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Śp. Jacek Tarnowski, 
burmistrz miasta i gminy Połaniec 

w latach: 2006 – 2021.

Z żalem i smutkiem żegnamy naszego nieodżałowanego  
kolegę, śp. burmistrza Jacka Tarnowskiego.

Z  tym większym żalem, że od-
szedł w  wieku zaledwie 54 lat i  jak 
wiemy miał jeszcze wiele planów do 
realizacji, o  czym często wspominał 
na różnego rodzaju spotkaniach, 
chociażby podczas swojej ostatniej 
wizyty w  starostwie w  dniu 14 paź-
dziernika br. O tym jakim był burmi-
strzem, najlepiej świadczy fakt, że 
pełnił tę funkcję nieprzerwanie od 
2006 roku, w każdych wyborach uzy-
skując mandat w pierwszej turze. 

Śp. burmistrz Jacek Tarnowski 
niewątpliwie był znakomitym sa-
morządowcem, gospodarzem, lo-
kalnym patriotą i  regionalistą. Po-
zostawił po sobie inwestycje, które 
na trwałe zmieniły oblicze gospo-
darcze i  społeczne ziemi połanieckiej, na czele z  kompleksem pięciu obszarów 
inwestycyjnych, zapraszając tym samym przedsiębiorców do inwestowania, co 
jak wiemy okazało się sukcesem. Śp. burmistrz Jacek Tarnowski mógł się także 
pochwalić bardzo dobrym stanem dróg oraz szeregiem obiektów oświatowych, 
kulturalnych i sportowych. Posiadał wieloletnią wizję dalszego rozwoju ziemi po-
łanieckiej, czemu służyć miały kolejne inwestycje, m.in. budowa obwodnicy Po-
łańca o co zabiegał kierując swoje wnioski zarówno do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i  Autostrad, Ministerstwa Infrastruktury czy Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. 

Za swoje działania proinwestycyjne, Połaniec był wielokrotnie nagradzany 
w konkursach wojewódzkich i krajowych, otrzymując m.in. wyróżnienie Ministra 
Gospodarki. 

Mając na uwadze ciągłe zagrożenie powodziami, śp. burmistrz Jacek Tarnow-
ski każdego roku starał się o poprawę obwałowania Wisły i Czarnej Staszowskiej 
oraz stanu infrastruktury i urządzeń przeciwpowodziowych, a także wyposaże-
nia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w niezbędny sprzęt. 

Wielką wagę przywiązywał do pomocy osobom starszym, wykluczonym 
i  niepełnosprawnym, m.in. poprzez rozbudowę Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i  utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Umiejętnie korzystając 
z  programów unijnych i  krajowych stwarzał we wszystkich obszarach swojej 
działalności jak najlepsze warunki realizacji zadań i inicjatyw. 

Śp. burmistrz Jacek Tarnowski był także niezastąpionym krzewicielem pa-
triotyzmu wśród dzieci i młodzieży, szczególnie idei kościuszkowskich. W dowód 
uznania, został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resorto-
wymi, m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
i Złotym Znakiem Związku OSP RP. 

Odszedł nasz współpracownik i kolega samorządowiec, niezawodny realizator 
wspólnych inwestycji i projektów. Cześć Jego Pamięci! 

Rada i Zarząd Powiatu Staszowskiego
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Obrady odbyły się w dniu 10 grud-
nia br. Po stwierdzeniu quorum i 
przyjęciu porządku obrad rozpoczęto 
głosowanie projektów uchwał, które 
dotyczyły: • ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na te-
renie powiatu staszowskiego w 2022 
roku, • zmian w budżecie na 2021 rok, 
• zmiany uchwały Nr XXXI/11/21 Rady 
Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 
2021 roku w sprawie określenia zadań 
finansowanych ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2021 roku. 

Wszystkie projekty uchwał zosta-
ły przyjęte. W punkcie obrad ,,wnioski i 
oświadczenia radnych” poruszano sprawy 
dotyczące: utworzenia w Urzędzie Gmi-
ny Bogoria wieloosobowego stanowi-
ska zamiejscowego do spraw rejestracji 
pojazdów, stanu epidemicznego na te-

Radni powiatu staszowskiego podczas 39. posiedzenia Rady. 

Na interpelacje i zapytania radnych odpowiadał m.in. starosta staszowski Józef Żółciak. Z lewej: wicestarosta 
Leszek Guzal, z tyłu radni: Janusz Bąk i Zbigniew Wiącek. 

39. posiedzenie Rady Powiatu w Staszowie
renie powiatu staszowskiego oraz pracy 
staszowskiego szpitala w obecnych wa-
runkach. Dyrektor Zarządu Dróg Powia-
towych w Staszowie Mirosław Bernyś 
przedstawił stan prac na drogach powia-
towych oraz przygotowań do zimowego 
utrzymania dróg. Starosta staszowski 

Józef Żółciak zaprosił radnych na odbiór 
zadania ,,Odbudowa mostu w ciągu dro-
gi powiatowej nr 1036T Oleśnica – Brody 
– Grobla nad rzeką Ciek od Nizin w miej-
scowości Podborek”, jaki odbył się w dniu 
14 grudnia br.

Tekst i foto: Aleksandra Konefał

Sesję prowadził przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca, w towarzystwie 
wiceprzewodniczących: Romualda Zgrzywy i Stanisława Batóga. 

38. sesja Rady Powiatu w Staszowie
Obrady, jakie odbyły się w dniu 

25 listopada br., otworzył i prowadził 
przewodniczący Rady Grzegorz Rajca. 
Do zaproponowanego porządku po-
siedzenia nie wprowadzono nowych 
punktów, jedynie zawnioskowano o 
procedowanie 4 projektów uchwał po 
dokonanych zmianach.

Po przyjęciu rozszerzonego porządku 
obrad i stwierdzeniu quorum, rozpoczęto 
głosowanie projektów uchwał, które doty-
czyły:

1. zmiany Uchwały Nr XXVIII/69/20 
Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 
grudnia 2020 roku w sprawie planu dofi-
nansowania form doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach ponadpodstawowych i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Staszowski na 2021 rok, 

2. przyjęcia informacji o stanie re-
alizacji zadań oświatowych w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Powiat 
Staszowski w roku szkolnym 2020/2021,

3. zmiany Uchwały Nr XXXVII/66/21 
Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 paź-

dziernika 2021 roku w sprawie uchwalenia 
„Rocznego programu współpracy Powiatu 
Staszowskiego z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie na rok 
2022”,

4. ustalenia wysokości opłat za usu-
nięcie pojazdu z drogi i jego przechowy-
wanie na parkingu strzeżonym oraz wy-
sokości kosztów powstałych w przypadku 
odstąpienia od usunięcia pojazdu,

5. ustalenia wysokości opłat za 
usunięcie i przechowywanie statków lub 
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Przed rozpoczęciem zasadniczej części obrad, radni minutą ciszy uczcili: burmistrza miasta i gminy Połaniec Jacka Tarnowskiego, zmarłego 23 listopada br. i komendanta 
Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego Mariana Lesiaka, zmarłego 1 listopada br.

innych obiektów pływających z obszarów 
wodnych położonych na terenie powiatu 
staszowskiego w 2022 roku,

6. oceny sytuacji ekonomiczno-
-finansowej Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Staszowie,

7. zatwierdzenia Programu Na-
prawczego Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, 

8. ustalenia wynagrodzenia Staro-
sty Staszowskiego,

9. ustalenia zasad przyznawania 
i wysokości diet dla radnych powiatu 

staszowskiego,
10.  zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu na lata: 2021 – 2027,
11.  zmian w budżecie na 2021 rok.
Wszystkie projekty uchwał zostały 

przyjęte. Składane oświadczenia i zapy-
tania radnych zdominował temat sytuacji 
staszowskiego szpitala, przy wzroście za-
chorowań na Covid-19. Według informacji 
udzielonych przez dyrektora Pawła Woj-
tasika, od soboty 27 listopada br., liczba 
łóżek covidowych w szpitalu, decyzją wo-
jewody świętokrzyskiego, zwiększy się do 
32.  Problemem, o ile szczyt zachorowań 

przedłuży się do 2 – 3 tygodni, może być 
dostęp do aparatury tlenowej. Jak stwier-
dził dyr. Paweł Wojtasik, zdecydowana 
większość zachorowań dotyczy osób 
niezaszczepionych. Jak dotąd wszystkie 
planowane zabiegi realizowane są na bie-
żąco. Wypowiedź dyrektora uzupełnił sta-
rosta staszowski Józef Żółciak, informując, 
że w ostatnich dniach liczba zachorowań 
w powiecie oscyluje wokół 36 osób zaka-
żonych dziennie. Starosta Józef Żółciak po 
raz kolejny zaapelował o promocję szcze-
pień, szczególnie wśród uczniów szkół.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Z obrad 37. sesji Rady Powiatu w Staszowie
Obrady prowadził przewodniczą-

cy Rady Grzegorz Rajca. Po przyjęciu 
porządku posiedzenia i stwierdzeniu 
quorum, przystąpiono do głosowania 
projektów uchwał, które dotyczyły:

1. uchwalenia „Rocznego programu 
współpracy Powiatu Staszowskiego z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie na rok 2022”,

2. udzielenia pomocy finansowej gmi-
nie Łubnice, w kwocie 36 tys. 691 zł z prze-
znaczeniem na modernizację magazynu 
dla potrzeb zarządzania kryzysowego,

3. udzielenia pomocy finansowej 
gminie Bogoria, w kwocie 100 tys. zł, na 
modernizację sieci wodociągowej ujęcia 
wody w Zimnowodzie,

4. zmiany uchwały nr XXXIII/31/21 z 
dnia 11 czerwca br., w 
sprawie udzielenia po-
mocy finansowej gmi-
nie Łubnice.

5. zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finan-
sowej Powiatu na lata 
2021 – 2027,

6. zmian w budżecie 
na 2021 rok.

Wszystkie projekty 
uchwał zostały przyjęte, 
po czym radni wysłu-
chali informacji prze-

wodniczącego Rady Powiatu w Staszowie 
dotyczącej analizy oświadczeń majątko-
wych za 2020 rok, złożonych przez: rad-
nych powiatu staszowskiego oraz infor-
macji starosty staszowskiego dotyczącej 
analizy oświadczeń majątkowych, złożo-
nych przez: członków zarządu powiatu, 
sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, 
kierowników jednostek organizacyjnych 
powiatu oraz osób wydających decyzje 
administracyjne w imieniu starosty.

W punkcie ,,wnioski i oświadczenia 
radnych” poruszano sprawy dotyczące sy-
tuacji w staszowskim szpitalu, przebiegu 
szczepień przeciwko COVID-19, działań 
realizowanych w związku z wystąpieniem 
w gminie Łubnice wirusa ASF, oraz plano-

wanych remontów dróg powiatowych w 
2022 roku.

Starosta staszowski Józef Żółciak, od-
powiedź na postawione pytania, zakoń-
czył informacją o przyznaniu powiatowi z 
Rządowego Funduszu ,,Polski Ład” kwoty 
15 mln 703 tys. 500 zł, z przeznaczeniem 
na modernizację strategicznych dróg po-
wiatowych. Z przyznanymi środkami w 
roku ubiegłym z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 mln 
001 tys. zł na rewitalizację budynku po 
byłej komendzie powiatowej policji i inne 
zadania, wysokość środków na wsparcie 
inwestycji powiatowych wynosi łącznie 20 
mln 704 tys. 500 zł.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Posiedzenie odbyło się z udziałem wszystkich 19. radnych Rady Powiatu w Staszowie.
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Czek o wartości 15 mln 703 tys. 500 zł, z rąk ministra ds. rozwoju samorządu terytorialnego, 
posła na Sejm RP Michała Cieślaka, odebrał starosta staszowski Józef Żółciak.

Czeki z ,,Polskiego Ładu”
W dniu 27 października br. w Urzę-

dzie Rady Ministrów, samorządowcy 
powiatu staszowskiego odebrali cze-
ki na inwestycje, jakie sfinansowane 
będą z Programu Inwestycji Strategicz-
nych Rządowego Funduszu Polski Ład.

Czeki wręczył minister ds. rozwo-
ju samorządu terytorialnego, poseł na 
Sejm RP Michał Cieślak. Powiat staszow-
ski reprezentował starosta Józef Żółciak, 
który odebrał czek na kwotę 15 mln 703 
tys. 500 zł, co stanowi 95% wartości in-
westycji  dotyczących modernizacji stra-
tegicznych dróg powiatowych o łącznej 
długości 17 km. Projekt zakłada prze-
budowę odcinków dróg nr: 0780T w m. 
Wola Malkowska, 0786T w m. Czajków 
Południowy i Północny oraz Smerdyna, 
0828T w m. Kotuszów i Korytnica, 0794T 
w m. Osiek-Grabowiec, 0825T w m. Zo-
fiówka, 0822T w m. Ruszcza, 1036T w 
m. Oleśnica, 0836T w m. Sichów Mały i 
Sydzyna. Zakres przebudowy przewidu-

Wicepremier Jarosław Kaczyński pogratulował staroście 
staszowskiemu Józefowi Żółciakowi otrzymanych środków.

je, m.in.: wzmocnienie nawierzchni oraz 
wzmocnienie konstrukcji podbudowy, 
poszerzenie jezdni, wykonanie poboczy 
z betonu asfaltowego, renowację od-
wodnienia, budowę chodników i wyko-
nanie warstwy ścieralnej SMA.  Gminy 
powiatu staszowskiego na warszawskim 
spotkaniu reprezentowali i czeki odebrali: 
przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa 
Ireneusz Kwiecjasz – czek o wartości 13 
mln 499 tys. 950 zł, burmistrz miasta i 
gminy Połaniec Jacek Tarnowski – czek o 
wartości 5 mln zł, burmistrz miasta i gmi-
ny Osiek Rafał Łysiak – czek o wartości 9 
mln 500 tys. zł, burmistrz miasta i gminy 
Szydłów Andrzej Tuz – czek o wartości 8 
mln 930 tys. zł, wójt gminy Bogoria Mar-
cin Adamczyk – czek o wartości 4 mln 
700 tys. zł, sekretarz miasta i gminy Ole-

śnica Joanna Skórska – czek o wartości 7 
mln 600 tys. zł, wójt gminy Łubnice Anna 
Grajko – czek o wartości 4 mln 490 tys. zł 
i wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasie-
wicz – czek o wartości 3 mln 600 tys. zł.  
Wysokość dofinansowania inwestycji na 
terenie ziemi staszowskiej, zaplanowa-
nych przez władze powiatu, miast i gmin 
oraz gmin, wynosi łącznie 73 mln 023 tys. 
450 zł. Planowane zadania dotyczą, m.in.: 
ww. modernizacji dróg powiatowych, re-
witalizacji Rynku w Staszowie, renowacji 
Golejowa, budowy obwodnicy Oleśnicy, 
budowy sieci wodno-kanalizacyjnych i 
sanitarnych, modernizacji oczyszczalni 
ścieków, a także  poprawy efektywności 
energetycznej budynków.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski

Samorządowcy powiatu staszowskiego z ministrem ds. rozwoju samorządu terytorialnego, posłem na Sejm RP Michałem Cieślakiem. Przedstawiciele władz 
powiatu staszowskiego, miast i gmin oraz gmin odebrali czeki z Polskiego Ładu na łączną kwotę 73 mln 023 tys. 450 zł.
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Informacji o nowej perspektywie finansowej na lata: 2021-2027 udzielili, od lewej: Agnieszka Kubicka – 
wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Jacek Sułek - dyrektor Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz Katarzyna Kubicka – dyrektor 
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu udział wzięli: samorządowcy z terenu powiatu staszowskiego, reprezentanci przedsiębiorstw i spółek, a także członkowie stowarzyszeń i Lokalnej 
Grupy Działania ,,Białe Ługi.

W dniu 12 października br. w 
Staszowskim Ośrodku Kultury odby-
ły się konsultacje społeczne projek-
tu Programu Regionalnego na lata 
2021-2027 - Fundusze Europejskie 
dla Świętokrzyskiego. W spotkaniu 
udział wzięli przedstawiciele: powiatu 
staszowskiego, gmin, przedsiębiorców 
oraz Lokalnych Grup Działania. Infor-
macji na temat nowej perspektywy 
finansowej udzielili: Jacek Sułek - dy-
rektor Departamentu Inwestycji i Roz-
woju w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, Katarzy-
na Kubicka – dyrektor Departamentu 
Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Agnieszka Kubicka – 
wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Kielcach.

Samorządy powiatu staszowskiego 
na spotkaniu reprezentowali: starosta sta-
szowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek 
Guzal, burmistrz miasta i gminy Staszów 
Leszek Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa 
Kondek, burmistrz miasta i gminy Poła-
niec Jacek Tarnowski, burmistrz miasta 
i gminy Szydłów Andrzej Tuz, burmistrz 
miasta i gminy Oleśnica Leszek Juda, wójt 
gminy Łubnice Anna Grajko i wójt gminy 
Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz. Obecni 
byli także reprezentanci przedsiębiorstw i 
spółek, a także członkowie stowarzyszeń 
i Lokalnej Grupy Działania ,,Białe Ługi”, na 
czele z wiceprezesem Zarządu Witoldem 
Kowalem. 

Program Regionalny na lata 2021-
2027 Fundusze Europejskie dla Święto-
krzyskiego jest najważniejszym instru-
mentem służącym realizacji celów Stra-
tegii Rozwoju Województwa Świętokrzy-
skiego 2030+. Województwo świętokrzy-
skie w rozpoczynającej się perspektywie 
finansowej na lata 2021 - 2027 otrzyma 
na realizację programu regionalnego  

1 mld 403 mln euro. Zakłada on podział 
środków według następującego układu: 

• Europejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego, razem: 1 010,8 mln euro

Priorytet 1. Konkurencyjna gospodar-
ka z alokacją 223,5 mln euro

Priorytet 2. Region przyjazny dla śro-
dowiska z alokacją 352,8 mln euro

Priorytet 3. Mobilność miejska z aloka-
cją 40 mln euro

Priorytet 4. Dostępne świętokrzyskie z 
alokacją 140 mln euro

Priorytet 5. Świętokrzyskie dla miesz-
kańców z alokacją 104,5 mln euro

Priorytet 6. Wspólnota i przestrzeń z 
alokacją 150,0 mln euro

• Europejski Fundusz Społeczny +,  
razem: 351,7 mln euro

Wśród priorytetów znalazły się: • pro-
filaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców, 
• edukacja na wszystkich etapach życia, 
• usługi społeczne i zdrowotne, • aktyw-
ność na rynku pracy.  

• Pomoc Techniczna EFRR, razem: 
40,5 mln euro.

Europejski Fundusz Rozwoju Regio-

Z konsultacji w sprawie funduszów
nalnego, będzie skoncentrowany przede 
wszystkim na wsparciu przedsiębiorczo-
ści i innowacji oraz inwestycji: infrastruk-
turalnych, przyjaznych środowisku, a 
także z zakresu: edukacji, ochrony zdro-
wia, turystyki, kultury, dróg wojewódz-
kich, rewitalizacji zdegradowanych ob-
szarów miast. Natomiast dzięki środkom 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
wspierane będą działania służące pod-
niesieniu atrakcyjności rynku pracy, w 
celu przeciwdziałania odpływu z nasze-
go regionu młodych ludzi.  Istotne jest 
także wzmocnienie opieki nad osobami 
starszymi, podniesienie jakości edukacji 
na wszystkich etapach kształcenia oraz 
zapewnienie mieszkańcom wojewódz-
twa świętokrzyskiego profilaktyki i opie-
ki zdrowotnej na odpowiednim pozio-
mie.

Planuje się, iż w ramach nowej per-
spektywy finansowej, pierwsze konkursy 
z programu regionalnego zostaną uru-
chomione pod koniec 2023 roku. 

Tekst: Magdalena Fila
Foto: Jan Mazanka
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Umowę, w obecności świętokrzyskiego kuratora oświaty Kazimierza Mądzika podpisali, od lewej: skarbnik powiatu 
staszowskiego Jolanta Piotrowska, wicestarosta Leszek Guzal i wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Środki na rozwój czytelnictwa

Powstaną nowe przejścia dla pieszych

Powiat staszowski otrzymał z ,,Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa na lata 2021 – 2025” dotację w 
wysokości 24 tys. zł na zakup do biblio-
tek szkolnych nowości wydawniczych, 
służących rozwoju czytelnictwa wśród 
młodzieży.

Umowę w powyższej sprawie z wo-
jewodą świętokrzyskim Zbigniewem Ko-
niuszem, w dniu 28 października br. pod-
pisali: wicestarosta staszowski Leszek Gu-
zal i skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska. 
Otrzymana kwota zostanie podzielona 
po połowie i przekazana do Liceum Ogól-
nokształcącego w Staszowie i Zespołu 
Szkół w Połańcu. Środki własne w wyso-
kości 6 tys. zł zapewni powiat staszowski. 

Wykonanie zadania, tj. zakup książek 
dla bibliotek obydwu szkół oraz realiza-
cja inicjatyw promujących czytelnictwo 
wśród dzieci i młodzieży, powinno być 

zakończone do 31 grudnia br., natomiast 
sprawozdanie z realizacji projektu zosta-
nie przekazane do Kuratorium Oświaty w 

Kielcach do dnia 15 stycznia 2022 roku.
Tekst: Jan Mazanka. 

Foto: arch. ŚUW w Kielcach

W gminach powiatu staszowskiego 
zostaną wykonane następujące zada-
nia:

1. Przebudowa przejścia dla pie-
szych w ciągu drogi powiatowej nr 
0835T Grzybów - Wymysłów w miej-
scowości Sichów Duży. Koszt przebu-
dowy: 110 tys. zł, wykonawca: DB BU-
DOWNICTWO Sp. z o.o., Rytwiany.

