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Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń.

Niech ten szczególny świąteczny czas pozwoli oderwać się
od trudów codzienności, a piękno nadchodzącej wiosny

zachowa w nas optymizm i pogodę ducha na kolejne dni roku.

W tym szczególnym czasie łączymy się również z Obywatelami Ukrainy 
przebywającym obecnie w Polsce, a szczególnie na terenie naszego powiatu. 

Przyjmijcie Państwo życzenia spokoju i nadziei na lepsze jutro 
oraz wiary w to, że dobre dni niedługo nadejdą.

Spokojnych Świąt Wielkanocnych
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REZOLUCJA NR 1/22
Rady Powiatu w Staszowie z dnia 11 marca 2022 roku

w sprawie potępienia nieuzasadnionej agresji wojsk Federacji Rosyjskiej 
na niepodległą Ukrainę, która nastąpiła w dniu 24 lutego 2022 roku.

РЕЗОЛЮЦІЯ № 1/22
Повітової ради у Сташові з 11 березня 2022 року

про засудження невиправданої агресії військ Російської Федерації 
проти незалежної України, яка відбулася 24 лютого 2022 року.

„Jeszcze Ukraina nie umarła” - ,,Jeszcze Polska nie zginęła”, tak podobnie zaczynają się hymny 
obydwu państw, złączonych ze sobą wielowiekową wspólną historią. Państw i narodów doświad-
czonych najazdami obcych mocarstw, represjami zaborców i latami utraconej niepodległości.

Rada Powiatu w Staszowie wyraża zdecydowany sprzeciw dla nieuzasadnionej agresji wojsk 
rosyjskich na niepodległą Ukrainę. 

Z przerażeniem obserwujemy bombardowanie szpitali, szkół, przedszkoli, bloków i domów 
mieszkalnych, w których ginie coraz więcej osób cywilnych. Wyrażamy całkowitą solidarność z 
Narodem Ukraińskim w walce z rosyjskim okupantem, aż do ostatecznego zwycięstwa. 

Wyrażamy wielkie uznanie dla bohaterskiego Narodu Ukrainy: żołnierzy, policjantów, sił sa-
moobrony oraz społeczeństwa ukraińskiego, że mimo przewagi militarnej wroga skutecznie bro-
nią swoich miast i wsi, zadając agresorom poważne straty.

Z wielkim szacunkiem odnosimy się do Prezydenta Ukrainy Vołodymyra Zełenskyego, który, 
podobnie jak bohaterski Prezydent Warszawy Stefan Starzyński, wykazuje się odwagą, nie idzie na 
kompromis z wrogiem oraz podtrzymuje walczących i cierpiących Ukraińców na duchu.

Kierując do Federacji Rosyjskiej słowa potępienia mamy nadzieję, że sprawiedliwość zwycię-
ży, a wszyscy którzy wywołali ten bezsensowny krwawy konflikt poniosą zasłużoną karę. 

Biorąc pod uwagę tragedię Narodu Ukraińskiego, a także 20-letnią współpracę powiatu 
staszowskiego z Miastem Winnica i Obwodem Winnickim, deklarujemy wszelką możliwą pomoc 
naszym Ukraińskim Przyjaciołom w złagodzeniu potwornych skutków tej bezsensownej wojny. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie
Grzegorz Rajca

«Ще не вмерла Україна» – «Ще не загинула Польща», так починаються гімни обох 
країн, об’єднаних багатовіковою спільною історією. Держав та націй, які страждали 
від вторгнень іноземних держав, репресій загарбників та років втраченої незалеж-
ності.

Повітова рада у Сташові висловлює рішучий спротив невиправданій агресії ро-
сійських військ проти незалежної України. Ми з жахом спостерігаємо за бомбар-
дуваннями лікарень, шкіл, дитячих садків, багатоповерхівок і житлових будинків, 
у яких гине все більше мирних жителів. Висловлюємо повну солідарність з Україн-
ським Народом у боротьбі з російським загарбником, аж до остаточної перемоги. 

Висловлюємо великий подив героїчному Народу України: солдатам, поліціянтам, 
силам самооборони та українському суспільству за те, що, незважаючи на військову 
перевагу ворога, вони ефективно захищають свої міста та села, завдаючи серйозних 
втрат агресорам.

Ми поважаємо Президента України, Володимира Зеленського, який, як і героїч-
ний президент Варшави, Стефан Стажинський, виявляє мужність, не йде на компро-
міс з ворогом і підтримує воюючих і стражденних українців.

Скеровуючи свій осуд на Російську Федерацію, ми сподіваємося, що справедли-
вість восторжествує і всі, хто спричинив цей безглуздий кривавий конфлікт, будуть 
покарані.

Беручи до уваги трагедію Українського Народу, а також 20-річну співпрацю Ста-
шівського повіту з містом Вінниця та Вінницькою Oбластю, заявляємо про посиль-
ну допомогу нашим українським друзям, щоб пом’якшити жахливі наслідки цієї 
безглуздої війни.

Голова Повітової ради у Сташові
Ґжеґож Райца
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Prezydium Rady Powiatu w Staszowie, od lewej: wiceprzewodniczący Rady Romuald Zgrzywa, przewodniczący 
Grzegorz Rajca i wiceprzewodniczący Stanisław Batóg.

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o przyjęcie ,,Rezolucji potępiającej agresję wojsk Federacji Rosyjskiej 
na Ukrainę”, w imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie, złożył starosta Józef Żółciak.

Radni minutą ciszy uczcili poległych i pomordowanych Ukraińców.

Z obrad 42. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Posiedzenie, które odbyło się w 
dniu 11 marca br., rozpoczęto od 
przyjęcia Rezolucji Rady Powiatu, 
potępiającej nieuzasadnioną agresję 
wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 
w dniu 24 lutego br., a także uczczenia 
minutą ciszy poległych w walce i po-
mordowanych Ukraińców.

Wniosek w tej sprawie, w imieniu 
Zarządu Powiatu w Staszowie, złożył 
starosta Józef Żółciak. Rezolucję, odczy-
taną przez naczelnika Wydziału Promocji 
i Współpracy z Zagranicą Jana Mazanki, 
radni przyjęli przez aklamację.

W dalszej części obrad przyjęto 5 pro-
jektów uchwał, które dotyczyły: • okre-
ślenia zadań finansowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku, 
• przyjęcia informacji o działalności Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Staszowie za 2021 rok oraz wykazu 
potrzeb w zakresie pomocy społecznej, • 
przyjęcia sprawozdania z efektów pracy 
organizatora rodzinnej pieczy zastęp-
czej za 2021 rok, • zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu na lata 
2022 – 2027, • zmian w budżecie na 2022 
rok. Wszystkie projekty uchwał zostały 
przyjęte jednogłośnie.

Wnioski i oświadczenia radnych roz-
poczęto od pytań dotyczących sytuacji 
na terenie powiatu, wynikającej z na-
pływu uchodźców wojennych z Ukrainy. 
Udzielanie informacji rozpoczął starosta 
staszowski Józef Żółciak. Według sza-
cunku należy przyjąć, że na dzień 11 
marca br., na terenie ziemi staszowskiej 
przebywa około 300 obywateli Ukrainy. 
Zgodnie z poleceniem wojewody świę-
tokrzyskiego, każdy powiat wojewódz-
twa powinien przygotować 300 miejsc, 
co jak poinformował starosta Józef Żół-
ciak, zostało omówione na posiedze-
niu Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w dniu 10 marca br. De-
klarację o przyjęciu uchodźców złożyli: 
burmistrz miasta i gminy Połaniec Ja-
cek Nowak, około 50 miejsc i wójt gmi-
ny Bogoria Marcin Adamczyk, około 30 
miejsc. Starosta poinformował również 
o przygotowaniach władz powiatu do 
umożliwienia ukraińskim dzieciom do-
stępu do szkół, a także do przedszkoli.

Aktualną sytuację w staszowskim 
szpitalu przedstawił dyrektor Paweł Woj-
tasik, który m.in. zwrócił uwagę na moż-
liwość przyjęcia w najbliższych dniach 
większej liczby chorych z powodu bom-
bardowania ukraińskich szpitali. Innym 

zagrożeniem dla stabilnej pracy szpitala, 
jest możliwy napływ większej liczby cho-
rych na grypę, w związku z porą wiosen-
ną.

O możliwości napływu większej licz-
by uchodźców w najbliższych dniach 
z terenu Ukrainy Zachodniej, poinfor-
mował przewodniczący Rady Powiatu 
Grzegorz Rajca, opierając swoją opinię 
na doświadczeniach z relokacji obywa-
teli ukraińskich przez Państwową Straż 
Pożarną z dworców PKP w Kielcach  
i Sędziszowie.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Przemysław Juda
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41. sesja w trybie zdalnym

Uchwalono budżet powiatu na 2022 rok

Posiedzenie, prowadzone przez przewodniczącego Grzegorza Rajcę, odbyło się przy pełnym składzie – 19 radnych Rady Powiatu w Staszowie.

Skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska przedstawiła założenia 
budżetu powiatu na 2022 rok i odczytała uchwały Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczące projektów uchwał w 
sprawach: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego 

na lata: 2022-2027 oraz budżetu powiatu staszowskiego na 2022 
rok. Z lewej: mecenas Waldemar Wołczyński.

Pozytywną opinię o projekcie budżetu 
powiatu na 2022 rok, w imieniu Komisji 

Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, wyraził jej 
przewodniczący Adam Kowal.

Pozytywną opinię o projekcie budżetu powiatu 
na 2022 rok, w imieniu Komisji Infrastruktury, 

Rolnictwa i Promocji Powiatu, wyraził jej 
przewodniczący Zbigniew Bąk.

Posiedzenie odbyło się w dniu  
1 lutego, rozpoczął je i prowadził 
przewodniczący Rady Grzegorz Raj-
ca. O zmianach w projektach uchwał 
dotyczących wieloletniej prognozy 
finansowej i zmian w budżecie powia-
tu poinformował starosta staszowski 
Józef Żółciak.

Po przyjęciu porządku obrad i pro-
tokołu z poprzedniej sesji rozpoczęto 
głosowanie projektów uchwał, które 
dotyczyły: • przyjęcia sprawozdania z 
działalności Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku za 2021 rok, • zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Powiatu 
na lata 2022-2027, • sprawie zmian w 
budżecie na 2022 rok, • zmiany Uchwały 
Nr XL/86/21 Rady Powiatu w Staszowie 

z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie 
planu dofinansowania form doskonale-
nia zawodowego nauczycieli zatrudnio-
nych w szkołach ponadpodstawowych 
i placówkach oświatowych prowadzo-
nych przez Powiat Staszowski na 2022 
rok. Wszystkie cztery projekty zostały 
przyjęte. Następnie, naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu Grzegorz Wój-
cikowski, złożył sprawozdanie z wysoko-
ści średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego za 2021 rok, w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Po-
wiat Staszowski.

Wnioski i oświadczenia radnych do-
tyczyły: pozyskiwania środków na szko-
lenie nauczycieli z Krajowego Funduszu 
Szkoleń, remontu dróg powiatowych 
z Funduszu ,,Polski Ład” oraz ze środ-
ków farmy wiatrowej na terenie gminy 
Bogoria, modernizacji skrzyżowania ul. 
Krakowskiej z ul. Kościuszki i ul. Oglę-
dowską w Staszowie, a także dofinan-
sowania działalności sekcji zapaśniczej, 
działającej w strukturach Stowarzy-
szenia ,,Centrum Sport i Rekreacja” w 
Staszowie.

Tekst: Jan Mazanka

Obrady 40. sesji Rady Powiatu w Staszowie, które otworzył i prowadził prze-
wodniczący Grzegorz Rajca, odbyły się 30 grudnia 2021 roku. Po stwierdzeniu 
quorum i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji oraz rozszerzonego, na wnio-
sek starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, porządku posiedzenia rozpoczęto 
głosowanie projektów uchwał.

W sumie przyjęto 8 projektów 
uchwał, które dotyczyły:

1. planu dofinansowania form do-
skonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach ponadpod-
stawowych i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Staszowski 
na 2022 rok,

2. uchwalenia planu pracy Rady Po-
wiatu w Staszowie na 2022 rok,

3. zatwierdzenia planu kontroli Komi-
sji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie 
na 2022 rok,

4. zatwierdzenia planów pracy Sta-
łych Komisji Rady Powiatu w Staszowie 
na 2022 rok,

5. zmian w budżecie na rok 2021, 
6. uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu na lata 2022-2027, 
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Pozytywną opinię o projekcie budżetu powiatu 
na 2022 rok, w imieniu Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej i Polityki Prorodzinnej, wyraziła jej 

przewodnicząca Jolanta Wójtowicz.

Pozytywną opinię o projekcie budżetu powiatu 
na 2022 rok, w imieniu Komisji Oświaty, 

Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki, wyraził jej 
przewodniczący Mariusz Zyngier.

Pozytywną opinię o projekcie budżetu powiatu na 2022 rok, w imieniu Komisji Rewizyjnej, wyraziła jej 
przewodnicząca Anna Niziałek.

Starosta staszowski Józef Żółciak podziękował skarbnik powiatu Jolancie Piotrowskiej za opracowanie budżetu 
powiatu na 2022 rok, a radnym powiatu za jego przyjęcie. Z lewej: wicestarosta Leszek Guzal, z tyłu: członek 

Zarządu Powiatu Zbigniew Wiącek. 

Pozytywną opinię o projekcie budżetu powiatu 
na 2022 rok, w imieniu Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji, wyraziła jej przewodnicząca Anna Kosowicz.

opinię Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Kielcach o projekcie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Staszowskiego na lata 2022-2027 odczy-
tała skarbnik powiatu Jolanta Piotrow-
ska, 

7. uchwalenia budżetu Powia-
tu Staszowskiego na 2022 rok, opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Kielcach o projekcie budżetu Powiatu 
Staszowskiego na 2022 rok odczytała 
skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.

8. zmiany uchwały nr XXXI/11/21 z 
dnia 26 marca 2021 roku w sprawie okre-
ślenia zadań finansowanych ze środków 
PFRON w 2021 roku.

 
Wnioski i oświadczenia radnych do-

tyczyły, m.in.: sytuacji w staszowskim 
szpitalu, prowadzonych tam inwestycji 
i planowanych remontów, aktualnego 
stanu szczepień antycovidowych w po-
wiecie staszowskim, przyszłorocznych 
inwestycji na drogach powiatowych, 
m.in. ze środków Rządowego Funduszu 
,,Polski Ład”, zamierzeń inwestycyjnych 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich na drogach nr 757 i 756 prze-
biegających przez powiat staszowski, 
a także perspektyw realizacji drugiego 
etapu obwodnicy Staszowa.

Dochody budżetu powiatu na 2022 
rok zaplanowano w wysokości 79 mln 
848 tys. 169 zł, z tego: dochody bieżące 
w kwocie 70 mln 409 tys. 800 zł, a do-
chody majątkowe w wysokości 9 mln 
438 tys. 369 zł. Wydatki budżetu po-
wiatu zaplanowano w kwocie 89 mln 
100 tys. 791 zł, z tego: wydatki bieżą-
ce – 70 mln 942 tys. 030 zł, a wydatki 
majątkowe – 18 mln 158 tys. 760 zł. 
Wydatki na programy i projekty reali-
zowane ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej oraz innych 
źródeł, niepodlegające zwrotowi, reali-
zowane w roku budżetowym, uchwa-
lono w wysokości 2 mln 293 tys. 011 zł, 

z tego: wydatki bieżące – 392 tys. 571 
zł, a wydatki majątkowe – 1 mln 900 
tys. 440 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysoko-
ści 9 mln 252 tys. 622 zł zostanie sfinan-
sowany przychodami pochodzącymi z: 
wolnych środków na rachunku bieżą-
cym budżetu powiatu, a także z niewy-
korzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikają-
cych z rozliczeń dochodów i wydatków 

nimi finansowanych. Łączna kwota pla-
nowanych przychodów budżetu została 
ustalona w wysokości 12 mln 252 tys. 
622 zł, natomiast łączna kwota planowa-
nych rozchodów budżetu w wysokości 3 
mln zł. W budżecie utworzono rezerwy: 
ogólną w wysokości – 260 tys. zł oraz ce-
lową w wysokości – 120 tys. zł z przezna-
czeniem na realizację zadań z zakresu 
zarządzania kryzysowego.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Poseł Krzysztof Lipiec spotkanie z samorządowcami ziemi staszowskiej rozpoczął od omówienia sytuacji w Ukrainie. Skierował także pod ich adresem prośbę 
o włączenie się w akcję pomocy uchodźcom.

Starosta staszowski Józef Żółciak m.in. podziękował 
za otrzymane w ostatnich miesiącach fundusze z 
różnych programów rządowych, na łączną kwotę 

26 mln 863 tys. zł.

Jako pierwszy z burmistrzów, głos zabrał burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Nowak, który podziękował 
za ostatnio otrzymane dofinansowanie w kwocie 2 mln 189 tys. zł na realizację dwóch inwestycji 

drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

Z konferencji w starostwie staszowskim
Konferencję prasową posła na 

Sejm RP Krzysztofa Lipca, z udzia-
łem samorządowców powiatu 
staszowskiego, jaka odbyła się w Sta-
rostwie staszowskim w dniu 28 lutego 
br., zdominował temat wojny w Ukra-
inie i możliwości udzielenia wszech-
stronnej pomocy przez samorządy 
uchodźcom zza wschodniej granicy.

szybką reakcję na prośbę wojewody 
Zbigniewa Koniusza, przekazaną samo-
rządom województwa świętokrzyskiego 
w czasie wideokonferencji 25 lutego, 
o udzielenie możliwie wszechstronnej 
pomocy uchodźcom z Ukrainy. Już w 
niedzielę 27 lutego, pierwszych 9 osób, 
kobiet z dziećmi, zostało odebranych z 
granicy w Medyce i zakwaterowanych 
w Zespole Pałacowym w Kurozwękach. 
Kończąc temat wojny na Ukrainie poseł 
Krzysztof Lipiec powiedział ,,Dziękuję za 
każdy przejaw pomocy, ważny w wymia-
rze Polski i Unii Europejskiej, wspólnymi 
siłami musimy zwyciężyć zło”. 

Przechodząc do tematu funduszy 
rządowych na realizację inwestycji, po-
seł Krzysztof Lipiec powiedział m.in., że 
w 2022 roku, w ramach Polskiego Ładu 
do samorządów województwa święto-
krzyskiego zostanie skierowane 70 mln 
zł, kolejne 125 mln zł w ramach Rządo-

wego Funduszu Rozwoju Dróg, z czego 
14,5 mln zł do samorządów powiatu 
staszowskiego.

Starosta staszowski Józef Żółciak, w 
swoim wystąpieniu podziękował posłowi 
Krzysztofowi Lipcowi za pomoc w pozyski-
waniu funduszy, a na ręce posła, przekazał 
podziękowanie dla premiera Mateusza 
Morawieckiego za otrzymane wsparcie. 
Wyrazy wdzięczności dotyczyły, m.in.: 
dofinansowania kwotą 1 mln 058 tys. zł 
odbudowy mostu w Podborku, kwotą 2 
mln 500 tys. zł rewitalizacji byłej Komendy 
Powiatowej Policji w Staszowie, kwotą 1 
mln 637 tys. zł przebudowy 15 przejść dla 
pieszych, jak również otrzymania na inwe-
stycje drogowe 15 mln 700 tys. zł z Progra-
mu Inwestycji Strategicznych Rządowego 
Funduszu Polski Ład, a także 5 mln 968 tys. 
zł na 3 zadania z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. W sumie daje to kwotę 26 
mln 863 tys. zł. Podobne podziękowania 
wyrazili burmistrzowie i wójtowie uczest-
niczący w spotkaniu. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Spotkanie było zaplanowane kil-
ka dni przed wybuchem wojny i miało 
być okazją do podsumowania finanso-
wego wsparcia z różnych programów 
rządowych, udzielonego samorządom 
na realizację inwestycji. Niemniej, poseł 
Krzysztof Lipiec swoje wystąpienie w 
większości poświęcił sytuacji wojennej 
w Ukrainie, gdzie niektóre samorządy, 
na czele z powiatem staszowskim mają 
swoich zaprzyjaźnionych partnerów. 
Poseł Krzysztof Lipiec podziękował wła-
dzom powiatu staszowskiego, za bardzo 
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Burmistrz Połańca Jacek Nowak wręczył prezesowi OSP w Połańcu 
Krzysztofowi Marczewskiemu dokumentację przekazanego sprzętu.

