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Powiatu Staszowskiego

Już niedługo zakończymy 2020 rok 
i  rozpoczniemy nowy, z  nadzieją, że 
będzie to czas bez przykrych niespodzia-
nek, z jakimi mamy ciągle do czynienie.

Pandemia koronawirusa, która spa-
raliżowała życie gospodarcze, kultu-
ralne i  społeczne niemal całego świata, 
odcisnęła swoje piętno także i  u  nas. 
W centrum zagrożeń i walki z epidemią 
znalazł się nasz staszowski szpital, któ-
rego personelowi, zarówno dyrekcji, 
lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom 
medycznym, kierowcom i pracownikom 
technicznym, pragnę jak najserdecz-
niej podziękować za zaangażowanie 
i  poświęcenie w  wykonywaniu obo-
wiązków w  warunkach nawet zagraża-
jących życiu, o czym niestety dane nam 
było się niedawno przekonać. Mimo tej 
trudnej sytuacji wszystkie oddziały szpi-
tala pracują normalnie, jedynie plano-
wane inwestycje z  konieczności zostały 
przesunięte w  czasie. Mam tu głównie 
na myśli realizację projektu o wartości 
3 mln 735 tys. zł pn. ,,Porody na miarę 
21. wieku – przebudowa i  modernizacja 
Bloku Porodowego”, na który otrzyma-
liśmy z  RPO dofinansowanie w  kwocie  
3 mln zł, plus wkład własny powiatu – 
735 tys. zł. Podobnie sytuacja przedsta-
wia się z  projektem „Poprawa dostępu 
do wysokiej jakości opieki pediatrycz-
nej, poprzez przebudowę i doposażenie 
Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie”,  
dofinansowanym z RPO kwotą  1,5 mln 
zł. Do tego projektu, po ogłoszeniu 
stanu pandemii COVID-19, zostało dołą-
czone dodatkowe zadanie polegające na  
zakupie sprzętu, aparatury medycznej 
oraz wyposażenia służącego zapobiega-
niu rozprzestrzeniania się koronawirusa. 
Wartość dodatkowego zadania wynosi 
2 mln 341 tys. 267 zł, z czego dofinan-
sowanie unijne stanowi 1 mln 910 tys. 

zł a  wkład własny powiatu – 431 tys. 
767 zł. Do chwili obecnej zakupiono już 
m.in.  aparat USG, 14 kardiomonitorów 
z  centralami, 17 łóżek szpitalnych, 21 
pomp infuzyjnych i mobilny aparat RTG.

Walkę z  koronawirusem na terenie 
powiatu staszowskiego wspomagamy 
realizacją projektu pn. ,,Zwalczanie 
i  przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu 
się epidemii COVID-19 w  powiecie sta-
szowskim”, którego całkowita wartość 
wynosi 2 mln 65 tys. 852 zł, z  czego 
85% środków, tj. 1 mln 755 tys. 895 
zł pochodzi z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Pozostałe 15%, w kwocie 
309 tys. 957 zł, zapewnił powiat sta-
szowski. Ww. zadanie polega na zaku-
pie i przekazaniu do: szpitala, Zakładów 
Opieki Zdrowotnej na terenie gmin, 
komend powiatowych PSP i policji oraz 
jednostek organizacyjnych powiatu, 
środków ochrony osobistej, m.in.: 
maseczek, fartuchów, rękawic, kombi-
nezonów, ochraniaczy na obuwie, przy-
łbic, dozowników, testów na COVID-19, 
lamp przepływowych antybakteryjnych 
oraz komór do pomiaru temperatury. 
Zakończenie projektu zaplanowane jest 
na koniec grudnia br. 

Bardzo ważny obszar naszej dzia-
łalności dotyczy rynku pracy i  pomocy 
przedsiębiorcom w  przetrwaniu trud-
nego okresu. Powiat staszowski, na 
zadania realizowane w 2020 roku przez 
Powiatowy Urząd Pracy, pozyskał około 
32 mln złotych. Od marca br., PUP roz-
począł realizację nowych dodatkowych 
zadań w  ramach ,,Tarczy Antykryzyso-
wej”, wynikających z ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach dotyczących zapo-
biegania i  zwalczania COVID-19, m.in. 
w  zakresie: dofinansowania przedsię-
biorcom części kosztów wynagrodzeń 
oraz należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenia społeczne,  
dofinansowania części kosztów pro-
wadzenia działalności gospodarczej 
w  przypadku spadku obrotów gospo-
darczych w  następstwie wystąpienia 
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COVID-19, udzielania pożyczek na 
pokrycie bieżących kosztów prowadze-
nia działalności gospodarczej. Ogółem 
wpłynęło 3 189 wniosków, które zostały 
pozytywnie rozpatrzone na kwotę  
22,4 mln zł. 

Do uaktywnienia działalności gospo-
darczej w  bieżącym roku, przyczyniła 
się także realizacja corocznych inwesty-
cji, m.in. przez Powiatowy Zarząd Dróg. 
W  roku 2020 na drogach powiatowych 
zrealizowano i  odebrano 9 zadań in-
westycyjnych i  remontowych. Długość 
odnowionych odcinków dróg wynio-
sła 7,7 km, odbudowano także jeden 
obiekt mostowy. Łączna wartość robót 
to: 4 mln 937 tys. 292 zł. Ponadto, do 
tej pory rozstrzygnięto przetargi  na 
kolejne 4 inwestycje, które realizowa-
ne będą w  2021 roku. Łączna długość 
planowanych do odbudowy odcinków 
to 3,3 km a  wartość robót wyniesie  
2 mln 440 tys. 653  zł.  Ogłoszono rów-
nież przetarg nieograniczony na zakup 
koparko – ładowarki, przewidywany 
koszt zakupu to 360 tys. zł.  Niestety 
nie udało się odbudować mostu w  cią-
gu drogi powiatowej nr 01036T Oleśni-
ca – Grobla w  miejscowości Podborek. 
Ze względu na obostrzenia wynikające 
z  pandemii wirusa COVID-19 przedłu-
żeniu uległ czas uzyskania niezbędnych 
uzgodnień i  decyzji administracyjnych, 
w  tym decyzji pozwolenia na budowę, 
która została wydana ostatecznie w paź-
dzierniku br. Ponadto w  roku bieżącym 
zostały wstrzymane dotacje w  ramach 
usuwania skutków klęsk żywiołowych, 
co uniemożliwiło zabezpieczenie nie-
zbędnych na budowę mostu środków.  
Zarząd Powiatu w  Staszowie wspólnie 
z ZDP w Staszowie czyni wszelkie stara-
nia, aby inwestycja ta była priorytetem 
do realizacji w roku 2021. 

Stałą troską otaczaliśmy nasze szkoły 
ponadpodstawowe, w  których nauka 
zdalna rozpoczęła się już w  marcu, co 
niewątpliwie przyczyniło się do zaha-
mowania rozprzestrzeniania się koro-
nawirusa. W zajęciach w trybie zdalnym 
bierze udział ponad 2 tys. 500 uczniów 
i 260 nauczycieli. W trzech różnych pro-
gramach: ,,Zdalna szkoła”, ,,Aktywna 
tablica” i  ,,Bon dla nauczyciela”, pozy-
skaliśmy na ten cel 324 tys. zł, za które 
zakupiono niezbędny sprzęt informa-
tyczny. Ponadto, mimo pandemii udało 
się uruchomić kształcenie w  dwóch 
nowych zawodach: technik rachunko-
wości i  technik spawalnictwa. Została 
także podpisana nowa umowa patro-
nacka z  Ministerstwem Obrony Naro-
dowej, dotycząca kształcenia młodzieży 
w klasach o profilu mundurowym. 

Swoje zadania na bieżąco realizują 

także poszczególne Wydziały Starostwa. 
Niektóre z nich kontynuują rozpoczęte 
wcześniej projekty w celu usprawnienia 
obsługi interesantów, m.in. w Wydziale 
Geodezji i  Ewidencji Gruntów w  ostat-
nią fazę działań wchodzi projekt 
,,e-Geodezja – cyfrowy zasób geode-
zyjny województwa świętokrzyskiego”. 
Dzięki zastosowaniu technologii infor-
matycznych zostanie utworzona spójna 
i aktualna baza informacji przestrzennej 
na terenie powiatu staszowskiego, jak 
również i w  innych powiatach naszego 
województwa. Wartość projektu dla 
powiatu staszowskiego, rozpoczętego 
w 2018 roku wynosi, 3 mln 631 tys. 188 
zł, a termin ukończenia zadania upłynie 
z końcem przyszłego roku.

Również w  Wydziale Komunikacji 
i  Transportu, z  udziałem Biura Infor-
matycznego, dla usprawnienia obsługi 
interesantów, w  związku z  rosnącą 
liczbą spraw, trwa montaż systemu 
kolejkowego. Rezerwacja interne-
towa umożliwi umówienie wizyty, bez 
konieczności oczekiwania w  kolejce 
i  narażania się na niebezpieczeństwo 
związane z  koronawirusem. Będzie 
także istniała możliwość pobrania 
biletu i zapisania się do kolejki osobiście 
korzystając z biletomatu, który zostanie 
ustawiony w korytarzu, tuż przy wejściu 
do Wydziału Komunikacji i Transportu. 
Przydatną funkcją dla interesantów 
będzie zainstalowany podgląd aktual-
nego stanu kolejki. Uruchomienie sys-
temu przewidziane jest w  pierwszym 
kwartale 2021 roku.

W  Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie, aktualnie kończony jest dwu-
letni projekt pn. „Bo jednak z  rodziną”. 
Całkowita wartość projektu to:  
909 tys. 729 zł. Projekt realizowany jest 
w  partnerstwie ze „Stowarzyszeniem 
Amazonek Ziemi Staszowskiej” i  Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w  Połańcu. 
Zadanie ma na celu wsparcie dla osób 
zagrożonych ubóstwem i  wyklucze-
niem społecznym. Z  kolei w  ramach 
programu ,,Wiedza, edukacja, rozwój”, 
w celu ułatwienia dostępu do wysokiej 
jakości usług socjalnych, zakupiono 
dla wychowanków rodzin zastępczych 
i  placówek opiekuńczo – wychowaw-
czych 57 laptopów do zdalnej nauki 
i utrzymywania kontaktów społecznych. 
Łączna wartość zakupionych laptopów, 
telewizora i środków ochrony osobistej, 
głównie w  oparciu o  środki Europej-
skiego Funduszu Społecznego, wynio-
sła 177 tys. zł. Trzeci z  realizowanych 
przez PCPR projektów, o  wartości 479 
tys. 487 zł, pn. „Pomoc osobom niepeł-

nosprawnym poszkodowanym w wyniku 
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywo-
łanych chorobami zakaźnymi”, dotyczy 
dorosłych osób niepełnosprawnych 
- uczestników warsztatów terapii zaję-
ciowej i środowiskowych domów samo-
pomocy oraz podopiecznych ośrodków 
rehabilitacyjno – edukacyjno - wycho-
wawczych i ośrodków szkolno – wycho-
wawczych. Środki na realizację tego 
projektu pochodzą z  Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych – Oddział w Kielcach.

Na koniec chciałbym podzięko-
wać wszystkim współpracownikom za 
sprawną realizację niełatwych w okresie 
pandemii zadań, a  także przedsiębior-
com ziemi staszowskiej, również spoza 
terenu powiatu, za finansową pomoc 
przekazywaną naszemu szpitalowi.

Słowa uznania i  podziękowania 
w imieniu władz powiatu, a także samo-
rządów miejsko-gminnych i  gminnych 
ziemi staszowskiej, kieruję do rządu Rze-
czypospolitej Polskiej, premiera Mate-
usza Morawieckiego, jak również par-
lamentarzystów ziemi świętokrzyskiej, 
za przekazywanie od samego początku 
pandemii, w  różnych programach i  tar-
czach antykryzysowych, znacznych 
środków na teren naszego powiatu. 
M.in. w dniu 9 lipca br. w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim podczas spotkania z premie-
rem Mateuszem Morawieckim odebra-
łem czek dla powiatu staszowskiego na 
kwotę 2 mln 501 tys. 999 zł z  Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Podobnie, w  dniu 12 grudnia br., z  rąk 
poseł Anny Krupki otrzymaliśmy czek 
na kwotę 2 mln 500 tys. zł, natomiast 
burmistrzowie i  wójtowie naszych 
samorządów, z  powyższego Funduszu 
otrzymali wtedy w  sumie 11 mln 806 
tys. 450 zł. (czyt. na str. 5). Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych, wspie-
rający najbardziej potrzebne inwesty-
cje w  miastach i  najmniejszych nawet 
miejscowościach, będzie kontynu-
owany. Miejmy więc nadzieję, że dzięki 
podobnym działaniom jak w  roku 
obecnym, uda się całkowicie pokonać 
pandemię, w czym także niewątpliwie 
pomoże Narodowy Program Szcze-
pień, który już za kilka dni zostanie 
rozpoczęty.

Życząc Państwu spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia i  wszystkiego 
dobrego w Nowym Roku, mam nadzieję 
że już niedługo przyjdzie nam żyć 
w warunkach bez żadnych ograniczeń, 
tak jak to było do niedawna.

