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Szanowni Państwo
Dziś w kraju, mamy odmienną sytuację związaną z pandemią koronawirusa niż w marcu br., to jest 

na początku jej powstania. Wtedy obawy społeczeństwa do powstałego zagrożenia zdrowia, a na-
wet życia, były mniej więcej jednakowe. Dzisiaj z tym bywa różnie, niekiedy dochodzi do lekcewa-
żenia zagrożenia. Obecnie bogatsi o  ponad półroczne doświadczenie wiemy, że każdy przypadek 
COVID-19 ma indywidualny przebieg. Jedni, ze względu na stan zdrowia muszą być hospitalizowani, 
inni mogą przebywać w izolacji domowej.

Dlatego też nie możemy zapominać i lekceważyć podstawowych działań związanych z profilakty-
ką, chroniącą nas przed zakażeniem koronawirusem. Pamiętajmy więc o częstym myciu i dezynfek-
cji rąk, trzymaniu dystansu społecznego – min. 1,5 m, a także o zakrywaniu ust i nosa w miejscach 
publicznych, tj. w sklepach, w autobusach, w kościołach, u lekarza, w urzędzie, w szkole i w innych 
budynkach użyteczności publicznej.

1 listopada będziemy obchodzić ,,Wszystkich Świętych”, co tradycyjnie wiąże się z odwiedzinami 
grobów naszych bliskich. Powstaną okoliczności zwiększonego ryzyka zachorowań. Zachowajmy 
więc w okresie nadchodzącego święta wszystkie zalecenia Sanepidu. 

W naszym powiecie, w przeciwieństwie do powiatów ościennych, jak do tej pory sytuacja przed-
stawia się optymistycznie. Na dzień 6 października liczba zachorowań od początku marca wyniosła 
34 osoby, z czego wyzdrowiało 23. Obecnie zakażonych jest 11 osób z czego 5 jest hospitalizowanych 
a 6 przebywa w izolacji domowej. Kwarantannie w domach poddanych jest 90 osób.

Uczyńmy więc wszystko, co leży w naszych możliwościach, aby utrzymać korzystną dla nas ten-
dencję minimalnej skali zachorowań, w czym z pewnością pomoże przestrzeganie wszelkich zasad 
i zaleceń, które niekiedy mogą się wydawać przesadzone. Wykażmy się obywatelską postawą w tych 
trudnych czasach, z pożytkiem i dla dobra nas wszystkich.

Z poważaniem

 Starosta Staszowski
Józef  Żółciak
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Prezydent Andrzej Duda dziękuje wyborcom, foto z ul. Towarowej w Warszawie. 

W  drugiej turze wyborów prezy-
denckich, pełniący dotychczasowo tę 
funkcję Andrzej Duda uzyskał 51,03% 
i  został wybrany Prezydentem Rze-
czypospolitej Polskiej na drugą ka-
dencję. 

Ceremonia wręczenia uchwały Pań-
stwowej Komisji Wyborczej o  wyborze 
Andrzeja Dudy na Prezydenta RP odby-
ła się 21 lipca br., w Sali Wielkiej Zamku 
Królewskiego w  Warszawie. W  swoim 
wystąpieniu prezydent Andrzej Duda, 
między innymi podziękował rodakom, 
za oddane głosy na jego osobę, a  tak-
że za największą do tej pory frekwen-
cję podczas wyborów prezydenckich. 

Prezydent podziękował
W województwie świętokrzyskim prezy-
dent Andrzej Duda zwyciężył we wszyst-
kich powiatach. Najwięcej, bo aż 74,12% 
głosów uzyskał w powiecie opatowskim, 
zaraz potem w  powiecie staszowskim 
– 73,40% i  w  powiecie włoszczowskim 
– 72,72% głosów. Także we wszystkich 
gminach powiatu staszowskiego zwy-
ciężył Andrzej Duda. Najwięcej - 87,32% 
głosów uzyskał w gminie Osiek i jest to 
9 wynik w kraju. W tym rankingu zde-
cydowanie wygrała gmina Godziszów 
w  powiecie janowskim, woj. lubelskie, 
gdzie prezydent Andrzej Duda uzyskał 
95,24% głosów. 

Redakcja
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Po otwarciu, w dniu 25 września 
br., posiedzenia przez przewod-
niczącego Rady Grzegorza Rajcę, 
starosta staszowski Józef Żółciak, 
w imieniu Zarządu Powiatu, zgło-
sił do proponowanego porządku 
obrad dodatkowy projekt uchwały 
,,W sprawie uchwalenia Programu 
Polityki Zdrowotnej, dotyczącego 
profilaktyki szczepień ochronnych 
przeciwko grypie dla mieszkańców 
powiatu w wieku 65+, w 2020 roku”. 

Po przyjęciu rozszerzonego pro-
gramu posiedzenia, starosta staszow-
ski Józef Żółciak oraz przewodniczący 
Rady Grzegorz Rajca wręczyli dyrektor 
i choreograf Zespołów Artystycznych 
,,Kleks” nagrodę z tytułu uczestnictwa 
w konkursie ,,Echa Dnia” ,,Pokaż talent”. 
Przed głosowaniem projektów uchwał, 
radni minutą ciszy uczcili pamięć 
zmarłego byłego działacza ,,Solidarno-
ści 80” Andrzeja Semraua.

Oprócz projektu zgłoszonego przez 
starostę Józefa Żółciaka radni przegło-
sowali kolejne 5 projektów uchwał, 
które dotyczyły:

1. udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Oleśnica, na dofinansowanie 
usuwania pokryć dachowych zawiera-
jących azbest,

2. zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Powiatu Staszowskiego 
na lata: 2020 – 2027, 

3. zmian w budżecie na 2020 rok, 
4. zmiany Uchwały Nr LXI/72/10 

Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 
października 2010 r., w sprawie okre-
ślenia powiatowych jednostek bu-
dżetowych prowadzących działalność 
określoną w ustawie z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty, któ-
re gromadzą dochody określone w 
uchwale na wydzielonym rachunku,

5. zmiany Uchwały Nr XIX/15/20 
Rady Powiatu w Staszowie z dnia 04 
maja 2020 r. w sprawie określenia za-
dań finansowanych ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku,

Po zakończeniu głosowania, skarb-
nik powiatu Jolanta Piotrowska przed-
stawiła informację o przebiegu wyko-
nania budżetu Powiatu Staszowskiego, 
a także o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej, w tym o prze-
biegu realizacji przedsięwzięć. Infor-
mację z wykonania planu finansowe-
go Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Staszowie, za pierwsze półrocze 2020 
roku, przedstawiła główna księgowa 
staszowskiego szpitala Katarzyna Twa-

róg.
Następnie przewodniczący Rady 

Powiatu w Staszowie Grzegorz Raj-
ca, poinformował o wynikach analizy 
oświadczeń majątkowych złożonych 
przez radnych powiatu staszowskiego 

Od lewej: starosta staszowski Józef Żółciak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Romuald Zgrzywa, 
przewodniczący Grzegorz Rajca i wiceprzewodniczący Stanisław Batóg. 

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego byłego działacza ,,Solidarności 80” Andrzeja Semraua.

za 2019 rok, a starosta staszowski Jó-
zef Żółciak o analizie oświadczeń ma-
jątkowych złożonych przez członków 
Zarządu Powiatu, sekretarza powiatu, 
skarbnika powiatu, kierowników jed-
nostek organizacyjnych powiatu oraz 

24. sesja Rady Powiatu

Dyrektor Zespołów ,,Kleks” Małgorzata Szmyrgała odbiera z rąk starosty Józefa Żółciaka, nagrodę za udział 
w konkursie Echa Dnia ,,Pokaż talent”. Kwiaty wręczył przewodniczący Rady Powiatu 

w Staszowie Grzegorz Rajca. 
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osoby wydające decyzje administra-
cyjne w imieniu starosty. We wszyst-
kich oświadczeniach nie stwierdzono 
żadnych nieprawidłowości. 

W punkcie ,,wnioski i oświadczenia 
radnych”, poruszono tematy dotyczące: 
•  nagrodzenia sportowców reprezen-
tujących powiat staszowski w dyscy-
plinach: zapasy chłopców i dziewcząt, 
łucznictwo oraz karting • utworzenia 
na terenie powiatu Strefy Odkrywa-
nia Wyobraźni i Aktywności ,,SOWA” • 
inwestycji na drogach powiatowych • 
działalności Komisji Oświaty, Wycho-
wania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady 
Powiatu w Staszowie. Na pytania doty-
czące remontów dróg powiatowych, 
odpowiadał Paweł Krakowiak - kierow-
nik Działu Dróg i Mostów w Zarządzie 
Dróg Powiatowych w Staszowie.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Do zaproponowanego porządku obrad, starosta staszowski Józef Żółciak, zgłosił dodatkowo jeden 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu Polityki Zdrowotnej, dotyczącego profilaktyki 

szczepień ochronnych przeciwko grypie”.

Porzeb śp. Andrzeja Semraua odbył się w sobotę 26 września br. Mszę świętą w Sanktuarium św. Jana Pawła II w intencji Zmarłego, odprawiło 8 kapłanów, homilię 
wygłosił ks. kan. Jerzy Sobczyk – proboszcz parafii św. Jakuba w Kotuszowie.

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 września br., w wieku 71 zmarł

śp. 

Andrzej Semrau
Małżonce Krystynie, Córce Izabelli, Synowi Przemysławowi z Rodzinami, 

a także pozostałym członkom Rodziny Zmarłego i Przyjaciołom 
składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Śp. Andrzej Semrau z wykształcenia był polonistą, pracował w charakterze wychowawcy trudnej młodzieży w Zakładach 
Poprawczych w Świeciu nad Wisłą i w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Jako działacz ,,Solidarności 80” represjonowany w czasie stanu wojennego.
Po przyjeździe do Staszowa prowadził działalność gospodarczą.

Czuły na krzywdę innych, przez długie lata wspierał potrzebujące dzieci 
w Polsce i na Ukrainie.

Odszedł wybitny obywatel Staszowa, erudyta i patriota kierujący się w życiu wartościami chrześcijańskimi, człowiek o wy-
jątkowej kulturze osobistej.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie 
oraz pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych Powiatu
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Przed rozpoczęciem zasadniczej części obrad uroczyście pożegnano, odchodzącą na emeryturę 
powiatową lekarz weterynarii Zofię Słomkę. Od lewej: zastępca przewodniczącego Rady Powiatu w 
Staszowie Stanisław Batóg, wicestarosta Leszek Guzal, powiatowy lekarz Weterynarii w Staszowie 

Katarzyna Czech, była powiatowa lekarz wet. Zofia Słomka, przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Rajca 
i wiceprzewodniczący Romuald Zgrzywa.

Wicestarosta staszowski Leszek Guzal odczytał i wręczył akty 
mianowania na stopień nauczyciela mianowanego dla dwojga 

pedagogów: Magdaleny Stemplewskiej z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Grzegorza Poniewierskiego z Zespołu Szkół w Staszowie.

Potrzebę dokonania zmian w budżecie 
powiatu staszowskiego uzasadniła skarbnik 

powiatu Jolanta Piotrowska.

Na interpelacje i zapytania radnych 
odpowiedzi udzielił wicestarosta staszowski 

Leszek Guzal.

Z obrad 23. sesji Rady Powiatu w Staszowie

W przekazanym dr Zofii Słomce pa-
miątkowym grawertonie czytamy: ,,W 
związku z zakończeniem przez Panią 
pracy na stanowiskach: Lekarza WET 
w Stadninie Koni Kurozwęki, w latach: 
1982-1994, Rejonowego Lekarza WET, 
w latach: 1994 – 1999, a także Powia-
towego Lekarza Weterynarii, w latach 
1999 – 2020 oraz przejściem, po 38 la-
tach pracy, na zasłużoną emeryturę, 
w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w 
Staszowie, składamy najserdeczniejsze 
podziękowania za wzorową, pełną za-
angażowania i oddania pracę w służ-
bie weterynaryjnej. Pani wiedza oraz 
umiejętności organizacyjne, a także 
zdolność do przewidywania licznych 

zagrożeń, niewątpliwie przyczyniły 
się każdego roku do ochrony zarówno 
zwierząt gospodarskich, jak i żyjących 
w kompleksach leśnych ziemi staszow-
skiej. Dziękując raz jeszcze za profesjo-
nalną i miłą współpracę, prosimy także 
o przyjęcie życzeń wielu lat w zdrowiu, 
pociechy z najbliższych oraz spełnienia 
wszelkich planów i marzeń”. 

Od 1 sierpnia br. funkcję powiato-
wego lekarza weterynarii, pełni lek. wet. 
Katarzyna Czech, która poprzednio za-
trudniona była na stanowisku starszego 
inspektora ds. ochrony zdrowia zwie-
rząt i zwalczania chorób zakaźnych.

Następnie Magdalenie Stemplew-
skiej z Zespołu Szkół Ekonomicznych 

Podczas posiedzenia, jakie odbyło się w dniu 28 sierpnia br., radni przyjęli 
4 projekty uchwał. Przed rozpoczęciem zasadniczej części posiedzenia, uroczy-
ście pożegnano odchodzącą na emeryturę powiatową lekarz weterynarii Zofię 
Słomkę, a także 2 nauczycielom wręczono akty powołania na stanowiska na-
uczycieli mianowanych. 

i Grzegorzowi Poniewierskiemu z Ze-
społu Szkół w Staszowie wręczono akty 
powołania na stopień nauczyciela mia-
nowanego. 

Zasadniczą część obrad rozpoczęto 
od przyjęcia programu sesji zapropono-
wanego przez przewodniczącego Rady 
Grzegorza Rajcę, stwierdzenia quorum 
i przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia. Następnie przegłosowano 
wszystkie 4 projekty uchwał, które do-
tyczyły:

1. zwolnienia od obowiązku re-
alizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć dyrektora Liceum Ogól-
nokształcącego im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Staszowie, 

2.  zwolnienia od obowiązku re-
alizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkół 
im. Stanisława Staszica w Staszowie, 

3. udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Połaniec, 

4. zmian w budżecie na 2020 rok. 

Przed zamknięciem obrad, w punk-
cie ,,wnioski i oświadczenia radnych”, 
poruszano tematy dotyczące, m.in.: 
planów budowy drugiego odcinka 
obwodnicy Staszowa oraz kolejnych 
odcinków dróg powiatowych w opar-
ciu o Fundusz Dróg Samorządowych, 
przebudowy drogi powiatowej w Woli 
Malkowskiej, pozyskania środków z 
Urzędu Marszałkowskiego na przeciw-
działanie COVID-19, przygotowanie 
szkół ponadpodstawowych do rozpo-
częcia roku szkolnego w dniu 1 wrze-
śnia oraz planowanym działaniom w 
sprawie likwidacji wykluczenia komu-
nikacyjnego. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Na pytania i interpelacje radnych odpowiadał starosta staszowski Józef 
Żółciak. Z prawej: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Romuald Zgrzywa. 

,,Raport o stanie Powiatu Staszowskiego za 2019 
rok”, zreferował starosta staszowski Józef Żółciak.

Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu 

Staszowskiego za 2019 rok, wraz z informacją o 
stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego, 

odczytała skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.

Radni powiatu staszowskiego podczas posiedzenia.

22. posiedzenie Rady Powiatu 
w Staszowie

Absolutorium dla Zarządu Powiatu 
w Staszowie

Posiedzenie prowadził przewod-
niczący Rady Grzegorz Rajca. Do za-
proponowanego porządku sesji nie 
zgłoszono uwag.

Podczas posiedzenia, które od-
było się 30 lipca br., radni przyjęli 11 
projektów uchwał, w  tym 6 projektów 
w  sprawie udzielenia, po 6 tys. zł, po-
mocy finansowej miastom i  gminom 
oraz gminom powiatu staszowskiego 
na utrzymanie gotowości bojowej jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Pozostałe trzy projekty uchwał dotyczy-
ły:
1. zmiany uchwały Nr XX/22/20 Rady 

Powiatu w  Staszowie z  dnia 2 lip-
ca 2020 roku w  sprawie włącze-

nia z  dniem 1 września 2020 roku 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
w  Staszowie do Zespołu Szkół im. 
Stanisława Staszica w Staszowie, 

2. zmian w  Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Powiatu Staszowskiego 
na lata 2020-2027, 

3. zmian w planie wydatków budżeto-
wych na 2020 rok.
W  punkcie wnioski i  oświadczenia 

radnych poruszono sprawy dotyczące, 

m.in.: poprawienia bezpieczeństwa na 
przejściu dla pieszych przy Szkole Pod-
stawowej w Wilkowej, budowy chodni-
ka w  miejscowości Moszyny i  Jurkowi-
ce, pozyskanych przez powiat funduszy 
na pokrycie kosztów związanych z prze-
ciwdziałaniem COVID-19, finansowania 
przebudowy i  zmiany użytkowania 
budynku po byłej komendzie policji 
w Staszowie.

Tekst i foto: Ewelina Walczak

Podczas 21. sesji Rady Powiatu 
w Staszowie, jaka odbyła się w dniu 
14 lipca br., radni przyjęli 4 projekty 
uchwał, w tym najważniejszy, w spra-
wie udzielenia absolutorium dla Za-
rządu Powiatu za 2019 rok.

Do programu sesji, zaproponowane-
go przez przewodniczącego Rady Grze-
gorza Rajcę, starosta staszowski Józef 
Żółciak zgłosił dodatkowo jeden projekt 
uchwały, dotyczący zmian w budżecie 
powiatu. 

Następnie rozpoczęto debatę nad ,,Ra-
portem o stanie Powiatu Staszowskiego 
za 2019 rok”, zakończoną przyjęciem 
uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu w Staszowie wotum zaufania.

Głosowanie projektu uchwały abso-
lutoryjnej, poprzedziło przyjęcie uchwały 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2019 rok. Uchwa-
łę nr 55/2020 VII Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kiel-
cach z dnia 20 kwietnia 2020 roku, w spra-
wie opinii o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Powiatu Staszowskiego za 2019 
rok, wraz z informacją o stanie mienia 
jednostek samorządu terytorialnego i 
objaśnieniami, odczytała skarbnik powia-

tu Jolanta Piotrowska. Następnie wnio-
sek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w 
Staszowie z dnia 18 czerwca 2020 roku, w 
sprawie udzielenia absolutorium Zarzą-
dowi Powiatu w Staszowie, jak również 
uchwałę nr 95/2020 VII Składu Orzeka-

jącego RIO w Kielcach z dnia 30 czerwca 
2020 roku, w sprawie opinii o w/w wnio-
sku, odczytała przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Anna Niziałek. 

