego”,  
z przedmowy do referatu prof. Roberta Wiszniowskiego.

„Kardynał Stefan Wyszyński o: Ko-
ściele, Ojczyźnie i godności ludzkiej”, to 
tytuł wideokonferencji, jaka odbyła się 
w dniu 8 maja br., i była częścią uroczy-
stości związanych z beatyfikacją ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego, patrona Liceum 
Ogólnokształcącego w Staszowie. Głów-
nymi organizatorami konferencji byli: sta-
rosta staszowski Józef Żółciak, dyrektor 
staszowskiego Liceum Anna Karasińska, 
burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek 
Kopeć i dziekan Dekanatu Staszowskiego, 
proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w 
Staszowie ks. kan. Szczepan Janas.

Konferencję otworzyła i prowadziła 
dyr. Anna Karasińska, słowo wstępne wy-
głosili biskup sandomierski ks. dr Krzysz-
tof Nitkiewicz i burmistrz Staszowa Le-
szek Kopeć.

Wygłoszono pięć referatów, w kolej-
ności prezentacji:

1. ks. prof. dr hab. Stanisław Dzie-
koński, rektor Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pt. 
„Wychowanie społeczne w nauczaniu 
Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go”, 

2. ojciec redemptorysta prof. dr 
hab. Paweł Mazanka z UKSW, pt. „Czego 
możemy się nauczyć od Księdza Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego”, 

3. ks. mgr Stanisław Bastrzyk, pro-
boszcz parafii pw. Nawiedzenia Najświęt-
szej Marii Panny w Niekrasowie, pt. „Po-
sługa Duszpastersko – Społeczna Błogo-
sławionego ks. kard. Stefana Wyszyńskie-
go na terenie Diecezji Sandomierskiej w 
latach 1957 – 1979 i Jego osobiste relacje 
z duchowieństwem tej wspólnoty”,

4. ks. prof. dr hab. Roman Sieroń z 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, pt. „Środowisko pedago-
giczne pomocą w osiągnięciu świętości w 
życiu Księdza Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego”, 

5. prof. dr hab. Robert Wiszniow-
ski, dziekan Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego, pt. „Kardy-
nał Stefan Wyszyński w Naszej Świado-
mości”.

Konferencję swoim wystąpieniem 
zakończył starosta staszowski Józef 
Żółciak, który, m.in. w imieniu Rady i 

Zarządu Powiatu w Staszowie, a także 
swoim własnym, serdecznie podzięko-
wał ks. biskupowi dr. Krzysztofowi Nit-
kiewiczowi oraz wszystkim prelegen-
tom za wystąpienia, a osobom, które 
włączyły się w realizację wideokonfe-

Wideokonferencję poświęconą ks. kard. Stefanowi 
Wyszyńskiemu, otworzyła i prowadziła dyrektor 

staszowskiego Liceum Anna Karasińska.

„Środowisko pedagogiczne pomocą w osiągnięciu 
świętości w życiu Księdza Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego”, to temat referatu ks. prof. dr hab. 
Romana Sieronia z Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II.

O służbie kościołowi i narodowi ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego, zapraszając do uczestnictwa w tym 

spotkaniu, mówił biskup sandomierski  
ks. dr Krzysztof Nitkiewicz.

„Czego możemy się nauczyć od Księdza Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego”, to temat referatu ojca 

redemptorysty prof. dr. hab. Pawła Mazanki z UKSW 
w Warszawie.

Ks. mgr Stanisław Bastrzyk, proboszcz parafii w 
Niekrasowie, przypomniał „Posługę Duszpastersko – 
Społeczną ks. kard. Stefana Wyszyńskiego na terenie 
Diecezji Sandomierskiej w latach 1957 – 1979 i Jego 
osobiste relacje z duchowieństwem tej wspólnoty”,

Do uczestnictwa w wideokonferencji zaprosił także 
burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć.

Pierwszy referat pt. „Wychowanie społeczne w 
nauczaniu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, 
wygłosił ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie
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Prof. dr hab. Robert Wiszniowski, dziekan Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 
wygłosił referat pt. „Kardynał Stefan Wyszyński  

w Naszej Świadomości”.

Kończąc wideokonferencję dyr. LO Anna Karasińska, 
zapowiedziała kolejne wydarzenia związane z 
beatyfikacją patrona szkoły ks. kard. Stefana 

Wyszyńskiego.