Starosta Staszowski
Józef Żółciak
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26. sesja Rady

Z obrad 25. sesji Rady

Posiedzenie, przy pełnym skła-
dzie 19 radnych, odbyło się w trybie 
zdalnym, w piątek 27 listopada br. Po 
przyjęciu porządku obrad i protokołu 
z poprzedniej sesji rozpoczęto głoso-
wanie projektów uchwał, które doty-
czyły:  

1. przyjęcia informacji o stanie reali-
zacji zadań oświatowych w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Powiat 
Staszowski w roku szkolnym 2019/2020, 

2. zmiany Uchwały Nr XIX/15/20 Rady 
Powiatu w Staszowie z dnia 04 maja 2020r. 
w sprawie określenia zadań finansowa-
nych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

2020 roku,
3. uznania za bezzasadną skargę w 

sprawie odmowy wszczęcia postępowa-
nia w przedmiocie przeprowadzenia kon-
troli granic i przebiegu działki,

4. zmiany Uchwały Nr XXIII/42/20 Rady 
Powiatu w Staszowie z dnia 28 sierpnia 
2020 r., w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej Gminie Połaniec, na usuwanie 
pokryć dachowych zawierających azbest, 

5. zmian w budżecie powiatu na 2020 
rok.

Podczas obrad, dłuższą dyskusję 
poświęcono pierwszemu projektowi 
uchwały, którą obszernie zreferował na-
czelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spor-
tu Grzegorz Wójcikowski. O sytuacji epi-
demicznej na terenie powiatu, z uwzględ-
nieniem pracy staszowskiego szpitala, 
poinformowali: starosta Józef Żółciak i 

dyr. Paweł Wojtasik. W punkcie ,,wnioski 
i oświadczenia radnych” poruszono, min. 
tematy: pilnej potrzeby zainstalowania 
oznakowania aktywnego na drodze po-
wiatowej w Zrębinie, ograniczenia tona-
żu samochodów na drodze powiatowej 
w gminie Bogoria, pracy Biura Rady Po-
wiatu, realizacji programów pomocy dla 
osób niepełnosprawnych powyżej 18 
roku życia oraz zasad tworzenia budżetu 
na rok 2021. 

Przed zamknięciem obrad przewod-
niczący Rady Grzegorz Rajca, w związku 
z telefonami jakie ostatnio otrzymał, po-
dziękował dyrektorowi Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Staszowie Mirosławowi Ber-
nysiowi, za należytą realizację utrzymania 
infrastruktury drogowej, w tym koszenia 
poboczy i rowów.  

Tekst i foto: Jan Mazanka

Posiedzenie, zrealizowane w try-
bie zdalnym, odbyło się w dniu 30 
października br. Do porządku obrad, 
zaproponowanego przez przewod-
niczącego Rady Grzegorza Rajcę, nie 
zgłoszono uwag, więc po jego przyję-
ciu, a także protokołu z poprzedniej 
sesji, rozpoczęto głosowanie projek-
tów uchwał.  

Rozpoczęto od uchwalenia ,,Rocz-
nego Programu Współpracy Powiatu 

Radni powiatu obradowali po raz 27. 

Podobnie jak podczas 2 poprzed-
nich sesji, tak i tym razem również obra-
dowano w trybie zdalnym. 

Przegłosowane projekty uchwał do-
tyczyły: • przyjęcia sprawozdania z dzia-
łalności oraz informacji Komendanta Po-
wiatowego Policji w Staszowie o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na terenie powiatu staszowskiego za 2019 
rok, • przyjęcia informacji Komendanta Po-
wiatowego Państwowej Straży Pożarnej o 
stanie bezpieczeństwa powiatu w zakre-
sie ochrony przeciwpożarowej za 2019 
rok, • przyjęcia informacji Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Staszowie o stanie bezpieczeństwa sani-
tarnego na terenie powiatu staszowskiego 
za rok 2019, • ustalenia wysokości opłat 
za usunięcie i przechowywanie statków 
lub obiektów pływających z obszarów 
wodnych położonych na terenie powia-
tu staszowskiego w 2021 r., • ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie pojazdów z 
drogi i jego przechowywanie na parkin-
gu strzeżonym oraz wysokości kosztów 
powstałych w przypadku odstąpienia od 
usunięcia pojazdów, • ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie powiatu staszowskiego w 2021 
roku, • zmian w budżecie na 2020 r., • zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Po-

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Grzegorz Rajca.

Staszowskiego z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami wymienio-
nymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2021”. Kolejne przegłosowane 
projekty dotyczyły: zmian w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Powiatu 

Staszowskiego na lata 2020 – 2027 oraz 
zmian w budżecie na 2020 rok. 

Punkt ,,wnioski i oświadczenia rad-
nych”, zdominowały sprawy związane 
ze stanem epidemicznym w powiecie 
staszowskim, pracy staszowskiego szpi-
tala oraz zakupu środków ochrony przed 

wiatu Staszowskiego na lata 2020 – 2027, 
•  ustalenia nazw oraz przebiegu istnieją-
cych dróg powiatowych na terenie powia-
tu staszowskiego.

Następnie radni wysłuchali i przyjęli 
informację dyr. Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie Anny Ogórek, doty-
czącą projektu pn. „Liderzy kooperacji” 
z Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój 2014 – 2020, realizowane-
go przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Kielcach we współpra-
cy z Powiatem Staszowskim i Gminą 
Bogoria.

W punkcie ,,wnioski i oświadczenia 
radnych” poruszono tematy związane, 
m.in. z: planowanymi remontami dróg 
wojewódzkich w roku 2021, rejestracji 
pojazdów, rekompensat dla pracowni-
ków staszowskiego szpitala zaangażo-
wanych w działania antypandemiczne, 
środków na inwestycje samorządowe. 
Przed zamknięciem obrad przewod-
niczący Rady Grzegorz Rajca i starosta 
staszowski Józef Żółciak, złożyli wszyst-
kim biorącym udział w obradach życze-
nia świąteczne i noworoczne.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Promesy na inwestycje samorządowe

COVID-19. Informacji udzielił starosta 
staszowski Józef Żółciak, z których wy-
nikało, m.in. że w szpitalu było wtedy 
leczonych na COVID-19 36 osób, w tym 
7 z użyciem respiratorów, a 6 pacjentów 
oczekiwało na wynik testów. Ogólnie w 
powiecie staszowskim było zdiagnozo-
wanych 153 zakażeń, a 741 osób prze-
bywało na kwarantannie. Ponadto na 
bieżąco realizowane są zakupy środków 
i urządzeń zabezpieczających przed CO-
VID-19 oraz przekazywanie zakupionych 

środków do szpitala oraz przychodni na 
terenie gmin, a także innych podmiotów. 
Realizowano 8 postępowań w sprawie 
zakupów środków antycovidowych, w 
tym na 2 000 testów do badań na CO-
VID-19. Termin zakończenia całego pro-
jektu upływa z dniem 31 grudnia br., 
więc nie zachodzi obawa, że zadanie nie 
zostanie wykonane w całości.

W zgłoszonych interpelacjach i zapy-
taniach poruszono również tematy zwią-
zane z remontami i oznakowaniem dróg 

powiatowych: Rytwiany-Łubnice na od-
cinku w Wilkowej, Koniemłoty-Pacanów-
ka, Sielec-Niziny, Grzybów-Wymysłów 
oraz w Kolonii Pęcławskiej. Omówiono 
również wprowadzone ograniczenia 
transportowe do 12 ton, na drogach w 
gminie Bogoria, w związku z budową 
ferm wiatrowych przez firmę CJR Polska. 
Powyższych informacji udzielił Mirosław 
Bernyś - dyrektor Zarządu Dróg Powiato-
wych w Staszowie.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W sobotę 12 grudnia br., poseł na 
Sejm RP, wiceminister sportu Anna 
Krupka, wręczyła samorządowcom 
powiatu staszowskiego promesy z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych.

Powyższy Fundusz to program bez-
zwrotnego wsparcia dla samorządów, 
których przychody zostały uszczuplone 
przez pandemię. Pieniądze pochodzą 
z funduszu COVID-19. To ogromny im-
puls inwestycyjny dla regionów. Gminy, 
powiaty i województwa w całej Polsce, 
otrzymały już 6 mld zł w ramach pierw-
szego etapu programu. Dzięki temu sa-
morządy mogły rozpocząć realizację waż-
nych inwestycji, m.in.  budowę i remonty 
dróg, modernizację oraz doposażenie 
szpitali i przychodni, czy remonty szkół.

Poseł Anna Krupka wręczyła prome-
sy na łączną kwotę 14 mln 306 tys. 450 
zł, wśród beneficjentów znaleźli się:  

1. Powiat Staszowski – 2 mln 500 

tys. zł, na przebudowę budynku po 
byłej komendzie powiatowej policji w 
Staszowie,

2. Miasto i Gmina Staszów – 5 mln 
313 tys. 850 zł, na przebudowę ulic: Ko-
ściuszki i Towarowej w Staszowie, 

3. Gmina Bogoria – łącznie 2 mln 
zł, z czego: 1 mln na rozbudowę bu-
dynku świetlicy w Szczeglicach wraz z 
zagospodarowaniem terenu i 1 mln zł 
na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w: Wysokach Małych, Średnich i Dużych 
oraz w Zagorzycach, 

4. Miasto i Gmina Oleśnica – łącz-
nie 2 mln 77 tys. 600 zł, z czego: 885 tys. 
600 zł na modernizację 3 przepompowni 
ścieków wraz z zagospodarowaniem te-
renu i 1 mln 192 tys. zł na budowę funk-
cjonalnej i bezpiecznej infrastruktury 
publicznej w Oleśnicy,

5. Miasto i Gmina Szydłów - łącz-
nie 1 mln 50 tys. zł, z czego 500 tys. zł na 
rozbudowę sieci wodociągowej na tere-

nie gminy i 550 tys. zł na termomoder-
nizację budynku Szkoły Podstawowej w 
Szydłowie.

6. Gmina Rytwiany – 1 mln 365 
tys. zł, na rozbudowę i modernizację sie-
ci wodociągowej.

Powyższe środki pochodzą z drugiego 
etapu konkursu, z pulą do podziału 6 mld 
zł, podobnie jak to było w etapie pierw-
szym. Starosta staszowski Józef Żółciak 
podziękował za środki skierowane do sa-
morządów ziemi staszowskiej, co umoż-
liwi realizację zrównoważonego rozwoju, 
zarówno w miastach, jak i w najmniejszych 
miejscowościach. We wtorek 8 grudnia br., 
podczas konferencji prasowej, premier 
Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rzą-
dowy Fundusz Inwestycji Lokalnych bę-
dzie kontynuowany w przyszłych latach. 
Będzie też ukierunkowany, jak dotychczas, 
na najbardziej palące potrzeby społeczno-
ści lokalnych, gmin i powiatów.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Samorządy powiatu staszowskiego, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymały łącznie 14 mln 306 tys. 450 zł.
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W dniu 21 października br. powiat staszowski 
otrzymał dostawę 8 tys. 500 szt. masek z filtrem 

OXYline X 310 SV.

W trakcie przyjęcia dostawy.

Trwa realizacja projektu pn. ,,Zwal-
czanie i  przeciwdziałanie rozprze-
strzenianiu się epidemii COVID-19 
w  powiecie staszowskim”, którego 
całkowita wartość wynosiła 2 mln 065 
tys. 852 zł, z  czego 85% środków, tj. 
1 mln 755 tys. 895 zł pochodzi z  Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata: 2014-2020. Pozo-
stałe 15%, w  kwocie 309 tys. 957 zł 
zapewnił powiat staszowski. 

W środę 21 października, pracownicy 
Wydziału Zamówień Publicznych i Inwe-
stycji w Starostwie staszowskim odebrali 
8 tys. 500 masek z filtrem OXYline X 310 
SV, które przekazano dotychczasowym 
beneficjentom projektu. Termin zakoń-
czenia zadania projektowego upływa 
z  końcem grudnia br. Dotychczas przy-
jęto i rozdysponowano, m.in: fartuchy, 
rękawice, półprzyłbice, dozowniki, testy 
na COVID-19 oraz komory do pomiaru 
temperatury. Procedury na zakup tych 
środków są w trakcie realizacji. Ogłoszo-
no także konkurs ofert na wyłonienie re-
alizatora szczepień ochronnych przeciw 
grypie dla osób w wieku 65+.

Umowę o  dofinansowanie projektu 
z władzami województwa świętokrzyskie-
go starostowie powiatu staszowskiego 
podpisali w  dniu 28 maja br. W  miesią-
cach czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu 
i październiku br., Wydział Inwestycji i Za-
mówień Publicznych w  Starostwie sta-
szowskim na stronie www powiatu, za-
mieścił postępowanie na dostawę środ-
ków ochrony osobistej i  drobnego wy-
posażenia na przeciwdziałanie pandemii 
koronawirusa, m.in: płynu do dezynfekcji 
rąk, płynu do dezynfekcji powierzchni, rę-
kawiczek ochronnych, maseczek chirur-
gicznych, maseczek ochronnych z filtrem, 
przyłbic, fartuchów ochronnych, kombi-
nezonów ochronnych, ochraniaczy obu-
wia, termometrów, lamp przepływowych 
antybakteryjnych. Do tej pory odebrano Maski zostały rozdysponowane wśród beneficjentów projektu.