Pozytywne opinie, dotyczące udzie-
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lenia Zarządowi Powiatu w Staszowie ab-
solutorium za 2019 rok, wygłosili wszyscy 
przewodniczący Komisji Stałych Rady Po-
wiatu. W świetle zaprezentowanych opi-
nii, uchwałę absolutoryjną podjęto bez 
przewidzianych na tę okoliczność dys-
kusji. Starosta staszowski Józef Żółciak, 
podziękował wszystkim radnym oraz 
współpracownikom, na czele ze skarbnik 
powiatu Jolantą Piotrowską, za współpra-
cę podczas realizacji zadań zapisanych w 
budżecie powiatu w poprzednim roku i 
wspólnie z wicestarostą Leszkiem Guza-
lem, wręczył Pani skarbnik bukiet kwia-
tów.

Poza 3 uchwałami dotyczącymi: wo-
tum zaufania dla Zarządu Powiatu, za-
twierdzenia sprawozdania finansowego 
z wykonania budżetu na 2019 rok oraz 
absolutorium dla Zarządu Powiatu, radni 
przyjęli również projekt uchwały, zgło-
szony przez starostę Józefa Żółciaka, do-
tyczący zmian w budżecie powiatu. Przed 
zamknięciem obrad, w punkcie ,,wnioski i 
oświadczenia radnych”, poruszano tema-
ty dotyczące, m.in.: współpracy z gmina-
mi w zakresie remontów dróg powiato-
wych, finansowania działań zapobiega-
jących COVID-19 oraz bezpieczeństwa na 
przejeździe kolejowym w Koniemłotach. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Starosta staszowski Józef Żółciak, w imieniu własnym i członków Zarządu Powiatu w Staszowie, podziękował 
za udzielone absolutorium. Z prawej: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Romuald Zgrzywa.

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

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

przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Niziałek.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu w Staszowie absolutorium za 2019 rok, 
wygłosił przewodniczący Komisji Infrastruktury, 

Rolnictwa i Promocji Powiatu Zbigniew Bąk.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu w Staszowie absolutorium za 2019 rok, 

wygłosiła przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej i Polityki Prorodzinnej Jolanta Wójtowicz. 

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu w Staszowie absolutorium za 2019 rok, 

wygłosiła przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Anna Kosowicz.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu w Staszowie absolutorium za 2019 rok, 

wygłosił przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania, 
Kultury, Sportu i Turystyki Mariusz Zyngier.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu w Staszowie absolutorium za 2019 rok, 
wygłosił wiceprzewodniczący Komisji Budżetu 

i Rozwoju Gospodarczego Adam Siekierski.
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Na temat kolejnego wsparcia rządowego, wynikającego z pandemii koronawirusa, mówił wojewoda 
świętokrzyski Zbigniew Koniusz, z lewej: Ewa Kopolovets - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 

w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. 

Umowę podpisują, od lewej: skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, wicestarosta Leszek Guzal, starosta 
staszowski Józef Żółciak i wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Z prawej: senator Krzysztof Słoń.

Umowę podpisują, od lewej: skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, wicestarosta Leszek Guzal, starosta 
staszowski Józef Żółciak i wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Z prawej: senator Krzysztof Słoń.

Ponad 4 miliony 230 tysięcy zło-
tych trafi do regionu świętokrzyskie-
go na wsparcie dzieci przebywają-
cych w pieczy zastępczej. W dniu 23 
lipca br. umowy w sprawie przekaza-
nia środków wojewoda Zbigniew Ko-
niusz podpisał z samorządowcami.

Z powyższej kwoty 187 tys. 325 zł 
przypadnie dla powiatu staszowskiego, 
z czego 157 tys. 877 zł stanowią środki 
europejskie, a 29 tys. 448 zł pochodzi z 
budżetu krajowego. Stosowną umowę 
z wojewodą Zbigniewem Koniuszem, 
podpisali: starosta staszowski Józef Żół-
ciak i wicestarosta Leszek Guzal, przy 
kontrasygnacie skarbnik powiatu Jolan-
ty Piotrowskiej. 

Szczegółowe cele projektu „Wspar-
cie dzieci umieszczonych w pieczy za-
stępczej w okresie epidemii COVID-19”, 
realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego ,,Wiedza Edukacja Roz-
wój”, dotyczy dofinansowania zakupu 
wyposażenia do zdalnego nauczania, 
m.in. sprzętu komputerowego i opro-
gramowania, a także środków ochrony 
przed koronawirusem.

W ramach projektu na terenie po-
wiatu staszowskiego, dla dzieci przeby-
wających w rodzinach zastępczych oraz 
w Placówce Opiekuńczo-Wychowaw-
czej w Połańcu, zostanie zakupionych 
57 laptopów z oprogramowaniem oraz 

Wsparcie dla dzieci z rodzin zastępczych

Wsparcie dla DPS

środki ochrony osobistej i do dezynfek-
cji. Dodatkowo do placówki w Połańcu 
trafi nowy telewizor. Termin realizacji 

zadań zapisanych w projekcie upływa z 
dniem 31 sierpnia br. 
Tekst: Jan Mazanka. Foto: Lucjan Piotrowski

W środę 22 sierpnia br., w Świę-
tokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Kielcach, podpisano umowę na 
przekazanie dla Domów Pomocy Spo-
łecznej w Kurozwękach i w Rudkach 
kwoty 51 tys. 386 zł, z tytułu dofinan-
sowania bieżącej działalności DPS z 
przeznaczeniem, m.in. na przyznanie 
gratyfikacji osobom zatrudnionym, 
ze szczególnym uwzględnieniem pra-
cowników narażonych na negatywne 
skutki wystąpienia stanu epidemii wi-
rusa SARS-Cov-2. 

Z powyższej kwoty 36 170 tys. zł tra-
fi do DPS w Kurozwękach a 15 216 zł 
do DPS w Rudkach. Obydwa podmioty 
zapewnią także wkład własny w łącznej 
wysokości 12 tys. 846 zł. Umowę z woje-
wodą świętokrzyskim Zbigniewem Ko-
niuszem podpisali: starosta staszowski 
Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal, 
przy kontrasygnacie skarbnik powiatu 
Jolanty Piotrowskiej. 

Wsparcie, łącznie ponad 1 milion 200 
tysięcy 500 złotych, otrzymało 14 powia-

tów i 2 gminy. Jak powiedział wojewoda 
Zbigniew Koniusz ,,Domy pomocy spo-
łecznej znalazły się w szczególnej strefie 
zagrożenia, ale także w strefie szcze-
gólnej troski rządu o pensjonariuszy. 
Nikt nie ukrywał, że jest to grupa osób 
narażona na skutki COVID-u. Dzisiejsze 
umowy dotyczą pieniędzy na działal-

ność 34 domów w regionie. Są to środki 
przeznaczone zarówno dla pensjona-
riuszy, jak i personelu, który zajmuje się 
podopiecznymi. Termin wydatkowania 
przyznanych środków upływa z dniem 
31 grudnia 2020 roku.

Tekst: Jan Mazanka 
Foto: Lucjan Piotrowski
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Z wizyty zastępcy ambasadora Ukrainy

Jak zwykle, podczas wizyty ukraińskich gości, przed pałacem w Kurozwękach wywieszono flagi narodowe 
Ukrainy i Polski, jak również flagi Unii Europejskiej. 

W dniach 8 i 9 sierpnia br., roboczą 
wizytę w powiecie staszowskim zło-
żył zastępca ambasadora Ukrainy w 
Polsce Volodymyr Bachynsky. Podczas 
spotkania ze starostą staszowskim 
Józefem Żółciakiem i przewodniczą-
cym Rady Powiatu w Staszowie, m.in. 
podsumowano dotychczasową 18-let-
nią współpracę z partnerami powiatu 
staszowskiego na Ukrainie, a także od 
2008 roku, z Ambasadą Ukrainy w Pol-
sce.

Wiceambasador Volodymyr Bachyn-
sky, pierwszą swoją wizytę w powiecie 
staszowskim złożył w lipcu 2008 roku, na 
zaproszenie właściciela Zespołu Pałacowe-
go w Kurozwękach Jana Marcina Popiela, 
w związku z otwarciem, pierwszego w ku-
rozwęckiej historii, labiryntu w kukurydzy, 
z symbolami ,,Euro 2012”. 

W roku następnym (2009), była między 
innymi, organizacja bardzo udanej impre-
zy ,,Dni Ukrainy w Powiecie Staszowskim” 
i ponowna wizyta ambasadora Volo-
dymyra Bachynskyego. W kolejnych la-
tach, w związku ze współpracą Powiatu 
Staszowskiego z Miastem Winnica i na-
wiązanej współpracy z Ambasadą Ukrainy 
w Warszawie, zrealizowano 11 projektów 
biznesowych, historycznych i artystycz-
nych, dofinansowanych z programu 
,,Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży” 
Narodowego Centrum Kultury, a także z 
programu ,,Polska Pomoc Zagraniczna” 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Ze-
brane przez lata współpracy doświadcze-
nia, wykorzystano do napisania i realizacji 
ubiegłorocznego projektu pt. ,,Zasłużeni 
dla Polski”, dofinansowanego z progra-
mu ,,Niepodległa” Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. M.in. z efekta-
mi tego projektu zapoznano ambasadora 
Volodymyra Bachynskyego, który zapro-
ponował współpracę w kierunku promocji 
projektu wśród uczniów szkół na terenie 
Ukrainy, szczególnie Podola, skąd pocho-

Specjalnie na okoliczność wizyty zastępcy ambasadora Ukrainy w Polsce Volodymyra Bachynskyego, w salonie Zespołu Pałacowego w Kurozwękach, przygotowano 
wystawę z projektu ,,Zasłużeni dla Polski” z programu ,,Niepodległa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas spotkania, od lewej: starosta staszowski Józef Żółciak, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie 
Grzegorz Rajca,  zastępca ambasadora Ukrainy w Polsce Volodymyr Bachynsky, naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury i Sportu w Starostwie staszowskim Grzegorz Wójcikowski oraz naczelnik Wydziału Promocji 
i Współpracy Zagranicznej Jan Mazanka.

dzi 10 bohaterów projektu, wybitnych po-
lityków, artystów i naukowców, na czele z: 
Ignacym Janem Paderewskim. Realizacja 
tej inicjatywy, jak też innych propozycji 

dalszej współpracy, zależeć będzie od sy-
tuacji związanej ze stanem epidemicznym 
w obydwu krajach.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Generalska wizyta

Pobyt gen. Krzysz-
tofa Żabickiego i ppłk. 
Pawła Grelewskiego 
– byłego szefa sztabu 
i zastępcy dowódcy 3. 
Sandomierskiego Ba-

talionu Radiotechnicznego, był związany 
z ponad 10-letnią współpracą władz po-
wiatu z tym batalionem. Na przestrzeni 
ostatnich lat, oficerowie i żołnierze bata-
lionu byli częstymi gośćmi na ziemi sta-
szowskiej, m.in. podczas obchodów świąt 
państwowych: 3 Maja i 11 Listopada, a tak-
że podczas obchodów rocznicowych walk 
z okresu powstań narodowych i obydwu 
wojen światowych, jakie miały miejsce na 

W dniu 25 września br., przy okazji wizytacji 3. Sandomierskiego Batalionu 
Radiotechnicznego, szef Zarządu Wojsk Radiotechnicznych gen. bryg. Krzysz-
tof Żabicki wraz z  ppłk. Pawłem  Grelewskim, założyli wizytę w  powiecie sta-
szowskim i  spotkali się, m.in. ze starostą staszowskim Józefem Żółciakiem 
i przewodniczącym Rady Powiatu Grzegorzem Rajcą.

Z okazji 70-lecia wojsk radiotechnicznych oraz 10-lecia współpracy powiatu z 3. Sandomierskim Batalionem 
Radiotechnicznym, starosta staszowski Józef Żółciak wręczył gen. bryg. Krzysztofowi Żabickiemu grawerton 

z gratulacjami i podziękowaniami.

Ppłk Paweł Grelewski z Zarządu Wojsk Radiotechnicznych w Warszawie, były szef 
sztabu i zastępca dowódcy 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego 
otrzymał puchar z herbem powiatu, który wręczył wicestarosta Leszek Guzal. 

Zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Grzegorz Rajca, 
pełniący także funkcję przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie, otrzymał 

pamiątkowy medal 70-lecia Wojsk Radiotechnicznych. Medal otrzymał także wicestarosta Leszek Guzal.

Gen. bryg. Krzysztof Żabicki wręczył staroście staszowskiemu Józefowi Żółciakowi 
pamiątkową szachownicę lotniczą.

Pamiątkowy puchar z godłem narodowym oraz 
herbami województwa świętokrzyskiego i powiatu 

staszowskiego. 
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W Centrum Dowodzenia Komendy Powiatowej PSP w Staszowie, z lewej: komendant powiatowy PSP 
w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz.

O wyposażeniu Komendy i możliwościach reagowania w różnych sytuacjach kryzysowych, gen. bryg. Krzysztofa 
Żabickiego informował  zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Grzegorz Rajca.

Przed Komendą Powiatową PSP w Staszowie, od lewej: wicestarosta Leszek Guzal, gen. bryg. Krzysztof Żabicki, starosta staszowski Józef Żółciak,  
ppłk Paweł Grelewski i bryg. Grzegorz Rajca. cd na str. 12

terenie powiatu. Współpraca Starostwa 
staszowskiego z batalionem sandomier-
skim polegała także na wspólnej realiza-
cji projektów historycznych związanych 
z promocją sił zbrojnych RP. Starosta 
staszowski Józef Żółciak podziękował 
również za współpracę z batalionem w 
zakresie realizacji programu nauczania w 
klasach mundurowych staszowskiego Li-
ceum Ogólnokształcącego. 

W związku z obchodami 70. Rocznicy 
Utworzenia Wojsk Radiotechnicznych, jaka  
przypada w bieżącym roku, gen. Krzysztof 
Żabicki wręczył przedstawicielom władz 
powiatu staszowskiego okolicznościowe 
medale. Jednym z punktów programu 
pobytu gości z Zarządu Wojsk Radiotech-
nicznych w Warszawie, była wizyta w Ko-
mendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej i zapoznanie się z możliwościami 
reagowania w czasie różnych sytuacji kry-
zysowych. Przed odjazdem oficerowie zło-
żyli wizytę w Hucie Szkła Gospodarczego 
i osobiście podziękowali prezesowi Tade-
uszowi Wrześniakowi za wyprodukowanie 
i  ufundowanie pucharów z okazji 70 rocz-
nicy Wojsk Radiotechnicznych. Ostatnim 
punktem pobytu gości z Zarządu Wojsk 
Radiotechnicznych, była wizyta w Ze-
spole Pałacowym w Kurozwękach, gdzie 
o historii tego miejsca, a także aktualnie 
prowadzonych inwestycjach, opowiedział 
właściciel Michał Popiel de Boisgelin.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Po halach produkcyjnych gen. bryg. Krzysztofa Żabickiego i ppłk. Pawła Grelewskiego, oprowadzał prezes Tadeusz Wrześniak.

Gen. bryg. Krzysztof Żabicki wręczył prezesowi Tadeuszowi Wrześniakowi figurę 
Ikara  - symbol lotnictwa, w podziękowaniu za wsparcie obchodów 70-lecia Wojsk 

Radiotechnicznych.

 Medal 70-lecia Wojsk Radiotechnicznych otrzymał również  
gł. spec. Mieczysław Madej. Zwiedzanie Huty Szkła Gospodarczego rozpoczęto od zakładowego muzeum.

Prezes Tadeusz Wrześniak otrzymał także pamiątkowy medal 70-lecia Wojsk 
Radiotechnicznych.
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Główne tegoroczne obchody święta policji w Kielcach, odbyły się w środę 22 lipca br. Po wciągnięciu na maszt flagi państwowej odegrano hymn Polski. 

Osoby odznaczone medalem ,,Za zasługi dla Policji”, od lewej: komendant 
powiatowy PSP w Sandomierzu st. kpt. Piotr Krytusa, nauczycielka z Zespołu 

Szkół im. Stanisława Staszica we Włoszczowie Sylwia Pura-Maciejczyk i starosta 
staszowski Józef Żółciak.

Wśród uhonorowanych ,,Medalem 100-lecia utworzenia Policji Państwowej”, był 
komendant wojewódzki policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dzierżak.

Komendant wojewódzki policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dzierżak odznacza 
starostę staszowskiego Józefa Żółciaka medalem ,,Za zasługi dla Policji”.

Od lewej: komendant wojewódzki policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dzierżak, 
wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz i pierwszy zastępca komendanta 

wojewódzkiego insp. Jarosław Tokarczyk.

Wojewódzkie Święto Policji w Kielcach 22 lipca br.
Fotorelacja
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Zostań żołnierzem 
Na staszowskim Rynku, w poniedziałek 3 sierpnia br., w czasie rozpoczęcia akcji promocyjnej ,,Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, przemawia szef Wojewódzkiego 

Sztabu Wojskowego w Kielcach płk Jarosław Molisak. 

O znaczeniu służby wojskowej dla bezpieczeństwa kraju mówił 
starosta staszowski Józef Żółciak. Z lewej: szef Wojewódzkiego 

Sztabu Wojskowego w Kielcach płk Jarosław Molisak, szef Wydziału 
Mobilizacji i Uzupełnień ppłk Mirosław Wolski.