W spotkaniu udział wzięli, m.in.: poseł na Sejm, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna 
Krupka,  starosta staszowski Józef Żółciak, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP 
w Kielcach st. bryg. Grzegorz Rajca, komendant powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz, 

prezes Zarządu Enea Elektrownia Połaniec Bogusław Rybacki, wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Krzysztof 
Pawełek, członkini Zarządu ds. Finansowych Agnieszka Wojdan, członek Zarządu ds. Operacyjnych Janusz 
Paruzel, pełniący funkcję burmistrza Połańca Jacek Nowak i prezes OSP w Połańcu Krzysztof Marczewski 

z druhami jednostki.

Nowego sprzętu pogratulowała poseł na Sejm, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki 

Anna Krupka.

Starosta staszowski Józef Żółciak podkreślił 
znaczenie połanieckich druhów w służbie na rzecz 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Połaniec 
oraz powiatu staszowskiego.

Zastępca świętokrzyskiego komendanta 
wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz 
Rajca podkreślił znakomite wyszkolenie bojowe 

połanieckich druhów. Jednocześnie poinformował, 
że w 2021 roku jednostka OSP w Połańcu, ze 182. 

wyjazdami, była najczęściej dysponowaną do 
interwencji w województwie świętokrzyskim.

Jednostka OSP w Połańcu została doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny oraz przyczepkę do 
transportu materiałów i sprzętu.

Doposażono jednostkę OSP w Połańcu

W dniu 17 stycznia br., jednostce 
OSP w Połańcu, oficjalnie przekazano 
sprzęt ratownictwa medycznego wraz z 
przyczepką do transportu wyposażenia 
i materiałów, niezbędnych w czasie pro-
wadzenia akcji ratowniczych.

Dzięki wsparciu Fundacji Enea, poła-
nieccy druhowie otrzymali sprzęt do ra-
towania życia, m.in. defibrylator AED oraz 
torbę medyczną PSP R1 z wyposażeniem. 
Z kolei powiat staszowski oraz miasto i 
gmina Połaniec sfinansowali zakup przy-
czepki, do wcześniej nabytego quada, co 
usprawni realizację zadań ratowniczych w 
terenie.

Obecna na przekazaniu poseł na Sejm, 

sekretarz stanu w Minister-
stwie Sportu i Turystyki 
Anna Krupka, serdecznie 
pogratulowała druhom stra-
żakom otrzymanego sprzę-
tu, a także dotychczasowej 
działalności i zapewniła o 
dalszym wspieraniu jed-
nostek OSP, nie tylko w za-
kresie dosprzętowienia, ale 
także i stanowienia korzyst-
nego prawa. W swoim wy-
stąpieniu wspomniał o tym 
zastępca świętokrzyskiego 
komendanta wojewódzkie-
go PSP w Kielcach st. bryg. 
Grzegorz Rajca, dziękując poseł Annie 
Krupce za działania na rzecz przyjętych 
ostatnio 2 ustaw: tzw. ,,ustawy moder-
nizacyjnej” oraz ustawy o Ochotniczych 
Strażach Pożarnych. 

Na wieloletnią współpracę druhów 
OSP w Połańcu z elektrownią, zwrócił uwa-
gę prezes Zarządu Enea Połaniec Bogu-
sław Rybacki, a starosta staszowski Józef 
Żółciak przypomniał m.in. o zagrożeniach 
powodziowych dla miasta i gminy Poła-

niec, które dają o sobie znać co kilka lat. 
Burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek 
Nowak podziękował prezesowi Bogusła-
wowi Rybackiemu i staroście staszow-
skiemu Józefowi Żółciakowi za otrzymane 
wsparcie na zakup niezbędnego sprzętu, 
zapewniającego sprawne i szybkie reago-
wanie w sytuacjach klęsk żywiołowych  
oraz zagrożenia życia osób poszkodowa-
nych lub chorych. 

Tekst i foto: Jan Mazanka



8 POWIAT STASZOWSKI - nr 86 - kwiecień 2022 r.

Senat w Pol-
sce powstał z Rady 
Królewskiej, która 
funkcjonowała przy 
monarsze od poło-
wy XIV wieku. Rola 
tej izby i jej znacze-
nie zmieniały się w 
ciągu wieków. Se-
nat istniał w przedrozbiorowej Rzecz-
pospolitej oraz w okresie zaborów w 
Księstwie Warszawskim i w Królestwie 
Polskim. Mimo wielu przeobrażeń 
ustrojowych po I wojnie światowej, w 
większości państw europejskich par-
lament pozostał dwuizbowy. Także w 
odrodzonej Polsce, po przeszło wieko-
wej niewoli, ustanowiono dwuizbowy 
system parlamentarny.

W II Rzeczypospolitej dwuizbowy sys-
tem parlamentarny wprowadziła konsty-
tucja marcowa z 1921 r., utrzymała go kon-
stytucja kwietniowa z 1935 r. Ostatecznie 
w konstytucji marcowej postanowiono, 
że senatorowie, tak jak posłowie na Sejm, 
wybierani będą w głosowaniu powszech-
nym, tajnym, bezpośrednim, równym i 
stosunkowym (proporcjonalnym). Z kolei 
ordynacja wyborcza określiła, że w skład 
Senatu wejdzie 111. senatorów wybiera-
nych w liczbie od 3 do 9 w okręgach wo-
jewódzkich. Pierwsze posiedzenie Senatu 
w II Rzeczypospolitej odbyło się 28 listo-
pada 1922 r. Otworzył je naczelnik pań-
stwa, marszałek Józef Piłsudski. W Polsce 
odrodzonej Senat funkcjonował przez 5 
kadencji: I (1922–1927), II (1928–1930), 
III (1930–1935), IV (1935–1938), V (1938–
1939). Marszałkami Senatu w kolejnych 
kadencjach byli: Wojciech Trąmpczyński, 
Julian Szymański, Władysław Raczkiewicz, 
Aleksander Prystor i Bogusław Miedziń-
ski. Marszałek Senatu był wybierany przez 
senatorów w głosowaniu tajnym, bez-
względną większością głosów.

Tego, m.in. można dowiedzieć się z wy-
stawy, jaką w dniu 21 marca br. otwarto w 
sali posiedzeń Starostwa Powiato-
wego w Staszowie. W uroczystym 
otwarciu ekspozycji uczestniczyli: 
senator RP Jacek Włosowicz, rad-
ny Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego Paweł Krakowiak, 
dyrektor Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Kielcach Sylwe-
ster Kasprzyk, starosta staszowski 
Józef Żółciak, wicestarosta Leszek 
Guzal, członkowie Zarządu Powia-
tu Zbigniew Wiącek i Zbigniew 
Bąk, kierownik staszowskiej Filii 
Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej w Kielcach Monika Stem-
plewska ze współpracownikami, 

Spotkanie rozpoczął dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Sylwester Kasprzyk.

Historię powstania Senatu RP i jego pracy na 
przestrzeni wieków omówił senator Jacek Włosowicz.

O znaczeniu dwuizbowego parlamentu 
w stanowieniu prawa mówił starosta staszowski 

Józef Żółciak.

W otwarciu wystawy uczestniczyli, także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami.

Upamiętniono 100. rocznicę 
powstania Senatu II RP

a także pracownicy Wydziału Edukacji w 
Starostwie staszowskim oraz nauczyciele 
i uczniowie staszowskich szkół ponadgim-
nazjalnych. 

Spotkanie rozpoczął dyr. Sylwester Ka-
sprzyk, który powitał wszystkich obecnych 
i o zabranie głosu poprosił senatora Jacka 
Włosowicza. Senator Włosowicz przed-
stawił historię powołania i przeobrażeń 
polskiego Senatu na przestrzeni wieków, 
z bardziej szczegółowym  przybliżeniem 
zasad i specyfiki pracy Senatu w obecnej 

i poprzednich kadencjach. O znaczeniu 
dwuizbowego parlamentu w stanowie-
niu prawa mówił starosta staszowski Józef 
Żółciak i radny sejmiku Paweł Krakowiak, 
który przy okazji zaprosił uczniów na tego-
roczne rekonstrukcje historyczne, aktual-
nie przygotowywane przez Stowarzysze-
nie ,,Avito Vivit Honore”. Wystawę w staro-
stwie staszowskim będzie można oglądać 
do 1 kwietnia br. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Promesę w kwocie 5 mln 968 tys. zł na 3 inwestycje drogowe odebrał starosta staszowski Józef Żółciak, 
z lewej: radny Sejmiku Województwa Paweł Krakowiak. 

Promesę w kwocie 2 mln 189 tys. zł na 2 inwestycje 
drogowe odebrał pełniący funkcję burmistrza 

miasta i gminy Połaniec Jacek Nowak.

Samorządowcy zaproszeni do odbioru promes z parlamentarzystami i wojewodą świętokrzyskim.

Miliony na drogi, powiat staszowski 
w czołówce beneficjentów

Ponad 152 miliony złotych wynie-
sie w tym roku dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg dla 
samorządów województwa święto-
krzyskiego. O  środkach przeznaczo-
nych na inwestycje, podczas konfe-
rencji prasowej w  dniu 18 lutego br., 
poinformował wojewoda świętokrzy-
ski Zbigniew Koniusz.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 
(wcześniej Fundusz Dróg Samorządo-
wych), to kompleksowy instrument 
wsparcia realizacji zadań na drogach za-
rządzanych przez samorządy. 

Wśród beneficjentów, na czołowym 
miejscu w  województwie znalazł się 
powiat staszowski, który na 3 inwesty-
cje drogowe otrzymał 5 mln 968 tys. 
zł. Znacznymi kwotami wsparto także: 
miasto i  gminę Staszów -  5 inwestycji 
na kwotę 5 mln 214 tys. zł oraz miasto 
i gminę Połaniec - 2 inwestycje na kwotę 
2 mln 189 tys. zł.

Podczas spotkania w  urzędzie wo-
jewódzkim z  udziałem świętokrzyskich 
parlamentarzystów, wojewoda wręczył 
symboliczne promesy przedstawicielom 
samorządów, które otrzymały rządowe 
wsparcie na drogowe inwestycje.

– Mamy kolejne pieniądze, które pły-
ną szerokim strumieniem do samorzą-
dów. Cieszę się, że mogę reprezentować 
w  terenie rząd premiera Mateusza Mo-
rawieckiego, któremu relacje rząd - sa-
morząd są bardzo bliskie. Województwo 
świętokrzyskie z  Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg aplikuje przeszło 152 mi-
liony złotych na prawie 150 zadań zwią-
zanych z  infrastrukturą drogową. Do tej 

pory nasze województwo otrzymało 
z  Funduszu ponad 600 milionów zło-
tych – powiedział wojewoda Zbigniew 
Koniusz.

Środki z  Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg są przekazywane na dofi-
nansowanie budowy, przebudowy i  re-
montu dróg powiatowych i  dróg gmin-
nych, a  także dofinansowanie budowy 
mostów lokalizowanych w  ciągach dróg 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
oraz finansowanie budowy, przebudowy 
i  remontu dróg wojewódzkich, powiato-
wych i gminnych o znaczeniu obronnym. 

Opracował: Jan Mazanka 
na podstawie info ŚUW.
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Spotkanie z ministrem

Podczas spotkania, od lewej: prezes Zarządu Fundacji Instytut Świętokrzyski Mariusz Goraj, minister 
edukacji i nauki Przemysław Czarnek i  wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. 

O sytuacji w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu 
staszowskiego, ministra Przemysława Czarnka 

poinformował starosta Józef Żółciak.

Od lewej: starosta staszowski Józef Żółciak, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Grzegorz Wójcikowski.

Powiat staszowski na spotkaniu reprezentowali: starosta staszowski Józef Żółciak oraz naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu Grzegorz Wójcikowski. 

W piątek, 1 kwietnia br. w Wo-
jewódzkiej Bibliotece Publicznej w 
Kielcach, minister edukacji i nauki 
Przemysław Czarnek spotkał się z sa-
morządowcami województwa święto-
krzyskiego. Omówiono zadania i pro-
blemy przed jakimi stoi polska oświa-
ta w związku z wojną w Ukrainie. W 
wydarzeniu uczestniczyli m.in.: se-
natorowie: Krzysztof Słoń i Krzysztof 
Rusiecki oraz sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych Piotr 
Wawrzyk.

Powiat staszowski reprezentowali: 
starosta staszowski Józef Żółciak oraz na-
czelni Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
Grzegorz Wójcikowski. Podczas spotkania 
minister Przemysław Czarnek mówił o wy-
zwaniach dla polskiego systemu oświaty, 
jakie pojawiły się w związku z eskalacją 
konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Przybliżał 
rozwiązania prawne przygotowane przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki, które mają 
ułatwić włącznie ukraińskich dzieci do 
polskiego systemu oświaty. Minister Prze-
mysław Czarnek podkreślał, że MEiN za 
najwłaściwsze uznaje tworzenie oddzia-
łów przygotowawczych, które umożliwia-
ją uczniom z Ukrainy rozwijanie kompe-
tencji językowych. 

Z kolei podczas briefingu prasowe-
go, minister Przemysław Czarnek poin-
formował, że resort edukacji i nauki jest 
w stałym kontakcie ze środowiskiem 
akademickim, rektorami uczelni oraz 
przedstawicielami studentów w sprawie 
możliwości kontynuowania nauki na kie-
runkach medycznych przez polskich stu-
dentów, którzy przed wybuchem wojny 
kształcili się w Ukrainie. Poruszono także 
temat wsparcia dla studentów i naukow-
ców zza wschodniej granicy, w oparciu o 
środki Narodowej Agencji Wymiany Aka-
demickiej w ramach programu „Solidarni 
z Ukrainą”. 

Opracował: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski
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Przed podpisaniem umów, samorządowców powitał wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, z prawej: 
dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW Ewa Kopolovets.

Umowę na dofinansowanie DPS w Kurozwękach i Rudkach, podpisują, od lewej: skarbnik powiatu 
staszowskiego Jolanta Piotrowska, starosta staszowski Józef Żółciak, wojewoda świętokrzyski 

Zbigniew Koniusz i wicestarosta Leszek Guzal.

Umowę na dofinansowanie DPS w Pęcławicach Górnych, podpisują: wójt gminy Bogoria 
Marcin Adamczyk i wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Umowę na dofinansowanie DPS w Pęcławicach Górnych, podpisują: wójt 
gminy Bogoria Marcin Adamczyk i wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz i wójt 
gminy Bogoria Marcin Adamczyk, wymieniają 

podpisane umowy. 

Ponad dwa miliony złotych rządo-
wego dofinansowania otrzymały świę-
tokrzyskie Domy Pomocy Społecznej. 
Umowy z samorządowcami, w dniu 24 
marca br., podpisał wojewoda święto-
krzyski Zbigniew Koniusz.

Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19, w łącznej wysokości 2 mln 037 
tys. 314 zł, otrzymały 34 publiczne Domy 
Pomocy Społecznej z terenu wojewódz-
twa. Pieniądze te zostaną przeznaczone 
na przeciwdziałanie skutkom rozprze-
strzeniania się koronawirusa – między 
innymi na gratyfikacje osobom zatrudnio-
nym w tych placówkach, ze szczególnym 
uwzględnieniem pracowników narażo-
nych na negatywne skutki epidemii.

Wsparcie dla DPS

Wśród dofinansowanych 3 placówek z 
terenu powiatu staszowskiego,  były 2 DPS 
finansowane przez budżet powiatu, tj.: 
Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach 
– kwota dofinansowania 39 tys. 093 zł 
i Dom Pomocy Społecznej w Rudkach 
– kwota dofinansowania 23 tys. 071 zł. 
Umowę w powyższej sprawie, z wojewodą 
świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem, 
podpisali: starosta staszowski Józef Żół-
ciak, wicestarosta Leszek Guzal, z kontrasy-
gnatą skarbnik powiatu Jolantą Piotrow-
ską. Trzecią placówką, finansowaną przez 
budżet gminy Bogoria,  był DPS w Pęcła-
wicach Górnych – kwota dofinansowania 
44 tys. 861 zł. Umowę podpisali: wójt gmi-

ny Bogoria Marcin Adamczyk i wojewoda 
świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Łącznie Domy Pomocy Społecznej z 
terenu powiatu staszowskiego otrzymały 
wsparcie w kwocie 107 tys. 025 zł. 

,,Wszyscy, którzy świadczyli pomoc w 
warunkach pandemii i w różny sposób przy-
czynili się do bezpieczeństwa podopiecz-
nych w naszych Domach Pomocy Społecz-
nej mogą liczyć na wsparcie. To jest kolejna 
transza tego typu dofinansowania i wiem, 
że każdy ten pieniądz jest bardzo dobrze wy-
datkowany z korzyścią dla pensjonariuszy”, 
poinformował wojewoda świętokrzyski 
Zbigniew Koniusz.

Opracował: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski
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Od lewej: wicestarosta staszowski Leszek Guzal, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
Tomasz Jamka i radny sejmiku Paweł Krakowiak.

Decyzja w sprawie budowy II etapu obwodnicy Staszowa 
umożliwiła dalsze działania.

W sprawie kontynuacji budowy obwodnicy Staszowa 

Budowa II etapu obwodnicy Staszowa, przebiegać będzie od ronda na drodze wojewódzkiej nr 764 
Staszów-Raków, w kierunku północnym, do drogi wojewódzkiej 757 Staszów-Opatów.  

Wojewoda Świętokrzyski decyzją nr 
1/22 z dnia 27 stycznia br., zezwolił na 
realizację inwestycji drogowej polega-
jącej na budowie II odcinka obwodnicy 
Staszowa, łączącego drogę wojewódz-
ką nr 764 Staszów-Raków z drogą woje-
wódzką nr 757 Staszów-Opatów.

Długość II odcinka obwodnicy wynie-
sie około 1,4 km, o jego budowę od wielu 
miesięcy zabiegały władze samorządowe 
powiatu staszowskiego. Inwestycja będzie 
kontynuacją budowy I odcinka, którego 
długość wynosi 4,87 km, oddanego do 
użytku w dniu 30 maja 2019 roku. Nowy 
odcinek obwodnicy Staszowa, zostanie 
wybudowany w następujących parame-
trach technicznych: klasa drogi G – droga 
jednojezdniowa o 2 pasach ruchu, szero-
kość jezdni 7 m (2 x 3,5 m), szerokość obu-
stronnej opaski bezpieczeństwa – 0,5 m, 
szerokość pobocza – 1, 25 m.

W ramach inwestycji przewiduje się, 
m.in.: 
• budowę odcinka drogi wojewódz-

kiej łączącego dw 764 z dw 757, który 
będzie docelowo odcinkiem drogi 
wojewódzkiej nr 757, budowę dodat-
kowych jezdni odpowiadających pa-
rametrom technicznym klasy D (szer. 
pasa ruchu 3,5 m z mijanką o szer. do 
5,5 m, zawrotkach o wymiarach 12,5 m 
x 12,5 m), 

• budowę ścieżki pieszo-rowerowej o 
szer. 2,5 m, z poszerzeniem po stronie 
lewej do szer. 3,0 m, na odcinku o dłu-
gości 790 m,

• budowę chodnika w obrębie ronda,
• budowę obiektu mostowego jedno-

przęsłowego posadowionego po-

średnio na palach nad rzeką Desta, 
o parametrach: długość całkowita – 
31,0 m, szerokość całkowita – 12,8 m, 
szerokość jezdni na moście – 7 m (2 x 
3,5 m), szerokość opaski obustronnej 
na moście – 0,5 m, wojskowa klasa 
obciążenia MLC 120, 100, STANAG 
2021,

• umocnienie skarp koryta rzeki pod 
mostem na długości 37 m narzutem 
kamiennym, oczyszczenie i odmule-
nie koryta,

• budowę ronda w km ok. 6+268 drogi 
wojewódzkiej nr 757, o parametrach: 
średnica zewnętrzna ronda – 40 m, 
średnica wyspy środkowej – 25,5 m, 
szerokość pierścienia najazdowego 
wokół ronda – 1,5 m, szerokość jezd-
ni na rondzie – 5,75 m, wlot na rondo 
o szerokości – 4,00 m, wylot z ronda 
o szerokości – 4,5 m,

• budowę przepustów oraz wykona-

nie odwodnienia w postaci rowów 
otwartych, kanalizacji deszczowej 
odprowadzającej wody opadowe i 
roztopowe do rzeki Desta wyposażo-
nej w urządzenia podczyszczające,  

• wykonanie urządzeń ochrony środo-
wiska i wygrodzenie pasa drogowego 
z siatki stalowej, 

• budowę i przebudowę zjazdów, prze-
budowę istniejących sieci: telekomu-
nikacyjnej, elektroenergetycznej, sani-
tarnej, wodociągowej i gazowej,

• budowę oświetlenia ulicznego, wyko-
nanie barier ochronnych i balustrad,

• wycinkę drzewostanu kolidującego z 
inwestycją.
Powyższa decyzja wojewody święto-

krzyskiego upoważnia Świętokrzyski Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach do 
ogłoszenia przetargu na wykonanie ww. 
zadania.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W związku z decyzją Wojewody 
Świętokrzyskiego nr 1/22 z dnia 27 
stycznia br., w sprawie zezwolenia 
na budowę II odcinka obwodnicy 
Staszowa, łączącego drogę wojewódz-
ką nr 764 Staszów-Raków z drogą wo-
jewódzką nr 757 Staszów-Opatów, sa-
morządowcy powiatu staszowskiego 
rozmawiali w województwie na temat 
możliwości jak najszybszego rozpo-
częcia tej inwestycji.