Tym razem dostawa masek

Przekazano środki 
ochrony indywidualnej

i przekazano ww. asortyment beneficjen-
tom projektu, którymi są: staszowski szpi-
tal, Starostwo Powiatowe w  Staszowie, 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz-
na w  Staszowie, Komenda Powiatowa 
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, NZOZ w Koniemłotach 
oraz SPZOZ w: Szydłowie, Rytwianach 
i Połańcu. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Tym razem 
dostarczono fartuchy ochronne

W magazynie Starostwa staszowskiego. Łącznie dostarczono 19 tys. sztuk 
fartuchów ochronnych.

Zgodność zamówienia ze specyfikacją sprawdzają inspektor Ewelina Banasińska 
z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz naczelnik Wydziału 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Magdalena Fila.

Środki ochrony dla Przychodni Rodzinnej w Jurkowicach oraz dla NZOZ ,,Auxilium” w Bogorii, odbiera 
przedstawiciel gminy Bogoria.

Środki ochrony dla SPZOZ w Szydłowie.Środki ochrony dla SPZOZ w Rytwianach.

Przekazano środki 
ochrony indywidualnej

W dniu 19 listopada br., pra-
cownicy Starostwa Powiatowego w 
Staszowie odebrali dostawę fartu-
chów ochronnych w liczbie 19 tys. 
sztuk. Fartuchy zostały rozdyspono-
wane:

1. w liczbie 15 700 sztuk dla szpitala 
powiatowego w Staszowie, 

2. po 300 szt. przekazano 11 jed-
nostkom Podstawowej Opieki Zdrowot-

nej z trenu powiatu, razem 3 300 sztuk.
Test i foto: Paulina Majczak

W piątek 20 listopada br., pracownicy 
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicz-
nych oraz Wydziału Spraw Obywatel-
skich i Zarządzania Kryzysowego przeka-
zywali: fartuchy, maseczki, półprzyłbice 
oraz rękawice ochronne beneficjentom 
projektu, którymi są: staszowski szpi-
tal, Starostwo Powiatowe w Staszowie, 
Komenda Powiatowa Policji, Komenda 
Powiatowa PSP, PCPR w Staszowie, PŚDS 
w Kurozwękach, MGSPZOZ Staszów, 
MGZPZOZ w Osieku, Przychodnia Ro-
dzinna w Staszowie, Przychodnia Ro-
dzinna w Jurkowicach, NZOZ ,,Auxilium” 
w Bogorii, NZOZ w Łubnicach, SGOZ w 
Oleśnicy, NZOZ w Koniemłotach oraz 
SPZOZ w: Szydłowie, Rytwianach i Po-
łańcu.

Tekst i foto: Paulina Majczak



8 POWIAT STASZOWSKI - nr 81 - grudzień 2020 r.

Dostarczono rękawice ochronne

Detektory dla szkół

Dostawa obejmowała łącznie 104 tys. 800 par 
rękawic ochronnych nitrylowych. Rękawice 

odebrała Anna Stawiarz z Działu Organizacyjno–
Prawnego i Jakości, staszowskiego szpitala.

Podczas przekazania detektorów, od lewej: insp. Ewelina Banasińska z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, wicestarosta Leszek Guzal, dyr. 
Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski, dyr. Szkół Ekonomicznych w Staszowie Jan Ungeheuer, dyr. Zespołu Szkół w Połańcu Stanisław Rogala, dyr. Liceum 
Ogólnokształcącego w Staszowie Anna Karasińska, dyr. Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie Andrzej Walczowski, starosta staszowski Józef Żółciak, 

naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Magdalena Fila i insp. Mariusz Fijałkowski.

W czasie przekazania rękawic ochronnych do staszowskiego szpitala.

W dniu 27 listopada br., dostarczono 
104 tys. 800 par rękawic ochronnych ni-
trylowych, które pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Staszowie po spraw-
dzeniu ilościowym, przekazali m.in. do 
staszowskiego szpitala.

Tekst i foto: Paulina Majczak

W dniu 17 grudnia br., starosta 
staszowski Józef Żółciak przekazał 6 
zdalnych urządzeń do pomiaru tem-
peratury, które odebrali dyrektorzy 
szkół ponadpodstawowych powiatu 
staszowskiego i dyrektor Powiatowe-
go Centrum Sportowego. 

Detektory ,,Protekt T8”, zostały zaku-
pione w ramach realizacji tegorocznego 
projektu pn. ,,Zwalczanie i przeciwdzia-

łanie rozprzestrzenianiu się epidemii 
COVID-19 w powiecie staszowskim”. Są 
to czujniki temperatury z funkcją roz-
poznawania twarzy, składające się z jed-
nostki podstawowej oraz opcjonalnej 
podstawy lub uchwytu. Urządzenie po 
skonfigurowaniu zapisuje trwale swoje 

ustawienia i nie wymaga ponownej kon-
figuracji przy każdorazowym wyłączeniu 
lub utracie zasilania. W przypadku pro-
blemów z aplikacją, w urządzeniu zain-
stalowany jest mechanizm automatycz-
nego jej resetowania.

Tekst i foto: Jan Mazanka 
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Ciąg dalszy dostawy rękawic

Dostawa liczyła 88 tys. 500 par rękawiczek, w trzech rozmiarach. 

Odbioru dostaw dokonali insp. Ewelina Banasińska z Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Mariusz Fijałkowski z Wydziału 

Inwestycji i Zamówień Publicznych. 

We wtorek 8 grudnia br., pracowni-
cy Starostwa staszowskiego odebrali 
przesyłkę na którą składało się 88 tys. 
500 par rękawiczek ochronnych nitry-
lowych, a także 1 tys. 600 szt. mase-
czek z filtrem.  

Dostarczony asortyment był częścią 
aktualnie realizowanego projektu pn. 

,,Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprze-
strzenianiu się epidemii COVID-19 w po-
wiecie staszowskim”, którego całkowita 
wartość wynosi 2 mln 065 tys. 852 zł, z 
czego 85% środków, tj. 1 mln 755 tys. 895 
zł pochodzi z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020. 
Pozostałe 15%, w kwocie 309 tys. 957 zł, 
zapewnił powiat staszowski. 

Tekst i foto Jan Mazanka

Posiedzenie Komisji odbyło się w formie zdalnej.

Obradowała Komisja 
Bezpieczeństwa i Porządku

Następnie dokonano oceny pracy 
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku za 2019 rok. Podczas obrad 
podjęto uchwały dotyczące: 

• sprawozdania z działalności oraz 
informacji komendanta powiatowego 
Policji w Staszowie o stanie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego na terenie 
powiatu staszowskiego za 2019 rok, 

• informacji Komendanta Powiato-
wego Państwowej Straży Pożarnej w 
Staszowie o stanie bezpieczeństwa w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej 
na terenie powiatu staszowskiego za 
2019 rok, 

• informacji Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Staszowie o stanie bezpieczeń-
stwa sanitarnego na terenie powiatu 
staszowskiego za 2019 rok. 

W dalszej części obrad człon-
kowie Komisji zaopiniowali projekt 
uchwały Rady Powiatu w Staszowie 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
usunięcie i przechowywanie statków 
lub innych obiektów pływających z ob-
szarów wodnych położonych na terenie 
powiatu staszowskiego w 2021 roku, jak 
również zaopiniowali projekt budżetu na 
2021 rok, na realizację zadań Starosty w 
zakresie zwierzchnictwa nad powiatowy-
mi służbami, inspekcjami i strażami oraz 

Posiedzenie, które otworzył i prowadził starosta staszowski Józef Żółciak 
odbyło się w czwartek 3 grudnia br. Po przyjęciu porządku obrad, omówiono 
protokół wraz z wnioskami z poprzedniego posiedzenia Komisji, między innymi 
dotyczącymi stanu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej 79 z drogą 
powiatową Łubnice Słupiec w miejscowości Łubnice oraz na skrzyżowaniu ulic: 
Oględowska – Krakowska w Staszowie. 

zadań określonych w ustawach w zakre-
sie porządku publicznego i bezpieczeń-
stwa obywateli. Pod koniec posiedzenia 
komendant powiatowy PSP bryg. Rafał 
Gajewicz oraz zastępca komendanta po-
wiatowego policji kom. Jacek Rozczypała 
poinformowali o przygotowaniu służb 
powiatowych do zbliżających się świąt i 
Nowego Roku. Po przedstawieniu przez 
starostę staszowskiego Józefa Żółciaka 
,,Planu działania Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku na rok 2021”, kom. Jacek 
Rozczypała zawnioskował o wsparcie 
projektu modernizacji skrzyżowania ul. 
Mickiewicza z drogą wojewódzką w celu 
podniesienia bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego w tym miejscu. Przed zamknię-
ciem obrad starosta Józef Żółciak złożył 
wszystkim ich uczestnikom życzenia 
świąteczno-noworoczne. 

Tekst: Jan Mazanka
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W dniu 16 października br., doko-
nano odbioru 2 inwestycji na drogach 
powiatowych zrealizowanych przez 
powiat staszowski w partnerstwie z 
gminami: Łubnice i Bogoria. Obydwa 
zadania zrealizowało Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych Staszów Sp. 
z o.o.

Inwestycja na terenie gminy Łubnice 
dotyczyła ,,Przebudowy odcinka drogi 
powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łub-
nice o długości 500 m oraz przebudowy 
odcinka nr 0825T Łubnice – Słupiec o 
długości 50 m”. Obydwa zadania pole-
gały na budowie chodników z kostki 
brukowej, przepustów, montażu kra-
wężników oraz renowacji rowów. Łącz-
na wartość zdań wyniosła 240 tys. 659 
zł. Wykonano także zadanie dodatkowe 
na pierwszym odcinku drogi o wartości 
9 tys. 760 zł, również dotyczące budowy 
w Łubnicach, 30 metrowego chodnika z 
kostki brukowej.

Ogółem pobudowano 580 m chod-
ników, a wartość inwestycji wyniosła 250 

W czasie odbioru chodnika przy drodze powiatowej 0836T Rytwiany – Łubnice, od lewej: wiceprezes Zarządu 
PRD Wojciech Szyszkowski, prezes Rafał Szyszkowski, kierownik Działu Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg 

Powiatowych w Staszowie Paweł Krakowiak, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, starosta staszowski  
Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal.

Umowę na przebudowę drogi powiatowej nr 0780T Raków-Bogoria-Nowa Wieś, w obecności: starosty 
staszowskiego Józefa Żółciaka, wicestarosty Leszka Guzala i członka Zarządu Powiatu Zbigniewa Wiącka 

podpisują, od lewej: wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie 
Mirosław Bernyś i prokurent ,,DYLMEX-INWESTYCJE” Sp.k. Tomasz Dyl.

Drugą umowę podpisali, od lewej: burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów  

Rafał Szyszkowski i wiceprezes Wojciech Szyszkowski.

Wykonano chodniki i pobocza

Kolejnie odcinki dróg do remontu

tys. 419 zł, z czego 80% tj. 200 tys. 335 
zł dofinansowano z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

W dniu 17 grudnia br., w Sta-
rostwie staszowskim podpisano 2 
umowy na przebudowę dróg powia-
towych dofinansowanych z Fundu-
szu Dróg Samorządowych.

Pierwsza inwestycja, która zosta-
nie wykonana przez Przedsiębiorstwo 
Drogowe Sp. z o.o. ,,DYLMEX-INWESTY-
CJE” Sp.k., dotyczy przebudowy odcin-
ka o długości 995 m drogi powiatowej 
nr 0780T Raków-Bogoria-Nowa Wieś. 
Zamówienie obejmuje wykonanie: 
nawierzchni, chodnika z kostki bruko-
wej, zatoki autobusowej odwodnienia, 
oznakowania oraz urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu. Wartość inwestycji to: 
1 mln 321 tys. zł, a termin jej wykona-
nia upływa z dniem 31 sierpnia 2021 
roku.

Druga inwestycja, realizowana 
przez Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych Staszów Sp. z o.o., dotyczy 
przebudowy odcinka o długości 630 m 
drogi powiatowej nr 0795T Osiek – Su-
chowola. Zamówienie obejmuje wyko-
nanie: nawierzchni, odwodnienia, ka-
nału technologicznego, oznakowania i 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu. War-
tość inwestycji to: 345 tys. zł, a termin 
jej wykonania również upływa z dniem 
31 sierpnia 2021 roku.

Ogółem zostanie przebudowanych 
1 625 m dróg powiatowych, za kwotę 1 
mln 666 tys. zł.