Dowódca 102 Batalionu Lekkiej Piechoty w Sandomierzu ppłk Arkadiusz 
Nenutil prezentuje staroście staszowskiemu Józefowi Żółciakowi wyposażenie 
żołnierza wojsk lądowych, obok zastępca burmistrza Staszowa dr Ewa Kondek 

i szeregowy WOT.
Żołnierze 102 Batalionu Lekkiej Piechoty w Sandomierzu odpowiadają na 

pytania uczniów klasy wojskowej staszowskiego LO.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony 
Narodowej na terenie całego kraju re-
alizowany jest kolejny etap kampanii 
,,Zostań żołnierzem Rzeczypospoli-
tej”.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w 
Sandomierzu, prowadzoną na swoim te-
renie kampanię, zaplanowała w dniach 
od 3 do 9 sierpnia br. W prowadzeniu 
akcji informacyjnej WKU Sandomierz 
wspierają: 3. Sandomierski Batalion 
Radiotechniczny, 102 Batalion Lekkiej 
Piechoty z Sandomierza oraz podcho-
rążowie Wojskowej Akademii Technicz-
nej w Warszawie i Akademii Wojsk Lą-
dowych we Wrocławiu. Rozpoczęto od 
Staszowa, gdzie na miejscowym Rynku, 
w poniedziałek 3 sierpnia br., w punk-
cie mobilnego zespołu rekrutacyjnego 
można było uzyskać wszelkie informacje 
o możliwościach pełnienia: zawodowej 
służby wojskowej oraz służby przygo-
towawczej, terytorialnej i kandydackiej. 
W inauguracji akcji uczestniczyli, m.in.: 
szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowe-
go w Kielcach płk Jarosław Molisak, szef 
Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień ppłk 
Mirosław Wolski, komendant Wojskowej 

Komedy Uzupełnień w San-
domierzu ppłk Artur Gołę-
biowski, szef Wydziału Rekru-
tacji mjr Wiesław Turczyniak, 
dowódca 102 Batalionu Lek-
kiej Piechoty w Sandomierzu 
ppłk Arkadiusz Nenutil, a tak-
że starosta staszowski Józef 
Żółciak, burmistrz miasta i 
gminy Staszów Leszek Kopeć 
i zastępca burmistrza dr Ewa 
Kondek. 

Osoby chcące związać 
swoją przyszłość z wojskiem, 
informowano nie tylko o za-
sadach rekrutacji i naboru 
oraz pełnienia służby, ale tak-
że o korzyściach płynących z 
wyboru zawodu wojskowego, cieszące-
go się od wielu lat uznaniem społeczeń-
stwa.

W najbliższych dniach mobilny ze-
spół rekrutacyjny przemieści się do: 
Sandomierza, Opatowa, Ostrowca Świę-

tokrzyskiego, Połańca i powrotem do 
Sandomierza, gdzie 8 i 9 sierpnia, na Bul-
warze im. Józefa Piłsudskiego, zakończy 
obecnie rozpoczętą kampanię promo-
cyjną ,,Zostań Żołnierzem RP”. 

Tekst i foto: Jan Mazanka 
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Staszowskie uroczystości upamiętnienia 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęto na starym 
cmentarzu przy mogile zbiorowej 31 żołnierzy polskich poległych w kampanii wrześniowej. Modlitwę za 

poległych odmówił ks. kan. Szczepan Janas.

Kwiaty składa delegacja powiatu staszowskiego: starosta 
Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal i radny Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak. 

Kwiaty składa delegacja miasta i 
gminy Staszów: burmistrz Leszek 

Kopeć i zastępca burmistrza  
dr Ewa Kondek

Kwiaty przy obelisku na Czerwonym Krzyżu składają: starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta 
Leszek Guzal, zastępca burmistrza Staszowa dr Ewa Kondek i burmistrz Leszek Kopeć. 

Kwiaty składa delegacja staszowskiego Liceum i Związku 
Strzeleckiego ,,Strzelec”: dyr. Anna Karasińska, Marek Morawski 

i Edward Drózd. Warty honorowe zaciągnęli uczniowie klas 
wojskowych staszowskiego Liceum.

Znicze przy mogile ppor. rez. Stanisława Mola zapalili, od 
lewej: radny Sejmiku Województwa świętokrzyskiego Paweł 
Krakowiak, burmistrz Staszowa Leszek Kopeć, wicestarosta 
Leszek Guzal, starosta staszowski Józef Żółciak i zastępca 

burmistrza dr Ewa Kondek.

Władze samorządowe powiatu 
staszowskiego oraz miasta i gminy 
Staszów, 81. rocznicę wybuchu II woj-
ny światowej, uczcili złożeniem kwia-
tów w miejscach pamięci narodowej, 
przed pomnikiem żołnierzy polskich 
na zbiorowej mogile żołnierzy wrze-
śnia spoczywających na staszowskim 
cmentarzu, a także przed obeliskiem 
na Czerwonym Krzyżu, ustawionym w 
osieckim lesie, w pobliżu największego 
miejsca straceń na ziemi staszowskiej.

1 września o godz. 11:00, delegacje 
samorządowców, na czele ze starostą sta-
szowskim Józefem Żółciakiem, wicestaro-
stą Leszkiem Guzalem, burmistrzem mia-
sta i gminy Staszów Leszkiem Kopciem, 
zastępcą burmistrza dr Ewą Kondek, dy-
rektor staszowskiego LO Anną Karasińską, 
jak co roku, upamiętnili kolejną rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. 

Uroczystość na staszowskim cmen-
tarzu, przy zbiorowej mogile żołnierzy 
wojny obronnej 1939 roku rozpoczął, 
przypomnieniem historii tego miejsca 
dr Dariusz Kubalski – dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Staszowie. Oko-
licznościowe przemówienia wygłosili: 
starosta staszowski Józef Żółciak i bur-
mistrz Staszowa Leszek Kopeć. Modlitwę 

Dla uczczenia ofiar II wojny światowej
za poległych i pomordowanych zmó-
wił proboszcz parafii św. Bartłomieja w 
Staszowie ks. kan. Stefan Janas. Następ-
nie złożono kwiaty przy mogile zmarłe-
go z ran ppor. rez. Stanisława Mola z 75 
pułku piechoty. 

Kwiaty złożono także przed obeliskiem 
na Czerwonym Krzyżu, ustawionym w le-
sie, w połowie drogi ze Staszowa do Osie-
ka, obok miejsca gdzie hitlerowcy rozstrze-
lali co najmniej 1300 osób, w tym około 
900 jeńców radzieckich i 400 Polaków. Jest 

to największe miejsce masowych straceń 
na ziemi staszowskiej i jedno z najwięk-
szych w województwie świętokrzyskim. 
Ofiarami byli, m.in. polscy więźniowie z 
sandomierskiego zamku, podejrzani o 
udział w partyzantce oraz Żydzi, a także 
jeńcy radzieccy dowożeni tu ze stalagów 
utworzonych w koszarach: II pułku pie-
choty w Sandomierzu, a także na kielec-
kiej Bukówce oraz z obozu jenieckiego na 
Świętym Krzyżu. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Dwa i pół miesiąca przed terminem

Wstęgę otwarcia mostu przecinają, od lewej: kierownik Działu Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie, radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, kierownik budowy Marcin Kobos – SALTOR s.c., burmistrz 

miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz, przewodnicząca Rady Miejskiej Szydłowa Katarzyna Skuza i starosta staszowski Józef Żółciak.

Długość mostu wynosi 14 m, szerokość całkowita 9,4 m, jezdnia o nawierzchni bitumicznej ma szerokość 6 m. 

Przy okazji omówiono możliwości przedłużenia chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego w Szydłowie, wzdłuż drogi 
powiatowej Szydłów – Gacki.

W dniu 15 lipca br., oddano 
do użytku nowo wybudowany 
most przez rzekę Radnia z dro-
gami dojazdowymi w Solcu Sta-
rym, w ciągu drogi powiatowej 
nr 0032T. 

Umowa na wykonanie dzieła, 
została podpisana przez Zarząd 
Dróg Powiatowych w Staszowie 
ze Spółką Cywilną ,,Saltor” z Kielc, 
w dniu 28 listopada 2019 roku. 
Wartość robót to: 1 mln 147 tys. zł, 
kwota dofinansowania z Funduszu 
Dróg Samorządowych wyniosła 
555 tys. zł, tj. 48% wysokości kosz-
tów. Wkład własny, w wysokości 
592 tys. 310 zł, pokryły solidarnie 
po 50% samorządy: powiat sta-
szowski oraz miasto i gmina Szy-
dłów.

Poprzedni, drewniany obiekt 
został całkowicie rozebrany. Nowy 
most, o konstrukcji betonowej, 
posiada prostą i estetyczną formę 
architektoniczną. Konstrukcję no-
śną jednoprzęsłowego obiektu, 
stanowi monolityczna rama żel-
betowa ze skrzydłami bocznymi, 
usytuowanymi równolegle do dro-
gi. Długość mostu wynosi 14 m, 
szerokość całkowita 9,4 m, jezdnia 
o nawierzchni bitumicznej ma sze-
rokość 6 m. Termin zakończenia 
budowy mostu, ustalony na 30 
września br., został skrócony o 2 i 
pół miesiąca.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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O inwestycjach 
na drogach powiatowych

W Bogorii, podczas odbioru prac na drodze powiatowej nr 0780T, od lewej: wykonawca prezes 
,,DARBUDU” Adam Darowski, radna powiatu staszowskiego Anna Niziałek, naczelnik Wydziału Administracji 

Architektoniczno-Budowlanej w Starostwie staszowskim Grażyna Włodarczyk, wójt gminy Bogoria Marcin 
Adamczyk i starosta staszowski Józef Żółciak.

Odbiór inwestycji w miejscowości Budziska w gminie Łubnice.

Długość przebudowanego odcinka drogi powiatowej 0780T Pierzchnica - 
Raków – Bogoria wynosi 995 m.

Długość przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 0823T Łubnice – Budziska 
wynosi 892 m.

W dniu 31 lipca br., dokonano 
odbioru dwóch inwestycji:

1. Przebudowy odcinka o długo-
ści 0,995 km na drodze drogi powia-
towej nr 0780T Pierzchnica - Raków 
- Bogoria - Nowa Wieś w m. Bogoria, 
wartość inwestycji 507 241,55 zł, do-
finansowanie z budżetu państwa w 
ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych 253 620,00 zł, udział Gminy 
Bogoria 126 811,00 zł. udział powiatu  
126 810,55 zł.

Zakres prac obejmował wykonanie 
nawierzchni z betonu asfaltowego, po-
bocza twardego przeznaczonego dla 
ruchu pieszych, renowacji odwodnie-
nia, a także wykonanie oznakowania 
pionowego i poziomego.

2. Przebudowa odcinka o dłu-
gości 0,892 km, drogi powiatowej nr 
0823T Łubnice – Budziska w m. Budzi-
ska, wartość inwestycji 548 307,56 zł. 
dofinansowanie z budżetu państwa 
w ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych 274 153,00 zł, udział Gminy 
Łubnice 137 077,00 zł. udział powiatu  
137 077,56 zł.

Zakres prac obejmował wykonanie 
nawierzchni z betonu asfaltowego, 
pobocza wzmocnionego materiałem 
kamiennym, renowacji odwodnienia, a 
także wykonanie oznakowania piono-
wego i poziomego oraz wykonanie pe-
ronów przy miejscach zatrzymywania 
się komunikacji zbiorowej.

Wykonawcą ww. dwóch zadań, o 
łącznej długości 1,887 km i wartości  
1 055 549,11 zł, był Zakład Remontowo 
– Budowlany „DARBUD” Darowski Adam, 
Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany. 

Tekst: Adam Jur
Foto: Paulina Majczak
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O inwestycjach 
na drogach powiatowych

W odbiorze przebudowanych dwóch odcinków dróg powiatowych uczestniczyli, m.in.: prezes ,,DARBUDU” Adam Darowski, burmistrz Osieka Rafał Łysiak, 
starosta staszowski Józef Żółciak, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, radny miasta i gminy Osiek Piotr Baran i dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś.

Korzystając z okazji, omówiono palny dalszych inwestycji na drogach 
powiatowych na terenie miasta i gminy Osiek.

Wartość inwestycji to: 282 tys. 871 zł, z czego 50% dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych.

Łączna długość przebudowanych dwóch odcinków wyniosła 670 m.

W  dniu 3 sierpnia br., dokonano 
odbioru kolejnej inwestycji drogowej 
tj. przebudowy odcinka na drodze po-
wiatowej nr 0816T Strużki - Szwagrów 
o długości 430 m oraz odcinka drogi po-
wiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów 
– Niekurza, o  długości 240 m. Łączna 
długość przebudowanych odcinków to 
670 m. Wartość inwestycji wyniosła 282 
tys. 871 zł, z czego 50% tj. 141 tys. 435 zł, 
dofinansowano z budżetu państwa w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych. 
Natomiast udział powiatu staszowskiego 
oraz miasta i gminy Osiek, wyniósł soli-
darnie po 70 tys. 718 zł. 

Zakres prac obejmował wykonanie 
nawierzchni z betonu asfaltowego, po-
bocza twardego przeznaczonego dla 
ruchu pieszych, renowacji odwodnie-

nia, a  także wykonanie oznakowania 
pionowego i  poziomego. Wykonawcą 
zadania był Zakład Remontowo–Bu-
dowlany „DARBUD” Darowski Adam 
z Kłody. 

Tekst: Adam Jur
Foto: Jan Mazanka
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Wyremontowano kolejny odcinek drogi powiatowej

W czasie odbioru przebudowy drogi, od lewej: wiceprezes PRD Staszów Sp. z o.o. Wojciech Szyszkowski, prezes Rafał Szyszkowski, wójt gminy Rytwiany Grzegorz 
Forkasiewicz, główny specjalista w ZDP Agnieszka Gajda, starosta staszowski Józef Żółciak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, radny 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, kierownik Działu Dróg i Mostów w ZDP Paweł Krakowiak, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca, 
wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

W odbiorze drogi powiatowej w Sichowie Małym uczestniczył również wiceprzewodniczący Rady Powiatu w 
Staszowie Stanisław Batóg, z prawej: radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak.

Koszt inwestycji w połowie dofinansowanej z Funduszu Dróg 
Samorządowych wyniósł 710 tys. 266 zł.Przebudowano 835 m drogi powiatowej nr 835 w Sichowie Małym.

W dniu 11 września br., odebrano 
realizację przebudowy drogi powiato-
wej nr 835 T o długości 835 m w Sicho-
wie Małym. Wartość inwestycji wyniosła  
710 tys. 266 zł, z czego z Funduszu Dróg 
Samorządowych pochodziło 50% tj.  
331 tys. 500 zł. Drugą połowę kosztów 
pokryły solidarnie, po 189 tys. 383 zł: 
Powiat Staszowski oraz Gmina Rytwia-
ny. Zakres robót obejmował: odbudowę 
nawierzchni drogi, budowę na całej dłu-
gości chodnika o szerokości 2 m, budo-
wę odwodnienia, tj. rowów otwartych i 
krytych, a także wykonanie oznaczenia 
poziomego. Zadanie zrealizowało Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych Staszów 
Sp. z o.o. na podstawie umowy podpi-
sanej w Starostwie staszowskim w dniu  
28 listopada 2019 roku.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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W  czwartek, 24 września br., ofi-
cjalnie zakończono inwestycję „Prze-
budowa DW 757 na odcinku Sielec 
– Grzybów”. Wykonawcą robót była 
firma DYLMEX-Inwestycje Sp.k. W  ra-
mach inwestycji wyremontowano 
łącznie 2 kilometry 320 metrów drogi 
wojewódzkiej numer 757. Wartość za-
dania to: 3 mln 240 tys. zł.

Zakres wykonanych prac obejmował: 
remont istniejącej nawierzchni poprzez 
frezowanie oraz ułożenie warstwy ście-
ralnej, wiążącej i  przeciwspękaniowej, 
budowę ścieżki rowerowej z  możliwo-
ścią ruchu pieszych - strona prawa, uzu-
pełnienie poboczy destruktem asfalto-
wym z  frezowania nawierzchni - strona 
lewa, przebudowę zjazdów oraz skrzy-
żowań z drogami bocznymi, odmulenie 
rowów drogowych, budowę elementów 
odwodnienia pasa drogowego, odmule-
nie i  przebudowa istniejących kolekto-
rów kanalizacji deszczowej, wykonanie 
zatok postojowych. 

W oficjalnym oddaniu drogi do użyt-
ku uczestniczyły władze wojewódzkie 
powiatowe oraz gminne. Województwo 

Kolejny etap przebudowy 
drogi wojewódzkiej 757 zakończony!

Wykonano remont 
pobocza w Grzybowie

Po oficjalnym oddaniu etapu II, przebudowy DW 757.

Po jednej stronie drogi ścieżka rowerowa z możliwością ruchu pieszych. 

W czasie odbioru zadania, od lewej: przedstawiciel wykonawcy 
Piotr Sagan, wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk, starosta 
staszowski Józef Żółciak, kierownik Działu Dróg i Mostów w 
Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie Paweł Krakowiak i 

wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

Długość wyremontowanego pobocza 
w ciągu drogi powiatowej nr 0713T 
Haliszka – Grzybów w miejscowości 

Grzybów, wynosi 490 m.

świętokrzyskie reprezen-
towali: Tomasz Jamka 
członek Zarządu  woje-
wództwa oraz Damian 
Urbanowski Dyrektor 
Świętokrzyskiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach wraz z pracow-
nikami. Za znaczącą inwe-
stycję dla powiatu, podzię-
kował starosta staszowski 
Józef Żółciak, podkreśla-
jąc również konieczność 
realizacji podobnych za-
dań na innych odcinkach 
dróg wojewódzkich. Za wykonanie re-
montu podziękowali również: burmistrz 
Staszowa Leszek Kopeć oraz radni sejmi-
ku województwa: Marek Strzała i  Paweł 
Krakowiak. Dyrektor Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian 

Urbanowski, poinformował o  podpisa-
niu umowy z  wykonawcą, o  wartości  
1 mln 700 tys. zł, na realizację przebudowy 
kolejnego odcinka remontowanej drogi, 
do wiaduktu za Biurem ,,Siarkopolu”.  

Tekst i foto: Paulina Majczak

Zakończyła się realizacja zadania 
„Remont pobocza w ciągu drogi po-
wiatowej nr 0713T Haliszka – Grzy-
bów w miejscowości Grzybów o dłu-
gości 490 m”. 