W dniu 9 lutego br. radny Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego Paweł 
Krakowiak i wicestarosta staszowski 
Leszek Guzal spotkali się z członkiem 
Zarządu Województwa Świętokrzyskie-
go Tomaszem Jamką. Przeanalizowano 
możliwości sfinansowania budowy 1,4 
kilometrowego odcinka obwodnicy, 
który przebiegać będzie od ronda na 
drodze wojewódzkiej nr 764 Staszów-
-Raków, w kierunku północnym do dro-
gi wojewódzkiej 757. Omówiono także 

potrzebę kontynuacji odbudowy na-
wierzchni na drodze wojewódzkiej Sta-

szów-Bogoria na odcinku około 1,5 km.
Tekst: Jan Mazanka, Foto: arch. UM
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Jest uchwała Sejmiku

Podpisano umowy

Realizację drugiego etapu obwodnicy omawiali: wicestarosta staszowski Leszek Guzal, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka oraz radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

Paweł Krakowiak i Grzegorz Banaś.

Podczas podpisywania umów, od lewej: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, 
zastępca burmistrza miasta i gminy Staszów dr Ewa Kondek, burmistrz Leszek Kopeć, starosta staszowski 

Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal.

W czasie wymiany podpisanych umów.

W dniu 28 marca br., Sejmik Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego przyjął 
uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
województwa na rok 2022. 

Zmiana umożliwi realizację zadania 
,,Budowa obwodnicy Staszowa II etap 
od DW 764 do DW 757”, w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata: 
2014-2020. Zadanie obejmować będzie 
budowę obwodnicy od istniejącego ron-
da w Radzikowie do projektowanego w 
Maleńcu. Termin zakończenia realizacji 
zadania planowany jest do końca 2023 
rok. Łączna wartość inwestycji wyniesie 
około 22 mln zł.

Opracowała: Paulina Majczak

W dniu 24 lutego br., w starostwie 
staszowskim podpisano 2 umowy w 
sprawie przebudowy przejść dla pie-
szych w ciągu dróg powiatowych na 
terenie miasta i gminy Staszów.

Umowy podpisane przez: starostę 
staszowskiego Józefa Żółciaka, wice-
starostę Leszka Guzala, z kontrasygna-
tą skarbnik powiatu Jolanty Piotrow-
skiej oraz burmistrza miasta i gminy 
Staszów Leszka Kopcia i zastępcę bur-
mistrza dr Ewę Kondek, z kontrasygna-
tą skarbnik Henryki Skowron, dotyczą 
zadań:

1. ,,Przebudowy przejścia dla 
pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 
0833T Sielec – Koniemłoty, w miejsco-
wości Koniemłoty. Łączna wartość za-
dania wynosi 96 tys. 232 tys. zł, z cze-
go wkład miasta i gminy Staszów to: 
9 tys. 623 zł tj. 10% wartości zadania. 
Pozostałe 80% kosztów zostanie po-
kryte z Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg oraz 10% z budżetu powiatu 
staszowskiego.

2. ,,Przebudowy przejścia dla 
pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 
1035T na ul. 11 Listopada w Staszowie, 
w obszarze skrzyżowania z drogą nr 
1034T”. Łączna wartość zadania wy-
nosi 380 tys. zł, z czego wkład miasta 
i gminy Staszów to: 140 tys. tj. 36,84% 
wartości zadania. Pozostałe 63,16% 
kosztów zostanie pokryte z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin realizacji obydwu inwestycji 
upływa z końcem sierpnia 2022 roku. 

Łącznie, do przebudowy w 2022 

roku, zaplanowano 15 przejść dla pie-
szych we wszystkich gminach powiatu. 
Inwestycje będą realizowane w oparciu 
o środki z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg, pozyskane przez władze 

powiatu w ubiegłym roku, w kwocie 
1 mln 626 tys. 823 zł, co stanowi 80% 
wartości wszystkich zaplanowanych 
do realizacji zadań.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Komendant wojewódzki policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta wręcza akt powołania 
komendantowi powiatowemu policji w Staszowie mł. insp. Grzegorzowi Majsakowi. 

Życzenia i kwiaty od starosty staszowskiego Józefa Żółciaka. 
Życzenia i gratulacje składają: burmistrz Staszowa Leszek Kopeć i zastępca 

burmistrza dr Ewa Kondek.

Od lewej: starosta staszowski Józef Żółciak, kapelan powiatowy policji ks. kan. Wiesław Kowalewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Staszów 
dr Ewa Kondek, burmistrz Leszek Kopeć i funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

Uroczyste powołanie komendanta

W dniu 4 kwietnia br., w Komen-
dzie Powiatowej Policji w Staszowie 
odbyła się uroczystość powołania 
na stanowisko komendanta powia-
towego policji mł. insp. Grzegorza 
Majsaka. W uroczystości wziął udział 
komendant wojewódzki policji w 
Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta, 
przedstawiciele władz samorządo-
wych oraz funkcjonariusze policji sta-
szowskiej komendy. 

Po złożeniu meldunku komendan-
towi wojewódzkiemu policji w Kielcach 
nadinsp. dr. Jarosławowi Kalecie przez 
dowódcę uroczystości, został wprowa-
dzony sztandar Komendy Powiatowej 
Policji w Staszowie. Następnie odczyta-
no rozkaz personalny, podpisany przez 
komendanta wojewódzkiego policji w 
Kielcach, o powołaniu z dniem 1 kwiet-
nia 2022 roku, na stanowisko komen-
danta powiatowego policji w Staszowie 
mł. insp. Grzegorza Majsaka. Komendant 
Grzegorz Majsak przywitał się ze sztan-
darem jednostki i złożył meldunek o ob-
jęciu stanowiska.

Nadinspektor dr Jarosław Kaleta 
przedstawiając przebieg kariery za-

wodowej powołanego komendanta, 
podkreślił jego wiedzę oraz posiadane 
doświadczenie służbowe, dające gwa-
rancję właściwej realizacji zadań na tym 
stanowisku. 

Starosta staszowski Józef Żółciak 

oraz burmistrz miasta i gminy Staszów 
Leszek Kopeć, złożyli gratulacje nowo 
powołanemu komendantowi i zapewnili 
o należytej współpracy. 

Opracował: Jan Mazanka
Foto: KPP w Staszowie
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Z wizytą w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 

Od lewej: wicestarosta staszowski Leszek Guzal, dyrektor Lasów Państwowych Józef Kubica, poseł 
na Sejm RP Mariusz Gosek oraz radny Sejmiku Województwa  Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak. Spotkanie odbyło się w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie.

Kwalifikację wojskową w powiecie staszowskim rozpoczęto w dniu  
4 kwietnia br., od lewej komendant WKU Sandomierz ppłk Adam Kowalski, 
starosta staszowski Józef Żółciak i szef Wydziału Rekrutacji mjr Jacek Wojtal.

Kwalifikacja wojskowa rozpoczętaKwalifikacja wojskowa na terenie 
powiatu staszowskiego rozpoczęła się w 
dniu 4 kwietnia i potrwa do 22 kwietnia  
br. Przy rozpoczęciu prac Powiatowej Ko-
misji Lekarskiej, uczestniczyli: wojskowy 
komendant uzupełnień w Sandomierzu 
ppłk Adam Kowalski, szef Wydziału Re-
krutacji mjr Jacek Wojtal, starosta sta-
szowski Józef Żółciak oraz wicestarosta 
Leszek Guzal.

Do stawienia się do kwalifikacji wojsko-
wej zostali wezwani: • mężczyźni urodzeni 
w 2003 r., • mężczyźni urodzeni w latach 
1997–2001, którzy nie posiadają jeszcze 
określonej kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej, • osoby urodzone w la-
tach 2000–2001, które zostały uznane przez 
powiatowe komisje lekarskie za czasowo 
niezdolne do czynnej służby wojskowej ze 
względu na stan zdrowia, • kobiety urodzo-
ne w latach 1997–2002, posiadające kwalifi-
kacje przydatne do czynnej służby wojsko-
wej, oraz kobiety pobierające naukę w celu 
uzyskania tych kwalifikacji, które w roku 
szkolnym lub akademickim 2020/2021 
kończą naukę w szkołach lub uczelniach 
medycznych i weterynaryjnych oraz na 
kierunkach psychologicznych albo będące 
studentkami lub absolwentkami szkół lub 
kierunków, • osoby, które ukończyły 18 lat 

życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji 
wojskowej do końca roku kalendarzowego, 
w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie po-
siadają określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej.

W roku bieżącym ustale-
niu zdolności do czynnej służ-
by wojskowej, ze wstępnym 
przeznaczeniem do poszcze-
gólnych form powszechnego 
obowiązku obrony kraju, z te-
renu powiatu staszowskiego, 
podlegać będzie 396 męż-
czyzn z rocznika 2003 oraz 
starszych, którzy z różnych 
przyczyn nie przeszli kwalifi-
kacji w 2021 roku. Kwalifikacja 
wojskowa na terenie powiatu 
staszowskiego prowadzona 
jest w Powiatowym Centrum 
Sportu, przy ul. Oględowskiej 
6 w Staszowie. Podczas prac 
komisji każda z osób będzie 
miała możliwość indywidual-
nej rozmowy z przedstawicie-
lem Wojskowego Komendan-
ta Uzupełnień, a chętni i zain-

teresowani uzyskają informacje na temat 
naboru, warunków i możliwości pełnienia 
służby wojskowej.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Samorządowcy reprezentujący po-
wiat staszowski oraz województwo świę-
tokrzyskie spotkali się w dniu 6 kwietnia 
br., z dyrektorem Lasów Państwowych 
Józefem Kubicą.

W spotkaniu, w czasie którego pod-
sumowano dotychczasową współpracą 
Powiatu Staszowskiego z Lasami Państwo-
wymi, udział wzięli także: poseł na Sejm RP 
Mariusz Gosek, radny Sejmiku Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak i 
wicestarosta Leszek Guzal. Dzięki uprzejmo-
ści posła Mariusza Goska i dyrektora Józefa 
Kubicy, samorządowcy uzyskali akceptację 
realizacji kolejnych inicjatyw, m.in.: budowy 
dróg na terenie powiatu staszowskiego oraz 
współpracy w zakresie działań edukacyj-
nych w szkołach. Ustalono, że w najbliższym 

czasie będzie przebudowana droga powia-
towa nr 0835T Grzybów-Wymysłów - Si-
chów Mały (las) o długości około 1 km. Koszt 
przebudowy wyniesie ok. 820 tys. zł, z czego 
680 tys. zł, czyli 80% całości inwestycji, zosta-
nie sfinansowane przez Lasy Państwowe.

Tekst: wicestarosta Leszek Guzal
Foto: arch. Starostwo Powiatowe w Staszowie
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Podpisano umowy na inwestycje 
,,Polskiego Ładu”

Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski będzie realizować 2 zadania, od lewej: dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, wicestarosta Leszek Guzal, właściciel firmy  

Tomasz Darowski, starosta staszowski Józef Żółciak i skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska. 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., zrealizuje jedno zadanie. Umowę podpisuje 
prokurent Tomasz Dyl, w środku.

Zakład Remontowo-Budowlany DARBUD Adam Darowski zrealizuje 5 zadań. Umowy podpisuje właściciel 
Adam Darowski, w środku.

W dniu 14 marca br. w starostwie 
staszowskim podpisano 8 umów do-
tyczących „Modernizacji strategicz-
nych dróg powiatowych w powiecie 
staszowskim” w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład. Zadania będą 
realizowane w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj”.

Umowy podpisali: ze strony inwesto-
ra - Powiatu Staszowskiego: starosta Jó-
zef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal, z 
kontrasygnatą skarbnik powiatu Jolanty 
Piotrowskiej, a ze strony wykonawców:  
właściciel Przedsiębiorstwa Budowlane-
go POLBUD Tomasz Darowski, prokurent 
Przedsiębiorstwa Drogowego Sp. z o.o. 
DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. Tomasz Dyl 
i właściciel Zakładu Remontowo-Bu-
dowlanego DARBUD Adam Darowski. 
Nadzór nad realizacją inwestycji będzie 
sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w 
Staszowie.

W rozmowie, po podpisaniu umów, 
starosta staszowski Józef Żółciak wyra-
ził uznanie dla przedsiębiorców, że zde-
cydowali się na realizację zadań w tak 
trudnych czasach jak obecne. Prokurent 
Tomasz Dyl zaapelował do władz o do-
konanie zmian płatności w Rządowym 
Funduszu Polski Ład. Obecne zasady 
to: 20% płatności po 8 miesiącach, 30% 
po 13 miesiącach i pozostałe 50% po 
zakończeniu zadania. Przyspieszenie i 
zwiększenie kwot płatności, w znacznym 
stopniu ułatwi, przy obecnym wzroście 
kosztów, realizację inwestycji bez strat. 

Podpisane umowy umożliwią rozpo-
częcie realizacji następujących inwesty-
cji:

1. ,,Przebudowę odcinka o długości 
3 km 600 m drogi powiatowej nr 0780T 
Raków – Bogoria - Nowa Wieś”. Wartość 
inwestycji wynosi 1 mln 935 tys. 651 zł. 
Zadanie obejmuje wykonanie doku-
mentacji projektowej oraz wykonanie 
przebudowy w zakresie: wzmocnienia 
nawierzchni, wykonania warstwy ście-
ralnej, poszerzenia jezdni, wykonania 
poboczy z betonu asfaltowego i reno-
wacji odwodnienia.  

2. „Przebudowę odcinka o długości 
1 km 790 m drogi powiatowej nr 0828T 
Życiny – Korytnica - Kurozwęki”. Wartość 
inwestycji wynosi 1 mln 324 tys. 847 zł. 
Zadanie obejmuje wykonanie doku-
mentacji projektowej oraz przebudowy 
w/w odcinka w zakresie: wzmocnienia i 
poszerzenia jezdni, wykonania pobocza 
asfaltowego, renowacji odwodnienia i 
budowy chodników w terenie zabudo-
wanym.

3. „Przebudowę dwóch odcinków o 

łącznej długości 4 km 142 m drogi po-
wiatowej nr 0786T Jurkowice - Wiśniów-
ka”. Wartość inwestycji wynosi 6 mln 261 
tys. 906 zł. Zadanie obejmuje wykonanie 
dokumentacji projektowej oraz przebu-
dowy w/w odcinka w zakresie: wzmoc-
nienia nawierzchni, wykonania warstwy 
ścieralnej SMA, budowy chodników po-
przez w/w miejscowości, poszerzenia 
jezdni i renowacji odwodnienia.

4. „Przebudowę odcinka o długości 
3 km 800 m drogi powiatowej nr 0794T 
Bukowa - Osiek”. Wartość inwestycji wy-
nosi 1 mln 969 tys. 481 zł. Zadanie obej-

muje wykonanie dokumentacji projek-
towej oraz przebudowy w/w odcinka 
w zakresie: wzmocnienia i poszerzenia 
jezdni, wykonania pobocza asfaltowego 
i renowacji odwodnienia.

5. „Przebudowę odcinka o długości 
900 m drogi powiatowej nr 0825T Łubni-
ce - Słupiec”. Wartość inwestycji wynosi 
920 tys. 482 zł. Zadanie obejmuje wy-
konanie dokumentacji projektowej oraz 
przebudowy w/w odcinka w zakresie 
wykonania nowej nawierzchni jezdni i 
budowy chodnika.

6. „Przebudowę odcinka o długości 
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O zasadach przyjmowania uchodźców z Ukrainy

W rozmowie, po podpisaniu umów, przeanalizowano obecną sytuację na rynku inwestycji drogowych, 
głównie z punktu widzenia wykonawcy zadań.

W czasie wideokonferencji z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem, 
z lewej strony ekranu: starosta staszowski Józef Żółciak i poniżej, burmistrz 

miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz.

W starostwie staszowskim podczas wideospotkania z wojewodą świętokrzyskim, 
od lewej: wicestarosta Leszek Guzal, starosta Józef Żółciak i insp. ds. zarządzania 

kryzysowego Andrzej Sałata.

1 km 200 m drogi powiatowej nr 0822T 
Ruszcza - Słupiec”. Wartość inwestycji 
wynosi 1 mln 136 tys. 623 zł. Zadanie 
obejmuje wykonanie dokumentacji pro-
jektowej przebudowy w/w odcinka w 
zakresie: wykonania nowej nawierzchni 
jezdni, budowy chodnika, budowy od-
wodnienia liniowego i budowy pobocza 
asfaltowego.

7. „Przebudowę odcinka o długości 
440 m drogi powiatowej nr 1036T Oleśni-
ca – Brody - Grobla”. Wartość inwestycji wy-
nosi 756 tys. 345 zł. Zadanie obejmuje wy-
konanie dokumentacji projektowej oraz 
przebudowy w/w odcinka w zakresie: wy-
konania nowej nawierzchni jezdni, prze-
budowy chodnika, budowy odwodnienia 
liniowego i budowy pobocza asfaltowego.

8. „Przebudowę odcinka o długości 
2 km 700 m drogi powiatowej nr 0836T 
Rytwiany - Łubnice”. Wartość inwesty-
cji wynosi 2 mln 425 tys. 560 zł. Zadanie 
obejmuje wykonanie dokumentacji pro-
jektowej oraz przebudowy w/w odcinka 
w miejscowościach: Sichów Mały i Sydzy-

na w zakresie: wzmocnienia i poszerzenia 
jezdni, wykonania pobocza asfaltowego i 
renowacji odwodnienia.

Wykonawcą pierwszych dwóch zadań 
będzie Przedsiębiorstwo Budowlane PO-
LBUD Tomasz Darowski, zadania trzeciego 
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYL-

MEX-INWESTYCJE Sp.k., natomiast pozo-
stałych pięciu zadań Zakład Remontowo-
-Budowlany DARBUD Adam Darowski. 
Termin zakończenia inwestycji upływa po 
18 miesiącach od dnia podpisania umów.

Tekst: Aleksandra Konefał 
Foto: Jan Mazanka

W piątek, 25 lutego br., wojewoda 
świętokrzyski Zbigniew Koniusz pod-
czas wideokonferencji z udziałem: 
starostów, prezydentów miast, bur-
mistrzów i wójtów, poinformował o 
aktualnym stanie i zasadach pomocy 
obywatelom Ukrainy, którzy z powo-
du działań wojennych znaleźli się na 
terytorium Polski.

Rozpoczynając wideospotkanie wo-
jewoda Zbigniew Koniusz poinformo-
wał o zamiarze szybkiego utworzenia 
2 punktów skoordynowanej pomocy 
dla uchodźców, jeden przy Świętokrzy-
skim Urzędzie Wojewódzkim oraz drugi, 
wspólnie z władzami miasta Kielce, na 
dworcu PKS. Zostaną wydane specjalne 
ulotki informacyjne dla osób z Ukrainy, 
m.in.: o możliwościach pomocy, z nume-

rami telefonów oraz wskazówkami jak 
uregulować pobyt  oraz w jaki sposób 
ubiegać się o status uchodźcy. 

Wg przekazanych informacji, w wo-
jewództwach: podkarpackim i lubel-
skim zostało utworzone 8 podstawo-
wych punktów recepcyjnych i kilkana-
ście dodatkowych, których zadaniem 
jest udzielanie uchodźcom najpotrzeb-
niejszej pomocy, a także prowadze-
nie ewidencji. Osoby te, w pierwszej 
kolejności są kwaterowane na terenie 
tych województw, niemniej w miarę 
napływu większej liczby Ukraińców, 
w województwie świętokrzyskim są 
przygotowane warunki do przyjęcia 
potrzebujących opieki i udzielenia nie-

zbędnego wsparcia. Wśród spodziewa-
nych uchodźców, w związku z zakazem 
opuszczania Ukrainy przez mężczyzn w 
wieku od 18 do 65 lat, będą przeważnie 
kobiety z dziećmi, co wiązać się będzie 
z zapewnieniem lepszych warunków 
zakwaterowania oraz stosownego wy-
żywienia, z uwzględnieniem małych 
dzieci, również i niemowląt. 