Tekst i foto: Jan Mazanka

RPO  na lata 2014-2020. Pozostałą kwotę 
w wysokości 50 tys. 084 zł pokryto po po-
łowie z budżetu powiatu staszowskiego i 



POWIAT STASZOWSKI - nr 81 - grudzień 2020 r. 11

W czasie odbioru budowy pobocza z betonu asfaltowego przy drodze powiatowej nr 07870T Raków – 
Bogoria – Nowa Wieś w miejscowości Moszyny, od lewej: wiceprezes Zarządu PRD Wojciech Szyszkowski, 
prezes Rafał Szyszkowski, starosta staszowski Józef Żółciak, kierownik Działu Dróg i Mostów w Zarządzie 

Dróg Powiatowych w Staszowie Paweł Krakowiak, wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk  
i wicestarosta Leszek Guzal.

z budżetu gminy Łubnice.
Druga oddana inwestycja dotyczyła 

,,Przebudowy odcinka drogi powiato-
wej nr 07870T Raków – Bogoria – Nowa 
Wieś w miejscowości Moszyny, polega-
jąca na wykonaniu pobocza z betonu 
asfaltowego”. Zadanie obejmowało: 
wykonanie podbudowy kruszywem 
warstwy dolnej, wyrównanie mieszan-
ką mineralno-bitumiczną, położenie 
nawierzchni z betonu asfaltowego 
oraz oznakowanie poziome jezdni. 
Nowe pobocze ma długość 1 520 m. 
Koszt inwestycji wyniósł 134 tys. 596 zł 
i został pokryty po połowie, z budże-
tów: powiatu staszowskiego i gminy 
Bogoria. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Tegoroczne obchody z konieczno-
ści ograniczono do uczestnictwa we 
mszy świętej za Ojczyznę i złożenia 
kwiatów w miejscach, jak to czyniono 
w minionych latach.

O godz. 10:00 w Sanktuariom św. 
Jana Pawła II modlono się za poległych w 
walkach o wolność w czasie obydwu wo-
jen światowych, powstań narodowych i 
wojny polsko-bolszewickiej. Mszę świętą 
odprawił i homilię wygłosił proboszcz 
parafii św. Bartłomieja w Staszowie ks. 
kan. Szczepan Janas. 

Po zakończeniu mszy świętej delega-
cje: władz powiatu staszowskiego oraz 
miasta i gminy Staszów, a także Komendy 
Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, 
Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” w Grzy-
bowie oraz NSZZ ,,Solidarność” ,,Siarko-
polu”, złożyły kwiaty przed pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki i płytą Józefa Piłsud-
skiego na staszowskim Rynku, a także 
przed pomnikiem żołnierza legionisty 
przy ul. Parkowej.

Mieszkańcy miasta i powiatu przyłą-

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

Kwiaty złożono także przed tablicą Józefa Piłsudskiego wmurowaną w ścianę 
staszowskiego Ratusza. 

Na staszowskim Rynku, przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki kwiaty składają, 
od lewej: burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, przewodniczący Rady 

Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca, wicestarosta staszowski Leszek Guzal 
i przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Ireneusz Kwiecjasz.

Dzień Niepodległości w Staszowie

czyli się również do ogólnopolskiej akcji 
„Niepodległa do hymnu”, polegającej 
na odśpiewaniu hymnu państwowego 
punktualnie o godz. 12:00. Dźwięki ,,Ma-

zurka Dąbrowskiego” wybrzmiały także 
na antenach najważniejszych polskich 
stacji radiowych i telewizyjnych.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Z żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 25 listopada 2020 roku, 

w wieku 56 lat zmarła 

śp. Ewa Góral
długoletnia pielęgniarka anestezjologiczna 

staszowskiego szpitala.

Męża Jacka, Córki: Katarzynę i Małgorzatę, 
Syna Bartosza, 

a także pozostałych członków Rodziny Zmarłej, 
oraz koleżanki i kolegów z pracy 

prosimy o przyjęcie 
najgłębszych wyrazów współczucia.

Śp. Ewa Góral przez długie lata, 
a szczególnie w czasie ostatnich miesięcy, 
z całym zaangażowaniem i serdecznością 

niosła pomoc chorym, 
w tym także zarażonym wirusem SARS-CoV-2. 

Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie
pracownicy Starostwa 

i Jednostek Organizacyjnych Powiatu

Z przykrością informujemy, 
że w dniu 30 listopada 2020 r., w wieku 83 lat zmarł

śp. 

Zdzisław Owczarek
pierwszy dyrektor Zespołu Szkół w Połańcu, 

w latach 1973 – 75.
Po zakończeniu pracy na stanowisku dyrektora 

Zespołu Szkół, do 1982 roku był szefem wydziału 
przygotowania eksploatacji 

w Elektrowni im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu. 
Naczelnik Miasta i Gminy Połaniec w latach: 

1982-1990. Po przejściu na emeryturę w roku 1995 
i po powrocie z Połańca do rodzinnej Łodzi podjął 

działalność społeczną. 
Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Połaniec 2004.

Rodzinie Zmarłego serdeczne wyrazy współczucia 
składa

Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie
oraz

pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych 
Powiatu

Z ogromnym żalem pożegnaliśmy
emerytowaną nauczycielkę i wieloletnią dyrektor

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 
Sichowie Dużym

śp. ANNĘ DURLEJ
Ceremonia pogrzebowa odbyła się 25 listopada 

2020 roku w Łagowie.
Śp. Anna Durlej, od 1 września 1986 r. była 
nauczycielką w Zespole Szkół Rolniczych 

w Sichowie Dużym, w latach 2000 - 2016 pracowała 
na stanowisku dyrektora tej placówki.

Rodzinie Zmarłej serdeczne wyrazy współczucia 
składają

Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie
oraz

pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych 
Powiatu

Z żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 19 listopada br., zmarła 

śp. Jadwiga Bień
długoletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Ossali 

i radna powiatu staszowskiego w latach 1999 – 2002.
Wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Mamy
córkom: Agacie i Danucie oraz synom: Piotrowi i Mar-

cinowi z Rodzinami, 
a także wszystkim pozostałym członkom Rodziny, 

przyjaciołom i znajomym śp. Zmarłej 
składają: 

Rada i Zarząd Powiatu w Staszowie
pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych 

Powiatu
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Walczmy z czerniakiem

6

Znamiê! Znam je?  

co musisz 
wiedzieæ 

– czyli 

o czerniaku 
skóry

Czerniak jest nowotworem z³oœliwym skóry. Mo¿e pojawiæ siê na skórze, ale tak¿e 
w obrêbie ust, nosa oraz ga³ki ocznej. Czerniak charakteryzuje siê agresywnym 
wzrostem oraz mo¿liwoœci¹ tworzenia przerzutów, które s¹ trudne w leczeniu.
Tymczasem, usuniêcie czerniaka, kiedy choroba nie jest jeszcze zaawansowana, 
pozwala na wyleczenie ponad 80% chorych. Dlatego tak wa¿ne jest szybkie 
i prawid³owe rozpoznanie tego nowotworu.                                                                    

?Czy jestem 
w grupie 

podwy¿szonego 
ryzyka

?Co to jest 
czerniak

?Na co muszê  zwracaæ uwagê

Czerniaki maj¹ wiele cech charakterystycznych, które pomagaj¹ w ich rozpoznaniu. 
Poznaj ABCDE czerniaka

Posiadasz jasn¹ karnacjê, rude lub blond w³osy, niebieskie oczy, liczne piegi
Masz du¿¹ liczbê znamion barwnikowych, znamion w miejscach dra¿nienia
Dozna³eœ oparzeñ s³onecznych, szczególnie w dzieciñstwie
S³abo tolerujesz s³oñce, opalasz siê z du¿ym trudem lub w ogóle
W rodzinie wystêpowa³y przypadki czerniaka lub inne nowotwory skóry 
Korzystasz z solarium

Zagro¿enie zachorowaniem na czerniaka wzrasta, je¿eli:

czerniak 
skóry 
mo¿e rozwin¹æ siê 
u ka¿dego...

Raz w miesi¹cu ogl¹daj swoj¹ skórê – sprawdŸ, czy Twoje znamiona nie 
zmieniaj¹ siê lub czy nie pojawi³y siê nowe  
Jeœli zauwa¿ysz, ¿e coœ podejrzanego dzieje siê z Twoim znamieniem, udaj siê 
do chirurga-onkologa
Przynajmniej raz na rok odwiedzaj dermatologa lub chirurga-onkologa 
Unikaj s³oñca w godzinach 11.00-16.00
Nie opalaj siê w solarium!
Jeœli chcesz siê opalaæ, to z g³ow¹ – pamiêtaj o stosowaniu filtrów UV,  noszeniu 
czapki i okularów przeciws³onecznych.

Czerniak skóry we wczesnym stadium jest bardzo ³atwy 
do wyleczenia poprzez proste chirurgiczne wyciêcie zmiany 
wraz z szerokim marginesem okolicznej tkanki. 

?Jak 
leczyæ 

czerniaka

Wszystkie znamiona, naroœla, pieprzyki, które mog¹ budziæ niepokój powinny zostaæ 
zbadane przez lekarza dermatologa lub chirurga-onkologa i w razie jakichkolwiek 
w¹tpliwoœci wyciête. Badanie przeprowadzane u specjalisty jest szybkie, bezbolesne 
i nieinwazyjne. Lekarz ogl¹da skórê za pomoc¹ dermoskopu, który wychwytuje 
wszelkie atypowe zmiany.                                                                                                               

Jak wygl¹da badanie skóry?

Wiêcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie www.akademiaczerniaka.pl

Zamieszczone zdjêcia czerniaków 
s¹ w³asnoœci¹ prof. Piotra Rutkowskiego 
- Klinika Nowotworów Tkanek Miêkkich, 

Koœci i Czerniaków, Centrum Onkologii 
- Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Warszawie.

A B C D E

asymetria 
np. znamiê 
„wylewaj¹ce” 
siê na jedn¹ 
stronê

brzegi 
poszarpane, 
nierównomierne, 
posiadaj¹ce 
zgrubienia 

czerwony, 
czarny, 
niejednolity 
kolor 

du¿y 
rozmiar, 
wielkoœæ 
zmiany 
powy¿ej 
6mm

ewolucja, 
czyli 
postêpuj¹ce 
zmiany 
zachodz¹ce 
w znamieniu

?Jak mogê 
uchroniæ siê przed 
czerniakiem

Przynajmniej 
raz na rok odwiedzaj 
dermatologa lub 
chirurga-onkologa. 

?Jakleczyæ 
czerniaka

1Raz w miesi¹cu ogl¹daj 
swoj¹ skórê – sprawdŸ, 
czy Twoje znamiona 
nie zmieniaj¹ siê 
lub czy nie pojawi³y siê 
nowe.  2Jeœli zauwa¿ysz, 

¿e coœ podejrzanego 
dzieje siê z Twoim 
znamieniem, 
udaj siê do 
chirurga-onkologa.

4Unikaj s³oñca 
w godzinach 
11.00-16.00 5

Plakat powsta³ przy wsparciu

Nie 
opalaj siê 
w solarium!

 www.facebook.com/znamieznamje 

3Jeœli chcesz siê 
opalaæ, to z g³ow¹ 
– pamiêtaj 
o stosowaniu filtrów 
UV,  noszeniu czapki 
i okularów 
przeciws³onecznych.

Powiat staszowski przystąpił do ,,Ogólnopolskiego Progra-
mu Profilaktyki Czerniaka w roku szkolnym 2020/2021”. Program 
skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas 
7 i 8 szkoły podstawowej. Każda szkoła na jego realizację, prze-
znaczy liczbę godzin lekcyjnych, która stanowi równowartość 
sumy wszystkich oddziałów klasowych w danej szkole. Realiza-

torami programu, w ramach godziny wychowawczej, mogą być 
nauczyciele biolodzy, pielęgniarki szkolne, pedagodzy szkolni 
lub wychowawcy poszczególnych klas. Po skończonych zajęciach 
uczniowie będą znać podstawowe zasady profilaktyki czerniaka.
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We wtorek, 1 grudnia br., dla 
uczczenia bohaterów wojny polsko-
-bolszewickiej 1920 roku i setnej rocz-
nicy ,,Cudu nad Wisłą”, na pomniku 
żołnierza 2. pułku legionów odsłonię-
to pamiątkową tablicę.

W  uroczystości udział wzięli, m.in.: 
dr Maciej Korkuć z  Oddziałowego Biura 
Upamiętniania Walk i  Męczeństwa w  In-
stytucie Pamięci Narodowej w Krakowie, 
wicestarosta staszowski Leszek Guzal, 
przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa 
Ireneusz Kwiecjasz, burmistrz miasta 
i gminy Staszów Leszek Kopeć i zastępca 
burmistrza dr Ewa Kondek. Tablicę po-
święcił proboszcz parafii św. Bartłomieja 
w Staszowie ks. kan. Szczepan Janas. 

W  wygłoszonych przemówieniach 
podkreślano znaczenie zwycięstwa 
wojsk polskich nad Armią Czerwoną, 
zarówno w Bitwie Warszawskiej jak i ro-

Uroczystości otworzył i prowadził prezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego dr Dariusz Kubalski.

O przebiegu i znaczeniu 
Bitwy Warszawskiej mówił burmistrz miasta 

i gminy Staszów Leszek Kopeć.

Przemawia dr Maciej Korkuć z Oddziałowego Biura Upamiętniania 
Walk i Męczeństwa w Instytucie Pamięci Narodowej w Krakowie.

O potrzebie upamiętniania tak ważnych wydarzeń historycznych mówił wicestarosta staszowski 
Leszek Guzal.

W Staszowie odsłonięto tablicę
zegranej nad Niemnem w 3 tygodnie po 
odrzuceniu bolszewików spod Warsza-
wy. Wydarzenia te położyły kres planom 
sowietyzacji Europy Środkowej i  Za-
chodniej, jakie przygotowano na Kremlu 
i  konsekwentnie próbowano zrealizo-
wać. Z  tego powodu historycy zaliczają 
Bitwę Warszawską w poczet 18. decydu-
jących bitew świata. 

