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W niedzielę 3 lipca br., ośmiu konnych rycerzy wystąpiło na dziedzińcu średniowiecznego 
zamku w Szydłowie, prezentując swoje umiejętności, a kulminacją popisów był rycerski tur-
niej na kopie, którego zwycięzca otrzymał nagrodę główną ,,Złote ostrogi Jagiellonów”.

cd na str. 22-23



2 POWIAT STASZOWSKI - nr 87 - lipiec 2022 r.

Ukazuje się bez przerwy 
od grudnia 1999 roku.

Wydawca: 
Powiat Staszowski z siedzibą 
w Starostwie Powiatowym w Staszowie, 
ul. Józefa Piłsudskiego 7,  
28-200 Staszów, 
tel. 15-866-50-38, 
fax. 15-866- 50-74, 
www.staszowski.eu 

Redaktor naczelny 
Jan Mazanka

Współpraca: 
płk Jerzy Więckowski, Benedykt Kozieł, 
Ewelina Walczak, Aleksandra Konefał, 
Paulina Majczak, oraz grono 
przyjaciół kwartalnika.
 
Foto: 
Paulina Majczak, Michał Skrętek,  
Jan Mazanka, Sławomir Rakowski 
i inni. 

Korekta: 
Wanda Wójcik-Dziewulska.

DTP i Druk:
 PHU SZOSTAKDRUK w Staszowie

Nakład: 
1000 szt.

Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji 
tekstów, zmiany treści artykułów oraz tytułów. 
Nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi, 

ogłoszenia i reklamy. Przedruki i wykorzystywa-
nie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody 

Wydawcy – zabronione.

Kwartalnik dostępny jest również na 
stronie internetowej

Powiatu Staszowskiego: 
www.staszowski.eu

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski
Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Stanisław Stanik

Starosta Staszowski Józef Żółciak
Wójt Gminy Bogoria Marcin Adamczyk

zapraszają na

XXII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie
i

Dożynki Powiatu Staszowskiego,

które odbędą się w niedzielę 11 września br. w Bogorii.

W programie dożynek, m.in.:

• godz. 11:45 - wymarsz korowodu dożynkowego sprzed Zespołu Placówek 
Oświatowych do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia,

• godz. 12:00 – uroczysta msza święta dożynkowa,
• godz. 13:00 – procesja i poświęcenie powiatowych wieńców dożynkowych,
• godz. 13:15 – przemarsz korowodu dożynkowego na stadion,
• godz. 14:00 – uroczystości dożynkowe na stadionie, m.in.: część obrzędowa, 

wystąpienia zaproszonych gości, rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy 
wieniec, występy artystyczne, suita krakowska w wykonaniu Zespołu Pieśni 
i Tańca Kielce,

• godz. 20:00 - gwiazda wieczoru – Zespół ,,Łzy”.

Uroczystości dożynkowe urozmaica stoiska: 
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, ŚODR Modliszewice, ARiMR, 

kół gospodyń wiejskich, kół łowieckich, powiatów i gmin, 
a także wystawami sprzętu rolniczego oraz hodowców koni.

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

Zmiany w programie obrad w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił starosta staszowski Józef Żółciak,  
z lewej: wicestarosta Leszek Guzal.

Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 
2021 rok, wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego, 

odczytała skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska. Z prawej mecenas Agata Cholewa.

,,Raport o stanie Powiatu Staszowskiego za 2021 
rok” zreferował starosta staszowski Józef Żółciak.

Wotum zaufania i absolutorium 
dla Zarządu Powiatu w Staszowie

Podczas 45. sesji Rady Powiatu w 
Staszowie, jaka odbyła się w dniu 23 
czerwca br., radni przyjęli 9 projek-
tów uchwał, w tym najważniejszy, 
w sprawie udzielenia absolutorium 
dla Zarządu Powiatu w Staszowie za 
2021 rok. W obradach wzięło udział 
18. radnych z 19–osobowego składu 
Rady.

Do programu sesji zaproponowa-
nego przez przewodniczącego Rady 
Grzegorza Rajcę, starosta staszowski 
Józef Żółciak zgłosił dodatkowo jeden 
projekt uchwały oraz zmiany w dwóch 
projektach. Po przegłosowaniu pro-
tokołu z poprzedniego posiedzenia 
rozpoczęto debatę nad ,,Raportem o 
stanie Powiatu Staszowskiego za 2021 
rok”, który przedstawił starosta Józef 
Żółciak. Dyskusję nad raportem zakoń-
czono przyjęciem uchwały w sprawie 
udzielenia wotum zaufania Zarządowi 
Powiatu w Staszowie.

Głosowanie projektu uchwały ab-
solutoryjnej poprzedziło przyjęcie 
uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2021 rok. Uchwałę nr 40/2022 VII 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 
kwietnia br. w sprawie opinii o spra-
wozdaniu z wykonania budżetu Po-
wiatu Staszowskiego za 2021 rok, wraz 
z informacją o stanie mienia jednostek 
samorządu terytorialnego i objaśnie-
niami, odczytała skarbnik powiatu Jo-
lanta Piotrowska.

Następnie wniosek Komisji Rewi-
zyjnej Rady Powiatu w Staszowie z 
dnia 6 czerwca br. w sprawie udziele-
nia absolutorium Zarządowi Powiatu 
w Staszowie, jak również uchwałę nr 
68/2022 VII Składu Orzekającego RIO w 
Kielcach z dnia 7 czerwca br. w sprawie 
opinii o ww. wniosku, odczytała prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna 
Niziałek.

Pozytywne opinie, dotyczące 
udzielenia Zarządowi Powiatu w 
Staszowie absolutorium za 2021 rok, 
wygłosili wszyscy przewodniczący Ko-
misji Stałych Rady Powiatu. W świetle 
zaprezentowanych opinii, uchwałę 
w sprawie absolutorium dla Zarządu 
Powiatu w Staszowie przyjęto 15 gło-
sami. Starosta staszowski Józef Żół-
ciak, podziękował wszystkim radnym 
oraz współpracownikom, na czele ze 
skarbnik powiatu Jolantą Piotrowską, 
za współpracę podczas realizacji za-
dań zapisanych w budżecie powiatu 
w poprzednim roku i wręczył skarbnik 

Jolancie Piotrowskiej bukiet kwiatów.
Poza 3 uchwałami dotyczącymi: wo-

tum zaufania dla Zarządu Powiatu, za-
twierdzenia sprawozdania finansowe-
go z wykonania budżetu na 2021 rok 
oraz absolutorium dla Zarządu Powia-
tu, radni przyjęli kolejne 6 projektów 
uchwał, które dotyczyły: • zatwierdze-
nia rocznego sprawozdania finanso-
wego Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Staszowie za 2021 rok, • przyjęcia Pro-
gramu Wspierania Edukacji Młodzieży 
szkół ponadpodstawowych w powie-
cie staszowskim, • 
udzielenia pomo-
cy finansowej gmi-
nie Oleśnica na 
usuwanie pokryć 
dachowych zawie-
rających azbest,  
• zmiany Uchwa-
ły Nr XLII/5/22 
Rady Powiatu w 
Staszowie z dnia 
11 marca 2022 r. w 
sprawie określenia 
zadań finansowa-
nych ze środków 
P a ń s t w o w e g o 
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Radni powiatu, członkowie zarządu oraz skarbnik po zakończonej sesji absolutoryjnej.

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w 2022 roku, • zmiany 
Uchwały Nr XXXIII/22/21 Rady Powiatu 
w Staszowie z dnia 19 maja 2021 roku 
w sprawie uchwalenia Powiatowego 
Programu Rozwoju Systemu Pieczy Za-
stępczej dla Powiatu Staszowskiego na 
lata 2021-2023, • zmian w budżecie po-

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu w Staszowie absolutorium za 2021 rok 
wygłosił wiceprzewodniczący Komisji Budżetu 

i Rozwoju Gospodarczego Adam Siekierski.
Pozytywną opinię w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Staszowie absolutorium za 2021 rok wygłosili: 
przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu Zbigniew Bąk, przewodnicząca Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej Jolanta Wójtowicz i przewodniczący Komisji Oświaty, 
Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Mariusz Zyngier.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Staszowie absolutorium za 
2021 rok wygłosiła przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Kosowicz oraz 
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Niziałek, która także odczytała Wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie, jak 
również uchwałę Składu Orzekającego RIO w Kielcach, w sprawie opinii o w/w wniosku.

Starosta staszowski Józef Żółciak, w imieniu własnym i członków 
Zarządu Powiatu w Staszowie, podziękował za udzielone absolutorium 

i wręczył skarbnik powiatu Jolancie Piotrowskiej bukiet kwiatów.

wiatu na 2022 rok. Przed zamknięciem 
obrad, w punkcie „wnioski i oświad-
czenia radnych”, poruszano tematy 
dotyczące, m.in.: naprawy przepustu 
na rzece Ciekącej w Szydłowie, a także  

remontów i przebudów dróg powiato-
wych na odcinkach: Wysoki Duże – Mo-
szyny, Bukowa – Osiek, Grzybów – Wy-
mysłów oraz Sielec – Koniemłoty. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Od lewej: członek Zarządu Powiatu Zbigniew Wiącek, wicestarosta Leszek Guzal, starosta staszowski  
Józef Żółciak zgłaszający 2 poprawki do porządku obrad i wiceprzewodniczący Rady Romuald Zgrzywa.

Radni powiatu staszowskiego, od lewej: Adam Kowal, Stanisław 
Walczyk, Adam Siekierski, Michał Skotnicki, Jerzy Chudy, Anna Niziałek, 

Anna Kosowicz i Andrzej Kruzel.

Radni powiatu staszowskiego, od lewej: Zbigniew Bąk, Jolanta Wójtowicz, Mariusz 
Zyngier, Janusz Bąk, Krystyna Semrau, Zbigniew Wiącek, wicestarosta Leszek Guzal 

i starosta Józef Żółciak.

Posiedzenie, które prowadził 
przewodniczący Rady Grzegorz Raj-
ca, odbyło się w dniu 29 kwietnia 
br. Do zaproponowanego porządku 
obrad, starosta staszowski Józef Żół-
ciak zgłosił dwie poprawki dotyczące 
zmian w projektach uchwał, podję-
tych w czasie posiedzenia Zarządu Po-
wiatu w dniu 27 kwietnia br. 

Podczas obrad radni przegłosowali 4 
projekty uchwał dotyczące:   

1. przyjęcia informacji z realizacji 
w 2021 roku „Powiatowego programu 
działań na rzecz osób niepełnospraw-
nych na lata 2016-2022 w zakresie reha-
bilitacji społecznej, rehabilitacji zawodo-
wej i zatrudniania oraz przestrzegania 
praw osób niepełnosprawnych”, 

2. udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Szydłów na usuwanie pokryć da-
chowych zawierających azbest, 

3. zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Powiatu na lata 2022-2027, 

4. zmian w budżecie na 2022 rok.

Po zakończeniu głosowania projek-
tów uchwał, naczelnik Wydziału Promo-
cji i Współpracy z Zagranicą Jan Mazanka 
przedstawił radnym sprawozdanie za rok 

Z obrad 43. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Z obrad 44. sesji Rady Powiatu w Staszowie

2021 z realizacji programu współpracy 
Powiatu Staszowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicz-
nego.

W punkcie ,,wnioski i oświadczenia 
radnych” poruszano sprawy dotyczą-
ce m.in.: planowanych remontów dróg 
powiatowych w oparciu o środki z Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład (powiat 
otrzymał 15 mln 700 tys. zł) oraz z Rządo-

wego Funduszu Dróg Lokalnych (kolejne 
5 mln 968 tys. zł). Dyskutowano także o 
naprawie przepustu na rzece Ciekącej w 
Szydłowie przy ul. Kazimierza Wielkiego, 
budowie chodnika przy drodze powia-
towej w Koniemłotach od torów kolejo-
wych do cmentarza i zamianie organiza-
cji ruchu w miejscowości Koniemłoty.