W dniu 29 września br., dokonano 
odbioru robót. Wykonawcą zadania była 
firma Usługi Transportowo-Drogowe 
Marian Sagan. Wartość prac wyniosła  
20 tys. 873 zł. Koszty remontu zostały po-
kryty ze środków budżetu sołeckiego so-
łectwa Grzybów. Mieszkańcy zdecydo-
wali o przeznaczeniu funduszy właśnie 
na remont pobocza. 

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Zakończono kolejną inwestycję na drogach powiatowych

W podpisaniu umowy wzięli udział od prawej: wicestarosta staszowski Leszek Guzal, starosta staszowski Józef Żółciak, główna księgowa ZDP Beata Kondek, dyrektor 
ZDP Mirosław Bernyś, prezes Rafał Szyszkowski oraz wiceprezes Wojciech Szyszkowski.

Po zakończeniu posiedzenia, starostowie powiatu przekazali środki ochrony osobistej dla Komend 
Powiatowych PSP i Policji. Dla każdej komendy przypadło: 2500 szt. maseczek, 20 kombinezonów, 8 przyłbic, 

63 l płynu do dezynfekcji rąk i 15 l płynu do dezynfekcji powierzchni.

Obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

W dniu 7 września br. w Starostwie 
Powiatowym w Staszowie podpisano 
umowę na wykonanie zadania „Prze-
budowa odcinka drogi powiatowej nr 
07870T Raków – Bogoria – Nowa Wieś 
w miejscowości Moszyny, polegająca 
na wykonaniu pobocza z betonu as-
faltowego”. 

Wykonawcą inwestycji było Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych Sp. z 

o.o. ze Staszowa. Umowę na realizację 
zadania podpisali: dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Staszowie Mi-
rosław Bernyś, główna księgowa ZDP 
Beata Kondek, a ze strony wykonawcy 
prezes Zarządu PRD Rafał Szyszkowski 
oraz wiceprezes Wojciech Szyszkowski. 
Wykonanie zadania obejmuje: frezo-
wanie, podbudowę kruszywem war-
stwy dolnej, wyrównanie podbudowy 

mieszanką mineralno-bitumiczną, wy-
konanie nawierzchni z betonu asfalto-
wego oraz oznakowania poziomego 
jezdni. Wartość zadania realizowane-
go wspólnie przez Powiat Staszowski 
oraz Gminę Bogoria wyniosła 134 tys. 
596 zł. Termin zakończenia inwestycji 
ustalony na 30 września br. został do-
trzymany.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Aktualna sytuacja epidemiczna 
oraz przygotowania do działań w razie 
ewentualnego wystąpienia drugiej fali 
zachorowań na COVID-19, to główne 
tematy posiedzenia członków Powiato-
wego Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go, jakie w dniu 26 sierpnia br. odbyło 
się w Starostwie staszowskim.

Posiedzenie otworzył i  prowadził szef 
Zespołu starosta staszowski Józef Żółciak. 
Po otwarciu spotkania, informacje doty-
czące stanu epidemicznego na terenie 
powiatu przedstawili: państwowy powia-
towy inspektor sanitarny Bożena Głaz i dy-
rektor staszowskiego szpitala Paweł Wojta-
sik. W  nawiązaniu do wiedeokonferencji, 
jaka odbyła się z wojewódzkim kuratorem 
oświaty Kazimierzem Mądzikiem dzień 
wcześniej, tj. 25 sierpnia, inspektor Bożena 
Głaz poinformowała o  działaniach, jakie 
winny być podjęte w  przypadku podej-
rzeń o zachorowaniach w szkołach. Z ko-
lei dyr. szpitala Paweł Wojtasik, w związku 
z  nadchodzącym sezonem grypowym, 
zawnioskował o wypracowanie i wprowa-
dzenie procedur, które ochroniłyby szpi-
tal przed problemami, głównie Szpitalny 
Oddział Ratunkowy, jakie mogą wyniknąć 
z  nadmiernej liczby pacjentów z  terenu 
gmin, które powinny przede wszystkim 
być leczone w Samodzielnych Publicznych 
Zespołach Opieki Zdrowotnej. W  trakcie 
dyskusji na ten temat wypowiadali się 
m.in., burmistrzowie i wójtowie wszystkich 
8 gmin powiatu staszowskiego.

W związku z rozpoczynającym się, od 
1 września br. nowego roku szkolnego, 

o  stanie przygotowań szkół i  placówek 
oświatowych, poinformowali: naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Grze-
gorz Wójcikowski, dyrektor staszowskiego 
LO Anna Karasińska, dyrektor Zespołu 
Szkół Izydor Grabowski, dyrektor Zespo-
łu Szkół Ekonomicznych Jan Ungeheuer, 
dyrektor Zespołu Szkół w  Połańcu Stani-
sław Rogala i  dyr. Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej Anna Kaczmarczyk. 
O  swoich przygotowaniach mówili także: 
dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych 
w Bogorii Anna Niziałek i kierownik kształ-
cenia praktycznego Bogusław Kowalcze 
z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczych w  Sichowie Dużym. Poruszono, 
m.in. zagadnienia dotyczące: wprowadze-
nia procedur postępowania, wyznaczenia 

stref izolacyjnych oraz izolatek w wypadku 
podejrzenia o zachorowania na COVID-19 
oraz dezynfekcyjnego ozonowania książek 
w bibliotekach szkolnych. Przedyskutowa-
no także problemy wynikające z  dowo-
zu uczniów, jak również z  wprowadzenia 
niewielkich zmian w  harmonogramie roz-
poczęcia zajęć, co uczyniono w celu unik-
nięcia nadmiernego kumulowania dużej 
liczby uczniów w  jednym czasie. Dyrekto-
rzy, oceniając przygotowanie placówek do 
rozpoczęcia nauczania, m.in. podziękowali 
władzom powiatu za wyposażenie szkół 
w  podstawowe środki ochrony osobistej, 
jak: maseczki, przyłbice, kombinezony oraz 
płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W zamówieniu znalazło się, m.in. 2 tys. 
kombinezonów ochronnych.

Ponadto do LO w Staszowie przekazano 500 szt. 
maseczek.

Zespół Szkół w Staszowie otrzymał 500 szt. maseczek. 
Ponadto szkoła posiada wystarczającą ilość płynów 

do dezynfekcji rąk i powierzchni otrzymanych z 
poprzedniej dostawy oraz z innych źródeł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie 
otrzymała: 70 litrów płynu do dezynfekcji rąk, 100 
litrów płynu do dezynfekcji powierzchni oraz 1000 

szt. maseczek.

Płyny do dezynfekcji rąk w magazynie powiatu 
staszowskiego.

Liceum Ogólnokształcące w Staszowie otrzymało: 
130 litrów płynu do dezynfekcji rąk i 100 litrów 

płynu do dezynfekcji powierzchni.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie otrzymał: 
50 litrów płynu do dezynfekcji rąk, 100 litrów płynu 

do dezynfekcji powierzchni, 600 szt. maseczek  
i 30 szt. przyłbic.

Zespół Szkół w Połańcu otrzymał: 300 szt. maseczek, 
30 przyłbic, 50 litrów płynu do dezynfekcji rąk  
i 100 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni.

Wsparcie z województwa na walkę z COVID-19
Zrealizowano projekt pn. ,,Zwal-

czanie i przeciwdziałanie rozprze-
strzenianiu się epidemii COVID-19 w 
powiecie staszowskim”, którego cał-
kowita wartość wynosiła 1 mln 915 
tys. 360 zł, z czego 85% środków, tj. 
1 mln 627 tys. 977 zł pochodziło z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata: 2014-2020. Pozostałe 
15%, w kwocie 287 tys. 383 zł zapew-
nił powiat staszowski. 

Umowę o dofinansowanie projektu z 
władzami województwa świętokrzyskie-
go starostowie powiatu staszowskiego 
podpisali w dniu 28 maja br. W miesią-
cach czerwcu, lipcu i sierpniu br., Wy-
dział Inwestycji i Zamówień Publicznych 
w Starostwie staszowskim na stronie 
www powiatu, zamieścił postępowanie 
na dostawę środków ochrony osobistej 
i drobnego wyposażenia na przeciw-
działanie pandemii koronawirusa: płynu 
do dezynfekcji rąk, płynu do dezynfekcji 
powierzchni, rękawiczek ochronnych, 
maseczek chirurgicznych, maseczek 
ochronnych z filtrem, przyłbic, fartu-
chów ochronnych, kombinezonów 
ochronnych, ochraniaczy obuwia, ter-
mometrów, lamp przepływowych anty-
bakteryjnych.

Pierwsze dostawy ww. asortymen-
tu otrzymano na początku czerwca br. 
Ostatnią dostawę: rękawic ochronnych, 
fartuchów i maseczek z filtrem, odebra-
no w połowie września br. Ze względu na 
rozpoczynający się 1 września rok szkol-
ny, w pierwszej kolejności do szkół po-
nadpodstawowych, prowadzonych przez 
powiat staszowski, przekazano: 2 tys. 900 
szt. maseczek, 300 litrów płynu do dezyn-
fekcji rąk i 400 litrów płynu do dezynfekcji 
podłogi. 

W dalszej kolejności środki ochro-
ny indywidualnej otrzymali pozostali 
beneficjenci projektu, którymi są: sta-
szowski szpital, Starostwo Powiatowe w 
Staszowie, Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna w Staszowie, Komenda Po-
wiatowa Policji, Komenda Powiatowa PSP, 
PCPR w Staszowie, PŚDS w Kurozwękach, 
MGSPZOZ Staszów, MGZPZOZ w Osieku, 
Przychodnia Rodzinna w Staszowie, Przy-
chodnia Rodzinna w Jurkowicach, NZOZ 
,,Auxilium” w Bogorii, NZOZ w Łubnicach, 
SGOZ w Oleśnicy oraz SPZOZ w: Szydło-
wie, Rytwianach i Połańcu. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W sprawie kolejnych działań antycovidowych

W konferencji uczestniczyli starostowie powiatów województwa 
świętokrzyskiego.

Starosta staszowski Józef Żółciak poinformował 
o stanie realizacji projektów antycovidowych na 

terenie powiatu staszowskiego.

W dniu 9 września br., odbyła się 
wideokonferencja wicemarszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego Renaty 
Janik ze starostami powiatów, w spra-
wie dodatkowych środków z funduszy 
unijnych na wsparcie projektów anty-
covidowych. 

Dodatkowe środki mają być przezna-
czone na sfinansowanie mieszkańcom 
województwa szczepień przeciwko gry-
pie. Powiat staszowski zamierza przystą-
pić do projektu. Starosta staszowski Józef 
Żółciak przesłał do burmistrzów i wójtów 
z terenu powiatu pismo z prośbą o po-
danie liczby osób, które zdecydują się na 
szczepienia, co umożliwi dalsze planowa-
nie oraz realizację całej akcji. Założenia 
projektu uczestnikom wideokonferencji 
przedstawili: wicemarszałek Renata Ja-
nik, dyrektor Departamentu Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Katarzyna Kubicka oraz zastępca dyrek-
tora Artur Potaczała.

W wideokonferencji wzięli udział sta-
rostowie powiatów, w tym starosta sta-
szowski Józef Żółciak, który wyraził opinię 
na temat propozycji realizacji działania 
na terenie powiatu staszowskiego oraz 
poinformował o stopniu zaawansowania 
realizacji dotychczasowych projektów, 

których celem jest podniesie-
nie bezpieczeństwa mieszkań-
ców powiatu w związku z epi-
demią COVID – 19. W spotkaniu 
uczestniczyli także: wicestaro-
sta staszowski Leszek Guzal, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Zamówień Publicznych Mag-
dalena Fila oraz naczelnik Wy-
działu Spraw Obywatelskich i 
Zarządzania Kryzysowego Ry-
szard Stachura. 

Obecnie trwa realizacja projektu pn. 
,,Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprze-
strzenianiu się epidemii COVID-19 w 
powiecie staszowskim”, polegającego na 
zakupie sprzętu ochronnego i materia-
łów dezynfekcyjnych, m.in. dla: szpitala, 
placówek medycznych, służb munduro-
wych, pracowników administracji. Całko-
wita wartość projektu wynosi 1 mln 915 
tys. 360 zł, z czego 85% środków, tj. 1 mln 
627 tys. 977 zł pochodzi z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, pozostałe 15%, 
w kwocie 287 tys. 383 zł zapewnił powiat 
staszowski. 

Tekst i foto: Paulina Majczak

W czasie epidemii COVID-19 warto zaszczepić się przeciw grypie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie 

przypomina i informuje, że zbliża się okres zwiększonych zacho-
rowań na grypę, który jak pokazują dane PZH ma miejsce od 
końca września do marca roku następnego. Według ekspertów 
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy szczepienie jest 
jedną z metod skutecznego zabezpieczenia się przed powikła-
niami pogrypowymi. Immunizacja polega na wprowadzeniu 
do organizmu człowieka antygenu wirusa, który ma za zadanie 
nauczyć układ odpornościowy, jak bronić się przed patogenem 
poprzez wytwarzanie przeciwciał. Każdego roku ustalany jest 
skład szczepionki, który jest dostosowany do sytuacji epidemio-
logicznej. Od kilku lat dostępne są na rynku szczepionki cztero-
walentne, które zapewniają ochronę przed 4 szczepami wirusa 
grypy – dwoma typu A i dwoma typu B. Dodatkowo, jeśli infekcja 
wystąpi pomimo szczepienia, szczepienie łagodzi jej przebieg, 
ale przede wszystkim chroni przed groźnymi powikłaniami po-
grypowymi. Sczepienia zalecane są szczególnie pracownikom 
ochrony zdrowia, seniorom, kobietom w ciąży i osobom cier-
piącym na choroby przewlekłe (w tym cukrzycę i choroby ser-
cowo-naczyniowe). W tym roku każdy powinien skorzystać 
z możliwości zaszczepienia się przeciwko grypie z powodu 
trwającej pandemii koronawirusa. Jesień tego roku oznacza 
zbiegnięcie się sezonu grypowego z drugą falą zachorowań na 
COVID – 19, ale także z czasem przeziębień i zachorowań na in-
fekcje grypopodobne. Choroby te dają bardzo podobne objawy 
(informacja do pobrania). Szczepionkę przeciw grypie można za-
aplikować przez cały sezon szczepień, trwający od września do 
grudnia, jednak eksperci zalecają zabezpieczenie się już wczesną 
jesienią. Najważniejsze, aby zaszczepić się przed szczytem zacho-
rowań na grypę, który w Polsce przypada na okres od stycznia 

do końca marca. Ze względu na zmienność antygenową wirusa 
grypy, szczepienie należy ponawiać każdego roku.

 Zdaniem ekspertów z dziedziny zdrowia osoby, które za-
szczepią się przeciwko grypie, mogą być bardziej odporne na za-
każenie SARS-CoV-2 jesienią i zimą. Naukowcy donoszą również, 
że wirus grypy toruje drogę dla koronawirusa, czyli łatwiej wtedy 
zakazić się SARS-CoV-2. Obecność obu tych wirusów w naszym 
organizmie na pewno potęguje te objawy i przebieg zakażenia 
może być cięższy. Regularne szczepienie przeciw grypie łagodzi 
przebieg infekcji. Zaszczepieni na grypę pacjenci rzadziej zapa-
dają na inne infekcje wirusowe, a nawet zwykłe przeziębienia 
wywołane przez rinowirusy. Szczepienie przeciw grypie może 
ułatwić różnicowanie zachorowań na grypę i COVID-19, co bę-
dzie miało wpływ na szybszą, prawidłową diagnozę i prawidłowe 
leczenia (informacja do pobrania). 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Staszowie przypomina, że w celu zapobiegania zakażeniom gry-
py i koronawirusem zaleca się:
1. Regularne mycie rąk wodą i mydłem, a w przypadku, gdy 

nie jest to możliwe środkiem dezynfekującymi na bazie 
alkoholu.

2. Unikanie skupisk ludzi, zachowanie dystansu społeczne-
go.

3. Zakrywanie ust i nosa.
4. Unikanie kontaktu z osobami chorymi, izolowanie cho-

rych.
5. Dbanie o odporność.
6. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych kon-

taktować się z lekarzem.
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Trwa przekazanie środków 
ochrony osobistej

W magazynie starostwa, od lewej: insp. Ewelina Banasińska, radny Zbigniew Wiącek, wicestarosta Leszek Guzal 
i dyrektor staszowskiego szpitala Paweł Wojtasik.

W czasie dystrybucji środków ochrony osobistej w dniu 28 sierpnia br.

Środki ochrony osobistej dla Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Staszowie: 2500 szt. maseczek,  

9 przyłbic, 72 l płynu do dezynfekcji rąk i 20 l płynu do 
dezynfekcji powierzchni. 

Staszowski szpital, otrzymał, m.in.: 100 tys. szt. maseczek, 1 tys. 700 szt. 
kombinezonów, 200 przyłbic, 3 tys. 900 litrów płynu do dezynfekcji rąk  

i 1 tys. 500 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni.
W czasie odbioru środków dla SPZOZ w gminach powiatu staszowskiego. 

Środki odbiera miasto i gmina Staszów.

Realizując projekt pn. ,,Zwalczanie 
i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu 
się epidemii COVID-19 w powiecie 
staszowskim”, w dniach 27 i 28 sierp-
nia br., środki ochrony indywidualnej 
przekazano pozostałym beneficjen-
tom projektu, którymi są: staszow-
ski szpital, Starostwo Powiatowe w 
Staszowie, Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna w Staszowie, Komen-
da Powiatowa Policji, Komenda Po-
wiatowa PSP, PCPR w Staszowie, PŚDS 
w Kurozwękach, MGSPZOZ Staszów, 
MGZPZOZ w Osieku, Przychodnia 
Rodzinna w Staszowie, Przychodnia 
Rodzinna w Jurkowicach, NZOZ ,,Au-
xilium” w Bogorii, NZOZ w Łubnicach, 
SGOZ w Oleśnicy oraz SPZOZ w: Szy-
dłowie, Rytwianach i Połańcu.

Ogółem ww. podmioty otrzymały: 
135 tys. 050 szt. maseczek, 1 tys. 950 
kombinezonów, 314 przyłbic, 5 tys. 226 
litrów płynu dezynfekcyjnego do rąk i 2 
tys. 100 litrów płynu dezynfekcyjnego 
do powierzchni.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Środki odbiera miasto i gmina Oleśnica. Środki odbiera miasto i gmina Osiek.