Pomnik staszowskiego żołnierza le-
gionisty, usytuowany przy ul. Parkowej 
i  odsłonięty w  dniu 17 grudnia 2018 
roku,  został tak zaprojektowany, aby 
możliwym było odsłanianie kolejnych 
płyt upamiętniających najważniejsze 
czyny żołnierza polskiego. Odsłonięta 
płyta jest czwartą z kolei.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Historię powstania tablicy przypomniał działacz staszowskiej ,,Solidarności”  
Józef Małobęcki. 

Tablicę odsłonili, od lewej: ks. kan. Szczepan Janas, burmistrz Staszowa Leszek 
Kopeć, wicestarosta staszowski Leszek Guzal i dr Maciej Korkuć z IPN w Krakowie. 

Kwiaty składa delegacja władz miasta i gminy Staszów.

Kwiaty składają wicestarosta staszowski Leszek Guzal i naczelnik Wydziału 
Edukacji Grzegorz Wójcikowski.

Modlitwę za poległych w walkach wojny polsko-bolszewickiej odmówił i tablicę 
poświęcił proboszcz parafii św. Bartłomieja w Staszowie ks. kan. Szczepan Janas.

Kwiaty składa dr Maciej Korkuć z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.
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W dniu 21 października br. doko-
nano przeglądu gwarancyjnego in-
stalacji fotowoltaicznych na budyn-
kach powiatu staszowskiego: staro-
stwa, szkół ponadpodstawowych, 
internatu, Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Powiatowego Centrum 
Sportowego. 

Budowa instalacji była rezulta-
tem projektu pn.: „Budowa instalacji 
fotowoltaicznej na budynku admini-
stracyjnym Starostwa Powiatowego 
w Staszowie oraz obiektach eduka-
cyjnych Powiatu Staszowskiego” w 
ramach projektu partnerskiego pn.: 
„Budowa instalacji fotowoltaicznych 
na obiektach użyteczności publicznej 
Powiatu Staszowskiego i Gminy Poła-
niec” współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzy-

Mikroinstalacje fotowoltaiczne na budynkach Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie. 

Mikroinstalacje fotowoltaiczne na budynkach Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Staszowie. 

Mikroinstalacje fotowoltaiczne na budynkach Zespołu Szkół w Połańcu. 

Mikroinstalacje fotowoltaiczne na budynkach Zespołu Szkół w Staszowie. Mikroinstalacje fotowoltaiczne na budynku Internatu Zespołu Szkół w Staszowie. 

Fotowoltaika po przeglądzie  
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Mikroinstalacje fotowoltaiczne na budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Staszowie. 

Z przodu mikroinstalacje fotowoltaiczne na budynku Powiatowego Centrum 
Sportowego, w głębi budynki: Zespołu Szkół i Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Staszowie
Prezes PRO – ECO sp. z o.o. w Gdyni Mirosław Kostuch, dokonuje odczytu 

falownika z budynku Zespołu Szkół w Staszowie. 

Andrzej Kostuch z PRO – ECO sp. z o.o. dokonuje odczytu 
falownika w Internacie Zespołu Szkół w Staszowie.  

Podczas przeglądu, od lewej: Mirosław Kostuch z PRO – ECO sp. z o.o. w Gdyni, inspektor nadzoru 
inwestorskiego Wiesław Jędrzejczyk z LUMEN Intelligents System Sp. z o.o. w Krakowie, dyrektor Powiatowego 

Centrum Sportowego w Staszowie Andrzej Walczowski, insp. Mariusz Fijałkowski z Wydziału Inwestycji 
i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Staszowie oraz naczelnik Wydziału Magdalena Fila. 

Mikroinstalacje fotowoltaiczne na budynkach: Powiatowego Urzędu Pracy 
i Starostwa Powiatowego w Staszowie. 

skiego na lata 2014-2020. Zadanie o 
wartości 2 mln 340 tys. 700 zł, w tym 
dofinansowanie: z RPO Województwa 
Świętokrzyskiego w kwocie 902 tys. 
311 zł tj. 38,5% oraz z budżetu powia-
tu staszowskiego w wysokości 1 mln 
438 tys. 389 zł, tj. pozostałe 61,5%, zo-
stało zakończone i odebrane w dniu 
19 lipca 2020 roku. 

Przeglądem objęto 13 wybudowa-
nych w ramach ww. zadania instalacji 
fotowoltaicznych i przyłączonych do 
instalacji elektrycznych budynków: 
Starostwa Powiatowego w Staszowie, 
Zespołu Szkół, Zespołu Szkół Ekono-
micznych i Liceum Ogólnokształcące-
go w Staszowie, a także Powiatowego 
Centrum Sportowego w Staszowie i 
Zespołu Szkół w Połańcu. Łączna moc 
instalacji wynosi 0,5178 MW, a dodat-
kowa zdolność wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych to 0,4823 MW. W 
skład komisji dokonującej przeglądu 
ze strony zamawiającego, wchodzili: 
Magdalena Fila – naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w 
Starostwie Powiatowym w Staszowie 

i inspektor Mariusz Fijałkowski. 
Przedstawicielami wykonawcy za-
dania projektowego: PRO – ECO 
sp. z o.o. w Gdyni byli: Mirosław 
Kostuch i Andrzej Kostuch, przy 
udziale inspektora nadzoru inwe-
storskiego Wiesława Jędrzejczyka 
z LUMEN Intelligents System Sp. z 
o.o. w Krakowie.

Tekst i foto: Jan Mazanka
Foto z drona: Sławomir Rakowski
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WYKAZ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW
POWIATU STASZOWSKIEGO W 2020 ROKU

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1: ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej ( tj. Dz. z 2019 r. poz. 294)

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES
PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłat-

ność połączeń

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny WWW

e-mail
KRYTERIA 
DOSTĘPU

RODZINNE

1

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
(PCPR) w Staszowie 
wraz z Punktami:
- Punkt Konsultacyjny 
Poradnictwa 
Specjalistycznego 
dla Rodzin i Dzieci 
- Punkt Pomocy 
Ofiarom Przemocy 
w Rodzinie i Osobom 
w Kryzysie

Centrum realizuje 
zadania powiatu 
z zakresu pomocy 
społecznej, ochrony 
i promocji zdrowia, 
wsparcie dla rodziny 
i dziecka, wczesna 
pomoc o charakte-
rze profilaktycznym: 
socjalna i psycholo-
giczna

ul. Szkolna 4 ,
28-200 Staszów tel./ fax.: 

15-864-30-58

poniedziałek, środa, 
czwartek, piątek 
7:30-15:30
wtorek 8:00-16:00

http://pcpr.staszowski.eu

pcpr@staszowski.eu 

Każdy 
mieszkaniec 
powiatu 
staszowskiego

PSYCHOLOGICZNE i  PEDAGOGICZNE

2

Publiczna Poradnia 
Psychologiczno
-Pedagogiczna 
w Staszowie

Poradnia udziela 
dzieciom i młodzieży 
pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej, 
w tym pomocy logo-
pedycznej, pomocy 
w wyborze kierunku 
kształcenia i zawodu, 
a także udziela rodzicom 
i nauczycielom pomocy 
psychologiczno-peda-
gogicznej związanej 
z wychowaniem i kształ-
ceniem dzieci i mło-
dzieży

ul. Koszarowa 7, 
28-200 Staszów tel: 15-864-37-59

Sekretariat:
Poniedziałek, Środa, 
Czwartek, 
Piątek 7:00 - 15.30
Wtorek 7:00 – 16:00

http://pppstaszow.
staszowski.eu/2/index.
php?option=com_ 
content&view= 
article&id=
77&Itemid=495 
 
staszpor@op.pl

Każdy 
mieszkaniec 
powiatu 
staszowskiego

Publiczna Poradnia 
Psychologiczno-Peda-
gogiczna w Staszowie
Filia w Połańcu

ul Ruszczańska 23, 
28-230 Połaniec tel: 15-865-01-30

Sekretariat:
Poniedziałek – Piątek 
7:00 – 15:00

ppp_polaniec@interia.pl

Każdy 
mieszkaniec 
powiatu 
staszowskiego

3 Poradnia leczenia 
Uzależnień 

specjalistyczna pomoc 
psychoterapeutyczna, 
psychologiczna i psy-
chiatryczna w zakresie 
diagnozy i terapii 
zaburzeń psychicznych 
i zaburzeń zachowania

ul. Mickiewicza 24
28-200 Staszów

Rejestracja : 
tel. 535-882-244 
tel. 533-033-311

Poniedziałek – Piątek 
9:00 – 16:00 -

Każdy 
mieszkaniec 
powiatu 
staszowskiego

4

Psychiatryczna Opieka 
domowa - zespół 
leczenia środowisko-
wego (domowego) 

Opieka środowiskowa- 
domowa , dla pacjentów 
z zaburzeniami psychicz-
nymi.

ul. Mickiewicza 24
28-200 Staszów

Rejestracja: tel. 
535-882-244, tel. 
533-033-311

Poniedziałek - Piątek 
9:00- 16:00  -

Każdy 
mieszkaniec 
powiatu 
staszowskiego

5

Poradnia Terapii 
Uzależnienia od Sub-
stancji 
Psychoaktywnych

w zakresie diagnozy 
i terapii 
zaburzeń psychicznych 
i zaburzeń zachowania 
spowodowanych: 
zażywaniem 
narkotyków, paleniem 
tytoniu, hazardem, 
uzależnieniem 
od zakupów i gier

ul. Mickiewicza 24
28-200 Staszów

 Rejestracja: tel. 
535-882-244 tel. 
533-033-311

Poniedziałek - Piątek 
9:00- 16:00  -

Każdy 
mieszkaniec 
powiatu 
staszowskiego
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6

Wojewódzka Poradnia 
Zdrowia Psychicznego  
dla dzieci i młodzieży

Poradnia świadczy 
usługi dla dzieci i 
młodzieży oraz ich 
rodzin w zakresie: 
diagnozy i terapii 
zaburzeń psychicznych, 
zaburzeń zachowania 
i emocji, trudności 
rozwojowych i wycho-
wawczych, wydawanie 
opinii psychologicznych

ul. Mickiewicza 24
28-200 Staszów

Rejestracja : 
tel. 535-882-244 
tel. 791-063-393

Poniedziałek – piątek
 8:00 – 15:00 -

Każdy 
mieszkaniec 
powiatu 
staszowskiego

7

Wojewódzka
Poradnia Leczenia 
Nerwic

Zaburzenia nerwicowe, 
zaburzenia somatyza-
cyjne, zaburzenia odży-
wiania się, zaburzenia 
osobowości i zachowa-
nia, zaburzenia snu

ul. Mickiewicza 4
28-200 Staszów

Rejestracja : 
tel. 535-882-244 
tel. 791-063-393

Poniedziałek - Piątek 
9:00- 16:00  -

Każdy 
mieszkaniec 
powiatu 
staszowskiego

8

Świadczenia Dzienne 
Leczenia Uzależnień-  
Ośrodek Leczenia 
Uzależnień

Podstawowy Program 
Psychoterapii Uzależnień 
realizowany 10 tygo-
dni , w czasie których 
pacjenci uczestniczą w 
zajęciach edukacyjnych 
i terapeutycznych pięć 
dni w tygodniu 

ul. Mickiewicza 24
28-200 Staszów

Rejestracja : 
tel. 535-882-244 
tel. 791-063-393

Poniedziałek- Piątek 
9:00- 16:00 -

Każdy 
mieszkaniec 
powiatu 
staszowskiego

POMOC SPOŁECZNA

9 Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Staszowie

Sprawy związane z sze-
roko rozumianą pomocą 
społeczną

ul. Wschodnia 13
28-200 Staszów

tel. 15-864-32-63
 faks: 15 864-
32-63

Poniedziałek – piątek 
7:00 – 15:00

http://ops.staszow.pl/ 
 
ops.staszow@post.pl

Dla osób upraw-
nionych do 
świadczeń z sys-
temu pomocy 
społecznej

10 Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Bogorii

Sprawy związane z sze-
roko rozumianą pomocą 
społeczną

Rynek 7, 28-210 
Bogoria tel: 15-867-40-11 Poniedziałek – piątek 

7:30 – 15:30 ops.bogoria@interia.pl 

Dla osób upraw-
nionych do 
świadczeń z sys-
temu pomocy 
społecznej

11

Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Łubnicach

Łubnice 66, 
28-232 Łubnice

tel: 15-865-92-43 Poniedziałek – piątek 
7:00 – 15:00

http://ops.gminalubnice.
pl/

ops.lubnice@op.pl 

Dla osób upraw-
nionych do 
świadczeń z sys-
temu pomocy 
społecznej

12 Miejsko Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecz-
nej w Oleśnicy

ul. Nadstawie 1 
28-220 Oleśnica

tel: 41-350-15-65 
wew. 27

Poniedziałek – piątek 
7:00 – 15:00

https://gminaolesnica.
pl/gminny-osrodek-
pomocy-spolacznej-w-
olesnicy/ 

kontakt@gopsolesnica.pl 

Dla osób upraw-
nionych do 
świadczeń z sys-
temu pomocy 
społecznej

13 Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Osieku

ul. Wolności 18
28-221 Osiek tel: 15 867-11-04

Poniedziałek, Środa, 
Czwartek, Piątek 
7:30 – 15:30
Wtorek 8:00-16:00

Świetlica Socjotera-
peutyczna jest czynna 
od poniedziałku do 
piątku od 1400 do 1800, w 
okresie wakacyjnym i w 
ferie od 1000 do 1400

www.ops-osiek.pl 

opsosiek@poczta.onet.pl

Dla osób upraw-
nionych do 
świadczeń z sys-
temu pomocy 
społecznej

14
Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Połańcu 

ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec tel: 15–865-04-20 Poniedziałek – piątek 