Przed zakończeniem posiedzenia 
wiceprzewodniczący Rady Romuald 
Zgrzywa złożył wniosek w sprawie dofi-
nansowania sekcji pływackiej działającej 
w Stowarzyszeniu ,,Centrum Sport i Re-
kreacja”.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Posiedzenie odbyło się w dniu 31 
maja br.,  Do porządku obrad zapro-
ponowanego przez przewodniczącego 
Rady Grzegorza Rajcę nie zgłoszono 
uwag.

Podczas sesji przegłosowano 14 pro-
jektów uchwał, które dotyczyły:

1. przyjęcia „Oceny zasobów po-
mocy społecznej” za rok 2021 dla Powiatu 
Staszowskiego, 

2. przyjęcia sprawozdania z dzia-
łalności oraz informacji Komendanta Po-
wiatowego Policji w Staszowie o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na terenie powiatu staszowskiego za 2021 
rok, 

3. przyjęcia informacji Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Staszowie o stanie bezpieczeństwa po-
wiatu w zakresie ochrony przeciwpożaro-
wej za 2021 rok,

4. przyjęcia informacji Państwowe-
go Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Staszowie o stanie bezpieczeństwa sani-
tarnego na terenie powiatu staszowskiego 
za 2021 rok – projekt 17/22.

5. udzielenia pomocy finansowej 
gminom: Staszów, Połaniec, Osiek, Szy-
dłów, Oleśnica, Bogoria, Rytwiany i Łubni-

ce w kwocie po 7 tys. zł na utrzymanie w 
gotowości bojowej jednostek OSP,  przyję-
to 8 projektów uchwał, 

6. zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Powiatu na lata 2022 – 2027,

7. zmian w budżecie na 2022 rok – 
projekt 19/22 – po zmianach.

W punkcie obrad ,,wnioski i oświadcze-
nia radnych” poruszano tematy dotyczące, 
m.in.: remontów i modernizacji dróg po-
wiatowych oraz inwestycji związanych z 
ochroną środowiska.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Konferencja „Polski Ład”
Poseł Krzysztof Lipiec podziękował samorządowcom za efektywne wykorzystanie środków przyznanych 

w ramach I edycji Polskiego Ładu.

Burmistrz Połańca Jacek Nowak poinformował o wykorzystaniu dotacji  
m.in. na budowę przedszkola.

Starosta Józef Żółciak przedstawił szczegóły realizowanych strategicznych 
inwestycji na drogach powiatowych.

Realizacja strategicznych inwestycji wymaga współpracy samorządu z rządem, podkreślił w swej wypowiedzi poseł Krzysztof Lipiec.

Do Powiatu staszowskiego trafi 
ponad 15 mln złotych w ramach Pro-
gramu Strategicznych Inwestycji „Pol-
ski Ład”

W Starostwie Powiatowym w 
Staszowie w dniu 31 maja br., odbyła się 
konferencja z udziałem przedstawicieli 
władz powiatu staszowskiego oraz posła 
na Sejm RP Krzysztofa Lipca, dotycząca 
dofinansowania samorządów ziemi sta-
szowskiej środkami z Programu Inwe-
stycji Strategicznych „Polski Ład”. Powiat 
staszowski otrzymał dofinansowanie 
w kwocie 15 mln 580 tys. zł, natomiast 
obecny na spotkaniu burmistrz Połańca 
Jacek Nowak poinformował o dofinan-
sowaniu połanieckich inwestycji kwotą 
blisko 10 mln zł. W Połańcu powstanie 

nowe przedszkole oraz zostanie wybu-
dowana nowa infrastruktura kanalizacyj-
na. Wszystkie samorządy gminne powia-
tu staszowskiego, w II edycji programu 
otrzymały dofinansowanie na realizację 
strategicznych inwestycji. Poseł Krzysz-
tof Lipiec podsumował krótko I edycję 
rządowego programu oraz podziękował 
samorządowcom ziemi staszowskiej za 

efektywne wykorzystanie przyznanych 
środków. Starosta staszowski Józef Żół-
ciak podziękował za możliwość reali-
zacji inwestycji, które poprawią stan 
bezpieczeństwa na drogach. W ramach 
dofinansowanych projektów powiat sta-
szowski wyremontuje 9 odcinków dróg 
o łącznej długości ok. 15 km.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Podczas podpisywania umowy, od lewej: wicemarszałek Marek Bogusławski, marszałek województwa 
świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś i dyrektor 

staszowskiego szpitala Paweł Wojtasik.

Po podpisaniu umów, od lewej: wicemarszałek Marek Bogusławski, dyr. ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim Tomasz Kopiec, dyr. WSzZ w Kielcach Bartosz Stęplewski, 
dyr. SPZZOZ w Staszowie Paweł Wojtasik, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś.

Doposażono 
szpitalne oddziały rehabilitacyjne

Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Staszowie, Wojewódzki Szpital Ze-
spolony w Kielcach oraz Zespół Opie-
ki Zdrowotnej w Ostrowcu Święto-
krzyskim otrzymały wsparcie finan-
sowe ze środków unijnych na zakup 
nowoczesnego wyposażenia oddzia-
łów rehabilitacyjnych. 

Ogólna, łączna kwota wsparcia to 
blisko 1,4 mln zł. Stosowne umowy z 
dyrektorami jednostek opieki zdro-
wotnej, w dniu 28 kwietnia br., pod-
pisali: marszałek Andrzej Bętkowski i 
wicemarszałek Marek Bogusławski. W 
spotkaniu uczestniczyli: przewodniczą-
cy Sejmiku Andrzej Pruś oraz dyrektor 
Departamentu Inwestycji i Rozwoju w 
Urzędzie Marszałkowskim Jacek Sułek.

Jak poinformował  marszałek Andrzej 
Bętkowski, cyt. ,,udało się uzyskać pewne 
oszczędności w wydatkowaniu środków 
unijnych w kończącej się perspektywie 
finansowej, a kurs euro pozwolił nam na 
wygospodarowanie kwot, które przezna-
czymy obecnie na dofinansowanie pro-
jektów zakupu rehabilitacyjnego sprzętu 
medycznego. Będą z niego korzystać 
pacjenci trzech dużych świętokrzyskich 
szpitali w: Kielcach, Ostrowcu Świętokrzy-
skim i Staszowie”.

Samodzielny Publiczny Zespół Za-
kładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 
wnioskował o dofinansowanie zadania 

pod nazwą „Poprawa dostępu do wy-
sokiej jakości rehabilitacji poprzez do-
posażenie Ośrodka Rehabilitacji dzien-
nej”. Wartość dofinansowania ogółem 
wyniosła ponad 350 tysięcy zł. Szpital-
ny oddział zostanie wyposażony m.in. 
w nowe wanny do masażu wirowego, 

aparaty do terapii ultradźwiękowej i la-
seroterapii, stoły rehabilitacyjne i bież-
nie elektryczne, steppery oraz fotel do 
masażu.

Opracował: Jan Mazanka
Foto: arch. Urzędu Marszałkowskiego 

w Kielcach
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Umowę na realizację zadania drogowego na terenie gminy Bogoria podpisali Rafał i Wojciech Szyszkowscy 
z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Staszowie oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Staszowie Mirosław Bernyś, w obecności starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, wicestarosty Leszka 

Guzala, wójta Marcina Adamczyka, głównej księgowej Beaty Kondek oraz radnego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Pawła Krakowiaka.

Podpisanie umowy na realizację zadania w gminie Szydłów odbyło się w obecności burmistrza Andrzeja Tuza.

Podpisano również umowę na realizację zadania na terenie gminy Rytwiany.

Trzy zadania drogowe do realizacji

W dniu 20 maja br. w starostwie 
staszowskim podpisano umowy 
na realizację inwestycji pod nazwą 
„Przebudowa dróg powiatowych nr 
0780T i nr 0837T oraz remont drogi 
powiatowej nr 0036T w ramach Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Zadanie 1, o wartości 3 mln 679 
tys. 329 zł, dotyczy przebudowy drogi 
powiatowej  0780T Raków – Bogoria - 
Nowa Wieś w miejscowościach Kolonia 
Pęcławice i Józefów Witowicki. Inwesty-
cja obejmuje wykonanie: nawierzchni 
jezdni z masy mastyksowo - gryso-
wej na długości 2 280 m i szerokości 6 
m, chodnika o szerokości 2 m z kostki 
brukowej betonowej w obszarze zabu-
dowanym  oraz wykonanie pobocza 
utwardzonego z betonu asfaltowego o 
szerokości 1,5 m oddzielonego od jezd-
ni oznakowaniem poziomym. Ponadto 
przewidziano kompleksową wymianę 
oznakowania pionowego w celu popra-
wienia bezpieczeństwa oraz renowację 
odwodnienia wraz z umocnieniem pły-
tami ażurowymi. Na odcinku w miejsco-
wości Józefów Witowicki zostanie wy-
konane przejście dla pieszych z zamon-
towaniem oznakowania aktywnego.

Zadanie 2, o wartości 1 mln 811 
tys. 977 zł, dotyczy przebudowy drogi 
powiatowej nr 0837T w miejscowości 
Rytwiany. Inwestycja obejmuje wyko-
nanie poszerzenia jezdni do szer. 5,5 m 
na długości 1 640 m, jak również pobo-
cza asfaltowego o szer. 1,5 m, oddzie-
lonego od jezdni linią krawędziową 
grubowarstwową. Zaplanowano także  
wymianę oznakowania pionowego 
w celu poprawy  bezpieczeństwa. W 
obrębie klasztoru zostanie wykonane 
przejście dla pieszych z zamontowa-
niem oznakowania aktywnego. Po le-
wej stronie jezdni zostanie wykonany 
i utwardzony pas postojowy w celu 
możliwości parkowania pojazdów. 

Zadanie 3, o wartości 1 mln 964 tys. 
531  zł, dotyczy remontu drogi powia-
towej nr 0036T Gacki – Mokre, w tych 
miejscowościach. Inwestycja obejmuje 
wykonanie wyrównania nawierzch-
ni betonem asfaltowym na długości 
4 150 m, renowację odwodnienia, 
wymianę przepustów pod drogą, jak 
również pod zjazdami z drogi oraz wy-
profilowanie pobocza i uzupełnienie 
materiałem kamiennym. W celu popra-
wy bezpieczeństwa zaplanowano wy-
mianę oznakowania pionowego oraz 
wykonanie oznakowania poziomego 

w postaci linii krawędziowych.
Ww. zadania, o łącznej długości 

przebudowanych odcinków 8 km i 70 
m oraz wartości 7 mln 455 tys. 837 zł 
są dofinansowane w 80% z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Realizatorem 

wszystkich zadań będzie Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych Staszów Sp. z 
o.o., a termin ich wykonania upływa z 
dniem 20 listopada br. 

Tekst: Agnieszka Gajda
Foto: Paulina Majczak
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Od lewej: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, kierownik robót Mateusz Juzba, 
radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, wicestarosta Leszek Guzal, główny specjalista 

w ZDP Agnieszka Gajda, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak i starosta staszowski Józef Żółciak.

Obydwa przejścia wyposażone są m.in. w znak 
D-6 „Przejście dla pieszych – kroczący ludzik”. 

Zamontowano także lampy hybrydowe z czujnikiem 
zmierzchu.

W czasie odbioru przejścia w Koniemłotach, od lewej: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, kierownik robót Mateusz Juzba, burmistrz 
miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, starosta staszowski Józef Żółciak, główny specjalista w ZDP Agnieszka Gajda, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

Paweł Krakowiak i  wicestarosta Leszek Guzal. 

Odbiór wykonanych zadań rozpoczęto od przejścia 
dla pieszych w Pliskowoli, w gminie Osiek.

Dwa nowe przejścia dla pieszych
W dniu 22 kwietnia br., oddano 

do użytku dwa przejścia dla pieszych 
w ciągu dróg powiatowych. Zadania 
zostały dofinansowane z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg.

Umowy na realizację obydwu inwe-
stycji z Firmą ,,STAR” z Żabna, podpisa-
no w starostwie staszowskim w dniu 
14 grudnia 2021 roku. 

Zadanie nr 1 o wartości 96 tys. 235 
zł dotyczyło ,,Przebudowy przejścia dla 
pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 
0833T Sielec - Koniemłoty w miejsco-
wości Koniemłoty”, natomiast zadanie 
nr 2 o wartości 95 tys. 703 zł dotyczyło 
,,Przebudowy przejścia dla pieszych w 
ciągu drogi powiatowej nr 0812T Pli-
skowola - Osiek w miejscowości Plisko-
wola”.