Za wystąpienia prelegentów podziękował starosta 
staszowski Józef Żółciak, przypominając, m.in. rolę 

jaką ks. kard. Stefan Wyszyński odegrał w życiu 
religijnym, społecznym i kulturowym Polaków.

Proboszcz parafii św. Bartłomieja w Staszowie  
ks. kan. Szczepan Janas pogratulował organizacji i 
przebiegu wideokonferencji, odmawiając modlitwę 

na podsumowanie spotkania.

rencji, za przygotowanie i realizację 
tego wydarzenia.

Przed oficjalnym zakończeniem 
wideospotkania, za jego realizację po-
dziękował proboszcz parafii pw. św. 
Bartłomieja ks. kan. Szczepan Janas. 
W najbliższym czasie zostanie wydana 
publikacja z pełnymi tekstami wszyst-
kich wystąpień, jak również DVD z 
nagraniem całej wideokonferencji, 

w czasie której zapowiedziano także 
podpisanie umów o współpracy, po-
między Liceum Ogólnokształcącym 
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w 
Staszowie i Uniwersytetem Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a 
także pomiędzy Liceum i Uniwersyte-
tem Wrocławskim. 

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Grzegorz Wójcikowski 

Aktualnie, w holu Liceum prezen-
towana jest wystawa pt. ,,WYSZYŃ-
SKIEGO I WOJTYŁY GRAMATYKA ŻY-
CIA”. Jest to dzieło Instytutu Pamięci 
Narodowej oraz Muzeum Jana Pawła 
II i Prymasa Wyszyńskiego, dla uczcze-
nia 70. rocznicy wstąpienia na tron 
prymasowski Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego i 40. rocznicę pontyfikatu 
Jana Pawła II. 

Z przedmowy do wystawy: ,,Biuro 
Edukacji Narodowej IPN we współpracy 
z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wy-
szyńskiego, przygotowało wystawę ma-
jącą upamiętnić życie i myśli tych dwóch 
wielkich postaci Kościoła. Kluczem do jej 
zrozumienia jest otwarty katalog pojęć 
będących filarami, na których opiera się  
- jak to nazwał ks. kardynał Karol Wojtyła 
– ludzka ,,gramatyka życia”. To podstawa 
funkcjonowania, nie tylko jednostek, ale 
i całych społeczności ludzkich – rodzin, 
wspólnot, narodów.

…Mamy nadzieję, że przywołane 
ilustracje i akcenty rozjaśnią Państwu 
zasady ,,gramatyki życia”, którą – jak wie-
rzymy – kard. Wyszyński i kard. Wojtyła 
napisali razem, widząc jej zasady podob-
nie. Być może nasza propozycja wzbudzi 
u Państwa  sprzeciw i spowoduje własne 
poszukiwania. Szukajmy!

Autorzy Wystawy: (IPN) Anna Brojer, 
Aleksandra Kajper-Miszułowicz,

Współpraca: Zespół Muzeum Jana Pawła 
II i Prymasa Wyszyńskiego
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Wśród wiernych obecni byli, m.in.: starosta staszowski Józef Żółciak i burmistrz Staszowa Leszek Kopeć  
z małżonką Barbarą.

Pamiątkowe zdjęcie przed wyruszeniem na trasę pielgrzymki.

Księdzu biskupowi Krzysztofowi Nitkiewiczowi w odprawieniu liturgii mszy świętej  w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Staszowie towarzyszyli: proboszcz parafii  
św. Bartłomieja ks. kan. Szczepan Janas i proboszcz parafii św. Barbary ks. kan. Edward Zieliński.

Żywą pamiątką po panującej tu za-
razie, jest coroczna pielgrzymka staszo-
wian do Sanktuarium w Sulisławicach.  
Matka Boża w cudownym wizerunku 
Pani Sulisławskiej, od blisko czterech 
wieków opiekuje się mieszkańcami 
Staszowa. Jej cudowny wizerunek znaj-
duje się w ołtarzu kościoła pw. Narodze-
nia NMP.  