2. Przebudowa 3 przejść dla pie-
szych w ciągu drogi powiatowej nr 
1035T ul. 11 Listopada w Staszowie, 
w obszarze skrzyżowania z drogą po-
wiatową nr 1034T ul. Langiewicza w 
Staszowie. Koszt przebudowy: 380 
tys. zł, wykonawca: DB BUDOWNIC-
TWO Sp. z o.o., Rytwiany. 

3. Przebudowa przejścia dla pie-
szych w ciągu drogi powiatowej nr 
0825T Łubnice - Słupiec w miejscowo-
ści Łubnice. Koszt przebudowy: 89 tys. 
900 zł, wykonawca: DB BUDOWNIC-
TWO Sp. z o.o., Rytwiany.

4. Przebudowa przejścia dla pie-
szych w ciągu drogi powiatowej nr 
0105T Stopnica - Oleśnica w miejsco-
wości Oleśnica. Koszt przebudowy: 89 
tys. 900 zł, wykonawca: DB BUDOW-
NICTWO Sp. z o.o., Rytwiany.

5. Budowa przejścia dla pieszych w 
ciągu drogi powiatowej nr 0115T Pa-

canów – Oleśnica w miejscowości Ole-
śnica. Koszt budowy: 100 tys. 900 zł, 
wykonawca: DB BUDOWNICTWO Sp. z 
o.o., Rytwiany. 

6. Przebudowa przejścia dla pie-
szych w ciągu drogi powiatowej nr 
0786T Jurkowice - Wiśniówka w miej-
scowości Jurkowice. Koszt przebudo-
wy: 95 tys. 900 zł, wykonawca: DB BU-
DOWNICTWO Sp. z o.o., Rytwiany.

7. Budowa przejścia dla pieszych 
w ciągu drogi powiatowej nr 0781T 
Bogoria - Pokrzywianka w miejsco-
wości Bogoria. Koszt budowy: 218 tys. 
182 zł, wykonawca: Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

8. Budowa przejścia dla pieszych 
w ciągu drogi powiatowej nr 0791T 
Sztombergi - Sulisławice w miejsco-
wości Bukowa. Koszt budowy: 198 tys. 
831 zł, wykonawca: DROG-KOP Piotr 
Sagan, Połaniec.

9. Budowa przejścia dla pieszych 
w ciągu drogi powiatowej nr 0813T 
Wiśniówka - Niekrasów w miejscowo-
ści Niekrasów. Koszt budowy: 151 tys. 
516 zł, wykonawca: DROG-KOP Piotr 
Sagan, Połaniec.

10. Budowa  przejścia dla pieszych 
w ciągu drogi powiatowej nr 0035T 
Szydłów - Kotuszów w miejscowości 

Kotuszów. Koszt budowy: 196 tys. 627 
zł, wykonawca: Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

11. Budowa  przejścia dla pieszych 
w ciągu drogi powiatowej nr 0033T 
Potok - Grabki Duże w miejscowości 
Brzeziny. Koszt budowy: 215 tys. 900 
zł, wykonawca robót: DB BUDOWNIC-
TWO Sp. z o.o., Rytwiany. 

12. Przebudowa przejścia dla pie-
szych w ciągu drogi powiatowej nr 
0105T Oleśnica - Połaniec w miejsco-
wości Zrębin. Koszt przebudowy: 105 
tys. 674 zł, wykonawca robót: DROG-
-KOP Piotr Sagan, Połaniec. 

13. Przebudowa przejścia dla pie-
szych w ciągu drogi powiatowej nr 
0822T Ruszcza - Słupiec w miejscowo-
ści Ruszcza. Koszt przebudowy: 116 
tys. 308 zł, wykonawca: DROG-KOP 
Piotr Sagan, Połaniec. 

Wartość wszystkich 13 podpisa-
nych umów wynosi 2 mln 069 tys. 
638 zł, z czego 1 mln 434 tys. 985 zł, 
tj. 69 % pochodzi z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. Wkład powiatu 
staszowskiego w realizację ww. inwe-
stycji wynosi 247 tys. 330 zł, tj. 12 % i 
środki te pochodzą z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałą 
kwotę w wysokości 387 tys. 323 zł, tj. 
19 %, pokryją samorządy gminne, na 
terenie których będą realizowane ww. 
zadania. 

Umowy z wykonawcami podpisali: 
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Staszowie Mirosław Bernyś i główna 
księgowa ZDP Beata Kondek. Termin 
wykonania zadań upływa z dniem 12 
sierpnia 2022 roku.  

Tekst: Agnieszka Gajda

W dniu 12 października br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie, w obec-
ności starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, wicestarosty Leszka Guzala oraz 
wójtów i burmistrzów, odbyło się podpisanie umów na realizację inwestycji pn.: 
„Budowa i przebudowa łącznie 13 przejść dla pieszych w ciągu dróg powiato-
wych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu pieszych”. 
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Redaktor Radia Kielce S.A. Grażyna Szlęzak-Wojcik 
przeprowadza wywiad ze starostą staszowskim 

Józefem Żółciakiem.

Dla zabezpieczenia przyczółków mostowych przed podmyciem została wykonana reprofilacja i umocnienie 
koryta rzeki narzutem kamiennym i gabionami siatkowo-kamiennymi. Przyczółki żelbetowe ze skrzydłami 

równoległymi, na obu końcach mostu schody skarpowe dla obsługi.

O przebiegu budowy mostu informacji udzielił 
kierownik budowy w PHU ,,JAWAL” Sp. z o.o. 

Marcin Jaszczyk.

Przed oficjalnym otwarciem mostu starosta staszowski Józef Żółciak podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania funduszy na odbudowę mostu,  
a spółce ,,JAWAL”  z Kielc za sprawną realizację inwestycji.

Most w Podborku oddano do użytku
Most wybudowany w 1972 roku 

w ciągu drogi powiatowej nr 1036T 
Oleśnica - Brody – Grobla został 
uszkodzony 21 maja 2019 roku 
przez deszcze nawalne. Doszło wte-
dy do przerwania nasypu w obrę-
bie mostu, odsłonięcia przyczółka i 
zniszczenia stożków nasypowych. 

Umowę na odbudowę mostu pod-
pisano w starostwie staszowskim dniu 
8 lipca br. z kieleckim Przedsiębior-
stwem Produkcyjno-Handlowo-Usłu-
gowym ,,JAWAL” Sp. z o.o. Wykonawca 
szybko rozpoczął prace rozbiórkowe 
umożliwiające nową budowę i już 4 
sierpnia br. stan robót  pozwolił na 
ustawienie maszyn i przygotowanie 
gruntu pod wbicie 24 pali prefabryko-
wanych o długości 6 m każdy, na któ-
rych została posadowiona konstrukcja 
mostu. Całkowity koszt robót budow-
lanych wyniósł 1 mln 323 tys. zł, z cze-
go 1 mln 058 tys. 400 zł, tj. 80%, zo-
stało sfinansowane z rezerwy ogólnej 
budżetu państwa, a pozostała kwota 
w wysokości 264 600 zł została pokry-
ta z budżetu powiatu staszowskiego 
oraz z budżetu gminy Rytwiany. 

Nowy most w Podborku to obiekt 
jednoprzęsłowy o długości pomostu 
15,2 m i szerokości 9,5 m z krawęż-
nikową jezdnią o szerokości 6 m i 

Most w Podborku oficjalnie otwarto, od lewej: główny specjalista w ZDP Agnieszka Gajda, dyr. Zarządu Dróg Powiatowych Mirosław Bernyś, wicestarosta Leszek Guzal, 
radny powiatu staszowskiego Jerzy Chudy, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, kierownik robót Marcin Jaszczyk, prezes PHU ,,JAWAL” 

Sp. z o.o. Mariusz Brożek, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, starosta staszowski Józef Żółciak, burmistrz Oleśnicy Leszek Juda, wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Marek Strzała i radny powiatu Zbigniew Bąk.
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Umowy na przebudowę dwóch przejść dla pieszych, w obecności starosty staszowskiego Józefa Żółciaka 
i wicestarosty Leszka Guzala, podpisali: dyrektor ds. technicznych Firmy ,,STAR” Marian Gwiazda, dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś i główna księgowa ZDP Beata Kondek.

Wymieniono podpisane umowy, od lewej: starosta Józef Żółciak, dyr. Marian Gwiazda, dyr. Mirosław Bernyś, 
główna księgowa Beata Kondek i wicestarosta Leszek Guzal.

Dwa przejścia dla pieszych więcej

obustronnymi chodnikami o szero-
kości 1,1 m. Most jest wyposażony 
w obustronne bariero-poręcze. Kon-
strukcja została wykonana z belek 
prefabrykowanych typu Kujan NG 15. 
Posadowienie podpór pośrednie na 
prefabrykowanych palach. Przyczół-

ki żelbetowe zrobiono  ze skrzydłami 
równoległymi, na obu końcach scho-
dy skarpowe dla obsługi. Umocnienie 
stożków przy przyczółkach wykonano 
płaszczem betonowym. Dla zabezpie-
czenia przyczółków mostowych przed 
podmyciem została przeprowadzona 

reprofilacja i umocnienie koryta rze-
ki narzutem kamiennym i gabionami 
siatkowo-kamiennymi pod mostem 
oraz na 10-metrowych odcinkach rzeki 
z obydwu stron mostu. 

Tekst: Agnieszka Gajda
Foto: Jan Mazanka

W dniu 14 grudnia br. w starostwie 
staszowskim podpisano umowy na 
wykonanie robót budowlanych w za-
kresie ,,Przebudowy dwóch przejść dla 
pieszych w ciągu dróg powiatowych w 
ramach Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg – poprawa bezpieczeństwa w 
ruchu pieszym”

Zadanie nr 1 o wartości 96 tys. 235 zł 
dotyczy ,,Przebudowy przejścia dla pie-
szych w ciągu drogi powiatowej nr 0833T 
Sielec - Koniemłoty - Niziny w miejscowo-
ści Koniemłoty”, natomiast zadanie nr 2 o 
wartości 95 tys. 703 zł dotyczy ,,Przebu-
dowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek w 
miejscowości Pliskowola”. 

 Koszty obydwu inwestycji w 80% 
zostaną pokryte z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, a pozostałe 20% solidar-
nie z budżetu powiatu staszowskiego, 
miasta i gminy Staszów oraz miasta i gmi-
ny Osiek.

W zakres robót wchodzi, m.in.: wyko-
nanie oznakowania poziomego w tech-
nologii grubowarstwowej z wykonaniem 
progów akustycznych i oznakowaniem 
pionowym aktywnym w postaci znaku 
D-6 „Przejście dla pieszych – kroczący 
ludzik” oraz montaż lamp hybrydowych 
z czujnikiem zmierzchu, jak również w 
miejscowości Koniemłoty zostanie za-
montowany próg zwalniający. Termin 
zakończenia obydwu inwestycji upływa z 
dniem 14 października 2022 roku.  

Tekst i foto: Jan Mazanka

Z realizacją inwestycji zapoznał się także wojewoda świętokrzyski 
Zbigniew Koniusz, przy okazji pobytu w powiecie staszowskim na 

wręczeniu uczniom szkół ponadpodstawowych stypendiów Prezesa 
Rady Ministrów.

Nowy most w Podborku to obiekt jednoprzęsłowy o długości pomostu 15,2 m i szerokości  
9,5 m z krawężnikową jezdnią o szerokości 6 m i obustronnymi chodnikami o szerokości 1,1 m.
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Wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów

Wojewodę świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, dyrektorów, nauczycieli i uczniów oraz ich rodziców, 
powitał starosta staszowski Józef Żółciak. Wyróżnionym uczniom, zarówno posiadanie już wiedzy, jak 

i zapału do dalszego jej zdobywania pogratulował wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczył wojewoda świętokrzyski Zbigniew 
Koniusz, w towarzystwie: starosty staszowskiego Józefa Żółciaka i wicestarosty 

Leszka Guzala. Jako pierwsza stypendium odebrała Karolina Cebula 
z Technikum w Zespole Szkół w Staszowie.

W imieniu nauczycieli za uhonorowanie zdolnych uczniów i pracy  nauczycieli 
podziękowała nauczycielka w Zespole Szkół w Połańcu Iwona Czosnek.

W imieniu dyrektorów obecnych na uroczystości 
głos zabrała dyr. staszowskiego Liceum 
Ogólnokształcącego Anna Karasińska.

Gratulacje wyróżnionym uczniom i życzenia dalszych sukcesów złożył starosta staszowski Józef Żółciak, jednocześnie podziękował wszystkim za przybycie.

W dniu 14 grudnia br. w Starostwie 
Powiatowym w Staszowie, wojewo-
da świętokrzyski Zbigniew Koniusz 
wręczył stypendia Prezesa Rady Mi-
nistrów, przyznane na rok szkol-
ny 2021/2022, które otrzymało 12. 
uczniów szkół ponadpodstawowych 
powiatu staszowskiego.

Stypendiami zostali wyróżnieni: Ka-
rolina Cebula i Wiktoria Sokołowska z 
Technikum w Zespole Szkół im. Stani-
sława Staszica w Staszowie, Weronika 
Olszewska i Karolina Żmuda z II Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. 
Stanisława Staszica w Staszowie, Wik-
toria Chalama i Natalia Kufel z Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. 
Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie” 
w Połańcu, Bartłomiej Czosnek i Karol 
Gacoń z Technikum w Zespole Szkół im. 

Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie” 
w Połańcu, Aleksandra Kmiecik i Alek-
sandra Sadłocha z Liceum Ogólnokształ-
cącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskie-
go w Staszowie oraz Wiktoria Nowak 
i Kamila Zdral z Technikum w Zespole 
Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w 
Staszowie. 

Wyróżnionym uczniom pogratulo-
wał starosta staszowski Józef Żółciak, a 
w imieniu dyrektorów i nauczycieli za 
uhonorowanie zdolnych uczniów i pra-
cy  nauczycieli podziękowali: dyrektor 
staszowskiego Liceum Ogólnokształcą-
cego Anna Karasińska i nauczycielka w 

Zespole Szkół w Połańcu Iwona Czosnek.
Ponadto, w gronie uhonorowanych 

uczniów znaleźli się stypendyści Mini-
stra Edukacji Narodowej, wyróżnieni za 
wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku 
szkolnym 2020/2021. Są to elektronicy z 
Technikum w Zespole Szkół w Połańcu: 
absolwent Łukasz Kunat i uczniowie kla-
sy IIIA: Mikołaj Lech i Patryk Łodkowski. 
Nagroda jest podsumowaniem aktyw-
ności uczniów w olimpiadach i konkur-
sach międzynarodowych i szczebla cen-
tralnego. Stypendia zostaną wręczone w 
terminie późniejszym.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W czasie podpisywania umowy, od lewej: wicestarosta Leszek Guzal, wójt gminy Bogoria Marcin 
Adamczyk, starosta staszowski Józef Żółciak, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, radna powiatu 

Anna Niziałek oraz naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Stanisław Altenberg.

Budowa chodnika w Grzybowie ma być kontynuowana w niedalekiej przyszłości.

Wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk i starosta staszowski 
Józef Żółciak wymieniają podpisane umowy.

W Bogorii będzie można 
rejestrować pojazdy

Zakończono budowę chodnika

Umowę w tej sprawie podpisano 
26 listopada br. w starostwie staszow-
skim. Zgodnie z nią Powiat Staszowski 
utworzy w Urzędzie Gminy Bogoria 
wieloosobowe stanowisko zamiejsco-
we do spraw rejestracji pojazdów.

W ramach realizacji zadania, gmi-
na Bogoria udostępni nieodpłatnie 
pomieszczenie wraz z wyposażeniem 
biurowym i zapewni ich utrzymanie 
przez okres obowiązywania umowy. 
Ponadto, gmina udzieli powiatowi ze 
swojego budżetu pomocy finansowej, 

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
funkcjonowania stanowiska do spraw 
rejestracji pojazdów, a także zapewni 
właściwe zabezpieczenie dokumentów. 

Rozpoczęcie pracy zamiejscowego 
stanowiska w Bogorii, planowane jest 
w najbliższych dniach, po zainstalowa-

niu wyposażenia przekazanego przez 
Państwową Wytwórnię Papierów War-
tościowych. Gmina Bogoria przepro-
wadzi również na swój koszt kampanię 
informacyjną, dotyczącą utworzonego 
stanowiska. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 28 października br. w Grzy-
bowie, w gminie Bogoria, przekazano 
do użytku chodnik o długości 70 m i 
szerokości 2 m, pobudowany w cią-
gu drogi powiatowej nr 
0713T, od świetlicy wiej-
skiej w kierunku boiska. 

Inwestycja o warto-
ści 24 tys. 226 zł została 
sfinansowana z budżetu 
gminy Bogoria w ramach 
,,Funduszu sołeckiego”. W 
odbiorze ukończonego 
chodnika uczestniczyli: 
starosta staszowski Józef 
Żółciak, wicestarosta Le-
szek Guzal, radna Rady 
Powiatu w Staszowie Anna 
Niziałek, radny Sejmiku 
Województwa Świętokrzy-
skiego Paweł Krakowiak, 
wójt gminy Bogoria Marcin 
Adamczyk, zastępca wójta 
Lidia Zamiela, dyrektor Za-
rządu Dróg Powiatowych w 
Staszowie Mirosław Bernyś, 
główny specjalista w ZDP 
Agnieszka Gajda i sołtys 
sołectwa Grzybów Wiesław 
Barabasz. 

Tekst i foto: Jan Mazanka 
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W dniu 16 października br. w 43. 
rocznicę wyboru ks. kard. Karola Woj-
tyły na Papieża, miasto Staszów ofi-
cjalnie ogłosiło swoim patronem św. 
Jana Pawła II. 

Po trwających blisko rok procedu-
rach, w Dekrecie Kongregacji Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 
dnia 12 sierpnia 2021 roku, czytamy, 
m.in. ,,Duchowieństwo i wierni świeccy 
miasta Staszowa szczególnym kultem 
otaczają św. Jana Pawła II, który kiero-
wany apostolskim zapałem zachęcał 
wszystkich ludzi do otwarcia drzwi 
Odkupicielowi i przyjęcia jego Bożego 
Miłosierdzia. Z tej racji Najdostojniejszy 
Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz Or-
dynariusz Sandomierski, uwzględniając 
powszechną opinię wiernych, a także 
decyzję władz cywilnych, zgodnie z 
prawem zaaprobował wybór Świętego 
Jana Pawła II patronem tegoż miasta. 
…Dlatego Kongregacja Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów, na mocy 
władzy udzielonej przez Ojca Świętego 
Franciszka, mając na uwadze przedło-
żone okoliczności oraz fakt, że wybór i 
aprobata zostały dokonane zgodnie z 
przepisami prawa, prośbę przyjmuje i 
Świętego Jana Pawła II, papieża, ogła-
sza Patronem miasta Staszowa”.

Oficjalne uroczystości nadania mia-
stu Staszów Patrona św. Jana Pawła II, 
rozpoczęły się obradami 53. sesji Rady 
Miasta Staszowa, w czasie której radni 
jednogłośnie przyjęli uchwałę w spra-
wie nadania patronatu. Po zakończeniu 
sesji przewodniczący Rady Ireneusz 
Kwiecjasz otworzył kolejne 54. uro-
czyste posiedzenie Rady dla uczczenia 
tego historycznego wydarzenia. 

Obrady obydwu sesji zaszczycili 
zaproszeni goście w osobach, m.in.: 
biskupa sandomierskiego ks. dr. Krzysz-
tofa Nitkiewicza, posła Michała Cieślaka 
- ministra w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów, poseł Anny Krupki - sekretarz 
stanu w Ministerstwie Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu, posła 
Marka Kwitka, marszałka województwa 
świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskie-
go, wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego Marka 
Strzały, przewodniczącego Rady Powia-
tu w Staszowie Grzegorza Rajcy, staro-
sty staszowskiego Józefa Żółciaka, wi-
cestarosty Leszka Guzala, komendanta 
powiatowego policji w Staszowie insp. 
Leszka Dębowskiego, zastępcy komen-
danta powiatowego PSP w Staszowie 
mł. bryg. Jarosława Juszczyka i dr. Kazi-
mierza Sztaby.

Po zakończeniu obrad, przed budyn-

W dniu 16 października br., 53. sesję Rady Miejskiej Staszowa, otworzył i prowadził przewodniczący Ireneusz 
Kwiecjasz, w towarzystwie wiceprzewodniczących: dr Beaty Gajek-Dyl i Tomasza Klimka oraz burmistrza 

miasta i gminy Staszów Leszka Kopcia.

Wśród zaproszonych gości, m.in.: starosta staszowski Józef Żółciak, przewodniczący Rady Powiatu 
w Staszowie, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Grzegorz Rajca, 

wicestarosta Leszek Guzal, komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski, zastępca 
komendanta powiatowego PSP w Staszowie mł. bryg. Jarosław Juszczyk i dr Kazimierz Sztaba.

Biskup sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz 
podziękował staszowskim samorządowcom 

i mieszkańcom za podjęcie decyzji starania się 
o uzyskanie patronatu, w trudnych czasach dla tego 

rodzaju inicjatyw.

Przemawia poseł Anna Krupka - sekretarz stanu w 
Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Przemawia poseł Marek Kwitek.
Przemawia wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Marek Strzała.

Przemawia poseł Michał Cieślak – minister ds. 
samorządów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Przemawia marszałek województwa 
świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Staszów ma swojego Patrona
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kiem Urzędu Miasta i Gminy Staszów 
został posadzony pamiątkowy dąb św. 
Jana Pawła II, po czym wszyscy zebrani 
przeszli do Sanktuarium św. Jana Pawła 
II, gdzie została odprawiona msza świę-
ta dziękczynna. Liturgii przewodniczył 
i homilię wygłosił biskup sandomierski 
ks. dr Krzysztof Nitkiewicz. Po zakoń-
czeniu mszy świętej w staszowskim 
Ratuszu zostały otwarte dwie wystawy: 
,,Wyszyński i Wojtyła – gramatyka życia” 
i ,,Staszowianie w hołdzie św. Janowi 
Pawłowi II”. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
Pamiątkowy obraz z okolicznościowym przesłaniem przekazują: starosta staszowski Józef Żółciak, 

przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Rajca i wicestarosta Leszek Guzal. 

