
Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń.
Niech ten szczególny czas 

pozwoli oderwać się od trudów codzienności, 
a piękno nadchodzącej wiosny

zachowa w nas optymizm 
i pogodę ducha na kolejne dni roku.
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Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy Powiatu Staszowskiego

Mija rok, od kiedy zaczęliśmy w  naszym kraju 
stawiać czoła problemom wynikającym z  pan-
demii koronawirusa. Jak pamiętamy,  pierwszy 
przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2, stwier-
dzono 4 marca 2020 w  szpitalu w  Zielonej Górze. 
Na szczęście, dzięki decyzjom podejmowanym na 
szczeblu rządowym i ogromnemu poświęceniu per-
sonelu medycznego, wojska i  wolontariuszy, prze-
bieg epidemii w  Polsce w  porównaniu do krajów 
europejskich, a także z innych kontynentów, nie jest 
tak drastyczny. 

Jak wynika z danych epidemiologicznych Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w  Staszowie, na dzień 25 marca br., liczba miesz-

kańców powiatu staszowskiego, u  których stwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-
19 od początku epidemii wyniosła 1 825 osób, z czego w bieżącym roku zarejestrowano 628 
zachorowań. Od 1 stycznia br., do 25 marca br., niestety zmarło 25 osób, a na obowiązkowej 
kwarantannie przebywało 1 956 osób. Z analizy danych zachorowań wynika, że w ostatnich 
dniach w powiecie staszowskim nastąpił wzrost zachorowań, co ma związek z wystąpieniem 
trzeciej fali epidemii.

W celu usprawnienia działań i szybkiego reagowania na zagrożenia epidemiczne, Inspek-
cja Sanitarna w Staszowie, podobnie jak w całej Polsce, korzysta z Systemu Ewidencji Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej - SEPIS. Do systemu SEPIS trafiają informacje od obywateli, którzy mają 
pozytywny wynik testu, mieli bliski kontakt z osobą zakażoną lub zgłaszają sprawy związane 
z COVID-19. Zgłoszenia do SEPIS można kierować: telefonicznie poprzez infolinię 48 222500115, 
za pomocą dedykowanej usługi na gov.pl/koronawirus oraz poprzez formularz zgłoszeniowy 
zamieszczony na stronie PSSE w Staszowie https://www.gov.pl/web/psse-staszow. Takie zgło-
szenie w przypadku mieszkańców powiatu staszowskiego automatycznie trafia od Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie, gdzie są podejmowane stosowne działania.

Z  nadzieją oczekujemy pozytywnych efektów w  walce z  pandemią, jakie z  pewnością 
nastąpią w  wyniku szczepień prowadzonych w  naszym powiecie. Do tej pory, na dzień 29 
marca, w 11 punktach szczepień na terenie powiatu zostało zaszczepionych 7 781 osób, w tym 
podwójną dawką 2 760 osób. Szczegóły dotyczące szczepień na: www.gov.pl/szczepimysie.  
Zaleca się korzystanie ze szczepień w celu uniknięcia zachorowania i ewentualnego łagodniej-
szego przebiegu COVID-19. W sytuacji ponownego wzrostu zakażeń koronawirusem, apelu-
jemy do mieszkańców powiatu staszowskiego oraz osób przybywających do naszego powiatu, 
o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa chroniących ludzi przed zakażeniem tj. 
zakrywania ust i nosa w miejscach użyteczności publicznej, stosowania co najmniej 1,5 metro-
wego dystansu, mycia i dezynfekcji rąk.

Powiat Staszowski w miarę możliwości starał się wspierać walkę z COVID-19, m.in. poprzez 
realizację projektu pn. ,,Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-
19 w powiecie staszowskim”, którego całkowita wartość wyniosła 2 mln 065 tys. 852 zł, dzięki 
czemu na przestrzeni ostatnich miesięcy do naszego szpitala, Ośrodków Zdrowia w gminach, 
dla policji i straży pożarnej, a także do szkół trafiły znaczne ilości: płynów dezynfekcyjnych, ręka-
wic ochronnych, przyłbic, kombinezonów ochronnych, termometrów, lamp przepływowych 
antybakteryjnych oraz dozowników bezdotykowych do dezynfekcji rąk.

W obecnej sytuacji, niewątpliwie bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkańców powiatu, ma funkcjonowanie staszowskiego szpitala, w którym decyzją Woje-
wody Świętokrzyskiego zostały wyznaczone łóżka dla pacjentów z  podejrzeniem zakażenia 
SARS-CoV-2 oraz łóżka dla pacjentów z  potwierdzonym zakażeniem. Ponadto Samodzielny 
Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie jest szpitalem węzłowym wyzna-
czonym do przeprowadzenia szczepień w  ramach Narodowego Programu Szczepień prze-
ciwko COVID -19.   

Mimo nadzwyczajnej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19, liczymy na rychłe ustąpie-
nie zagrożeń i powrót do pełnej normalności. 

Życząc wszystkim Państwu spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, mam nadzieję 
na znaczącą poprawę sytuacji, już w najbliższych miesiącach.

Z poważaniem
Starosta Staszowski

Józef Żółciak
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Obrady  31. sesji Rady Powiatu w Staszowie w trybie zdalnym, 
prowadził przewodniczący Grzegorz Rajca.

W obradach udział wzięło 19 radnych, tj. cały skład osobowy Rady 
Powiatu w Staszowie.

Posiedzenie odbyło się w  dniu 26 
lutego br. Do zaproponowanego po-
rządku obrad, starosta staszowski 
Józef Żółciak zgłosił jeden projekt 
uchwały i  tak rozszerzony porządek 
posiedzenia został przyjęty jednogło-
śnie. 

W sumie przegłosowano 5 projektów 
uchwał, które dotyczyły:
1. utworzenia Branżowej Szkoły II Stop-

nia w Staszowie oraz włączenia szkoły 
do Zespołu Szkół im. Stanisława Sta-
szica w Staszowie, 

2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Powiatu Staszowskiego na lata 
2021 – 2027, 

3. zmian w  budżecie powiatu na 2021 
rok, 

4. problemów z  rejestracją zabytkowe-
go motocykla – projekt skierowany 
do dalszego procedowania, 

5. petycji w sprawie szczepień antycovi-
dowych – uznana za bezzasadną.
Następnie naczelnik Wydziału Eduka-

cji, Kultury i Sportu Grzegorz Wójcikowski 
złożył informację w sprawie sporządzenia 
i przedłożenia sprawozdania z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu za-
wodowego za 2020 rok w szkołach i pla-
cówkach prowadzonych przez Powiat 
Staszowski.

Na pytania zgłaszane w  punkcie 

,,wnioski i  oświadczenia radnych” odpo-
wiadali: starosta staszowski Józef Żółciak,  
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w  Staszowie Mirosław Bernyś i  zastępca 
komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej mł. bryg. Jarosław Jusz-
czyk. Poruszane tematy dotyczyły: 
• aktualnego stanu wód w rzekach po-

wiatu staszowskiego – utrzymują się 
stany średnie i niskie,

• zachorowań na Covid-19 i szczepień 
antycovidowych  - na dzień 26 lute-
go br., na terenie powiatu przebywa-
ło 34 osoby zarażone, w tym 13 osób 
w  szpitalu, łącznie 
zostało zaszczepio-
nych 4 tys. 122 osoby, 
w tym 1 tys. 947 dwie-
ma dawkami,  

• remontu dróg po-
wiatowych i  chodni-
ków: oznakowania 
poziomego drogi 
powiatowej Sielec – 
Sichów, instalacji ba-
rier ochronnych przy 
chodniku w  Koniem-
łotach, ograniczenia 
tonażu na ul. Wolskiej 
w  Osieku, zabezpie-

Z obrad 30. sesji Rady Powiatu

Z posiedzenia 31 sesji Rady Powiatu w Staszowie

czenia przed osuwiskiem drogi po-
wiatowej w  Grzybowie w  gminie 
Bogoria,

• budowy mostu w  Podborku w  gmi-
nie Oleśnica, 

• organizacji zamiejscowego oddziału 
Wydziału Komunikacji i  Transportu 
w Połańcu, 

• przebiegu akcji zbierania funduszy 
i wsparcia dla operacji Marcela.
Po wyczerpaniu programu posiedze-

nia, przewodniczący Rady Grzegorz Raj-
ca zakończył obrady. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Obrady w trybie zdalnym, odbyły 
się w piątek, 26 marca br. Do progra-
mu sesji zaproponowanego przez 
przewodniczącego Rady Powiatu 
Grzegorza Rajcę nie zgłoszono uwag, 
podobnie jak i do protokołu z po-
przedniego posiedzenia.  