Jubileuszowa 200. pielgrzymka ze 
Staszowa do Sulisławic, wyruszyła w 
sobotę 20 czerwca br. Poprzedziła ją 
msza święta, odprawiona w intencji 
zmarłych w czasie zarazy 2 wieki temu 
w Staszowie, a także w intencji pielgrzy-
mujących. Liturgii, w Sanktuarium Jana 
Pawła II w Staszowie, przewodniczył i 

Ksiądz Wawrzyniec Siek w swym „Opisie historycznym parafii i miasta Staszów” wspominał: „W 1821 roku  straszna 
cholera grasowała w Staszowie. Staszowianie ofiarowali się do M. B. Sulisławskiej. Po oktawie Bożego Ciała udała się do 
Sulisławic liczna kompania. Nieśli ze sobą krzyż wielki, żeby go umieścić w tym miejscu,  z którego ujrzą wieżę kościoła 
sulisławskiego. Postawili go na Zgórsku. Od tego dnia cholera ustała, ani jeden człowiek nie umarł”. Zmarłych chowano 
na cmentarzu w Pocieszce, który przypomina o tamtych trudnych czasach dla Staszowa.  

200. rocznica pielgrzymki do Sulisławic
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W niedzielę 23 czerwca br., w sulisławickim sanktuarium główne uroczystości 
rozpoczęto od mszy świętej koncelebrowanej odprawionej pod przewodnictwem 

prowincjała Zakonu Zmartwychwstańców ojca Krzysztofa Swóła. 

Wśród wiernych byli obecni, m.in.: starosta staszowski Józef Żółciak, członek 
Zarządu Powiatu w Staszowie Zbigniew Wiącek, wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu w Staszowie Romuald Zgrzywa, burmistrz miasta i gminy Staszów  

Leszek Kopeć i wójt gminy Łoniów Szymon Kołacz.

Wiernych powitał kustosz sanktuarium ojciec Artur Traczewski.
Poczty sztandarowe ze Staszowa: komendy miejsko-gminnej OSP oraz Cechu 

Rzemieślników i Przedsiębiorców z prezesem Romualdem Zgrzywą.  

Pielgrzymi na ul. Kościelnej.

homilię wygłosił biskup sandomierski ks. 
dr Krzysztof Nitkiewicz. 

W dniu następnym, w niedzielę 21 
czerwca, główne uroczystości piel-
grzymkowe odbyły się w Sulisławicach. 
Mszy świętej koncelebrowanej prze-
wodniczył i homilię wygłosił prowincjał 
Zakonu Zmartwychwstańców ojciec 
Krzysztof Swół. Wszystkich przybyłych 
powitał kustosz sanktuarium ojciec 
Artur Traczewski. Na początku liturgii 
mszy świętej ojciec prowincjał Krzysz-
tof Swół poświęcił pamiątkową tabli-
cę, którą następnie odsłonili: starosta 
staszowski Józef Żółciak, burmistrz 
miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, 
wójt gminy Łoniów Szymon Kołacz i 
organizator tegorocznej pielgrzymki 

Piotr Mazur. Na tablicy z herbami mia-
sta Staszowa i powiatu staszowskiego, 
zamieszczono stosowny napis: ,,W 
200-lecie pielgrzymowania staszowian 
do Matki Bożej Bolesnej Sulisławskiej, 
w hołdzie za lata opieki i doznane łaski, 
jako wyraz czci, wdzięczności i wier-
ności dla Matki Miłosiernego Boga, 
powierzając Jej nasze troski i rado-
ści, zawierzając się Jej macierzyńskiej 
miłości, niniejszy dar dziękczynienia 
ofiarują mieszkańcy Staszowa. Matko 
Boża Sulisławska, módl się za nami”. Po 
zakończeniu liturgii wykonano pamiąt-
kowe zdjęcia i po spożyciu posiłku, sta-
szowscy pielgrzymi wyruszyli w drogę 
powrotną.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Na tablicy odsłoniętej w Sulisławskim sanktuarium,  
z herbami miasta Staszowa i powiatu staszowskiego, 

zamieszczono stosowny napis.
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Z obrad Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Staszowie

Posiedzenie odbyło się w dniu 24 
czerwca br. Rozpoczęto od omówie-
nia przebiegu zebrań sprawozdaw-
czych w jednostkach OSP z terenu po-
wiatu staszowskiego. 