Po udzieleniu odpowiedzi na pyta-
nia, kończąc spotkanie, wojewoda Zbi-
gniew Koniusz powiedział: „24 lutego to 
traumatyczna data, nie tylko dla samych 
Ukraińców, ale także dla nas, jako sąsia-
dów. Trudna do zrozumienia, trudna do 
zaakceptowania”.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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O pomocy uchodźcom

W sprawie nauczania ukraińskich dzieci

Wideokonferencja poświęcona nauczaniu ukraińskich uczniów w 
szkołach województwa świętokrzyskiego odbyła się w dniu 22 marca br.

Ze strony powiatu staszowskiego w konferencji uczestniczyli, od lewej: naczelnik 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Stachura, starosta 

staszowski Józef Żółciak i insp. Andrzej Sałata.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Zespołu, starosta staszowski Józef Żółciak, z lewej: wicestarosta Leszek 
Guzal, z prawej: naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i  Zarządzania Kryzysowego Ryszard Stachura.

Temu tematowi była poświęcona 
wideokonferencja z udziałem wojewo-
dy świętokrzyskiego Zbigniewa Koniu-
sza i świętokrzyskiego kuratora oświa-
ty Kazimierza Mądzika oraz: starostów 
powiatów, prezydentów miast, burmi-
strzów i wójtów ziemi świętokrzyskiej. 
Wideospotkanie miało miejsce w dniu 
21 marca br.

Rozpoczynając konferencję wojewo-
da Zbigniew Koniusz serdecznie podzię-
kował samorządowcom, a za ich pośred-
nictwem wszystkim osobom, które za-
angażowały się w pomoc uchodźcom na 
terenie województwa świętokrzyskiego. 

W związku z aktualną sytuacją w Ukra-
inie, w dniu 12 marca br. została uchwa-
lona ustawa wprowadzająca przepisy uła-
twiające kształcenie uczniów ukraińskich 
w polskich szkołach podstawowych oraz 
ponadpodstawowych.

Na dzień 24 marca br., w szkołach 
województwa świętokrzyskiego było 
870 młodych Ukraińców. W związku z 
powyższym zaistniała pilna potrzeba 
tworzenia oddziałów przygotowaw-

czych dla uczniów nie znających języka 
polskiego lub znających go na poziomie 
niewystarczającym do nauki. Jak poin-
formował świętokrzyski kurator oświaty 
Kazimierz Mądzik, oddziały przygoto-
wawcze można tworzyć w szkołach, a w 
uzasadnionych przypadkach w systemie 
międzyszkolnym na mocy porozumień 
między jednostkami samorządu tery-
torialnego. Liczba uczniów w oddziale 
przygotowawczym nie może przekra-
czać 25 osób. Klasy mogą być łączone 
w następujący sposób: I-III oraz IV-VI, a 
także VII-VIII szkół podstawowych, jak 
również: I i II liceum ogólnokształcące-
go, I–III technikum i branżowej szkoły I 
stopnia; III i IV liceum ogólnokształcące-
go, III–V technikum. Zajęcia edukacyjne 
w oddziale przygotowawczym prowa-
dzą nauczyciele poszczególnych przed-
miotów, którzy mogą być wspomagani 
przez nauczycieli lub inne osoby znające 
język ukraiński. 

Na realizację obowiązkowych za-
jęć edukacyjnych została przeznaczona 
odpowiednia liczba godzin od 20 do 
26 tygodniowo, w zależności od wieku 
uczniów. Nauka języka polskiego od-
bywa się według programu nauczania, 
opracowanego na podstawie ramowego 
programu kursów nauki języka polskiego 
dla cudzoziemców w wymiarze nie niż-
szym niż 6 godzin tygodniowo.

Zgłaszane pytania dotyczyły, m.in.: 
zasad wydawania świadectw na koniec 
roku szkolnego, pogodzenia nauki w 
oddziałach przygotowawczych z nauką 
zdalną prowadzoną z Ukrainy z której ko-
rzystają niektórzy uczniowie, perspektyw 
nauczania w następnym roku szkolnym 
oraz finansowania pobytu uczniów w 
polskich szkołach do których uczęszczali 
przed wybuchem wojny, a obecnie utra-
cili możliwości płacenia za pobyt i wyży-
wienie. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

W czwartek 11 marca br., w Sta-
rostwie Powiatowym w Staszowie, 
odbyło się posiedzenie Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Posiedzenie zwołano w związku z 
rozpoczęciem procesu uchwalenia przez 
Sejm RP, ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy, którzy na terenie Polski znaleźli 
się w wyniku agresji wojsk Federacji Ro-
syjskiej. Uchwała przyjęta przez Sejm i 
skierowana do Senatu wprowadza ważne 
regulacje, dotyczące lokacji oraz finanso-
wania pobytu uchodźców z Ukrainy na te-
rytorium Polski. Przewodniczący Powiato-
wego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
starosta staszowski Józef Żółciak, rozpo-
czął spotkanie od przeczytania pisma od 
wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa 
Koniusza, w którym przedstawiono ko-
nieczność przyjęcia w najbliższych dniach 
po 300 uchodźców przez samorządy po-
wiatowe województwa świętokrzyskiego. 
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Z posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W czasie posiedzenia, od lewej: wójt gminy Łubnice Anna Grajko, burmistrz Szydłowa Andrzej Tuz, wójt 
gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, burmistrz Osieka Rafał Łysiak, burmistrz Połańca Jacek Nowak, 

burmistrz Staszowa Leszek Kopeć i wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk. Z tyłu, od lewej: dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Jerzy Bernyś, Anna Stawiarz ze staszowskiego szpitala, Elżbieta Orkisz z PCPR 

i dyrektor Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie Andrzej Walczowski.

Od lewej: burmistrz Oleśnicy Leszek Juda, kom. Tomasz Siuda z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, 
kpt. Łukasz Kruk i mł. bryg. Jarosław Juszczyk z Komendy Powiatowej PSP oraz Kacper Krakowiak 
z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie. Z tyłu od lewej: Narcyz Łakomiec 

z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska i Natalia Mazur 
z Wydziału Spraw Obywatelskich.

Od lewej: burmistrz Połańca Jacek Nowak, burmistrz Osieka Rafał 
Łysiak, burmistrz Staszowa Leszek Kopeć, insp. Ewelina Banasińska 

i insp. Andrzej Sałata. 

Od prawej: Narcyz Łakomiec – pełniący obowiązki powiatowego inspektora nadzoru 
budowlanego, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, powiatowy inspektor sanitarny Bożena 

Głaz, zastępca naczelnika wydziału prewencji w KPP Staszów kom. Tomasz Siuda, 
komendant powiatowy policji w Staszowie mł. insp. Grzegorz Majsak, komendant 

powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz. Z tyłu: 
skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.

Potrzeba taka wynika ze zwiększającej 
się liczby obywateli ukraińskich, ucieka-
jących przed konfliktem wojennym. W 
czasie posiedzenia, burmistrzowie i wójto-

wie, wymienili się informacjami na temat 
możliwości przyjęcia uchodźców, a także 
wypracowania konkretnych form pomo-
cy, zarówno pieniężnej, jak i rzeczowej. 

Zwrócono również uwagę na zagrożenie 
epidemiczne, wynikające z trwającej nadal 
epidemii COVID-19. 

Tekst i foto: Paulina Majczak

Główny temat posiedzenia, jakie 
odbyło się w starostwie staszowskim w 
dniu 15 marca br., dotyczył spraw zwią-
zanych z zakwaterowaniem na terenie 
powiatu uchodźców z Ukrainy.

Na mocy decyzji wojewody święto-
krzyskiego powiat staszowski ma przyjąć 
300. obywateli Ukrainy, którzy wg wstęp-
nych planów mają być zakwaterowani w 
strażnicach Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Zakłada się, że każda z gmin będzie 
w stanie udostępnić po 3 strażnice, z moż-
liwością zakwaterowania po 30 uchodź-
ców w każdej z nich. 

Prowadzący spotkanie szef Powiato-
wego Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go starosta staszowski Józef Żółciak, na 
początku narady poprosił burmistrzów i 
wójtów o zadeklarowanie liczby osób, ja-
kie poszczególne gminy mogą przyjąć w 
najbliższych dniach. W wyniku złożonych 
deklaracji okazało się, że w najbliższych 2. 
dniach na terenie powiatu staszowskiego 
można zakwaterować 155 osób, w tym: w 
mieście i gminie Staszów - 50 osób, w mie-
ście i gminie Połaniec - 50 miejsc, w gminie 
Bogoria – 30 osób oraz w mieście i gminie 
Osiek 25 osób. Dodatkowo samorządowcy 

są w stanie przyjąć jeszcze, w terminie od 1 
kwietnia, około 480 osób.

Warunkiem ostatecznego przygoto-
wania miejsc noclegowych jest otrzyma-
nie z magazynów rezerw materiałowych: 
łóżek, materacy i pościeli. W wielu zade-
klarowanych miejscach należy w trybie 
pilnym dokonać ich adaptacji, głównie w 
zakresie powiększenia sanitariatów oraz 
instalacji pryszniców. Poruszono również 

sprawy dotyczące zapewnienia uchodź-
com opieki zdrowotnej i możliwości korzy-
stania przez dzieci ze szkół i przedszkoli. 
Obecna na posiedzeniu powiatowa lekarz 
weterynarii w Staszowie Katarzyna Czech 
poinformowała o konieczności dokonania 
zaczipowania oraz zaszczepienia zwierząt 
przeciw wściekliźnie, o ile zostały przywie-
zione przez uchodźców. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Posiedzenie otworzył i prowadził szef 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

starosta staszowski Józef Żółciak. Z lewej: 
wicestarosta Leszek Guzal.
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Wicestarosta Leszek Guzal i prowadzący posiedzenie przewodniczący Rady, starosta staszowski Józef Żółciak.

Od prawej: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Batóg, naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Stachura, dyrektor 

staszowskiego szpitala Paweł Wojtasik, kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego 
i Jakości Agnieszka Antonik, główna księgowa szpitala Katarzyna Twaróg i Natalia 

Mazur z Wydziału Spraw Obywatelskich.

Od lewej: burmistrz miasta i gminy Oleśnica Leszek Juda, wójt gminy Łubnice 
Anna Grajko, burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz, burmistrz miasta i 

gminy Staszów Leszek Kopeć.

Od lewej: starosta staszowski Józef Żółciak i przewodniczący konwentu, burmistrz miasta i gminy Oleśnica 
Leszek Juda.

Obradował konwent wójtów i burmistrzów

Z posiedzenia 
Rady Społecznej Szpitala

Spotkanie otworzył i prowadził 
przewodniczący Rady starosta sta-
szowski Józef Żółciak.

Po przyjęciu porządku posiedzenia i 
protokołu z obrad w dniu 1 października 
2021 roku, główna księgowa Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Staszowie Katarzy-
na Twaróg, przedstawiła założenia planu 
finansowego i inwestycyjnego na 2022 
rok. Rada jednogłośnie zaopiniowała 
przedstawiony plan, podobnie jak i de-
cyzję odnowienia kredytu obrotowego 
na rachunku bieżącym w kwocie 2 mln 
zł. W dyskusji dotyczącej obecnej i przy-
szłej sytuacji finansowej szpitala dyr. Pa-
weł Wojtasik zwrócił uwagę na znaczący 
wzrost kosztów funkcjonowania placów-
ki, począwszy od cen komponentów po-
siłków, nośników energii, serwisu sprzę-
tu, płac itp.

W sprawach różnych dyr. Paweł Woj-
tasik poinformował o leczeniu obywateli 
ukraińskich, którzy w ostatnich dniach 
znaleźli się na terenie powiatu, a także o 
prognozach w tym zakresie na najbliższe 

dni. Wg wytycznych Narodowego Fun-
duszu Zdrowia uchodźcy traktowani są 
na równi z obywatelami naszego kraju. 
Poruszono także możliwości ewentual-

nego zatrudnienia w szpitalu lekarzy z 
Ukrainy, jeśli znajdą się w gronie uchodź-
ców.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Posiedzenie, które prowadził prze-
wodniczący konwentu, burmistrz 
miasta i gminy Oleśnica Leszek Juda 
odbyło się w dniu 15 lutego w Staro-
stwie Powiatowym w Staszowie.

Pierwszy omawiany temat doty-
czył uruchomienia nowych linii auto-
busowych łączących gminy powiatu 
staszowskiego. Wójtowie i burmistrzo-
wie poinformowali o aktualnych roz-
wiązaniach funkcjonujących na swoim 
terenie, z reguły są to połączenia ze 
Staszowem i poddali pod dyskusję pro-
pozycję wydłużenia już istniejących tras 
do innych gmin jeśli takie potrzeby zo-
staną uzasadnione. Starosta staszowski 
Józef Żółciak zawnioskował o przeka-
zanie wykazów istniejących połączeń z 
wszystkich gmin do Wydziału Komuni-
kacji i Transportu, co będzie podstawą 
do dalszych prac nad powiększeniem 
możliwości komunikacyjnych na terenie 
powiatu, szczególnie dla osób, które nie 
mają własnych samochodów.

Drugi temat posiedzenia dotyczył 
inwestycji na drogach powiatowych 
zrealizowanych w roku 2021 i planów re-
montowych na rok bieżący. Z informacji 
przedstawionych przez dyrektora Zarzą-

du Dróg Powiatowych w Staszowie Miro-
sława Bernysia wynikało, że w roku ubie-
głym, dzięki środkom z Funduszu Dróg 
Samorządowych, Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg oraz Funduszu Inwestycji 
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W obradach uczestniczyli burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu staszowskiego wraz ze 
współpracownikami, a także pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu w starostwie staszowskim.

W czasie podpisywania umowy, od lewej: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, 
naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Magdalena Fila, starosta staszowski Józef Żółciak, 
pełniący funkcję burmistrza miasta i gminy Połaniec Jacek Nowak i skarbnik Powiatu Jolanta Piotrowska.

Podpisaną umowę wymienili: starosta staszowski 
Józef Żółciak, pełniący funkcję burmistrza miasta 

i gminy Połaniec Jacek Nowak.

W sprawie zimowego 
utrzymania dróg do końca grudnia br.

Lokalnych, zmodernizowano ponad  5 
km dróg powiatowych za łączną kwotę 
3 mln 787 tys. zł. 

Najważniejszą inwestycją dla Powia-
tu Staszowskiego w 2021 roku była od-
budowa mostu w ciągu drogi powiato-
wej nr 1036T Oleśnica - Brody - Grobla 
nad rzeką Ciek w miejscowości Podbo-
rek. Całkowity koszt robót budowlanych 
wyniósł 1 mln 323 tys. zł, z czego 1 mln 
058 tys. zł, tj. 80% zostało sfinansowane 
z rezerwy ogólnej budżetu państwa, a 
pozostałą kwotę w wysokości 264 tys. 
600 zł stanowiły środki budżetu powiatu 
staszowskiego.

Pod koniec ubiegłego roku zostały 
zawarte umowy na budowę i przebu-
dowę 15. przejść dla pieszych na łączną 
kwotę 2 mln 261 tys. 580 zł z terminem 
realizacji 10 miesięcy od podpisania 
umów. Koszty inwestycji zostaną pokry-
te w 80% z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg, a pozostałe 20% solidarnie 
z budżetu powiatu staszowskiego oraz 
budżetu gmin, na terenie których będą 
realizowane zadania. 

Powiat staszowski otrzymał promesę 
na kwotę 15 mln 703 tys. zł tj. 95% war-
tości remontów około 17 km powiato-
wych dróg strategicznych z Rządowego 
Funduszu Polski Ład. Obecnie trwają 
procedury przetargowe na realizację 
ww. zadania w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj”. 

W punkcie obrad konwentu ,,sprawy 
różne” poruszono kwestię dofinansowa-
nia zakupu samochodów służbowych 
dla policji. Uczestnicy konwentu podjęli 
decyzję, że poszczególne gminy zaan-
gażują się w powyższą pomoc w miarę 
swoich możliwości. 

Tekst i foto: Agnieszka Gajda i Jan Mazanka

W dniu 11 stycznia br., w Sta-
rostwie Powiatowym w Staszowie 
podpisano umowę w sprawie współ-
działania przy realizacji zimowego 
utrzymania dróg powiatowych, znaj-
dujących się w granicach administra-
cyjnych Miasta i Gminy Połaniec.

W myśl podpisanej umowy o warto-
ści 30 tys. zł, strony zobowiązały się do 
współdziałania przy realizacji zimowego 
utrzymania dróg powiatowych na tere-
nie gminy Połaniec, o łącznej długości 
39,8 km, w zakresie:  odśnieżania - nie-
zwłocznie po ustaniu opadów śniegu, 

posypywania piaskiem i mieszankami 
piaskowo-solnymi oraz utrzymania w 
gotowości służb drogowych.

Umowa dotyczy realizacji ww. zadań 
w okresie od 1 stycznia br. do 31 grudnia 
br.  

Tekst i foto: Jan Mazanka

Umowę w imieniu Powiatu 
Staszowskiego podpisali: starosta Józef 
Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal, z 
kontrasygnatą skarbnik powiatu Jolanty 
Piotrowskiej, a w imieniu Miasta i Gminy 
Połaniec umowę podpisał pełniący funk-
cję burmistrza Jacek Nowak z kontrasy-
gnatą skarbnik Małgorzaty Żugaj. 
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W sprawie dzierżawy 
obwodów łowieckich

Prezesów i łowczych kół łowieckich powitał starosta staszowski Józef Żółciak, z prawej: zastępca naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Monika Michalec.

Łącznie 7 Kół Łowieckich podpisało 8 umów na dzierżawę obwodów łowieckich.

W dniu 31 marca br., w Starostwie 
Powiatowym w Staszowie, starosta 
staszowski Józef Żółciak oraz prezesi 
i łowczy kół łowiecki podpisali łącz-
nie 8 umów dzierżawy obwodów ło-
wieckich. 

Paragraf 1 podpisanych umów sta-
nowi, że ,,wydzierżawiający oddaje, 
a dzierżawca bierze w dzierżawę ob-
wód łowiecki utworzony Uchwałą nr 
XXIV/337/20 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie podziału 
województwa świętokrzyskiego na ob-
wody łowieckie oraz zaliczenia obwodu 
łowieckiego do odpowiedniej katego-
rii”. 

Wszystkie umowy zostały zawarte 
na okres od 1 kwietnia 2022 roku do 
dnia 31 marca 2032 roku. Dzierżawca 
został zobowiązany, m.in. do: • płace-
nia corocznego czynszu, • prowadze-
nia gospodarki łowieckiej określonej w 
ustawie ,,Prawo łowieckie” i w oparciu 
o wieloletni łowiecki plan hodowlany 
oraz roczny plan łowiecki, • zatrudnie-
nia lub powołania co najmniej jednego 
strażnika łowieckiego, • terminowego 
szacowania szkód w uprawach i pło-
dach rolnych wyrządzonych przez: dzi-
ki, łosie, jelenie, daniele i sarny będą-
cych podstawą wypłacanych odszkodo-

wań, • dokarmiania zwierzyny łownej w 
czasie zimy, • zgłaszania do Państwowej 
Inspekcji Weterynaryjnej przypadków 
zachorowań zwierząt wolno żyjących.

Umowy dzierżawy obwodów ło-
wieckich podpisali prezesi i łowczy kół 

łowiecki: ,,Jeleń” w Kielcach, ,,Głuszec” 
w Tarnobrzegu ,,Cietrzew” w Osieku, 
,,Odyniec” w Kielcach, ,,Dzik” w Połańcu 
– umowy na 2 obwody, ,,Szarak” w Stop-
nicy i ,,Bażant” w Łubnicach.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W dniu 6 kwietnia z przebiegiem prac zapoznali się: starosta staszowski Józef Żółciak i Magdalena Fila - 
naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Wewnątrz budynku trwają prace rozbiórkowe i przebudowy.

O przebiegu prac poinformował kierownik robót Michał Kołodziej. Prace są prowadzone na każdym poziomie budynku.

Trwa modernizacja budynku 
po komendzie policji

W dniu 10 stycznia br., oficjalnie 
przekazano  Firmie Budowlano-Usłu-
gowej ,,EM-BUD” Morawica budynek 
po Komendzie Powiatowej Policji w 
Staszowie, co umożliwiło rozpoczęcie 
prac rewitalizacyjnych.