W trakcie głosowania przyjęto 5 pro-
jektów uchwał które dotyczyły: 

1. uchwalenia „Programu ochrony 
środowiska dla Powiatu Staszowskiego 
na lata: 2021 – 2025, z perspektywą do 
roku 2030”, 

2. określenia zadań finansowanych 
ze środków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
2021 roku, 

3. zmiany Statutu Powiatu 
Staszowskiego, 

4. zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Staszowskiego na 
lata 2021 – 2027, 

5. zmian w budżecie na 2021 rok.
W czasie obrad, dłuższą dyskusję 

poświęcono na omówienie „Progra-
mu ochrony środowiska dla Powiatu 
Staszowskiego na lata: 2021 – 2025, z 
perspektywą do roku 2030”, który przed-
stawił autor tego dokumentu Sebastian 

Kulikowski z EKO-TEAM 
w Zgorzelcu. W punkcie 
,,wnioski i oświadczenia 
radnych”, poruszono te-
maty dotyczące: usuwa-
nia uszkodzeń pozimo-
wych na drogach powia-
towych, planowanych re-
montów kolejnych odcin-
ków dróg powiatowych, 
realizacji 12 oznakowań 
przejść dla pieszych, a 
także chodników i ścieżek 
rowerowych.

Radny Mariusz Zyn-
gier, na ręce zastępcy ko-
mendanta powiatowego 

policji w Staszowie kom.  Jacka Rozczy-
pały, złożył podziękowania za bardzo 
szybką i skuteczną akcję  uratowania 
osób z płonącego budynku w Połańcu, 
co miało miejsce w dniu 18 marca br., a 
także za współpracę policji z uczniami 
Zespołu Szkół w Połańcu, w zakresie wy-
dania ekspertyzy dla projektu dotyczą-
cego ruchu drogowego.

Przed zamknięciem posiedzenia prze-
wodniczący Rady Grzegorz Rajca i starosta 
staszowski Józef Żółciak, złożyli wszystkim 
życzenia wielkanocne, a pracownikom 
służby zdrowia, żołnierzom WOT i wolon-
tariuszom, również serdeczne podzięko-
wania za godną najwyższego uznania po-
stawę w walce z epidemią koronawirusa.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Obrady prowadził przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie 
Grzegorz Rajca.

W dniu 30 grudnia 2020 roku, pod-
czas 28. sesji Rady Powiatu w Staszowie, 
przegłosowano 10 projektów uchwał, w 
tym najważniejszy, w sprawie uchwale-
nia budżetu powiatu staszowskiego na 
2021 rok. Posiedzenie odbyło się przy 
pełnym składzie 19 radnych powiatu 
staszowskiego.

Uchwalono budżet powiatu 
staszowskiego na 2021 rok

5. zawarcia kolejnej umowy najmu po-
mieszczeń, znajdujących się w budyn-

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym.

Przed rozpoczęciem se-
sji radni uczcili minutą ciszy 
zmarłego, byłego radnego 
powiatu staszowskiego 
i burmistrza Połańca, dr. 
Janusza Gila, którego po-
grzeb odbył się 23 grudnia 
br. Zaproponowany przez 
przewodniczącego Rady 
Powiatu Grzegorza Rajcę 
porządek posiedzenia zo-
stał rozszerzony, po wniosku 
starosty staszowskiego Jó-
zefa Żółciaka, o głosowanie 
dodatkowo jednego projek-
tu uchwały. 

Po przyjęciu rozszerzo-
nego programu sesji oraz 

protokołów z dwóch poprzednich obrad, 
przystąpiono do głosowania projektów 
uchwał, rozpoczynając od Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu na lata 
2021-2027. Opinię Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Kielcach o projekcie ww. 
prognozy, odczytała skarbnik powiatu Jo-
lanta Piotrowska. Projekt uchwały przyjęto. 

Następnie przystąpiono do procedo-
wania projektu w sprawie uchwalenia bu-
dżetu powiatu na 2021 rok. Opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o 
projekcie budżetu, także odczytała skarb-
nik Jolanta Piotrowska, po czym przewod-
niczący Komisji Stałych Rady Powiatu, 
wyrazili pozytywne opinie swoich komisji 
w sprawie projektu budżetu powiatu na 
2021 rok, który także w głosowaniu został 
przyjęty.

Dochody budżetu powiatu na 2021 
rok zaplanowano w wysokości 84 mln 
104 tys. 693,67 zł, z tego: dochody bie-
żące w kwocie 73 mln 626 tys. 169,37 
zł, a dochody majątkowe w wysokości 10 
mln 478 tys. 524,30 zł. Wydatki budżetu 
powiatu zaplanowano w kwocie 88 mln 
491 tys. 373,77 zł, z tego: wydatki bieżące 
– 72 mln 083 tys. 959,37 zł, a wydatki ma-
jątkowe – 16 mln 407 tys. 414,40 zł. Wy-
datki na programy i projekty realizowane 
ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej oraz innych źródeł, niepodle-
gające zwrotowi, realizowane w roku bu-
dżetowym, uchwalono w wysokości 9 mln 
019 tys. 720,95 zł, z tego: wydatki bieżące 
– 4 mln 120 tys. 111,37 zł, a wydatki ma-
jątkowe – 4 mln 899 tys. 609,58 zł. 

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 
4 mln 386 tys. 680,10 zł zostanie sfinan-

Z obrad 29. sesji 
Rady Powiatu w Staszowie

Do porządku posiedzenia, jakie 
odbyło się 15 stycznia br., starosta sta-
szowski Józef Żółciak, w imieniu Zarzą-
du Powiatu w Staszowie, złożył wnio-
sek o wprowadzenie pod głosowanie 
dodatkowo jednego projektu uchwały. 
Rozszerzony  porządek posiedzenia, a 
także protokół z poprzednich obrad, 
został przyjęty jednogłośnie.  

W czasie sesji z udziałem wszystkich 
19 radnych przyjęto łącznie 5 projektów 
uchwał, które dotyczyły:
1. udzielenia pomocy finansowej Gmi-

nie Oleśnica w kwocie 6 tys. zł, z prze-
znaczeniem na utrzymanie w goto-
wości jednostek OSP,

2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Powiatu Staszowskiego na lata: 
2021 – 2027,

3. zmian w budżecie na 2021 rok,
4. przyjęcia sprawozdania z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 
2020 rok,

ku przy ul. 11 Listopada w Staszowie.

Następnie przystąpiono do realizacji 
punktu ,,wnioski i oświadczenia radnych”, 
w czasie której omówiono tematy doty-
czące odśnieżania dróg powiatowych, a 
także rejestracji na szczepienia antycovi-
dowe w powiecie staszowskim. 

Opracował: Jan Mazanka
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Starosta staszowski Józef Żółciak podziękował skarbnik 
powiatu za współpracę przy tworzeniu budżetu powiatu 

na 2021 r., a radnym za jego przyjęcie.

Skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska odczytała opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczące 
projektów uchwał w sprawach: Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata: 2021-2027  

oraz budżetu powiatu staszowskiego na 2021 rok.

sowany przychodami pocho-
dzącymi z: wolnych środków 
na rachunku bieżącym budżetu 
powiatu, a także z niewykorzy-
stanych środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budże-
tu, wynikających z rozliczeń 
dochodów i wydatków nimi 
finansowanych. Łączna kwota 
planowanych przychodów bu-
dżetu została ustalona w wyso-
kości 7 mln 386 tys. 680,10 zł, 
natomiast łączna kwota plano-
wanych rozchodów budżetu w 
wysokości 3 mln zł. W budże-
cie utworzono rezerwy: ogólną 
w wysokości – 190 tys. zł oraz 
celową w wysokości – 160 tys. zł, z prze-
znaczeniem na realizację zadań z zakresu 
zarządzania kryzysowego.

Kolejne, przegłosowane  projekty 
uchwał dotyczyły:
• planu dofinansowania form dosko-

nalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach ponad-
podstawowych i placówkach oświa-
towych prowadzonych przez Powiat 
Staszowski na 2021 rok,

• delegowania radnych Rady Powiatu 
w Staszowie do Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku na kadencję 2021-
2023, delegatami zostali: przewod-

niczący Rady Grzegorz Rajca i radny 
Janusz Bąk,

• zmiany Uchwały Nr XIX/15/20 Rady 
Powiatu w Staszowie z dnia 04 maja 
2020 r., w sprawie określenia zadań 
finansowanych ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2020 roku,

• rozpatrzenia skargi na działalność 
Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Staszowie, skar-
gę uznano za bezzasadną, 

• uchwalenia planu pracy Rady Powia-
tu w Staszowie na 2021 rok, 

• zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Jeden z trzech Złotych Medali „Za Długoletnią Służbę”, przyznany przez 
prezydenta RP Andrzeja Dudę, otrzymał starosta staszowski Józef Żółciak.