Sprawozdanie przedstawił sekretarz 
Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w 
Staszowie druh Mieczysław Madej. Na-
stępnie, zastępca komendanta powia-
towego Państwowej Straży Pożarnej w 
Staszowie mł. bryg. Jarosław Juszczyk, 
poinformował o sytuacji pożarowej i 
miejscowych zagrożeniach na terenie 
ziemi staszowskiej, w I półroczu 2020 
roku, a zastępca komendanta woje-
wódzkiego PSP w Kielcach bryg. Grze-
gorz Rajca, o działaniach podejmowa- Posiedzenie prowadził sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie druh Mieczysław Madej.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP w Kielcach druh Mirosław Pawlak, odznacza prezesa 
Hut Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka „Złotym 

Znakiem Związku OSP RP”.
Srebrny medal ,,Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał 

dyrektor staszowskiego szpitala Paweł Wojtasik.

Po wręczeniu odznaczeń, o lewej: mł. bryg. Jarosław Juszczyk, wicestarosta Leszek Guzal, bryg. Grzegorz Rajca, dyr. Paweł Wojtasik, prezes Tadeusz Wrześniak, prezes Mirosław 
Pawlak, sekretarz Mieczysław Madej i prezes Michał Skotnicki.

Uhonorowani odznaczeniami: prezes Tadeusz Wrześniak i dyr. 
Paweł Wojtasik.

nych w związku z epidemią COVID-19, 
a także o zagrożeniach powodziowych 
w niektórych powiatach województwa 
oraz o współpracy PSP z Ochotniczymi 
Jednostkami Straży Pożarnej.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Po-

wiatowego Związku OSP RP w Staszowie, 
było okazją do wręczenia medali stra-
żackich. ,,Złotym Znakiem Związku", 
został uhonorowany prezes Hut Szkła 
Gospodarczego Tadeusz Wrześniak, a 
srebrny medal ,,Za zasługi dla pożarnic-

twa", otrzymał dyrektor staszowskiego 
szpitala Paweł Wojtasik. Medale wręczył 
prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go Związku OSP RP w Kielcach druh Mi-
rosław Pawlak. 

Tekst i foto: Paulina Majczak
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W 77. rocznicę pacyfikacji wsi Strużki

Uroczystości, upamiętniające 77. rocznicę zbrodni w Strużkach, rozpoczęto mszą świętą w intencji ofiar i ich 
rodzin. Liturgię sprawował i homilię wygłosił proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Niekrasowie ks. kan. 

Stanisław Bastrzyk.

Wśród wiernych byli, m.in.: starosta staszowski Józef Żółciak, członek Zarządu Powiatu w Staszowie Zbigniew 
Wiącek, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, skarbnik Hanna Rzepka, sekretarz Dorota Skotarek, a 

także radni rady miejskiej Osieka, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie.

Po zakończeniu mszy świętej, uczestnicy uroczystości 
przeszli pod pomnik upamiętniający pacyfikację 

Strużek. Kwiaty składają: starosta staszowski Józef 
Żółciak i członek Zarządu Powiatu w Staszowie 

Zbigniew Wiącek.

Delegacja miasta i gminy Osiek, od lewej: sekretarz 
Dorota Skotarek, burmistrz Rafał Łysiak i skarbnik 

Hanna Rzepka.

Delegacja Szkoły Podstawowej w Ossali: dyr. Ewa 
Buda i nauczycielka Józefa Zawadzka.

W imieniu mieszkańców Strużek kwiaty składają 
Elżbieta i Dariusz Nawrotowie oraz delegacja 

Stowarzyszenia ,,Jędrusie”: prezes Krzysztof Jońca i 
sekretarz płk Edward Ferenc. 

Pomnik pomordowanych w czasie pacyfikacji Strużek w dniu 3 czerwca 1943 roku.

W dniu 3 czerwca 1943 roku, hi-
tlerowcy w sile około 150 żołnierzy 
dokonali zbrodni na 74 mieszkańcach 
wsi Strużki. Wśród ofiar pacyfikacji, 
zastrzelonych lub spalonych żywcem, 
było 45 dziewcząt i kobiet, a 14 dzieci 
nie miało jeszcze 10 lat, najmłodsze 
liczyło zaledwie 6 dni. Wśród zamor-
dowanych byli także mieszkańcy in-
nych pobliskich wsi, a nawet 2 osoby z 
Warszawy. Pacyfikacja była odwetem 
za zastrzelenie przez partyzantów AK 
,,Jedrusie” dwóch żandarmów nie-
mieckich.