Na obrazie w końcowej części przesłania czytamy: 
,,Słowa nauki św. Jana Pawła II, niech będą 

drogowskazem dla rozwoju miasta Staszowa”.

Pamiątkowy grawerton przekazali: zastępca 
świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. 
Grzegorz Rajca i zastępca komendanta powiatowego PSP 

w Staszowie mł. bryg. Jarosław Juszczyk. 
Wśród wiernych, parlamentarzyści i przedstawiciele 

władz samorządowych.

Mszę świętą dziękczynną, pod przewodnictwem biskupa sandomierskiego ks. dr. Krzysztofa Nitkiewicza, odprawiło 16 kapłanów.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystego nadania Patronatu św. Jana Pawła II dla Miasta Staszowa.
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Tegoroczne uroczystości odzy-
skania niepodległości rozpoczęto 
koncertem orkiestry Grupy Azoty 
KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybo-
wie, jaki o godz. 10:30 odbył się w 
staszowskim parku im. Adama Bie-
nia. 

O godz. 11:00 w Sanktuarium św. 
Jana Pawła II modlono się za pole-
głych w walkach o wolność w czasie 
obydwu wojen światowych, powstań 
narodowych i wojny polsko-bolsze-
wickiej. Liturgii mszy świętej prze-
wodniczył proboszcz parafii pw. św. 
Barbary w Staszowie ks. Grzegorz Jeż. 
Homilię, z nawiązaniem do obecnej 
sytuacji na granicy z Białorusią, wygło-
sił proboszcz parafii św. Bartłomieja w 
Staszowie ks. kan. Szczepan Janas.

Po zakończeniu mszy świętej de-
legacje: zaproszonych gości, władz 
powiatu staszowskiego oraz miasta i 
gminy Staszów, a także Komendy Po-
wiatowej Policji, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej, jak rów-
nież przedsiębiorstw, szkół i stowarzy-
szeń, złożyły kwiaty przed pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki i płytą Józefa Pił-
sudskiego. Po zakończeniu oficjalnych 
uroczystości w staszowskim Ratuszu, 
wspólnie zaśpiewano kilka pieśni pa-
triotycznych, w tym obowiązkowo 
,,Marsz pierwszej brygady”.  

Tekst i foto: Jan Mazanka

W 103. rocznicę odzyskania niepodległości

Liturgii mszy świętej za Ojczyznę w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Staszowie, przewodniczył proboszcz 
parafii św. Barbary w Staszowie ks. Grzegorz Jeż. Homilię wygłosił proboszcz parafii św. Bartłomieja 

w Staszowie ks. kan. Szczepan Janas.

Wśród wiernych delegacje samorządowe powiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Staszów.

Poczty sztandarowe: powiatu staszowskiego, miasta i gminy, policji i PSP.

Składanie kwiatów rozpoczęto od tablicy Józefa Piłsudskiego, od lewej: 
przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Ireneusz Kwiecjasz, burmistrz Staszowa 
Leszek Kopeć, starosta staszowski Józef Żółciak i przewodniczący Rady Powiatu 

Grzegorz Rajca.

Samorządowcy ziemi staszowskiej.

Kwiaty od Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie.
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Śpiewamy dla Niepodległej 
- Narodowe Święto Niepodległości w Staszicówce

Pomnik Tadeusza Kościuszki po zakończeniu uroczystości.

Biało-czerwona przed budynkiem Zespołu Szkół w Staszowie

W tym roku uczniowie i nauczycie-
le ,,Staszicówki” w wyjątkowy sposób 
uczcili 103. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Uroczystość ze 
względu na pandemię i obostrzenia 
sanitarne odbyła się na świeżym po-
wietrzu, tuż obok pomnika przyrody 
- jesiona wyniosłego noszącego imię 
pierwszego dyrektora szkoły - Stefana 
Czerwca. 

„Żywa” biało-czerwona flaga stanęła na 
szkolnym parkingu. To młodzież, unosząc 
białe i czerwone kartki, odśpiewała hymn 

państwowy i inne pieśni patriotyczne przy 
akompaniamencie zespołu muzycznego, 
który na potrzeby tego wydarzenia stwo-
rzyli reprezentanci uczniów i nauczycieli. 
Zabrzmiały „Legiony”, „Wojenko, wojenko”, 
„Piechota” czy „Przybyli ułani”. Cała spo-
łeczność ,,Staszicówki”miała więc okazję 

pochwalić się swoim talentem muzycz-
nym, ale przede wszystkim pokazać swój 
patriotyzm i szacunek dla tradycji narodo-
wej. Happening spotkał się z pozytywnym 
odbiorem wszystkich uczestników i wpro-
wadził ich w patriotyczny nastrój.

Tekst: ZS w Staszowie
Foto: Sławomir Rakowski
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Msza święta ,,Barbórkowa”, jak co roku została odprawiona w kościele pw. św. Barbary w Staszowie. 
Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił kanclerz Kurii Sandomierskiej ks. kan. dr Roman Janiec.

Wśród wiernych, od lewej: burmistrz Staszowa Leszek Kopeć, prezes Zarządu, 
dyr. generalny Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” w Grzybowie Karol Dytkowski, 

członek Zarządu ,,Siarkopolu” Andrzej Zieliński i starosta staszowski Józef 
Żółciak. Z tyłu: właściciel Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak z synem.

Przemawia poseł na Sejm RP, wiceminister spraw 
zagranicznych dr hab. Piotr Wawrzyk. Przemawia poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec. Przemawia poseł na Sejm RP Marek Kwitek.

Poczty sztandarowe ,,Siarkopolu”.

Tegoroczne święto górników w 
Staszowie, z powodu zagrożenia CO-
VID ograniczono do mszy świętej, od-
prawionej w kościele pw. św. Barbary.

Liturgii mszy świętej przewodniczył 
i homilię wygłosił kanclerz Kurii Sando-
mierskiej ks. kan. dr Roman Janiec. W 
wygłoszonym kazaniu przypomniał życie 
i męczeńską śmierć św. Barbary, będącej 
m.in. patronką górników, hutników i ga-
zowników. Stąd wśród wiernych, w czasie 
nabożeństwa, obecni byli nie tylko górni-
cy Grupy Azoty Kopalń i Zakładów Che-
micznych Siarki ,,Siarkopol” S.A. w Grzy-
bowie, ale także pracownicy Hut Szkła 
Gospodarczego prezesa Tadeusza Wrze-
śniaka oraz Polskiej Spółki Gazownictwa 
w Staszowie.

Władze centralne oraz samorządowe 
reprezentowali: poseł na Sejm, wicemi-

Barbórka 2021 w Staszowie

nister spraw zagranicznych dr hab. Piotr 
Wawrzyk, poseł Krzysztof Lipiec, poseł 
Marek Kwitek, starosta staszowski Józef 
Żółciak oraz burmistrz miasta i gminy 
Staszów Leszek Kopeć. Proboszcz parafii 
ks. Grzegorz Jeż, kończąc liturgię zaprosił 
wszystkich obecnych, a także orkiestrę 
górniczą ,,Siarkopolu”, na mszę świętą 

niedzielną o godz. 11:30, podczas której 
w sposób szczególny zostanie podkreślo-
ny kult św. Barbary.

Po zakończonej mszy świętej posło-
wie na Sejm w swoich wystąpieniach 
podkreślali znaczenie pracy górników, 
hutników i gazowników, nie tylko ekono-
miczne dla gospodarki krajowej, ale także 

symboliczne i kulturowe, niosące za sobą 
etos ciężkiej i niebezpiecznej pracy. De-
klarowali wszelką pomoc, m.in. w zakre-
sie odpowiednich, proponowanych przez 
siarkową NSZZ ,,Solidarność”, nowych za-
pisów w aktualnie nowelizowanym pra-
wie górniczym i geologicznym. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W dniu 6 listopada br. odbył się 
zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego 
OSP w Staszowie. Uczestniczyli w nim 
przedstawiciele Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy Staszów, sa-
morządowcy, parlamentarzyści i przed-
siębiorcy. 

Głównym celem zjazdu był wybór 
nowych władz Oddziału Miejsko-Gmin-
nego Związku OSP RP w Staszowie na 
nową 5-letnią kadencję. Wybrano nowe 
prezydium zarządu w składzie: prezes – 
Roman Myśliwiec, wiceprezes – Jarosław 
Sierant, sekretarz – Mariusz Sobieniak, 
skarbnik – Zbigniew Kruzel, członkowie: 
Sebastian Paliś i Mariusz Kozieł. Komen-
dantem Miejsko-Gminnym w Staszowie 
został ponownie wybrany druh Grzegorz 
Kwietniewski. Wybrano również komisję 
rewizyjną w składzie: przewodniczący 
Paweł Dziedzic, wiceprzewodniczący Jan 
Dyl, sekretarz – Stanisław Tąporowski. 
Delegatami na zjazd powiatowy Związ-
ku OSP RP w Staszowie zostali druhowie: 
Leszek Kopeć, Roman Myśliwiec, Jarosław 
Sierant, Wiesław Woszczyna, Adam Kowal, 
Mirosław Bernyś, Grzegorz Kwietniewski 
i Zbigniew Kruzel. W trakcie zjazdu wrę-
czono druhom, a także zaproszonym go-
ściom pamiątkowe puchary ufundowane 
przez prezesa Hut Szkła Gospodarczego 
Tadeusza Wrześniaka, jak również kro-
niki Ochotniczych Straży Pożarnych pt. 
w ,,Jedności siła 1918 – 2018”, wydane z 
okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Puchary i kroniki wręczali, 
m.in.: poseł na Sejm RP Mariusz Gosek, wi-
cestarosta staszowski Leszek Guzal i prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku OSP RP w Kielcach Mirosław Pawlak. 
Gratulacje i podziękowania za wzorową 
współpracę z jednostkami OSP z terenu 
miasta i gminy Staszów, złożył komendant 
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w 
Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz.

Tekst: Paulina Majczak, 
Foto: Arkadiusz Supa

Wybrano nowe władze 

Prezydium zjazdu, który otworzył dotychczasowy prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Staszowie druh Kryspin Bednarczyk. Z lewej: komendant powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. 

Rafał Gajewicz, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa Kondek.  
Z prawej: dyrektor PPHU SUBOR Marcin Ptak i prezes Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak.

W prezydium zjazdu zasiedli także, od lewej: radny sejmiku województwa świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, 
poseł na Sejm RP Mariusz Gosek, wicestarosta staszowski Leszek Guzal, radny powiatu staszowskiego Andrzej 
Kruzel, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie Wiesław Woszczyna i prezes 

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach Mirosław Pawlak.

O znaczeniu dla lokalnej społeczności prężnych 
jednostek OSP mówił poseł na Sejm RP  

Mariusz Gosek.

Nowym prezesem Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku OSP RP w Staszowie został 

wybrany były wiceprezes druh Roman Myśliwiec.

Uczestnicy zjazdu i zaproszeni goście.
cd. na str 18



18 POWIAT STASZOWSKI - nr 85 - grudzień 2021 r.

Obradowali druhowie OSP 
miasta i gminy Szydłów

Od lewej: prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Szydłowie burmistrz Andrzej Tuz, 
członek Zarządu Sylwester Celejowski i ustępujący prezes Zarządu Jan Klamczyński.

Od lewej: sekretarz Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Szydłowie Łukasz Gondek, 
członek Zarządu Stanisław Wojterski i komendant miejsko-gminny w Szydłowie Marcin Paździoch.

Zjazd, który odbył się w niedzie-
lę 21 listopada br., otworzył prezes 
ustępującego Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szy-
dłowie, dh Jan Klamczyński, który 
po powitaniu wszystkich obecnych 
zaproponował na przewodniczące-
go zjazdu dh. Łukasza Gondka. 

Powyższy wniosek jednogłośnie 
przegłosowano, po czym na wniosek 
druha Jana Klamczyńskiego minutą 
ciszy uczczono zmarłych w minionym 
okresie druhów z terenu gminy Szy-
dłów, w tym m.in. śp. druha Janusza 
Juszczaka. 

Następnie powołano prezydium 
Zjazdu w składzie: zastępca święto-
krzyskiego komendanta wojewódzkie-
go PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz 
Rajca, komendant powiatowy PSP w 
Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz, 
wiceprezes Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP w Staszowie 
Wiesław Woszczyna, członek Prezy-
dium Oddziału Powiatowego Grzegorz 
Kwietniewski, burmistrz miasta i gminy 
Szydłów Andrzej Tuz, Stanisław Wojter-
ski, Marcin Paździoch i Sylwester Cele-
jowski. 

 Po powołaniu komisji zjazdo-
wych: mandatowej, wyborczej oraz 
uchwał i wniosków, burmistrz Andrzej 
Tuz i wiceprezes Wiesław Woszczyna 
wręczyli dyplomy zasłużonym dru-
hom oraz osobom współpracującym z 
jednostkami OSP z terenu gminy Szy-
dłów. Sprawozdanie poparte prezen-
tacją multimedialną z działalności za 
lata 2016-2020 ustępującego Zarządu 
przedstawił druh Łukasz Gondek, na-
stępnie burmistrz Andrzej Tuz zapo-
znał druhów obecnych na zjeździe z 
inwestycjami, jakie zostały zrealizowa-
ne na terenie gminy, bądź są w trakcie 
realizacji.

Po złożeniu przez druha Andrzeja 
Klamkę sprawozdania z działalności 
Komisji Rewizyjnej i dyskusji, jedno-
głośnie udzielono absolutorium ustę-
pującemu Zarządowi. 

W kolejnym punkcie obrad zatwier-
dzono Zarząd Oddziału Miejsko-Gmin-
nego Związku OSP RP w Szydłowie, w 
składzie: Andrzej Tuz, Łukasz Gondek, 
Stanisław Wojterski, Kazimierz Boś, 
Marcin Paździoch, Piotr Skuza, Piotr 

Boś, Stanisław Pitek, Kazimierz Wój-
cik, Józef Niedźwiecki, Tomasz Dybus, 
Łukasz Zawierucha, Stanisław Samiec, 
Paweł Zawada, Daniel Buszko, Tade-
usz Kręcisz, Damian Karwata, Wiesław 
Wawszczyk, Dawid Sobieraj, Sylwester 
Celejowski i Renata Syguła. 

I. Prezydium Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 
ukonstytuowało się następująco: 

1. prezes - Andrzej Tuz,

 Komendantem miejsko-gminnym OSP RP w Staszowie został wybrany 
dotychczasowy komendant druh Grzegorz Kwietniewski. Dotychczasowy sekretarz 
Zarządu Miejsko-Gminnego druh Jarosław Sierant został wybrany na wiceprezesa 

Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Staszowie.

Nowo wybrany prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Staszowie druh 
Roman Myśliwiec dziękuje prezesowi Tadeuszowi Wrześniakowi za wieloletnie 

wspieranie jednostek OSP z terenu miasta i gminy.
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2. wiceprezes - Piotr Skuza,
3. wiceprezes - Daniel Buszko,
4. komendant miejsko-gminny – 

Marcin Paździoch,
5. sekretarz – Łukasz Gondek,
6. skarbnik – Tadeusz Kręcisz, 
7. członek prezydium - Tomasz Dybus.
II. Nowo powołana Komisja Rewi-

zyjna Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Szydłowie, na swo-
im pierwszym posiedzeniu, ukonstytu-

Zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. 
Grzegorz Rajca i komendant powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz.

Druhowie jednostek OSP z terenu miasta i gminy Szydłów uczestniczący w zjeździe.

Członkowie prezydium Oddziału Powiatowego OSP w Staszowie, od lewej: Józef Dulęba, Roman Myśliwiec, 
Wiesław Woszczyna, Grzegorz Kwietniewski, Michał Skotnicki, Mieczysław Madej i Grzegorz Forkasiewicz.

Członek Prezydium Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Staszowie Grzegorz 
Kwietniewski i wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Wiesław Woszczyna.

owała się następująco:
1. przewodniczący - Łukasz Zawie-

rucha
2. wiceprzewodniczący - Włodzi-

mierz Kaczmarczyk
3. sekretarz - Andrzej Klamka
III. Przedstawicielami do Zarządu 

Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 
Staszowie zostali: Andrzej Tuz, Łukasz 
Gondek, Piotr Skuza i Daniel Buszko.

IV. Delegatami na Zjazd Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP w Staszowie 
zostali: Andrzej Tuz, Łukasz Gondek, 
Piotr Skuza, Daniel Buszko i Marcin 
Paździoch. 

Obrady zjazdu oficjalnie podsumo-
wał i zamknął nowo wybrany prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP Andrzej Tuz, dziękując 
wszystkim druhom za przybycie.

Tekst: Łukasz Gondek
Foto: Jan Mazanka

Posiedzenie prezydium Oddzia-
łu Powiatowego Związku OSP RP  w 
Staszowie, jakie odbyło się w dniu 23 
listopada br., było poświęcone omó-
wieniu spraw związanych z organizacją 
zjazdu powiatowego zaplanowanego 
na dzień 12 lutego 2022 roku. Podczas 
zjazdu z udziałem ponad 80 druhów 
zostanie wybrany nowy Zarząd Od-
działu Powiatowego Związku OSP RP w 
Staszowie na kadencję 2022 – 2027. W 
zjeździe uczestniczyć będą członkowie 
obecnego zarządu, a także delegaci na 
Zjazd Powiatowy wybrani na Zjazdach 
Gminnych i Miejsko-Gminnych Związku 
OSP ziemi staszowskiej, jakie odbyły się 
w miesiącach: październik – grudzień 
br., z wyjątkiem zjazdu w Połańcu, który 
zaplanowany został na dzień 12 stycznia 
2022 roku. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Z obrad prezydium
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Matematyka bez poprawki
Od 1 grudnia 2021 roku w szko-

łach ponadpodstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat 
Staszowski rozpoczęły się zajęcia w 
ramach innowacyjnego projektu „Ma-
tematyka bez poprawki”. Dla uczniów, 
którzy zadeklarowali w swoich szkołach 
potrzebę wsparcia matematycznego 
zostały zorganizowane dodatkowe, bez-
płatne zajęcia w wymiarze 40 godzin. 

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty 
razem z Politechniką Świętokrzyską przy-
gotowując projekt „Matematyka bez po-
prawki”, zawarło w nim kilka ciekawych 
innowacji. Zajęcia odbywać się będą w 
niewielkich grupach, uczniowie sami mają 
możliwość wyboru nauczyciela, materiały 

na których pracują uczniowie zostały przy-
gotowane przez metodyków pod kątem 
podniesienia sprawności rachunkowej 
uczniów, bo taka sprawność ma funda-
mentalne znaczenie przy rozwiązywaniu 
zadań zamkniętych, a ich poprawne roz-
wiązanie daje uczniom dużą szansę na 
uzyskanie pozytywnego wyniku egzami-
nu maturalnego. 

Dodatkowo prowadzący nauczyciele 
skupią się na rozumieniu podstawowych 
pojęć matematycznych i algorytmów. W 
ramach projektu w naszych szkołach po-
wstało 12 grup, w których 179 uczniów 

będzie podnosiło swoje umiejętności 
matematyczne. Zajęcia realizowane będą 
do kwietnia 2022 roku. „Matematyka bez 
poprawki” jest projektem pilotażowym, w 
związku z tym Powiat Staszowski ponosi 
wszystkie koszty związane z jego realiza-
cją w swoich szkołach tzn.: Liceum Ogól-
nokształcącym im. ks. kard. Stefana Wy-
szyńskiego, Zespołu Szkół im. Stanisława 
Staszica, Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. Jana Pawła II oraz Zespołu Szkół im. 
Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”.

Wydział Edukacji, Kultury  i Sportu 
w Starostwie Powiatowym w Staszowie

Paniom z KGW ,,Czerwona Malina” towarzyszył wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk.

Pamiątkowy grawerton wojewoda świętokrzyski wręczył prezes KGW 
,,Czerwona Malina” Magdzie Kosowicz, kosz świąteczny od Koła wojewodzie 

Zbigniewowi Koniuszowi wręczyła Ewelina Raban.

Gratulacje za pracę i kultywowanie tradycji
W dniu 14 grudnia br., wizytę wo-

jewodzie świętokrzyskiemu Zbignie-
wowi Koniuszowi złożyły panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich „Czerwona Mali-
na” z Kiełczyny w gminie Bogoria oraz 
członkowie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Godziembianie” z Pawłowa w powie-
cie starachowickim.

KGW „Czerwona Malina” zdobyło 
pierwsze miejsce podczas ogólnopolskie-
go konkursu promującego szczepienia 
przeciwko COVID-19 – zachęciło do przy-
jęcia szczepionki ponad 250 osób. Był to 
najlepszy wynik spośród wszystkich zgło-
szonych do konkursu KGW w kraju. Wo-
jewoda Zbigniew Koniusz podziękował 
paniom za skuteczną promocję szczepień 
oraz za wsparcie w walce z pandemią.

„Godziembianie” zajęli trzecie miej-
sce podczas 37. Ogólnopolskiego Kon-
kursu Tradycyjnego Tańca Ludowego 
Trzciana-Rzeszów. Spotkanie w urzędzie 

wojewódzkim było 
okazją do podzię-
kowań za wspaniały 
występ i promocję 
folkloru ziemi święto-
krzyskiej.