Legitymację wręczył przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
Andrzej Pruś.

Uhonorowano 
zasłużone osoby

W dniu 31 grudnia 2020 roku, w 
imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
wojewoda świętokrzyski Zbigniew Ko-
niusz i przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Andrzej 
Pruś uhonorowali zasłużone osoby, z 
terenu ziemi świętokrzyskiej, odzna-
czeniami państwowymi. Wręczono 1 
Srebrny Krzyż Zasługi, 2 Krzyże Brązo-
we oraz 3 Złote Medale ,,Za Długolet-
nią Służbę”. 

Wśród wyróżnionych Złotymi Meda-
lami ,,Za Długoletnią Służbę”, znaleźli się: 

starosta staszowski Józef Żółciak i prezes 
Staszowskiego Centrum Medycznego 
lek. med. Stanisław Płatek. 

Wręczono także odznaki honorowe: 
„Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożaro-
wej”, ,,Za Zasługi dla Ochrony Środowiska 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie 
na 2021 rok, 

• zatwierdzenia planów pracy Stałych 
Komisji Rady Powiatu w Staszowie na 
2021 rok, 

• zmian w planie dochodów i wydat-
ków dla wydzielonych rachunków 
dochodów jednostek budżetowych 
na 2020 rok. 

Przed zamknięciem obrad przewodni-
czący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz 
Rajca i starosta staszowski Józef Żółciak 
złożyli wszystkim uczestnikom posiedze-
nia serdeczne życzenia noworoczne. 

Opracował: Jan Mazanka

i Gospodarki Wodnej”, ,,Za Zasługi dla Fi-
nansów Publicznych RP” oraz Medal „Za-
służony Kulturze Gloria Artis”.  

Tekst: Jan Mazanka
foto: Lucjan Piotrowski
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Złoty Medal ,,Za Długoletnią Służbę” otrzymuje dr Stanisław Płatek – prezes 
Centrum Medycznego w Staszowie.

Po wręczeniu medali, od lewej: starosta staszowski Józef Żółciak, wojewoda 
świętokrzyski dr n.med. Zbigniew Koniusz i dr n.med. Stanisław Płatek.

Ceremonię wręczenia odznaczeń i nagród prowadził Zbigniew Wojciechowski – dyrektor Wydziału 
Nadzoru Pedagogicznego i Strategii w Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Pamiątkowe zdjęcie po wręczeniu odznaczeń państwowych i odznak resortowych.

Wręczono 
odznaczenia i nagrody

W dniu 2 marca br., w auli Zespołu 
Szkół w Staszowie wręczono odznacze-
nia państwowe i resortowe oraz nagro-
dy Ministra Edukacji Narodowej i Świę-
tokrzyskiego Kuratora Oświaty. Cere-
monia wyróżnienia samorządowców, 
dyrektorów, nauczycieli i pracowników 
administracji w szkołach wszystkich 
szczebli z powiatów: staszowskiego, 
sandomierskiego i opatowskiego, zwią-
zana była z ubiegłorocznymi obchoda-
mi Dnia Edukacji Narodowej.

Ceremonię wręczenia odznaczeń i 
nagród rozpoczął i prowadził Zbigniew 
Wojciechowski – dyrektor Wydziału 
Nadzoru Pedagogicznego i Strategii w 
Kuratorium Oświaty w Kielcach. Krzyże 
Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę, 
przyznane postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył wice-
wojewoda świętokrzyski Rafał Nowak, 
a medale Komisji Edukacji Narodowej, 
przyznane postanowieniem Ministra 
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Edukacji Narodowej, a także nagrody 
Ministra i Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty, przekazał kurator Kazimierz 
Mądzik.

W sumie wręczono: 5 Srebrnych 
Krzyży Zasługi i 7 Krzyży Brązowych, a 
także  4 Złote Medale za Długoletnią 
Służbę,  4 Medale Srebrne i 15 Medali 

Brązowych. 7 pedagogów uhonoro-
wano Medalami Komisji Edukacji Na-
rodowej, 6 dyrektorów i pedagogów 
otrzymało Nagrody Ministra Edukacji, 
a 7 zostało wyróżnionych Nagrodami 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

Wśród osób uhonorowanych odzna-
czeniami państwowymi, a nie odebrany-

mi z powodu choroby, znaleźli się, m.in. 
dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Staszowie Jan Ungeheuer – odznaczo-
ny Złotym Krzyżem Zasługi oraz dyrek-
tor Zespołu Szkół w Połańcu Stanisław 
Rogala – odznaczony Złotym Medalem 
za Długoletnią Służbę

 Tekst i foto : Jan Mazanka

Życzenia i gratulacje wyróżnionym pedagogom złożył wicewojewoda 
świętokrzyski Rafał Nowak.

Srebrnymi Krzyżami Zasługi zostały uhonorowane także, od lewej: 
Beata Gromniak z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie, 

Alicja Misiak – dyrektor Przedszkola nr 8 w Staszowie i Maria Szewczyk 
z Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie.

Złote Medale za Długoletnią służbę, z rąk wicewojewody świętokrzyskiego 
Rafała Nowaka otrzymały: Anna Kaniszewska – dyrektor Przedszkola 
Publicznego w Połańcu i Dorota Kapłan  - nauczycielka z Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie.

Uroczystość odbyła się w auli Zespołu Szkół w Staszowie.

Wręczanie odznaczeń państwowych rozpoczęto od uhonorowania Srebrnym 
Krzyżem Zasługi przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie, zastępcy 

komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Grzegorza Rajcy. 
Odznaczenie w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył wicewojewoda 

świętokrzyski Rafał Nowak.

W czasie wręczania Brązowych Krzyży Zasługi.

Ceremonię wręczenia odznaczeń i nagród podsumował świętokrzyski kurator 
oświaty Kazimierz Mądzik.



8 POWIAT STASZOWSKI - nr 82 - marzec 2021 r.

Koparko-ładowarka 
już w Zarządzie

Nowe samochody 
w jednostkach OSP z terenu powiatu staszowskiego

Przekazano środki 
ochrony indywidualnej

Zarząd Dróg Powiatowych w 
Staszowie dokonał zakupu nowej 
koparko-ładowarki marki CASE 
580T za kwotę 357 tys. 930 zł. 

Sprzęt został sprowadzony do firmy 
w dniu 30 grudnia 2020 roku. W skład 
wyposażenia sprzętu wchodzą: łyżka 
skarpowa hydrauliczna, łyżka szeroko-
ści 60 cm, łyżka szerokości 40 cm oraz 
pług odśnieżny. Nowy zakup usprawni 
wykonywanie takich zdań, jak: roboty 
odwodnieniowe – kopanie i czyszcze-
nie rowów, ścinka i renowacja poboczy 
oraz inne prace ziemne. 

W roku ubiegłym, park maszy-
nowy Zarządu Dróg Powiatowych w 
Staszowie, został wzbogacony o inny 
cenny zakup, tj. samochód IVECO z płu-
giem odśnieżnym i piaskarko-solarką o 
ładowności 16 ton. Koszt tego zakupu 
wyniósł 495 tys. 936 zł.

W roku 2021 planuje się wybudo-
wanie wiaty wraz z zadaszeniem, dla 
składowania ponad 2 tys. ton mieszan-
ki piaskowo-solnej.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W ubiegłym roku jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych z te-
renu powiatu staszowskiego wzbo-
gaciły się o 6 nowych samochodów 
ratowniczo-gaśniczych, które otrzy-
mały gminy: Szydłów, Oleśnica, 
Osiek, Rytwiany i Bogoria. 

Niżej wymienione jednostki zaku-
piły następujące pojazdy:

• OSP Szydłów – GBA-Rt 2,5/16 MAN,
• OSP Strzelce – GBA-Rt 3/16 MAN,
• OSP Osiek – GCBA-Rt 6/32 SCANIA,
• OSP Ruda - GLBM 1/16 IVECO,
• OSP Miłoszowice - GLBM 1/16 IVECO,
• OSP Jabłonica - GLBM 1/1 RENAULT.

Zakupy samochodów zostały sfi-
nansowane dzięki dotacji otrzyma-
nych z: 

W dniu 30 grudnia 2020 roku, w czasie odbioru koparki, od lewej: starosta staszowski Józef Żółciak, 
kierownik obwodu drogowego Adam Jur, kierownik działu dróg i mostów Paweł Krakowiak 

i wicestarosta Leszek Guzal.

Koszt zakupu koparko-ładowarki wraz z osprzętem 
wyniósł 357 tys. 930 zł.

Samochód IVECO z pługiem odśnieżnym i piaskarko-solarką 
o ładowności 16 ton, został zakupiony w 2020 roku.  