8:00 – 16:00 opspol@poczta.onet.pl 

Dla osób upraw-
nionych do 
świadczeń z sys-
temu pomocy 
społecznej

15 Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Rytwianach

ul. Staszowska 15
28-210 Rytwiany tel: 15-864-79-46 Poniedziałek – piątek 

7:30 – 15:30

https://ops-rytwiany.bip.
gov.pl

opsrytwiany@op.pl 

Dla osób upraw-
nionych do 
świadczeń z sys-
temu pomocy 
społecznej

16 Miejsko Gminy Ośro-
dek Pomocy Społecz-
nej w Szydłowie

ul. Rynek 2
28-125 Szydłów tel: 41-354-51-25 Poniedziałek – piątek 

7:30 – 15:30 szydlow_gops@gazeta.pl 

Dla osób upraw-
nionych do 
świadczeń z sys-
temu pomocy 
społecznej
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ROZWIĄZY WANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

17

Gminna Komisja Roz-
wiązywania Proble-
mów Alkoholowych w 
Staszowie

Motywuje do podjęcia 
leczenia, kieruje do 
biegłych w celu zdiagno-
zowania choroby alko-
holowej i kieruje wnioski 
do Sądu o przymusowe 
leczenie, monitoruje 
przebieg leczenia

ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

tel.: 
15-864-83-91

Poniedziałek-Piątek
7:00-15:00

http://staszow.pl/ 
 
biuro@staszow.pl

Dla osób uza-
leżnionych z 
terenu Gminy 
Staszów

18

Gminna Komisja Roz-
wiązywania Proble-
mów Alkoholowych w 
Łubnicach

jw. Łubnice 66, 
28-232 Łubnice

tel: 
15-865-92-43 Poniedziałek – piątek 

7:00 – 15:00

http://www.lubnice.eu/ 

sekretariat@lubnice.eu

jw. z terenu 
Gminy Łubnice

19

Gminna Komisja Roz-
wiązywania Proble-
mów Alkoholowych w 
Rytwianach

jw. ul. Staszowska 15
28-210 Rytwiany

tel.: 
15-864-79 -30

Poniedziałek 
8:00 – 16:00  
Wtorek - Piątek 
7:30 – 15:30

http://www.rytwiany.
com.pl/ 
rytwiany@rytwiany.
com.pl 

jw. z terenu 
Gminy Rytwiany

20

Gminna Komisja Roz-
wiązywania Proble-
mów Alkoholowych w 
Szydłowie

jw. ul. Rynek 2
28-125 Szydłów

tel./fax: 
41-354-51-25 

tel./fax: 
41-354-51-05 

tel./fax: 
41-354-51-30

Poniedziałek 7:30 - 15:15 
Wtorek: 7:30 - 15:15 
Środa: 7:30 - 15:15 
Czwartek: 7:30 - 16:30 
Piątek: 7:30 - 15:15

https://www.szydlow.pl/
urzad-gminy 

gmina@szydlow.pl

jw. z terenu 
Gminy Szydłów

21

Gminna Komisja Roz-
wiązywania Proble-
mów Alkoholowych w 
Oleśnicy

jw. ul. Nadstawie 1 
28-220 Oleśnica

tel.: 41-377-40-36 
wew. 22

Poniedziałek – Piątek  
7:00 – 15:00

https://gminaolesnica.pl 

sekretariat@gminaole-
snica.pl 
 

jw. z terenu 
Gminy Oleśnica

22

Gminna Komisja Roz-
wiązywania Proble-
mów Alkoholowych w 
Osieku

jw. ul. Wolności 18
28-221 Osiek tel: 15 867-11-04

Poniedziałek, Środa, 
Czwartek, Piątek 
7:30 – 15:30
Wtorek 8:00-16:00

www.ops-osiek.pl 

http://gmina-osiek.pl/  

opsosiek@poczta.onet.pl

jw. z terenu 
Gminy Osiek 

23

Gminna Komisja Roz-
wiązywania Proble-
mów Alkoholowych w 
Połańcu

jw. ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec tel.: 15 865-03-05 Poniedziałek – piątek    

8:00 – 16:00

http://portal.polaniec.eu/

 opspol@poczta.onet.pl

sekretariat@poczta.
polaniec.eu

jw.  z terenu 
Gminy Połaniec

24

Gminna Komisja Roz-
wiązywania Proble-
mów Alkoholowych w 
Bogorii

jw. ul. Opatowska13
28-210 Bogoria tel.: 15-867-41-72 Poniedziałek – piątek    

7:30 – 15:30

http://www.ug.bogoria.
pl/ 

urzad@bogoria.pl

jw. z terenu 
Gminy Bogoria 

25 Staszowski Ośrodek  
Trzeźwości Strumyk 

Pomoc osobom uzależ-
nionym i ich rodzinom

ul. Parkowa 6
28-200 Staszów tel.: 15-864-15-66  

- - -

Punkt Pierwszego 
Kontaktu 
dla osób i rodzin z 
problemem alkoho-
lowym

Pomoc osobom uzależ-
nionym i ich

Ul. Staszowska 15
28-236 Rytwiany

Urzędu Gminy 
w Rytwianach, II 
piętro, pok. nr 32

tel.: 15-864-79-54 

Poniedziałek
 8:00 – 16:00  
Wtorek – Piątek
 7:30 – 15:30

- -

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWE J

26

Zespół Interdyscy-
plinarny do Spraw 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
w Staszowie 

Udziela pomocy  spe-
cjalistycznej osobom 
pokrzywdzonym wsku-
tek przemocy

ul. Wschodnia 13
28-200 Staszów

tel.: 15-864-28-13 
lub 15-864-32-63

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00 ops.staszoow@post.pl.

Osoby dozna-
jące przemocy  i 
osoby stosujące 
przemoc  oraz 
ich środowiska 
rodzinie  z 
terenu gminy 
Staszów 

27

Zespół Interdyscy-
plinarny
ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
w Rytwianach

jw. ul Staszowska 15
28-236 Rytwiany

tel.: 15-864-79-
46 500-239-194                

fax: 15-864-79-37

Poniedziałek – Piątek 
7:30-15:30 opsrytwiany@op.pl jw. z terenu 

Gminy Rytwiany

28

Zespół Interdyscy-
plinarny
ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
w Szydłowie

jw. ul. Rynek 2
28-125 Szydłów tel: 41-354-51-58 Poniedziałek – piątek  

7:30 – 15:30 szydlow_gops@gazeta.pl jw. z terenu 
Gminy Szydłów

29

Zespół Interdyscy-
plinarny
ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
w Łubnicach 

jw. Łubnice 66, 
28-232 Łubnice

tel: 15-865-92-43
15-865-92-36 Poniedziałek – piątek  

7:00 – 15:00

http://ops.gminalubnice.
pl/

ops.lubnice@op.pl 

jw. z terenu 
Gminy Łubnice
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30

Zespół Interdyscy-
plinarny
ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
w Oleśnicy

jw. u. Nadstawie 1 
28-220 Oleśnica

tel.:  41-350-15-
65 wew. 27

Poniedziałek – piątek  
7:00 – 15:00

https://gminaolesnica.
pl/gminny-osrodek-
-pomocy-spolacznej-w-
-olesnicy/   

kontakt@gopsolesnica.pl

jw. z terenu 
Gminy Oleśnica

31

Zespół Interdyscy-
plinarny
ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
w Osieku

jw. ul. Wolności 18
28-221 Osiek tel.: 15 867-11-04

Poniedziałek, Środa, 
Czwartek, Piątek 
7:30 – 15:30
Wtorek 8:00-16:00

www.ops-osiek.pl 

http://gmina-osiek.pl/ 
 
opsosiek@poczta.onet.pl

jw. z terenu 
Gminy Osiek

32

Zespół Interdyscy-
plinarny
ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
w Połańcu

jw. ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec tel.: 15-865-04-20 Poniedziałek – piątek 

8:00 – 16:00

http://portal.polaniec.eu/

 opspol@poczta.onet.pl

  

jw. z terenu 
Gminy Połaniec

33

Zespół Interdyscy-
plinarny
ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
w Bogorii

jw. ul. Opatowska13
28-210 Bogoria tel.: 15-867-41-72 Poniedziałek – piątek    

7:30 – 15:30

http://www.ug.bogoria.
pl/

urzad@bogoria.pl

jw. z terenu 
Gminy Bogoria

INTERWENCJA KRYZYSOWA

34

Wojewódzkie Cen-
trum Zarządzania 
Kryzysowego Święto-
krzyski Urząd Woje-
wódzki w Kielcach

Monitorowanie bezpie-
czeństwa

al. IX Wieków 
Kielc 3
25-516 Kielce

tel.: 41 -342-
11-10
służba dyżurna 
wojewody tel. 
987

Czynne całodobowo czkw00@kielce.uw.gov.pl 
Świadek zagro-
żenia kryzyso-
wego 

35

Powiatowy Zespół 
Zarządzania Kryzyso-
wego 
Starostwo Powiatowe 
w Staszowie

Monitorowanie bezpie-
czeństwa

ul. Józefa Piłsud-
skiego 7
28-200 Staszów

tel.: 15-864-68-10
fax: 15-866-50-71 

Poniedziałek , Środa, 
Czwartek, Piątek
7:30 – 15:30
Wtorek 8:00 – 16:00

www.staszowski.eu  

powiat@staszowski.eu 

Świadek zagro-
żenia kryzyso-
wego 

36
Gminny Zespół Zarzą-
dzania Kryzysowego 
w Staszowie

Ocena występujących i 
potencjalnych zagrożeń 
mogących mieć wpływ 
na bezpieczeństwo 
publiczne i prognozo-
wanie tych zagrożeń 
mogących mieć wpływ 
na bezpieczeństwo 
publiczne i prognozowa-
nie tych zagrożeń

ul. Opatowska 31
28-200 staszów tel.: 15-864-83-18

Poniedziałek - Piątek   
7:00 - 15:00

http://staszow.pl/ 
 
biuro@staszow.pl

Świadek zagro-
żenia kryzyso-
wego 
Osoba poszko-
dowana

37
Gminny Zespół Zarzą-
dzania Kryzysowego 
w Połańcu

ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec tel.: 15-865-03-24 Poniedziałek – piątek 

8:00 – 16:00

http://portal.polaniec.eu/

sekretariat@poczta.
polaniec.eu
 

Świadek zagro-
żenia kryzyso-
wego 
Osoba poszko-
dowana

38
Gminny Zespół Zarzą-
dzania Kryzysowego 
w Osieku

ul. Wolności 18
28-221 Osiek

tel: 15-867-12-03 
wew. 125

Poniedziałek, Środa, 
Czwartek, Piątek 
7:30 – 15:30
Wtorek 8:00-16:00

http://gmina-osiek.pl/ 

Gminny Zespół Zarzą-
dzania Kryzysowego 
w Bogorii

ul. Opatowska13
28-210 Bogoria

tel.: 15-867-41-72 
wew. 36

Poniedziałek – piątek 
7:30 – 15:30

http://www.ug.bogoria.
pl 

urzad@bogoria.pl

39
Gminny Zespół Zarzą-
dzania Kryzysowego 
w Łubnicach

Łubnice 66, 
28-232 Łubnice

tel.: 15-865-92-36 Poniedziałek – piątek 
7:00 – 15:00

http://www.lubnice.eu/ 

sekretariat@lubnice.eu

40
Gminny Zespół Zarzą-
dzania Kryzysowego 
w Oleśnicy

ul. Nadstawie 1 
28-220 Oleśnica

tel.: 41-377-40-36 
wew. 24

Poniedziałek – Piątek 
7:00 – 15:00

https://gminaolesnica.pl 

sekretariat@gminaole-
snica.pl 
 

41
Gminny Zespół Zarzą-
dzania Kryzysowego 
w Rytwianach

ul. Staszowska 15
28-210 Rytwiany

tel.: 15-864-79 
-47

Poniedziałek 
8:00 – 16:00  
Wtorek - Piątek 
7:30 – 15:30

http://www.rytwiany.
com.pl/ 
rytwiany@rytwiany.
com.pl 
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42
Gminny Zespół Zarzą-
dzania Kryzysowego 

w Szydłowie

ul. Rynek 2
28-125 Szydłów

tel./fax: 41 354 
51 25 

Poniedziałek 7:30 - 15:15 
Wtorek: 7:30 - 15:15 
Środa: 7:30 - 15:15 
Czwartek: 7:30 - 16:30 
Piątek: 7:30 - 15:15

https://www.szydlow.pl/
urzad-gminy 

gmina@szydlow.pl

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

43 Powiatowy Urząd 
Pracy w Staszowie

Świadczenie usług zwią-
zanych z łagodzeniem 
skutków bezrobocia, 
zatrudnienia oraz akty-
wizacji zawodowej osób 
poszukujących pracy 

ul. Szkolna 4 ,
28-200 Staszów

tel.: 15-864-25-06 Poniedziałek – Piątek 
7:00 - 15:00

 

www.pupstaszow.pl

sekretariat@pupstaszow.
pl

Mogą korzystać:
- zarejestrowani 
 -poszukujący 
pracy
- pracodawcy 
(z terenu 
Powiatu)