–  Koło Gospodyń 
Wiejskich z gminy 
Bogoria odniosło suk-
ces w ogólnopolskim 
konkursie na promo-
cję szczepień przeciw-
ko COVID-19. Zaszcze-
piło się przeszło 250 
osób podczas akcji, 
które zorganizowało. 
Bardzo się cieszę z tej 
prestiżowej nagrody – mówił Zbigniew 
Koniusz. –  Zespół „Godziembianie” zdo-
był trzecią nagrodę w kraju. To tylko 
umacnia mnie w przekonaniu, że nasze 
województwo bogate jest w tradycję, 

historię oraz nowoczesność. Naszych 
dzisiejszych gości łączy wspólna rzecz: 
kultywowanie świętokrzyskich tradycji – 
podkreślił wojewoda.

Tekst i foto: archiwum ŚUW w Kielcach
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim. 

Dyplom za wyróżnienie i nagrodę, z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego,  
odbierają panie z KGW ,,Czerwona Malina”. Z lewej: zastępca dyrektora 

Muzeum Wsi Polskiej w Tokarni Jarosław Karyś.

Gratulacje i podziękowania za udział w festiwalu gęsiny, wszystkim jego 
uczestnikom złożyła poseł na Sejm, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu Anna Krupka. Pani poseł Anna Krupka z paniami KGW ,,Czerwona Malina” z Kiełczyny.

Panie z KGW ,,Czerwona Malina” z Kiełczyny na swoim stoisku konkursowym.

W niedzielę 17 października br., 
w Parku Etnograficznym w Tokarni 
odbył się piknik rodzinny i zarazem 
konkurs na najsmaczniejszą potra-
wę z gęsi. W konkursie nazwanym 
,,Święto Gęsiny” udział wzięło 10 Kół 
Gospodyń Wiejskich z województwa 
świętokrzyskiego. Powiat staszowski 
reprezentowało KGW ,,Czerwona Ma-
lina” z Kiełczyny w Gminie Bogoria.

Imprezę otworzyła i prowadziła re-
daktor Radia Kielce S.A. Magdalena 
Sitek, a jury oceniające potrawy praco-
wało pod przewodnictwem mistrza ku-
charskiego Mariusza Bezaka. Piknikowi 
towarzyszył festiwal folkloru z występa-
mi znakomitych zespołów i pokazami 
obrzędów, w tym darcia pierza.

Potrawy oceniano na stoiskach usta-
wionych w spichlerzu z Rogowa z 1719 
roku, konkurencja była bardzo silna, po-
nieważ konkurs, chociaż zorganizowany 
po raz pierwszy w Tokarni, ma już kilku-
letnią tradycję. Najsmaczniejszą okazała 
się gęsina przyrządzona przez panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich w Krzcięcicach 
z gminy Sędziszów, II miejsce przypadło 
KGW Klimontowianki z Klimontowa a III 
miejsce KGW Radlinianki z gminy Górno. 
Panie z KGW ,,Czerwona Malina” w Kieł-
czynie otrzymały zaszczytne wyróżnie-
nie, a dodatkową satysfakcją było uzna-
nie konsumentów, którzy oblegali kieł-
czyńskie stoisko i nie szczędzili pochwał 
oraz zachwytów dla serwowanych dań. 

Smakowity piknik w Tokarni
Nagrody i wyróżnie-
nia wręczył marsza-
łek województwa 
świętokrz ysk iego 
Andrzej Bętkowski 
w towarzystwie dy-
rektora Muzeum Wsi 
Kieleckiej w Tokarni 
Tadeusza Sikory i 
zastępcy dyrektora 
Jarosława Karysia. 
Gratulacje i podzię-
kowania za udział 
w konkursie wszyst-
kim uczestnikom złożyła poseł na Sejm, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu Anna 
Krupka. 

Udział w festiwalu gęsiny, był dla 

pań z Kiełczyny nie tylko dobrą zabawą, 
ale także okazją, na ile czas pozwolił, do 
zwiedzenia skansenu. Panie obiecały po-
wrót do Tokarni w przyszłym roku.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Morsowano i pomagano

Poseł Michał Cieślak wspominał swoje pobyty 
w Golejowie.

Starosta staszowski Józef Żółciak zachęcał 
wszystkich do udziału w akcji charytatywnej dla  

Igi Kaczmarczyk.

Radny Sejmiku województwa świętokrzyskiego 
Paweł Krakowiak również prosił uczestników 

imprezy o hojne wsparcie zbiórek prowadzonych 
przez KGW oraz straże pożarne i stowarzyszenia.

Morsom niska temperatura sprzyja.

Agnieszka Wójcik, mama Marcela dla którego przed 
rokiem przeprowadzono liczne licytacje i zbiórki, który jest 
już zdrowy, bardzo zaangażowała się wraz z członkiniami 

KGW Rytwianianki w pomoc dla małej Igi.

Inicjatywę wparło m.in. starostwo staszowskie. 

W sobotę 11 grudnia br., odbyło się 
uroczyste oddanie pierwszego etapu 
rewitalizacji Golejowa połączone z ak-
cją charytatywną dla małej Igi Kaczmar-
czyk, która zmaga się z chorobą SMA. 

Mimo mroźnego dnia, do Golejowa 
przyjechało wielu mieszkańców Staszowa 
i turystów. W uroczystym otwarciu części 
wyremontowanego kompleksu uczest-
niczyli, m.in.: poseł na Sejm RP, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Anna Krupka, poseł Michał Cieślak, wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Marek Strzała, radny Sej-

miku Paweł Krakowiak, starosta staszowski 
Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal, 
burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek 
Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa Kon-
dek, członkini Zarządu ds. Finansowych w 
ENEA Elektrownia Połaniec Agnieszka Woj-
dan, nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów 
Adam Lubera, a także radni powiatowi 
oraz gminni. Główną atrakcją był zorga-
nizowany przez Stowarzyszenie ,,Morsy 
Staszów” pokaz morsowania, w którym 
licznie wzięli udział miłośnicy tego typu 
kontaktu z naturą ze Staszowa, Tarnobrze-
ga i Mielca. Na stoiskach Kół Gospodyń 
Wiejskich, prowadzono zbiórki funduszy 
dla Igi Kaczmarczyk. Specjalny koncert dla 
uczestników imprezy zagrał ,,Zespół Kor-
dian” z Podhala. 

Tekst i foto: Paulina Majczak

Poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki Anna Krupka pogratulowała 

mieszkańcom rewitalizacji Golejowa.
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,,Sport jest kobietą” 
,,Śniadanie mistrzyń – sport jest 

kobietą”! To kolejny autorski projekt 
prowadzony przez Fundację Otylii Ję-
drzejczak. Jego celem jest ukazanie 
aktywności kobiet na wielu płaszczy-
znach, mimo wieku, miejsca zamiesz-
kania czy niepełnosprawności. 

Uczestników ,,Śniadania Mistrzyń” przywitała 
prezes Fundacji Otylia Jędrzejczak. Spotkanie 

prowadziła dziennikarka Aleksandra Szutenberg.

Za organizację spotkania w powiecie 
staszowskim podziękował wicestarosta 
staszowski Leszek Guzal, który wręczył 

mistrzyniom upominki i szklane puchary.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych oraz uczennice staszowskich szkół wraz 
z nauczycielami WF.

Uczniowie staszowskich szkół. 

O znaczeniu aktywności fizycznej w każdym wieku, mówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu Anna Krupka. Zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe medale ,,Fundacji Otylii”.

chary z Hut Szkła Tadeusza Wrześniaka 
oraz upominki promocyjne powiatu. 

Tekst i foto: Paulina Majczak

W dniu 18 października br., mistrzy-
nie spotkały się z uczniami w hali OSIR w 
Staszowie. W spotkaniu uczestniczyła po-
seł na Sejm RP, sekretarz stanu w Minister-
stwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu Anna Krupka, a także samorzą-
dowcy, przedsiębiorcy i nauczyciele wy-
chowania fizycznego.  Spotkanie popro-
wadziła dziennikarka i prezenterka tele-
wizyjna zajmująca się tematyką sportową 
Aleksandra Szutenberg. Prezes Polskiego 
Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak 
przywitała na scenie: mistrzynię Europy w 
koszykówce Patrycję Czepiec-Golańską, 
wielokrotną medalistkę mistrzostw świa-
ta i Europy w biathlonie Weronikę Nowa-
kowską oraz Joannę Mendak – trzykrotną 
złotą medalistkę igrzysk paraolimpijskich 
w pływaniu w Tokio. Tematem spotkania 
były różne technologie IT, z jakimi mamy 
do czynienia w życiu codziennym i ich 
wpływ na  aktywność fizyczną. Mistrzynie 
oraz poseł Anna Krupka prowadziły panel 
dyskusyjny z uczestnikami spotkania na 
temat wpływu pozytywnego oraz nega-
tywnego technologii IT na aktywność 
społeczeństwa, opowiadały o dążeniu 
sportowca do wyznaczonych celów, o 
budowaniu u kobiet pewności siebie, o 
radzeniu sobie z własnymi słabościami 
oraz obecnym w sieci hejtem. Za udział 
w spotkaniu mistrzyniom, prezes Otylii 
Jędrzejczak oraz poseł Annie Krupce po-
dziękował wicestarosta staszowski Leszek 
Guzal wręczając upominki – szklane pu-
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Wirtualna strzelnica 
już funkcjonuje

Opiekun wirtualnej strzelnicy Marek Morawski przedstawił staroście Józefowi Żółciakowi działanie 
oprogramowania i sprzętu, z lewej dyr. Anna Karasińska.

Działanie strzelnicy testował wicestarosta Leszek Guzal.

Wyświetlane wirtualne tarcze.

W dniu 1 grudnia br., w Liceum 
Ogólnokształcącym im. ks. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego dokonano odbio-
ru zadania pn. „Strzelnica w powiecie 
2021”. Zadanie zostało dofinansowa-
ne przez Ministerstwo Obrony Naro-
dowej, które  na realizację tego za-
dania przyznało Powiatowi Staszow-
skiemu kwotę 110 tys. 600 zł. Wkład 
własny w kwocie 29 tys. 400 zł zapew-
nił powiat staszowski. 

Firma „tebbex 2” z Zielonej Góry do-
starczyła do wirtualnej strzelnicy wypo-
sażenie: moduł projekcyjno-edukacyjny, 
urządzenie sterownicze, nagłośnienie, 
repliki broni, zasilenie oraz akcesoria 
jak np. piloty i green-gas. Zgodnie z za-
łożeniami projektu wirtualna strzelnica 
będzie służyć między innymi rozwojowi 
sportu strzeleckiego, zwiększy dostęp 
do szkoleń strzeleckich dla uczniów 
szkół, które prowadzą działalność dy-
daktyczno – wychowawczą w klasach 
mundurowych. Uczniowie po opracowa-
niu regulaminu korzystania z wirtualnej 
strzelnicy zaczną zajęcia teoretyczne i 
praktyczne z wykorzystaniem modułów 
i scenariuszy, których realizacja ma na 
celu naukę prawidłowego posługiwania 
się bronią, bezpieczeństwo w jej użyciu, 
a także refleks i współpracę. Strzelnica 
wyposażona jest w broń laserową, zasi-
laną sprężonym powietrzem, posiadają-
cą stosowne certyfikaty bezpieczeństwa.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Niepubliczny Specjalny Punkt 
Przedszkolny prowadzony przez Sto-
warzyszenie Pomocy Niepełnospraw-
nym „My i Świat” świętował jubileusz 
5-lecia. Uroczystość odbyła się w dniu 
13 października br., w siedzibie przed-
szkola przy ul. Długiej w Staszowie. 

W nowej siedzibie przedszkola zapro-
szonych gości przywitała dyrektor Dorota 
Trąd, zapraszając na występ przedszko-
laków, których podziwiali rodzice, spon-
sorzy, przyjaciele przedszkola,  przedsta-
wiciele władz samorządowych. Powiat 
staszowski reprezentowali starosta sta-
szowski Józef Żółciak oraz wicestarosta 
Leszek Guzal. Był czas na podziękowania, 
słodki poczęstunek oraz podziwianie prac 
przedszkolaków. Starosta Józef Żółciak 
podziękował pracownikom przedszkola 
za wspieranie rodziców oraz za stworze-
nie dzieciom tak wspaniałego miejsca do 
edukacji, terapii i zabawy. Na ręce dyrek-
tor przedszkola wręczono maskotkę mi-
sia oraz słodkie upominki. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, że Niepubliczny 
Specjalny Punkt Przedszkolny działa od 
1 września 2016 r.,  zapewnia całorocz-

Przedszkole MIŚ 
świętowało jubileusz 5-lecia!

Uroczystość rozpoczęła się od występów przedszkolaków.

Miś oraz słodkie upominki dla 
przedszkolaków.

Starosta staszowski Józef Żółciak podziękował dyrektor 
Dorocie Trąd za stworzenie dzieciom pięknego miejsca do 

nauki oraz terapii.

Od lewej: radny sejmiku województwa świętokrzyskiego 
Paweł Krakowiak, dyrektor Dorota Trąd oraz dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś.

Zaproszeni goście, rodzice, sponsorzy, przyjaciele przedszkola. W pierwszym, rzędzie od prawej, wicestarosta Leszek Guzal oraz starosta Józef Żółciak,  
mamy przedszkolaków, burmistrz Leszek Kopeć oraz zastępca dr Ewa Kondek.

nie bezpłatną, specjalistyczną edukację 
oraz opiekę dla dzieci z terenu powiatu 
staszowskiego. Dzieci dzięki wspania-
łej kadrze oraz bogatemu wyposażeniu 
uczestniczą w terapii sensorycznej, psy-

chologicznej, pedagogicznej i logope-
dycznej. Za to oraz za codzienny uśmiech 
należą się całej kadrze przedszkola ser-
deczne podziękowania.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Świętowali pedagodzy 

Dzień Edukacji Narodowej, władze 
powiatu staszowskiego uczciły akade-
mią, jaka odbyła się 15 października br. 
w auli Zespołu Szkół w Staszowie. 

Uroczystość zgromadziła liczne grono 
pedagogów i dyrektorów placówek oświa-
towych z  terenu powiatu staszowskiego, 
a  także emerytowanych nauczycieli z  pla-
cówek oświatowych wszystkich szczebli. 
W spotkaniu, oprócz przedstawicieli władz 
samorządowych powiatu oraz gmin ziemi 
staszowskiej, uczestniczył również święto-
krzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik 
wraz ze współpracownikami. 

Po odegraniu hymnu państwowego, 

oficjalne przemówienie wygłosił starosta 
staszowski Józef Żółciak, który powiedział, 
m.in. ,,…Dziś w tym szczególnym dniu, nie 
zabraknie życzeń i  serdecznych podzięko-
wań kierowanych pod adresem nauczycie-
li, za ważną rolę jaką odgrywacie Państwo 
w procesie wychowania dzieci i młodzieży. 
We współczesnym świecie młodzież potrze-
buje autorytetów. To ważne, by nauczyciel 
pełnił rolę życiowego przewodnika, który 
pokieruje rozwojem intelektualnym i  du-
chowym młodych ludzi. Wiem, że w  szko-
łach na terenie powiatu staszowskiego nie 
brakuje nauczycieli wybitnych, o  szczegól-
nych predyspozycjach, pełniących w  życiu 
swoich uczniów rolę autorytetów i  prze-
wodników, organizatorów życia i  działa-
nia zbiorowego uczniów. Mimo sytuacji 
epidemicznej, która była trudną próbą dla 
nas wszystkich i  koniecznością zamknięcia 
szkół, nauczanie zdalne oraz lekcje online 

Zaproszeni goście z kuratorium oświaty w Kielcach, władze samorządowe powiatu staszowskiego oraz 
gmin, dyrektorzy i pedagodzy z terenu powiatu staszowskiego.

Oficjalne przemówienie wygłosił starosta 
staszowski Józef Żółciak.

Życzenia i gratulacje złożył świętokrzyski kurator 
oświaty Kazimierz Mądzik. 

Władze województwa świętokrzyskiego reprezentował 
wiceprzewodniczący Sejmiku Marek Strzała. 

Ceremonię odznaczeń rozpoczęto od uhonorowania pedagogów 
Medalami Komisji Edukacji Narodowej, które wręczyli: świętokrzyski 
kurator oświaty Kazimierz Mądzik, starosta staszowski Józef Żółciak 

i wicestarosta Leszek Guzal.

Medalami Komisji Edukacji Narodowej uhonorowano 17. pedagogów. 

sprawiły, że uczniowie dzię-
ki nauczycielom nie stracili 
ani jednego dnia i  na bieżą-
co realizowali przewidziany 
program. Staliśmy się bo-
gatsi o  nowe doświadczenia 
i  umiejętności. Za to wszyst-
kim nauczycielom dziękuje-
my!”

Następnie gratulacje i ży-
czenia nauczycielom złożyli: 
świętokrzyski kurator oświaty 
Kazimierz Mądzik i wiceprze-
wodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Marek Strzała. 

Jak co roku, Dzień Edukacji Narodowej 
był okazją do wręczenia odznaczeń i  na-
gród. Dwa dni wcześniej, 13 października 
br., podczas uroczystości w  Wojewódzkim 
Domu Kultury w  Kielcach, Srebrnym Krzy-
żem Zasługi zostali uhonorowani: Barbara 

Malinowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w  Staszowie i  Ewa Nowak z  Zespołu Pla-
cówek Oświatowych nr 1 w  Staszowie. 
Medalem Złotym za Długoletnią Służbę 
odznaczono: Jana Ungeheuera – dyrektora 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie,  
Władysławę Krzesińską – główną księgową 
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Nagrody Ministra Edukacji i Nauki otrzymali: Joanna Kmiecik z Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie, 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rytwianach Tadeusz Opala, Marzena Szczypkowska z Zespołu 
Placówek Oświatowych w Koniemłotach i Elżbieta Szymańska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie.

Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty otrzymali: Barbara Dorobek– Skórska - nauczycielka w 
SP nr 2 w Staszowie, dr Sławomir Maj – wicedyrektor ZS w Staszowie, Anna Niziałek – dyrektor ZPO 
w Bogorii, Sylwester Poziomek – nauczyciel w LO w Staszowie, Marzena Szlachetko – dyrektor ZPO 

w Wiązownicy Dużej i Małgorzata Zugaj – nauczycielka w ZS w Osieku.
Nagrody Starosty Staszowskiego wręczali: starosta Józef 

Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal.

Nagrody Starosty Staszowskiego odebrało pierwszych 20 dyrektorów i pedagogów.

W sumie, Nagrodę Starosty Staszowskiego otrzymało 38 dyrektorów i pedagogów szkół średnich prowadzonych przez Powiat Staszowski.  

Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wręczyli: 
kurator Kazimierz Mądzik i starosta Józef Żółciak.

LO w Staszowie i Teresę Adamek z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Rytwianach. 
Wręczono także 3 srebrne i 2 brązowe Me-
dale za Długoletnią Służbę.

Podczas staszowskich uroczystości 
uhonorowano: Medalami Komisji Edukacji 
Narodowej - 17 nauczycieli i pracowników 

administracji szkolnej, Nagrodami Ministra 
Edukacji i Nauki - 1 dyrektora i 3 nauczycie-
li, Nagrodami Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty – 3 dyrektorów i 3 nauczycieli. Na-
grody Starosty Staszowskiego otrzymało 38 
osób, wśród których byli zarówno dyrekto-
rzy szkół i nauczyciele, jak również pracow-

nicy administracyjni oraz Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Staszowie.

W  części artystycznej wystąpili ucznio-
wie: Liceum Ogólnokształcącego, Zespo-
łu Szkół i  Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Staszowie.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Dzień Edukacji Narodowej w staszowskim liceum
W środę 13 października br., w 

Liceum Ogólnokształcącym im. ks. 
kard. Stefana Wyszyńskiego świę-
towano Dzień Edukacji Narodowej. 
Rozpoczynając uroczystą akademię 
dyr. Anna Karasińska powitała: peda-
gogów, pracowników administracyj-
nych i zaproszonych gości.

Powiat staszowski reprezentował wice-
starosta Leszek Guzal, który podziękował 
dyrekcji LO, gronu pedagogicznemu i pra-
cownikom administracyjnym za trud na-
uczania i wychowania uczniów i na ręce dyr. Uroczystość otworzyła dyrektor Anna Karasińska.

Nauczyciele wyróżnieni nagrodami dyrektora szkoły.

Nagrodę dyrektora szkoły, wręczaną przez wicestarostę Leszka Guzala, odbiera główna 
księgowa Władysława Krzesińska, odznaczona również na wojewódzkich obchodach Dnia 

Edukacji Narodowej ,,Złotym medalem za długoletnią służbę”.

Nagrodzeni pracownicy szkoły.

Pedagogom oraz pracownikom szkoły podziękował wicestarosta 
Leszek Guzal.

Anny Karasińskiej przekazał oko-
licznościowy list.  Dalszych sukce-
sów pedagogicznych nauczycie-
lom oraz uczniom w zdobywaniu 
wiedzy, życzył wieloletni dyrek-
tor LO Adam Koziński. Podczas 
uroczystości wręczono nagrody 
dyrektora szkoły. Uroczyste spo-
tkanie zakończono przedstawie-
niem słowno-muzycznym pt. 
,,Żabusia”, na podstawie utworu 
Gabrieli Zapolskiej. 

Tekst i foto: Paulina Majczak
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W czasie podpisania umowy, od lewej: wicestarosta Leszek Guzal, starosta staszowski Józef Żółciak 
i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała.

Starosta staszowski Józef Żółciak spotkał się z beneficjentami projektu, m.in. 
z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej z Połańca oraz z kierownik Bogumiłą Pasek.

Beneficjenci projektu otrzymali paczki zawierające 
m.in.: żywność i środki higieny, a także karnety 
na pływalnie PCS w Staszowie. Paczki pomagał 

wydawać starosta staszowski Józef Żółciak.

Wicestarosta Leszek Guzal pomagał wydawać paczki dla podopiecznych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu.

Dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Dla PCPR

Powiat Staszowski/Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Staszowie 
realizuje program ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzyso-
wych wywołanych chorobami zakaźny-
mi”- MODUŁ IV. 

Adresatami programu są osoby 
niepełnosprawne zamieszkujące na 
terenie powiatu staszowskiego, posia-
dające orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, dzieci i 
młodzież niepełnosprawna posiadające 
orzeczenia o zaliczeniu do osób niepeł-
nosprawnych wydane przed 16. rokiem 
życia oraz osoby posiadające orzecze-
nie o lekkim stopniu niepełnosprawno-
ści. 

W pierwszej kolejności zostały objęte 
wsparciem osoby ze znacznym i umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności, 
dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz 
osoby z lekkim stopniem niepełnospraw-
ności. Pomoc realizowana jest w  formie 

paczek żywno-
ściowych oraz 
ze środkami hi-
gieny, jak: mydła 
antybakteryjne, 
proszki do pra-
nia, żele do rąk. 
Fundowane są 
także karnety 
na pływalnię Po-
wiatowego Cen-
trum Sportowe-
go w Staszowie, 
co ma pomóc 
w utrzymaniu 
należytej sprawności fizycznej. Łącznie, 
wsparciem zostały objęte 244 osoby 
niepełnosprawne. Wartość udzielonej 
pomocy w formie paczek i karnetów na 
basen wynosi 97 tys. 650 zł.  Paczki wy-
dawane są sprzed Starostwa Powiato-
wego w Staszowie. Z beneficjentami – 
mieszkańcami powiatu staszowskiego, w 
tym z podopiecznymi Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Połańca, spotkali się starosta 

Józef Żółciak i wice-
starosta Leszek Guzal. 
Stworzyło to okazję 
do rozmów na temat 
potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościa-
mi oraz zachęcenia 
ich do skorzystania z 
oferty Powiatowego 
Centrum Sportowe-
go.

Działania realizo-
wane na rzecz osób z 
niepełnosprawnością 

pozwolą na wyrównywanie szans oraz prze-
ciwdziałaniu marginalizacji, a także pomaga-
ją w zapobieganiu epidemii COVID – 19.

Tekst: Anna Ogórek, dyrektor PCPR 
w Staszowie. Foto: Paulina Majczak

W dniu 13 grudnia br., w starostwie 
staszowskim podpisano umowę na 
podstawie której Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Staszowie otrzy-
mało sprzęt i środki ochrony osobi-
stej na wsparcie działań w walce z Co-
vid-19.

Umowę w imieniu przekazującego – 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego podpisała dyrektor Re-
gionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
Elżbieta Korus, a w imieniu odbiorcy - Po-
wiatu Staszowskiego: starosta Józef Żół-
ciak i wicestarosta Leszek Guzal. 

W zestawie przywiezionym przez 
wiceprzewodniczącego Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Marka Strza-
łę znalazły się: termometr bezdotykowy, 

termometr ścienny na podczerwień, 5 
bezdotykowych automatycznych stacji 
do dezynfekcji rąk, a także 1 300 masek 
chirurgicznych i 1 720 rękawic nitrylo-
wych w różnych rozmiarach.

Powyższa pomoc rzeczowa została 
dofinansowana ze środków Europejskie-

go Funduszu Społecznego, w ramach 
projektu ,,Kompetencje plus” z Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 
na zakup środków ochrony osobistej dla: 
OPS, PCPR, MOPR i ROPC w wojewódz-
twach: świętokrzyskim i podkarpackim.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Nagrodę ,,Talenty Świętokrzyskie” 
dla wybitnie uzdolnionych uczniów 
otrzymali: Łukasz Kunat i Kamil Skał-
bania - tegoroczni absolwenci TECH-
NIKUM (ELEKTRONIK) oraz Mikołaj 
Lech i Patryk Łodkowski - uczniowie 
klasy IIIA TECHNIKUM (ELEKTRONIK). 

Jesteśmy jedyną szkołą w woje-
wództwie, w której w tegorocznej edycji 

Elektronicy z Połańca 
z sukcesami w TALENTACH

Szkolny Festiwal E(x)PLORY 2021 
już za nami!

przyznano więcej niż 1 nagrodę. Samo-
rząd Województwa Świętokrzyskiego 
od wielu lat aktywnie wspiera, udzie-
lając finansowego wsparcia, wybitnie 
uzdolnionych uczniów i studentów pod 
względem naukowym i artystycznym. 
Jednym z najważniejszych instrumen-
tów służących wzmacnianiu potencjału 
dzieci i młodzieży był realizowany do 
2020 roku Świętokrzyski Program Wspie-
rania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych 
Uczniów i Studentów, w ramach którego 
corocznie przyznawane były nagrody 
Samorządu Województwa Świętokrzy-
skiego „Talenty Świętokrzyskie”. Od roku 
2021 działania te są kontynuowane w 
nieco zmodyfikowanej formule. Samo-
rząd Województwa Świętokrzyskiego 

postanowił przyznawać nagrody ,,Talen-
ty Świętokrzyskie” dla uczniów oraz sty-
pendia ,,Talenty Świętokrzyskie” dla stu-
dentów. Maksymalna wysokość nagrody 
lub stypendium to 3 tys. 800 zł. 

W tegorocznej edycji spośród zgło-
szonych 68. wniosków o przyznanie na-
gród i 8. o przyznanie stypendiów, człon-
kowie komisji ds. nagród zarekomendo-
wali Zarządowi Województwa Święto-
krzyskiego „najlepszych z najlepszych”. 
Nasi elektronicy otrzymali nagrodę w 
dowód uznania za zdobycie laurów w 
olimpiadach szczebla centralnego i kon-
kursach międzynarodowych wyłącznie z 
PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH!  GRA-
TULACJE! Cieszymy się razem z Wami!

Mariusz Zyngier

W dniu 6 grudnia br., w Zespole 
Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK 
,,Jędrusie” w Połańcu odbył się pierw-
szy Szkolny Festiwal E(x)PLORY 2021. 
Święto edukacji, innowacji i wynalaz-
czości w Połańcu otworzył dyrektor 
Stanisław Rogala, który przywitał 
wszystkich w auli Zespołu Szkół. 

Do szkolnego konkursu zostało 
zgłoszonych 11 projektów, przygo-
towanych przez uczniów pod kierun-
kiem opiekuna naukowego. Każdy pro-
jekt został przez autorów szczegółowo 
przedstawiony członkom komisji, któ-
rymi w tym roku byli: wicestarosta sta-
szowski Leszek Guzal, Wojciech Kubik z 
Elpolab Sp. z o.o., Rafał Czerw z Grupy 
AZOTY Kopalnie i Zakłady Chemiczne 

Siarki Siarkopol S.A oraz Andrzej Ja-
strząb z ENEA Elektrownia Połaniec. 

W wydarzeniu wzięli również udział 
sportowcy Rafał Godzwon i Zbigniew 
Baran, którzy podczas spotkania z 
uczniami opowiadali o motywacji i osią-
ganiu celów. Na stoisku promocyjnym 
elektrowni ENEA uczniowie brali udział 
w konkursie wiedzy o elektrowni. Goście 
odwiedzający szkolny festiwal wynalaz-
czości mogli również wysłuchać prezen-
tacji nauczyciela przedmiotów zawodo-

Festiwal otworzył dyrektor Stanisław Rogala.

Członek jury Rafał Czerw zapoznaje się z projektem.

wych Mariusza Zyngiera na temat sukce-
sów uczniów w konkursach, festiwalach 
i olimpiadach.  Po zakończeniu prezen-
tacji i naradzie zostały ogłoszone wyni-
ki. Akredytację do kolejnego etapu wy-
walczyli: Paweł Bednarski i Konrad Figiel, 
autorzy projektu „Jezdnia dla kierowcy 
i pieszego, czyli system inteligentnego 
ostrzegania” oraz Patryk Łodkowski i Mi-
kołaj Lech autorzy projektu „Bezpieczny 
przejazd kolejowy”.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Z zasadami działania samonaprowadzających paneli fotowoltaicznych zapoznał 
się naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Grzegorz Wojciechowski.

Na stoisku ENEA Elektrownia Połaniec uczniowie brali udział  
w konkursie wiedzy.

Członek jury wicestarosta Leszek Guzal w rozmowie z autorami  
jednego z projektów.

Prezentacja nauczyciela przedmiotów zawodowych Mariusza Zyngiera na temat 
sukcesów uczniów w konkursach, festiwalach i olimpiadach.

Nagrodę wręcza wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

Nagrodę wręcza Andrzej Jastrząb z ENEA Elektrownia Połaniec.

Nagrody otrzymują: Paweł Bednarski i Konrad Figiel,  
autorzy akredytowanego projektu.
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W dniu 19 listopada br., w auli Ze-
społu Szkół im. Stanisława Staszica w 
Staszowie odbyło się szczególne spo-
tkanie poświęcone pamięci lokalnego 
poety – Wiesława Kota, który zmarł 10 
maja tego roku. W wydarzeniu pod ha-
słem: „Zaduszki z Kotem - wieszczowi 
znad Czarnej Pro Memoria” wzięli udział 
znajomi, przyjaciele i bliscy zmarłego 
oraz słuchacze staszowskiego uniwer-
sytetu III wieku. Wiersze poety czytali 
uczniowie ,,Staszicówki”, przygotowani 
do występu przez panie: Annę Banaś i 
Joannę Gąsior.

Uroczystość rozpoczęły osobiste 
wspomnienia i refleksje związane z arty-
stą, wygłoszone przez zastępcę dyrektora 
ZS dr. Sławomira Maja oraz wieloletnie-
go przyjaciela wieszcza znad Czarnej dr. 
Stanisława Rogalę. Następnym punktem 
programu był koncert pianistyczny w wy-
konaniu Kamila Kondka – bliskiego przy-
jaciela bohatera spotkania. Muzyce towa-
rzyszył pokaz zdjęć poety, który stanowił 
tło także dla późniejszych występów. 
W drugiej części spotkania głos zabrali 
uczniowie. Przytoczyli oni najważniejsze 
chwile z życiorysu bohatera spotkania, a 
swoje wypowiedzi popierali fragmentami 
poezji zaczerpniętej z bogatego dorobku 
zmarłego. Młodzież przedstawiła śp. Pana 
Wiesława nie tylko jako wybitnego po-
etę, znawcę „staszowskich zakamarków”, 
człowieka o wielu zawodach, ale przede 
wszystkim jako pięknego, barwnego, peł-
nego entuzjazmu człowieka, kochającego 
męża i ojca. Wydarzenie uświetniło także 
wokalne wykonanie „Listów z Łubianki” 
– wiersza Wiesława Kota, do którego mu-
zykę skomponował Andrzej Wawrylak. W 
programie głos zabrała również przyjaciół-
ka zmarłego poety Jadwiga Szyszka, która 
w ciepłych słowach nawiązała do tytułu 
jego ostatniej książki „Anioły w Chęcinach”, 

„Zaduszki z Kotem” w Staszicówce
Spotkanie wspomnieniowe poświęcone twórczości śp. Wiesława Kota, otworzył i prowadził zastępca 

dyrektora Zespołu Szkół w Staszowie dr Sławomir Maj. 

Wiersze Wiesława Kota, z akompaniamentem gitary 
zaśpiewał Andrzej Wawrylak.

Spotkanie odbyło się w auli Zespołu Szkół w Staszowie, przy ul. Koszarowej.

Zmarłego kolegę wspominał literat z Chmielnika  
dr Stanisław Rogala.

której niestety nie zdążył wypromować. 
Młodzież natomiast podsumowała swój 
program słowami: „Idąc cmentarną aleją 
szukamy Ciebie nasz przyjacielu… - ale 
Ty nigdzie nie odszedłeś, bo pozostałeś 
z nami na zawsze – we wspomnieniach, 
w nagraniach, na fotografiach, - a przede 
wszystkim w poezji…”. Na sam koniec uro-
czystości, żona pana Wiesława, pani Ma-
rianna wyraziła wdzięczność dla wszyst-
kich za trud, jaki włożyli w zorganizowanie 
tego wydarzenia.

To mgliste, listopadowe popołudnie 
miało w sobie szczególny nastrój zadumy, 
a dzięki zaangażowaniu uczniów i przy-
gotowujących ich nauczycieli ze ,,Staszi-
cówki” stało się idealną okazją do refleksji 
nad życiem i przemijaniem. „Zaduszki z 
Kotem” umożliwiły godne uczczenie pa-
mięci poety oraz zaszczepienie w młodych 
ludziach zainteresowania literaturą oraz 
historią regionu.

Tekst: Karolina Cebula
Foto: Jan Mazanka
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Z pogrzebu Komendanta

W imieniu władz miasta i gminy Szydłów oraz 
mieszkańców, śp. Mariana Lesiaka pożegnał burmistrz 

Andrzej Tuz. 

Przemawia marszałek Związku Strzeleckiego 
,,Strzelec” RP Stanisław Chomko.

W imieniu władz powiatu staszowskiego zmarłego 
pożegnał były starosta, obecnie radny powiatu 

Andrzej Kruzel.

Śp. Marian Lesiak (1938– 2021). 

W dniu 12 listopada br. na cmen-
tarzu parafialnym w Szydłowie, odbył 
się pogrzeb śp. starszego inspektora 
Związku Strzeleckiego Mariana Lesia-
ka, założyciela i prezesa Szydłowskiego 
Towarzystwa Strzeleckiego.

W ostatniej ziemskiej drodze komen-
dantowi Marianowi Lesiakowi towarzy-
szyli: syn Witold z małżonką Ewą, a także 
licznie przybyli członkowie Szydłowskiego 
Towarzystwa Strzeleckiego z różnych rocz-
ników, przedstawiciele władz samorzą-
dowych miasta i gminy Szydłów oraz po-
wiatu staszowskiego, delegacja Związku 
Strzeleckiego ,,Strzelec” Rzeczypospolitej 
Polskiej, dawni współpracownicy zmarłe-
go, działacze strzeleccy i mieszkańcy ziemi 
szydłowskiej.

W imieniu władz miasta i gminy Szy-
dłów oraz mieszkańców, komendanta 
Mariana Lesiaka pożegnał burmistrz An-
drzej Tuz, mówiąc: ,,Witam serdecznie 
wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej 
uroczystości, rodzinę, przyjaciół, bliższych 
i dalszych znajomych śp. Mariana Lesiaka. 
Zgromadziliśmy się tutaj, by towarzyszyć 

Szydłowscy strzelcy, od lewej: Stanisław Zarzycki i Maciej Kaczmarczyk. W poczcie 
sztandarowym: Milena Wesołowska, Damian Banasik i Aleksandra Bania.

 Po złożeniu kwiatów, od lewej: radny powiatu staszowskiego Andrzej Kruzel 
i delegacja Związku Strzeleckiego ,,Strzelec” RP: Małgorzata Chomko,  

marszałek ZS Stanisław Chomko i ppor. ZS Roman Matuszak.

mu w Jego ostatniej drodze. Marian Lesiak 
był człowiekiem o niezwykle silnej oso-
bowości. Był osobą, która wywarła duży 
wpływ na życie społeczne naszej gminy 
w ostatnich trzydziestu latach. Urodził się 
w 1938 roku, dzieciństwo spędził w Szy-
dłowie, w tym okres II wojny światowej, 
do której często wracał wspomnieniami. 
Dorastał i pracował w Kielcach, żywo in-
teresując się historią i kolekcjonerstwem. 
Po przejściu na emeryturę powrócił do 
rodzinnego Szydłowa. W 1996 r. był współ-
założycielem Związku Strzeleckiego w 
Kielcach i założycielem oddziału tego 
związku w Szydłowie. Dwa lata później 
założył Szydłowskie Towarzystwo Strzelec-
kie, któremu prezesował przez cały okres 
działalności. Na przestrzeni lat jego człon-
kami było około 800 osób, przede wszyst-
kim dzieci i młodzież z gminy Szydłów, ale 
także z innych miejscowości. Organizował 
czas młodzieży poprzez udział w marszach 

historycznych, uroczystościach patriotycz-
nych, wyjazdowych obozach strzeleckich. 
Dla wielu dzieci z niezamożnych, wiejskich 
rodzin była to nieraz jedyna możliwość 
wakacyjnego wypoczynku w ciągu roku. 
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Msza święta żałobna został odprawiona w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Staszowie.

Ostatni pokłon strzeleckim sztandarem.

Intensywnie współpracował z samorząda-
mi różnych szczebli, instytucjami publicz-
nymi, przedsiębiorcami, innymi organi-
zacjami społecznymi. Spośród wielu jego 
zasług jakim było propagowanie historii, 
szacunku do tradycji, krzewienie patrioty-
zmu, dbałości o pomniki pamięci narodo-
wej, chyba największą zasługą była jego 
wychowawcza praca z dziećmi i młodzie-
żą. Praca społeczna, całkowicie bezintere-
sowna. Jemu właśnie najbardziej zależało 
na tym, żeby dzieci i młodzież, zrzeszona 
w Szydłowskim Towarzystwie Strzeleckim 
wyrosła na prawych, porządnych ludzi. 
I do wielu tych młodych osób docierał: 
przykładami, perswazją, przyjacielskim, oj-
cowskim podejściem. To niejednokrotnie 
pod Jego wpływem bardziej przykładali 
się do nauki, szli do szkół, żeby nauczyć się 
zawodu, a kilku jego wychowanków zwią-
zało swoje życie zawodowe z mundurem. 
Za to Panie Komendancie z całego serca Ci 
dziękujemy! W imieniu samorządu Miasta 
i Gminy Szydłów pragnę Rodzinie Zmarłe-
go złożyć wyrazy głębokiego współczucia. 
Śp. Marian Lesiak pozostanie na zawsze w 
naszej wdzięcznej pamięci”.

W imieniu władz powiatu 
staszowskiego przemawiał były starosta, 
obecnie radny powiatu Andrzej Kruzel, 
który powiedział, m.in. ,,Wraz ze swoimi 
strzelcami komendant Marian Lesiak był 
nieocenionym partnerem w realizacji 
szeregu projektów edukacyjnych, któ-
re swoim zasięgiem wykraczały daleko 
poza gminę Szydłów i powiat staszow-

ski, docierając nawet do innych krajów z 
nami współpracujących, m.in. na daleką 
Ukrainę czy do Kongresu Polonii w Szwe-
cji. Zawsze miał swoje, głęboko przemy-
ślane zdanie, którego potrafił bronić, 
będąc jednocześnie otwartym na argu-
menty innych i zdolny do kompromisu, 
nie szukając w żadnej sprawie swojego 
interesu i korzyści. Ze wzruszeniem ob-
serwuję obecność w dniu dzisiejszym 
podopiecznych komendanta Mariana 
Lesiaka, byłych szydłowskich strzelców 
z różnych roczników, którzy jak wiem 
chętnie odwiedzali swojego komendan-
ta, niektórzy już z własnymi pociechami, 
co jest najlepszym świadectwem jakie 
można wystawić śp. Marianowi za jego 
działalność na rzecz patriotycznego wy-

chowania najmłodszego pokolenia na-
szego kraju”.

W pogrzebie uczestniczyła także dele-
gacja Związku Strzeleckiego ,,Strzelec” Rze-
czypospolitej Polskiej z Wągrowca w woje-
wództwie Wielkopolskim, na czele z ko-
mendantem marszałkiem ZS Stanisławem 
Chomką, który przypomniał wieloletnią 
współpracę z Szydłowskim Towarzystwem 
Strzeleckim i wspólnie zrealizowane inicja-
tywy patriotyczne. Przy dźwiękach muzyki 
do pieśni ,,Śpij kolego w ciemnym grobie”, 
zagranej na trąbce przez byłego muzyka 
Filharmonii Świętokrzyskiej Adama Klusz-
czyńskiego, na grobie złożono kwiaty i po-
kłonami sztandarów oddano ostatni hołd 
zmarłemu Komendantowi.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Pożegnaliśmy śp. Annę Andrzejczuk
Pogrzeb odbył się w środę  

8 grudnia br. Mszę świętą żałobną w 
Sanktuarium św. Jana Pawła II kon-
celebrowało 3 kapłanów: nauczyciel 
religii w Zespole Szkół Ekonomicz-
nych w Staszowie ks. Karol Klecha 
oraz byli nauczyciele religii w ZSE: 
ks. Artur Burdzy i ks. Łukasz Chmiel, 
który także wygłosił homilię.

Śp. Annę Andrzejczuk w imieniu 
grona pedagogicznego, pracowni-
ków i uczniów pożegnał dyrektor 
Jan Ungeheuer, przypominając całą 
drogę pracy nauczycielskiej zmarłej, 
niezwykle zasłużonej nauczycielki, jej 
uzdolnienia artystyczne i pasje, a tak-
że pełne troski podejście do uczniów, 
szczególnie tych, którzy potrzebowali 
dodatkowej opieki.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Sprawujący liturgię mszy świętej, od lewej: ks. Artur Burdzy, ks. Karol Klecha i ks. Łukasz Chmiel, który wygłosił 
homilię.

W imieniu grona pedagogicznego, pracowników 
i uczniów, śp. Annę Andrzejczuk pożegnał 

dyrektor Jan Ungeheuer.

Śp. Anna, jak również śp. komendant Marian Lesiak, 
byli dla nas niezastąpionymi partnerami w realizacji pro-
jektów edukacyjnych, jakie od 18 lat, praktycznie każdego 
roku realizowaliśmy wspólnie z ukraińskimi partnerami. 
Śp. Ania, dzięki biegłej znajomości języka rosyjskiego i ła-
twości w nawiązywaniu kontaktów, zarówno z dorosłymi, 
jak też z dziećmi i młodzieżą, ma w tym wieloletnim dziele 
swój bardzo znaczący udział. 