OSP Szydłów – GBA-Rt 2,5/16 MAN.
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1. Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – ze środ-
ków przekazanych komendantowi głównemu PSP przez 
zakłady ubezpieczeń na podstawie art.38 ust 1 a ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej,

2. Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – środki 
na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP włą-
czonych do KSRG,

3. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej,

4. Ministerstwa Sprawiedliwości,
5. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej,
6. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-

skiego,
7. Starostwa Powiatowego w Staszowie,
8. Urzędu Miasta i Gminy Szydłów,
9. Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica.
10. Urzędu Miasta i Gminy Osiek,
11. Urzędu Gminy Rytwiany,
12. Urzędu Gminy Bogoria.

Łączna wartość zakupionych pojazdów, a zarazem otrzyma-
nych dotacji, wyniosła 3 mln 604 tys. 490 zł. Nowe pojazdy za-
stąpiły wysłużone samochody bojowe, co pozwoliło, w zna-
czącym stopniu, podnieść stopień bezpieczeństwa powiatu 
oraz gmin.

Opracowanie: mł. bryg. Jarosław Juszczyk, KP PSP Staszów
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Staszów

OSP Strzelce – GBA-Rt 3/16 MAN. OSP Ruda- GLBM 1/16 IVECO.

OSP Jabłonica - GLBM 1/1 RENAULT.

OSP Osiek – GCBA-Rt 6/32 SCANIA.

OSP Miłoszowice - GLBM 1/16 IVECO.
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Zakończono projekt 

Dozowniki, płyn, maseczki i rękawice dla Powiatowego Centrum Sportowego. Asortyment wydawali: 
insp. Ewelina Banasińska i insp. Mariusz Fijałkowski ze Starostwa Powiatowego w Staszowie. 

Płyn do dezynfekcji rąk, maseczki i rękawice dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zakończyła się realizacja projek-
tu pn. ,,Zwalczanie i przeciwdziała-
nie rozprzestrzenianiu się epidemii 
COVID-19 w powiecie staszowskim”, 
którego całkowita wartość wynosi-
ła 2 mln 065 tys. 852 zł, z czego 85% 
środków, tj. 1 mln 755 tys. 895 zł po-
chodziło z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata: 
2014-2020. Pozostałe 15%, w kwocie 
309 tys. 957 zł, zapewnił powiat sta-
szowski. 

Ostatnim przekazanym z projektu 
wsparciem było: 135 l płynu dezynfek-
cyjnego, 10 dozowników do dezynfekcji 
rąk, 3 tys. 900 maseczek chirurgicznych 
i 3 tys. 600 par rękawic, które otrzymali: 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego w Staszowie, Powiatowe Cen-
trum Sportowe, Komenda Powiatowa 
Policji, Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej, Zarząd Dróg Po-
wiatowych, Zespół Szkół w Staszowie, 
Zespół Szkół Ekonomicznych, Liceum 
Ogólnokształcące, Publiczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna i Powia-
towy Urząd Pracy.

Umowę o dofinansowanie pro-
jektu z władzami województwa świę-
tokrzyskiego starostowie powiatu 
staszowskiego podpisali w dniu 28 
maja 2020 r. Następnie Wydział Inwe-
stycji i Zamówień Publicznych w Staro-
stwie staszowskim rozpoczął realizację 
postępowania na dostawę środków 
ochrony osobistej i drobnego wyposa-
żenia na przeciwdziałanie pandemii ko-
ronawirusa, m.in: płynu do dezynfekcji 
rąk, płynu do dezynfekcji powierzch-
ni, rękawiczek ochronnych, maseczek 
chirurgicznych, maseczek ochronnych 
z filtrem, przyłbic, fartuchów ochron-
nych, kombinezonów ochronnych, 
ochraniaczy obuwia, termometrów, 
lamp przepływowych antybakteryjnych 
oraz dozowników bezdotykowych do 
dezynfekcji rąk. Ww. asortyment prze-
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Płyn do dezynfekcji rąk, maseczki i rękawice dla Komendy Powiatowej PSP 
w Staszowie.

Płyn do dezynfekcji rąk, maseczki i rękawice dla  
Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

kazano do beneficjentów projektu, którymi byli: staszowski 
szpital, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie, 
Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa PSP, PCPR 
w Staszowie, Starostwo Powiatowe w Staszowie, szkoły po-
nadpodstawowe prowadzone przez powiat staszowski, Po-
wiatowe Centrum Sportowe, Powiatowy Urząd Pracy,  PŚDS 
w Kurozwękach, MGSPZOZ Staszów, MGZPZOZ w Osieku, 
Przychodnia Rodzinna w Staszowie, Przychodnia Rodzinna w 
Jurkowicach, NZOZ ,,Auxilium” w Bogorii, NZOZ w Łubnicach, 
SGOZ w Oleśnicy, NZOZ w Koniemłotach oraz SPZOZ w: Szy-
dłowie, Rytwianach i Połańcu. 

Tekst i foto Jan Mazanka

Płyn do dezynfekcji rąk, maseczki i rękawice dla Zarządu Dróg Powiatowych 
w Staszowie.

2 dozowniki odebrano dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie.

2 dozowniki oraz płyn do dezynfekcji rąk, maseczki i rękawice 
dla Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie.

3 dozowniki dla Zespołu Szkół w Staszowie i 1 dozownik dla Publicznej  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie.
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PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY

W STASZOWIE
Pan Józef Żółciak

Starosta Powiatu Staszowskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie w związku z obecną sytuacją epidemiczną przesyła informacje: 
„COVID-19 stan powiatu staszowskiego na dzień 15.03.2021” oraz „Witamina D, a COVID-19” i prosi o zamieszczenie na portalu 
internetowym starostwa oraz o umieszczenie w lokalnej prasie - Powiat Staszowski.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Staszowie  

Bożena Głaz

W czasie epidemii koronawirusa - SARS-CoV-2 i dużej zachoro-
walności na COVID-19  poszukuje się czynników, w tym dietetycz-
nych, które mogą wspierać funkcje odpornościowe organizmu. 
Jednym z takich czynników  jest witamina D.

Wpływ witaminy D na układ immunologiczny. Witamina D 
uznawana jest za czynnik przeciwzapalny i immunomodulujący – 
wzmacniający odporności oraz czynności samonaprawcze organi-
zmu. „Jednym z mechanizmów takiego działania jest jej rola w ha-
mowaniu ekspresji cytokin prozapalnych i zwiększenie ekspresji cy-
tokin przeciwzapalnych. Uważa się też, że witamina ta w znacznym 
stopniu wpływa na układ renina-angiotensyna i może prowadzić 
do zmniejszenia odpowiedzi zapalnej organizmu, a także przypisu-
je się jej korzystny wpływ na mikrobiom jelitowy, zaangażowany w 
walkę z infekcjami. Witamina D, poprzez regulację aktywności en-
zymów, odpowiedzialnych za neutralizowanie wolnych rodników 
wzmacnia ponadto system obrony antyoksydacyjnej”.

Badania potwierdzają dużą rolę witaminy D w walce organi-
zmu z chorobami zakaźnymi. Analiza badań klinicznych wykaza-
ła, że odpowiednia suplementacja witaminy D zmniejsza ryzyko 
ostrych infekcji dróg oddechowych o 12%, a u osób z jej głębokim 
deficytem (stężenie <10 ng/ml) nawet o 70%. Wyniki tych badań 
dają podstawę sądzić, że może ona mieć znaczenie także w zaka-
żeniu SARS-CoV-2. Przypuszcza się, że prawidłowe stężenie wita-
miny D, może zmniejszyć skutki niekorzystnych następstw immu-
nologicznych, stwierdzanych u pacjentów z COVID-19. Obecnie 
w przypadku witaminy D w badaniach naukowych poszukuje się  
związków, pomiędzy poziomem stężenia witaminy D we krwi, a ry-
zykiem zachorowania na COVID-19 i przebiegiem tej choroby. Nie-
stety w związku z tym, że zakażenie koronowirusem SARS-CoV-2 i 
zachorowanie na COVID-19 są dość nowymi zjawiskami, dlatego 
większość badań znajduje się w początkowej fazie, a ich wyniki są 
ograniczone, dotyczy to również roli witaminy D w walce ze skut-
kami zakażenia SARS-CoV-2. Niektórzy światowi eksperci podkre-
ślają, że chociaż na tym etapie wiedzy ewidentna rola witaminy D 
w infekcji koronawirusem nie jest potwierdzona to suplementacja 
może przynosić korzyści kliniczne. Inni twierdzą, że suplementacja 
powinna dotyczyć osób przebywających w szpitalach, w tym za-
równo pacjentów, jak i całego personelu, tak by podnieść stężenie 
witaminy D, nawet powyżej 40 ng/ml. 