44 Wojewódzki Urząd 
Pracy w Kielcach

Realizuje zadania samo-
rządu województwa w 
zakresie polityki rynku 
pracy

ul. Witosa 86
25-561 Kielce tel.: 41-364-16-00 Poniedziałek – Piątek 

7.30-15.30 wup@wup.kielce.pl 

Mogą korzy-
stać : 
-zarejestrowani
-poszukujący 
pracy 
-pracodawcy

45
Infolinia Urzędów 

Pracy 
Zielona Infolinia

Pod tym numerem 
udzielane są informacje 
o usługach urzędów 
pracy

Adres korespon-
dencyjny 
ul. Ciepła 40 
(budynek E) 
15-472 Białystok

tel.: 
19-524 (z Polski) 
tel.: 
+48-22-195-24 
(z zagranicy)

Poniedziałek – Piątek 
8.00-18.00

 
http://zielonalinia.gov.pl/

 biuro@zielonalinia.
gov.pl

Mogą korzystać: 
-zarejestrowani 
-poszukujący 
pracy -praco-
dawcy

PRAWO KONSUMENCKIE

46 Powiatowy Rzecznik 
Praw Konsumentów

Ochrona praw konsu-
menckich 

ul. Józefa Piłsud-
skiego 7, 28-200 
Staszów

tel.: 15-866-50-64  
fax: 15-866-22-11

Poniedziałek 
10:00 – 15:00
Środa 10:00 – 15:00
Piątek 8:00 – 10:00

prk@staszowski.eu Prawo konsu-
menckie

47
Urząd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumen-

tów

Ochrona praw konsu-
menckich

Warszawa Pl. 
Powstańców War-
szawy 1 00-950 
Warszawa

Infolinia konsu-
mencka (pro-
wadzona przez 
Federację Konsu-
mentów) 801 440 
220 22-290-89-16

Pn.-pt. godz. 
08.00-18.00

https://www.uokik.go v.pl 

porady@dlakonsument 
ow.pl 

Prawo konsu-
menckie

PRAWA PACJENTA

48
Narodowy Fundusz 
Zdrowia - Oddział w 

Kielcach 

Finansuje świadczenia 
zdrowotne udzielane 
ubezpieczonym i refun-
duje leki

Kielce ul. Jana Pawła 
II 9 25-001 Kielce tel.: 41-364-61-00 Poniedziałek – 

Piątek 08.00 - 16.00
biuro@nfz-kielce.pl 

Osoby pod-
legające 
obowiązkowi 
ubezpieczenia 
zdrowotnego. 
Zgłoszeni do 
ubezpieczenia 
członkowie 
rodziny osoby 
ubezpieczo-
nej. Osoby 
uprawnione 
do świadczeń 
na podstawie 
decyzji wójta/
burmistrza/ 
prezydenta 
miasta. Osoby 
ubezpieczone w 
innym kraju UE/
EFTA

49
Rzecznik Praw 

Pacjenta Ochrona praw pacjenta Biuro RPP
ul. Młynarska 46. 
01-171 Warszawa 

800-190-590 
Bezpłatna infolinia
Zapisy na poradę 
osobistą:
rezerwacja@rpp. 
gov.pl 
lub 22-532-82-43

Poniedziałek – 
Piątek 08.00-20.00 

https://www.bpp.gov.pl 

kancelaria@rpp.gov.pl 

Z porad może 
korzystać każdy 
kto ma poczucie 
łamania praw 
pacjenta
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50 Narodowy Fundusz 
Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpie-
czenia zdrowotnego:
- prawa pacjenta
-leczenie w kraju i poza 
granicami 
-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz 
Zdrowia
Grójecka 186
02-390 Warszawa

Infolinia Centralna 
800-392-976 (*)
22-572-60-42 (**)
(*) połączenia 
bezpłatne
(**) koszt zgodnie 
z taryfą operatora 
Także każdy 
oddział NFZ 
posiada własną 
infolinię

Poniedziałek – 
Piątek 08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl 

infolinia@nfz.gov.pl 

Każda osoba 
objęta ubez-
pieczeniem lub 
zainteresowana 
ubezpieczeniem 
zdrowotnym

51 Rzecznik Praw Osób 
Niepełnosprawnych

Ochrona praw
osób niepełnospraw-
nych

SIEDZIBA
ul. Żurawia 4 A, 
00- 503 Warszawa
Telefon 
(22) 461 60 00
KORESPONDENCJA
Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa

801-801-015 
Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora

Poniedziałek – 
Piątek 08.00-17.00

http://www.niepelno-
sprawni.gov.pl 

sekretariat.bon@mrpips.
gov.pl 

Z porad mogą 
korzystać 
osoby niepeł-
nosprawne, ich 
rodziny oraz 
organizacje 
działające na 
rzecz osób 
niepełnospraw-
nych

52
Rzecznik Praw Dziecka 

– dziecięcy telefon 
zaufania .

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: (22) 583 66 00 .
fax.: (22) 583 66 96.
pn.-pt. 
godz.08.15-16.15.

800-121-212 
Bezpłatna infolinia

Poniedziałek – 
Piątek 08:15-20:00
(dzwoniąc po godzi-
nach i w dni wolne 
można opisać 
problem i zostawić 
kontakt do siebie, 
a doradcy oddzwo-
nią)

https://brpd.gov.pl 

rpd@brpd.gov.pl 

Sprawy prze-
mocy, relacji 
rówieśniczych, 
szkolnych i 
rodzinnych.
Może dzwonić 
każdy, kto 
doświadcza pro-
blemu lub jest 
świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

53

Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych w 

Staszowie

Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

ul. Długa 10
28-200 Staszów 

tel.: 15-864 -70-26
22-560-16-00
Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora.

Poniedziałek 
8:00-18:00
Wtorek , Środa, 
Czwartek, Piątek 
8:00-15:00
 

http://www.zus.pl/o-zus/
kontakt/centrum-obslugi-
-telefonicznej-cot- 

cot@zus.pl 

Mieszkańcy 
powiatu 
staszowskiego

54

Centrum Obsługi 
Telefonicznej 

Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych

Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

Klienci mogą sko-
rzystać z pomocy 
pracowników w Cen-
trum Obsługi Telefo-
nicznej lub podczas 
wizyty osobistej w 
placówce jak wyżej.
Nr centrali :
(22) 667 10 00.

22-560-16-00 
Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora.

Poniedziałek - 
Piątek
 07:00 – 18:00

http://www.zus.pl/o-zus/
kontakt/centrum-obslugi-
-telefonicznej-cot- 

cot@zus.pl 

Adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

PRAWO PRACY

55

Państwowa Inspekcja 
Pracy Okręgowy 

Inspektorat Pracy w 
Kielcach

Udziela bezpłatnych 
porad prawnych z 
zakresu prawa pracy, 
w tym bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz 
legalności zatrudnienia

Kielce Al. Tysiąclecia 
Państwa Polskiego nr 
4 25-314 Kielce

tel.:41-343-82-76 Poniedziałek – 
Piątek 7:30 – 15:30

kancelaria@kielce.pip.
gov.pl 

Obszar woje-
wództwa świę-
tokrzyskiego

56

Centrum Poradnictwa 
Państwowej Inspekcji 

Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa 
pracy.

Główny Inspektorat 
Pracy 
ul. Barska 28/30 
02-315 Warszawa.
tel. 22 391 82 15 
fax. 22 391 82 14

801-002-006
(dla tel. stacj.)
459-599-000
(dla tel. kom.) 
22-391-83-60
(dla obywateli 
Ukrainy zatrudnio-
nych na terenie RP)
Koszt połącze-
nia zgodnie z 
taryfą operatora. 
Uwaga!!! naliczane 
są koszty za czas 
oczekiwania na 
połączenie

Poniedziałek – 
Piątek 7:30-15:30

www.bip.pip.gov.pl ,

kancelaria@gip.pip.gov.pl 

Obszar woje-
wództwa świę-
tokrzyskiego
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PRAWO PODATKOWE

57 Urząd Skarbowy w
Staszowie

Pobór należności 
podatkowych i celnych 
oraz kontrola prawidło-
wości realizacji obo-
wiązków związanych z 
daninami publicznymi 

ul. Oględowska 12
28-200 Staszów

tel.: 15-864-67 00 
fax. : 15-864-30-79

poniedziałek 
7:30 - 18:00

wtorek, środa, 
czwartek, piątek: 

7:30 - 15:30

us.staszow@mf.gov.pl 

http://www.swietokrzy-
skie.kas.gov.pl/urzad-

-skarbowy-w-staszowie

Każdy miesz-
kaniec powiatu 
staszowskiego

58 Krajowa Informacja 
Skarbowa

Informacje podat-
kowe dot. PIT, CIT, VAT, 
podatki lokalne, akcyza 
etc. 

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

22-330-03-30 
(z telefonów 
komórkowych)
801-055-055 
(z telefonów 
stacjonarnych)
+48-22-330-03-30 
(z zagranicy)

Poniedziałek- Piątek
07:00-18:00

www.kis.gov.pl 

kancelaria.kis@mf.gov.pl 

Z porad może 
skorzystać 
każdy podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

59 Rzecznik Finansowy.
(Ubezpieczonych) Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika 
Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa.

Ubezpieczenia
gospodarcze
22-333-73-28
Ubezpieczenia 
Społeczne, 
OFE ZUS
22-333-73-26 
lub 22-333-73-27
Ubezpieczenia 
bankowe i rynku 
kapitałowego
22-333-73-25

Poniedziałek - 
Piątek
 08:00-18:00

Poniedziałek - 
Piątek
11:00-15:00

Poniedziałek - 
Piątek
godz. 08:00-16:00

Porady e-mail: porady@
rf.gov.pl 
(czas oczekiwania na 
odpowiedz 
e-mailową ok.2 tygodni)

https://rf.gov.pl/kontakt 

biuro@rf.gov.pl 

Osoby ubezpie-
czone i w sporze 
dotyczącym 
ubezpieczeń

INNE

60 WWW. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom
portal Ministerstwa Cyfryzacji

61
Rzecznik Praw 
Obywatelskich Ochrona praw 

obywatelskich 

Biuro RPO
Al. Solidarności 77.
00-090 Warszawa 

800-676-676 .
Połączenia 

bezpłatne z tel. 
stacjonarnych 

i komórkowych

Poniedziałek 
10.00-18.00
Wtorek-Piątek
08:00-16:00

https://www.rpo.gov.pl 

biurorzecznika@brpo.
gov.pl 

Może zgłosić 
się każdy, kto 
uważa, 
że jego prawa 
są naruszone 

62 Lokalna Grupa
Działania Białe Ługi

Wspieranie 
przedsiębiorczości 

ul. Sudecka 9 
28-200 Staszów

tel.: 15-813-03-03 
533-446-559

Poniedziałek, Środa, 
Piątek
7:30-15:30
Wtorek, Czwartek
9:30-17:30

http://www.bialelugi.pl/ 

 biuro@bialelugi.pl

Osoby z Gmin 
Staszów, 
Bogoria, Szy-
dłów, Raków, 
Daleszyce, 
Pierzchnica, 
Chmielnik

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

ZAPISY na wizyty ustalane są telefonicznie pod nr 15-866-50-63 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: dziedzicr@staszowski.eu lub za pośrednictwem strony internetowej: https://np.ms.gov.pl. 
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności 
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do 
zapisów. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie 
która złoży stosowne oświadczenie. 