Podobnie komendant Szydłowskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego starszy inspektor Związku Strzeleckiego Ma-
rian Lesiak, każdego roku wraz ze swoimi podkomendnymi 

włączał się w realizację wszystkich staszowsko-ukraińskich 
inicjatyw. Bardzo ceniliśmy sobie możliwość korzystania 
ze strzelnicy i wyposażenia wojskowego Szydłowskiego 
Towarzystwa Strzeleckiego tj. mundurów i broni, co szcze-
gólnie było przydatne przy realizacji projektów o tematyce 
wojennej.

Droga Aniu, Drogi Komendancie, we wdzięcznej pa-
mięci zachowamy to, co dla nas, a przede wszystkim dla 
setek uczniów z obydwu krajów zrobiliście przez te ostat-
nie lata.

Przyjaciele ze starostwa staszowskiego

Ostatnie zdjęcie z października 2019 roku z projektu pt. ,,Zasłużeni dla Polski” dofinansowanego z Programu ,,Niepodległa”. Projekt miał być dokończony 
w Winnicy na Ukrainie w roku 2020, w czym przeszkodziła pandemia Covid-19. W środku śp. Anna Andrzejczuk, poniżej śp. komendant Marian Lesiak.

Sztandar Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie przepasany kirem. Śp. Anna Andrzejczuk spoczęła na cmentarzu parafialnym w Wiązownicy.
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Taki tytuł nosił benefis Gustawa 
Kozłowskiego, jaki odbył się w sobotę 
20 listopada br., w sieleckim ,,Zakątku 
Świętokrzyskim”. Podczas tego wyda-
rzenia opowiedziano i podsumowano 
65-letni okres działalności Szanowne-
go Benefisanta, zarówno zawodowej, 
jak też pedagogicznej i artystycznej. 

Spotkanie zgromadziło ponad 200 
gości, wśród których byli przedstawicie-
le: władz samorządowych, duchowień-
stwa, dyrekcji placówek kulturalnych, 
zespołów folklorystycznych i chórów. 
Szczególnie ciepło zostali powitani byli 
uczniowie Gustawa Kozłowskiego, któ-
rzy w trakcie koncertu uczcili dawnego 
nauczyciela swoimi występami. 

Gustaw Kozłowski urodził się tuż 
przed wybuchem II wojny światowej, w 
sierpniu 1939 roku, obdarowany talen-
tem muzycznym, systematycznie zdoby-
wał i udoskonalał swoje wykształcenie, 
stając się zarówno cenionym organistą 
w 6 parafiach jak i pedagogiem oraz za-
łożycielem i prowadzącym różne zespo-
ły artystyczne. Zaproszeni goście w skła-
danych podziękowaniach przypominali 
długą i nacechowaną sukcesami drogę 
zawodowo-artystyczną solenizanta. Jed-

Benefis prowadziła nauczycielka ZPO w Sichowie Dużym, wieloletnia 
współpracownica państwa Kozłowskich Lidia Albiniak.

Duet akordeonowy Dorota Karasińska-Kozłowska  
i Gustaw Kozłowski.

W programie benefisu znalazły się występy chórów i zespołów prowadzonych przez państwa 
Kozłowskich.  Śpiewają ,,Wesołe nutki” z Sichowa Dużego.

Wśród zaproszonych gości byli, m.in. przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gmin, dyrektorzy placówek artystycznych i działacze stowarzyszeń.

,,Muzyka Twoje imię ma”
nym z nich był starosta 
staszowski Józef Żół-
ciak, który wraz z kwia-
tami wręczył pamiątko-
wy grawerton, w któ-
rym czytamy, m.in.: ,,W 
imieniu Rady i Zarządu 
Powiatu w Staszowie, 
serdecznie gratuluje-
my wspaniałego Jubi-
leuszu 65-lecia pracy 
artystycznej, w różnych 
ośrodkach i miejsco-
wościach ziemi święto-
krzyskiej.  Jesteśmy, tak-
że pełni uznania i po-
dziwu dla 60 lat pracy 
organisty, począwszy 
od 1958 roku i parafii w 
Modliborzycach, aż do 
przejścia na emeryturę 
w 2018 roku i zakoń-
czenia pracy w parafii 
Zofiówka. Na szczególne uznanie zasłu-
guje fakt, że pracując w poszczególnych 
parafiach, nieprzerwanie zakładał Pan i 

prowadził zespoły taneczne, śpiewacze i 
folklorystyczne, tym samym szerząc kul-
turę na terenach wiejskich i zachowując 
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Chór ,,Sichowianie”.

Obraz swojego autorstwa podarowała staszowska artystka Jadwiga Kotlarz, 
z lewej współprowadząca program Jadwiga Szyszka.

Życzenia i gratulacje Gustawowi Kozłowskiemu składa starosta staszowski  
Józef Żółciak.

Składający życzenia otrzymali pamiątkowe grawertony wręczone przez  
dyr. Dorotę Karasińską-Kozłowską.

Strażacki grawerton podarował przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie, 
zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach  

st. bryg. Grzegorz Rajca.

Kwiaty dla małżonki Doroty Karasińskiej-Kozłowskiej.

od zapomnienia wielowiekowy dorobek 
artystyczny oraz zwyczaje naszych przod-
ków. Nieocenioną wartością w Pańskim 
dorobku, jest także wykształcenie rzeszy 
muzyków, instruktorów artystycznych i 
nauczycieli, którzy w swojej działalności 
kontynuują Pańskie szlachetne dzieło. We 
wdzięcznej pamięci zachowamy również 
naszą 20-letnią współpracę z Panem, Ze-
społem Sichowianie i Kapelą Nadwiślań-
ską, kiedy tak wspaniale reprezentowa-
liście ziemię staszowską na dożynkach 
powiatowych i wojewódzkich. Serdecz-
nie życzymy długich lat w zdrowiu, wielu 
nowych pomysłów i inspiracji artystycz-
nych, a także wszelkiego dobra w życiu 
osobistym”. 

W benefisie Gustawa Kozłowskiego 
udział wzięły także zaprzyjaźnione ze-

społy folklorystyczne z terenu okolicz-
nych powiatów, dzięki czemu spotkanie, 
po zakończeniu jego oficjalnej części, 
przerodziło się w koncert pieśni i muzyki 

ludowej, czym dodatkowo podkreślono 
dorobek artystyczny głównego bohate-
ra sobotniego spotkania.

Tekst i foto: Jan Mazanka



38 POWIAT STASZOWSKI - nr 85 - grudzień 2021 r.

Kolejne sukcesy KLEKSÓW

Sukcesy w Libercu

Formacja KLEKSIKI i Formacja KLEKS, złote medalistki ze swoją choreograf Małgorzatą Szmyrgałą.

KLEKS - IN THE POWER OF THE RING. 

W dniu 4 listopada br., w Białych 
Błotach k/Bydgoszczy formacje ta-
neczne KLEKS i KLEKSIKI ze Staszowa 
wzięły udział w Mistrzostwach Polski 
WORLD ARTISTIC DANCE FEDERA-
TION.

Powrót na scenę po prawie dwóch la-
tach posuchy turniejowej był dla wszyst-
kich tancerzy ogromnym przeżyciem, 
tym bardziej że najmłodsza formacja na 
turnieju rangi mistrzowskiej występowa-
ła po raz pierwszy. Ciężka praca na tre-
ningach jak zwykle się opłaciła i udział 
w tegorocznych Mistrzostwach Polski 
przyniósł nam dwa złote medale i jeden 
srebrny.

ZŁOTY MEDAL - TYTUŁ MISTRZA 
POLSKI  w kat. Artistic Dance Show large 
team mix age zdobyła formacja KLEKS 
w składzie:  Marta Nieckarz, Julia Stem-
borowska, Karolina Zalińska, Julia Maru-
szak, Weronika Bilska, Emilia Krawiecka, 

Julia Gąszczyk, Aleksandra Głodowska, 
Maja Maruszewska, Natalia Mazanka, 
Julia Piwowarczyk, Wiktoria Czerwiec, 
Wiktoria Golonka, Julia Brzyszcz, Julia 
Kolankowska.

ZŁOTY MEDAL - TYTUŁ MISTRZA POL-
SKI  w kat. Artistic Dance Show showca-
ses juveniles zdobyła formacja KLEKSIKI 
w składzie:  Zuzanna Jońca, Lena Pokora, 
Michalina Szczepańska, Roksana Kuzon, 
Magdalena Małas, Nina Wójtowicz, San-
dra Majczak, Julia Makówka, Marysia So-
bieniak, Natalia Myśliwiec, Alicja Tymiń-
ska, Patrycja Guła, Julia Grabka, Martyna 
Kaczmarska, Jakub Kasperek, Hanna Bąk, 
Wanessa Bystrzanowska, Hanna Pitek, 
Milena Zielińska, Izabela Cesarz, Oliwia 
Kosowicz, Anna Mazanka, Pola Skrobacz, 

Nelia Golba.
SREBRNY MEDAL - TYTUŁ WICEMI-

STRZA POLSKI w kat. Artistic Dance 
Show showcases mix age zdobyła for-
macja KLEKS w składzie:  Marta Nieckarz, 
Julia Stemborowska, Karolina Zalińska, 
Julia Maruszak, Weronika Bilska, Emilia 
Krawiecka, Julia Gąszczyk, Aleksandra 
Głodowska, Maja Maruszewska, Nata-
lia Mazanka, Julia Piwowarczyk, Wik-
toria Czerwiec, Wiktoria Golonka, Julia 
Brzyszcz, Julia Kolankowska, Patrycja Ka-
mińska, Karolina Wierzbicka.

Wszystkim tancerzom składamy gra-
tulacje za zaangażowanie w treningach 
oraz osiągnięte wyniki i życzymy dal-
szych sukcesów.

Tekst i foto: Formacja KLEKS

W dniach 9 - 11 grudnia br., formacja 
taneczna KLEKS ze Stowarzyszenia Przy-
jaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w 
Staszowie, brała udział w Mistrzostwach 
Świata WORLD ARTISTIC DANCE FEDE-
RATION, które odbywały się w Czechach, 
w miejscowości Liberec. 

Mistrzostwa odbywały się w reżimie 
sanitarnym, w związku z tym formację 
KLEKS reprezentowały tylko tancerki 
zaszczepione dwoma dawkami, czyli po-
siadające unijny certyfikat COVID.

W mistrzostwach startowali tancerze 
z takich krajów jak:  Polska, Belgia, Węgry, 
Słowacja, Austria, Niemcy, Grecja, Rosja, 
Ukraina, Finlandia, Francja, Szwecja, Li-
twa,  Białoruś i Czechy. Nasza formacja w 
składzie: Marta Nieckarz, Julia Stembo-
rowska, Karolina Zalińska, Weronika Bil-
ska, Julia Gąszczyk, Maja Maruszewska, 
Julia Piwowarczyk, Wiktoria Golonka, Ju-
lia Brzyszcz, Patrycja Kamińska, Karolina 
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Sukcesy tancerzy ze Szkoły Tańca ENIGMA

Był także czas na zwiedzanie.

ENIGMA z medalami.

Wierzbicka, wytańczyła trzy złote meda-
le i jeden srebrny, tym samym przywieź-
liśmy do Staszowa trzy tytuły Mistrzów 
Świata i jeden tytuł Wicemistrza Świata 
WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION.

Serdeczne podziękowania za pomoc 
w organizacji wyjazdu do Czech przeka-
zujemy staroście staszowskiemu Józefo-
wi Żółciakowi oraz burmistrzowi miasta 
i gminy Staszów Leszkowi Kopciowi. To 
w dużej mierze dzięki Panów pomocy 
Kleksy mogły uczestniczyć w tak spekta-
kularnym wydarzeniu.

Tekst i foto: Zespoły Artystyczne KLEKS KLEKS z medalami i dyplomami.

KLEKS - Sculptures – w czasie dekoracji. KLEKS - Sculptures.

W dniu 4 listopada br., w Białych 
Błotach formacje taneczne Enigma II i 
Enigma III ze Staszowa wzięły udział w 
Mistrzostwach Polski WORLD ARTISTIC 
DANCE FEDERATION. Enigma II zdobyła 
SREBRNY MEDAL – w kategorii Artistic 
Dance Show large team mix age w skła-
dzie: Patrycja Miętka, Patrycja Chmie-
lewska, Oliwia Barabasz, Maria Ptak, 
Oliwia Łokieć, Weronika Kozieł, Alek-
sandra Jakubik, Wiktoria Tomtas, Wik-
toria Bugaj, Nikola Maliszewska, Rajan 
Rogala, Antonina Nowak. Aleksandra 
Dul

Enigma II zdobyła CZWARTE MIEJSCE 
w kategorii Artistic Dance Show Small 
Team Juniors w składzie: Maria Ptak Patry-
cja Chmielewska, Oliwia Barabasz, Patrycja 
Miętka, Weronika Kozieł, Aleksandra Jaku-
bik

Enigma III otrzymała SREBRNY MEDAL 
w kategorii Artistic 
Dance Show Large 
Team Juveniles w 
składzie: Nadia Hu-
dek, Nadia Balawen-
der, Gabriela Legiec-
ka, Gabriela Wielgus, 
Zuzanna Pulkowska, 
Zuzanna Jaskuła, 
Lena Szymańska, Kin-
ga Wątroba, Nikola 
Figacz, Julia Brzyszcz, 
Karolina Brocka.

Enigma III ZŁOTY 

MEDAL w kategorii Artistic Dance Show 
Small Team Juveniles  w składzie: Lena Szy-
mańska, Gabriela Legiecka, Gabriela Wiel-
gus, Zuzanna Pulkowska, Kinga Wątroba.

Nasi utalentowani tancerze zajęli rów-
nież miejsca w kategoriach solo: 1. Ma-
ria Ptak – ZŁOTY MEDAL – Artistic Dance 

Show Solo Juniors, Maria Ptak – SREBRNY 
MEDAL – Contemporary Ballet Solo, 2. Pa-
trycja Chmielewska – piąte miejsce – Con-
temporary Ballet Solo, 3. Antonina Nowak 
– szóste miejsce – Contemporary Ballet 
Solo.

Tekst i foto: arch. Szkoły Tańca ENIGMA
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Przed obeliskiem upamiętniającym pomordowanych modlitwę odmówili ks. Grzegorz Jeż  
oraz ks. dr Michał Łukasik.

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie kwiaty przed tablicą złożyła 
członkini Zarządu Powiatu Krystyna Semrau.

Za udział w uroczystości wszystkim obecnym podziękowała Alicja Słomińska, 
córka zamordowanego Jana Kozioła.

Po złożeniu kwiatów, przy obelisku staszowscy harcerze.

W niedzielę 24 października br., 
w 78. rocznicę zamordowania przez 
Niemców trzech żołnierzy Armii Kra-
jowej, w kaplicy pw. Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w Sielcu, we wspól-
nej modlitwie uczestniczyli przed-
stawiciele: rodzin zamordowanych, 
władz samorządowych, harcerzy i 
okolicznych mieszkańców. 

W ten sposób uczczono zamordo-
wanych przez żandarmów niemieckich 
żołnierzy AK: Jana Kozioła, Stanisława 
Nowaka i Franciszka Kalicińskiego. Mszę 
świętą w intencji pomordowanych odpra-
wił proboszcz parafii pw. św. Barbary w 
Staszowie ks. Grzegorz Jeż, który w wygło-
szonej homilii wyraził szacunek i uznanie 
dla bohaterów walczących za wolną oj-

czyznę. Po zakończeniu 
mszy świętej proboszcz 
parafii w Koniemłotach 
ks. dr Michał Łukasik za-
prosił do złożenia kwia-
tów przy pamiątkowej 
tablicy znajdującej się 
przed sielecką kaplicą. 
Tablica na obelisku zosta-
ła wmurowana w 2019 
roku. Powiat staszowski 
w czasie niedzielnych 
uroczystości reprezento-
wała członkini Zarządu 
Powiatu Krystyna Sem-
rau, a władze miasta i 
gminy Staszów sekre-
tarz Sławomir Mikula. W 
imieniu członków rodzin, 
wszystkim obecnym na 
uroczystości, podzięko-
wała Alicja Słomińska, 
córka zamordowanego 
Jana Kozioła. 

Tekst i foto: 
Paulina Majczak

W hołdzie pomordowanym patriotom
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Oddziały dwujęzyczne w staszowskim LO
W roku szkolnym 2021/2022 w 

Liceum Ogólnokształcącym im. ks. 
kard. Stefana Wyszyńskiego powstała 
pierwsza w powiecie staszowskim kla-
sa dwujęzyczna składająca się z dwóch 
profili: biologiczno-chemicznego z 
rozszerzonym programem chemii i 
matematyki oraz humanistycznego 
z rozszerzonym programem historii i 
wiedzy o społeczeństwie. W obu pro-
filach odbywa się intensywna nauka 
języka angielskiego w wymiarze 6 go-
dzin tygodniowo.

Nauczanie dwujęzyczne polega na 
równoległym nauczaniu wybranych 
przedmiotów w języku polskim oraz w 
języku angielskim. Uczniowie, którzy 
zdecydowali się na naukę w tym oddzia-
le, będą bardziej kreatywni i mają więk-
szą szansę w przyszłości na rynku pracy. 
Mogą zdawać maturę dwujęzyczną, któ-
ra otwiera drzwi do najlepszych uczelni 
w kraju i za granicą. Wolę nauki zadekla-
rowało 15 uczniów w klasie biologiczno-
-chemicznej oraz 10 w klasie humani-
stycznej. Decyzją Zarządu Powiatu został 
utworzony jeden oddział składający się z 
dwóch profili. Wraz z początkiem nowe-
go roku szkolnego dyrektor LO powołał 
zespół zadaniowy do spraw dwujęzycz-
ności oraz koordynatora zespołu. Lekcje 
w klasie dwujęzycznej prowadzone są 
metodą CLIL - Content and Language 
Integrated Learning – pozwalającą na 
zintegrowane kształcenie przedmioto-
wo-językowe oparte na jednoczesnym 
przekazywaniu treści z dziedziny na-
uczanych przedmiotów i elementów ję-
zyka obcego. 

W ramach umowy patronackiej, za-
wartej ze Staropolską Szkołą Wyższą w 
Kielcach, uczniowie będą uczestniczyć 
w wykładach naukowych w języku an-
gielskim z ekspertami zagranicznymi 
i pracodawcami. Szkoła będzie także 
współpracować z uczelnią w zakresie 
projektów edukacyjnych krajowych 
oraz zagranicznych. Współpracuje rów-
nież z Konsulatem Generalnym USA 
w Krakowie przy realizacji innowacji 
pedagogicznej – ,,Świat dziennikar-
stwa”. Oddział biologiczno-chemiczny  
współpracuje z Instytutem Biologii UJK 
w Kielcach. Realizuje zajęcia terenowe 
w formie warsztatów w obecności na-
uczyciela języka angielskiego. Szkoła 
przystąpi do projektu ERASMUS plus 
oraz Global Scholaris. Chce jednoczyć 
się z rówieśnikami z całego świata, wy-

mieniając poglądy, wiedzę i doświad-
czenie. 

W dniu 6 października br., w kielec-
kim Centrum Geoedukacji, odbył się II 
Świętokrzyski Kongres Dwujęzyczno-
ści, którego głównymi organizatorami 
byli: Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, Kuratorium 
Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzy-
skie Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli. Powiat staszowski reprezentował 
starosta staszowski Józef Żółciak oraz 
dyrektor LO Anna Karasińska. Obecni 
byli nauczyciele staszowskiego liceum: 
Agnieszka Kwiecień, Paulina Mielnik i 
Jacek Blicharz. W programie kongresu 

znalazły się wykłady, prelekcje i panele 
eksperckie. Omawiano zagadnienia do-
tyczące: powszechnej idei dwujęzycz-
ności, stanu prawnego i faktycznego 
edukacji dwujęzycznej, Programu Futu-
re Leaders Exchange (FLEX) oraz CLIL, 
a także coraz częściej wprowadzanej w 
przedszkolu dwujęzyczności związanej 
z projektem ,,Świętokrzyskie Dwuję-
zyczne Przedszkolaki”. Podczas kongresu 
przekazano podziękowania dla starosty 
staszowskiego Józefa Żółciaka i Anny 
Karasińskiej dyrektor staszowskiego LO 
za wprowadzenie nauczania dwujęzycz-
nego.

Tekst: Paulina Mielnik
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Masz pomysł na rozpoczęcie swo-
jej działalności gospodarczej? Poszu-
kujesz pomocy finansowej? Chcesz 
rozwinąć swoją firmę, brakuje Ci środ-
ków? Myślisz o wprowadzeniu nowych 
produktów i usług? – skorzystaj z ofer-
ty Banku Gospodarstwa Krajowego.

W dniu 27 października br. w staro-
stwie staszowskim odbyło się spotkanie 
poświęcone omówieniu zasad udzielania 
przez Bank Gospodarki Krajowej poży-
czek na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej oraz pożyczek dla MŚP, udziela-
nych na warunkach znacznie korzystniej-
szych niż rynkowe. 

W ofercie BGK znalazły się:
• mikropożyczki na rozpoczęcie dzia-

łalności gospodarczej udzielane do wy-
sokości 100 tys. zł, oprocentowane od 
0,15%, okres spłaty do 7 lat, karencja w 
spłacie do 6 miesięcy, 

• pożyczka na rozwój turystyki udzie-
lana do wysokości 500 tys. zł, oprocento-
wanie 0%, okres spłaty 7 lat, karencja w 
spłacie do 12 miesięcy, 

• pożyczka dla MŚP udzielana do wy-
sokości 1 mln zł, oprocentowanie 0%, 
okres spłaty 6 lat, karencja w spłacie do 
12 miesięcy. 

W pierwszej części spotkania, które 
prowadził specjalista z Departamentu 
Instrumentów Finansowych BGK Andrzej 

W czasie otwarcia Centrum Informacji Turystycznej w Staszowie, od lewej: burmistrz Leszek Kopeć, dyrektor 
biura LGD ,,Białe Ługi” Witold Kowal, zastępca burmistrza dr Ewa Kondek i prezes Zarządu ROT Marcin Piętak.