Umowę na realizację zadania, w dniu 
4 stycznia podpisali: w imieniu Zarzą-
du Powiatu w Staszowie: starosta Józef 
Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal, przy 
kontrasygnacie skarbnik powiatu Jolan-
ty Piotrowskiej, natomiast w imieniu wy-
konawcy umowę podpisał prezes Marek 
Kuchna. 

Wartość zadania pn.: „Rewitalizacja 
budynku użyteczności publicznej Po-
wiatu Staszowskiego zlokalizowanego 
przy ul. 11 Listopada w Staszowie” wyno-
si 4 mln 467 tys. 224 zł, z czego 2 mln 500 
tys. zł zostanie sfinansowane z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 
pozostałe 1 mln 967 tys. 224 zł z budżetu 
powiatu staszowskiego, ze środków na 
zadania proekologiczne. 

Prowadzone aktualnie prace, po wy-
burzeniu ścian działowych, polegają na 
dostosowaniu wnętrza do przyszłych 
potrzeb dla instytucji, które zostaną do 
budynku wprowadzone, będą to, m.in.: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
i Biblioteka Pedagogiczna. 

W zakresie prac przewidziano, m.in.: 
zerwanie starego pokrycia stropoda-
chu, skucie kominów, wyburzenie klatek 
schodowych, częściową rozbiórkę ścian, 
zbrojenie i betonowanie fundamentów 
pod szyb windowy i klatki schodowe, 
ocieplenie stropodachu wraz z pokry-
ciem i obróbkami blacharskimi, wymia-
nę stolarki okiennej i drzwiowej, docie-
plenie ścian zewnętrznych styropianem 
wraz z nowym tynkiem zewnętrznym, 
docieplenie ścian fundamentowych z 
wykonaniem izolacji przeciwwilgocio-
wych, roboty malarskie, wykonanie in-

stalacji sanitarnej, kanalizacyjnej, elek-
trycznej, odgromowej i fotowoltaicznej, 
a także roboty w zakresie zagospodaro-
wania terenu. 

Budynek zostanie również przysto-
sowany do korzystania przez osoby nie-
pełnosprawne poprzez montaż dźwigu 

osobowego – windy, platformy dla osób 
niepełnosprawnych oraz uchwytów w 
łazienkach. Termin zakończenia inwesty-
cji upływa po 12 miesiącach od podpisa-
nia umowy, tj. z dniem 4 stycznia 2023 
roku.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Zaproszeni goście obecni na obradach uroczystej sesji Rady Miejskiej Połańca.

Jako pierwszy życzenia i gratulacje nowo 
wybranemu burmistrzowi Połańca złożył poseł na 

Sejm RP Krzysztof Lipiec.

Życzenia składają: marszałek województwa 
świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i radny Sejmiku 

Województwa Paweł Krakowiak.

Przemawia starosta staszowski Józef Żółciak.

Z uroczystości zaprzysiężenia 
burmistrza Połańca

Podpisano 
porozumienia

Przedterminowe wybory na bur-
mistrza miasta i gminy Połaniec, jakie 
odbyły się w niedzielę 20 lutego br., w 
pierwszej turze z wynikiem 68,3% gło-
sów wygrał Jacek Nowak.

Ceremonia zaprzysiężenia burmistrza 
Jacka Nowaka odbyła się 28 lutego br., 
podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Po-
łańca obradującej w miejscowym Centrum 
Kultury i Sztuki. Po otwarciu posiedzenia 
przez przewodniczącego Rady Miejskiej 
Stanisława Lolo, przewodniczący Miejskiej 
Komisji Wyborczej Jarosław Kobryń odczy-
tał i wręczył Jackowi Nowakowi nominację 
na burmistrza Miasta i Gminy Połaniec. 
Następnie nowo wybrany burmistrz Jacek 
Nowak złożył ślubowanie, cyt.: „Obejmując 
urząd burmistrza miasta i gminy Połaniec, 
uroczyście ślubuję, że dochowam wierno-
ści prawu, a powierzony mi urząd sprawo-

wać będę tylko dla dobra publicznego i 
pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy 
Połaniec”. Tak mi dopomóż Bóg”.

Wśród składających gratulacje i życze-
nia owocnej pracy dla dobra ziemi poła-
nieckiej i jej mieszkańców byli, m.in. poseł 
na Sejm RP Krzysztof Lipiec, marszałek 
województwa świętokrzyskiego Andrzej 
Bętkowski, radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, staro-
sta staszowski Józef Żółciak oraz burmistrz 

miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć. 
Obecni byli także prezesi firm i spółek, na 
czele z prezesem Enea Elektrownia Poła-
niec Bogusławem Rybackim oraz przed-
stawiciele OSP i stowarzyszeń działających 
na terenie miasta i gminy Połaniec. Du-
chowieństwo reprezentował ks. kan. Józef 
Grabda – proboszcz parafii pw. św. Stani-
sława Biskupa i Męczennika.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: UMiG Połaniec

Burmistrz Jacek Nowak złożył ślubowanie.

W dniu 20 stycznia br., w Urzędzie 
Miasta i Gminy Połaniec podpisano 
dwa trójstronne porozumienia do-
tyczące funkcjonowania jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych w 
Krajowym Systemie Ratowniczo-Ga-
śniczym.

Były to ostatnie porozumienia, ja-
kie podpisano na terenie powiatu 
staszowskiego, a ich sygnatariuszami 
byli: pełniący funkcję burmistrza miasta 
i gminy Połaniec Jacek Nowak, komen-
dant powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Staszowie st. bryg. Rafał Ga-
jewicz oraz ze strony jednostek: prezes 
OSP w Połańcu druh Krzysztof Marczew-

ski i prezes OSP Ruszcza druh Kamil Ma-
zur.

Porozumiewające się strony, podpi-
sanymi umowami, uzgodniły kwestie 
dotyczące praw i obowiązków jednostek 
OSP należących do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, w zakresie: go-
towości operacyjnej, w tym zasobów sił 
i środków przewidzianych do wykorzy-
stania w systemie, zadań ratowniczych 

jednostek włączonych do KSRG, liczby i 
poziomu wyszkolenia ratowników, spo-
sobu utrzymania stanu gotowości jed-
nostek do działań ratowniczych, alarmo-
wania i dysponowania jednostek, a także 
warunków ewentualnego rozwiązania 
porozumienia.

W dyskusji, po podpisanym poro-
zumieniu, komendant powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Staszowie 
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W Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, w czasie podpisania porozumień, od lewej: prezes OSP Ruszcza 
Kamil Mazur, naczelnik OSP Ruszcza Marek Jędryka, pełniący funkcję burmistrza Połańca Jacek Nowak, 
komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz, prezes OSP 

Połaniec Krzysztof Marczewski i naczelnik OSP Połaniec Przemysław Guzik. 

Światowy Dzień Wody otworzył burmistrz Połańca Jacek Nowak. Starosta staszowski Józef Żółciak 
podziękował organizatorom, a szczególnie Zarządowi P.P.U. PROPOL z Połańca 

za zorganizowanie spotkania.  

Pamiątkowa fotografia w ujęciu wody pitnej w Wiązownicy Małej.

Makieta z systemem wielokrotnego wykorzystania wody, jej 
działanie przybliżył Jerzy Nowak, nauczyciel w ZS w Połańcu.

Porozumienia wymieniają: burmistrz Jacek Nowak 
i komendant Rafał Gajewicz.

22 marca – Światowy Dzień Wody

st. bryg. Rafał Gajewicz odpowiadał na 
pytania związane z niektórymi zapisa-
mi w uchwale Sejmu RP o Ochotniczych 
Strażach Pożarnych, jaka weszła w życie 

z dniem 1 stycznia tego roku. Porusza-
no sprawy dotyczące, m.in.: naliczania 
ekwiwalentów za udział druhów w dzia-
łaniach ratowniczych, prowadzenia w 

jednostkach dokumentacji ewidencji 
sprzętu, dodatków do emerytur i groma-
dzenia dokumentów z tym związanych. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Na terenie uję-
cia wody pitnej w 
Wiązownicy Małej 
spółka P.P.U. PRO-

POL Sp. z.o.o. zorganizowała wyda-
rzenie edukacyjne z okazji przypada-
jącego w dniu 22 marca Światowego 
Dnia Wody. Pierwsza część imprezy 
odbyła się na terenie ujęcia, następ-
nie organizatorzy zaprosili gości na 
teren świetlicy Jutrzenka w Wiązow-
nicy Kolonii. 

W wydarzeniu wzięli udział przedsta-

wiciele władz samorządowych: starosta 
staszowski Józef Żółciak oraz burmistrz 
Połańca Jacek Nowak, przedszkolaki wraz 
z opiekunkami z przedszkola publiczne-
go w Połańcu, przedstawiciele PGKiM 
Połaniec, przedstawiciele Wód Polskich 
– zlewnia w Sandomierzu, budowniczy 
zlewni Feliks Macias, sołtysi, mieszkańcy, 
zaproszeni goście. Przedszkolaki przed-
stawiły program edukacyjny „Wodne 

Opowieści”, po którym odbyła się debata 
na temat „W trosce o zasoby wody pit-
nej”. Uczniowie szkoły podstawowej im. T. 
Kościuszki w Połańcu wraz z opiekunem 
Jerzym Nowakiem, omówili makietę z 
systemem wielokrotnego wykorzystania 
wody. Na zakończenie wręczono nagrody 
w konkursach edukacyjnych i wykonano 
pamiątkowe zdjęcia.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Przewodniczącym zjazdu, wybrano druha Romana Myśliwca – prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Staszowie. 

Powiatowy Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Staszowie obradował 
w auli Zespołu Szkół.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. samorządowcy ziemi staszowskiej. 

W obradach wzięli udział, m.in.: 
prezes Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP w Kielcach druh Miro-
sław Pawlak, dyrektor Biura Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Ryszard Ja-
nuszek, starosta staszowski Józef Żół-
ciak, wicestarosta Leszek Guzal, bur-

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie

W związku z zakończeniem obecnej 5-letniej kadencji Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP RP w Staszowie, podczas zjazdu, jaki odbył się w dniu 
12 lutego br. wybrano nowe władze. Prezesem Zarządu został druh Grzegorz 
Rajca, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach.

mistrz miasta i gminy Staszów Leszek 
Kopeć, pełniący funkcję burmistrza 
miasta i gminy Połaniec Jacek Nowak, 
burmistrz miasta i gminy Szydłów An-
drzej Tuz, burmistrz miasta i gminy 
Osiek Rafał Łysiak, wójt gminy Łubni-
ce Anna Grajko, wójt gminy Bogoria 

Marcin Adamczyk, wójt gminy Rytwia-
ny Grzegorz Forkasiewicz i Wojciech 
Skowron - właściciel FHU Skowron Po-
krycia Dachowe.

Po otwarciu posiedzenia przez do-
tychczasowego wiceprezesa Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 
Staszowie druha Wiesława Woszczynę, 
dokonano wyboru przewodniczącego 
zjazdu, którym został druh Roman My-
śliwiec oraz prezydium zjazdu w skła-
dzie: prezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP w Kielcach 
Mirosław Pawlak, zastępca świętokrzy-
skiego komendanta wojewódzkiego 
PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz Raj-
ca, starosta staszowski Józef Żółciak 
oraz wiceprezesi Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Staszowie: 
Wiesław Woszczyna, Stanisław Walczyk 
i Grzegorz Forkasiewicz. Po przyjęciu 
porządku i regulaminu obrad wybra-
no komisje zjazdowe: mandatową, 
wyborczą, skrutacyjną  oraz uchwał i 
wniosków. Następnie druh Grzegorz 
Kwietniewski, złożył sprawozdanie z 
pięcioletniej działalności Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku OSP RP 
w Staszowie, a druh Jarosław Sierant 
odczytał sprawozdanie z prac Komisji 
Rewizyjnej. Komendant powiatowy 
PSP w Staszowie st. bryg. Rafał Gaje-
wicz przedstawił informację o sytuacji 
p-poż. w powiecie staszowskim, za 
okres minionej kadencji. Po ukonstytu-
owaniu się komisji zjazdowych i dysku-
sji, ustępującemu Zarządowi udzielo-
no jednogłośnego absolutorium. 

Po zatwierdzeniu przez zjazd 
przedstawicieli do Zarządu Powiato-
wego,  wybrano prezydium Zarządu 
w składzie: prezes druh Grzegorz Raj-
ca, wiceprezesi: Leszek Kopeć, Andrzej 
Tuz, Grzegorz Forkasiewicz, Stanisław 
Walczyk i Grzegorz Karwacki, sekretarz 
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Nowo wybrany prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Staszowie druh Grzegorz Rajca, 

dziękując za jednogłośny wybór na tę odpowiedzialną 
funkcję, nakreślił także najważniejsze zadania do 

wykonania w bieżącym roku.

Zjazd był okazją do wręczenia medali. Uhonorowani druhowie z wręczającymi medale.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP w Kielcach druh Mirosław Pawlak z 

uznaniem odniósł się do dorobku ustępującego 
Zarządu Powiatowego w Staszowie oraz działań 

jednostek z terenu powiatu staszowskiego i życzył 
kontynuacji tych osiągnięć. 

Starosta staszowski Józef Żółciak pogratulował 
nowo wybranemu Zarządowi Powiatowemu ZOSP i 
podziękował wszystkim druhom za społeczną służbę 
na rzecz bezpieczeństwa pożarowego w powiecie 

staszowskim, a także za uczestnictwo w uroczystościach 
państwowych i religijnych.

Mieczysław Madej, skarbnik Roman 
Myśliwiec, członkowie prezydium: 
Henryk Stawiarz, Adam Siekierski, Jó-
zef Dulęba, Rafał Gajewicz i Grzegorz 
Kwietniewski. W skład Komisji Rewizyj-
nej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 
Staszowie weszli druhowie: przewod-
niczący Jacek Nowak oraz członkowie: 
Marcin Paździoch i Tomasz Kargul. 

W dalszej części obrad wybrano de-
legatów na Zjazd Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP w Kielcach, któ-
rymi zostali druhowie: Grzegorz Rajca, 
Wiesław Woszczyna, Mariusz Doma-
gała i Tomasz Mysłek, a spośród ww. 
przedstawicieli do Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego: Grzegorza Rajcę, Wie-
sława Woszczynę i Mariusza Domagałę. 

Zjazd był okazją do wręczenia od-
znaczeń i pucharów. Medalem 100-le-
cia Związku OSP RP uhonorowano 
prezesa Hut Szkła Gospodarczego 
Tadeusza Wrześniaka, a złotym meda-
lem ,,Za zasługi dla pożarnictwa” dru-
ha Lucjana Piotrowskiego. Srebrnymi 
medalami ,,Za zasługi dla pożarnictwa” 
wyróżniono: burmistrza miasta i gminy 
Staszów Leszka Kopcia oraz Ewelinę 
Walczak i Aleksandrę Konefał z Wydzia-
łu Promocji i Współpracy z Zagranicą 
w starostwie staszowskim. Odznaką 
,,Strażak wzorowy” wyróżniono druha 
Zdzisława Mierzyńskiego.

Nowo wybrany prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP w Staszowie druh Grzegorz Rajca, 

dziękując za jednogłośny wybór na 
tę odpowiedzialną funkcję, nakreślił 
najważniejsze zadania do wykonania 
w bieżącym roku, do których zaliczył: 
dokończenie kampanii sprawozdaw-
czo-wyborczej na szczeblu wojewódz-
kim oraz zebrań sprawozdawczych w 
powiecie, organizację powiatowych 
zawodów OSP i Kobiecych Drużyn 
Pożarniczych, utworzenie komisji ds. 
współpracy z młodzieżą, przeprowa-
dzenie szkoleń w zakresie przestrzega-
nia ceremoniału, jak również wdroże-
nie zapisów ostatnio podjętej ustawy 
sejmowej o strażach pożarnych, m.in. 
w zakresie realizacji świadczeń ratow-
niczych. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Za poparcie dla swojej ojczyzny podziękowała jedna z Ukrainek, obecna na wiecu.

Wicestarosta staszowski Leszek Guzal oddał hołd 
walczącym Ukraińcom, którzy giną także za Polskę 

i inne kraje Europy.
Poseł Anna Krupka poinformowała o przebiegu akcji na terenie województwa świętokrzyskiego i 

podziękowała wszystkim, którzy wzięli w niej udział.

Mimo późnej pory, w proteście udział wzięło ponad 100. mieszkańców miasta.

Protestowano w Staszowie

W darze dla Ukrainy

Nie dla wojny w Ukrainie, takimi 
okrzykami rozpoczęła się staszowska 
demonstracja w Parku im. Adama Bie-
nia, która mimo godz. 19:00 zgroma-
dziła, w piątek 25 lutego, ponad 100. 
mieszkańców miasta. Przed rozpoczę-
ciem wiecu, utwory muzyki poważnej, 
zagrał instrumentalista i kompozytor 
Kamil Kondek. 

Przemawiali samorządowcy: wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Marek Strzała, radny 
Sejmiku Paweł Krakowiak, zastępca bur-
mistrza miasta i gminy Staszów dr Ewa 
Kondek, wójt gminy Rytwiany Grzegorz 
Forkasiewicz, wójt gminy Raków Damian 
Szpak i starosta staszowski Józef Żółciak, 
który nawiązał do symboliki miejsca spo-
tkania i losów jednego z ministrów rządu 
londyńskiego na kraj Adama Bienia, pod-
stępnie uwięzionego przez NKWD i wraz 
z 15. innymi osobami wywiezionego do 
Moskwy, i skazanego na więzienie. Dru-

gim, jakże tragicznym symbolem parku 
jest pomnik pomordowanych wiosną 
1940 roku, polskich oficerów w Katyniu, 
Miednoje i Ostaszkowie, co w perspek-
tywie ostatnich wydarzeń na Ukrainie 
przypomina, że imperializm rosyjski jest 
ciągle żywy i równie groźny, jak 80 lat 
temu.

Wśród protestujących było kilku 
obywateli Ukrainy, pracujących i na 
stałe mieszkających w Staszowie i okoli-
cach. Za wsparcie, jakiego doświadcza-
ją Ukraińcy od Polaków w tragicznych 
dniach wojny, podziękowała jedna z 
pań.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Z inicjatywy poseł na Sejm RP 
Anny Krupki, na terenie kilku powia-
tów województwa świętokrzyskiego 
zebrano siatki z bramek piłkarskich, 
które zostaną przekazane stronie 
ukraińskiej i zostaną przerobione na 
wojskowe siatki maskujące. 

Siatki zostały zgromadzone w hali 
sportowej Szkoły Podstawowej im. T. 

Kościuszki w Połańcu, skąd we wtorek 8 
marca zostaną przewiezione do Hrubie-
szowa i dalej do Lwowa, a następnie do 
innych miast Ukrainy. Obecne na spo-
tkaniu w Połańcu osoby informowały 

o przebiegu zbierania darów na rzecz 
potrzebujących w Ukrainie oraz zade-
klarowały prowadzenie tych akcji przez 
dłuższy czas.

Tekst i foto: Jan Mazanka 
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Pomagamy uchodźcom

Ukraińscy goście serdecznie podziękowali za udzielone schronienie i wsparcie.  

Dwunastoosobowa grupa z Iwano-Frankiwska i Kołomyi, już czwartego dnia wojny, w niedzielę 27 lutego br., 
szczęśliwie przekroczyła granicę w Medyce. Uchodźcy zostali odebrani przez Andrzeja Popiela i Jana Mazankę i 
przewiezieni do Kurozwęk. Drugi z prawej: sekretarz miasta Przemyśla Dariusz Łapa, niezmordowany i świetnie 

zorganizowany w niesieniu pomocy ukraińskim uchodźcom.

W niedzielę, 3 kwietnia br., burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Nowak oraz prezes ZTE Andrzej Gad zawieźli 
do Swalawy w obwodzie zakarpackim dar humanitarny, który odebrał były burmistrz tego miasta, a obecnie 

prezes Fundacji ,,Zirnsak” Iwan Rewtij ( w środku ). Wysyłka darów była możliwa dzięki wsparciu ww. oraz: Enei 
Elektrownia Połaniec, Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu i starostwa staszowskiego.

Ukraińscy uchodźcy zamieszkali w Zespole Pałacowym 
Kurozwęki.

W czasie rozmowy starosta staszowski Józef Żółciak poprosił ukraińskich gości, a także właścicieli pałacu: Michała i Andrzeja Popielów, o zgłaszanie wszystkich ewentualnych 
problemów w rozwiązaniu których mógłby pomóc.

W dniu 24 marca br. starosta sta-
szowski Józef Żółciak i wicestarosta 
Leszek Guzal spotkali się z Ukraiń-
cami, którzy uciekając przed wojną 
znaleźli schronienie w Zespole Pała-
cowym Kurozwęki. 