Koszty obydwu inwestycji, wyno-
szące 191 tys. 938 zł, w 80% zostały po-
kryte z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg, a pozostałe 20% solidarnie z bu-
dżetu powiatu staszowskiego, miasta 

i gminy Staszów oraz miasta i gminy 
Osiek.

W zaplanowanym zakresie robót 
wykonano, m.in.: oznakowanie pozio-
me w technologii grubowarstwowej 
z wykonaniem progów akustycznych 
i oznakowaniem pionowym aktyw-
nym w postaci znaku D-6 „Przejście dla 
pieszych – kroczący ludzik” oraz mon-
taż lamp hybrydowych z czujnikiem 
zmierzchu. W miejscowości Koniem-
łoty został dodatkowo zamontowany 
próg zwalniający. 

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski
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W dniu 29 czerwca br. w Urzędzie 
Gminy Bogoria, podpisano umowę na 
realizację zadania pn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 0780T Pierzch-
nica – Holendry – Raków – Bogoria – 
Nowa Wieś na odcinku Bogoria – Mo-
szyny”.

Inwestycja obejmuje wykonanie po-
bocza na ww. odcinku z betonu asfal-
towego na długości 720 m i szerokości 
1,5 m. Kolejne etapy prac to: frezowanie 
wraz z korytowaniem, położenie war-
stwy dolnej podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 15 
cm, mechaniczne wyrównanie istnieją-
cej podbudowy mieszanką minerano-
-bitumiczną asfaltową, wykonanie na-
wierzchni – warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 

Kolejna inwestycja 
na drogach 
powiatowych

Dofinansowano 4 inwestycje w 3 obszarach

W trakcie podpisywania umowy, od lewej: radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, 
radna powiatu staszowskiego Anna Niziałek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław 

Bernyś, główna księgowa ZDP Beata Kondek, starosta staszowski Józef Żółciak, wójt gminy Bogoria Marcin 
Adamczyk i właścicielka firmy WOJAN Anna Darowska.

Umowę podpisują, od lewej: starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal  
i dyr. Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Andrzej Michalski.

4 cm, oznakowanie poziome jezdni w 
technologii chemoutwardzalnej grubo-
warstwowej oraz remont istniejącego 
ścieku - rozebranie elementów betono-
wych z ponownym ułożeniem na ławie 
betonowej.

Wykonawcą robót jest Anna Darow-
ska Firma Transportowo-Budowlana 
WOJAN, z Kłody. Wartość zadania wynosi 
133 tys. 403 zł. Termin realizacji upływa z 
dniem 28 września br.

Tekst i foto: Agnieszka Gajda 

W piątek, 8 lipca br. w Oddziale 
Świętokrzyskim Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w Kielcach, podpisano 
umowy na dofinansowanie 4 pro-
jektów z ,,Programu wyrównywania 
różnic między regionami III”, w ob-
szarach B, D i F. 

W imieniu Oddziału Świętokrzy-
skiego PFRON umowę podpisali: dyr. 
Andrzej Michalski oraz pełnomocnik 
ds. pomocy i wsparcia osób niepełno-
sprawnych Renata Maszkiewska, a w 
imieniu powiatu staszowskiego: staro-
sta staszowski Józef Żółciak i wicestaro-
sta Leszek Guzal. 

Łączna wartość dofinansowania 4 
inicjatyw wyniosła 547 tys. 316,89 zł, z 
czego przyznano na:

1. zadanie pn. ,,Zwiększenie do-
stępności budynku Urzędu Gminy w 
Rytwianach dla osób niepełnospraw-
nych poprzez budowę podjazdu” – 14 
tys. 230 zł (obszar B: likwidacja barier 
w dostępności do urzędów, placówek 
edukacyjnych itp.)

2. zadanie pn. ,,Zmniejszenie ba-
rier transportowych na rzecz uczest-
ników Powiatowego Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Kurozwękach” – 
120 tys. zł, dotyczy zakupu busa 9-oso-
bowego do przewozu osób niepełno-
sprawnych, (obszar D: likwidacja barier 
transportowych),

3. zadanie pn. ,,Wyrównywanie 
szans w dostępie do edukacji i rehabilita-
cji społecznej dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej, w placówkach rehabilita-
cyjnych znajdujących się poza terenem 
miasta i gminy Staszów” – 281 tys. 657,70 
zł, dotyczy zakupu autobusu 20-osobo-
wego przystosowanego do przewozu 
osób na wózkach inwalidzkich, (obszar 
D: likwidacja barier transportowych),

4. zadanie pn. ,,Zakup i montaż 
instalacji fotowoltaicznej na budynku 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połań-
cu” – 118 tys. 080 zł, (obszar F: tworze-
nie warsztatów terapii zajęciowej albo 
przeciwdziałanie degradacji infrastruk-
tury istniejących).

Na obsługę realizacji ww. projektów, 
PFRON przeznaczył dodatkowo 13 tys. 
349,19 zł. Termin zakończenia realizacji 
ww. 4 zadań i ich rozliczenia, upływa z 
dniem 30 czerwca 2023 roku. 

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski



POWIAT STASZOWSKI - nr 87 - lipiec 2022 r. 11

O bezpieczeństwie w czasie wakacji

W posiedzeniu, które prowadził starosta staszowski Józef Żółciak, wzięło udział 22 samorządowców i pracowników służb z terenu powiatu staszowskiego.

Przygotowanie służb i administracji 
samorządowej do letniego wypoczyn-
ku dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
było głównym tematem posiedzenia 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego, jakie obyło się w starostwie 
staszowskim w dniu 30 czerwca br.

Obrady rozpoczął i prowadził szef ze-
społu, starosta staszowski Józef Żółciak. 
Po omówieniu protokołu i wniosków z 
poprzedniego posiedzenia, insp. Andrzej 
Sałata dokonał oceny sytuacji wynika-
jącej z zamieszkania na terenie powiatu 
staszowskiego uchodźców z Ukrainy, któ-
rych obecnie, łącznie we wszystkich gmi-
nach powiatu, jest czterystu pięciu. Oprócz 
jednego przypadku, nie zanotowano pro-
blemów związanych z aktualną sytuacją.

Przygotowanie służb powiatowych 
do sezonu wakacyjnego, zreferowali: ko-
mendant powiatowy PSP st. bryg. Rafał 
Gajewicz, zastępca komendanta powia-
towego policji kom. Jacek Rozczypała i 
powiatowy inspektor sanitarny Bożena 
Głaz. Poruszano kwestie związane z bez-
pieczeństwem podczas wypoczynku nad 
zalewami w: Golejowie, Bogorii i w Chań-
czy oraz problem występującej suszy, co 
stwarza możliwość powstawania pożarów. 
Dłuższą dyskusję poświęcono tematowi 
bezpieczeństwa na drogach, zarówno 
kierowców, jak i pieszych. Zwrócono m.in. 
uwagę na zagrożenia powodowane przez 

motocyklistów i użytkowników kładów, 
którzy nie tylko poruszają się po drogach 
publicznych, ale także m.in. po drogach 
polnych i duktach leśnych, stwarzając za-
grożenie dla spacerujących. 

Posiedzenie zakończono dyskusją 
na temat zapewnienia mieszkańcom i 
gościom przyjezdnym czystej wody w 
kranach oraz omówieniu warunków or-
ganizacji zbiorowego wypoczynku. Do 
końca czerwca br., zgłoszono organizację 
7 turnusów letniego wypoczynku, a miej-
sca ich organizacji już zostały poddane 
kontroli.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W czasie instruktażu używania windy, od lewej: wicestarosta staszowski Leszek Guzal, Jacek Sędzielewski 
z „Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa” i dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Andrzej Michalski.

Panel sterowania windy.

Staszowskie LO 
z windą 

,,Zwiększenie dostępności obiek-
tu Liceum Ogólnokształcącego im. 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w 
Staszowie dla osób niepełnospraw-
nych, poprzez  dobudowę dźwigu 
osobowego” to nazwa zadania, któ-
rego odbiór miał miejsce w dniu  
9 czerwca br.

Budowa windy została sfinansowana 
ze środków: Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych – 319 tys. 824 zł,  PFRON 
w ramach ,,Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” – 150 tys. zł 
oraz z  budżetu powiatu staszowskiego – 
68 tys. 916 zł. Całkowity koszt inwestycji 
wniósł 538 tys. 740 zł. 

Winda pobudowana przy głównym 
wejściu do szkoły, umożliwi wjazd na 
wszystkie piętra budynku osobom na 
wózkach inwalidzkich.  Wykonawcą za-
dania była firma „Liftprojekt Inżynieria 
Dźwigowa Paweł Rafalik” z siedzibą w 
Ostrowi Mazowieckiej. Podczas odbioru 
windy obecni byli, m.in.: dyr. Andrzej Mi-
chalski i Władysław Burzawa z Oddziału 

Świętokrzyskiego Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, wicestaro-
sta staszowski Leszek Guzal, dy-
rektor Liceum Anna Karasińska, 
przedstawiciele wykonawcy: 
Jacek Sędzielewski i Rafał Kor-
ban oraz pracownicy Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Publicz-
nych, a także Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego w starostwie sta-
szowskim. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Staszowianka na warszawskich salonach

W dniu 8 czerwca br. w Warszawie 
wręczono nagrody finalistom kon-
kursu pt. „Twoje bezpieczne waka-
cje”, którego głównym przesłaniem 
było promowanie bezpiecznych za-
chowań w ruchu drogowym. 

W trakcie uroczystego finału z 
siedmioma laureatami spotkali się: 
małżonka prezydenta RP Agata Korn-
hauser-Duda, minister edukacji i nauki 
Przemysław Czarnek, główny inspektor 
transportu drogowego Alvin Gajadhur, 
rzecznik ministra infrastruktury Szy-
mon Huptyś, prezes Zarządu Polskiego 
Radia S.A. Agnieszka Kamińska oraz 
członek Zarządu Telewizji Polskiej S.A. 
Mateusz Matyszkowicz.

„Twoje bezpieczne wakacje” to już 
druga edycja konkursu literackiego 
dla uczniów szkół podstawowych, or-
ganizowanego przez Główny Inspek-
torat Transportu Drogowego. Konkurs 
został objęty Honorowym Patronatem 

przez małżonkę prezydenta RP Agatę 
Kornhauser-Dudę. W ciągu niespełna 
miesiąca wpłynęło ponad 400 prac. 
Każdy utwór musiał odnosić się do co 
najmniej trzech zasad obowiązujących 
w ruchu drogowym. 

,,Chciałabym wam bardzo podzię-
kować za udział w tym konkursie. To 
świadczy o waszej niezwykłej odpo-
wiedzialności, również społecznej. 
Cenię wszelkie inicjatywy, które mają 
walor edukacyjny. Ten konkurs łączy 
kilka elementów – utrwala wiedzę o 
zasadach bezpieczeństwa, które obo-
wiązują w ruchu drogowym, promuje 
właściwe postawy, wyzwala wyobraź-
nię, kreatywność i pozwala też rozwi-
jać wam talenty literackie. Dziękuję 
za to, że napisaliście opowiadanie lub 
bajkę, a tym samym staliście się odpo-
wiedzialnymi uczestnikami ruchu dro-

Od lewej: rzecznik ministra infrastruktury Szymon Huptyś, członek Zarządu Telewizji Polskiej S.A. Mateusz Matyszkowicz, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, 
prezes Zarządu Polskiego Radia S.A. Agnieszka Kamińska, małżonka prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda i główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur.

W czasie podsumowania drugiej edycji konkursu 
literackiego „Twoje bezpieczne wakacje”, laureatów 

i zaproszonych gości wita główny inspektor 
transportu drogowego Alvin Gajadhur. 

Tegoroczni laureaci konkursu, czwarta z lewej: w środku Aleksandra Jop z Publicznej Szkoły Podstawowej  
nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie.
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Laureaci rozmawiają z panią prezydentową Agatą Kornhauser-Dudą 
i głównym inspektorem Alvinem Gajadhurem.