W czasie prezentacji oferty BGK, od lewej: wicestarosta staszowski Leszek Guzal, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Staszowie i specjalista z Departamentu Instrumentów Finansowych BGK Andrzej Hlawacik.

Oferta BGK dla przedsiębiorców

Otwarto Centrum Informacji

Hlawacik, omówiono możliwości skorzy-
stania z pożyczek unijnych z podaniem 
wydatków, jakie mogą być sfinansowane 
otrzymanymi środkami, m.in. na: zakup 
maszyn, towarów i urządzeń, adaptację 
pomieszczeń, reklamę i obsługę księgo-
wą.

Druga część miała charakter warszta-
towy i dotyczyła zasad wypełniania wnio-
sków oraz przedłożenia niezbędnych za-
łączników. 

Z pożyczek mogą skorzystać oso-
by niepracujące, w wieku 30 lat i więcej, 

zamierzające rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej na terenie wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Główne 
zalety oferty BGK to: brak wymaganego 
wkładu własnego, łatwy dostęp do finan-
sowania, stałe atrakcyjne oprocentowa-
nie, szybkie i proste procedury, finanso-
wanie Start-upów, brak opłat i prowizji za 
udzielenie i obsługę pożyczek, elastyczne 
formy zabezpieczeń oraz krótki okres uru-
chamiania środków. Więcej informacji na: 
pozyczkiunijne.bgk.pl.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W sobotę, 27 listopada br., oficjal-
nie otwarto Centrum Informacji Tury-
stycznej w Staszowie, które mieści się 
w staszowskim Ratuszu, w pomiesz-
czeniach dawnej biblioteki miejskiej. 

Otwarcie Centrum poprzedziło spo-
tkanie przy głazie narzutowym znajdują-
cym się przy wejściu do Parku Miejskiego 
im. Górników Siarkowych, co związane 
było z otwarciem ścieżki przyrodniczej, 
na której znajduje się kilka różnego ro-
dzaju atrakcji przyrodniczych.

W otwarciu Centrum Informacji Tu-
rystycznej uczestniczyli, m.in. prezes 
Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Województwa Świętokrzyskiego Marcin 
Piętak, burmistrz miasta i gminy Staszów 
Leszek Kopeć, zastępca burmistrza dr 
Ewa Kondek, członkini Zarządu Powiatu 
Staszowskiego Krystyna Semrau i dyrek-
tor biura Lokalnej Grupy Działania ,,Białe 
Ługi” Witold Kowal.

Centrum będzie czynne codziennie 
w dni robocze, natomiast w sezonie tu-
rystycznym przez wszystkie dni w tygo-
dniu. Finansowego wsparcia na pokrycie 
części kosztów związanych z organizacją 
i powołaniem Centrum udzieliła LGD 
,,Białe Ługi”.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Uprzejmie informujemy, że Rada Powiatu w Staszowie na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2021 roku, przyjęła uchwałę 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w 2022 roku.  

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu  staszowskiego w 2022 r. 
Lp. Nazwa podmiotu Adres Nr telefonu Godziny pracy 

1 „APTEKA SPOŁECZNA”  NOWA FARMACJA Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 22, 28 – 200 Staszów tel. 15 831 00 53 Pon. – Pt. 730 - 2000 Sob. 800 - 1600 
2. APTEKA mgr farm. Tomasz  Kasperkiewicz ul. Jana Pawła II 23 28 – 200 Staszów tel. 15 864 63 00 Pon.-Pt.730-1900  Sob.730-1400 
3. APTEKA mgr farm. Danuta Kiełtucka ul. Jana Pawła II 10 28 – 200 Staszów tel. 15 864 22 52 Pon. –Pt.730-2100  Sob.-730-1800 
4. APTEKA „ZDROWIE” Jakub Maj ul. Opatowska 10 28 – 200 Staszów tel. 15 864 28 25 Pon. –Pt. 730-1800  Sob. 730 - 1400 

5. APTEKA  mgr farm. Tomasz  Kasperkiewicz ul. Rynek 30, 28 – 200 Staszów tel. 15 864 23 00 Pon. – Pt. . 730-1800 Sob. . 800-1400

6. APTEKA „ESKULAP” G. Czarnecki Sp. z o. o. ul.11-go Listopada 119, 28 – 200 Staszów tel. 500  146  865 Pon.–Pt.700-1900  Sob. . 800-1500

7. APTEKA „PROLEK” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 62 28 – 200 Staszów tel. 15 813 03 33 Pon.-Pt. 800-2000  Sob.800-2000 
Nd handl. 900-1800

8. APTEKA „ARTFARM”  Sp. z o.o. ul. Krakowska 49, 28 – 200 Staszów tel. 15 861 29 04 
608 424 436

Pon.-Pt. 800-2000  Sob.800-2000 
Nd handl.900-1800 

9. APTEKA „RODZINNA”  AMBER II Sp. z o.o. ul. Rynek 1, 28 – 200 Staszów tel. 15 864 24 09 Pon. –Pt.730 - 2000 Sob. . 800-1800 
10. APTEKA  „OSOBISTA” Anna Krzystek -Pożoga ul. Krakowska 14, 28 – 200 Staszów tel. 15 856 67 25 Pon.–Pt.730-2000 Sob. 7 30-1500 

11. APTEKA INNOMED Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 76a, 28 – 200 Staszów tel. 15 832 07 84 Pon. - Pt. 700 – 2100 Sob. – Nd. 800 - 2000 
12. APTEKA mgr farm. Tomasz  Kasperkiewicz ul. Konstytucji 3 Maja 10 C, 

28-200 Staszów 
tel. 15 864 48 28 Pon. –Pt. . 800-2300 Sob. 800 - 2000 

13. APTEKA APFARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Kościuszki 41 28-230 Połaniec tel. 15 865 22 07 Pon.-Pt.. 800-2000  Sob. . 800-2000

Nd. handl. 800-2000

14. 
 

Apteka „ESKULAP” G. 
Czarnecki Sp. z o.o. 

ul. Krakowska 3A  
28 – 230 Połaniec 

tel. 15 864 79 07 Pon.-Pt. 800-2000  
Sob. 800-1500 

15. APTEKA  mgr farm. Ryszarda Szerłomska ul. Żapniowska 2 
28 – 230 Połaniec 

tel. 15 865 00 41 Pon. –Pt.800- 1900  
Sob.- 800-1300 

16. APTEKA  mgr farm. Jadwiga Ostafin Zawada 24  
28 – 230 Połaniec 

tel. 15 865 63 97 Pon. –Pt. 700-1800 

17. APTEKA ARTFARM PROLEK  Sp. z o.o. Sp. Jawna ul. Czarnieckiego 1/1 28 – 230 Połaniec tel. 865 55 15 Pon. –Pt. 8oo-2230  Sob. 800-2000 
Nd. 9 00-1800

18. APTEKA Firma Handlowa  „ARNIKA” 
mgr Beata Stępień Sp. Jawna 

Rynek 13 28 – 221 Osiek tel.  811 13 38 Pon. – Pt.  730-1900 Sob. 800-1400 

19. APTEKA Magdalena Bień - Zaroda Wolności 18A 28 – 221 Osiek tel. 15 307 02 44 Pon. – Pt.  . 730-1800 Sob. 730   - 1400 

20. APTEKA  mgr farm. Danuta Okarska ul. Kościelna 8/1 28 – 236 Rytwiany tel. 15 864 75 93 Pon. –Pt. 800-1800 Sob. 800-1200 
21. APTEKA  mgr farm. Danuta Okarska ul. Rynek 17 28 – 210 Bogoria tel. 15 814 29 18 Pon. –Pt. 730-1900 Sob. 800-1500 
22. APTEKA  mgr farm. Danuta Okarska ul. Jędrusiów  3, 28 – 210 Bogoria tel. 15 867 40 12 Pon.–Pt. 800-1800 Sob. 800-1300 
23. APTEKA Magdalena Bień -Zaroda ul. Rynek 34, 28 – 210 Bogoria tel.  15 300 04 32 Pon.–Pt. 730-2000 Sob. 730-1600 
24. APTEKA Danuta Biegacz Sp. Jawna ul. Rynek 11, 28 – 220 Oleśnica tel. 41 354 51 31 Pon.–Pt. 700-1800 Sob. 700-1300 
25. APTEKA Małgorzata  Żurańska-Jurecka Oś. Łokietka 1, 28-225 Szydłów tel. 41 354 51 31 Pon.–Pt. 800-1800 Sob. . 800-1300

26. Apteka „Aloes” S.C. Mariusz i Marta Nowak Koniemłoty, ul. Staszowska 4 
28-200 Staszów 

tel. 15 864 38 61 Pon. – Pt. 800 - 1800 Sob.  . 800-1200

Rozkład pracy  aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w porze nocnej, 
niedziele, święta i dni  wolne od pracy w 2022 roku. 

1 APTEKA - STASZÓW ul. Krakowska 14 
„OSOBISTA” Anna Krzystek-Pożoga 

Od 27.12.2021
Do 02.01.2022

Od 21.03.2022
Do 27.03.2022

Od 13.06.2022
Do 19.06.2022

Od 05.09.2022
Do 11.09.2022

Od 28.11.2022
Do 04.12.2022

Godziny: 
Od 2100 do 800 

2 Apteka –STASZÓW  
ul. Konstytucji 3-Maja 10c 
mgr farm. Tomasz Kasperkiewicz 

Od 03.01.2022
Do 09.01.2022

Od 28.03.2022
Do 03.04.2022

Od 20.06.2022
Do 26.06.2022

Od 12.09.2022
Do 18.09.2022

Od 05.12.2022
Do 11.12.2022

Godziny: 
Od 2100 do 800 

3 APTEKA - STASZÓW 
ul. 11 Listopada 76a 
INNOMED Sp. z o.o. 

Od 10.01.2022
Do 16.01.2022

Od 04.04.2022
Do 10.04.2022

Od 27.06.2022
Do 03.07.2022

Od 19.09.2022
Do 25.09.2022

Od 12.12.2022
Do 18.12.2022

Godziny: 
od 2100 do 800 

4 APTEKA - STASZÓW 
ul. Jana Pawła II 22 
„APTEKA SPOŁECZNA” ,Nowa Farmacja Sp. z o.o. 

Od 17.01.2022
Do 23.01.2022

Od 11.04.2022
Do 17.04.2022

Od 04.07.2022
Do 10.07.2022

Od 26.09.2022
Do 02.10.2022

Od 19.12.2022
Do 25.12.2022

Godziny: 
od 2100 do 800 

5 APTEKA - STASZÓW 
ul. Opatowska 10 
„ZDROWIE” Jakub Maj 

Od 24.01.2022
Do 30.01.2022

Od 18.04.2022
Do 24.04.2022

Od 11.07.2022
Do 17.07.2022

Od 03.10.2022
Do 09.10.2022

Od 26.12.2022
Do 01.01.2023

Godziny: 
od 2100 do 800 

6 Apteka –STASZÓW  
ul. Konstytucji 3-Maja 10c 
mgr farm. Tomasz Kasperkiewicz 

Od 31.01.2022
Do 06.02.2022

Od 25.04.2022
Do 01.05.2022

Od 18.07.2022
Do 24.07.2022

Od 10.10.2022
Do 16.10.2022

Od 02.01.2023
Do 08.01.2023

Godziny: 
od 2100 do 800 

7 APTEKA  - STASZÓW 
 ul. A. Mickiewicza 62 „PROLEK” Sp. z o.o. 

Od 07.02.2022
Do 13.02.2022

Od 02.05.2022
Do 08.05.2022

Od 25.07.2022
Do 31.07.2022

Od 17.10.2022
Do 23.10.2022

Od 09.01.2023
Do 15.01.2023

Godziny: 
od 2100 do 800 

8 APTEKA – STASZÓW 
ul. Krakowska 49 „ARTFARM” Sp. z o.o. 

Od 14.02.2022
Do 20.02.2022

Od 09.05.2022
Do 15.05.2022

Od 01.08.2022
Do 07.08.2022

Od 24.10.2022
Do 30.10.2022

Od 16.01.2023
Do 22.01.2023

Godziny: 
od 2100 do 800 

9 APTEKA - STASZÓW 
Ul Jana Pawła II 10 „CODZIENNA” 
mgr farm. Danuta Kiełtucka 

Od 21.02.2022
Do 27.02.2022

Od 16.05.2022
Do 22.05.2022

Od 08.08.2022
Do 14.08.2022

Od 31.10.2022
Do 06.11.2022

Od 23.01.2023
Do 29.01.2023

Godziny: 
od 2100 do 800

10 Apteka –STASZÓW  
ul. Konstytucji 3-Maja 10c 
mgr farm. Tomasz Kasperkiewicz 

Od 28.02.2022
Do 06.03.2022

Od 23.05.2022
Do 29.05.2022

Od 15.08.2022
Do 21.08.2022

Od 07.11.2022
Do 13.11.2022

Od 30.01.2023
Do 05.02.2023

Godziny: 
od 2100 do 800  

11 APTEKA - STASZÓW 
ul. 11 Listopada 119 
„ESKULAP” G. Czarnecki Sp. z o.o. 

Od 07.03.2022
Do 13.03.2022

Od 30.05.2022
Do 05.06.2022

Od 22.08.2022
Do 28.08.2022

Od 14.11.2022
Do 20.11.2022

Od 06.02.2023
Do 12.02.2023

Godziny: 
od 2100 do 800

12 APTEKA - STASZÓW 
ul. Rynek 1 
„RODZINNA” AMBER II  Sp. z o.o. 

Od 14.03.2022
Do 20.03.2022

Od 06.06.2022
Do 12.06.2022

Od 29.08.2022
Do 04.09.2022

Od 21.11.2022
Do 27.11.2022

Od 13.02.2023
Do 19.02.2023

Godziny: 
od 2100 do 800 
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Mimo, że dzień św. Huberta przy-
pada 3 listopada, to myśliwi ziemi 
staszowskiej i tarnobrzeskiej swojego 
patrona uczcili w niedzielę 10 paź-
dziernika br. 

,,IV staszowskie spotkania z kulturą 
łowiecką” rozpoczęto o godz. 10:00 mszą 
świętą odprawioną w kościele pw. św. 
Barbary w Staszowie. Liturgii przewodni-
czył i homilię wygłosił duszpasterz świę-
tokrzyskich leśników oraz myśliwych ks. 
prałat Franciszek Berak.

Po zakończeniu mszy świętej myśli-
wi i zaproszeni goście przeszli na teren 
kompleksu rekreacyjno-sportowego 
,,Zalew nad Czarną”, gdzie część oficjal-
ną otworzył łowczy okręgowy Polskiego 
Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu 
Robert Bąk. Osobom zasłużonym we 
współpracy z PZŁ wręczono odznaczenia 
łowieckie i okolicznościowe statuetki. Na 
zakończenie części oficjalnej życzenia 
władzom Okręgowego Związku PZŁ w 
Tarnobrzegu oraz wszystkim kołom ło-
wieckim uczestniczącym w tegorocznej 
imprezie złożył starosta staszowski Józef 
Żółciak, podkreślając rolę i znaczenie 
myślistwa dla prowadzenia prawidło-
wej gospodarki łowieckiej, a także dla 
uzyskania równowagi gatunków wśród 
zwierzyny łownej, żyjącej w lasach i na 
naszych polach.

Jak co roku rozstrzygnięto konkur-
sy kulinarne na potrawy z dziczyzny, 
nie zabrakło także pokazów sokolni-
czych oraz psów myśliwskich. W czę-
ści artystycznej udział wzięli wspaniali 
wykonawcy: Zespół Sygnalistów Okrę-
gowego Związku Łowieckiego w Tarno-
brzegu ,,Raróg” oraz zespół muzyczny 
,,Master Bros” z solistami: tenorem Ma-
ciejem Gwizdałą i wirtuozem skrzypiec, 
kompozytorem i aranżerem Arturem 

Czwarty ,,Hubertus” za nami
Liturgii mszy świętej w kościele pw. św. Barbary w Staszowie, przewodniczył i homilię wygłosił 

duszpasterz świętokrzyskich leśników oraz myśliwych ks. prałat Franciszek Berak.

Poczty sztandarowe kół łowieckich w kościele św. Barbary w Staszowie.

W środku łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu Robert Bąk, który otworzył oficjalną część ,,Hubertusa”, przemawia starosta 
staszowski Józef Żółciak.

Banaszkiewiczem.
Stoiska edukacyjne, na których czę-

stowano potrawami z dziczyzny, wysta-
wiły Koła Myśliwskie: ,,Szarak” Bogoria, 
,,Odyniec” Kielce, ,,Knieja” Sichów, ,,Głu-
szec” Tarnobrzeg, ,,Dzik” Połaniec, ,,Bór” 
Rytwiany, ,,Cietrzew” Osiek i ,,Bażant” 
Łubnice. Dużą popularnością cieszyły 

się także potrawy i wypieki Kół Gospo-
dyń Wiejskich z terenu miasta i gminy 
Staszów. Liczne grono mieszkańców 
Staszowa i okolic, obecne na tegorocz-
nym ,,Hubertusie”, stanowi najlepszą 
rekomendację dla organizacji kolejnej 
takiej imprezy w roku przyszłym.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W sprawie ASF

Występuje Zespół Sygnalistów Okręgowego Związku Łowieckiego 
w Tarnobrzegu ,,Raróg”.

Jak co roku pokaz sokolników.

Trofea myśliwskie Koła Łowieckiego nr 2 ,,Odyniec” z Kielc podziwiają: starosta 
staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

w Staszowie Stanisław Batóg i członek Zarządu Powiatu Zbigniew Wiącek.

W czasie pokazu psów myśliwskich.

Liczne grono mieszkańców Staszowa i okolic w czasie tegorocznego ,,Hubertusa” stanowi najlepszą rekomendację dla organizacji kolejnej takiej imprezy w roku przyszłym.

Posiedzenie otworzył starosta staszowski Józef Żółciak, z lewej wicestarosta Leszek Guzal, z prawej powiatowy 
lekarz wet. w Staszowie Katarzyna Czech.

W czwartek, 14 października 
br., w Starostwie Powiatowym w 
Staszowie, odbyło się posiedzenie 
Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego poświęconego omó-
wieniu sytuacji pojawienia się w 
gminie Łubnice wirusa Afrykańskie-
go Pomoru Świń.

Informacja o tym problemie pojawi-
ła się tego samego dnia rano i jak wy-
nika z wypowiedzi świętokrzyskiego 
wojewódzkiego lekarza weterynarii, 
jest to pierwszy przypadek pojawienia 
się choroby w naszym województwie. 

W posiedzeniu, które otworzył szef 
Zespołu starosta staszowski Józef Żół-
ciak udział wzięli: powiatowy lekarz 
weterynarii w Staszowie Katarzyna 
Czech, wicestarosta Leszek Guzal, kie-
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rownik Powiatowego Biura ARiMR w 
Staszowie Jerzy Adamkiewicz, wójt 
gminy Łubnice Anna Grajko, burmistrz 
miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnow-
ski, burmistrz miasta i gminy Oleśnica 
Leszek Juda, a także przedstawiciele: 
Komendy Powiatowej PSP na czele z 
komendantem powiatowym st. bryg. 

Posiedzenie  Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyło się w starostwie staszowskim w czwartek 14 października br. w godzinach wieczornych.

W czasie rozpoczęcia spotkania, od lewej: wojewódzki lekarz weterynarii dr Bogdan Konopka, wójt gminy 
Łubnice Anna Grajko, starosta staszowski Józef Żółciak i zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału 

Regionalnego ARiMR Anna Paluch.

W spotkaniu udział wzięło ponad 100 producentów trzody chlewnej z gminy Łubnice. Z lewej: wojewódzki inspektor weterynaryjny z zespołu ds. bezpieczeństwa 
żywności oraz nadzoru farmaceutycznego lek. wet. Barbara Lech-Zych i zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Staszowie lek. wet. Michał Lech.

Rafałem Gajewiczem, Komendy Po-
wiatowej Policji na czele z zastępcą ko-
mendanta powiatowego kom. Jackiem 
Rozczypałą, Zarządu Dróg Powiato-
wych w Staszowie oraz Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzyso-
wego, a także Wydziału Komunikacji i 
Transportu w starostwie staszowskim. 

Powiatowy lekarz weterynarii w 
Staszowie Katarzyna Czech poinformo-
wała o aktualnej sytuacji i planach na 
najbliższe dni. Następne posiedzenie 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego, będzie zwołane niezwłocz-
nie w zależności od rozwoju sytuacji.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Podczas spotkania w dniu 28 paź-
dziernika br. z producentami trzody 
chlewnej w gminie Łubnice, omówio-
no problemy wynikające z pojawie-
niem się na terenie gminy ognisk wiru-
sa afrykańskiego pomoru świń. 

Spotkanie otworzyła i prowadziła 
wójt gminy Łubnice Anna Grajko. Aktu-
alną sytuację ocenili i odpowiadali na py-
tania rolników, m.in.: wojewódzki lekarz 
weterynarii dr Bogdan Konopka, woje-
wódzki inspektor weterynaryjny z ze-
społu ds. bezpieczeństwa żywności oraz 
nadzoru farmaceutycznego lek. wet. Bar-
bara Lech-Zych, zastępca powiatowego 
lekarza weterynarii w Staszowie lek. wet. 
Michał Lech, zastępca dyrektora Świę-
tokrzyskiego Oddziału Regionalnego 
ARiMR Anna Paluch, zastępca kierownika 
Biura Powiatowego ARiMR w Staszowie 
Anna Adamczyk oraz nadleśniczy Nadle-
śnictwa Staszów Adam Lubera.