W ZALEŻNOŚCI OD ZAPOTRZEBOWANIA ZGŁOSZONEGO PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY 
PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORGANIZUJE SIĘ SPOTKANIA Z MEDIATOREM POŚWIĘCONE 
NIEODPŁATNEJ MEDIACJI. WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TELEFONU 15-866-50-63.
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PROWADZĄCY ADRESY
DYŻURÓW DNI i GODZINY SPECJALIZACJA

(o ile określono)

lokal 
dogodny 

dla osób na 
wózkach 

inwalidzkich

DANE 
KONTAKTOWE WWW

63

Punkt obsługiwany przez 
Radców Prawnych 
(w okresie styczeń-
czerwiec 2020 r.) 
natomiast  adwokaci 
(w okresie lipiec-grudzień 
2020 r.)

ul. Józefa Piłsudskiego 7, 
28-200 Staszów

Poniedziałek 
- Czwartek 

8:00 – 12:00
- tak

REJESTRACJA 
TELEFONICZNA

15-866-50-63   

REJESTRACJA 
MAILOWA

dziedzicr@
staszowski.eu

REJESTRACJA 
INTERNETOWA

https://np.ms.gov.pl

https://staszowski.eu/
punkt-nieodplatnej-
pomocy-prawnej.html

http://www.bip.
staszowski.eu/index.
php/ogloszenia/
nieodplatna-pomoc-
prawna

www.sc.org.pl

ul. Rynek 2,  
28-225 Szydłów Piątek  800 – 1200   - tak

64

STOWARZYSZENIE  
SURSUM CORDA  
z siedzibą w Nowym Sączu, 
ul. Lwowska 11,  
33-300 Nowy Sącz  

pomoc prawna udzielana 
przez Radcę Prawnego 
lub Adwokata

ul. Wolności 18,   
28-221 Osiek

Poniedziałek 
8 00 – 1200

Czwartek  
8 00 – 1200

- tak

ul. Opatowska 13,  
28-210 Bogoria

Środa 8 00 – 1200

Piątek 8 00 – 1200 - Tak

ul. Szkolna 1,   
28-236 Rytwiany Wtorek 8 00 – 1200 - tak

NIEODPŁATNE PORADNICT WO OBY WATELSKIE

65

STOWARZYSZENIE  
SURSUM CORDA  
z siedzibą 
w Nowym Sączu , 
ul. Lwowska 11,  
33-300 Nowy Sącz  - 

Punkt obsługiwany przez 
Doradców Obywatelskich

ul. Zrębińska 45/3 ,  
28-230 Połaniec

Poniedziałek 
8 00 – 1200

Środa  8 00 – 1200

Piątek  8 00 – 1200

- tak

Łubnice 66A,  
28-232 Łubnice

Wtorek  8 00 – 
1200 - tak

ul. Nadstawie 1,  
28-220 Oleśnica

Czwartek 8 00 
– 1200 - tak

Kwiaty zostały przywiezione na plac przy Zarządzie 
Dróg Powiatowych w Staszowie. Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Chryzantemy ozdabiały wiele miejsc
Część z kwiatów pracownicy Zarzą-

du Dróg Powiatowych w Staszowie oraz 
pracownicy starostwa ustawili na cmen-
tarzach, przy przydrożnych kapliczkach, 
pomnikach – miejscach upamiętniają-
cych wydarzenia historyczne, lokalnych 

Starostwo Powiatowe w Staszowie, w ramach wniosku złożonego do Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozyskało od lokalnego produ-
centa kilkaset sztuk chryzantem w doniczkach. 

bohaterów, patriotów. Kwiaty zostały 
również ustawione przy budynku staro-
stwa. Część kwiatów odebrali również 
pracownicy Starostwa oraz jednostek 
organizacyjnych.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Tancerze ze Szkoły Tańca Enigma 
Staszów uczestniczyli w  turnieju ta-
necznym VII Open Polish Dance Cup, 
który, w dniu 25 października br.,  od-
był się w  Busku-Zdroju. Choreogra-
fami tancerzy uczących się w Enigma 
Staszów są: Weronika Koziarz-Dygul-
ska, Joanna Strojna oraz Kamila Grad-
kowska, które przygotowały dzieci 
i młodzież do udziału w turnieju. 

Rywalizowano w  konkurencjach: 
show dance solo, hip-hop solo, modern 
solo, PAI, hip-hop, modern duet, duet 
show dance. Medale złote i srebrne zdo-
byli tancerze: Maria Ptak - złoto w show 
dance solo oraz hip-hop solo, Patrycja 

VII Open Polish Dance Cup

Mała Liga Pływacka

Chmielewska - srebro w   modern solo 
oraz w hip-hop solo, Maja Gawłowska - 
złoto w   modern solo, brąz w PAI, złoto 
w hip-hop solo. Złote medale w hip-hop 
solo, w różnych kategoriach wiekowych 
zdobyły: Maja Kozieł, Lena Burzyńska, 
Adrianna Dul, Antonina Zgórska i  Mar-
tyna Grosika. Ponadto tancerze z  ENIG-
MA II zdobyli drużynowo srebrny medal 
w   hip-hop oraz Maria Ptak i  Patrycja 
Chmielewska srebro w modern duet.

W  turnieju brały też udział tancerki 
z  formacji „Digress” z  Połańca: Amelia 

Dudek - brąz w  modern solo oraz brąz 
w  PAI, Amelia Drogosz - złoto w  mo-
dern solo, Michalina Saramak - srebro 
w modern solo, Zuzanna i Klaudia - złoto 
w  duet show dance oraz  Kamila Grad-
kowska - srebro w modern solo. Tancerze 
zaprezentowali bardzo wysokie umie-
jętności. Choreografowie podkreślali, iż 
mimo półrocznej przerwy w  zajęciach 
tanecznych, wszyscy zaprezentowali się 
znakomicie. Turniej został przygotowany 
przez szkołę tańca Perfecta Dance.

Tekst i foto: Weronika Koziarz -Dygulska 

Tancerze z choreografami: Weroniką Koziarz–Dygulską oraz Joanną Strojną. Podopieczne choreograf Kamili Grodkowskiej z dyplomami oraz medalami.

Komisja sędziowska zawodów.

W sobotę 24 października br., 
z zachowaniem wymogów bezpie-
czeństwa sanitarnego i bez udziału 
publiczności, na pływalni Powia-
towego Centrum Sportowego w 
Staszowie, odbyły się zawody pły-
wackie w ramach Małej Świętokrzy-
skiej Ligi Pływackiej. 

W imprezie udział wzięły dzieci 
w kategoriach wiekowych 9-11 lat. 
Wystartowało 104 zawodników re-
prezentujących 7 klubów: KS KSZO 
Ostrowiec Świętokrzyski, MUKP ORKA 
MOSiR Kielce, MUKS UNIA Busko Zdrój, 
SKP Barakuda Starachowice, SL Salos 
Cortile Kielce, SSiR Centrum Staszów 
(Centrum Staszów), TS Połaniec. Or-
ganizatorami zawodów byli: Święto-
krzyski Okręgowy Związek Pływacki 
oraz Stowarzyszenie ,,Centrum Sport 
i Rekreacja”, we współpracy z Powia-
towym Centrum Sportowym. Powiat 
staszowski reprezentowały kluby: Sto-
warzyszenie Sport i Rekreacja Centrum 
Staszów oraz Towarzystwo Sportowe 
Połaniec. Zawodnicy rywalizowali w 
konkurencjach indywidualnych oraz 
w sztafecie 4 x 50. Szczegółowe wyniki 

zawodów dostępne są na stronie Świę-
tokrzyskiego Okręgowego Związku 

Pływackiego: www.sozp.org
Tekst i foto: Paulina Majczak
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Najmłodsi zawodnicy przed startem.

Grzbiet chłopców 50 m, kategoria wiekowa 10 lat.Grzbiet dziewcząt 50 m, kategoria wiekowa 11 lat.

Na dystansie 100 m stylem zmiennym zwyciężył Filip Słota ze 
Stowarzyszenia „Centrum Sport i Rekreacja” Staszów.Zawodnicy Centrum Staszów dopingują kolegów i koleżanki.

II miejsce – Kacper Szyszkowski  ze Stowarzyszenia Sport i Rekreacja Centrum 
Staszów. Zwyciężył Marcel Stachowicz z MUKS UNIA Busko Zdrój.
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Turniej z udziałem około 90 pły-
waków odbył się 7 grudnia br., na 
pływalni Powiatowego Centrum Spor-
towego w Staszowie. Został zorga-
nizowany w reżimie sanitarnym, bez 
udziału publiczności. W VII już edycji 
turnieju mikołajkowego, udział wzięli 
również pływacy uczestniczący w pro-
gramie Polskiego Komitetu Paraolim-
pijskiego. 

Rywalizowano na basenie sporto-
wym oraz na basenie rekreacyjnym. 
Początkujący jak i zaawansowani za-
wodnicy rozegrali szereg konkurencji, 
płynęli w poszczególnych kategoriach 
wiekowych oraz w konkurencjach szta-
fetowych dziewcząt i chłopców. Wszyscy 
zawodnicy otrzymali dyplomy oraz słod-
kie upominki od obecnego na turnieju 
świętego Mikołaja. Zawodnicy którzy 
zajęli czołowe miejsca w konkurencjach 
indywidualnych, otrzymali również me-
dale oraz statuetki, podobnie w kon-
kurencjach sztafetowych. Turniej orga-
nizowany został przez Stowarzyszenie 
Centrum „Sport i Rekreacja”, Powiatowe 
Centrum Sportowe oraz trenerów: Lesz-
ka Tarki, Łukasza Łygana oraz Jarosława 
Cichonia, którzy na co dzień uczą dzieci 
i młodzież pływania. Szczególne brawa 
należą się pływakom uczestniczącym w 
programie Polskiego Komitetu Paraolim-
pijskiego, którzy udowadniają innym, że 
w sporcie nie ma granic!

Tekst: Paulina Majczak
Foto: Paulina Majczak, Sławomir Rakowski

Mikołajkowy Turniej Pływacki
Zmagania osób uczestniczących w programie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. 

Nagrodzeni przez św. Mikołaja zawodnicy, z prawej 
trenerzy: Łukasz Łygan i Leszek Tarka.

Dekoracje dla zespołów sztafetowych.
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Pływacy Centrum Staszów.

Św. Mikołaj też popłynął.Od lewej: trener Łukasz Łygan, św. Mikołaj i jeden z zawodników. 

Konkurencje indywidualne dziewcząt.

Konkurencje indywidualne chłopców.
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Zwyciężył zawodnik w czerwonym dresie.

W czasie pierwszych sobotnich walk.

W sobotę, 12 grudnia br. walki rozpoczęły się o godz. 9:30.

Podczas walk Drużynowych Wojewódzkich Mistrzostw Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym. 

Walki były prowadzone równocześnie na 3 matach.

Ciąg dalszy z ostatniej strony
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Po dekoracji najlepszych 3 drużyn, zawodnicy, trenerzy i goście oficjalni.

Od lewej: wicestarosta staszowski 
Leszek Guzal, trener sekcji 

zapaśniczej ,,Centrum Staszów” 
Wiktor Skrobacz, wiceprezes 

Polskiego Związku Zapaśniczego 
Ryszard Niedźwiedzki, poseł na 
Sejm, wiceminister sportu Anna 

Krupka, starosta staszowski Józef 
Żółciak, dyrektor Powiatowego 
Centrum Sportowego Andrzej 

Walczowski i trener sekcji zapasów 
,,Czarni” Połaniec Tadeusz 

Szkwarek. 

Drugą część mistrzostw obserwowała poseł na Sejm, wiceminister sportu  
Anna Krupka.

Medale i dyplomy wręczali: poseł Anna Krupka, wiceprezes Zarządu PZZ Ryszard 
Niedźwiedzki, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca i wicestarosta 

staszowski Leszek Guzal.

Podczas dekoracji drużyny województwa dolnośląskiego – złotych medalistów  mistrzostw.

Drużynowe Wojewódzkie Mistrzostwa Polski Kadetów w 
zapasach w stylu wolnym, oficjalnie zamknął wicestarosta 

staszowski Leszek Guzal.
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W dniach 11-12 grudnia br. w 
Staszowie zostały rozegrane Drużyno-
we Wojewódzkie Mistrzostwa Polski 
Kadetów w zapasach w stylu wolnym.

W mistrzostwach wzięło udział 9 
drużyn reprezentujących województwa: 
świętokrzyskie, mazowieckie, podkarpac-
kie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, dol-
nośląskie, zachodniopomorskie, opolskie, 
wielkopolskie. Zawodnicy rywalizowali w 
10 kategoriach wagowych:  41-45 kg, 48 
kg, 51 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 71 kg, 80 kg, 
92 kg, 110 kg + 1 kg tolerancji.

Mistrzostwa otworzył starosta sta-
szowski Józef Żółciak, serdecznie wita-
jąc wszystkich zapaśników na kolejnych 
mistrzostwach Polski rozgrywanych na 
hali Powiatowego Centrum Sportowego 
w Staszowie. Polski Związek Zapaśniczy 
reprezentowali: wiceprezes ds. stylu wol-
nego Ryszard Niedźwiedzki i członek Za-
rządu Mirosław Pikierski. Sędzią głównym 
mistrzostw był Jan Markiewicz. 

Tytuł Drużynowego Mistrza Polski 
Kadetów wywalczyli zapaśnicy woje-
wództwa dolnośląskiego, II miejsce zajęli 
zapaśnicy województwa zachodniopo-
morskiego, a III z województwa mazo-

Drużynowe Wojewódzkie Mistrzostwa Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym otworzył starosta 
staszowski Józef Żółciak.

W czasie uroczystości otwarcia mistrzostw.

wieckiego. 
Mistrzostwa odbyły się pod patrona-

tem honorowym Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzyskiego i 
Starostwa Powiatowego w Staszowie. Or-
ganizatorem imprezy byli: Świętokrzyski 
Okręgowy Związek Zapaśniczy oraz Sto-
warzyszenie Centrum Sport i Rekreacja 
w Staszowie, w partnerstwie z: Minister-

stwem Sportu, Polskim Związkiem Zapa-
śniczym,  Powiatowym Centrum Sporto-
wym w Staszowie i Fundacją Wspomaga-
nia Oświaty w Połańcu. Głównym spon-
sorem imprezy był Sponsor Tytularny 
Polskiego Związku Zapaśniczego Polska 
Wytwórnia Papierów Wartościowych. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

cd na  30 str.