Głównym źródłem witaminy D w organizmie człowieka jest syn-
teza skórna zachodząca pod wpływem promieniowania słonecz-
nego, jest ona zależna od wielu czynników, w tym między innymi 

od pory roku, pory dnia, stopnia nasłonecznienia, zanieczyszczenia 
powietrza, czasu ekspozycji, wieku, masy ciała, pigmentacji skóry 
oraz stosowania kremów z filtrem (SPF).  Szacuje się, że w warun-
kach polskich odkrycie w słoneczny dzień 18% powierzchni ciała, 
bez zastosowania kremów z filtrem przez 15-20 minut w godzinach 
10-15 powoduje  wystarczającą syntezę witaminy D.

Polskie badania przekrojowe wykazały u 90% zdrowych do-
rosłych kobiet i mężczyzn niedobór witaminy D t.j. stężenie 25-hy-
droksywitamine 25(OH)D poniżej 30 ng/ml. Według  Uchwały Nr 
1/2021 Zespołu do Spraw Suplementacji Diety z dnia 19 luty 2021, 
zapotrzebowanie organizmu na witaminę D definiuje się następu-
jąco:

• optymalne stężenie – 25(OH)D w surowicy krwi  wynoszące  od 
30-50 ng/ml,

• suboptymalne stężenie 25(OH)D w surowicy krwi  wynoszące  
od 20-30 ng/ml,

• niedobór znaczny stężenie 25(OH)D w surowicy krwi  w grani-
cach >10-20 ng/ml,

• niedobór ciężki stężenie 25(OH)D w surowicy krwi do 10 ng/ml.
W przypadku stwierdzenia niedoborów, suplementacja diety 

witaminą D powinna być prowadzona pod kontrolą lekarską wraz 
z monitorowaniem jej stężenia w organizmie.

W związku z powyższym Zespół do Spraw Suplementów Diety 
na posiedzeniu w styczniu 2021 roku, wydał opinię dotyczącą su-
plementacji witaminy D dla grup wiekowych w Polsce. W grupie 
osób zdrowych powyżej 75 roku życia suplementację należy pro-
wadzić przez cały rok w dawce 2000-4000 IU/dobę z zależności od 
masy ciała i podaży witaminy D w diecie. U seniorów w wieku 65-75 
lat oraz u osób  z ciemną karnacja skóry, dawka ta powinna  wy-
nosić przez cały rok 800-2000 IU/dobę, również z uwzględnieniem 
masy ciała oraz ilość spożywanych produktów zawierających wita-
minę D. Natomiast  osoby w  wieku 19-65 lat, spełniające warunki 
przebywania na słońcu (opisano powyżej), w okresie lata ( maj – 
wrzesień) nie wymagają  suplementacji witaminy D. W przypadku, 
gdy warunki przebywania na słońcu nie są spełnione, zaleca się 
dostarczanie tym osobom dawki 8000-2000 IU/dobę. Przy stoso-
waniu suplementacji witaminy D należy pamiętać, że organizm 
pozyskuje ją również z pożywienia. Spośród żywności najlepszym 
źródłem witaminy D są tłuste ryby, m.in. popularne w Polsce śledź, 
łosoś, makrela. Kolejnymi produktami, dostarczającymi witaminy 
D są jaja oraz  margaryny i tzw. miksy tłuszczowe, do których w Pol-
sce obowiązkowo dodaje się witaminę D.

Źródła: 
1. Uchwała Nr 1/2021 Zespołu do Spraw Suplementacji Diety z dnia 19 luty 2021 r.

2. ttps://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/witamina-d--a-covid-19--
-aktualny-stan-wiedzy.

Witamina D, a COVID-19
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Byli tacy co twierdzili, że: „niemoż-
liwe, nie da się,...” a my udowadniamy, 
że DA SIĘ, POTRAFIMY, UCZNIOWIE 
ODNOSZĄ SPAKTAKULARNE SUKCESY, 
NAM TO SPRAWIA OGROMNĄ FRAJDĘ! 
Bo... SZKOŁA jest SUPER!

Chronologicznie od stycznia do grud-
nia 2020 zdobyliśmy:

- tytuł: „SZKOŁA DOBREJ PRAKTYKI” w 
IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
„Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości” 
(w kategorii „Współpraca z otoczeniem 
szkoły” został nagrodzony projekt „RO-
BOLab - MOBILNE LABORATORIUM 
ROBOTYKI... dla wszystkich”. Był on re-
alizowany przez uczniów ELEKTRONI-
KA w ciągu ostatnich trzech lat),

- 2 tytuły finalistów szczebla centralne-
go Olimpiady Innowacji Technicznych 
w kategorii „pomysł techniczny”. Z 
uwagi na sytuację epidemiologiczną w 
bieżącej edycji nie przyznawano tytu-
łów laureatów, tak więc nasi uczniowie 
wywalczyli „MAXa”,

- 2 tytuły laureatów i II miejsce w Polsce 
Konkursu „Młody Wynalazca 2020”,

- 2 wyróżnienia w  ogólnopolskim kon-
kursie  „Młody Innowator 2019/2020”, 

- 2 złote medale Międzynarodowych 
Targów Wynalazczości i Innowacji IN-
TARG 2020,

- dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego  za projekty nagrodzone na 
arenie międzynarodowej dla 2 absol-
wentów 2020,

- E(x)plory 2020 - 2 finalistów szczebla 
centralnego, 2 laureatów i 8 uczestni-
ków konkursów regionalnych,

- uczniowie klas IIIa i IVa, otrzymali certy-
fikaty  potwierdzające nabycie nowych 
umiejętności w zakresie funkcjono-
wania i obsługi elektronicznych syste-
mów zabezpieczeń (otrzymane certy-
fikaty są wynikiem realizacji projektu 
EduSatel),

- awans do etapu okręgowego XLVII 
Olimpiady Wiedzy Technicznej (grupa 
elektryczno - elektroniczna). Kolejne 
etapy rozegrane będą w 2021,

- 2 stypendia Ministra Edukacji Narodo-
wej- za wybitne osiągnięcia w konkur-
sach i olimpiadach ,

- złoty medal 2 absolwentów 2020 w In-
ternational Warsaw Invention Show na 
Politechnice Warszawskiej,

- 6 laureatów OGÓLNOPOLSKIEGO 
konkursu ENEA: MOC NA START (z 10 
biorących udział w eliminacjach prac 
uczniów naszej szkoły - 10 było finali-
stami a 6 otrzymało zdobyło stypendia 
w wysokości po 3000 PLN każdy),

Nie zmogła nas pandemia, 
zdalne nauczanie i „wiatr w oczy”

Elektronicy w czasie zajęć.

- 2 uczniów i 2 absolwentów 2020 w 
finale międzynarodowego konkursu 
naukowego Global Young Scientist 
Challenge 2020 Edition (Indian Inno-
vators Association and IBS Global)- 
ZŁOTY MEDAL i NAGRODA SPECJAL-
NA (bezpłatny udział w Światowych 
Targach Wynalazczości IPITEX 2021 w 
Bangkoku) oraz  SREBRNY MEDAL.
 Poza tym:

- rozpoczęcie współpracy z firmą Kar-
deX - otrzymaliśmy pakiet obudów 
plastikowych dedykowanych dla sze-
roko rozumianej elektroniki oraz ze-
staw ARDUINO,

- kontynuacja dobrej współpracy z: 
ENEA, SATEL, DIPOL, BURY.

DOBRA SZKOŁA to nie tylko „siedzenie” 
w ławkach i realizacja programów naucza-
nia! My w ELEKTRONIKU w Połańcu... ofe-
rujemy dużo więcej. I robimy to systema-
tycznie od wielu lat. I bardzo nas to cieszy! 

W 2020 udało nam się (mało,... ale z 
uwagi na warunki i tak fajnie):
- NARCIARSKI WYJAZD SZKOLENIOWY
- SPŁYW KAJAKOWY: Rudniki - Winnica

Ze względu na pandemię i ogranicze-
nia, NIE UDAŁO nam się (ale zrobimy to w 
2021):
- wyjazd na EXPO w Dubaju,
- wyjazd naukowy: Gdynia (Satel, Rad-

mor) i Szwecja,
- wyjazd naukowy ARS Electronica Cen-

ter Linz i Technisches Museum Wien 
(Austria),

- kolejny wyjazd narciarski,

- i pewnie jeszcze kilka wspaniałych po-
dróży (... bo my potrafimy działać szyb-
ko, jak się tylko pojawia okazja),

- Nationals Instruments nie przedłużył 
nam „gratisa” na bezpłatne korzystanie 
z MULTISIMa więc „męczymy się „ w 
WORKBENCHu,

- pracowaliśmy zdalnie przez ponad 
50% czasu przeznaczonego na naukę – 
miało to swoje wady ale i zalety (dużo 
dobrej rozwijającej zabawy z zestawa-
mi AVT, podsumowanie i lepsze zrozu-
mienie teorii z FORBOTem, itd.)