Od lewej: nauczycielka języka polskiego, opiekunka Oli Małgorzata Rajca, pani 
prezydentowa Agata Kornhauser-Duda i Ola z mamą Joanną i tatą Mariuszem.

Pamiątkowa fotografia z krokodylkiem Tirkiem.

gowego i prawdziwymi ambasadorami 
bezpieczeństwa” podkreśliła małżonka 
prezydenta RP Agata Kornhauser-Du-
da.

,,Laureaci wykazali się znakomi-
tą wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Są doskonałymi 
obserwatorami drogowej rzeczywi-
stości, co nas bardzo cieszy. Wkrótce 
rozpoczną się wakacje. Będziecie po-
dróżować, będziecie dużo czasu spę-
dzać na świeżym powietrzu i odpo-
czywać, ale pamiętajcie o jednym – od 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
nie ma odpoczynku. Musicie zawsze 
przestrzegać przepisów, żeby być bez-
piecznym, żeby bezpiecznie wrócić do 

domu, żeby nie doszło do tragicznych 
wypadków” zaznaczył główny inspek-
tor Alvin Gajadhur.

,,Najlepsze wakacje to bezpiecz-
ne wakacje, bez względu na to, gdzie 
będziemy na tych wakacjach. Bezpie-
czeństwo jest tutaj najważniejsze, a wy 
– ponieważ angażujecie się tymi pra-
cami w bezpieczeństwo również w ru-
chu drogowym – jesteście genialnymi 
dzieciakami” - ocenił minister edukacji 
i nauki Przemysław Czarnek.

Finał konkursu odbył się w siedzi-
bie Głównego Inspektoratu Transportu 
Drogowego. Odczytano fragmenty na-
grodzonych prac, a ich autorzy mogli 
podzielić się swoimi doświadczeniami 

i spostrzeżeniami. Nasza finalistka Ola 
Jop z  Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Staszowie, którą opiekowała się na-
uczycielka języka polskiego Małgorza-
ta Rajca,  powiedziała m.in.: ,,Wybrałam 
najprostsze zasady bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, bo przygotowywałam 
bajkę dla najmłodszych dzieci, dlatego 
chciałam zacząć od podstaw, od naj-
ważniejszych zasad”. 

Lista tegorocznych laureatów kon-
kursu „Twoje bezpieczne wakacje”:

1. kategoria: klasy 6–7: I miejsce: 
Dariusz Romanowicz ze Szkoły Podsta-
wowej nr 16 we Wrocławiu, II miejsce: 
Aleksandra Jop z Publicznej Szkoły 
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,,Bezpieczne wakacje z Krokodylkiem Tirkiem”, 
praca Aleksandry Jop 

z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie

Ola Jop ze swoją panią od języka polskiego Małgorzatą Rajcą.

,,Był piękny letni dzień. Właśnie zaczęły się wakacje, więc 
wszyscy wyjeżdżali na wczasy. Krokodylek Tirek wylegiwał 
się na chmurce i przeciągał się leniwie. Wszystko wskazywa-
ło na to, że będzie to zwykły upalny dzień. Niestety strażni-
cy ruchu drogowego nigdy nie mają wakacji. Szósty zmysł 
podpowiadał mu, że zaraz stanie się coś złego... 

Dzieci grały w piłkę nożną. Zabawa trwała w najlepsze. 
Nagle piłka wyleciała w powietrze i upadła na drugą stro-
nę ulicy. Ania zaproponowała, że po nią pobiegnie. Gdy już 
miała przebiec przez ulicę, pojawił się przed nią krokodyl w 
odblaskowej kamizelce i zatrzymał dziewczynkę. Przedsta-
wił się jako Krokodylek Tirek - strażnik ruchu drogowego. 

- Jestem tu, aby przestrzegać ludzi przed niebezpieczeń-
stwem, jakie panuje na drodze i zauważyłem, że byłaś w 
tarapatach - Krokodylek zmarszczył brwi. -Przed chwilą pra-
wie wbiegłaś pod samochód! Gdy chcesz przejść przez jezd-
nię,  obejrz się w prawo i w lewo. Zapomniałbym, oto twoja 
piłka - Tirek uśmiechnął się i podał zabawkę dziewczynce. 
- Ja już muszę lecieć - powiedział i rozmył się w powietrzu.

Krokodylek pędził tylko sobie znanymi szlakami, aby za-
pobiec kolejnemu wypadkowi. Po kilku sekundach siedział 
na miejscu pasażera obok mężczyzny prowadzącego samo-
chód z zawrotną prędkością i rozmawiającego przez telefon. 

W jednej ręce trzymał ów telefon, a w drugiej kanapkę. 
Gdy tylko zobaczył Tirka, kęs śniadania wypadł mu z ust. Ti-
rek stanowczo acz uprzejmie poprosił go, aby się rozłączył 
i zatrzymał na poboczu, po czym wygłosił pouczające prze-
mówienie, dlaczego rozmowa telefoniczna podczas prowa-
dzenia pojazdu jest zabroniona i niebezpieczna. 

- Otóż mój drogi Piotrze - nie wiedzieć skąd Tirek znał 
jego imię - kierujący nie skupiają się na drodze, tylko na 
rozmowie i w ten sposób powodują poważne wypadki. Czy 

zauważyłeś, że nieopodal jest boisko, na którym są dzieci? 
Któreś może wbiec na ulicę - powiedział Krokodylek. - A te-
raz odłóż kanapkę - Tirek poklepał zdumionego Piotra po ra-
mieniu. Młodzieniec przysiągł, że już nie będzie rozmawiał 
przez telefon w czasie jazdy. Krokodyl pożegnał się, po czym 
zniknął. 

Tirek wkrótce dotarł do nowego celu.  Na tylnym sie-
dzeniu wiercił się mały chłopiec i, o zgrozo, nie siedział w 
foteliku! Dodatkowo przeszkadzał swojej mamie w prowa-
dzeniu pojazdu. Dziecko, zobaczywszy zielonego potworka, 
nie posiadało się ze szczęścia, tymczasem matka zamarła z 
przerażenia. Gad poprosił ją, aby zatrzymała się na poboczu, 
ale kobieta wpadła w panikę. Krokodylek uspokoił ją, spoj-
rzał głęboko w oczy i powiedział:

- Marylo, czy ty wiesz, do czego mogłaś doprowadzić? 
Kierowcy mają obowiązek przewożenia w foteliku lub in-
nym urządzeniu przytrzymującym dzieci mające mniej niż 
150 cm wzrostu. Matka z przestrachem wyjąkała:

-Ja tylko na chwilę wyskoczyłam do ,,Żabki” i zapomnia-
łam zamontować fotelik. Myślałam, że nikt nie zauważy...

- Mamo, ja ci przecież przypominałem, ale ty powiedzia-
łaś, że to zajmie dużo czasu - bąknął Szymonek.

- No właśnie, dzieci są czasami bardziej odpowiedzialne 
od dorosłych - mruknął krokodyl. Następnym razem zamon-
tuj fotelik, droga Marylo - przypomniał Tirek.

- Dobrze, następnym razem Szymon będzie jechał w fo-
teliku. Do widzenia!  Krokodyl się pożegnał i odleciał.

- Ach, to był ciężki dzień... - westchnął Tirek - ale czuję się 
spełniony, ponieważ pomogłem tylu ludziom i dzięki mnie 
dzieci mają bezpieczne wakacje. Jutro znowu będę miał 
pełne ręce roboty - wymruczał strażnik, znajdując sobie wy-
godne miejsce na chmurze. 

Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Staszowie, III miej-
sce: Kacper Chmielecki ze Szkoły Pod-
stawowej z Zespołu Szkół w Zadzimiu.

2. kategoria: klasy 4–5: I miejsce: 
Amelia Jakoniuk ze Szkoły Podstawo-
wej nr 50 im. Świętej Jadwigi Królowej 
Polski w Białymstoku, II miejsce: Maja 
Sikorska ze Szkoły Podstawowej nr 90 
im. Polskich Kawalerów Maltańskich w 
Krakowie, III miejsce: Ksawery Wojtczak 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Rychłocicach i Miron Piróg ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Pol-
skich w Dzierżoniowie.

Laureaci konkursu otrzymali nagro-
dy przygotowane przez GITD, małżon-
kę prezydenta RP oraz partnerów kon-
kursu. Nie zabrakło też maskotki GITD 
– krokodylka Tirka oraz pamiątkowych 
zdjęć.

Opracował: Jan Mazanka
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Konkurs z okazji Dnia Mamy

W spotkaniu uczestniczyli wicestarosta staszowski Leszek Guzal i dyrektor PCPR Anna Ogórek. Prace konkursowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Staszowie, z okazji Dnia Matki, 
przeprowadziło konkurs dla dzieci wy-
chowujących się w rodzinach sprawują-
cych pieczę zastępczą oraz wychowan-
ków mieszkających w placówce opie-
kuńczo- wychowawczej typu rodzinne-
go w Połańcu. 

Celem konkursu było wyrażenie 
wdzięczności dla mam, opiekunów. Wpły-
nęło wiele prac konkursowych, które ko-

misja oceniła w trzech kategoriach wieko-
wych. Autorzy wszystkich prac otrzymali 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wręcze-
nie nagród odbyło się w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Staszowie. Spotka-
nie rozpoczęła dyrektor PCPR w Staszowie 
Anna Ogórek, która podziękowała dzie-
ciom za udział w konkursie oraz zapewniła, 

Z posiedzenia 
Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych 

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca rady Halina Łabuda, z prawej: starosta staszowski Józef Żółciak.

Na posiedzeniu obecni byli: dyrektor PCPR Anna Ogórek wraz z pracownikiem PCPR Zbigniewem Uss – 
Wąsowiczem oraz insp. Radosław Chynek z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Członkowie rady obecni na jej IV posiedzeniu.

W dniu 21 czerwca br., w sali kon-
ferencyjnej starostwa powiatowego w 
Staszowie, z udziałem starosty Józefa 
Żółciaka odbyło się IV posiedzenie 
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych w Staszowie. 

Posiedzenie otworzyła przewod-
nicząca rady Halina Łabuda, która po-
dziękowała członkom za przybycie oraz 
przedstawiła porządek obrad. Podczas 
posiedzenia przedstawiono wnioski ro-
dzin osób niepełnosprawnych w spra-
wach udzielenia pomocy finansowej do 
zakupu niezbędnego sprzętu rehabili-
tacyjnego oraz omówiono szeroko kwe-
stie dotyczące zadań finansowanych ze 
środków PFRON w 2022 roku.

Tekst i foto: Paulina Majczak

że rodziny mogą nadal liczyć na wsparcie 
ze strony powiatu staszowskiego. Podob-
ne słowa uznania skierował do rodzin wi-
cestarosta staszowski Leszek Guzal, jedno-
cześnie zapraszając do korzystania z letniej 
oferty Powiatowego Centrum Sportowe-
go w Staszowie.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Obrady otworzył i prowadził starosta staszowski Józef Żółciak, z lewej: wicestarosta Leszek Guzal, 
z prawej: naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Stachura.

Uczestnicy połączonego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Uczestniczący w obradach.

Z obrad komisji bezpieczeństwa 
oraz zarządzania kryzysowego

W dniu 20 maja br. w starostwie 
staszowskim odbyło się połączone 
posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku oraz Powiatowego Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego. Obrady 
rozpoczął i prowadził starosta sta-
szowski Józef Żółciak. 

Po przyjęciu porządku posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku omó-
wiono protokół z poprzednich obrad, po 
czym zebrani zostali zapoznani ze spra-
wozdaniem starosty staszowskiego z 
działalności Komisji w 2021 roku, a także 
z planem działania na rok 2022.

Następnie wysłuchano sprawozdań 
z działalności oraz informacji o stanie 
bezpieczeństwa na terenie powiatu 
staszowskiego w 2021 roku: komendan-
ta powiatowego policji, komendanta 
powiatowego PSP oraz państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego. 
Wszystkie wystąpienia w drodze przyję-
tych uchwał zostały pozytywnie zaopi-
niowane. 