Jak co roku, mieszańcy sołectwa 
Strużki uczcili ofiary niemieckiej zbrodni 
spotkaniem modlitewnym. Mszę świętą 
w intencji pomordowanych i ich rodzin 
odprawił i homilię wygłosił proboszcz 
parafii pw. Nawiedzenia NMP w Niekra-
sowie ks. kan. Stanisław Bastrzyk. Wśród 
uczestników mszy świętej byli, m.in.: sta-
rosta staszowski Józef Żółciak, członek 
Zarządu Powiatu w Staszowie Zbigniew 
Wiącek, burmistrz miasta i gminy Osiek 
Rafał Łysiak, a także radni rady miejskiej 
Osieka, dyrektorzy szkół i nauczyciele. 
Uroczystości zakończono złożeniem 

kwiatów przed pomnikiem pomordo-
wanych podczas pacyfikacji Strużek, na 
którym widnieją imiona i nazwiska ofiar 
tamtej zbrodni.

Tekst i foto: Jan Mazanka 
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Rozpoczęto sezon turystyczny

XVII Inaugurację Sezonu Turystycznego Województwa 
Świętokrzyskiego rozpoczęła Maria Stachuczy – 
dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w 

Szydłowie. Gości powitał burmistrz miasta i gminy 
Szydłów Andrzej Tuz.

Głos zabrał współgospodarz uroczystości: Andrzej Pruś – przewodniczący Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego, następnie przemawiał  Tomasz Jamka – członek 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. 

Przemawia radny sejmiku województwa Marek 
Strzała.

Przemawia prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Marcin Piętak. Z lewej: 
poseł Mariusz Gosek z prawej: poseł Anna Krupka.

Wstęgę przecięli przedstawiciele: Sejmu RP, władz województwa świętokrzyskiego i gminy Szydłów.

W dniu 25 czerwca w Szydłowie, z udziałem 150 zaproszonych gości z ca-
łego województwa, odbyła się 17. Inauguracja Sezonu Turystycznego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.  

Inauguracja sezonu została po-
łączona z symbolicznym otwarciem 
zrewitalizowanych zabytków: zamku 
królewskiego, skarbczyka, bramy zam-
kowej, synagogi oraz szpitala i kościoła 
pw. Ducha Świętego. Spotkanie rozpo-
częła Maria Stachuczy – dyrektor Miej-

– przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, wiceprzewod-
niczący Sejmiku Marek Strzała, członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskie-
go Tomasz Jamka i prezes Regionalnej 
Organizacji Turystycznej Marcin Piętak. 
Po oficjalnych wystąpieniach, aktu po-
święcenia odnowionych zabytków do-
konał ks. Ryszard Piwowarczyk  - pro-
boszcz parafii pw. św. Władysława w 
Szydłowie.

Oprócz zwiedzania odnowionych 

sko-Gminnego Centrum Kultury w Szy-
dłowie. Następnie burmistrz miasta i 
gminy Szydłów Andrzej Tuz, po powita-
niu uczestników spotkania, podkreślił 
jak szczególnym wydarzeniem dla gro-
du jest uroczystość rozpoczęcia tego-
rocznego sezonu, która ma miejsce w 
czasie zakończenia bardzo znaczących 
inwestycji dla przywrócenia dawnej 
świetności średniowiecznej warowni. 

Następnie, o znaczeniu turystyki, 
zarówno w kraju jak i w małych rego-

nach i miejscowościach mówili: poseł 
na Sejm RP Anna Krupka, poseł Mariusz 
Gosek.  Głos zabrali rónież współgo-
spodarze uroczystości: Andrzej Pruś 

zabytków, uczestnicy inauguracji obej-
rzeli film pt. ,,Szydłów. Autentyczna 
podróż w czasie”, w reżyserii Krzysztofa 
Szkarłata. Znaczną część kosztów pro-
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W inauguracji sezonu turystycznego udział wzięli, m.in.: starosta staszowski Józef Żółciak – pierwszy z prawej i wicestarosta Leszek Guzal – pierwszy z lewej. 