Starosta staszowski Józef Żółciak 
serdecznie powitał ukraińskich przy-
jaciół, wyrażając jednocześnie szczere 
ubolewania z powodu wybuchu wojny, 
nieuzasadnionej agresji Federacji Rosyj-
skiej i licznych niewinnych ofiar. Ukraiń-
cy zostali poinformowani o przysługują-
cych im prawach, szczególnie w zakre-
sie opieki zdrowotnej i nauczania oraz 
świadczeń, w tym 500+. Spotkanie było 
także okazją do podziękowania właści-
cielom Zespołu Pałacowego Kurozwęki: 
Michałowi i Andrzejowi Popielom, za 
bardzo szybkie i bezinteresowne pod-
jęcie decyzji o udzieleniu schronienia 
uchodźcom, i jak do tej pory, finanso-
wania ich pobytu z własnych funduszy.

Na spotkanie w Kurozwękach sta-
rostowie przywieźli ze sobą produkty 
żywnościowe, kosmetyki i środki hi-
gieny, a także karnety upoważniające 
do bezpłatnego korzystania z Pływalni 
Powiatowego Centrum Sportowego w 
Staszowie i Pływalni ,,Delfin” w Połańcu. 
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Z wizytą w starostwie staszowskim, Tania Gladiszczuk z półtorarocznym 
synkiem Saszą. Uciekli z Charkowa i znaleźli dom oraz opiekę u jednej z rodzin 

w Staszowie.

W samoobronie Kijowa walczy Andrij Klotz, który w 2011 roku był w Staszowie i uczestniczył w projekcie polsko-
ukraińskiej wymiany młodzieży. Andrij zwyciężył w turnieju strzeleckim na strzelnicy Szydłowskiego Towarzystwa 

Strzeleckiego. Puchar wręczył ówczesny starosta Andrzej Kruzel. 

Tegoroczny sezon członkowie Stowarzyszenia ,,Morsy Staszów” podsumowali w dniu 2 kwietnia br. w Golejowie.

Płk ukraińskiej armii Aleksandr Gladiszczuk, mąż Tani 
i tata Saszy, bohatersko broni Charkowa. Oddział 

którym dowodzi w dniu 6 kwietnia zniszczył kolejny 
rosyjski czołg.

Z racji 20-letniej 
współpracy powiatu 
staszowskiego z mia-
stem Winnica i innymi 
partnerami w obwo-
dzie winnickim, podej-
mujemy szereg inicja-
tyw mających na celu 
udzielenie możliwego 
wsparcia uchodźcom, 
którzy znaleźli się na 
terenie powiatu, jak też 
znajomym będącym 
na terenie okupowanej 
Ukrainy. 

Tekst i foto: 
Jan Mazanka

Posumowano bogaty sezon MorsówMimo, że morsować można zale-
dwie kilka miesięcy, mniej więcej od 
grudnia do końca marca, członkowie 
Stowarzyszenia ,,Morsy Staszów” mi-
nione 4 miesiące mogą zaliczyć do bar-
dzo udanych.

W sobotę 2 kwietnia w zimowej au-
rze podsumowano wydarzenia w ja-
kich uczestniczono, zarówno w samym 
Staszowie, jak też na wyjazdach.

Podobnie, jak w latach po-
przednich, jedną z głównych idei 
realizowanych w czasie morsowa-
nia, była pomoc chorym osobom, 
zarówno dzieciom, jak i dorosłym. 
Już od 11 grudnia ubiegłego roku, 
w czasie imprezy w Golejowie 
zbierano na leczenie małej Igi 
Kaczmarczyk zmagającej się z cho-
robą SMA, 23 stycznia br. morso-
wano dla Martyny, a 13 lutego dla 
Karoliny Kotlarz. Staszowskie mor-
sy wsparły także 30. Finał WOŚP, 
zażywając kąpieli na staszowskim 
Rynku oraz w niedzielę 27 lutego 
br. uchodźców z Ukrainy. 

Bardzo dużym zainteresowa-
nie cieszyły się tegoroczne wy-

jazdy poza Staszów, m.in.: niedzielne wi-
zyty w Połańcu, wyprawa w Tatry w końcu 
stycznia, czy udział w obchodach 600-lecia 
miejscowości Jastrząb koło Szydłowca, w 
województwie mazowieckim. 

Podczas imprezy prezes Stowarzysze-
nia ,,Morsy Staszów” Marcin Bąk i wicepre-

zes Maciej Kondek podziękowali obecny 
na spotkaniu staroście staszowskiemu Jó-
zefowi Żółciakowi i wicestaroście Leszkowi 
Guzalowi, za współpracę w czasie minio-
nych 4 miesięcy i wsparcie finansowe reali-
zowanych inicjatyw.

Opracował: Jan Mazanka
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Przez osiem miesięcy, od 10 lip-
ca 2021 roku do 13 marca br., w Pa-
wilonie Józefa Czapskiego przy ul. 
Piłsudskiego 10 w Krakowie, można 
było oglądać obrazy tego artysty, ze 
zbiorów Michała Popiela de Boisge-
lin. Ta wyjątkowa kolekcja była przez 
ostatnie lata prezentowana w Powia-
towym Centrum Informacji Turystycz-
nej, mieszczącym się w zabytkowych 
salach kurozwęckiego pałacu.

Ponad 20 obrazów Józefa Czapskie-
go, powstałych w drugiej połowie ubie-
głego stulecia,  zgromadzili w swojej ko-
lekcji: Jolanta z Wańkowiczów markiza 
de Boisgelin z mężem Gillesem. Państwo 
de Boisgelin nabywali dzieła przy okazji 
odwiedzin prof. Jerzego Giedrojcia w 
Maisons Laffitte pod Paryżem, gdzie Jó-
zef Czapski mieszkał i tworzył. Malował 
portrety, wnętrza, pejzaże, widoki miej-
skie, kwiaty, martwe natury, oraz sceny z 
przedstawień teatralnych.

Po śmierci wujostwa de Boisgelin wła-
ścicielem kolekcji stał się aktualny gospo-
darz Zespołu Pałacowego w Kurozwękach 
Michał Popiel de Boisgelin, siostrzeniec 
Jolanty. Po sprowadzeniu w 2001 roku 
obrazów do kraju, przekazał je w depozyt 

Kurozwęki Krakowowi

Do 13 marca br. kolekcję obrazów Józefa Czapskiego można było oglądać w pawilonie 
na terenie ogrodu pałacu Czapskich w Krakowie, przy ul. Piłsudskiego 10.

Józef Czapski, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari za wojnę polsko-
bolszewicką 1920 roku,  walczył w wojnie obronnej 1939 roku w szeregach 8 Pułku 

Ułanów. Więzień Starobielska i obozów w Pawliszczew Bor i Griazowiec. Gen. 
Władysław Anders mianował go kierownikiem biura ds. poszukiwania zaginionych 
oficerów z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa. Na zdjęciu, w październiku 1941 

roku, w czasie rozmowy z generałem przed odjazdem do Moskwy.

Fragment kolekcji obrazów ze zbiorów Michała Popiela de Boisgelin z Kurozwęk 
w krakowskim Pawilonie Józefa Czapskiego.O wystawie informuje plakat z autoportretem Józefa Czapskiego.

do Muzeum Narodo-
wego w Kielcach, a po 
zakończeniu adapta-
cji pomieszczeń pała-
cowych, dzieła zostały 
wyeksponowane w 
Kurozwękach. Od 12 
lat promocją tej wyjąt-
kowej kolekcji zajmu-
je się m.in. Powiatowe 
Centrum Informacji 
Turystycznej, od 2009 
roku mieszczące się 
w kurozwęckim pała-
cu, które wspólnie ze 
Starostwem Powia-
towym w Staszowie 
zrealizowało szereg 
projektów, zarówno 
krajowych jak i zagra-
nicznych. 

Tekst i foto: 
Jan Mazanka

oraz archiwum Pa-
wilonu J. Czapskiego
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Z pogrzebu ks. kan. Andrzeja Wierzbickiego
kapelana powiatowego strażaków

Śp. ks. kan. Andrzej Wierzbicki (1949 – 2022).

Mszy świętej w dniu 26 stycznia przewodniczył biskup senior Diecezji Sandomierskiej ks. dr Edward 
Frankowski. Homilię wygłosił proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Kotuszowie ks. kan. Jerzy Sobczyk.

W imieniu władz gminy Bogoria, śp. ks. kan. 
Andrzeja Wierzbickiego pożegnał 

wójt Marcin Adamczyk.
W imieniu Legionu Maryi w Bogorii, zmarłego 

księdza pożegnała Elżbieta Brudek.

W imieniu Rady Parafialnej przemówił 
Marek Machaj.

W czwartek, 27 stycznia, mszy świętej pogrzebowej przewodniczył biskup 
sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz. Homilię wygłosił kolega śp. ks. kan. 

Andrzeja z seminarium, ks. kan. Józef Jarosz – proboszcz parafii 
pw. św. Andrzeja Boboli w Małęczynie, w Diecezji Radomskiej.

Przy trumnie śp. ks. kan. Andrzeja Wierzbickiego, wartę honorowa pełnili 
bogoryjscy druhowie OSP.

Śp. ks. kan. Andrzej Wierzbicki, były 
proboszcz parafii św. Trójcy w Bogorii, 
zmarł w dniu 23 stycznia br. Uroczysto-
ści pogrzebowe rozpoczęły się ekspor-
tacją w dniu 26 stycznia. Mszy świętej 
przewodniczył biskup senior Diecezji 
Sandomierskiej ks. dr Edward Frankow-
ski, homilię wygłosił proboszcz parafii 
pw. św. Jakuba w Kotuszowie ks. kan. 
Jerzy Sobczyk.

Andrzeja z seminarium, ks. kan. Józef Ja-
rosz – proboszcz parafii pw. św. Andrzeja 
Boboli w Małęczynie, w Diecezji Radom-
skiej.

W imieniu przedstawicieli władz samo-
rządowych powiatu staszowskiego zmar-
łego pożegnał starosta staszowski Józef 
Żółciak, który powiedział, m.in.: ,,Umiło-
wany Księże Kanoniku, jako członek tej pa-
rafii wyrażam wielkie uznanie dla Twojego 
dorobku w dziele kultu Obrazu Matki Bożej 
Pocieszenia i renowacji naszego Sanktu-

W dniu następnym, w czwartek 27 
stycznia, mszy świętej pogrzebowej prze-
wodniczył biskup sandomierski ks. dr 
Krzysztof Nitkiewicz, który rozpoczynając 
liturgię przypomniał zasługi śp. ks. ka-
nonika Andrzeja Wierzbickiego w dziele 
umacniania kultu Bogoryjskiej Matki Bożej 
Pocieszenia i materialnej troski o Sanktu-
arium. Homilię wygłosił kolega śp. ks. kan. 

arium. Twoja praca, zaangażowanie, już 
wydają owoce, bowiem przyciągnąłeś do 
Bogoryjskiej Matki Pocieszenia liczne rzesze 
wiernych z różnych stron regionu. Księże 
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W imieniu władz powiatu staszowskiego śp. ks. kan. 
Andrzeja Wierzbickiego pożegnał starosta staszowski 

Józef Żółciak.

Kondukt pogrzebowy przed wymarszem na cmentarz, na czele druh komendant 
gminny OSP w Bogorii Mariusz Domagała.

Wśród uczestników pogrzebu, m.in. od prawej: starosta staszowski Józef 
Żółciak, wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk, zastępca wójta Lidia Zamiela, 
komendant powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz i zastępca 

świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach 
st. bryg. Grzegorz Rajca.

Zastępca świętokrzyskiego komendanta 
wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. 

Grzegorz Rajca, pożegnał śp. ks. kan. Andrzeja 
Wierzbickiego, pełniącego funkcję kapelana 

strażaków powiatu staszowskiego, od 
października 2010 roku do chwili śmierci. 

O współpracy ze śp. ks. kan. Andrzejem 
Wierzbickim w kierowaniu bogoryjską parafią, 

wspominał w swoim wystąpieniu obecny proboszcz 
ks. Leszek Biłas.

Swojemu kapelanowi, ostatni pokłon sztandarami.

Zgodnie z życzeniem, śp. ks. kan. Andrzej Wierzbicki spoczął na cmentarzu 
parafialnym w Bogorii, nieopodal Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, 

któremu poświęcił 14 lat swojej kapłańskiej pracy. 

Andrzeju, swoim uśmiechem oraz ujmują-
cą osobowością zjednywałeś sobie różne 
środowiska. Twoja otwartość do ludzi i z 
serca płynąca życzliwość pozostawiła obfi-
ty plon 49-letniej służby Bogu i Kościołowi z 
czego przez 14 lat mieliśmy szczęście mieć 
Ciebie na bogoryjskiej i staszowskiej ziemi. 
Czcigodny Księże Kanoniku – odszedłeś do 
Domu Ojca, pozostawiając nas i przyszłe po-
kolenia ze swoim dziedzictwem, dziękujemy 
Ci za wszelkie dobro,  jakie za Twoim udzia-
łem spłynęło na nas. Pozostaniesz na zawsze 
w naszej pamięci. Zapewniamy o stałej mo-
dlitwie w Twojej intencji. Oręduj za nami w 
niebie. Spoczywaj w pokoju. Drogą rodzinę 
śp. ks. kan. Andrzeja Wierzbickiego proszę o 
przyjęcie wyrazów współczucia”.

Śp. ks. kan. Andrzej Wierzbicki peł-
nił m.in. funkcję dziekana Dekanatu 
Staszowskiego, a także powiatowego ka-

pelana Państwowej i Ochotniczej Straży 
Pożarnej. W imieniu druhów strażaków 
zamarłego pożegnał zastępca święto-
krzyskiego komendanta wojewódzkie-
go PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz 
Rajca, który jako zastępca komendanta 
powiatowego PSP w Staszowie przez 
kilka lat współpracował ze śp. ks. kan. 
Andrzejem Wierzbickim. St. bryg. Grze-
gorz Rajca powiedział, m.in. ,,Zebraliśmy 
się dzisiaj, aby pożegnać oddanego Bogu 
duszpasterza, serdecznego przyjaciela, 
życzliwego i wspaniałego człowieka, księ-
dza kapelana, naszego opiekuna, który 
prowadził nas duchowo w trudnej strażac-
kiej służbie. Był dla nas ogromną podporą, 
wsparciem, nigdy nie odmawiał pomocy, 
a kiedy najbardziej jej potrzebowaliśmy – 
po prostu był. Był z nami w chwilach trud-
nych, kiedy odchodzili na wieczną służbę 

nasi koledzy. Był również w chwilach rado-
snych, kiedy to obchodziliśmy nasze świę-
ta i uroczystości. Święcił nasze sztandary i 
nowy sprzęt, był z nami w okresie świąt i 
na spotkaniach wigilijnych. Dla nas, stra-
żaków powiatu staszowskiego to wielkie 
wyróżnienie, że Bóg dał nam spotkać na 
naszej drodze takiego kapelana”.

Pod koniec liturgii mszy świętej, o 
współpracy ze śp. ks. kan. Andrzejem 
Wierzbickim w kierowaniu bogoryjską 
parafią, wspominał w swoim wystąpie-
niu obecny proboszcz ks. Leszek Biłas. Po 
zakończeniu mszy świętej pogrzebowej, 
kondukt żałobny udał się na miejscowy 
cmentarz, na którym zgodnie z życzeniem 
śp. ks. kan. Andrzeja Wierzbickiego spo-
częły jego doczesne szczątki.

Tekst  i foto: Paulina Majczak 
i Jan Mazanka



34 POWIAT STASZOWSKI - nr 86 - kwiecień 2022 r.

W dniu 17 lutego br., w 159. 
rocznicę wybuchu Powstania Stycz-
niowego, złożono kwiaty na mogi-
łach powstańczych w Staszowie i 
w Kurozwękach. Pierwsze walki na 
ziemi staszowskiej miały miejsce już 
26 dni po jego wybuchu, wtedy to w 
dniu 17 lutego 1863 roku doszło do 
starcia na przedmieściach Staszowa 
oddziałów Mariana Langiewicza z 
Rosjanami. Do większej bitwy do-
szło 8 miesięcy później, w dniu 21 
października w Jurkowicach, gdzie 
zginęło ponad 90. powstańców, a 
140. dostało się do niewoli.

Sześciu powstańców, poległych 
w tych dwóch bitwach znalazło swój 
wieczny spoczynek na cmentarzu przy 
kościele św. Bartłomieja w Staszowie, 
gdzie przedstawiciele władz samorzą-
dowych, Komendy Powiatowej Policji, 
Komendy Powiatowej PSP, Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Sandomierzu, 
prezesi spółek oraz dyrektorzy szkół, 

Od lewej: zastępca  burmistrza Staszowa dr Ewa Kondek, burmistrz Leszek Kopeć, 
ks. kan. Szczepan Janas i radny Rady Miejskiej Zbigniew Wojciechowski. 

Od lewej: st. mar. rez. Tomasz Januszewski oraz mł. bryg. Tomasz Banaś i mł. bryg. 
Janusz Kaczmarczyk z Komedy Powiatowej PSP w Staszowie.

Kwiaty składają: członkini Zarządu Powiatu w Staszowie Krystyna Semrau i starosta staszowski Józef Żółciak.

Na cmentarzu przy kościele św. Bartłomieja w Staszowie, proboszcz parafii ks. kan. Szczepan Janas odmówił 
modlitwę za poległych powstańców.

W Staszowie uczczono 
poległych powstańców styczniowych

złożyli kwiaty i zapalili znicze.  Modli-
twę za poległych powstańców odmó-
wił proboszcz parafii ks. kan. Szczepan 

Janas, a wartę przy mogile powstań-
czej zaciągnęli uczniowie klas wojsko-
wych staszowskiego Liceum Ogólno-
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kształcącego. Apel poległych odczytał 
nauczyciel Mariusz Brudek. Starosta 
staszowski Józef Żółciak przypomniał 
przyczyny wybuchu i przebieg po-
wstania styczniowego, a także uhono-
rowanie weteranów walk przez mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, poprzez, 

m.in. prawo do noszenie munduru po-
wstańczego, awanse na kolejne stop-
nie wojskowe, przyznanie odznaczeń i 
emerytur wojskowych. 

Po złożeniu kwiatów w Staszowie, 
uczestnicy uroczystości przejechali 
do Kurozwęk, gdzie złożeniem kwia-

tów i zapaleniem zniczy, uczczono 
także ofiarę 20. młodych powstańców, 
poległych w bitwie na kurozwęckich 
błoniach i pochowanych w zbiorowej 
mogile. 

Tekst i foto: 
Jan Mazanka

W Staszowie, kwiaty składają: komendant powiatowy policji insp. Grzegorz 
Majsak, oficer prasowy asp. Joanna Szczepaniak i szef Wydziału Rekrutacji WKU 

Sandomierz mjr Jacek Wojtal.

Członkowie jednostki strzeleckiej 2161, stowarzyszenia ,,Rycerstwa Ziemi Staszowskiej” i uczniowie klasy mundurowej staszowskiego LO.

Przed mogiłą powstańców styczniowych w Kurozwękach, uczestnicy uroczystości po złożeniu kwiatów.

Kwiaty na mogile powstańców w Kurozwękach składają: członkini Zarządu 
Powiatu w Staszowie Krystyna Semrau i starosta staszowski Józef Żółciak.
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Pamiątkowe zdjęcie przed pałacem ,,Dzięki” w Wiązownicy Kolonii.

W rytwiańskim lesie, przed mogiłą powstańczą.

Kwiaty przed mogiłą powstańczą składają, od lewej: prezes ZEC w Staszowie Jacek 
Marek, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć i zastępca burmistrza 

dr Ewa Kondek. Kwiaty składa starosta staszowski Józef Żółciak.

Warta honorowa przed mogiłą powstańczą: członkowie ,,Chorągwi 
Rycerstwa Ziemi Staszowskiej” i Związku Strzeleckiego – Oddział 

Staszów.

W sobotę 29 stycznia br., 159. 
rocznicę wybuchu Powstania Stycz-
niowego uczczono marszem, którego 
organizatorami były władze samo-
rządowe gminy Rytwiany oraz Miasta 
i Gminy Staszów. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objęli: wojewo-
da świętokrzyski Zbigniew Koniusz, 
marszałek województwa świętokrzy-
skiego Andrzej Bętkowski i starosta 
staszowski Józef Żółciak.