Obrady Powiatowego Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego rozpoczęto od 
omówienia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia, które odbyło się w dniu 15 
marca br. Następnie przedstawiono plan 
pracy Powiatowego Zespołu na 2022 rok 
oraz dokonano oceny sytuacji związanej 
z obecnością na terenie powiatu uchodź-
ców z Ukrainy. Posiedzenie zakończono 
informacją dotyczącą stanu epidemiolo-
gicznego po pandemii COVID-19, a także 
dokonano oceny przygotowania powia-
towych służb, inspekcji i straży do ochro-
ny przed powodzią oraz ekstremalnymi 
zjawiskami pogodowymi.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Podziękowania od świętokrzyskiego kuratora 
oświaty Kazimierza Mądzika odbierają: wójt gminy 

Bogoria Marcin Adamczyk i starosta staszowski 
Józef Żółciak.

Od lewej: wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk, starosta staszowski Józef Żółciak, dyrektor ZPO 
w Bogorii Anna Niziałek, zastępca dyrektora LO w Staszowie Aniceta Wójcik i dyrektor Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym Piotr Mazur. 

Nagrodzono samorządowców i pedagogów z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy wsparli realizację projektu ,,Matematyka bez poprawki”.

Podsumowano projekt

We wtorek, 12 kwietnia br. w Po-
litechnice Świętokrzyskiej podsumo-
wano projekt ,,Matematyka bez po-
prawki”realizowany od grudnia 2021 
roku do kwietnia br.  W dodatkowych 
zajęciach wzięło udział ponad 1,5 ty-
siąca świętokrzyskich maturzystów.

Dla uczniów, którzy zadeklarowali 
udział w zajęciach, zostały zorganizo-
wane bezpłatne, dodatkowe lekcje z 
matematyki w wymiarze 40. godzin. Jak 
poinformował świętokrzyski kurator 
oświaty Kazimierz Mądzik, do udziału 
w projekcie zgłosili się prawie wszyscy 
maturzyści. Zdecydowana większość 
organów prowadzących szkoły, pokryła 
koszty korepetycji, ale były także takie, 
które się na to nie zgodziły, dlatego 

część nauczycieli przeprowadzała kore-
petycje za darmo.

Szkoły ponadpodstawowe, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Po-
wiat Staszowski uczestniczyły w ww. 
projekcie. W bezpłatnych zajęciach z 
matematyki udział wzięło 151. uczniów 
z: Zespołu Szkół, Zespołu Szkół Ekono-
micznych, Liceum Ogólnokształcącego 
w Staszowie oraz Zespołu Szkół w Połań-

cu. Zajęcia, organizowane w niewielkich 
grupach,były finansowane z budżetu po-
wiatu. Podczas podsumowania projektu 
w Kielcach, starosta staszowski Józef 
Żółciak oraz dyrektorzy szkół ponadpod-
stawowych i nauczyciele uczestniczący 
w projekcie, odebrali od świętokrzyskie-
go kuratora oświaty Kazimierza Mądzika 
podziękowania i gratulacje. 

Opracował: Jan Mazanka
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Przemawia burmistrz miasta i gminy Staszów 
Leszek Kopeć.

Napisany przez siebie wiersz o zbrodni 
katyńskiej wygłosił radny Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak.
Modlitwę za pomordowanych odmówił  

ks. kan. Edward Zieliński.

Kwiaty składają, od lewej: radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, członkini Zarządu 
Powiatu w Staszowie Krystyna Semrau, starosta staszowski Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal.

Starosta staszowski Józef Żółciak historię zbrodni 
katyńskiej porównał do obecnych tragicznych 

wydarzeń w Ukrainie.

Nauczyciele i uczniowie staszowskich szkół.

W dniu 14 listopada 2007 roku, 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
uchwalił dzień 13 kwietnia Dniem 
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
Spośród około 22 tys. polskich ofi-
cerów zamordowanych na terenie 
Związku Radzieckiego, 4 428 spo-
częło w grobach katyńskich.

W dniu 13 kwietnia br., 82. rocznicę 
Zbrodni Katyńskiej uczczono podczas 
obchodów przed Pomnikiem Katyń-
skim w parku Adama Bienia. Przedsta-
wiciele władz samorządowych powia-
tu oraz miasta i gminy Staszów, a także 
prezesi spółek i przedsiębiorstw, jak 
również uczniowie i nauczyciele zło-
żyli kwiaty i zapalili znicze. Uczniowie 
zaprezentowali krótki montaż słow-
no-muzyczny przypominający zbrod-
nię na polskich oficerach popełnioną 
przed 82. laty. Modlitwę za pomor-
dowanych odmówił ks. kan. Edward 
Zieliński. Uzupełnieniem uroczystości 
była wystawa fotogramów przypomi-
nających przyczyny i przebieg zbrodni 
katyńskiej. 

Ziemia świętokrzyska poniosła ol-
brzymie straty w wyniku sowieckiej 
agresji. Według aktualnych danych, 
liczba ofiar z terenów dawnego woje-
wództwa kieleckiego w jego granicach 

82. rocznica Zbrodni Katyńskiej
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Z obchodów 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Pomnik upamiętnia staszowskich oficerów Wojska 
Polskiego i Policji Państwowej zamordowanych na 

wschodzie wiosną 1940 roku.

Mszę świętą w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Wiśniowej odprawił i homilię wygłosił proboszcz ks. Krzysztof Barański.

W Sanktuarium św. Jana Pawła II w Staszowie przed rozpoczęciem mszy świętej.

z 1939 roku, zamyka się w liczbie, co 
najmniej 2 354 osób. Straty te stawiają 
nasz region na piątym miejscu wśród 
szesnastu województw II Rzeczpospoli-
tej. Kilku oficerów i policjantów pocho-
dziło z terenu powiatu staszowskiego, 
m.in. zamordowani w Katyniu: kpt. Jan 
Raczyński, por. Józef Jaroń, ppor. Zyg-
munt Żelawski i ppor. Ignacy Wróblew-
ski, a także policjanci zamordowani w 
Miednoje: przodownik Karol Gomuła, 
przodownik Aleksander Lisicki, starszy 
posterunkowy Marcin Madej, starszy 
posterunkowy Stanisław Dziewięcki 
oraz posterunkowi: Adam Pastwa, Wła-
dysław Urbański i Stefan Müller.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
obchody rozpoczęto o godz. 10:00 
mszą świętą w kościele pw. Prze-
mienienia Pańskiego w Wiśniowej. 
Kwiaty przed tablicą z sercem Hugo-
na Kołłątaja złożyły delegacje: po-
wiatu staszowskiego, miasta i gminy 
Staszów, Stronnictwa ,,Piast” i Nadle-
śnictwa Staszów. 

Uroczystości w Staszowie rozpoczę-
to zbiórką w Parku im. Adama Bienia, 
skąd uczestnicy obchodów przeszli do 
Sanktuarium Jana Pawła II, gdzie o godz. 
12:15 rozpoczęła się msza święta w in-
tencji Ojczyzny. Liturgii przewodził pro-
boszcz parafii św. Michała Archanioła w 
Wiązownicy-Kolonii ks. Zbigniew Gajew-
ski, homilię wygłosił proboszcz parafii 
pw. św. Barbary w Staszowie ks. Grzegorz 
Jeż. 



20 POWIAT STASZOWSKI - nr 87 - lipiec 2022 r.

Liturgii mszy świętej przewodniczył proboszcz 
parafii św. Michała Archanioła w Wiązownicy-

Kolonii ks. Zbigniew Gajewski, z lewej: proboszcz 
parafii św. Barbary w Staszowie ks. Grzegorz Jeż.

 Okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta 
staszowski Józef Żółciak.

Kwiaty przed tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego składają, od lewej: przewodniczący Rady Miejskiej 
Staszowa Ireneusz Kwiecjasz, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, przewodniczący Rady 

Powiatu w Staszowie, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach  
Grzegorz Rajca i starosta staszowski Józef Żółciak.

Od lewej: przewodniczący Rady Grzegorz Rajca, radni i członkowie Zarządu Powiatu: Zbigniew Wiącek, 
starosta Józef Żółciak, Krystyna Semrau i wicestarosta Leszek Guzal oraz radni powiatu: Andrzej Kruzel, 

Michał Skotnicki, Zbigniew Bąk i Jerzy Chudy.

Poczty sztandarowe podczas uroczystości.

Po zakończeniu mszy świętej, dalsze 
uroczystości odbyły się na staszowskim 
Rynku. Po odegraniu hymnu, wciągnię-
ciu flagi państwowej na maszt, przemó-
wieniu starosty staszowskiego Józefa 
Żółciaka oraz zaproszonych gości, roz-
poczęto składanie kwiatów przed po-
mnikiem Tadeusza Kościuszki i tablicą 
Józefa Piłsudskiego. Zakończenie ob-
chodów miało miejsce na ul. Parkowej, 
dokąd uczestnicy uroczystości przema-
szerowali wraz z pocztami sztandaro-
wymi i Orkiestrą Górniczą Grupy Azoty 
KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie”.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W 79. rocznicę pacyfikacji wsi Strużki

Uroczystości upamiętniające 79. rocznicę zbrodni w Strużkach rozpoczęto mszą świętą w intencji ofiar 
i ich rodzin. Liturgię sprawował i homilię wygłosił proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Niekrasowie 

ks. dr Mariusz Sobina. Z prawej ks. emeryt kan. Stanisław Bastrzyk.

Samorządowcy ziemi staszowskiej i mieszkańcy w czasie mszy świętej. 

Delegacja miasta i gminy Osiek, od lewej: skarbnik Hanna Rzepka, 
burmistrz Rafał Łysiak i sekretarz Dorota Skotarek. 

Po zakończeniu mszy świętej, uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik 
upamiętniający pacyfikację Strużek. Kwiaty składają: starosta staszowski 

Józef Żółciak i członek Zarządu Powiatu w Staszowie Zbigniew Wiącek. Znicz 
zapalił radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak.

Pomnik upamiętniający zbrodnię pacyfikacji wsi Strużki.

W dniu 3 czerwca 1943 roku, hi-
tlerowcy w sile około 150. żołnierzy 
dokonali zbrodni na 74. mieszkań-
cach wsi Strużki. Wśród ofiar pacy-
fikacji, zastrzelonych lub spalonych 
żywcem, było 45 kobiet i dziewcząt 
oraz 14 dzieci, które nie miały jeszcze 
10 lat, najmłodsze liczyło zaledwie 
6 dni. Wśród zamordowanych byli 
także mieszkańcy innych pobliskich 
wsi, a nawet 2 osoby z Warszawy. Pa-
cyfikacja była odwetem za zastrzele-
nie przez partyzantów AK ,,Jędrusie” 
dwóch żandarmów niemieckich.

Jak co roku, mieszkańcy sołectwa 
Strużki uczcili ofiary niemieckiej zbrodni 
spotkaniem modlitewnym. Mszę świętą 
w intencji pomordowanych i ich rodzin 
odprawił i homilię wygłosił proboszcz 
parafii pw. Nawiedzenia NMP w Nie-
krasowie ks. dr Mariusz Sobina. Wśród 
uczestników mszy świętej byli, m.in.: sta-
rosta staszowski Józef Żółciak, członek 

Zarządu Powiatu w Staszowie Zbigniew 
Wiącek, radny sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, bur-
mistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, 
sekretarz Dorota Skotarek, a także radni 
rady miejskiej Osieka, dyrektorzy szkół i 

nauczyciele. Uroczystości zakończono 
złożeniem kwiatów przed pomnikiem 
pomordowanych podczas pacyfikacji 
Strużek, na którym widnieją imiona i na-
zwiska ofiar niemieckiej zbrodni.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Ośmiu konnych rycerzy, główna atrakcja turnieju.

Starosta staszowski Józef Żółciak nawiązał do kilkukrotnych pobytów w Szydłowie króla Władysława Jagiełły, kiedy miały tu miejsce podobne turnieje.

W Bramie Krakowskiej, jednej z 3 bram, jakimi w średniowieczu można było wjechać do miasta.