Poruszano kwestie związane z dotrzy-
maniem norm przewidzianych dla dobro-
stanu zwierząt, co w sytuacji zahamowa-

nia sprzedaży jest bardzo trudne. Rolnicy 
apelowali o uproszczenie przepisów 
umożliwiających dokonywanie uboju go-
spodarczego, a także o bardziej konkretną 
pomoc państwa w złagodzeniu skutków 
narastającego w gospodarstwach kryzy-
su finansowego. Przedstawiono również 
najpilniejsze do realizacji działania, mają-
ce na celu zahamowanie rozprzestrzenia-
nia się ASF, czemu ma m.in. służyć budo-

wa około 13 – kilometrowego ogrodze-
nia, od Łubnic do Łoniowa wzdłuż drogi 
krajowej nr 79, zapobiegającego migracji 
zwierząt z terenów leśnych. Szczegóły 
budowy płotu przybliżył zebranym nad-
leśniczy Nadleśnictwa Staszów Adam Lu-
bera, powołując się na rozporządzenie nr 
8/2021 z dnia 8 października br. wydane 
przez wojewodę świętokrzyskiego.    

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Mikołajkowy Turniej
W hali Powiatowego Centrum 

Sportowego w Staszowie rozegrano 
Mikołajkowy Turniej rocznika 2012, 
zorganizowany przez Akademię Pił-
karską Pogoń Staszów. 

W turnieju wzięło udział sześć drużyn 
piłkarskich: Piłkarskie Nadzieje I oraz Pił-
karskie Nadzieje II z Mielca, Piast Osiek, 
ŁKS PROBUDEX Łagów, Baszta Rytwiany 
i Pogoń Staszów. Młodzi piłkarze mieli 

okazję sprawdzić swoje umiejętności. 
Za udział w turnieju wszyscy zawodni-
cy oraz trenerzy otrzymali dyplomy i 
medale, które wręczyli: radny Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego Paweł 

Krakowiak oraz wicestarosta Leszek Gu-
zal. Podczas turnieju nie prowadzono 
klasyfikacji punktowych. Przyznano na-
grody indywidualne dla najlepszych za-
wodników turnieju.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Turniej rozegrano na hali PCS w Staszowie.

Gratulacje dla drużyny Baszty Rytwiany. Drużyna Pogoni Staszów wraz z trenerem Jackiem Słomką.

Statuetkę od wicestarosty Leszka Guzala i radnego Sejmiku Pawła 
Krakowiaka odbiera wychowanek ŁKS PROBUDEX ŁAGÓW. 

Drużyny uczestniczące w turnieju.
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Nasi pływacy wicemistrzami województwa 2021! 

Pływacy z Centrum w Narodowej Akademii

W dniu 6 listopada br., na pływalni 
w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła 
się finałowa 6 runda Małej Święto-
krzyskiej Ligi Pływackiej. 

W zawodach wzięło udział 127. za-
wodników z 8 klubów z województwa 
świętokrzyskiego. Sekcja pływacka „Cen-
trum” Staszów, którą reprezentowało 21. 
zawodników,  w klasyfikacji generalnej 
zajęła drugie miejsce drużynowo w 2021 
roku. Gratulujemy wszystkim zawodni-
kom uzyskanych wyników, a trenerom 
Stowarzyszenia Centrum przygotowania 
pływaków do startu w całej Lidze Świę-
tokrzyskiej w okresie mijającego roku.

Tekst: Agata Borycka, Foto: Łukasz Łygan
Drugie miejsce pływaków „Centrum” Staszów w 
klasyfikacji generalnej Małej Świętokrzyskiej Ligi 

Pływackiej. 

Reprezentacja „Centrum” Staszów z pamiątkowym pucharem. Klasyfikacja drużynowa XX Świętokrzyskiej Małej Ligi Pływackiej 2021.

Grupa zaawansowana sekcji pływackiej STOWARZYSZENIA CENTRUM realizująca program Narodowej 
Akademii Pływania. 

Miło mam poinformować, że Funda-
cja Otylii Jędrzejczak stworzyła, z myślą 
o trenerach i instruktorach pływania, 
autorski program o nazwie Narodowa 
Akademia Pływania. 

Stowarzyszenie „Centrum” zostało za-
proszone do udziału w tym programie. 
Nasi pływacy z grupy zaawansowanej 
trenera Łukasza Łygana dzielnie realizują 
wszystkie wskazane zadania. Program ten 
ma za zadanie wesprzeć finansowo i me-
rytorycznie trenerów i instruktorów oraz, 
pod względem motywacyjnym i eduka-
cyjnym, uczestników zajęć sportowych. 

 Program Narodowej Akademii Pływa-
nia ma pomóc skupić się na pracy z mło-
dymi pływakami, docenić pracę trenerską 
w klubach sportowych, a pływaków zmo-
bilizować do większego zaangażowania 
podczas treningów. W 2021 roku program 
jest wdrażany pilotażowo, jest on reali-
zowany w formie zajęć na pływalni od 4 
października do 10 grudnia 2021 roku. 
Program przewidziany jest dla 100 grup z 

całej Polski, a grupa zaawansowana sekcji 
pływackiej STOWARZYSZENIA CENTRUM 
jest jedną z nich.

Narodowa Akademia Pływania to też 
fantastyczna przygoda dla uczestników 
zajęć. Dla nich także przygotowane są 



POWIAT STASZOWSKI - nr 85 - grudzień 2021 r. 49

VIII Mikołajkowy Turniej Pływacki

Podbijamy Berlin!

Dziewczęta z trenerem Łukaszem Łyganem. Chłopcy z trenerem Łukaszem Łyganem. 

Zawodnicy sekcji pływackich Centrum Staszów.

W Berlinie, Wiktoria Staneta - pierwsza z prawej w dolnym rzędzie.

W pierwszych dniach listopada br., 
w niemieckiej stolicy zakończył się sil-
nie obsadzony Międzynarodowy Turniej 
„Berliner” w zapasach kobiet z udziałem 
polskich reprezentantek. 

Podopieczne trenerów Marcina 
Marcinkiewicza i Kamila Skaskiewicza 
wywalczyły osiem medali i zdecydo-
wanie wygrały klasyfikację drużynową 
w kategorii juniorek. W reprezentacji 
Polski znalazła się zapaśniczka z „Cen-
trum” Staszów Wiktoria Staneta, która 
w kategorii wagowej 62 kilogramów 
wywalczyła 3 miejsce i brązowy medal. 
Wiktoria w Staszowie trenuje z Wiktorem 
Skrobaczem. 

 Info: Polski Związek Zapaśniczy, Stowa-
rzyszenie „Centrum” Staszów

W środę 8 grudnia br., na pływalni 
PCS w Staszowie odbył się Mikołajkowy 
Turniej Pływacki dla członków sekcji pły-
wackich. Rywalizowano na basenie spor-
towym oraz na basenie rekreacyjnym. 

Początkujący jak i zaawansowani za-
wodnicy rozegrali szereg konkurencji 
pływackich w poszczególnych katego-
riach wiekowych oraz w konkurencjach 

sztafetowych dziewcząt i chłopców, jak i 
w zmaganiach ,,open”. Wszyscy zawodni-
cy otrzymali dyplomy oraz upominki od 
obecnego na turnieju Świętego Mikołaja. 
Turniej organizowany został przez Sto-
warzyszenie Centrum „Sport i Rekreacja”, 

które zostało wsparte przez licznych spon-
sorów. W czasie zawodów nagrodzeni zo-
stali najlepsi zawodnicy sekcji pływackiej 
CENTRUM Staszów w 2021 roku, otrzymali 
puchary i nagrody rzeczowe.

Tekst i foto: Paulina Majczak

atrakcyjne niespodzianki, m.in.:
• praktyczne gadżety programowe 

(np. czepki, bidony itp.);
• kursy online z dietetykiem oraz 

psychologiem sportowym, w których 

będą mogli wziąć udział wszyscy zawodni-
cy z klubu (nie tylko wskazani do progra-
mu). 

Rozstrzygnięty będzie konkurs, które-
go nagrodą jest spotkanie zawodników 

Klubu z dietetykiem, psychologiem i wy-
bitnym zawodnikiem sportowym, którzy 
poprowadzą warsztaty.

Tekst: A. Borycka 
Foto: Sławomir Rakowski
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WYKAZ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW   
POWIATU STASZOWSKIEGO W 2021 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 
odpłatność 

połączeń

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny 

WWW
e-mail

KRYTERIA DO-
STĘPU

RODZINNE
1 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
(PCPR) w Staszowie 
wraz z Punktami:
- Punkt Konsultacyjny 
Poradnictwa Specjali-
stycznego 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 charakterze 
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:-16

http://pcpr.
staszowski.eu

pcpr@staszow-
ski.eu  

Każdy miesz-
kaniec powiatu 
staszowskiego

PSYCHOLOGICZNE i  PEDAGOGICZNE

2
Publiczna Poradnia 
Psychologiczno-Peda-
gogiczna w Staszowie

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym pomocy logopedycznej, pomocy 
w wyborze kierunku kształcenia i zawo-
du, a także udziela rodzicom i nauczy-
cielom pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej związanej z wychowaniem i 
kształceniem dzieci i młodzieży

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://ppp-
staszow.sta-
szowski.eu/2/
index.php?op-
tion=com_con-
tent&view=ar-
ticle&id=77&Ite-
mid=495 
staszpor@op.pl

Każdy miesz-
kaniec 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 miesz-
kaniec powiatu 
staszowskiego

3 Poradnia leczenia 
Uzależnień 

specjalistyczna pomoc psychoterapeu-
tyczna, psychologiczna i psychiatrycz-
na 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 miesz-
kaniec powiatu 
staszowskiego

4 Psychiatryczna Opieka 
domowa-  
zespół leczenia środo-
wiskowego ( domo-
wego) 

Opieka środowiskowa- domowa , dla 
pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

ul. Mickiewicza 
24
28-200 Staszów

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

Poniedziałek - Piątek 
9:00- 16:00 

Każdy miesz-
kaniec powiatu 
staszowskiego

5 Poradnia Terapii Uza-
leżnienia od Substan-
cji Psychoaktywnych

w zakresie diagnozy i terapii 
zaburzeń psychicznych i zaburzeń za-
chowania spowodowanych: zażywaniem 
narkotyków, paleniem tytoniu, hazar-
dem, 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 miesz-
kaniec powiatu 
staszowskiego

6 Wojewódzka Poradnia 
Zdrowia Psychicznego  
dla dzieci i młodzieży

Poradnia świadczy usługi dla dzieci i 
młodzieży oraz ich rodzin w zakresie: dia-
gnozy i terapii zaburzeń psychicznych, 
zaburzeń zachowania i emocji, trudności 
rozwojowych i wychowawczych, wyda-
wanie opinii psychologicznych

ul. Mickiewicza 
24
28-200 Staszów

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

Poniedziałek – piątek
 8:00 – 15:00

Każdy miesz-
kaniec powiatu 
staszowskiego

7 Wojewódzka
Poradnia Leczenia 
Nerwic

Zaburzenia nerwicowe, zaburzenia 
somatyzacyjne, zaburzenia odżywiania 
się, zaburzenia osobowości i zachowania, 
zaburzenia snu

ul. Mickiewicza 4
28-200 Staszów

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

Poniedziałek - Piątek 
9:00- 16:00 

Każdy miesz-
kaniec powiatu 
staszowskiego

8 Świadczenia Dzienne 
Leczenia Uzależnień-  
Ośrodek Leczenia 
Uzależnień

Podstawowy Program Psychoterapii Uza-
leżnień realizowany 10 tygodni , 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 miesz-
kaniec powiatu 
staszowskiego

POMOC SPOŁECZNA
9 Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Staszowie
Sprawy związane z szeroko 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.sta-
szow.pl/ 
ops.staszow@
post.pl

Dla osób uprawnio-
nych do świadczeń 
z systemu pomocy 
społecznej
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10 Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Bogorii

Sprawy związane z szeroko 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 uprawnio-
nych do świadczeń 
z systemu 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.gmina-
lubnice.pl/
ops.lubnice@
op.pl 

Dla osób uprawnio-
nych do świadczeń 
z systemu 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://gmi-
naolesnica.pl/
gminny-osrodek-
-pomocy-spolacz-
nej-w-olesnicy/ 
kontakt@gopso-
lesnica.pl 

Dla osób uprawnio-
nych do świadczeń 
z systemu 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 Socjoterapeutyczna jest 
czynna od poniedziałku do piątku 
od 1400 do 1800, w okresie waka-
cyjnym i w ferie od 1000 do 1400

www.ops-osiek.pl 

opsosiek@poczta.
onet.pl

Dla osób uprawnio-
nych do świadczeń 
z systemu pomocy 
społecznej

14 Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Połańcu 

ul. Ruszczań-
ska 27
28-230 Połaniec

tel: 15–865-
04-20

Poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00 opspol@poczta.
onet.pl 

Dla osób uprawnio-
nych do świadczeń 
z systemu 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-ry-
twiany.bip.gov.pl

opsrytwiany@
op.pl 

Dla osób uprawnio-
nych do świadczeń 
z systemu 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 uprawnio-
nych do świadczeń 
z systemu pomocy 
społecznej

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 zdiagnozowania 
choroby alkoholowej 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 uzależ-
nionych 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@rytwia-
ny.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://gminaole-
snica.pl 

sekretariat@gmi-
naolesnica.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. Ruszczań-
ska 27
28-230 Połaniec

tel.: 15 865-
03-05

Poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00 http://portal.
polaniec.eu/
 opspol@poczta.
onet.pl
sekretariat@pocz-
ta.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 uzależnionym i ich 
rodzinom

ul. Parkowa 6
28-200 Staszów

tel.: 15-864-
15-66

 
---------------------------------- ------------------------

----------
---------------------
-------
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Punkt Pierwszego 
Kontaktu 
dla osób i rodzin z pro-
blemem alkoholowym

Pomoc osobom uzależnionym 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 DOMOWEJ
26 Zespół Interdyscy-

plinarny do Spraw 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
w Staszowie 

Udziela pomocy specjalistycznej osobom 
pokrzywdzonym wskutek 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 doznające 
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.gmina-
lubnice.pl/

ops.lubnice@
op.pl 

jw. z terenu Gminy 
Łubnice

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://gmi-
naolesnica.pl/
gminny-osrodek-
-pomocy-spolacz-
nej-w-olesnicy/ 
kontakt@gopso-
lesnica.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. Ruszczań-
ska 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 Centrum 

Zarządzania Kryzyso-
wego Świętokrzyski 
Urząd Wojewódzki w 
Kielcach

Monitorowanie bezpieczeństwa 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 zagrożenia 
kryzysowego 

35 Powiatowy Zespół 
Zarządzania Kryzyso-
wego 
Starostwo Powiatowe 
w Staszowie

Monitorowanie bezpieczeństwa 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.staszow-
ski.eu 

powiat@staszow-
ski.eu 

Świadek zagrożenia 
kryzysowego 

36 Gminny Zespół Zarzą-
dzania Kryzysowego 
w Staszowie

Ocena występujących i potencjalnych 
zagrożeń mogących mieć wpływ na bez-
pieczeństwo publiczne i prognozowanie 
tych zagrożeń mogących mieć wpływ na 
bezpieczeństwo publiczne i prognozo-
wanie 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 zagrożenia 
kryzysowego 
Osoba poszkodo-
wana

37 Gminny Zespół Zarzą-
dzania Kryzysowego 
w Połańcu

ul. Ruszczań-
ska 27
28-230 Połaniec

tel.: 15-865-
03-24

Poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00 http://portal.
polaniec.eu/
sekretariat@pocz-
ta.polaniec.eu

Świadek zagrożenia 
kryzysowego 
Osoba poszkodo-
wana

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://gminaole-
snica.pl 
sekretariat@gmi-
naolesnica.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@rytwia-
ny.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 związanych z łago-
dzeniem skutków bezrobocia, zatrud-
nienia oraz aktywizacji zawodowej osób 
poszukujących pracy 

ul. Szkolna 4 ,
28-200 Staszów

tel.: 15-864-
25-06

Poniedziałek – Piątek 7:00 - 15:00
 

www.pupsta-
szow.pl

sekretariat@
pupstaszow.pl

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

44 Wojewódzki Urząd 
Pracy w Kielcach

Realizuje zadania samorządu wojewódz-
twa 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 korzystać : 
-zarejestrowani
-poszukujący pracy 
-pracodawcy

45 Infolinia Urzędów 
Pracy 
Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane są informa-
cje 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://zielonali-
nia.gov.pl/

 biuro@zielonali-
nia.gov.pl

Mogą korzystać: 
-zarejestrowani 
-poszukujący pracy 
-pracodawcy

PRAWO KONSUMENCKIE

46 Powiatowy Rzecznik 
Praw Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich 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 konsumenc-
kie

47 Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich 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@dlakon-
sument ow.pl 

Prawo konsumenc-
kie

PRAWA PACJENTA

48 Narodowy Fundusz 
Zdrowia - Oddział w 
Kielcach 

Finansuje świadczenia zdrowotne 
udzielane ubezpieczonym i refunduje 
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 podlegają-
ce obowiązkowi 
ubezpieczenia 
zdrowotnego. 
Zgłoszeni do ubez-
pieczenia członko-
wie rodziny osoby 
ubezpieczonej. 
Osoby uprawnione 
do świadczeń na 
podstawie decyzji 
wójta/burmistrza/ 
prezydenta miasta. 
Osoby ubezpieczo-
ne w innym kraju 
UE/EFTA

49 Rzecznik Praw Pa-
cjenta 

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 łama-
nia praw pacjenta

50 Narodowy Fundusz 
Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowot-
nego:
- 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 
ubezpieczeniem 
lub zainteresowana 
ubezpieczeniem 
zdrowotnym

51 Rzecznik Praw Osób 
Niepełnosprawnych

Ochrona praw
osób niepełnosprawnych

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.niepel-
nosprawni.gov.pl 

sekretariat.bon@
mrpips.gov.pl 

Z porad mogą 
korzystać osoby 
niepełnosprawne, 
ich rodziny oraz 
organizacje działa-
jące na rzecz osób 
niepełnosprawnych



54 POWIAT STASZOWSKI - nr 85 - grudzień 2021 r.

52 Rzecznik Praw Dziec-
ka – 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 godzinach i 
w dni wolne można opisać 
problem i zostawić kontakt 
do siebie, a doradcy od-
dzwonią)

https://brpd.gov.pl 

rpd@brpd.gov.pl 

Sprawy przemocy, 
relacji rówieśni-
czych, szkolnych i 
rodzinnych.
Może dzwonić każ-
dy, kto doświadcza 
problemu 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 powia-
tu staszowskiego

54 Centrum Obsługi 
Telefonicznej 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych

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

Klienci mogą 
skorzystać z po-
mocy pracowników 
w Centrum Obsługi 
Telefonicznej lub 
podczas wizyty oso-
bistej 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 bezpie-
czeństwa 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 wojewódz-

twa świętokrzy-
skiego

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 połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora. Uwa-
ga!!! 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 wojewódz-
twa świętokrzy-
skiego

PRAWO PODATKOWE
57 Urząd Skarbowy w

Staszowie
Pobór należności podatkowych i 
celnych oraz kontrola prawidłowości 
realizacji obowiązków 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.swie-
tokrzyskie.kas.gov.
pl/urzad-skarbo-
wy-w-staszowie 

Każdy miesz-
kaniec powiatu 
staszowskiego

58 Krajowa Informacja 
Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, 
podatki lokalne, akcyza etc. 

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

22-330-03-30 (z 
telefonów komór-
kowych)
801-055-055 (z 
telefonów stacjo-
narnych)
+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 ubez-
pieczeń

INNE
60

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

61 Rzecznik Praw Obywa-
telskich 

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 Działa-
nia 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.biale-
lugi.pl/ 

 biuro@bialelugi.pl

Osoby z Gmin 
Staszów, Bogoria, 
Szydłów, Raków, 
Daleszyce, Pierzch-
nica, Chmielnik
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CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):
ZAPISY na wizyty ustalany jest 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

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana jest również do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
Na podstawie przepisów wydanych w związku z epidemią COVID-19, nieodpłatną pomoc prawną mogą uzyskać również osoby fizyczne prowadzące jed-

noosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących 
ww. działalność traktowana jest jako pomoc de minimis. 

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 2021 r.) 
natomiast  adwokaci (w 
okresie lipiec-grudzień 
2021 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

UWAGA: W okresie epidemii – wykonywanie zadań przez punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – mogą 
odbywać się wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie) oraz poza lokalem punktu. W razie zaistnienia takich sytuacji – wydawane 
będą odrębne komunikaty.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY PUNKTÓW NIEODPLATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ MOŻNA UZYSKAĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE:

https://staszowski.eu/punkt-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html
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Murem 
Za Polskim 
Mundurem

Liceum Ogólnokształcące im. 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w 
Staszowie kultywuje tradycje patrio-
tyczne i włącza się w ogólnopolską 
akcję. 

Inicjatywa polega na wspieraniu 
służb mundurowych broniących gra-
nic naszego kraju i strzegących bezpie-
czeństwa wszystkich Polaków. Jednym 
z jej wyrazów stało się wyświetlenie na 
gmachu Sejmu iluminacji z hasłem ak-
cji, a także wiele innych inicjatyw po-
dejmowanych na terenie Polski. 

Nasi uczniowie włączyli się do tej 
szczytnej akcji poprzez wykonanie kar-
tek z wyrazami symbolicznego wspar-
cia, wdzięczności i podziękowania za 
pełnioną służbę. Tak przygotowane 
prace plastyczne, dzięki Poczcie Pol-
skiej, zostały przekazane obrońcom 
naszych granic. Poczta Polska planuje 
wydać i udostępnić elektronicznie tak-
że specjalny album z przysłanymi pra-
cami, jako podsumowanie akcji.

Opiekunem naszej inicjatywy jest 
Samorząd Uczniowski i Związek Strze-
lecki „Strzelec” JS 2151 Staszów. 

Dyrekcja LO w Staszowie