Środki odbiera gmina Rytwiany.

Środki odbiera miasto i gmina Szydłów.

Środki dla Powiatowego Domu Samopomocy w Kurozwękach.

Środki odbiera gmina Bogoria.

Środki odbiera miasto i gmina Połaniec.

Środki odbiera gmina Łubnice.
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Dalszy ciąg projektu…

W dniu 2 października br., kon-
tynuowano projekt ,,Zwalczanie i 
przeciwdziałanie rozprzestrzeniania 
się epidemii COVID-19 w powiecie 
Staszowskim. 12 podmiotom Służby 
Zdrowia przekazano łącznie 15 000 
par ochraniaczy obuwia 016/20 PPH 
PIWI oraz 12 lamp bakteriobójczych 
NBFE 110 PL. 

Beneficjentami projektu w dniu  
2 października br., zostali: Samodziel-
ny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Staszowie, Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach, 
Samodzielny Publiczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w 
Połańcu, Miejsko-Gminny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Osieku, Miej-
sko-Gminny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Staszowie, Przychodnia 
Rodzinna w Staszowie, Niepubliczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej ,,AUXILIUM” w 
Bogorii, Przychodnia Rodzinna Elżbieta 
Kaniewska-Kilarska w Jurkowicach, Sa-

W czasie wydawania ochraniaczy obuwia i lamp bakteriobójczych z magazynu Starostwa Powiatowego  
w Staszowie.

Łącznie wydano 15 000 par ochraniaczy obuwia i 12 lamp bakteriobójczych. Ochraniacze obuwia i lampy bakteriobójcze odebrało 12 placówek służby zdrowia 
z terenu powiatu staszowskiego.

modzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Szydłowie, Gminny Samodziel-
ny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Rytwianach, Samodzielny Gminny 
Ośrodek Zdrowia w Oleśnicy oraz Nie-

publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Koniemłotach. Stroną przekazującą było 
Starostwo Powiatowe w Staszowie.

Tekst i foto: Jan Mazanka 

Do mieszkańców powiatu staszowskiego
W trosce o Państwa zdrowie i zdro-

wie nas wszystkich w sytuacji wzro-
stu zakażeń koronawirusem SARS-
-CoV-2 w kraju Państwowy Powiato-
wy Inspektor Sanitarny w Staszowie 
apeluje do mieszkańców powiatu 
staszowskiego oraz osób przybywają-
cych do naszego powiatu o przestrze-
ganiu obowiązków zakrywania ust i 

nosa w miejscach użyteczności publicznej oraz o przestrzeganiu 
podstawowych zasad bezpieczeństwa chroniących ludzi przed 
zakażeniem koronawirusem: 
• Często myj ręce. Używaj wody z mydłem i środka dezynfeku-

jącego na bazie alkoholu. 
• Stosuj co najmniej 1,5-metrowy dystans. Zachowaj bez-

pieczną odległość od osób kaszlących i kichających. Gdy 
kaszlesz lub kichasz, zakrywaj nos i usta wewnętrzną stro-
ną łokcia lub chusteczką.

• Bezwzględnie zasłaniaj usta i nos w miejscach publicz-
nych. Obowiązek dotyczy:  noszenia maseczek lub innego 
rodzaju zasłaniania ust i nosa. 

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:
• w autobusie, tramwaju i pociągu,
• w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie 

mieszkasz na co dzień,
• w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
• w kinie i teatrze,
• u lekarza, w przychodni, w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
• w kościele i szkole, na uczelni
• w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych bu-

dynkach użyteczności publicznej.

Wyjątki gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa:
• w restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz 

lub pijesz,
• w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. 

podczas obsługi klientów i interesantów),
• podczas przebywania w lesie,
• podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miej-

sca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją 
miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie 
pociągu (wagon WARS).
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Z posiedzenia Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Powiatowa Społeczna Rada 

ds. Osób Niepełnosprawnych 
w  Staszowie, obradowała w  dniu  
24 września br., na swoim 2. posie-
dzeniu, które odbyło się w  Staro-
stwie staszowskim.

Starosta Józef Żółciak otwierając 
posiedzenie, przywitał wszystkich 
obecnych oraz podziękował za spo-
łeczną działalność, jaką wykonano 
przez ostatni rok, na rzecz osób z nie-
pełnosprawnościami. Obrady rozpo-
częto od wyboru przewodniczącego 
społecznej Rady na następną kaden-
cję. Zgłoszona kandydatura dotych-
czasowej przewodniczącej Haliny Ła-
budy, została poparta jednogłośnie. 
Również, jak to było w  poprzedniej 
kadencji, wiceprzewodniczącym został 
Henryk Makuch a  sekretarzem Doro-
ta Trąd. Nowy zarząd będzie działał 
w  kadencji Rady od 20 listopada br., 
do 20 listopada 2021 r. Podczas po-
siedzenia, pozytywnie i  jednogłośnie 
zaopiniowano uchwałę rady Powiatu 
w Staszowie w sprawie zmiany uchwa-
ły nr XIX/15/20 z  dnia 4 maja 2020 r., 
dotyczącej określenia zadań finanso-
wanych ze środków PEFRON w  2020 
roku. Komentarz do zapisów uchwały 
wygłosili, m.in.: naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich i  Zarządzania 
Kryzysowego Ryszard Stachura, a  tak-
że dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie  w  Staszowie Anna 
Ogórek, która przedstawiła podział 
środków finansowych przeznaczonych 
na realizację zadań dotyczących, m.in.: 
likwidacji barier architektonicznych 
oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. 

Uczestnicy II Posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Ważne! Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest 
obowiązkowe. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które nie 
mogą zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych zaburzeń 
rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelek-
tualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, 
trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nos

• Jeśli źle się czujesz, zostań w domu.
• Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem, 

skontaktuj się z lekarzem.

W poniższym linku znajdziecie Państwo 12 porad pora-
dy jak się ochronić przed koronawirisem https://www.gov.pl/
web/koronawirus/porady

PPIS w Staszowie informuje, że od soboty 08.08.2020 w 19 
powiatach w kraju, gdzie wzrost zachorowań jest największy 
wyznaczono strefy czerwone i żołte obowiązują dodatkowe 
obostrzenia wiązane z pandemią. Udając się do niżej przed-
stawionych regionów musimy liczyć się z między innymi z 

następującymi dodatkowymi obostrzeniami: 
• obowiązek noszenia maseczek w każdej przestrzeni,
• zamknięte siłownie,
• zamknięte kina,
• zakaz organizacji imprez kulturalnych,
• wydarzenia sportowe bez publiczności,
• w restauracjach i kawiarniach 1 osoba na 4 m²,
• w kościołach 1 osoba na 4 m²,
• limit 50 osób uczestniczących w weselach i uroczystościach 

rodzinnych, w komunikacji zbiorowej limit osób wynoszący 
50% miejsc siedzących.

Szczegółowe regionalne obostrzenia na stronie https://
www.gov.pl/web/zdrowie/dodatkowe-obostrzenia-w-powia-
tach.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Staszowie 

Bożena Głaz
Źródło https://www.gov.pl/web/zdrowie

Podczas otwarcia posiedzenia, przewodnicząca Rady Halina Łabuda i starosta staszowski Józef Żółciak.

Dyrektor Anna Ogórek przekazała rów-
nież informację o wydłużeniu terminu 
realizacji  projektu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzyso-
wych wywołanych chorobami zakaź-

nymi” w  Module III. Pod koniec posie-
dzenia dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy Benedykt Kozieł, omówił sytu-
ację osób z niepełnosprawnościami na 
rynku pracy powiatu staszowskiego.  

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Odszedł wybitny kapłan 
ks. prałat Henryk Kozakiewicz

W dniu 3 sierpnia br., w wieku 
82 lat, zmarł zasłużony i długoletni 
proboszcz parafii św. Bartłomieja w 
Staszowie śp. ksiądz prałat Henryk 
Kozakiewicz Ceremonia pogrzebo-
wa odbyła się w dniach 7 i 8 sierpnia 
br.

Duchowny, należał do najbardziej 
zasłużonych postaci w najnowszej hi-
storii Staszowa, z którym związany był 
od 44 lat. Ksiądz prałat, święcenia ka-
płańskie przyjął 7 czerwca 1964 roku 
w Katedrze Sandomierskiej. Pracował 
kolejno w: Nowej Słupi, Ostrowcu, Sta-
rachowicach, Przedborzu i Zwoleniu. 
W roku 1976 trafił do Staszowa, gdzie 
wspierał działania i służył pomocą ów-
czesnemu proboszczowi ks. Adamowi 
Rdzankowi. Następnie, przez ponad 
ćwierć wieku był proboszczem najstar-
szej parafii w mieście. Złoty jubileusz 
święceń kapłańskich śp. ksiądz prałat 
Henryk Kozakiewicz obchodził w dniu 
15 czerwca 2014 roku. Po przejściu na 
zasłużoną emeryturę śp. ksiądz prałat 
nadal brał aktywny udział w życiu pa-
rafii oraz w licznych spotkaniach or-
ganizowanych przez społeczeństwo 
Staszowa i władze samorządowe.

Uroczystości pogrzebowe rozpo-
częły się w piątek, 7 sierpnia br., w 
kościele św. Bartłomieja, modlitwą i 
czuwaniem przy trumnie zmarłego. 
Po procesji do Sanktuarium św. Jana 
Pawła II o godz. 18:00 rozpoczęła się 
msza święta żałobna w intencji zmar-
łego. Liturgii przewodniczył proboszcz 
parafii św. Bartłomieja w Staszowie ks. 
kan. Szczepan Janas, homilię wygłosił 
proboszcz parafii św. Barbary ks. kan. 
Edward Zieliński.  

W dniu następnym, w sobotę 8 
sierpnia, mszę świętą pogrzebową, 
w koncelebrze z licznymi kapłanami 
odprawił przed południem biskup po-
mocniczy diecezji sandomierskiej ks. 
dr Edward Frankowski, homilię wygło-
sił ks. kan. senior Stanisław Szczerek z 
Ożarowa. Po zakończeniu liturgii śp. 
Księdza Prałata pożegnała siostra Bar-
bara, starosta staszowski Józef Zółciak 

Ceremonia pogrzebowa śp. księdza prałata Henryka Kozakiewicza, rozpoczęła się w piątek o godz. 16:00,  
w kościele św. Bartłomieja w Staszowie.

O godz. 17:30 trumna z ciałem zmarłego została przeniesiona do Sanktuarium św. Jana Pawła II.

W kondukcie żałobnym władze samorządowe powiatu oraz miasta i gminy Staszów, a także wierni ze 
Staszowa i okolicznych miejscowości.
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O godz. 18:00  w Sanktuarium św. Jana Pawła II, została odprawiona msza święta żałobna. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii św. Bartłomieja w Staszowie  
ks. kan. Szczepan Janas.

Homilię wygłosił proboszcz parafii św. Barbary  
ks. kan. Edward Zieliński.

We mszy świętej pogrzebowej uczestniczyli członkowie rodziny śp. księdza Prałata, przedstawiciele władz 
samorządowych i liczna rzesza wiernych.

Słowa pożegnania śp. księdza prałata Henryka Koza-
kiewicza, wygłoszone w dniu 8 sierpnia br., przez starostę 
staszowskiego Józefa Żółciaka w czasie mszy świętej po-
grzebowej w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Staszowie.

Czcigodny Księże Biskupie
Wielebni Księża i Siostry Zakonne
Pogrążeni w żałobie członkowie Rodziny i Parafianie
Żegnamy dziś nie tylko wybitnego kapłana, zasłużonego dla 

kościoła staszowskiego, budowniczego Sanktuarium Świętego 
Jana Pawła II, opiekuna i kustosza średniowiecznego kościoła św. 
Bartłomieja, ale także pasterza i przewodnika duchowego wie-
lu środowisk ziemi staszowskiej. Jesteśmy Ci szczerze wdzięczni, 
Księże Prałacie, że w posługiwaniu ludowi bożemu wychodziłeś 
daleko poza mury świątyni, niosąc pocieszenie tym, którzy szcze-
gólnie tego potrzebowali. Dlatego też na wstępie przypomnę 
Twoją troskę, jaką kierowałeś przez długie lata do ludzi chorych 
i cierpiących w naszym staszowskim szpitalu, jeszcze w czasie, 
kiedy nie było tam kapelana i kaplicy szpitalnej. 

Podobną troską, kierując się słowami Ojca Świętego Jana 
Pawła II, otaczałeś, od samego początku swojej pracy duszpa-
sterskiej w Staszowie, młodzież naszych szkół średnich, a tak-
że uczniów szkół podstawowych i wychowanków przedszkoli. 
Sprawne prowadzenie nauki religii w salkach katechetycznych, 

w latach, kiedy nie było wolno nauczać jej w szkołach, a potem 
od roku 1991, wzorowa organizacja nauczania w szkołach, która 
zasiała niezmiernie cenne ziarno w umysłach i osobowościach 
naszych dzieci, co pomogło ukształtować młode pokolenia sta-
szowian na prawych i uczciwych obywateli.

Szczególną troską, Księże Prałacie, otaczałeś służby mundu-
rowe, zarówno policjantów jak i strażaków, dla których przez lata 
pełniłeś funkcję powiatowego kapelana. Pamiętamy Twoje kaza-
nia z okazji świąt tych służb, w których tak dobitnie podkreślałeś 
szczególną rolę policjantów i druhów strażaków, w zapewnieniu 
bezpieczeństwa na terenie ziemi staszowskiej.

Umiłowany Księże Prałacie, nie zapomnimy Twojej otwartości 
na innych ludzi, z serca płynącej życzliwości i stałej chęci służenia 
oraz pomocy wszystkim potrzebującym. Swoim uśmiechem oraz 
ujmującą osobowością zjednywałeś sobie rzesze obywateli i róż-
ne środowiska, dzięki czemu, pozostawiłeś po sobie obfity plon w 
swojej 56-letniej służbie Bogu i Kościołowi.

Żegnam Cię, Księże Prałacie, w imieniu Rady i Zarządu Powia-
tu w Staszowie, a także pracowników Starostwa staszowskiego 
i jednostek organizacyjnych powiatu, z którymi, realizując różne 
inicjatywy, miałeś tak bliski kontakt przez długie lata swej pracy 
duszpasterskiej w Staszowie.

Pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci na zawsze. Zapew-
niamy o stałej modlitwie w Twojej intencji.

oraz burmistrz miasta i gminy Staszów 
Leszek Kopeć. Ponad 70 kapłanów 
biorących udział w ceremonii pogrze-
bowej, a także delegacje samorządow-

ców, zakładów pracy, szkół oraz licz-
na rzesza wiernych, odprowadziły w 
kondukcie pogrzebowym śp. księdza 
prałata Henryka Kozakiewicza na stary 

cmentarz w Staszowie, gdzie spoczął w 
mogile wcześniej przez siebie przygo-
towanej.  

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Msza święta pogrzebowa, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej ks. dr Edward 
Frankowski, rozpoczęła się w sobotę 8 sierpnia br. o godz. 11:00.

Homilię wygłosił ks. prałat senior Stanisław Szczerek 
z Ożarowa.

Śp. ks. prałata Henryka Kozakiewicza żegna starosta 
staszowski Józef Żółciak.

Zmarłego żegna burmistrz miasta i gminy Staszów 
Leszek Kopeć.

W imieniu rodziny, śp. ks. prałata Henryka 
Kozakiewicza pożegnała siostra Barbara.

Poseł na Sejm Anna Krupka oraz przedstawiciele władz powiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Staszów.

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 sierpnia br., w wieku 82 lat, 
zmarł zasłużony i długoletni proboszcz parafii św. Bartłomieja w Staszowie

śp. 

Ksiądz Prałat Henryk Kozakiewicz
Śp. Ksiądz Prałat należał do najbardziej zasłużonych postaci w najnowszej historii 

Staszowa, z którym związany był od 44 lat. Ksiądz Prałat, święcenia kapłańskie przyjął 
7 czerwca 1964 roku w Katedrze Sandomierskiej. Pracował kolejno w: Nowej Słupi, 

Ostrowcu, Starachowicach, Przedborzu i Zwoleniu. 
W roku 1976 trafił do Staszowa, gdzie służył pomocą ówczesnemu proboszczowi ks. 

Adamowi Rdzankowi. Następnie, przez ponad ćwierć wieku był proboszczem 
najstarszej parafii w mieście.

Złoty jubileusz święceń kapłańskich śp. Ksiądz Prałat Henryk Kozakiewicz 
obchodził w dniu 15 czerwca 2014 roku.

Po przejściu na zasłużoną emeryturę śp. Ksiądz Prałat nadal brał aktywny udział w ży-
ciu parafii oraz w licznych spotkaniach organizowanych przez społeczeństwo Staszowa 

i władze samorządowe.

Odszedł wybitny Kapłan, budowniczy i kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II,
odnowiciel kościoła św. Bartłomieja, hojny ofiarodawca 

dla wielu bezimiennych ubogich.

Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Rada i Zarząd Powiatu  
w Staszowie 
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W imieniu parafii św. Barbary w Staszowie zmarłego 
pożegnała Maria Malczyk.

Wszystkim obecnym za udział w ceremonii 
pogrzebowej podziękował ks. kan. Szczepan 

Janas, który także przekazał pod adresem lekarzy 
i pielęgniarek staszowskiego szpitala, słowa 

podziękowań za opiekę nad śp. księdzem prałatem 
w ostatnich tygodniach jego życia.

W czasie modlitwy przed odprowadzeniem ciała Zmarłego na cmentarz.

Kondukt pogrzebowy w drodze na cmentarz w Staszowie. 

Wśród uczestników pogrzebu poseł na Sejm Anna Krupka, starosta staszowski 
Józef Żółciak, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca, 

członkini Zarządu Powiatu Krystyna Semrau i burmistrz Staszowa Leszek Kopeć  
z małżonką. 

Wieńce kwiatów pokryły mogiłę zmarłego.
Śp. księdza prałata Henryka Kozakiewicza pożegnał biskup pomocniczy diecezji 

sandomierskiej ks. dr Edward Frankowski.
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Kwiaty, na grobie księdza Romana Kotlarza, składają: poseł na sejm RP Piotr Wawrzyk i członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca.