Rycerze walczyli o złote ostrogi

Turnieje rycerskie w Szydłowie 
mają wieloletnią tradycję. Organiza-
cji tych wydarzeń sprzyjają oryginal-
ne warunki w jakich rozgrywane są 
poszczególne konkurencje. Plac zam-
kowy  otoczony murem obronnym i 
zamek stanowią naturalne zaplecze 
zarówno do rozgrywania poszcze-
gólnych konkurencji, jak i ustawienia 
różnych kramów, warsztatów ręko-
dzielniczych i stoisk. 

Tym razem 3 lipca br., podobnie jak 
to było w latach ubiegłych, rozpoczęto 
mszą świętą odprawioną w średnio-
wiecznym kościele pw. św. Władysława. 
Następnie orszak rycerski przeszedł 
ulicami miasta na plac zamkowy, gdzie 
nastąpiło uroczyste otwarcie rycerskich 
zmagań przez króla Władysława Ja-
giełłę, w rolę którego wcielił się znany 
sandomierski regionalista Karol Bury. 
Główną atrakcją imprezy była walka 
jezdnych na kopie, niemniejszym zain-
teresowaniem cieszyły się także walki 
na miecze, turniej łuczniczy oraz poka-
zy dawnych tańców. 

Patronat honorowy nad imprezą 
objęli: marszałek województwa święto-
krzyskiego Andrzej Bętkowski, starosta 
staszowski Józef Żółciak, burmistrz mia-
sta i gminy Szydłów Andrzej Tuz oraz 
Kapituła Rycerstwa Polskiego. Turniej 
zorganizowali: Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznych „Avito Vivit Ho-
nore”, Miejsko-Gminne Centrum Kul-
tury w Szydłowie oraz Miasto i Gmina 
Szydłów.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Miłego spędzenia czasu na zamku w Szydłowie życzyli: prezes Regionalnej 
Organizacji Turystycznej w Kielcach Marcin Piętak oraz burmistrz miasta i gminy 

Szydłów Andrzej Tuz.

Pierwszą konkurencją rycerzy konnych było zbieranie na kopię pierścieni o różnej 
średnicy.

Pojedynki na miecze, jak zwykle cieszyły się wśród widzów dużą popularnością.

W turnieju zwyciężył, zdobywając ,,Złote ostrogi Jagiellonów” rycerz Zawisza 
Czarny czyli Maciej Bury z Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego. Nagrodę 

wręczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Od lewej: radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, poseł 
na Sejm Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz 
Jamka i Piotr Kisiel – dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim. 

Przemawia senator Jacek Włosowicz.

Uczestnikom turnieju oraz widzom podziękowali, od lewej: burmistrz Szydłowa 
Andrzej Tuz, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, 

radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak i regionalista 
sandomierski Karol Bury.
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Dni Połańca 2022

O potrzebie pilnego remontu Kopca Tadeusza 
Kościuszki mówił m.in. burmistrz miasta i gminy 

Połaniec Jacek Nowak.

Władze wojewódzkie reprezentował 
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Marek Strzała.

Delegacja miasta i gminy Połaniec z burmistrzem Jackiem Nowakiem.

Zastępca szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sandomierzu mjr Krzysztof 
Oszczudłowski.

Starosta staszowski Józef Żółciak oraz radni powiatu: Anna Kosowicz  
i Andrzej Kruzel.

Od lewej: zastępca komendanta powiatowego PSP w Staszowie bryg. Jarosław 
Juszczyk, asp. Dorota Gajek i komendant Komisariatu w Połańcu podkom. 

Damian Łasak.

O wartościach zapisanych w Uniwersale połanieckim 
przypomniał starosta staszowski Józef Żółciak.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa powróco-
no do organizacji ,,Dni Połańca”, nawiązujących do ogłoszonego w dniu 7 maja 
1794 roku Uniwersału połanieckiego. 

Tadeusz Kościuszko, jako najwyższy 
naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej, w 
obozie pod Połańcem, wydał Uniwersał 
połaniecki, akt prawny, którego celem 
była poprawa sytuacji chłopów pańsz-
czyźnianych. Jego pełna nazwa brzmia-
ła: „Uniwersał urządzający powinności 
gruntowe włościan i zapewniający dla 
nich skuteczną opiekę rządową, bezpie-

czeństwo własności i sprawiedliwość w 
komisjach porządkowych”. Na pamiątkę 
tego wydarzenia w 1917 roku, w setną 
rocznicę śmierci naczelnika usypano Ko-
piec Kościuszki.

Tym wydarzeniom była poświęco-
na m.in. uroczysta sesja Rady Miejskiej 
Połańca, jaka odbyła się 8 maja w poła-
nieckim Centrum Kultury i Sztuki. Obra-

dy otworzył i prowadził przewodniczący 
Rady Stanisław Lolo. Wśród zaproszonych 
gości byli, m.in..: poseł na Sejm, członek 
Rady Ministrów Michał Cieślak, starosta 
staszowski Józef Żółciak, przedstawiciele 
wojska, policji i straży pożarnej, a także 
przedsiębiorcy nauczyciele, członkowie 
Towarzystwa Kościuszkowskiego oraz 
uczniowie.

Imprezy towarzyszące ,,Dniom Połań-
ca” rozpoczęły się już 4 maja i trwały do 
21 maja. W sobotę 21 maja o godz. 20:00 
zaśpiewała Patrycja Markowska, a w nie-
dzielę 22 maja na ,,Pikniku rodzinnym” o 
godz. 16:00 wystąpił zespół ,,Baciary”.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski
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Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Pomnik Tadeusza Kościuszki w Połańcu po zakończeniu składania kwiatów. 

W spotkaniu uczestniczyli, m.in.: starosta staszowski Józef Żółciak, burmistrz Leszek Kopeć oraz zastępca 
burmistrza dr Ewa Kondek.

Starosta Józef Żółciak podziękował dyr. Ewie Cygan za zaangażowanie 
w rozwój czytelnictwa i przekazał książki.

Program artystyczny zaprezentowali uczniowie klasy III „b” Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Staszowie.

W ramach XIX Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek, w dniu 12 maja 
br., w siedzibie Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy w Staszowie odbyło 
się spotkanie z okazji Dnia Bibliote-
karza. 

Zaproszonych gości przywitała 
dyrektor biblioteki Ewa Cygan, któ-
ra przedstawiła w krótkiej prezentacji 
najważniejsze działania i inicjatywy 
zrealizowane przez bibliotekę w ostat-
nich latach. Podziękowała również sa-
morządom, instytucjom i organizacjom 
za wsparcie. W spotkaniu uczestniczyli 
pracownicy biblioteki, samorządowcy, 
dyrektorzy szkół, przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych oraz uczniowie. 
Starosta staszowski w liście gratulacyj-
nym podziękował dyrektor Ewie Cygan 
oraz jej pracownikom za zaangażowa-

nie w propagowanie czytelnictwa na 
terenie powiatu staszowskiego i wrę-

czył książki, które posłużą czytelnikom. 
Tekst i foto: Paulina Majczak
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Od prawej: proboszcz ks. prałat Szczepan Janas, starosta staszowski Józef Żółciak, dyrektor Halina Łabuda, 
zastępca burmistrza dr Ewa Kondek, burmistrz Leszek Kopeć oraz były starosta Czesław Pargieła.

Uczestnicy marszu zmierzają w kierunku Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Spotkanie otworzyła dyrektor 
staszowskiego LO Anna Karasińska.

Uczniami realizującymi projekt opiekowały się: nauczycielka 
języka łacińskiego i kultury antycznej Maria Szewczyk 
i wychowawczyni klasy, nauczycielka języka polskiego 

Magdalena Słomka.

Marsz Godności przemaszerował ulicami Staszowa

Podsumowano projekt w staszowskim LO

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną Koło w Staszowie już po 
raz kolejny zorganizowało Marsz 
Godności w związku z Dniem God-
ności Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną. 

Marsz przeszedł ulicami Staszowa 
w dniu 5 maja br. Barwny czerwony 
korowód wyruszył sprzed Ośrodka Re-
habilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaw-
czego w Staszowie, aby przejść ulicami 
miasta do Sanktuarium św. Jana Pawła 
II, gdzie odbyła się msza święta. W mar-
szu wzięli udział przedstawiciele władz 
gminnych, powiatowych, policji, szkół, 
przedszkoli i harcerze ze Staszowa i z 
Bogorii.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Przetłumaczenie napisu łacińskie-
go z siedemnastowiecznej tablicy 
marmurowej, umieszczonej na pół-
nocnej ścianie kościoła pw. Wszyst-
kich Świętych w Szydłowie było głów-
nym tematem projektu, jaki ucznio-
wie klasy III DP staszowskiego LO zre-
alizowali w październiku i listopadzie 
ubiegłego roku.

Omówienie efektów wykonanego 
zadania miało miejsce w dniu 25 maja 
br., podczas spotkania, które otworzyła 
dyrektor LO Anna Karasińska. Kierow-
niczki projektu: nauczycielka języka 
łacińskiego i kultury antycznej Maria 
Szewczyk i wychowawczyni klasy, na-
uczyciela języka polskiego Magdalena 
Słomka przybliżyły poszczególne etapy 
projektu, od wizyty w Szydłowie do uzy-
skania ostatecznego efektu tłumaczenia. 
Zadanie nie było łatwe do zrealizowania, 
m.in. z powodu nie najlepszego stanu ta-
blicy, spękań i braku niektórych liter. 

 Po mozolnej dwumiesięcznej 
pracy ustalono polską wersję Epitafium 
Wojciecha Bajora cyt. ,,W tym miejscu 

spoczywam Wojciech ów znany syn Ba-
jora, którego spłodził Stanisław i Anna 
droga rodzicielka. Skończyłem dwa pię-
ciolecia i aby moje życie nie było dłuż-
sze Kloto* rozerwał mi nić na osnowie. Z 
tego powodu opłakujecie mnie kochani 
i drodzy Rodzice. Ponieważ w zamian za 

krótkie życie otrzymałem niebiańskie 
dary, dość lamentu Waszego i łez i do-
syć rozpaczy. Wśród modlitw poruszcie 
dla mnie struny lutni składając za mnie 
ofiary Jowiszowi. Powiedzcie ,,Żyj w nie-
biosach Synu”, powiedzcie ,,Żegnaj nasz 
Potomku”.
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Uzupełnieniem spotkania były cztery prezentacje przygotowane i wygłoszone przez uczniów.

Uzupełnieniem spotkania były cztery 
prezentacje przygotowane i wygłoszo-
ne przez uczniów dotyczące, m.in.: rela-
cji z wycieczki do Szydłowa po którym 
oprowadzała emerytowana nauczyciel-
ka Wiesława Grabka, obrazów śmierci i 
zaświatów w mitologii greckiej, jak rów-
nież w literaturze polskiej, a także ,,epita-
fiów dawniej i dziś – XIX i XX-wiecznych”.

Kończąc podsumowanie projektu, 
jego realizatorzy zapowiedzieli konty-
nuację swoich działań. W najbliższym 
czasie być może uda się przetłumaczyć 
tablicę umieszczoną wewnątrz kościoła 
św. Władysława w Szydłowie, co ponow-
nie ubogaci dorobek kulturowy ,,pol-
skiego Carcassonne”, zapisany nie tylko 
na kartach starych ksiąg, ale także na 
marmurowych tablicach.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Dyrektor 
na emeryturze

Odchodzącego na emeryturę dyr. Mieczysława Madeja żegna starosta staszowski Józef  Żółciak, wręczając 
okolicznościowy grawerton, podpisany także przez: przewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Rajcę 

i wicestarostę Leszka Guzala.  Z lewej: skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, z prawej sekretarz powiatu Jan Sikora.

Delegacja pań reprezentująca pracowników starostwa.

Dyr. Mieczysław Madej serdecznie podziękował za 
nadzwyczajne pożegnanie, a także za lata miłej 

i harmonijnej współpracy  
ze wszystkimi koleżankami i kolegami.