Marsz rozpoczęto przed pałacem 
,,Dzięki”, który w połowie XIX wieku po-
budował generalny intendent armii car-
skiej Bazyli Pogodin. Jego córka Alek-
sandra Petrow zasłynęła niesieniem 
pomocy powstańcom i ich prześlado-
wanym rodzinom. Przed wyruszeniem 

Z pałacu ,,Dzięki” do ruin zamku w Rytwianach

w drogę wysłuchano krótkiej prelekcji 
Pawła Staszczaka ze Stowarzyszenia 
,,Avito Vivit Honore” na temat ,,Kampanii 
Mariana Langiewicza na ziemi staszow-
skiej i świętokrzyskiej”, po czym Paweł 
Ciepiela ze swoimi kompanami z ,,Cho-
rągwi Ziemi Staszowskiej”, zaprezento-
wał uzbrojenie powstańców. Błogosła-
wieństwa na drogę udzielił proboszcz 
wiązownickiej parafii ks. Zbigniew 
Gajewski, po czym cała grupa, o godz. 
10:30, udała się w około 15-kilometro-
wą drogę. Zaraz po południu zatrzymała 
się przy mogile poległych powstańców 

w rytwiańskim lesie. Po 
odegraniu hymnu pań-
stwowego i złożeniu 
kwiatów miały miejsce 
krótkie wystąpienia. Na-
stępnie kolumna mar-
szowa przeszła do par-
ku przy ruinach zamku 
w Rytwianach, gdzie w 
obozie powstańczym, 
na wszystkich czekała 
wojskowa grochówka.

Tekst i foto: 
Jan Mazanka
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159. rocznica potyczki pod Szczeglicami
Kwiaty, przed tablicą upamiętniająca bitwę składają poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec i wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu w Staszowie Stanisław Batóg.

Starosta staszowski Józef Żółciak i członek Zarządu Powiatu Zbigniew Wiącek.
Delegacja gminy Bogoria: radny Grzegorz Snopek, wójt Marcin Adamczyk oraz zastępca 

wójta Lidia Zamiela.

Delegacja Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii, 
od lewej: wicedyrektor Beata Wiśniewska, dyrektor 
Anna Niziałek i wicedyrektor Dorota Nowakowska. W hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych, podczas odegrania hymnu państwowego.

Mszę świętą w kościele pw. Świętego Jerzego 
odprawił i homilię wygłosił proboszcz parafii  

ks. kan. Stanisław Wiktor.

Kwiaty składa poseł, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki Anna Krupka.

W niedzielę, 30 stycznia br. w Szcze-
glicach, przypomniano tragiczne wy-
darzenia Powstania Styczniowego i 
oddano hołd poległym w bitwie, jaka 
rozegrała się w tej miejscowości, w 
dniu 25 stycznia 1864 roku. Powstań-
cy dowodzeni przez rotmistrzów: Jó-
zefa Wysockiego i Wojciecha Turskie-
go zostali zaskoczeni przez kozaków. 
Po stronie polskiej było 40 ofiar oraz 
kilkudziesięciu wziętych do niewoli i 
zesłanych na Sybir.

Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą odprawioną w kościele pw. Świę-
tego Jerzego, której przewodniczył i ho-
milię wygłosił proboszcz parafii ks. kan. 
Stanisław Wiktor. Przed tablicą, którą w 
styczniu 2004 roku wmurowano w mury 
kościoła, złożono kwiaty oraz zapalono 
znicze. We mszy świętej oraz w ceremo-
nii złożenia kwiatów, uczestniczyli para-
fianie oraz zaproszeni goście: posłowie 
na Sejm RP, przedstawiciele władz po-
wiatu staszowskiego, gminy Bogoria, a 
także przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół 
i nauczyciele. W Zespole Placówek 
Oświatowych w Szczeglicach odbyła się 
patriotyczna akademia przygotowana 
przez uczniów, która nawiązywała do 
walk powstańczych. W wygłoszonych 
przemówieniach: poseł Anna Krupka, 
poseł Krzysztof Lipiec, starosta staszow-
ski Józef Żółciak i wójt gminy Bogoria 
Marcin Adamczyk podziękowali lokal-
nej społeczności za podtrzymywanie w 

młodych pokoleniach wartości i tradycji 
patriotycznych. 

Tekst i foto: Paulina Majczak
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80. rocznica utworzenia Armii Krajowej

Modlitwę w intencji Ojczyzny i żołnierzy Armii 
Krajowej odmówił proboszcz parafii św. Bartłomieja 

w Staszowie ks. kan. Szczepan Janas.

W imieniu władz miasta Staszowa kwiaty złożyli: zastępca burmistrza dr Ewa Kondek, burmistrz Leszek 
Kopeć i proboszcz parafii św. Bartłomieja w Staszowie ks. kan. Szczepan Janas.

Kwiaty składają: wicestarosta staszowski Leszek Guzal i naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
Grzegorz Wójcikowski.

Delegacja staszowskiego Liceum Ogólnokształcącego, od lewej: zastępca dyrektora Aniceta Wójcik, 
dyr. Anna Karasińska i st. insp. Związku Strzeleckiego Edward Drózd.

W dniu 14 lutego 1942 r. do kraju 
dotarła depesza, w której Naczelny 
Wódz gen. Władysław Sikorski roz-
kazywał: ,,W ślad za moim rozkazem 
znak: l.2926 z dnia 3 IX 1941 roku: 
1. Znoszę dla użytku zewnętrznego 
nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w 
czynnej służbie wojskowej w Kraju 
stanowią „Armię Krajową” podległą 
Panu Generałowi, jako jej dowódcy. 
2. Stanowisko Pana Generała nosi na-
zwę Dowódcy Armii Krajowej […] Na-
czelny Wódz Sikorski generał broni”.

Powołana Armia Krajowa była kon-
tynuatorką Służby Zwycięstwu Polski 
(SZP) i Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), 
sformowanych do walki z okupantem 
niemieckim i sowieckim już w 1939 roku. 
Pierwszym dowódcą AK został komen-
dant główny ZWZ, gen. Stefan Rowecki 
„Grot”.  Przemianowanie ZWZ na AK w 
lutym 1942 r. znacząco podniosło rangę 
sił zbrojnych w kraju: ze Związku stawały 
się one podziemnym Wojskiem Polskim.

W czasie II wojny światowej Armia 
Krajowa była największym w Europie 
podziemnym wojskiem zorganizowa-
nym do walki z okupantem niemieckim 
i sowieckim. W 1944 r. jej liczebność 
sięgała ponad 350 tys. zaprzysiężonych 
żołnierzy, w tym ok. 10 tys. oficerów i 
ok. 35-40 tys. ochotników walczących w 
oddziałach leśnych.

Dla uczczenia tej ważnej w dzie-
jach Polski rocznicy, w dniu 14 lutego 
br. w Kaplicy Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy Sanktuarium św. Jana Pawła 

II, przed tablicą ,,Obrońcom Ojczyzny, 
Prawdy i Wolności”, złożono kwiaty i za-
palono znicze. Rozpoczęto modlitwą za 
poległych w latach II wojny światowej, 
którą poprowadził proboszcz parafii 
św. Bartłomieja ks. kan. Szczepan Ja-
nas. Kwiaty i znicze złożyli: wicestarosta 
staszowski Leszek Guzal, naczelnik Wy-
działu Edukacji Kultury i Sportu Grze-
gorz Wójcikowski, burmistrz miasta i 

gminy Staszów Leszek Kopeć, zastępca 
burmistrza dr Ewa Kondek, a także dy-
rektor staszowskiego Liceum Ogólno-
kształcącego Anna Karasińska, zastępca 
dyrektora Aniceta Wójcik i komendant 
Jednostki Strzeleckiej 2161 im. 2. Pułku 
Piechoty Legionów st. insp. ZS Edward 
Drózd. Wartę honorową przy tablicy 
pełnili staszowscy strzelcy.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Przedstawiciele władz powiatu staszowskiego, miasta i gminy Staszów oraz staszowskiego Liceum 
Ogólnokształcącego.

Kwiaty składają, od lewej: działacz NSZZ ,,Solidarność” Józef Małobęcki, wicestarosta staszowski Leszek 
Guzal, członkini Zarządu Powiatu Krystyna Semrau, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, 

zastępca burmistrza dr Ewa Kondek i proboszcz parafii św. Bartłomieja w Staszowie ks. kan. Szczepan Janas.

Ks. kan. Szczepan Janas w wygłoszonej homilii 
nawiązał do wojny w Ukrainie i niewinnych ofiar, 

wśród których są kobiety i dzieci.

Zbigniew Herbert napisał „naród, 
który traci pamięć traci sumienie”.  
Ustanowienie święta jest wyrazem 
hołdu dla żołnierzy za świadectwo 
męstwa, niezłomnej postawy patrio-
tycznej i za krew przelaną w obronie 
ojczyzny.

We wrześniu 1939 roku Polacy nie 
przypuszczali zapewne, jak straszna 
przyszłość czeka ich i ojczyznę. Zagła-
da istnień ludzkich z rąk niemieckiego i 
sowieckiego okupanta, dramat Powsta-
nia Warszawskiego, deportacja na teren 
ZSRR i migracja wartościowych Polaków 
na obczyznę. Na ludzi, którzy bronili ide-
ałów niepodległej Polski spadło nieszczę-
ście w  postaci zniewolenia i sowietyzacji. 

Po 1944 roku przeciwko reżimowi 
komunistycznemu powstało Zbrojne 
Antykomunistyczne Podziemie. Byli 
to żołnierze niezłomni. Prześladowani, 
wykreśleni z historii, wyklęci. Polskie 
zbrojne i niepodległe podziemie czyn-
nie stawiało opór okupacji narzucanej 
przez Moskwę. Ówczesne władze Polski, 
poddane sowieckiemu okupantowi na-
zywały ich bandytami, fałszowano cel, za 
który walczyli, starano się wymazać ich z 
pamięci. Tropieni przez NKWD i UB, mor-
dowani bezprawnie, bez sądu, obdziera-
ni z godności, skazywani na wieloletnie 
wyroki, traktowani jak bandyci i zdrajcy 
sowieckiej władzy do końca trwali wierni 
przysiędze, stojąc na straży niepodległej 
Polski. Dla żołnierzy wyklętych II wojna 
światowa nie zakończyła się z chwilą, 
gdy niemiecki okupant opuścił nasze 
ziemie. Upragniona wolność nie nade-

ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
uczczono w Staszowie
szła, gdyż kraj pozostał pod sowieckim 
okupantem. W beznadziejnych warun-
kach, przy całkowitej obojętności świa-
ta, żołnierze niezłomni do połowy lat 
50. prowadzili walkę z komunistycznym 
reżimem i rodzimymi kolaborantami. 
Walczyli w obronie niepodległości, wiary 
i tradycji. Za przywiązanie do ideałów i 
tradycji żołnierze wyklęci zapłacili naj-
wyższą cenę. Ponad 5 tysięcy skazanych 
przez sądy wojskowe na karę śmierci, 
ponad 21 tysięcy zmarło w więzieniach, 
bądź zostało zamordowanych, ponad 
250 tysięcy osób skazanych na karę wię-
zienia z powodów politycznych, kilkaset 
tysięcy zrujnowanych ekonomicznie i 

zdrowotnie.
Pamiętając o ofierze złożonej na ołta-

rzu Ojczyzny, w dniu 1 marca br. przed-
stawiciele władz samorządowych po-
wiatu staszowskiego oraz miasta i gminy 
Staszów, strzelcy i harcerze uczestni-
czyli we mszy świętej odprawionej w 
kościele dolnym Sanktuarium św. Jana 
Pawła II, przez ks. kan. Szczepana Jana-
sa. Po zakończeniu mszy świętej przed 
tablicami ,,Młodego Wojska Polskiego”, 
,,Żołnierzom Armii Krajowej Podobwo-
du Staszów” oraz ,,Obrońcom Ojczyzny 
Prawdy i Wolności” złożono kwiaty i za-
palono znicze.

Tekst: Krystyna Semrau
Foto: Jan Mazanka
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Upamiętniono pomordowanych redaktorów

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Na budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa zdjęcia pomordowanych ,,Żołnierzy Wyklętych”. Z przodu: 
pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który na początku 2010 roku rozpoczął inicjatywę ustawodawczą dla 

uchwalenia ,,Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Na ścianie więzienia UB przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, na zdjęciach od lewej: gen. Emil Fieldorf ,,Nil”, 
kom. Bolesław Kontrym ,,Żmudzin” i rtm. Witold Pilecki. Z lewej strony tablica z nazwiskami pomordowanych 
i napisem: ,,Rodakom, torturowanym i zamęczonym za świętą sprawę wolności – przez NKWD, UB w latach 

terroru komunistycznego” w hołdzie żołnierze Armii Krajowej, Warszawa 1992 r.

Obelisk upamiętniający poległych redaktorów 
,,Odwetu” został ustawiony w 1971 roku, w miejscu 

gdzie stał budynek redakcji.

W czwartek 17 marca br., kwiaty przed obeliskiem w Wiśniówce złożyli, od lewej: wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Staszowa Tomasz Klimek, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, starosta staszowski Józef 

Żółciak i zastępca burmistrza dr Ewa Kondek.

Inicjatywę ustawodawczą dla 
uchwalenia ,,Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”, podjął w 2010 roku pre-
zydent Lech Kaczyński, a wybór dnia 
1 marca wysunął ówczesny prezes 
Instytutu Pamięci Narodowej Janusz 
Kurtyka.

Tego dnia, w 1951 roku, w więzieniu 
mokotowskim wykonano wyrok śmierci 
na siedmiu członkach IV Zarządu Głów-
nego Zrzeszenia „Wolność i Niezawi-
słość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysła-
wie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie 
Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu 
Chmielu i Józefie Rzepce. Byli oni ostat-
nimi ogólnokrajowymi koordynatorami 
walki o wolność i niezawisłość Polski, z 
nową sowiecką okupacją. Po raz pierw-
szy oficjalnie święto obchodzono 1 mar-
ca 2011 roku, w 60. rocznicę zamordo-
wania ww. członków dowództwa WiN.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W dniu 17 marca 1942 roku w Wi-
śniówce, żandarmi niemieccy zasko-
czyli czworo partyzantów, przebywają-
cych w tajnej redakcji gazety ,,Odwet”, 
należącej do oddziału partyzanckiego 
Armii Krajowej ,,Jędrusie”. 

W 80. rocznicę pacyfikacji redakcji 
,,Odwetu”, przed obeliskiem w Wiśniów-
ce, starosta staszowski Józef Żółciak, 
burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek 
Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa Kon-
dek i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Staszowa Tomasz Klimek złożyli kwiaty i 
zapalili znicze. Obelisk został ustawiony w 
1971 roku, w miejscu nieistniejącego bu-
dynku redakcji, gdzie doszło do tragedii.

Konspiracyjna gazeta ,,Odwet” została 
założona przez Władysława Jasińskiego, 

zaraz po wybuchu II wojny światowej. Pi-
smo rozpowszechniano na południu oraz 
w centrum Polski. W okresie od marca do 
maja 1940 roku ,,Odwet” docierał między 
innymi do Mielca, Dębicy, Tarnowa, Roz-
wadowa, Niska, Przeworska, a na zachód 
od Wisły swym zasięgiem obejmował zie-
mię sandomierską z Opatowem i Ostrow-
cem oraz tereny powiatu staszowskiego, 
buskiego i iłżeckiego. 

W dniu 17 marca 1942 roku, tarnow-
skie gestapo wraz z lokalnymi żandarma-
mi zorganizowało obławę na dom w Wi-
śniówce, w którym mieściła się centrala 
,,Odwetu”. Niemcy otoczyli dom i rozpo-

częli ostrzał. Czteroosobowa załoga bro-
niła się przez kilka godzin, ale ostatecznie 
partyzanci zginęli podczas próby ucieczki 
z płonącego budynku. Podczas zasadz-
ki śmierć poniosły cztery osoby, które w 
tym czasie były w redakcji: Bolesław Czub 
,,Szary”, Karolina Stawiarz ,,Lala” oraz Jan 
Sobiegraj i Longinus Zajączkowski. Jedy-
nym redaktorem ,,Odwetu”, który wów-
czas uniknął śmierci był Zbigniew Kabata 
,,Bobo”, który kilka dni przed pacyfikacją 
redakcji, został wysłany w okolice Iłży. Po 
zakończeniu wojny zamieszkał w Kana-
dzie, gdzie zmarł w 2014 roku. 

Tekst i foto: Jan Mazanka 
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W poniedziałek, 28 marca na hali 
Liceum Ogólnokształcącego imienia 
księdza kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Staszowie odbyła się uroczy-
sta akademia z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Teatru. Szkolny Zespół Te-
atralny przygotował niezwykły spek-
takl inspirowany historią bohaterów 
z serialu stworzonego na motywach 
„Stulecia Winnych” autorstwa Ałbeny 
Grabowskiej. 

Nie zabrakło gromkich braw i mo-
mentów wzruszenia. Spotkanie rozpo-
częła dyrektor Anna Karasińska, która 
powitała zaproszonych gości oraz całą 
społeczność szkolną. W swoim przemó-
wieniu podkreśliła, że teatr to miejsce, 
w którym widz może nauczyć się obco-
wania ze sztuką, ale także może rozwijać 
twórcze myślenie. Powiat staszowski re-
prezentował wicestarosta Leszek Guzal, 
który był pod dużym wrażeniem przygo-
towania tak profesjonalnego spektaklu. 
Szkoła wyraża ogromne podziękowania 
dla dyrektor Staszowskiego Ośrodka 
Kultury Anny Gogoli za wypożyczenie 
nagłośnienia, które było niezbędne w 
realizacji sztuki teatralnej. Na akademii 
obecni byli przedstawiciele Rady Rodzi-
ców, a także rodzice, babcie oraz dziad-
kowie aktorów występujących w sztuce. 
Występ Szkolnego Zespołu Teatralnego 
to nie tylko piękna gra aktorska, ale też 
niezwykłe przeżycie muzyczne, pięk-
ne kreacje, niesamowity klimat święta. 
Uczniowie zagwarantowali publiczno-
ści różnorodne doznania, od radości po 
smutek i emocje jak z okresu wojenne-
go. Przedstawienie zawierało wiele cen-
nych i poruszających treści, przedstawia-

jąc życie codzienne bohaterów „Stulecia 
Winnych”.  To niezwykła opowieść  o lo-
sach wielopokoleniowej polskiej rodzi-
ny, wpleciona w dramatyczne wydarze-
nia XX wieku – I oraz II wojnę światową. 
Burzliwa to historia, obfitująca w prze-
miany ustrojowe i polityczne, a przede 
wszystkim mocno nasączona polską 
krwią. Z inicjatywą obchodów Dnia Te-
atru w szkole wyszli uczniowie. Za scena-
riusz spektaklu wraz z dobraniem muzyki 
odpowiedzialni byli uczniowie klasy hu-
manistycznej, Mateusz Karbarz i Paulina 
Zaręba. Przedstawienie przygotowane 

Obchody Międzynarodowego 
Dnia Teatru w staszowskim Liceum

Uczniowie na koniec spektaklu prezentując polską i ukraińską flagę wyrazili solidarność z walczącą Ukrainą.

było pod opieką: wicedyrektor Anicety 
Wójcik i Małgorzaty Haloty. Przedstawie-
nie obrazowało, jak trudnym zjawiskiem 
jest wojna i cierpienie ludzi mających z 
nią bezpośredni kontakt. Nikt nie spo-
dziewał się, że na bohaterów oryginalne-
go „Stulecia Winnych” niebawem spadną 
nie tylko ogromne osobiste tragedie, ale 
i wojenna zawierucha. Mamy nadzieję, 
iż to przedsięwzięcie zachęci wszystkich 
do odwiedzania teatrów. Chcielibyśmy, 
aby takie akcje przyczyniły się do popu-
laryzacji kultury wśród młodzieży. 

Opracował: Mateusz Karbarz

Po zakończeniu spektaklu. 
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O bezrobociu w 2021 roku
W dniu 31 grudnia 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Staszowie zarejestrowanych było 1729 osób bezrobotnych 
a stopa bezrobocia w powiecie staszowskim wynosiła 5,6%. 
Po wzroście liczby bezrobotnych na koniec 2020 roku do 2275 
osób i stopy bezrobocia do 7,2%, a w końcu stycznia 2021 roku 
do 2402 osób bezrobotnych i stopy bezrobocia do 7,6% od 
końca stycznia 2021 roku notowano spadek liczby bezrobot-
nych i stopy bezrobocia do najniższego poziomu w najnowszej 
historii bezrobocia.