DOBRA SZKOŁA to także DOBRZY i AK-
TYWNI NAUCZYCIELE:
- w trakcie KONGRESU E(x)plory 2020, 

nasz nauczyciel jako ekspert, zapro-
szony przez Fundację Zaawansowa-
nych Technologii, dzielił się swoimi 
doświadczeniami edukacyjnymi z dy-
rektorami szkół i nauczycielami z całej 
Polski,

- nasz nauczyciel jest ekspertem mery-
torycznym wspierającym niezwykle in-
nowacyjne projekty wizualizacji urzą-
dzeń elektrycznych w  OCTOPUS VR.  

JUŻ TERAZ:
- pracujemy nad przygotowaniem się 

do: E(x)POLORY 2021 (mamy czas do 
07.01.2021), Olimpiady Wiedzy Tech-
nicznej (01.02.2021), IPITEX BANGKOK 
(02.02.2021) i Olimpiady Innowacji 
Technicznych (marzec 2021), 

- marzymy: o fantastycznych podróżach 
naukowych.

Opracował: Mariusz Zyngier



14 POWIAT STASZOWSKI - nr 82 - marzec 2021 r.

Zakończono rodzinny projekt 

W ramach projektu, w którym wzię-
ło udział 104 uczestników, realizowane 
było wsparcie na rzecz funkcjonowania 
rodziny dotyczące: grupy wsparcia, in-
terwencji kryzysowej, asystenta rodziny, 
warsztatów oraz poradnictwa dla rodzin, 
w tym m.in.: specjalistycznego, terapeu-
tycznego i prawnego. Działania skiero-
wane były do wychowanków rodzin za-
stępczych, rodziców zastępczych, osób 
niepełnosprawnych, grupy „Amazonek 
Ziemi Staszowskiej” oraz grupy rodzin 
i wychowanków z problemem wycho-
wawczym.

W programie projektu znalazły się za-
dania wspierające wyrównywanie szans 

Starosta staszowski Józef Żółciak przemawia 
w czasie kampanii promowania rodzicielstwa 

zastępczego.

Jednym z zadań projektu ,,Bo jednak z rodziną”, było promowanie rodzicielstwa zastępczego.

Podczas jednego ze spotkań realizatorów projektu „Bo jednak z rodziną”, przemawia wicestarosta 
staszowski Leszek Guzal.

Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, za-
kończyło projekt pn. ,,Bo jednak z rodziną”, realizowany od kwietnia 2019 do 
lutego 2021 r . Partnerami w projekcie byli:  ,,Stowarzyszenie Amazonek Ziemi 
Staszowskiej” oraz Gmina Połaniec - Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie o 
wartości  734 tys. 685,24 zł zostało dofinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Oś. Priorytetowa – Włączenie społeczne i walka z 
ubóstwem.  

edukacyjnych dla wychowanków rodzin 
zastępczych i placówek opiekuńczo–wy-
chowawczych. Udzielano korepetycji z 
języka polskiego, języka angielskiego 
i matematyki. Z wychowankami reali-
zowano także poradnictwo psycholo-
giczne indywidualne i zajęcia grupowe, 
związane z identyfikacją predyspozycji, 
analizą zdolności, zainteresowań, cech 
charakteru, a także pod kątem wyboru 
kierunków kształcenia. W dniach od 23 
do 28 sierpnia 2020 roku, odbył się wy-
jazd na obóz terapeutyczno-surwiwa-
lowy do Zakopanego, w którym wzięło 
udział 25 wychowanków i 20 opiekunów 
– rodziców zastępczych. Każdy z uczest-

ników obozu otrzymał wyposażenie w 
postaci: dresów, t-shirtów, kurtki prze-
ciwdeszczowej, butów adidasów, kapci, 
plecaka i latarki. W grudniu, wszyscy wy-
chowankowie otrzymali paczki „Mikołaj-
kowe”. W lutym br., 25 wychowanków ro-
dzin zastępczych otrzymało urządzenia 
wielofunkcyjne: drukarkę ze skanerem 
i zestaw tuszu. W ramach promowania 
rodzicielstwa zastępczego, odbyły się 2 
konferencje w „Pustelni Złotego Lasu w 
Rytwianach”, z poczęstunkiem i zajęcia-
mi animacyjnymi dla dzieci,  w których 
wzięło udział 200 uczestników. W ra-
mach projektu przygotowano pokój do 
pracy psychologa, który został  stosow-
nie umeblowany i wyposażony w celu 
stworzenia miłej atmosfery do zajęć z 
małoletnimi. 

Partner projektu, „Stowarzyszenie 
Amazonek Ziemi Staszowskiej”, zrealizo-
wał działania, w których uczestniczyło 
35 członkiń stowarzyszenia, biorących 
udział w zajęciach: poradnictwa psy-
chologicznego i prawnego, warsztatów 
z lekarzem oraz z zakresu zdrowego ży-
wienia. Część pań zostało objęte pomo-
cą asystenta osoby niepełnosprawnej. 
W programie dla Amazonek, znalazły się 
także 2 warsztaty wyjazdowe: nad morze 
- do Dziwnówka i w góry - do Zakopane-
go. Wyjazdy stanowiły znakomitą okazję 
do rehabilitacji psychicznej i fizycznej. 
Na potrzeby realizacji projektu zakupio-
no dla stowarzyszenia: laptop, drukar-
kę laserową, projektor multimedialny, 
ekran do projektora, sprzęt rehabilitacyj-
ny. Na zakończenie, każda Amazonka do 
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W czasie zajęć z animatorem, na temat funkcjonowania i roli rodzicielstwa 
zastępczego.

W Dziwnówku, odbyły się warsztaty wyjazdowo–integracyjne z udziałem 
członkiń Stowarzyszenia ,,Amazonek”.

Starosta staszowski Józef Żółciak przekazał prezes Stowarzyszenia 
,,Amazonek” Magdalenie Łasicy sprzęt rehabilitacyjny. Przekazanie rodzinom zastępczym urządzeń wielofunkcyjnych.

Podczas obozu terapeutyczno-survivalowego w Zakopanem.

prowadzenia indywidualnej rehabilitacji 
w miejscu zamieszkania, otrzymała matę 
do ćwiczeń i piłkę rehabilitacyjną.  

Drugi partner w projekcie - Gmina 
Połaniec/Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Połańcu, objął wsparciem 7 rodzin, 
razem: 33 osoby zagrożone ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym, mające 
trudności w rozwiązywaniu problemów 
życiowych i opiekuńczo–wychowaw-

czych. Asystent rodziny realizował zaję-
cia dotyczące: poradnictwa prawnego i 
psychologicznego oraz z zakresu żywie-
nia. Popularnością cieszyły się wyjazdy 
warsztatowe integracyjno–terapeutycz-
ne do Krakowa, Sandomierza i Bałtowa, 
jak również wizyty na basenie, w krę-
gielni i w kinie. Dla wszystkich siedmiu 
rodzin zakupiono pomoce dydaktyczne 
i upominki, jak również wyposażono 

stanowisko pracy w laptop z systemem 
operacyjnym. 

W czasie realizacji całego projektu 
osiągnięto wymagane  wskaźniki. Udział 
w zadaniu dla wszystkich uczestników 
był bezpłatny. Środki pochodziły z Unii 
Europejskiej oraz z wkładu własnego Po-
wiatu Staszowskiego. 

Tekst: Anna Ogórek
Foto: Zbigniew Uss Wąsowicz
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Terminy akcji poboru krwi 
od Honorowych Dawców 
Krwi w Staszowie w 2021 
roku (do odwołania w Ra-

tuszu, ul. Rynek 1) w godz. 
9:00 – 12:00: 

• 11 i 25 styczeń, 

• 8 i 22 luty, 

• 8 i 22 marzec, 

• 12 i 26 kwiecień, 

• 10 i 24 maj, 

• 7 i 21 czerwiec,  

• 5 i 19 lipiec, 

• 2, 16 i 30 sierpień, 

• 13 i 27 wrzesień, 

• 11 i 25 październik, 

• 8 i 22 listopad, 

• 6 i 20 grudzień.

Kolejna akcja 
staszowskich krwiodawców

W dniu 8 marca br., w Liceum Ogól-
nokształcącym w Staszowie, tradycyj-
nie już od kilku lat, miała miejsce akcja 
oddawania krwi. Zgłosiło się 50 osób, 
w tym 31 kobiet. Pozyskano 20 litrów 
tego bezcennego leku. Organizatora-
mi akcji byli: Maciej Jońca z Liceum 
Ogólnokształcącego w Staszowie i 
Artur Banaś z Grupy Azoty KiZChS 
Siarkopol S.A. w Grzybowie, przy jak 
zawsze życzliwym wsparciu dyrektor 
szkoły Anny Karasińskiej. 