W imieniu poseł Agaty Wojtyszek, znicz zapaliła zastępca dyrektora 
Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Anna Paluch.

4. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Stanisław Batóg.
Mszy świętej, odprawionej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Koniemłotach, 

przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Jan Bukowski z Sandomierza.

Kwiaty składa wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

Oddano hołd kapłanowi

W Koniemłotach, rodzinnej miej-
scowości księdza Romana Kotlarza, w 
44. rocznicę jego tragicznej śmierci i 92. 
rocznicę urodzin, podobnie jak w latach 
ubiegłych, zorganizowano uroczystości 
upamiętniające osobę bohaterskiego 
kapłana, obrońcy radomskich robotni-
ków w czasie strajków, w czerwcu 1976 
roku.

W niedzielę 23 sierpnia br., członkowie 
rodziny ks. Romana Kotlarza, parlamenta-
rzyści, przedstawiciele władz wojewódz-
kich, samorządowcy, delegacje ,,Solidar-
ności” oraz reprezentacje zakładów pracy, 
spotkali się przy grobie śp. księdza Roma-
na Kotlarza, gdzie złożono kwiaty i zapalo-
no znicze. Następnie uczestnicy uroczysto-
ści przeszli do kościoła pw. Wniebowzięcia 
NMP w Koniemłotach, gdzie została od-
prawiona msza święta w intencji zmarłego 
kapłana. Liturgii przewodniczył i homilię 

wygłosił ks. kan. Jan Bukowski z Sando-
mierza. Po zakończeniu mszy świętej, księ-
dza Romana Kotlarza i czasy rodzącej się 
,,Solidarności”, wspominali: poseł Krzysztof 
Lipiec, poseł, wiceminister spraw zagra-
nicznych Piotr Wawrzyk i przewodniczący 
NSZZ ,,Solidarność” ziemi świętokrzyskiej 
Waldemar Bartosz. Ostatnią częścią oficjal-
nych uroczystości było złożenie kwiatów 
przed obeliskiem z tablicą upamiętniają-
cą pracę duszpasterską i tragiczną śmierć 
księdza Romana Kotlarza. 

Ks. Roman Kotlarz urodził się 17 paź-
dziernika 1928 roku w Koniemłotach, 
święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 
1954 roku. Posługę kapłańską jako wi-
kariusz, pełnił kolejno w parafiach: Szy-
dłowiec, Żarnów, Koprzywnica, Mirzec, 
Kunów i Nowa Słupia. Od 26 sierpnia 
1961 roku, był proboszczem parafii pw. 
Matki Boskiej Częstochowskiej w Pela-
gowie k/Radomia. W dniu 25 czerwca 
1976 roku, znalazł się wśród strajkują-
cych robotników Zakładów Metalowych 

,,Walter”, błogosławił protestujących, za 
co został poddany represjom. Kilka razy 
został pobity przez ,,nieznanych spraw-
ców”. Wyczerpany fizycznie i psychicznie 
zmarł 18 sierpnia 1976 roku w szpitalu 
w Krychnowicach. Żył 48 lat, z czego 22 
lata w kapłaństwie. Po mszy pogrzebowej 
w Pelagowie, trumnę z ciałem zmarłego 
przewieziono do Koniemłotów i zgodnie 
z wolą księdza Romana złożono w gro-
bowcu rodzinnym.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Gości powitał radny powiatu staszowskiego, prezes Stowarzyszenia ,,Przyszłość” 
w Koniemłotach Andrzej Kruzel.

Wśród wiernych: posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz samorządowych, 
druhowie strażacy, przedsiębiorcy, mieszkańcy parafii Koniemłoty.

Kwiaty składa poseł, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

Wicestarosta staszowski Leszek Guzal, z członkinią Zarządu Powiatu  
Krystyną Semrau i radnym powiatu Zbigniewem Bąkiem. 

Członkowie rodziny ks. Romana Kotlarza. 

Po zakończeniu liturgii mszy świętej, składanie kwiatów przed obeliskiem 
upamiętniającym posługę kapłańską i tragiczną śmierć ks. Romana Kotlarza, 

rozpoczął poseł Krzysztof Lipiec.

Kwiaty złożyła zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego 
ARiMR Anna Paluch, reprezentująca poseł na Sejm RP Agatę Wojtyszek.
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Parafia św. Barbary 
przywitała nowego proboszcza

W niedzielę, 13 września br., odbyły 
się uroczystości wprowadzenia nowe-
go proboszcza parafii św. Barbary w 
Staszowie. Funkcję tę objął ks. Grzegorz 
Jeż, pracujący dotychczas we Francji. 

Ksiądz proboszcz przez kilkanaście lat 
wypełniał powołanie misyjne, pracując 
m.in. w Czadzie. W imieniu władz powiatu 
staszowskiego księdza proboszcza powitał 
na staszowskiej ziemi wicestarosta Leszek 
Guzal, mówiąc, m.in. ,,Zawierzając Księdza 
Matce Kapłanów, życzę wszelkiego dobra 
oraz Bożego Błogosławieństwa na długie 
lata pracy w parafii. Niech nie zabraknie 
ludzkiej życzliwości i solidarnego wsparcia 
we wszystkich troskach i poczynaniach 
dla dobra wspólnoty parafialnej. Powiat 
Staszowski nadal, jak to czynił w latach po-
przednich, będzie wspierał realizowane  w 
parafii inicjatywy”. 

Niedzielna uroczystość była także oka-
zją do podziękowania za wieloletnią po-
sługę kapłańską proboszczowi parafii św. 
Barbary ks. kan. Edwardowi Zielińskiemu.

foto: www.staszow.pl/Grzegorz Niziałek
 Tekst: Paulina Majczak

Ksiądz proboszcz Grzegorz Jeż.

W uroczystości licznie uczestniczyli parafianie, mieszkańcy Staszowa, władze samorządowe. Powiat staszowski 
reprezentował wicestarosta Leszek Guzal z rodziną. 

Wicestarosta staszowski Leszek Guzal skierował do proboszcza słowa zapewniające o dalszym wspieraniu 
podejmowanych przez parafię inicjatyw.

Za 31 lat posługi kapłańskiej w parafii św. Barbary ks. kan. Edwardowi 
Zielińskiemu podziękował wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

W czasie rozpoczęcia liturgii mszy św. od lewej ks. kan. Edward Zieliński, ks. Grzegorz Jeż 
i proboszcz parafii św. Bartłomieja ks. kan. Szczepan Janas.



POWIAT STASZOWSKI - nr 80 - wrzesień 2020 r. 35

Ks. kan. 
Edward Zieliński 
urodził się w  1950 roku, w  rodzinie 

o  głębokich tradycjach religijnych i  pa-
triotycznych. Od dzieciństwa był wycho-
wywany w  klimacie modlitwy i  pracy. 
W  1968 roku, po ukończeniu Liceum 
Ogólnokształcącego w  Opocznie rozpo-
czął studia w  Seminarium Duchownym 
w Sandomierzu.

W czasie drugiego roku studiów w se-
minarium, na mocy rozporządzeń ówcze-
snych władz państwowych, został wcielo-
ny do odbycia 2-letniej służby w jednost-
ce wojskowej w Szczecinie. Po zakończe-
niu służby powrócił, aby kontynuować 
studia w sandomierskim seminarium.

Święcenia kapłańskie przyjął w  dniu 
7 czerwca 1975 r. z  rąk bpa Walente-
go Wójcika w  katedrze sandomierskiej. 
Jako wikariusz angażował się szczegól-
nie w  prace duszpasterską z  młodzieżą, 
tworząc ogniska oaz młodzieżowych 
i kręgi oazy rodzin. W 1989 roku decyzją 
biskupa Edwarda Frankowskiego, podjął 
dzieło organizowania wspólnoty para-
fialnej i budowy kościoła pw. Św. Barbary 
w  Staszowie. Budowa świątyni wg pro-
jektu prof. Wiktora Zina rozpoczęła się 
.w 1990 r., a  jej uwieńczeniem było uro-
czyste poświęcenie w  roku 2000 przez 
biskupa Mariana Zimałka dla uczczenia 
Wielkiego Jubileuszu. W tym okresie po-
wstał także dom parafialny.

Prace uzupełniające trwały jeszcze 
kolejne lata, a  polegały na zagospoda-
rowaniu terenu wokół świątyni. Warto 
nadmienić, że przed przystąpieniem do 
prac,. była to otwarta przestrzeń bez 
uzbrojenia i porośnięta wysokimi trawa-
mi. Nieodzowną pomoc przy wznosze-
niu całego Zespołu Sakralnego okazały 
Kopalnie i  Zakłady Chemiczne Siarki 
„Siarkopol” z  ówczesnym dyrektorem 
Eugeniuszem Gutmanem, Zarządem 
i  pracownikami, którzy byli równocze-
śnie mieszkańcami powstającego osie-
dla. W  tym samym bowiem czasie po-
wstawały tzw. szeregówki na os. Ogrody, 
a  przy ul. KEN oraz ul. Kołłątaja wzno-
szono bloki mieszkalne (nieco później 
szkoła). Rosło więc całe osiedle Wschód, 
do którego przybywały młode rodziny, 
dużo dzieci i  młodzieży. Tak więc ro-
sła wspólnota parafialna i  rósł kościół. 
Entuzjazm udzielał się wszystkim. Po-
wstawały różnorodne grupy parafialne 
dzieci, młodzieży i dorosłych; dziecięce: 
ministranci, schole, oazy dzieci, grupy 
misyjne, różańcowe i  eucharystyczne; 
młodzieży: schole, oazy młodzieżowe, 

grupy adoracyjne; dorosłych: grupa syno-
dalna, Akcja Katolicka, Domowy Kościół, 
Wspólnota Modlitwy o  Trzeźwość, Róże 
Różańcowe, ( nieco później) Legion Maryi 
i Grupa Modlitewna o  Intronizację Serca 
Jezusowego, Katolickie Centrum Pomocy 
Rodzinie, Rycerstwo Niepokalanej i inne.

Organizowane były też nabożeń-
stwa o  trzeźwość i  świętość życia ro-
dzin, Msze Święte dla wspólnot: Odno-
wy w  Duchu Świętym, za dzieci niena-
rodzone, osoby objęte ochroną przed 
wpływem zgubnych trendów kulturo-
wych, za Ojczyznę i  Kościół. Również 
organizowane były: Koncerty Kolęd, 
Marsze Orszaku Trzech Króli, Marsze 
w Obronie Życia i Rodziny, a także opie-
ka nad chorymi w  szpitalu. Każdego 
roku odbywały się 3-dniowe pielgrzym-
ki do różnych sanktuariów o  charakte-
rze „rekolekcji w drodze”, a z okazji od-
pustu – „biegi barbórkowe”.

Były to jednak inne czasy, innymi 
wartościami żyli ludzie i  inne były re-
lacje społeczne. Kiedy weszła transfor-

Podczas niedzielnej Mszy Świętej 13 września br. ks. Edward Zieliński podziękował Bogu za wieloletnie 
budowanie duchowej wspólnoty parafii św. Barbary w Staszowie.

macja a zwłaszcza pandemia wiele się 
zmieniło, trudniejsze stały się relacje 
społeczne, nastąpiły głębokie podziały 
i trudniejsza stała się praca duszpaster-
ska. Na nowe czasy Bóg jednak daje 
nowych ludzi i uzdalnia ich do podej-
mowania wyzwań czasu który nastąpił. 

Przekazując następcy owoce pra-
cy minionego czasu ks. kan. Edward 
Zieliński dziękował Bogu za błogosła-
wieństwo, kapłanom za współpracę, 
budowniczym za wznoszenie świątyni, 
a  władzom powiatowym i  gminnym 
oraz wszystkim ludziom dobrej woli za 
okazywaną życzliwość.

Wspomniał, że obecnie swoje miej-
sce pojmuje jako duchowe towarzy-
szenie modlitwą za całą wspólnotę pa-
rafialną. Dziękujemy mu za to.

Nowo mianowanemu proboszczo-
wi księdzu Grzegorzowi Jerzowi, życzy-
my błogosławieństwa Bożego, opieki 
Matki Najświętszej, wstawiennictwa 
św. Barbary i wielu Życzliwych ludzi.

Redakcja
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Pani Inspektor na emeryturze

Od lewej: powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Staszowie Jacek Nowak, dotychczasowa inspektor Elżbieta Skrzypek i starosta staszowski Józef Żółciak.

W dniu 1 października br., nastąpi-
ła zmiana na stanowisku Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w 
Staszowie. Dotychczasowa Inspektor 
Elżbieta Skrzypek odeszła na zasłużoną 
emeryturę, a obowiązki Powiatowego 
Inspektora objął Jacek Nowak.

Starosta staszowski Józef Żółciak, wrę-
czając pani Elżbiecie Skrzypek pamiątkowy 
grawerton, podpisany także przez prze-
wodniczącego Rady Powiatu Grzegorza 
Rajcę i wicestarostę Leszka Guzala, powie-
dział, m.in.: ,,W związku z zakończeniem 
przez Panią pracy zawodowej i przejściem 

po 47 latach na emeryturę, w imieniu władz 
samorządowych powiatu staszowskiego, a 
także swoim własnym, serdecznie dzięku-
jemy Pani za 21 lat wzorowej pracy na sta-
nowisku Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, jak również za pozostałe 
26 lat pracy na rzecz przestrzegania prawa 
budowlanego i planowania przestrzenne-
go. Gorąco życzymy długich lat w zdrowiu, 
spełnienia wszystkich planów oraz wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym”.

Pani Elżbieta Skrzypek podziękowa-
ła swoim pracownikom za wieloletnią 
współpracę i realizację zadań, podkreśliła 
bardzo dobre przygotowanie merytorycz-
ne zespołu i zaangażowanie w pracy. Pan 
Jacek Nowak, doceniając dotychczasowe 
osiągnięcia Powiatowego Inspektoratu, 
wyraził przekonanie, że realizacja zadań na 
dotychczasowym poziomie, dalej będzie 
miała miejsce.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Staszowska Gra Terenowa

Podsumowanie gry i wręczenie nagród odbyło się w Staszowskim Ośrodku Kultury w dniu 16 września br. 

Staszowski Ośrodek Kultury zor-
ganizował grę terenową, której celem 
było odgadnięcie hasła końcowego: 
„STASZOWSKA ZIEMIA W PRAWIEKU 
ZAMKNIĘTA – PRZYJDŹ I POZNAJ”. Ha-
sło tegorocznej gry było inspirowane 
twórczością noblistki Olgi Tokarczuk i 
jej słynną powieścią „Prawiek”.

W grze terenowej, rozegranej w dniach 
23-28 sierpnia br., wzięło udział 21 uczest-
ników – osoby indywidualne oraz zespoły 
złożone z kilku graczy. Wszystkim uczest-
nikom gry udało się odgadnąć hasło. Jako 
pierwsze z rozwiązaniem, w dniu zakoń-
czenia gry do siedziby SOK w Staszowie, 
zgłosiły się: Anna Ostrowska, Magdalena 
Walasek i Agata Kowalik. Laureatki trzech 
pierwszych miejsc otrzymały vouchery 
pieniężne. Partnerami wydarzenia były 
instytucje publiczne, w tym Starostwo 
Powiatowe w Staszowie oraz restauracje, 
sklepy, galerie, ośrodek sportu, Powiato-
we Centrum Sportowe, Lokalna Grupa 
Działania „Białe Ługi”, staszowskie parafie. 

Partnerzy ufundowali lub przekazali dla 
zwycięzców i pozostałych uczestników na-
grody rzeczowe i upominki. Uczestnikom 
gry gratulowali dyrektor SOK Katarzyna 
Ciepiela, wicestarosta staszowski Leszek 
Guzal, burmistrz miasta i gminy Staszów 
Leszek Kopeć. Staszowska Gra Terenowa 

zaangażowała w rozwiązanie hasła osoby 
w różnym wieku, to nauka zabawa i inte-
gracja międzypokoleniowa. Staszowski 
Ośrodek Kultury w Staszowie zaprasza 
uczestników na kolejne edycje gry.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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W ramach projektu „MAŁE MIA-
STO Staszów” organizowanego przez 
Fundację Nowa Przestrzeń Sztuki, 
przy współorganizacji Miasta i Gmi-
ny Staszów,  w dniach 28 września - 2 
października br., odbyły się warszta-
ty edukacyjne, których celem było 
symulowanie dorosłego życia przez 
uczniów, którzy uczą się pracować, 
zarabiać, oszczędzać, wydawać pienią-
dze. 

Przedsiębiorcy, instytucje, organiza-
cje reprezentujące różne branże zorga-
nizowali warsztaty, ciekawe spotkania 
tematyczne, pokazy. Projekt zakładał 
uczestnictwo ponad 100 uczniów oraz 
21 przedsiębiorców. W pierwszym dniu 
realizacji projektu uczniowie mogli m.in.: 
poznać pracę leśnika, dziennikarza, poli-
cjanta, strażaka, pielęgniarki czy tresera 
psów. Uczniowie mieli okazję do aktyw-

Warsztaty edukacyjne 
dla uczniów w Staszowie

Warsztaty odbyły się na terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.

Pracownicy Nadleśnictwa Staszów udzielali uczniom praktycznych porad.

O zasadach kierowania ruchem drogowym opowiadali uczniom: mł. asp. Joanna 
Szczepaniak, mł. asp. Tomasz Prasałek oraz asp. szt. Tomasz Bilski z Komendy 

Powiatowej Policji w Staszowie.

nego uczestnictwa poprzez: dekorowa-
nie i wykonywanie ozdób, naukę kiero-
wania ruchem, udzielania pierwszej po-
mocy, sadzenia drzew, pisania artykułów 
prasowych, robienia fotografii. Warsztaty 

odbyły się na terenie Zespołu Szkół im. 
Stanisława Staszica w Staszowie, a patro-
nat honorowy nad wydarzeniem objął 
starosta staszowski Józef Żółciak. 

Tekst i foto: Paulina Majczak

Posumowano 
organizację pielgrzymki

Od lewej: Kazimierz Szostak, starosta staszowski Józef Żółciak i Bohdan Juszczyk.