Z dniem 30 czerwca br. dyr. Mieczy-
sław Madej, po przepracowaniu 59 lat, 
w tym 20 lat w Starostwie Powiatowym 
w Staszowie, przeszedł na emeryturę.

my która tak dobrze zapisała się w obszarze 
działalności rolniczej, nie tylko w granicach 
naszego powiatu oraz województwa, ale 
również całego kraju. Na szczególną uwagę 
zasługuje także Pańska działalność w szere-
gach Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. 
od 2006 roku na stanowisku sekretarza 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Staszowie. Mamy nadzieję, że da-
lej będzie Pan kontynuował to swoje dzieło, 
dla dobra i pomyślności jednostek strażac-

kich ziemi staszowskiej. Prosimy także o 
przyjęcie najlepszych życzeń wszelkiego 
dobra w życiu osobistym”. 

Do życzeń starosty dołączyli się: 
skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, 
sekretarz powiatu Jan Sikora i delega-
cja pań, reprezentująca pracowników 
starostwa staszowskiego, którzy w 
komplecie wzięli udział w uroczystości 
pożegnania.

Grono przyjaciół ze starostwa staszowskiegoPożegnanie tak zasłużonego pracow-
nika i mieszkańca ziemi staszowskiej, roz-
począł starosta Józef Żółciak, wręczając 
na zakończenie swojej przemowy oko-
licznościowy grawerton, w którym czy-
tamy: ,,W związku z zakończeniem przez 
Pana 20-letniej pracy w Starostwie Powia-
towym w Staszowie, wyrażamy serdeczne 
podziękowanie za Pańskie zaangażowanie 
w realizację licznych zadań i inicjatyw słu-
żących rozwojowi ziemi staszowskiej i pod-
niesieniu poziomu życia jej mieszkańców, 
podobnie jak to było w latach 1999-2002 
kiedy to pełnił Pan funkcję wójta gminy Ry-
twiany. Pragniemy także podziękować za 
35 lat pracy na stanowisku dyrektora Za-
kładów Mechanicznych w Rytwianach, fir-
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W turnieju na szczeblu powiatowym, 
zorganizowanym przez Zarząd Powia-
towy Związku OSP RP w Staszowie i 
Komendę Powiatową PSP w Staszowie, 
wzięło udział 11. uczniów ze szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych po-
dzielonych na 3 grupy wiekowe. Zadanie 
dla każdego uczestnika polegało na roz-

W dniu 26 kwietnia br., w starostwie staszowskim odbyły się kolejne elimi-
nacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież za-
pobiega pożarom”. 

Z turnieju wiedzy pożarniczej

Uczestnicy powiatowych rozgrywek wraz z opiekunami, organizatorami turnieju i sponsorami.

I miejsce w grupie: klasy I-IV zdobyła Anna Reczko ze Szkoły 
Podstawowej w Pliskowoli.

Uczniom za udział w konkursie oraz nauczycielom za przygotowanie podopiecznych 
podziękowali: zastępca świętokrzyskiego komendanta PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz 
Rajca, a także prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie oraz 

starosta staszowski Józef Żółciak.

I miejsce w grupie: klasy V-VIII zdobył Piotr Śliwa ze Szkoły Podstawowej 
w Niedźwiedziu.

W grupie wiekowej – szkoły ponadpodstawowe zwyciężył Jakub Grzesiuk 
z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym.

wiązaniu w ciągu 30 minut testu z 30 py-
taniami.  Po sprawdzeniu wyników przez 
jury konkursu w składzie: przewodniczą-
cy - druh Mieczysław Madej – sekretarz 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Staszowie oraz członkowie: 
mł. bryg. Janusz Kaczmarczyk i st. kpt. 
Michał Żal, podano wyniki turnieju: 

I grupa wiekowa (szkoły podstawo-
we klasy I-IV)
1. Anna Reczko PSP Pliskowola - 23 pkt.
2. Igor Sobczyk PSP Szczeglice - 15 pkt.
3. Milena Kogut PSP Połaniec - 14 pkt.
4. Amelia Pytowska PSP Szydłów  - 13 

pkt.
II grupa wiekowa (szkoły podstawo-

we klasy V-VIII)
1. Piotr Śliwa PSP Niedźwiedź - 17 pkt.
2. Zuzanna Łabęcka PSP Sichów Duży - 

16 pkt.
3. Ex aeqo: Jakub Grosicki PSP Szydłów 

i Piotr Mróz  PSP Pliskowola  - po 14 
pkt.

4. Eliza Kwiatkowska PSP Połaniec - 13 
pkt.
III grupa wiekowa (szkoły ponadpod-

stawowe)
1. Jakub Grzesiuk ZSCKR Sichów Duży - 

19 pkt.
2. Jakub Rogala OSP Jurkowice - 18 pkt.

Nagrody w eliminacjach powiato-
wych zostały ufundowane przez: Zarząd 
Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP w Staszowie, Starostwo Powiatowe 
w Staszowie, prezesa Hut Szkła Gospo-
darczego Tadeusza Wrześniaka i dyrek-
tora PPHU Zakładu Pracy Chronionej w 
Staszowie Marcina Ptaka. Uczniowie, 
którzy zwyciężyli w swoich grupach 
wiekowych reprezentowali powiat sta-
szowski w eliminacjach wojewódzkich w 
Strawczynie, w dniu 28 maja br.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Obchody Dnia Strażaka

Komendant PSP w Staszowie  
st. bryg. Rafał Gajewicz przywitał gości przybyłych  

na uroczystość.

Odznaczenia wręczali: zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach  
st. bryg. Grzegorz Rajca oraz komendant PSP w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz.

Odznaczeni druhowie pełniący służbę w KP PSP Staszów.

Kapelan powiatowy strażaków ks. kan. Grzegorz 
Gawęda podziękował za poświęcony czas dla 

dobra drugiej osoby będącej w potrzebie.

Życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w 
życiu osobistym i zawodowym druhom strażakom 

przekazał starosta staszowski Józef Żółciak.

W Komendzie Powiatowej PSP 
w Staszowie, w dniu 13 maja br., 
odbyły się uroczyste obchody Dnia 
Strażaka. Tradycyjnie rozpoczęto od 
meldunku do gotowości rozpoczęcia 
uroczystości. Komendę Wojewódz-
ką PSP w Kielcach reprezentował 
zastępca świętokrzyskiego komen-
danta st. bryg. Grzegorz Rajca, który 
w imieniu komendanta wojewódz-
kiego nadbryg. Krzysztofa Cioska 
oraz swoim własnym podziękował 
staszowskim druhom za wzorową 
służbę. Szczególne słowa podzięko-
wania skierował do druhów z Ochot-
niczych Straży Pożarnych obecnych 
na święcie, którym zostały uroczy-
ście wręczone świadczenia ratowni-
cze. 

Władze powiatu staszowskiego 
reprezentowali starosta Józef Żółciak 
oraz wicestarosta Leszek Guzal. Staro-
sta staszowski pogratulował wszystkim 
odznaczonym, a także nominowanym 
na wyższe stopnie. Strażakom gratu-
lowali również obecni na uroczystości 
samorządowcy, byli komendanci PSP 
w Staszowie oraz kapelan strażaków 
ks. kan. Grzegorz Gawęda. 

Wśród druhów pełniących służbę w 
Komendzie Powiatowej PSP w Staszowie, 
na wyższe stopnie zostali awansowani:

- na stopień brygadiera, mł. bryg. Ja-

rosław Juszczyk,
- na stopień starszego kapitana, ka-

pitanowie: Michał Bednarski, Krzysztof 
Kunys oraz Mariusz Żmuda,

 - ogniomistrz Marcin Góral na sto-
pień starszego ogniomistrza,

- ogniomistrz Grzegorz Staneta na 
stopień starszego ogniomistrza,

- sekcyjny Marek Baran na stopień 

starszego sekcyjnego,
- sekcyjny Jarosław Gadawski na sto-

pień starszego sekcyjnego,
- sekcyjny Piotr Konefał na stopień 

starszego sekcyjnego,
- sekcyjny Paweł Pęś na  stopień star-

szego sekcyjnego,
- starszy strażak Tomasz Dziedzic na 

stopień sekcyjnego.

Podziękowania druhom strażakom za służbę dla 
bezpieczeństwa mieszkańców złożył zastępca 

świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP 
w Kielcach st. bryg. Grzegorz Rajca. W związku 
z 30-leciem powstania PSP przekazał strażakom 
życzenia zdrowia oraz pomyślności w pełnieniu 

strażackiej służby.
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Dyplom za szczególne zaangażo-
wanie w działaniach ratowniczo-gaśni-
czych odebrał asp. sztab. Michał Kopeć. 
Wręczono również odznaki „Zasłużony 
dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

- srebrną odznakę otrzymał starszy 
kapitan Grzegorz Stawiarz,

- brązową odznakę otrzymali: st. 
kpt. Michał Bednarski, mł. kpt. Miko-
łaj Mazur oraz ogn. Grzegorz Ryński. 
Złotym medalem „Za zasługi dla Pożar-
nictwa” odznaczono  st. ogn. Mariusza 
Małasa.

Podczas uroczystości zastępca 
świętokrzyskiego komendanta st. bryg. 
Grzegorz Rajca oraz st. bryg. Rafał Gaje-
wicz, komendant PSP w Staszowie wrę-
czyli decyzję o przyznaniu świadczenia 
ratowniczego druhom: Zbigniewowi 
Chachoniowi, Adamowi Kaczmarczy-

Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach 
st. bryg. Grzegorzowi Rajcy, złożył dowódca uroczystości komendant gminny OSP w Bogorii Mariusz Domagała.

Uroczystość rozpoczęła msza święta za strażaków odprawiona przez proboszcza parafii pw. św. Mikołaja Biskupa 
w Kiełczynie ks. Grzegorza Gawędę i ks. seniora Jerzego Kubika.

W imieniu marszałka Adama Bętkowskiego list 
gratulacyjny odczytał wiceprzewodniczący sejmiku 

województwa świętokrzyskiego Marek Strzała.

List gratulacyjny od komendanta KPP w Staszowie 
mł. insp. Grzegorza Majsaka odczytał pierwszy 

zastępca komendanta KPP w Staszowie 
kom. Jacek Rozczypała.

kowi, Janowi Komańskiemu, Adamowi 
Majczakowi oraz Janowi Mazurowi. Na 
terenie powiatu staszowskiego decy-

zję o przyznaniu świadczenia ratowni-
czego przyznano 150 strażakom.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Nowy samochód dla OSP MiłoszowiceW dniu 9 lipca br., w Miło-
szowicach odbyło się uroczy-
ste przekazanie oraz poświe-
cenie samochodu ratowniczo-
-gaśniczego. 

Po wprowadzeniu pocztów 
sztandarowych na plac przed 
strażnicą, komendant gminny 
OSP w Bogorii druh Mariusz Do-
magała, złożył meldunek o goto-
wości do rozpoczęcia uroczysto-
ści zastępcy świętokrzyskiego 
komendanta wojewódzkiego 
PSP w Kielcach st. bryg. Grze-
gorzowi Rajcy. Przybyłych gości 
przywitał prezes OSP w Miłoszo-
wicach Mieczysław Błąd. Następ-
nie mszę świętą koncelebrowa-
ną w intencji druhów strażaków, 
odprawili: proboszcz parafii pw. 
św. Mikołaja Biskupa w Kiełczy-
nie ks. Grzegorz Gawęda i ks. se-
nior Jerzy Kubik.  Po zakończeniu 
liturgii kapłani poświęcili nowy 
samochód, któremu nadano 
imię „Marcin”. Rodzicami chrzest-
nymi „Marcina” zostali: wójt gmi-
ny Bogoria Marcin Adamczyk i 
radna powiatu staszowskiego 
Anna Niziałek. W uroczystości 
wzięła udział poseł na Sejm RP 
Agata Wojtyszek. Władze po-
wiatu staszowskiego reprezen-
towali: starosta staszowski Józef 
Żółciak, przewodniczący rady 
powiatu w Staszowie Grzegorz 
Rajca, jednocześnie zastępca 
świętokrzyskiego komendanta 
wojewódzkiego PSP w Kielcach, 
wicestarosta Leszek Guzal i rad-
ny powiatu Jerzy Chudy. 

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Po wręczeniu aktu przekazania samochodu, od lewej: zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz Rajca,  
poseł Agata Wojtyszek, prezes OSP Miłoszowice Mieczysław Błąd, starosta staszowski Józef Żółciak i wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk. 