dukcji filmu pokryła spółka EKOPLON 
Sp. z o.o. Sp. k. z Grabek Dużych. Film 
był także współfinansowany ze środ-
ków Urzędu Miasta i Gminy oraz Miej-
sko-Gminnego Centrum Kultury w 
Szydłowie, jak również przez  LGD Białe 

Ługi i Lokalną Organizację Turystyczną 
„Czym chata bogata”. Po zakończonej 
oklaskami premierze, głos zabrał ar-
cheolog Tomasz Olszacki, który barwną 
narracją opowiedział o wyjątkowości 
Jagiellońskiego Pałacu Królewskiego 

w Szydłowie. Podkreślił, że jest to jedy-
na, tak doskonale zachowana, średnio-
wieczna siedziba królów polskich w 
granicach dawnego Królestwa Polskie-
go. Każdy Polak powinien ją zobaczyć!

Tekst i foto: Piotr Walczak

Kleszcze a koronawirus
W związku z odstąpieniem od do-

tychczasowych ograniczeń związanych 
ze stanem epidemi SARS-CoV-2, mo-
żemy korzystać z parków, zieleńcow 
promenad oraz terenów leśnych, z wy-
łączeniem małej infrastruktury leśnej, 
urządzeń preznaczonych do zabaw 
dzieci, wiat i miejsc biwakowania. 

Państwowy 
Powiatowy In-
spektor Sanitar-
ny w Staszowie 
przypomina, że 
korzystanie z 
lasów i udostęp-
nionych miejsc 

zieleni  wymaga od nas zachowania wie-
lu zasad bezpieczeństwa, między innymi 
dotyczących profilaktyki chorób odklesz-
czowych, szczególnie, że kleszcze najak-
tywniejsze są na wiosnę, kiedy budzą się z 
zimowego snu i bardzo potrzebują poży-
wienia, czyli ludzkiej lub zwierzęcej krwi. 
Każdego dnia możemy być narażeni na 
ugryzienie tych pajęczaków, przebywając 
na spacerze właśnie w  parku czy w lesie. 
Z uwagi na lekkie zimy w ostatnich latach 
coraz wcześniej odnotowuje się żerowanie 
kleszczy. Kleszcze bytują głównie na ob-
szarach lasów liściastych mieszanych, ob-
szarach trawiastych, w gęstych zaroślach, 
paprociach, a także w parkach miejskich 
i na obrzeżach osiedli mieszkaniowych 
otoczonych terenami zielonymi. Główne 
zagrożenie, jakie stanowią te pajęczaki dla 

ludzi, to przenoszenie chorób, które klesz-
cze nabywają od zakażonych żywicieli. Do 
zakażenia dochodzi w czasie ukłucia, gdy 
następuje bezpośrednie wprowadzenie 
zarazków do krwi. Ponadto do zarażenia 
może dojść podczas spożywania niepa-
steryzowanego mleka lub jego przetwo-
rów, w którym może znajdować się wirus 
kleszczowego zapalenia mózgu. W Polsce 
od wielu lat notuje się wzrost zachorowań 
na najczęściej występujące  u nas choroby 
odkleszczowe t.j. borelioza, kleszczowe za-
palenie mózgu. 

Główne zalecenia profilaktyczne, chro-
niące przed ukąszeniami kleszczy, spro-
wadzają się do noszenia odpowiedniego 
ubioru podczas ekspozycji na kleszcze: 
zakładanie koszul z długim rękawem, za-
kładanie długich spodni, zakładanie zakry-
tych butów, stosowanie nakrycia głowy. 
Ponadto niezwykle ważne jest również: 
stosowanie środków odstraszających 
kleszcze, czyli odpowiednich repelentów, 
częste i uważne sprawdzanie powierzch-
ni ciała po pobycie w lesie czy w parku, 
zwłaszcza w zgięciach stawowych, głowie, 
rękach, nogach, pachwinach - w celu jak 
najszybszego usunięcia kleszcza, właści-
we usunięcie kleszcza za pomocą pęsety 
z cienkimi końcami, za pomocą kleszczo-
łapek lub używając pompki próżniowej 

(dostępnej w aptece).
W dobie epidemii COVID-19 Główny 

Inspektorat Sanitarny wraz  z Minister-
stwem Zdrowia informuje, iż kleszcze oraz 
komary nie są wektorami przenoszącymi 
koronawirusy.



36 POWIAT STASZOWSKI - nr 79 - lipiec 2020 r.