W dniu 23 lipca br., organizatorzy 
200. staszowskiej pielgrzymki do Su-
lisławic Kazimierz Szostak i Bohdan 
Juszczyk, spotkali się ze starostą sta-
szowskim Józefem Żółciakiem, prze-
kazując wraz z okolicznościowym 
dyplomem, pamiątkowy puchar wy-
produkowany w Hutach Szkła Gospo-
darczego Tadeusza Wrześniaka. 

W tegorocznej, jubileuszowej piel-
grzymce, jaka odbyła się w dniach 20 – 
21 czerwca br. udział wzięło ponad 500 
osób. Starostwo staszowskie miało swój 
organizacyjny udział w realizacji tej ini-
cjatywy, m.in. poprzez dofinansowanie 
kosztów pamiątkowej tablicy, jaką wmu-
rowano we wnętrzu sulisławskiej świąty-
ni. Autorką tekstu wykutego na tablicy 
jest Jadwiga Szyszka.  Starosta Józef Żół-
ciak podziękował gościom za zaangażo-
wanie w organizację pielgrzymki, a także 
poprosił o przekazanie podziękowań po-
zostałym realizatorom tej inicjatywy.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Co nowego 
w projekcie „Bo jednak z rodziną”

Spotkanie z uczestnikami projektu ,,Bo jednak z rodziną”, odbyło się 18 sierpnia br. w Starostwie 
staszowskim.

Wicestarosta Leszek Guzal wręczył wszystkim wychowankom zakupiony ekwipunek i złożył życzenia miłego pobytu w Zakopanem.

Trwa realizacja projektu pn. ,,Bo 
jednak z rodziną”. Liderem realizują-
cym zadanie jest Powiat Staszowski/
Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Staszowie, a partnerami: 

Stowarzyszenie Amazonek Ziemi 
Staszowskiej oraz Gmina Połaniec/
Ośrodek Pomocy Społecznej. Całko-
wita wartość projektu wynosi 909 
tys. 729,91 zł, z czego dofinansowa-
nie z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego (Oś Prioryteto-
wa RPSW.09.00.00 – Włączenie spo-
łeczne i walka z ubóstwem. Działanie 
RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej ja-
kości usług społecznych) wynosi 839 
tys. 097,83 zł. Wkład własny wnieśli: 
powiat Staszowski – w kwocie 61 tys. 
032,08 zł oraz Gmina Połaniec – w 
kwocie 9 tys. 600,00 zł.

Głównym celem projektu jest wy-

równanie szans edukacyjnych i roz-
wojowych 25 wychowanków rodzin 
zastępczych oraz Placówki Opiekuń-
czo-Wychowawczej z terenu powiatu 
staszowskiego. W dniu 18 sierpnia br., 
w Starostwie staszowskim odbyło się 
spotkanie monitorujące realizację za-
planowanych działań. Oprócz uczest-
ników projektu, dzieci i młodzieży z 
opiekunami, w spotkaniu udział wzięli: 
wicestarosta staszowski Leszek Guzal, 
dyrektor PCPR Anna Ogórek i koordy-
nator projektu Joanna Mazur wraz z 
pracownikami.

M.in. omówiono już zrealizowane 
działania dotyczące: wyrównywania 
szans edukacyjnych poprzez korepety-

cje z: języka polskiego 300 godz., języka 
angielskiego 450 godz. i matematyki 
450 godz. Łącznie na realizację działa-
nia – wyrównywania szans edukacyj-
nych dla wychowanków, przeznaczono 
kwotę 96 tys. 600,00 zł. Aktualnie re-
alizowane jest poradnictwo psycholo-
giczne indywidualne i zajęcia grupowe, 
związane z identyfikacją predyspozycji 
wychowanków, analizą zdolności, za-
interesowań oraz cech charakteru, pod 
kątem wyboru kierunków kształcenia. 
Przedstawiono także plan wyjazdu, w 
terminie 23 - 28 sierpnia br., na obóz te-
rapeutyczno-surwiwalowy do Zakopa-
nego. Łącznie w wyjeździe bierze udział 
25 wychowanków i 20 opiekunów – ro-
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Powołanie dyrektora Zespołu Szkół w Połańcu

W skład ekwipunku wchodzą: dresy, t-shirty, kurtka przeciwdeszczowa, 
buty adidasy, kapcie, plecak i latarka.

Przed wyjazdem jak zwykle rutynowa kontrola stanu autobusu.

Dyrektor Zespołu Szkół w Połańcu Stanisław Rogala, odbiera akt powołania na to stanowisko z rąk 
wicestarosty staszowskiego Leszka Guzala.

dziców zastępczych. Każdy wychowanek 
na obóz terapeutyczno-surwiwalowy 
otrzymał wyposażenie, w którego skład 
weszły: dresy, t-shirty, kurtka przeciw-
deszczowa, buty adidasy, kapcie, plecak 
i latarka. Podczas spotkania wicestarosta 
Leszek Guzal wręczył wszystkim wycho-
wankom zakupiony w ramach projektu 
ekwipunek i złożył życzenia miłego po-
bytu i wielu wspaniałych wrażeń. Wyjazd 
na obóz terapeutyczno – surwiwalowy 
dla uczestników w całości finansowany 
jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Tekst i foto: Zbigniew Uss Wąsowicz

Na podstawie uchwały nr 57/20 
Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 
14 lipca br., oraz art. 63 ust.1, 10 i 21 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 
,,Prawo oświatowe”, powołano pana 
Stanisława Rogalę na stanowisko dy-
rektora Zespołu Szkół im. Oddziału 
Partyzanckiego AK ,,Jędrusie” w Po-
łańcu na okres: od 1 września 2020 
roku do 31 sierpnia 2025 roku.

Dyrektor Stanisław Rogala pełnił tę 
funkcję przez ostatnie 15 lat, a 8 lipca br., 
ponownie wygrał konkurs na to stanowi-
sko. W dniu 28 sierpnia br. akt powołania 
dyrektorowi Stanisławowi Rogali, wrę-
czył wicestarosta staszowski Leszek Gu-
zal, wraz z członkami Zarządu Powiatu w 
Staszowie.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Zbigniew Wiącek
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76. rocznicę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego uczczono w 
Staszowie. Już po raz czwarty, 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Hi-
storycznych ,,Avito Vivit Honore” 
przygotowało, w parku im. Adama 
Bienia, rekonstrukcję historyczną 
warszawskiego zrywu powstańcze-
go. W tym roku inscenizację walk, 
koncertem pieśni powstańczych, 
urozmaicili staszowscy i bogoryjscy 
harcerze. 

Logistycznego wsparcia, niezbęd-
nego do realizacji widowiska, udzielił 
Staszowski Ośrodek Kultury. Poseł na 
Sejm RP Mariusz Gosek, w swoim wy-
stąpieniu oddał hołd poległym i po-
mordowanym powstańcom oraz miesz-
kańcom stolicy, a proboszcz parafii św. 
Bartłomieja w Staszowie ks. kan. Szcze-
pan Janas, odmówił modlitwę w inten-

Przemawia poseł na Sejm RP Mariusz Gosek, z lewej radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
Paweł Krakowiak.

Modlitwę za poległych i pomordowanych odmówił ks. kan. Szczepan Janas.

Główni realizatorzy widowiska, członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznych ,,Avito Vivit Honore”: radny miasta Staszowa Mariusz Łazarz i prezes 
Stowarzyszenia, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak.

Staszowianin Jerzy Fiedler, syn mjr. kawalerii 
Mieczysława Fiedlera i Konstancji, córki Kazimierza 
Szefera, ostatniego pastora kościoła augsbursko-

reformowanego w Sielcu k/Staszowa. Po uwolnieniu 
z niewoli niemieckiej wyemigrował do Australii. 

O powstaniu w Staszowie

Staszowianin w Powstaniu Warszawskim

cji wszystkich ofiar tamtych tragicznych 
63 dni. Całość inicjatywy podsumowa-
no trzema planszami z archiwalnymi 

zdjęciami z walk powstańczych.
Tekst: Jan Mazanka

Foto: Paulina Majczak

Jednym z  nielicznych rodaków 
z  ziemi staszowskiej, a  najpewniej 
jedynym staszowianinem, dowódcą 
plutonu w  Powstaniu Warszawskim, 
był Jerzy Fiedler, syn mjr. kawale-
rii Mieczysława Fiedlera i  Konstan-
cji, córki pastora Kazimierza Szefera 
z Sielca. W chwili wybuchu Powstania 
Warszawskiego miał 22 lata, jako plu-
tonowy podchorąży ps. „Grot” dowo-
dził IV plutonem 1 kompanii w pułku 
„Baszta”. 

Z  powstańczymi wspomnieniami 
swojego brata Jerzego, opublikowanymi 
w  Australii, zapoznał nas jego młodszy 
brat Andrzej, który wraz z synem i wnu-
kami odwiedził swój rodzinny Staszów, 
we wrześniu 2014 roku.

Fragment wspomnień plut. pchor. Je-
rzego Fiedlera, cyt. w oryginale: „…Deszcz 
pocisków nas obsypał. Zauważyłem, że 
Jan, który poprosił mnie o  broń, miał za-
dziwione spojrzenie. Chwilę później zrozu-
miałem dlaczego – fontanna krwi trysnę-
ła z  jego szyi. W  ułamku sekundy pocisk, 
pewnie wystrzelony przez tego samego 
snajpera, uderzył mnie w  prawe ramię. 
Kość rozbita, krew płynie, a  moja ręka 
zwisa bezwładnie z dużą raną. Teraz, gdy 
ogień przeszedł w inne miejsce, musiałem 
leżeć nieruchomo i udawać trupa. Sytuacja 
się pogarszała. Opancerzone samochody 
pełne lotników niemieckich wyłoniły się 
z  Okęcia. Wkrótce rozpoczęła się ciężka 
strzelanina. Ponieśliśmy ogromne straty. 
Mój dobry przyjaciel, stracił kciuk prawej 
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W środku: Lech i Jarosław Kaczyńscy, synowie Rajmunda Kaczyńskiego - towarzysza broni Jerzego Fiedlera 
z Powstania Warszawskiego. Zdjęcie wykonane 1 sierpnia 2004 roku w czasie otwarcia Muzeum Powstania 

Warszawskiego, w którego budowie główne zasługi miał ówczesny prezydent Warszawy prof. Lech Kaczyński.

Dziadek Jerzego Fiedlera ksiądz 
pułkownik Kazimierz Szefer, był nie 
tylko pastorem w Sielcu, ale także 
od 1922 roku do chwili śmierci w 
kwietniu 1939 roku, pełnił funkcję 

naczelnego kapelana wyznania 
ewangelicko-reformowanego 

w Wojsku Polskim. Stąd rodzina 
częściowo przeniosła się ze 

Staszowa do Warszawy.

Ojcem Jerzego Fiedlera był 
mjr dypl. kawalerii Mieczysław 
Fiedler, (na zdjęciu w stopniu 

rotmistrza), więzień Starobielska, 
zamordowany w Charkowie.

Matką Jerzego Fiedlera była 
Konstancja - córka pastora 
Kazimierza Szefera z Sielca. 
Przypadkowo aresztowana 
w łapance na jednej z ulic 

Warszawy, wojnę spędziła w 
Obozie Koncentracyjnym w 

Ravensbruck. W kwietniu 1945 
roku ewakuowana w słynnym 
konwoju ,,białych autobusów” 

przez Szwedzki Czerwony Krzyż. 
Do Polski nie powróciła.

Historię swojego starszego brata Jerzego i rodziny opowiedział nam Andrzej Fiedler, pierwszy z lewej, który wraz z 
synem Thomasem i wnukami: Axelem i Simonem odwiedził Staszów we wrześniu 2014 roku. Andrzej Fiedler, jako 
13-letni chłopiec wyjechał ze Staszowa, gdzie mieszkał wraz z babcią Zofią Szeferową, do swojej mamy w Szwecji. 

Foto wykonano w kościele w Sielcu, poprzednio zbór kościoła augsbursko-reformowanego, w którym funkcję 
pastora sprawował dziadek Andrzeja Fiedlera ks. płk Kazimierz Szefer. 

Jerzy Fiedler co roku organizował w Australii 
ekspozycje i prelekcje poświęcone Powstaniu 

Warszawskiemu. Wystawa w Melbourne wykonana 
przez australijską Polonię.

dłoni. Wisiał tylko na pasku skóry, więc 
poprosił on pielęgniarkę, aby go ampu-
towała. Gdyby pocisk nie trafił w kciuk, 
ale zabił tego żołnierza, historia Polski 
byłaby inna. Przyjaciel mój nazywał 
się Rajmund Kaczyński, przyszły ojciec 
Lecha i  Jarosława Kaczyńskiego”. Nie-
co później dostaliśmy się pod taki ogień 
niemiecki, że po wielu stratach, z  drugą 
ręką przestrzeloną musiałem się wyco-
fać. Chłopcy zatargali mnie do „szpitalika” 
w piwnicy pobliskiej willi i ulokowali pod 
schodami na sienniku, który się właśnie 
zwolnił, gdyż poprzedni ,,właściciel” sien-
nika niedawno umarł. Rano 27 września, 
jedna z sanitariuszek obudziła mnie mó-
wiąc „panie podchorąży Niemcy są i kaza-
li wyjść z piwnicy”. Pomyślałem, że trzeba 
wyjść, bo jak nie to wrzucą granaty. Wy-
gramoliłem się na bardzo chwiejnych 
nogach, a  ze mną czterech innych, resz-
ta rannych nie mogła się nawet ruszyć. 
Niemcy pogonili nas pod najbliższą ścia-
nę i postawili twarzami do niej, ale jeszcze 
zdążyłem zauważyć w odległości 10 me-
trów ciężki karabin maszynowy z obsługą 
skierowany w  naszą stronę. Szepnąłem 
do mojego kolegi obok: oni nas zaraz roz-
walą, co możemy zrobić? NIC – odpowie-
dział. No i czekaliśmy na salwę i opuszcze-
nie tego świata, który mimo pochmurnej 
pogody w tym dniu, wydawał się bardzo 
przyjemny. W  pewnym momencie szum 
się podniósł, zjawił się oficer niemiecki 
i odwołał egzekucję. Później dowiedzieli-
śmy się, że w tym dniu, 27 września 1944 
roku, dowódca Mokotowa podpisał kapi-
tulację i to uratowało nam życie”.  

Jerzy Fiedler zmarł w  Melbourne 11 
listopada 2015 roku w wieku 93 lat i  tam 
został pochowany. Do końca życia pełnił 
funkcję prezesa Koła Byłych Żołnierzy AK 
w  Melbourne, a  także prezesa Stowarzy-
szenia Rodzin Ofiar Katynia.

Tekst i foto: Jan Mazanka
oraz foto z rodzinnego arch. Fiedlerów
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Po zakończeniu liturgii, korowód do-
żynkowy, prowadzony przez orkiestrę gór-
niczą ,,Siarkopolu”, przeszedł na staszowski 
Rynek, gdzie miały miejsce tradycyjne ob-
rzędy, rozpoczęte przekazaniem dożynko-
wego chleba burmistrzowi miasta i gminy 
Staszów Leszkowi Kopciowi. Chleb wrę-

Miejsko-gminne 
święto plonów w Staszowie

W niedzielę 23 sierpnia br., staszowskie święto dożynkowe rozpoczęto 
mszą świętą w intencji rolników, odprawioną o godz. 12:15 w Sanktuarium św. 
Jana Pawła II. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii św. Bartłomieja ks. kan. 
Szczepan Janas, a homilię wygłosił proboszcz parafii św. Barbary w Staszowie 
ks. kan. Edward Zieliński.

Po zakończeniu mszy świętej, odprawionej w intencji rolników w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Staszowie, 
korowód dożynkowy przeszedł na staszowski Rynek.

Starostowie dożynek: Iwona i Mariusz Jońcowie z Wiązownicy Dużej, przekazali 
dożynkowy chleb burmistrzowi miasta i gminy Staszów Leszkowi Kopciowi.

W imieniu władz powiatu staszowskiego życzenia 
rolnikom złożył wicestarosta Leszek Guzal. Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu oficjalnych uroczystości dożynkowych.

Słowa uznania rolnikom ziemi staszowskiej przekazała zastępca dyrektora 
Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Anna Paluch. Z prawej: 

kierownik Anna Adamczyk z Powiatowego Biura ARiMR w Staszowie.

czyli  starostowie dożynek Iwona i Mariusz 
Jońcowie z  Wiązownicy Dużej. Życzenia 
i wyrazy uznania za ciężką pracę rolnikom 
ziemi staszowskiej, oprócz burmistrza 
Leszka Kopcia, złożyli także: członek Zarzą-
du Województwa Świętokrzyskiego Marek 
Jońca, zastępca dyrektora Świętokrzyskie-

go Oddziału Regionalnego ARiMR Anna 
Paluch wraz z kierownik Anną Adamczyk 
z Powiatowego Biura ARiMR w Staszowie, 
a  także wicestarosta staszowski Leszek 
Guzal, który powiedział, m.in.: ,,Dziękuję 
rolnikom z terenu miasta i gminy Staszów, 
a przy okazji także wszystkim rolnikom po-
wiatu staszowskiego, za całoroczny trud 
pracy na roli i tegoroczne zbiory, które są 
świadectwem waszej wytrwałości i szczę-
śliwie zakończonych żniw. Dzisiejsze świę-
to, które jest jednym z  najpiękniejszych 
staropolskich obrzędów rolniczych, tak 
mocno zakorzenionych w tradycji naszego 
narodu, to ukoronowanie waszej mozolnej 
pracy. 

Przy okazji pragnę złożyć podziękowa-
nia także dla pracowników Powiatowego 
Biura Agencji Restrukturyzacji i  Moderni-
zacji Rolnictwa w  Staszowie, Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego, Powia-
towego Zespołu Doradztwa Rolniczego, 
a także innych instytucji wspomagających 
rolnictwo, a rolnikom pogratulować umie-
jętności skorzystania z funduszy unijnych 
i krajowych, które od lat są dostępne, min. 
na powiększanie i  unowocześnianie go-
spodarstw.