Nadleśnictwo w Staszowie nagro-
dziło wszystkich dawców sadzonkami 
drzew. Były również tulipany i słody-
cze z okazji Dnia Kobiet oraz zbiórka 
do puszki dla Marcelka z Rytwian. Pra-
cownicy Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, 
pod kierownictwem lek. med. Adama 
Rutkiewicza, mieli dużo pracy. Należy 
się tylko cieszyć, że jest taka wrażliwość 
wśród nie tylko młodych ludzi, bo krew 
w Staszowie można oddać dwa razy w 
miesiącu, obecnie w Ratuszu. Każdemu 
dawcy przysługują bezpłatne badania 
lekarskie i laboratoryjne, posiłek regene-
racyjny (8 czekolad), oznaczenie grupy 
krwi i dwa dni wolne od pracy czy też 
nauki. Zapraszamy. I Ty możesz uratować 
komuś zdrowie i życie już dziś.

Joanna Cheba 
Oddział Rejonowy PCK w Staszowie

Foto: archiwum Urzędu Miasta i Gminy 
w Staszowie 

Akcja honorowych dawców krwi odbyła się w staszowskim Liceum.
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Tegoroczna ekspozycja na budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa. Z przodu,  pomnik prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, który na początku 2010 roku, rozpoczął inicjatywę ustawodawczą w celu uchwalenia ,,Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczczono także przed więzieniem na ul. Rakowieckiej w Warszawie. Z lewej: tablica ,,Rodakom torturowanym i zamęczonym za 
świętą sprawę wolności przez NKWD i UB w latach terroru komunistycznego”, na której widnieje 276 nazwisk. Dalej portrety: gen. Augusta Fieldorfa, zamordowanego 

24.02.1953 r., komisarza Bolesława Kontryma, zamordowanego 2.01.1953 r. i rtm. Witolda Pileckiego, zamordowanego 25.05.1948 r.

1 marca – w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Inicjatywę ustawodawczą w zakre-
sie uchwalenia ,,Dnia Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych”, podjął w 2010 roku 
prezydent Lech Kaczyński, a wybór 
dnia 1 marca wysunął ówczesny pre-
zes Instytutu Pamięci Narodowej Ja-
nusz Kurtyka.

Tego dnia, w 1951 roku w więzie-
niu mokotowskim, wykonano wyroki 
śmierci na siedmiu członkach IV Za-
rządu Głównego Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, 
Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, 
Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błaże-
ju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce. Byli 
oni ostatnimi ogólnokrajowymi koordy-
natorami walki o wolność i niezawisłość 
Polski z nową sowiecką okupacją. Po raz 
pierwszy oficjalnie święto obchodzono 1 
marca 2011 roku, w 60. rocznicę zamor-
dowania ww. członków dowództwa WiN.

Tekst i foto: Jan Mazanka



18 POWIAT STASZOWSKI - nr 82 - marzec 2021 r.

W dniu 1 marca br., w Kaplicy Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy Sank-
tuarium św. Jana Pawła II, została 
odprawiona msza święta w intencji 
pomordowanych i zmarłych Żołnie-
rzy Wyklętych, którzy po zakończeniu 
II wojny światowej nie złożyli broni, 
dalej walcząc o wolną i suwerenną Oj-
czyznę.

Liturgię mszy świętej sprawował i 
homilię wygłosił proboszcz parafii św. 
Bartłomieja w Staszowie ks. kan. Szcze-
pan Janas. Po zakończeniu mszy świętej 
wygłoszono okolicznościowe przemó-
wienia oraz złożono kwiaty przed ta-

Mszę świętą w intencji Ojczyzny i Żołnierzy 
Wyklętych odprawił i homilię wygłosił 

proboszcz parafii św. Bartłomieja w Staszowie 
ks. kan. Szczepan Janas.

Historię działalności ,,Młodego Wojska Polskiego” 
przypomniał nauczyciel historii w staszowskim 

Liceum Ogólnokształcącym Mariusz Brudek.

Kwiaty przed tablicą „Obrońcom Ojczyzny, Prawdy i Wolności” składają: starosta staszowski Józef Żółciak 
i wicestarosta Leszek Guzal.

Kwiaty przed tablicą ,,Młodego Wojska Polskiego” 
składa zastępca burmistrza miasta i gminy Staszów  

dr Ewa Kondek.

Przemawia burmistrz miasta i gminy Staszów  
Leszek Kopeć.

O znaczeniu walki Żołnierzy Wyklętych 
oraz poniesionych ofiarach mówił 
starosta staszowski Józef Żółciak.

Władze powiatu staszowskiego reprezentowali: starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal, 
a miasta i gminy Staszów: burmistrz Leszek Kopeć i zastępca burmistrza dr Ewa Kondek.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
uczczono w Staszowie
blicami: ,,Obrońcom Ojczyzny, Prawdy 
i Wolności”, a także  ,,Młodego Wojska 
Polskiego” – uczniowskiej organizacji 
konspiracyjnej działającej w Staszowie w 
latach: 1948-49. Kwiaty w imieniu władz 
powiatu staszowskiego złożyli: starosta 

staszowski Józef Żółciak i wicestarosta 
Leszek Guzal, natomiast w imieniu władz 
miasta i gminy Staszów: burmistrz Le-
szek Kopeć oraz zastępca burmistrza  
dr Ewa Kondek.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Na zakończenie uroczystości o Żołnierzach Wyklętych i ich inspiracji dla powstania NSZZ ,,Solidarność” mówił były działacz związkowy Józef Małobęcki. 

Znicze zapalili: zastępca naczelnika Adam Jagielski i starszy 
marynarz rezerwy Marynarki Wojennej  

Tomasz Januszewski.
Drugim miejscem w Kurozwękach związanym z Powstaniem Styczniowym, jest tablica z  58 nazwiskami 

powstańców poległych w bitwach lub zmarłych z ran, umieszczona na kościele parafialnym.

Z uroczystości powstańczych 
w Kurozwękach

W piątek 22 stycznia br., o 
158. rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego, pamiętano także w 
Kurozwękach. Zastępca naczelnika 
miejscowej jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej Adam Jagielski i 
starszy marynarz rezerwy Marynarki 
Wojennej Tomasz Januszewski, wraz 
z druhnami Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej, zapalili znicze na mo-
gile poległych powstańców, a także 
przed tablicą pamiątkową wmuro-
waną w ścianę kościoła pw. Wniebo-
wzięcia NMP i św. Augustyna. 

W mogile powstańczej, na zboczu 
wzniesienia przy wjeździe do Kuro-
zwęk od strony Staszowa, spoczywa 
około 20 powstańców poległych w 
lutym 1863 roku, natomiast tablica 
umieszczona na kurozwęckim kościele 
zawiera 58 nazwisk powstańców, pole-

głych w bitwach lub zmarłych z ran w 
przyklasztornym szpitalu. Z uwagi na 
obostrzenia związane z epidemią ko-
ronawirusa, obchody rocznicowe wy-
buchu Powstania Styczniowego miały 
ograniczony charakter.

Tekst i foto: OSP Kurozwęki
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W dniu 22 stycznia br, w 158. 
rocznicę wybuchu Powstania Stycz-
niowego, złożono kwiaty na mogi-
łach powstańczych w Staszowie i w 
Rytwianach. 

Pierwsze walki powstańcze na zie-
mi staszowskiej miały miejsce już 26 
dni po jego wybuchu. Wtedy to, w dniu 
17 lutego 1863 roku, doszło do starcia 
na przedmieściach Staszowa oddzia-
łów Mariana Langiewicza z Rosjanami. 
Większa bitwa miała miejsce 8 miesię-
cy później, w dniu 21 października w 
Jurkowicach, gdzie zginęło ponad 90 
powstańców, a 140 dostało się do nie-
woli. 

Sześciu powstańców, poległych 
w tych dwóch bitwach, znalazło swój 
wieczny spoczynek na cmentarzu przy 
kościele św. Bartłomieja w Staszowie, 
gdzie przedstawiciele władz samorzą-
dowych Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego, powiatu staszowskiego 
oraz miasta i gminy Staszów złożyli 
kwiaty i zapalili znicze.  Modlitwę za 
poległych powstańców zmówił pro-
boszcz parafii ks. kan. Szczepan Janas, 
a wartę przy mogile powstańczej za-
ciągnęli uczniowie staszowskiego Li-
ceum Ogólnokształcącego. 