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w powiecie staszowskim na koniec grudnia w 
latach 2012 – 2021

Wyłączeni z ewidencji bezrobotnych

Liczba bezrobotnych według wieku w latach 2017 – 2021

Liczba bezrobotnych według wykształcenia w latach 2017 – 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według gmin w końcu 2021 roku najmniej bezrobotnych 
było w gminie Łubnice – 77 osób oraz w mieście i gminie Szy-
dłów – 86 osób, a najwięcej w mieście i gminie Staszów – 634 
osoby oraz w mieście i gminie Połaniec – 263 osoby bezrobotne.

W liczbach bezwzględnych w 2021 roku zmniejszyły się 
wszystkie grupy bezrobotnych wyodrębnione według wie-
ku i wykształcenia ale ich udział procentowy w ogólnej licz-
bie bezrobotnych kształtował się różnie. Według wykształ-
cenia zmniejszył się udział bezrobotnych z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym, ogólnokształcącym oraz poli-
cealnym i średnim zawodowym a wzrósł z wykształceniem 
podstawowym i niepełnym podstawowym oraz wyższym. 
Według wieku pomimo zmniejszenia się liczby osób bezro-
botnych w wieku powyżej 45 roku życia ich udział w ogól-
nej liczbie bezrobotnych wzrósł.

W 2021 roku wyłączono z ewidencji bezrobotnych 1425 
osób, które zgłosiły podjęcie pracy i działalności gospodar-
czej oraz 869 osób które uczestniczyły w aktywizacji zawo-
dowej i korzystały z form subsydiowanych. Ponadto status 
bezrobotnego utraciły między innymi osoby nie potwier-
dzające gotowości do podjęcia pracy (416), odmawiające 
przyjęcia propozycji pracy (210), rezygnujące ze statusu 
bezrobotnego (191), które osiągnęły wiek emerytalny (58).

Na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w 2021 
roku Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie uzyskał ponad 9,5 
mln zł, z których na staże przeznaczono 3,62 mln zł. (38,1% 
ogółu), na prace interwencyjne 1,87 mln zł. (19,6%) na pod-
jęcie działalności gospodarczej 1,79 mln zł. (18,8%), na re-
fundację kosztów tworzonych stanowisk pracy 1,32 mln zł. 
(13,9%). Ponadto finansowano bony na zasiedlenie  –  0,43 
mln zł. (4,5%), szkolenia – 0,21 mln zł. (2,2%) oraz bony za-
trudnieniowe, dofinansowanie wynagrodzeń, prace spo-
łecznie – użyteczne.
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Najwięcej osób bezrobotnych podjęło staż – 356, prace inter-
wencyjne – 232 i działalność gospodarczą – 72. W ramach refun-
dacji kosztów utworzono 53 stanowiska pracy dla bezrobotnych 
na które skierowano 71 osób, bon na zasiedlenie otrzymało 49 
osób a szkolenie podjęło 36 osób. Łącznie w ramach posiadanych 
środków w 2021 roku finansowano aktywizację zawodową 985 
osób, z których 869 to osoby skierowane do poszczególnych form 
wsparcia w 2021 roku a 116 osób kontynuowało udział w projek-
tach rozpoczętych w poprzednim roku. Wszystkie działania akty-
wizujące zawodowo osoby bezrobotne i poszukujące pracy finan-
sowane były ze środków Funduszu Pracy przyznanych według 
obowiązującego algorytmu oraz w ramach programów unijnych: 
POWER –  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w 
powiecie staszowskim, POWER – Bezpieczny Start adresowany 
do osób do 30 roku życia, RPOWŚ – Aktywizacja zawodowa osób 
powyżej 29 roku życia w powiecie staszowskim a także z rezerwy 
Funduszu Pracy oraz środków PFRON. W 2021 roku, podobnie jak 
w latach poprzednich, finansowano także szkolenia pracowników 
i pracodawców. Otrzymane w ramach Krajowego Funduszu Szko-
leniowego środki w kwocie 424050 zł. pozwoliły na objęcie szko-
leniami 439 pracowników i pracodawców. Kontynuowane były 
także działania w ramach Tarczy antykryzysowej. Po 2020 roku w 
którym wypłacono dofinansowanie 3216 podmiotom na kwotę 
ponad 22 mln zł., w 2021 roku dofinansowanie otrzymało 853 
podmioty, w kwocie ponad 4,5 mln zł.

Aktualnie na aktywizację zawodową bezrobotnych w 
2022 roku dla powiatu staszowskiego przyznano ponad 8,4 
mln zł. i na bieżąco realizowane są ustawowe formy wsparcia 
zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz przedsiębiorców 
i pracodawców. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowe-
go przyznane na 2022 rok w kwocie 270900 zł. były mniejsze 
niż oczekiwania pracodawców w tym zakresie i po pierw-
szym naborze wniosków zostały w całości zaangażowane.

Po wyczerpaniu możliwości finansowych wynikających z 
pierwszych ustalonych limitów uruchamiane będą środki z 
rezerw. W styczniu 2022 roku liczba bezrobotnych zwiększy-
ła się do 1778 osób, a w lutym i marcu podobnie jak w roku 
ubiegłym zmniejszała się i na koniec marca 2022 roku zare-
jestrowane było 1687 osób.

Benedykt Kozieł
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Spotkanie otworzyła i prowadziła prezes Fundacji FARMa Magdalena Marynowska, z lewej: członkinie Zarządu 
Fundacji Farma Anna Bańka i Natalia Borkowska. 

Realizatorzy ubiegłorocznych inicjatyw na terenie gmin powiatu staszowskiego.

Jeden z projektów pt. ,,Muzyka Twoje imię ma”, dotyczył realizacji benefisu pracy 
twórczej Gustawa Kozłowskiego, podziękowania z rąk starosty staszowskiego 

Józefa Żółciaka odbiera dyr. Dorota Karasińska-Kozłowska. 

Starosta staszowski Józef Żółciak odebrał Certyfikat 
lokalnego partnera programu ,,Działaj Lokalnie” i 

podziękował Zarządowi Fundacji Farma oraz wszystkim 
stowarzyszeniom z terenu powiatu za realizację 

ubiegłorocznych projektów.

Certyfikaty Lokalnego Partnera 
Programu ,,Działaj Lokalnie” 
odebrało 10. przedstawicieli 

samorządów i przedsiębiorstw.

W Beszowej, 25 lutego br. odbyło 
się podsumowanie programu ,,Działaj 
Lokalnie” w powiecie staszowskim, zre-
alizowanego w 2021 roku. Była to już 9. 
edycja tego programu. 

Sala zapełniła się przedstawicielami 
16 grantobiorców, którzy na swoje pro-
jekty otrzymali dofinansowanie. Byli to:  • 
Grupa Natura Staszowskie - ,,Ścieżka przy-
rodnicza - Staszów i okolice - szlak pieszy 
zielony”, • Stowarzyszenie Aktywności Lo-
kalnej Dolina Kacanki – ,,Szkoła ginącego 
świata”,• Staszowski Klub Gier Fabularnych 

Arcanum - ,,Wyloguj się do gry, powiat 
staszowski z planszówkami”, • Grupa Po-
zytywni przy OSP Ruszcza - ,,Bliżej Siebie 
3”, • Eko przedszkole - ,,Las tlen produku-
je i przedszkolaków raduje”, • Artystyczna 
Grupa Musicalowa przy CKISZ w Połańcu – 
,,Ocalić od zapomnienia”, • KGW w Gackach 
i Mokrem: ,,Aktywni razem - letnie kino 
plenerowe w Gackach”, • KGW w Brzezi-
nach: ,,Dawnych wspomnień ślad”, • Świę-
tokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-
łeczno-Kulturalnych: ,,Złoty wiek seniorów 
w Szydłowie”, • Razem Tworzymy Historię 
przy PSP w Sichowie Małym: ,,Muzyka 
Twoje imię ma”, • Edu-Mamy przy Sichow-
skiej Fundacji Edukacyjnej: ,,Piknik Nauko-
wy”, • Grupa Zakręcone przy Stowarzysze-
niu Jak nie my to kto: ,,Przyłącz się, odkrę-
caj i wrzucaj”, • KGW w Czarzyźnie: ,,Jak to 
u nas babcie gotowały”, • KGW Czerwona 

O programie Działaj Lokalnie

Malina w Kiełczynie: ,,W zdrowym ciele 
zdrowy duch”, • Stowarzyszenie Szczeglice 
- tradycja, kultura, rozwój – ,,Dary natury, 
spotkania zielarskie”, • KGW Teraz My w 
Osieku - ,,Lato w mieście”. Obecni byli tak-
że przedstawiciele partnerów programu: 
Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz 
gmin: Staszów, Połaniec, Bogoria, Rytwia-
ny, Łubnice i Szydłów, Grupy Azoty KiZCHS 
,,Siarkopol” SA w Grzybowie, Nadleśnictwa 
Staszów, Varmil Rytwiany, Raf-Bud Rafał 
Wyka z Osieka i Arkondesing. 

,,Działaj Lokalnie” to Program Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizo-
wany przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz sieć Ośrodków Działaj Lokal-
nie. Fundacja FARMa dołączyła do tej sieci 
w 2013 roku i od 9 lat realizuje program 
na terenie siedmiu ww. gmin powiatu 
staszowskiego. Przez ten czas zrealizowa-

no 123. inicjatywy na kwotę ponad 477 
tys. 600 zł. W bezpośrednich działaniach 
uczestniczyło 20 tys. 500 osób, a dorywczo 
było zaangażowanych ponad 3 tys. wolon-
tariuszy. To jedyny taki program w powie-

cie staszowskim, gdzie 
na taką skalę inicjowana 
jest aktywność społecz-
na. Partnerami medial-
nymi, informującymi 
na bieżąco o przebiegu 
realizacji programu w 
2021 roku byli: Radio Le-
liwa, Radio Kielce, Echo 
Dnia i Tygodnik Nadwi-
ślański.

Tekst: 
Magdalena Marynowska

Foto: Lucjan Piotrowski
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Wystartowała Duża Świętokrzyska Liga Pływacka

Na pływalni Powiatowego Centrum 
Sportowego rozegrano w dniu 19 lute-
go br., I rundę Dużej Świętokrzyskiej 
Ligi Pływackiej. W zawodach wzięło 
udział łącznie ok. 190. zawodników 
reprezentujących 10 klubów z terenu 
województwa świętokrzyskiego. 

W kategoriach wiekowych 12-16 lat 
i więcej, rozegrano konkurencje indywi-
dualne jak i sztafety. Przed rozpoczęciem 
zawodów, pływaków, trenerów oraz ki-
biców przywitali: dyrektor PCS Andrzej 
Walczowski, wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu w Staszowie Romuald Zgrzywa 
oraz prezes Zarządu Świętokrzyskiego 
Okręgowego Związku Pływackiego Le-
szek Pustuła. Sędzią głównym zawodów 
była Mariola Kurant z Ostrowca Święto-
krzyskiego. Powiat staszowski reprezen-
tował klub Centrum Staszów. Organizato-
rami zawodów było Powiatowe Centrum 
Sportowe w Staszowie, Stowarzyszenie 
Centrum Sport i Rekreacja oraz Świę-
tokrzyski Okręgowy Związek Pływacki. 
Przed rozpoczęciem rywalizacji, klubom 
z najlepszymi wynikami w sezonie 2021 
oraz najlepszym trenerom wręczono sta-
tuetki. Najlepszą drużyną I rundy została 
drużyna pływacka KSZO Ostrowiec Świę-
tokrzyski. Szczegółowe wyniki poszcze-
gólnych konkurencji staszowskich zawo-
dów na stronie ŚOZP: https://www.sozp.
org/zawody.html.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Podczas otwarcia zawodów, od lewej: prezes Stowarzyszenia Centrum Sport i Rekreacja Agata Borycka, dyrektor 
Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie Andrzej Walczowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Romuald 

Zgrzywa i prezes Zarządu Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Pływackiego Leszek Pustuła.

Start dziewcząt.

W zawodach uczestniczą pływacy w wieku 12-16 lat i więcej.

Oskar Chmielewski z Centrum Staszów, najlepszy w kategorii wiekowej 12 lat, 200 
metrów stylem klasycznym, z lewej: trener Łukasz Łygan.

Sztafeta dziewcząt Centrum Staszów 4 x 50 metrów stylem zmiennym 
zajęła 3 miejsce. Najlepszym zawodniczkom dyplomy wręczał wiceprzewodniczący Romuald Zgrzywa.
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Szczypiorniści grali w Staszowie

W Bogorii rozegrano mistrzostwa

W sobotę, 19 lutego br., w hali Po-
wiatowego Centrum Sportowego w 
Staszowie zmierzyły się w rozgryw-
kach PGNiG Superligi drużyny piłkarzy 
ręcznych: SPR Wisła Płock i Handball 
Stal Mielec. Mecz oglądali licznie przy-
byli kibice. 

Szczypiornistom kibicowali także, 
m.in.: starosta staszowski Józef Żół-
ciak, przewodniczący rady powiatu 
w  Staszowie Grzegorz Rajca, burmistrz 
Staszowa Leszek Kopeć, przedstawiciel 
ENEA Elektrownia Połaniec Marcin Kacz-
marczyk, radni powiatowi i radni miejscy. 
W  początkowej fazie meczu gospodarze 
czyli Handball Stal Mielec zyskali nad go-
śćmi przewagę, jednak ostatecznie mecz 
zakończył się wynikiem 36:25 i  wygraną 
piłkarzy ręcznych SPR Wisła Płock, obec-
nych wicemistrzów kraju. Szczypiorniści 
z Mielca mogli przez cały mecz liczyć na 
doping swoich kibiców, którym po me-
czu podziękowali za wsparcie. Po sobot-
nim meczu Handball Stal Mielec zajmuje 
w tabeli generalnej 13 miejsce natomiast 

Rzuca rozgrywający SPR Wisły Płock Sergei Kosorotov.

W przerwie meczu, na boisku grają najmłodsi szczypiorniści.

Najlepszym zawodnikiem okazał się grający z numerem 44 Mikołaj Czapliński z 
SPR Wisła Płock. Nagrodę wręczyli: starosta staszowski Józef Żółciak i burmistrz 

Staszowa Leszek Kopeć.

Szczypiornistom kibicowali starosta staszowski Józef Żółciak, wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk oraz dyrektor ZPO 
Bogorii Anna Niziałek.

SPR Wisła Płock jest druga po Łomży VIVE 
Kielce. W  przerwie meczu, dla młodych 
szczypiornistów  przeprowadzono pokaz 
podstawowych kroków i technik rzutów. 

Po zakończeniu meczu najlepszemu za-
wodnikowi, Mikołajowi Czaplińskiemu 
z SPR Wisły Płock wręczono nagrodę. 

Tekst i foto: Paulina Majczak

W hali sportowej Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Bogorii odbyły 
się ,,Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Ręcznej”, 14 lutego chłopców, a 28 
lutego dziewcząt. 

W turnieju chłopców uczestniczyły 
4 drużyny reprezentujące: Zespół Szkół 
im. Stanisława Staszica w Staszowie, 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego w Sichowie Dużym, Zespół 
Placówek Oświatowych w Bogorii oraz 
Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanc-
kiego AK „Jędrusie” w Połańcu. Mecze 
sędziował Grzegorz Kwasek. Szczypior-
nistom kibicowali: starosta staszow-
ski Józef Żółciak, wójt gminy Bogoria 
Marcin Adamczyk oraz dyrektor ZPO 
w Bogorii Anna Niziałek. I miejsce za-
jęła drużyna ZS w Staszowie, II miejsce 
– ZSCKR w Sichowie Dużym, III miej-
sce - ZS w Połańcu, IV miejsce – ZPO w 

Bogorii. Statuetki i dyplomy wręczyli: 
wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk 

i dyrektor ZPO Anna Niziałek.
Do rozgrywek dziewcząt, w dniu 
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Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej 
Dziewcząt Szkół Ponadpodstawowych

Turniej w kategorii dziewcząt wygrała drużyna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie.

Zakończenie mistrzostw w kategorii chłopców.

Starosta Józef Zółciak rozmawiał z zawodniczkami o planach edukacyjnych 
i sportowych młodych siatkarek.

Drużyny biorące udział w mistrzostwach.

28 marca, przystąpiły 3 drużyny: które 
zajęły odpowiednio: I miejsce - dziew-
częta z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Staszowie, II miejsce - drużyna Ze-
społu Szkół im. Stanisława Staszica w 
Staszowie i III miejsce – drużyna Zespo-
łu Placówek Oświatowych w Bogorii.  
Puchary, dyplomy i nagrody wręczyli: 
starosta staszowski Józef Żółciak, wójt 
gminy Bogoria Marcin Adamczyk i dy-
rektor ZPO w Bogorii Anna Niziałek.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siat-
kowej Dziewcząt Szkół Ponadpodsta-
wowych

W dniu 6 kwietnia br., w Powiatowym 
Centrum Sportowym w Staszowie, roze-
grano Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siat-
kowej Dziewcząt Szkół Ponadpodstawo-
wych. 

W rozgrywkach wzięło udział 4 dru-
żyny ze szkół: ZSE w Staszowie, ZS w 
Staszowie, LO w Staszowie oraz ZPO w 
Bogorii. Mecze sędziowali Jarosław Ci-
choń oraz Łukasz Borycki. Mistrzostwa 
wygrała drużyna z Zespołu Szkół Ekono-
micznych ze Staszowa, której trenerem 
jest Mateusz Franus i to ona będzie re-
prezentować powiat staszowski na roz-
grywkach wojewódzkich. II miejsce zaję-
ła drużyna z Zespołu Szkół w Staszowie, 
którą trenuje Krzysztof Baczewski, III 
miejsce zajęła drużyna z LO w Staszowie, 

trenowana przez Piotra 
Cieślę i IV miejsce drużyna 
ZPO w Bogorii, trenowana 
przez Grzegorza Błasiaka.

Dyplomy oraz pucha-
ry drużynom wręczyli: 
starosta staszowski Józef 
Żółciak, dyrektor PCS An-
drzej Walczowski, wice-
dyrektor ZS w Staszowie 
dr Sławomir Maj oraz na-
czelnik Wydziału Edukacji 
Kultury i Sportu Grzegorz 
Wójcikowski.

Tekst i foto: 
Paulina Majczak
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W imieniu władz powiatu staszowskiego wyrażamy serdecznie podziękowanie wszystkim OSO-
BOM, FIRMOM, SZKOŁOM i INSTYTUCJOM, które włączyły się w pomoc UKRAIŃSKIM UCHODŹCOM, 
zarówno przekazując dary materialne, jak też przyjmując naszych ukraińskich przyjaciół w domach 
prywatnych, hotelach i strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Obecnie na terenie powiatu staszowskiego przebywa około 500 Ukraińców, w większości kobiet 
i dzieci, którym udało się uciec od okropności wojny.

Postarajmy się stworzyć im przyjazny polski dom!

Starosta Staszowski

Józef Żółciak

Przewodniczący Rady Powiatu 

Grzegorz Rajca

Rada miasta Winnicy
ul. Soborna, 59, Winnica, 21100, Ukraina
05.04.2022 Numer 01/00/015/113579

Szanowni Przyjaciele i Koledzy,
Z początkiem rosyjskiej wojskowej agresji przeciwko 

Ukrainie, większość przedsiębiorstw naszego kraju i mia-
sta Winnicy między innymi spotkało się z utratą rynków, 
niszczeniem utrwalonych łańcuchów dostaw i sprzedaży 
gotowej produkcji. 

W związku z tym prosimy o wsparcie w poszukiwa-
niu nowych kontaktów i nawiązaniu połączeń lokalne-
go biznesu Winnicy ze stowarzyszeniami biznesowymi, 
izbami handlowo-przemysłowymi oraz przedsiębior-
stwami Państwa miast i powiatów. Prosimy o wykaz ta-
kich przedsiębiorstw w Państwa rejonie i pomoc w akty-
wizacji ich współpracy z przedsiębiorstwami winnickimi, 
szczególnie w zakresie zaopatrzenia ukraińskimi towara-
mi rynków Państwa miast i powiatu.

Osoba do kontaktu – Julia Dzis
(tel. +380432 595122, email: dzisYuV1@vmr.gov.ua)

Bez działającej i efektywnej gospodarki zwycięstwo 
w wojnie jest niemożliwe, dlatego szczerze liczymy na 
Państwa pomoc.

Z poważaniem
Prezydent miasta Winnica

Sergij Morgunow
W razie potrzeby ewentualnej pomocy w nawiązaniu kontaktów z przedsiębiorstwami z terenu Winnicy i obwodu winnickiego, prosimy o kontakt 

z Wydziałem Promocji i Współpracy Zagranicznej w Starostwie Staszowskim: tel. 608 049 370, mazankaj@staszowski.eu