W  programie artystycznym wystąpili: 
członkowie Klubu Piosenki ,,Rytm” działa-
jącego przy Staszowskim Ośrodku Kultury 
i  Kapela Estradowa ,,Ziemia Staszowska”. 
Jak co roku nie zabrakło stoisk zakładów 
piekarniczych, stowarzyszeń i Kół Gospo-
dyń Wiejskich, a także producentów wyro-
bów rękodzielniczych.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Wybrano wieniec do konkursu wojewódzkiego
Z powodu sytuacji epidemicznej, 

zarówno władze wojewódzkie, jak 
i powiatowe, zrezygnowały z orga-
nizacji tegorocznych dożynek. Nie-
mniej, na terenie ogrodów Pałacu 
Prezydenckiego w Warszawie, odbę-
dą się ,,Dożynki Prezydenckie”, które 
wstępnie zaplanowano w dniach: 19-
20 września br. 

W związku z powyższym, władze 
województwa ogłosiły konkurs na naj-
piękniejszy wieniec, zapraszając do 
wzięcia w nim udziału powiaty ziemi 
świętokrzyskiej. Starosta staszowski Jó-
zef Żółciak, w piśmie z dnia 11 sierpnia 
br., poprosił burmistrzów i wójtów z te-
renu powiatu staszowskiego, o przed-
stawienie swoich propozycji do konkur-
su powiatowego. Zgłoszono 4 wieńce, 
z których komisja w składzie: dyrektor 
Staszowskiego Ośrodka Kultury Kata-
rzyna Ciepiela, kierownik Powiatowe-
go Zespołu Doradztwa Rolniczego w 
Staszowie Justyna Żak-Wójcik i inspek-
tor Paulina Majczak z Wydziału Promocji 
i Współpracy Zagranicznej w Starostwie 
staszowskim, wybrały ten najpiękniej-
szy, którym okazał się wieniec z so-
łectwa Moszyny w gminie Bogoria. II 
miejsce zajął wieniec z Rybitw w gminie 
Połaniec, a III - ex aequo z: Wiązowicy 
Dużej w gminie Staszów oraz z Solca 
Starego w gminie Szydłów. 

W środę, 9 września br., w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Kielcach, roz-
strzygnięto konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy ziemi świętokrzy-
skiej. W tym roku wzięło w nim udział 
dziewięć powiatów. Niewiele brakło, 

W konkursie wojewódzkim ziemię staszowską będzie reprezentował wieniec z sołectwa Moszyny w gminie 
Bogoria, który w konkursie powiatowym zajął I miejsce.

III miejsce, na równi z wieńcem z Solca Starego 
w gminie Szydłów, zajął wieniec z sołectwa 

Wiązownica Duża w gminie Staszów.

Wieniec z sołectwa Solec Stary w gminie Szydłów, 
wspólnie z wieńcem z Wiązownicy Dużej, zajął 

w konkursie powiatowym III miejsce.
II miejsce w konkursie powiatowym, zajął wieniec 

z sołectwa Rybitwy w gminie Połaniec.

aby wieniec z sołectwa Moszyny, repre-
zentujący powiat staszowski, znalazł się 
w pierwszej trójce. Do Warszawy pojedzie 
zwycięzca konkursu - wieniec wykonany 
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
,,Łoniowianki” z powiatu sandomierskie-

go, II miejsce zajął wieniec reprezen-
tujący powiat opatowski, a III - wieniec 
wykonany w Kole Gospodyń Wiejskich 
„Górnianecki”, w powiecie kieleckim. 

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Paulina Majczak
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Drugi numer „Echa Pustelni”  
już dla Czytelników

Zespół redakcyjny, od lewej: Agnieszka Zwierzyńska, ks. kan. Wiesław Kowalewski, Jadwiga Szyszka, Anna Kos 
i Stanisław Ratusznik.

Drugi nr ,,Echa Pustelni”. 

W lipcu ukazał się 2/2020 numer 
„Echa Pustelni”, poświęcony w całości 
dwóm  Wielkim Polakom: św. Janowi 
Pawłowi II oraz bł. kard. Stefanowi Wy-
szyńskiemu. Kwartalnik z nr 2, bogaty 
jest w ciekawe artykuły, wspomnienia, 
opisy, informacje, zdjęcia,  ciekawostki 
i kulinaria, a także informacje z restau-
racji kamedulskiej.

Zespół redakcyjny to: ks. Wiesław Ko-
walewski, Jadwiga Szyszka, Anna Kos, 
Andrzej Bryk, Andrzej Wawrylak, Jarosław 
Gad, Jadwiga Kotlarz, Maria Woźniak, 
Agnieszka Zwierzyńska. Konsultacje: ks. 
Tomasz Lis, fotografie: Stanisław Ratusz-
nik, Sławomir Rakowski, Anna Kos oraz 
Archiwum Pustelni Złotego Lasu, projekt 
graficzny Jaga Mączka. W Słowie Pustel-
nika ks. dyr. Wiesław Kowalewski opisał 
wpływ Ojca Świętego na kształtowanie 
osobowości młodego księdza Wiesława 
w duchu nauczania Ojca Świętego, któ-
ry towarzyszy stale życiu kapłańskiemu 
Księdza Dyrektora. Wspomina, ze wzru-
szeniem trzykrotne spotkania z Ojcem 
Świętym: w 1990 roku, w Rzymie, w 1999, 
w czasie wizyty Ojca Świętego w Sando-
mierzu i 3 listopada 2004 roku w 40. rocz-
nicę ślubu rodziców księdza i 15. świeceń 
kapłańskich Księdza Dyrektora. W czaso-
piśmie pisali: Barbara Jelonek wspomi-
na Ojca Świętego w tekście „Mój Święty 
Papież i Poeta”, Agnieszka Kuraś ukazała 
„Niezwykły pomnik Sanktuarium Mo-
dlitwy Jana Pawła II” wybudowany jako 
wotum wdzięczności za uratowanie życia 
Ojca Świętego w roku 1981, Katarzyna 
Curyło przyjechała rodzinnie do Pustelni 
Złotego Lasu i opowiedziała o  miejscu,  
które „zabrało jej serce”. O Pustelni pisze 
oczarowana jej otoczeniem i gościnnością 
gospodarzy, poetka, nauczycielka, wspa-
niała polonistka Daniela Penca-Długosz 
i  przekazuje pozdrowienia oraz życzenia 
„trwania i pracy w tak pięknym środowi-
sku”. Porekolekcyjnymi refleksjami po-
dzielił się ks. Józef Kmak, a ks. kan. mgr 
Dariusz Kowalski zapraszał do kościoła i 
parafii pw. Św. Jana Pawła II w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, natomiast ks. Mariusz 
Wasil zwrócił uwagę na możliwości doko-
nania „życiowego zwrotu” w okresie Wiel-
kiego Postu, Agnieszka Zwierzyńska opo-
wiedziała o Wystawie Urodzinowej  Karola 
Wojtyły, Orszaku Relikwii - darze przekaza-
nym świątyni NMP przez kard. Stanisława 
Dziwisza  oraz o nawie głównej w poka-
medulskiej świątyni. Andrzej Wawrylak 
wspomina swoją rowerową pielgrzymkę 
do Rzymu i audiencję u Ojca Świętego w 
2002 roku. Anna Kos opisuje „Diecezjalne 
Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w 
Staszowie”, wymienia ważne eksponaty, 

święte przedmioty, m.in. w kaplicy. Jadwi-
ga Kotlarz dzieli się radością, jak wielkie 
szczęście spotkało ją, że może malować 
naszego Świętego Papieża. Powstało oko-
ło 250 obrazów Jana Pawła II i zdobią one: 
kościoły, kaplice, kurie biskupie, plebanie, 
szkoły i przedszkola, wiszą w wielu innych 
ważnych miejscach. Numer „Echa Pustel-
ni”, o którym właśnie piszę, otwiera okład-
ka z portretem Papieża – Polka, autorstwa 
Jadwigi Kotlarz. Andrzej Bryk we wzrusza-
jący sposób opowiedział o swoich, 65–let-
nich, osobistych związkach z Pustelnią, 
„ku większej chwale Boga”. Stanisław Ra-
tusznik opisał szczegółowo piękno obra-
zów: Zwiastowania NMP, znajdującego się 
w ołtarzu głównym Kościoła Rektoralne-
go i Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, któ-
ry można oglądać w kaplicy Tęczyńskich 
kościoła św. Bartłomieja w Staszowie. Gra-
żyna Burczy przedstawiła działalność Kół 
Żywego Różańca w kościele Rektoralnym 
Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach oraz 
sposoby przekazywania młodym rodzin-
nych tradycji związanych z Pustelnią. Jaro-
sław Gad wspomina spotkanie młodzieży 
z Janem Pawłem II, w Krakowie, w czerw-
cu 1997 roku oraz swoje przeżycia z tym 
związane. 

 Na koniec moje pisanie, kilka arty-
kułów: refleksje w 100. rocznicę urodzin 
Świętego Papieża, o pielgrzymce Andrze-
ja Wawrylaka do Ojca  Świętego i  mojej 
w niej „obecności”, Kard. Stefan Wyszyński 
– przełożony i przyjaciel Karola Wojtyły, 
ku kanonizacji Rodziców Karola Wojtyły, 
„Zapytajmy siebie !”… pytania w jubile-
usz urodzin św. Jana Pawła II. Zapytajmy 
i poczujmy w sercu Jego Miłosierdzie. 
Środkowe dwie strony stanowi kolorowy 
plakat papieski z elementami błogosła-

wieństwa dla Pustelni, modlitwy – prośby 
do św. Jana Pawła II oraz zdjęcia z wybra-
nych zdarzeń z życia Świętego Papieża 
oraz Pustelni Złotego Lasu. Ponadto od-
najdziemy w tym czasopiśmie wiele cie-
kawostek, wiadomości, np. z restauracji 
o diecie kamedulskiej, także informacji, 
o pracach konserwatorskich, które ciągle 
trwają w Pustelni Złotego Lasu. Miejsce to 
pięknieje, coraz to nowi pielgrzymi znaj-
dują tutaj „święty spokój”, miejsce do mo-
dlitwy, refleksji i wypoczynku. Serdecznie 
zapraszam Państwa, w imieniu Redakcji, 
do zapoznania się z treścią  naszej gazety, 
z potrzeby serca, z możliwości przypo-
mnienia sobie postaci naszych Wielkich 
Polaków: św. Jana Pawła II oraz bł. kard. 
Stefana Wyszyńskiego. 

Jadwiga Szyszka
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W październiku br., zostanie wy-
dana książka pt. ,,Jesekiel Dawid 
Kirszenbaum i Jan Skowron. Mala-
rze ze Staszowa”, autorstwa Pawła 
Skowrona, nauczyciela w Zespole 
Szkół Ekonomicznych im. Jana Paw-
ła II w Staszowie. 

Oprócz informacji o życiu i twórczo-
ści obydwu malarzy, autor zamieścił w 
książce bogaty materiał ilustracyjny 
w postaci zdjęć artystów oraz repro-
dukcji obrazów z różnych okresów ich 
twórczości. Pozycja ta, adresowana, 
m.in. do członków rodzin obydwu ar-
tystów, przyjaciół, bibliotek oraz osób 
i instytucji, które pomogły w kweren-
dzie materiałów źródłowych, z czasem 
będzie dostępna w księgarniach. 

Jesekiel Dawid Kirszenbaum (ur. 15 
sierpnia 1900 roku w Staszowie, zm. 
1 sierpnia 1954 w Paryżu) – malarz 
i karykaturzysta. W 1920 roku wyje-
chał do Niemiec, 
gdzie pracował 
przez trzy lata 
w kopalniach w 
Westfalii, by za-
robić na studia. 
W latach 1923-
1924 studiował 
w Państwowym 
Bauhausie w We-
imarze w pracow-
niach profesorów 
Wassilego Kan-
dinskiego, Paula 
Klee i Lyonela Fe-
iningera. W latach 
1926-1933 praco-
wał jako ilustrator 
i karykaturzysta 
dla berlińskiej 
prasy. Po dojściu 
Hitlera do władzy 

O dwóch malarzach

J.D. Kirszenbaum ,,Nosiwoda ze Staszowa”, 1942, olej na płótnie.

J. Skowron ,,Mogiły poległych legionistów 99 pułku pod Konarami, 1915, olej na tekturze.

w 1933 roku wyje-
chał z żoną Helmą 
do Paryża. Podczas II 
wojny światowej zo-
stał deportowany do 
obozu koło Rennes, a 
następnie przeniesio-
ny do obozu pracy, z 
którego udało mu 
się uciec, co w kon-
sekwencji pozwoliło 
mu przeżyć wojnę. 
Zmarł w 1954 roku w 
Paryżu.

Jan Skowron (ur. 
12 kwietnia 1885 
roku w Rytwianach, 
zm. 10 maja 1965 w 
Staszowie) – malarz i 
literat. Artysta legio-
nista, który figuruje w 
spisie legionistów w 
Muzeum Józefa Piłsud-
skiego w Sulejówku. W 
latach 1906-1913 stu-
diował w ASP w Kra-
kowie w pracowniach 
profesorów T. Axen-
towicza, W. Weissa i F. 
Ruszczyca oraz w Dreź-
nie w pracowni prof. O. 
Gussmanna. Brał udział w walkach nie-
podległościowych – w 1915 roku walczył 
w Pierwszej Brygadzie Legionów Polskich 
pod dowództwem J. Piłsudskiego. Po za-
kończeniu I wojny światowej zamieszkał 
w Staszowie, gdzie pracował jako na-

uczyciel rysunku w gimnazjum. Podczas 
okupacji niemieckiej był dokumentalistą 
umierającego świata żydowskiego. Pisał 
wiersze, poematy, opowiadania, nowele, 
sztuki dramatyczne i powieści. 

Opracował: Paweł Skowron
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15 sierpnia - strzelcy pamiętają…

Szydłowscy strzelcy przy pomniku ofiar II wojny światowej w Szydłowie. Trzecia z lewej:  przewodnicząca Rady Miejskiej Szydłowa Katarzyna Skuza, z prawej: komendant 
st. insp. Związku Strzeleckiego Marian Lesiak. 

Miejsce pamięci w Wiśniówce. Znicz składa zastępca komendanta Oddziału 
Staszów sierż. ZS Piotr Korytnicki wraz ze strz. ZS Ewą Baran.

Przy grobie inż. leśnika, por. rez. Stefana Lecha, zamordowanego w Katyniu.
Na cmentarzu w Szydłowie przy grobie 4 żołnierzy 22. Dywizji Piechoty Górskiej, 

poległych we wrześniu 1939 roku.

Pomnik Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Ossali Lesisku. Znicz składa strz. ZS 
Przemysław Jaworski wraz z strz. ZS Ewą Baran.

Z kolei członkowie Szydłowskiego 
Towarzystwa Strzeleckiego, w Święto 
Wojska Polskiego 15 sierpnia, wystawi-
li warty honorowe przy pomniku ofiar 
II wojny światowej w Szydłowie, przy 
symbolicznym grobie por. Stefana Lecha 
zamordowanego w Katyniu, a także przy 
grobie 4 żołnierzy poległych w wojnie 
obronnej 1939 roku. 

Tekst i foto: arch. strzeleckie

Z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego, 
Związek Strzelecki Oddział Staszów zorganizował wycieczkę rowerową po 
miejscach pamięci w powiecie staszowskim. Strzelcy odwiedzili groby i po-
mniki, m.in. tablice upamiętniające żołnierzy polskich walczących w kampanii 
wrześniowej, oddziału partyzanckiego AK Jędrusie w Ossali-Lesisku, mogiłę 
powstańców styczniowych w Rytwianach oraz pomnik żołnierzy polskich, wal-
czących w wojnie polsko-bolszewickiej w Niekrasowie.
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Zwycięska trójka chłopców w wieku 13-14 lat na dystansie 100 m, stylem klasycznym.

Start chłopców, dystans 100 m.

Zawody to nie tylko rywalizacja!

Sztafetę chłopców 4 x 50 wygrał zespół sztafetowy reprezentujący KORONA-Swim Kielce 1.

Dziewczęta gotowe do startu.

Sztafetę dziewcząt 4 x 50 wygrał zespół 
sztafetowy reprezentujący KORONA-Swim 

Kielce 1.

Najlepsza zawodniczka II bloku zawodów Sara Mose 
z UKS Żoliborz Warszawa oraz najlepszy zawodnik 

Nikodem Naróg reprezentujący UKS Delfin Tarnobrzeg.

Zmagania dziewcząt na basenie sportowym PCS Staszów.

cd ze str. 48
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Podczas otwarcia zawodów, od lewej: Aneta Trałka, 
Agata Borycka i dyrektor Powiatowego Centrum 

Sportowego Andrzej Walczowski.

Podczas otwarcia zawodów, z prawej: pływacy KS ,,Neptun”, którzy przyjechali aż ze 
Stargardu Szczecińskiego. 

Zmagania rozpoczęły dziewczęta na dystansie 25 m.

Chłopcy płyną na dystansie 25 m.

cd na str. 47

Sędziowie zawodów podczas oficjalnego otwarcia mistrzostw.

Pływano w Staszowie
W dniach 26 i 27 września br., na pływalni Powiatowego Centrum Sporto-

wego odbyły się ,,V Otwarte Mistrzostwa Staszowa – Ogólnopolskie Zawody 
Pływackie”.

Organizatorem zawodów było Sto-
warzyszenie ,,Centrum Sport i Rekre-
acja” we współpracy z Powiatowym 

Centrum Sportowym. Patronat hono-
rowy objął starosta staszowski Józef 
Żółciak, a część kosztów pokryto ze 

środków otrzymanych od Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach programu 
,,Sport Wszystkich Dzieci” 2020. Sędzią 
głównym zawodów była Mariola Ku-
rant z Ostrowca Świętokrzyskiego.

W pierwszym dniu zawodów wzię-
ło udział 147 zawodników z 19 klubów. 
Najdalej do Staszowa mięli członkowie 
Klubu Pływackiego ,,Neptun” ze Star-
gardu Szczecińskiego. Natomiast w 
drugim dniu rywalizowało 16 klubów 
które reprezentowało 175 pływaków. 
Powiat staszowski reprezentowali za-
wodnicy pływający w klubach: CEN-
TRUM Staszów oraz TS Połaniec.

Szczegółowe wyniki obu bloków 
podane są na stronie www.swimti-
ming.pl.

Tekst i foto: Paulina Majczak