W tym roku uroczystości upamięt-
niające walki powstańcze zostały ogra-
niczone do symbolicznego złożenia 
kwiatów, bez tradycyjnie odbywają-
cych się marszów powstańczych oraz 
inscenizacji bitew. Po zakończeniu 
złożenia kwiatów w Rytwianach, sta-
rosta staszowski Józef Żółciak wyraził 
nadzieję, że w roku przyszłym  będzie 
możliwość powrócenia do poprzed-
nich form upamiętniania zrywu po-
wstańczego z 1863 roku.

Tekst i foto: Jan Mazanka

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

Kwiaty składają: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała 
i radny Sejmiku Paweł Krakowiak.

Kwiaty, przed mogiłą powstańczą, składa starosta staszowski Józef Żółciak. Składanie kwiatów w Rytwianach rozpoczął starosta staszowski Józef Żółciak.

W Staszowie i w Rytwianach 
uczczono poległych 
powstańców styczniowych
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Uroczystości w Szczeglicach rozpoczęto mszą świętą koncelebrowaną, odprawioną przez  
ks. kan. Krzysztofa Rusieckiego i proboszcza parafii pw. św. Jerzego ks. kan. Stanisława Wiktora.

Delegacja władz powiatu staszowskiego, od lewej: członek Zarządu Powiatu  Zbigniew Wiącek, 
starosta staszowski Józef Żółciak i radna powiatu Anna Niziałek. 

W rytwiańskim lesie, przy mogile powstańczej przemawia wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz.

Pamiętano 
o powstańcach styczniowych

W  niedzielę, 31 stycznia br. 
w  Szczeglicach, przypomniano tra-
giczne wydarzenia Powstania Stycz-
niowego i  oddano hołd poległym 
w  bitwie, jaka rozegrała się w  tej 
miejscowości, w  dniu 25 stycznia 
1864 roku.

Jak nakazuje tradycja, rozpoczęto 
mszą świętą w  miejscowym kościele, 
której przewodniczył i homilię wygłosił 
krajowy duszpasterz rzemiosła ks. kan. 
Krzysztof Rusiecki. Po zakończeniu litur-
gii, przed tablicą upamiętniająca szcze-
glicką bitwę, odmówiono modlitwę za 
poległych powstańców, złożono kwiaty 
i zapalono znicze. 

We mszy świętej, jak również w  ce-
remonii złożenia kwiatów, oprócz licz-
nej rzeszy wiernych, uczestniczyli także 
zaproszeni goście, m.in.: przedstawicie-
le władz powiatu staszowskiego i  gmi-
ny Bogoria oraz Cechu Rzemieślników 
i Przedsiębiorców w Staszowie, a  także 
przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół i  na-
uczyciele. Po raz pierwszy, przy tablicy 
wmurowanej w  ścianę kościoła w  140. 
rocznicę bitwy, wartę honorową za-
ciągnęli uczniowie klasy wojskowej Li-
ceum Ogólnokształcącego w  Bogorii. 
W  tym roku, ze względu na ogranicze-
nia pandemiczne, zrezygnowano z uro-
czystej akademii, jak w  ubiegłych la-
tach, odbywała się w miejscowej szkole 
podstawowej. 

Przed 157 laty, w  bitwie pod Szcze-
glicami, powstańcy dowodzeni przez 
rotmistrzów: Józefa Wysockiego i  Woj-
ciecha Turskiego, starli się z  przeważa-
jącymi siłami wroga. Zginęło ponad 40 
powstańców, wielu zostało rannych, 
wziętych do niewoli i zesłanych na Sybir.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie, ze starszym Cechu 
Romualdem Zgrzywą – wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Staszowie.

Kwiaty składa delegacja władz gminy Bogoria, z wójtem Marcinem 
Adamczykiem, z lewej: wiceprzewodnicząca Rady Gminy Edyta Utnik.

Po złożeniu kwiatów i zakończeniu uroczystości. 

W 158. rocznicę bitwy 
Po walkach w Górach Świętokrzy-

skich i zajęciu Rakowa, Marian Langie-
wicz podjął decyzję o wkroczeniu do 
Staszowa, gdzie liczył na uzupełnienia 
prowiantu, powstańczej kasy oraz sta-
nu osobowego oddziału. Istotnie, spo-
tkał się z entuzjastycznym przyjęciem 
miejscowej ludności. Tutaj, w dniu 17 
lutego 1863 roku, zaatakował go major 
Zagriażski z 2 kompaniami piechoty i 
szwadronem dragonów. Po kilkugo-
dzinnym starciu powstańcy odparli 
atak, mając 4 zabitych i 7 rannych, przy 
podobnych stratach przeciwnika. W 
dniu 18 lutego, w godzinach porannych 
Langiewicz opuścił Staszów i omijając 
Kielce, skierował się ku Włoszczowie.  

Dla upamiętnienia staszowskiej bi-
twy, w dniu 17 lutego br., na cmentarzu 
parafialnym przy kościele św. Bartłomieja 
w Staszowie, odbyły się okolicznościowe 

Modlitwie za poległych oraz w intencji Ojczyzny 
przewodniczył proboszcz parafii św. Bartłomieja 

w Staszowie ks. kan. Szczepan Janas.

uroczystości z udziałem władz samorzą-
dowych powiatu staszowskiego, miasta i 
gminy Staszów, duchowieństwa, uczniów 
i nauczycieli oraz miejscowych regionali-
stów. Po odśpiewaniu hymnu państwo-
wego, modlitwę za poległych odmówił 
proboszcz parafii ks. kan. Szczepan Janas. 
Po apelu pamięci w wykonaniu uczniów 
klas mundurowych staszowskiego LO, rys 
historyczny bitwy przedstawił nauczyciel 
liceum Mariusz Brudek. O znaczeniu bi-
twy i potrzebie upamiętniania bohater-
skich czynów powstańczych mówili: sta-
rosta staszowski Józef Żółciak i burmistrz 
Staszowa Leszek Kopeć. Starosta staszow-
ski, zwracając się do obecnej na uroczy-
stości młodzieży, zaznaczył jak ważne są 
patriotyczne postawy społeczeństwa oraz 
pielęgnowanie pamięci i tożsamości naro-
dowej, podziękował również wszystkim za 
udział w uroczystości. Uroczystości zakoń-

czono złożeniem kwiatów na mogile, w 
której spoczęło 4 powstańców poległych 
w staszowskiej bitwie oraz 2 uczestniczą-
cych w bitwie pod Jurkowicami, jaka roze-
grała się 8 miesięcy później, tj. 21 paździer-
nika 1863 roku.     

Tekst i foto: Paulina Majczak



POWIAT STASZOWSKI - nr 82 - marzec 2021 r. 23

W czasie ubiegłorocznej inscenizacji bitwy pod Staszowem.

Uczestnicy uroczystości.

Kwiaty i znicz składają od lewej: radny sejmiku województwa 
świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, starosta staszowski Józef Żółciak oraz ppłk 
mgr inż. Artur Gołębiowski Wojskowy Komendant Uzupełnień z Sandomierza.

O potrzebie przypominania bohaterskich czynów powstańczych mówił 
starosta staszowski Józef Żółciak.
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Start dziewcząt.

Zawodniczka ORKI MOSiR Kielce dopływa jako pierwsza.

Start chłopców 11 lat, grzbiet 50 m. W czasie wyścigu stylem klasycznym.

Chłopcy po wręczeniu dyplomów.

Najlepsi zawodnicy w kategorii 9, 10 i 11 lat. Dziewczęta otrzymały dyplomy.

W sobotę 6 marca br., na pływalni 
Powiatowego Centrum Sportowego w 
Staszowie, bez udziału publiczności, 
odbyły się zawody pływackie w ramach 
Małej Świętokrzyskiej Ligi Pływackiej. 

W imprezie udział wzięli zawodnicy i 
zawodniczki z roczników: 2010, 2011 oraz 
2012. Wystartowało 162 pływaków, repre-
zentujących 9 klubów: KS KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski, MUKP ORKA MOSiR Kielce, 
MUKS FOKA Sandomierz,  MUKS UNIA 
Busko Zdrój, SKP Barakuda Starachowice, 
SL Salos Cortile SSiR Centrum Staszów, TS 
Połaniec. Organizatorami zawodów byli: 
Świętokrzyski Okręgowy Związek Pływac-
ki oraz Stowarzyszenie ,,Centrum Sport i 
Rekreacja”, we współpracy z Powiatowym 
Centrum Sportowym. Zawodnicy rywali-
zowali w konkurencjach indywidualnych 
oraz w sztafecie 4 x 50. Szczegółowe wy-
niki zawodów dostępne są na stronie 
Świętokrzyskiego Okręgowego Związku 
Pływackiego: www.sozp.org

Tekst i foto: Paulina Majczak

Mała Świętokrzyska Liga Pływacka 
– I runda 2021 roku