Rodzicami chrzestnymi samochodu „Marcin” zostali: wójt gminy Bogoria 
Marcin Adamczyk i radna powiatu staszowskiego Anna Niziałek.

Uhonorowani druhowie z wręczającymi odznaczenia.

Odznaczenia dla zasłużonych strażaków wręczała m.in. poseł Agata Wojtyszek.
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Po wręczeniu złotych medali „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Wieloletni prezes jednostki Adam Grzesik otrzymał pamiątkowy medal i tytuł 
honorowego prezesa OSP Miłoszowice.

Podziękowania za zaangażowanie w społecznej 
pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców 

przekazała poseł Agata Wojtyszek.

Starosta staszowski Józef Żółciak do życzeń i gratulacji dołączył 
okolicznościowy grawerton, który przekazał na ręce prezesa OSP 

Miłoszowice Mieczysława Błąda.

Bezpiecznego udziału w akcjach ratowniczych oraz 
dalszego rozwoju, życzyli: zastępca świętokrzyskiego 
komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. 

Grzegorz Rajca oraz komendant powiatowy PSP 
w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz.

Gościom wręczono pamiątkowe puchary ufundowane przez prezesa Hut Szkła 
Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka.
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W kościele św. Władysława w Szydłowie, mszy świętej przewodniczył proboszcz ks. Ryszard Piwowarczyk. 
Z prawej: ks. Rafał Nowiński – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Potoku.

Przed strażnicą, zaproszonych gości i wszystkich 
obecnych  druhów powitał prezes jednostki 

w Szydłowie druh Paweł Długosiewicz.
Druhna Milena Wojterska odczytała historię 

jednostki. 

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie
W sobotę 4 czerwca br., szydłow-

scy druhowie Ochotniczej Straży Po-
żarnej obchodzili dostojny jubileusz 
100. rocznicy utworzenia jednostki. 
Uroczystości zostały uświetnione 
przekazaniem nowego sztandaru, a 
także nowego średniego samochodu 
ratowniczo–gaśniczego. 

Po zbiórce pocztów sztandarowych 
i pododdziału przed strażnicą OSP przy 
ul. Opatowskiej, przemaszerowano do 
kościoła św. Władysława, gdzie pro-
boszcz szydłowskiej parafii ks. Ryszard 
Piwowarczyk wspólnie z ks. Rafałem 
Nowińskim - proboszczem parafii pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny w Potoku, odprawili mszę świętą. 

Dalsza część obchodów odbyła się 
na placu przed strażnicą. Dowódca uro-
czystości komendant miejsko-gminny 
w Szydłowie druh Marcin Paździoch 
złożył meldunek o gotowości do roz-
poczęcia uroczystości st. bryg. Grze-
gorzowi Rajcy - zastępcy świętokrzy-
skiego komendanta wojewódzkiego 
PSP w Kielcach, prezesowi Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku OSP RP w 
Staszowie. Zaproszonych gości i wszyst-
kich obecnych  druhów powitał pre-
zes jednostki w Szydłowie druh Paweł 
Długosiewicz. Wciągnięto biało-czer-
woną flagę na maszt i odegrano hymn 
państwowy, po czym druhna Milena 
Wojterska odczytała historię jednost-
ki. Następnie ks. Ryszard Piwowarczyk 
poświęcił nowy sztandar oraz średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy marki 
MAN, któremu nadano imię ,,Włady-
sław”. Dotychczasowy sztandar z 1948 
roku przekazano do izby pamięci, nato-
miast nowy sztandar został odznaczony 
przez druha Marcina Parkę – członka 
Głównej Komisji Rewizyjnej OSP ,,Zło-
tym Znakiem Związku OSP RP”.

 Obchody były okazją do wrę-
czenia odznaczeń. Byłego, a obecnie 
prezesa honorowego, druha Stanisława 
Wojterskiego uhonorowano ,,Złotym 
Znakiem Związku OSP RP”, a druha Wie-
sława Bosia ,,Medalem honorowym im. 
Bolesława Chomicza”. Zasłużonych dru-
hów odznaczono złotymi, srebrnymi i 
brązowymi medalami ,,Za zasługi dla 
OSP”, a także odznakami ,,Strażak wzo-
rowy”. Na zakończenie uroczystości za-
proszeni goście  na ręce prezesa druha 
Pawła Długosiewicza przekazali życze-
nia, grawertony i statuetki św. Floriana.

Tekst i foto: Jan Mazanka Prezes jednostki w Szydłowie druh Paweł Długosiewicz, żegna się ze sztandarem jednostki z 1948 roku.
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Ks. Ryszard Piwowarczyk poświęcił średni samochód ratowniczo-gaśniczy 
marki MAN, któremu nadano imię ,,Władysław”.

Prezesa honorowego, druha Stanisława Wojterskiego uhonorowano ,,Złotym 
Znakiem Związku OSP RP”, a druha Wiesława Bosia ,,Medalem honorowym 

im. Bolesława Chomicza”. Po przekazaniu nowego samochodu dla jednostki OSP w Szydłowie.

Zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach  
st. bryg. Grzegorz Rajca przekazuje akt przekazania samochodu naczelnikowi 

jednostki OSP w Szydłowie druhowi Radosławowi Tarnowskiemu.

Druh Marcin Parka – członek Głównej Komisji Rewizyjnej OSP odznaczył nowy sztandar ,,Złotym Znakiem Związku OSP RP”.
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Gratulacje i życzenia składa druh Marcin Parka – członek 
Głównej Komisji Rewizyjnej OSP.

Władze powiatu staszowskiego reprezentował wicestarosta Leszek Guzal. Przemawia burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz.

List od wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa 
Koniusza odczytał radny Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak.

Przemawia wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach  

druh Wiesław Woszczyna.

Gratulacje składają: zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach  
st. bryg. Grzegorz Rajca i komendant powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz.

List od prezesa Zarządu Głównego Związku 
OSP RP Waldemara Pawlaka odczytał członek 

Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Staszowie druh Michał Skotnicki.

Odznaki ,,Strażak wzorowy” wręczają: burmistrz miasta i gminy Szydłów 
Andrzej Tuz i zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP 

w Kielcach st. bryg. Grzegorz Rajca. Pamiątkowy grawerton od Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie.
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W uroczystości wzięło udział 18 pocztów sztandarowych, na czele komendant Grzegorz Kwietniewski.

Marszałek Andrzej Bętkowski z komendantem uroczystości druhem Grzegorzem Kwietniewskim defilują 
przed frontem pocztów sztandarowych.

Wszystkich obecnych powitał prezes jednostki 
Marcin Kluszczyński.

Zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorcy.

Jednostka OSP w Kurozwękach z nowym samochodem

Uroczystość przekazania samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego dla 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kurozwękach odbyła się w sobotę  
7 maja br. 

Po przemaszerowaniu pocztów 
sztandarowych przed remizę OSP, przed-
stawicieli władz samorządowych druhów 
strażaków oraz mieszkańców Kurozwęk i 
sąsiednich miejscowości powitał prezes 
jednostki Marcin Kluszczyński. Wśród za-
proszonych gości byli, m.in.: marszałek 
województwa świętokrzyskiego Andrzej 
Bętkowski, radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, za-
stępca świętokrzyskiego komendanta 
PSP st. bryg. Grzegorz Rajca, komendant 
powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Ra-
fał Gajewicz, starosta staszowski Józef 
Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal, kom. 
Tomasz Siuda – zastępca naczelnika Wy-
działu Prewencji w Komendzie Powiato-
wej Policji w Staszowie, burmistrz miasta 
i gminy Staszów Leszek Kopeć, zastępca 
burmistrza Ewa Kondek, a także dyrekto-
rzy i prezesi spółek.

Mszy świętej koncelebrowanej prze-
wodniczył proboszcz parafii św. Augu-
styna w Kurozwękach ks. kan. Andrzej 
Bąk, homilię wygłosił ks. prałat Wiesław 
Taraska – proboszcz parafii Matki Bożej 
Miłosierdzia w Radomiu. 

Po zakończeniu mszy świętej, historię 
jednostki OSP w Kurozwękach odczytał 
druh Janusz Wąsala. Następnie rozpoczę-
to ceremonię uroczystego przekazania 

samochodu ratowniczo-gaśniczego Ive-
co Daily, poświęconego przez probosz-
cza ks. kan. Andrzeja Bąka. Samochód 
otrzymał imiona Paweł Marcin, a funkcję 
chrzestnych pełnili: druhna Anna Gozdek 
i Michał Popiel de Boisgelin.

Oficjalną część uroczystości zakoń-
czyły wystąpienia zaproszonych gości, 
a także defilada pocztów sztandarowych 
oraz samochodów operacyjnych i bojo-
wych.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył proboszcz parafii św. Augustyna w Kurozwękach 
ks. kan. Andrzej Bąk, homilię wygłosił ks. prałat Wiesław Taraska – proboszcz parafii Matki 

Bożej Miłosierdzia w Radomiu.

Po przekazaniu samochodu, z prawej strony chrzestni pojazdu: druhna Anna Gozdek  
i Michał Popiel de Boisgelin z Zespołu Pałacowego Kurozwęki.

Pamiątkowy grawerton od funkcjonariuszy PSP: zastępcy świętokrzyskiego 
komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Grzegorza Rajcy i komendanta 

powiatowego PSP w Staszowie st. bryg. Rafała Gajewicza.

Komendanta powiatowego policji w Staszowie 
mł. insp. Grzegorza Majsaka reprezentował 

kom. Tomasz Siuda. 

Składanie gratulacji zakończył 
chrzestny samochodu Michał Popiel 
de Boisgelin z Zespołu Pałacowego 

Kurozwęki. Przemawia burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć.

Władze powiatu staszowskiego reprezentowali: starosta Józef Żółciak i wicestarosta  
Leszek Guzal. W darze od powiatu staszowskiego figurka św. Floriana.

W imieniu posła Krzysztofa Lipca życzenia i gratulacje złożył 
zastępca przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie 

Stanisław Batóg. 

Wystąpienia zaproszonych gości rozpoczęli: marszałek województwa 
świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i radny Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak. Prezes Marcin Kluszczyński odbierał 
pamiątkowe grawertony i statuetki.
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Przemarsz strażaków przed strażnicę OSP w Rudzie.

W imieniu poseł na sejm RP Anny 
Krupki, nowego samochodu 

pogratulowała druhom radna 
powiatu staszowskiego  

Jolanta Wójtowicz.

Wicestarosta Leszek Guzal 
złożył życzenia oraz przekazał 
okolicznościowy grawerton 
na ręce prezesa OSP Ruda 

Stanisława Meszka.

Życzenia składa wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 

w Kielcach druh Wiesław Woszczyna.

Gratulacje druhom OSP, w imieniu 
komendanta wojewódzkiego PSP w 
Kielcach nadbryg. Krzysztofa Cioska 
oraz swoim własnym, złożył zastępca 
komendanta wojewódzkiego PSP w 
Kielcach st. bryg. Grzegorz Rajca. 

Samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO dla OSP Ruda poświęcił ks. Leszek Pituch.
Medale wręczał m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego PSP  

w Kielcach st. bryg. Grzegorz Rajca.

W dniu 21 maja br. w Rudzie od-
było się uroczyste poświęcenie samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego zaku-
pionego dla miejscowej jednostki w 
2020 roku. 

Uroczystość rozpoczęła msza święta 
w intencji strażaków, odprawiona przez 
ks. Leszka Pitucha - proboszcza para-
fii pw. św. Marcina Biskupa w Połańcu. 
Następnie strażacy pod dowództwem 
komendanta gminnego OSP w Rytwia-
nach Damiana Nogi, przemaszerowali 
przed strażnicę w Rudzie, gdzie przy-
byłych gości powitał wójt Grzegorz 
Forkasiewicz. Poświęcenia samochodu 
dokonał ks. proboszcz Leszek Pituch. 
Podczas uroczystości wręczono medale 
i odznaczenia strażackie. Władze powia-
tu staszowskiego reprezentowali: prze-
wodniczący Rady Powiatu w Staszowie 
Grzegorz Rajca, jednocześnie zastępca 
komendanta wojewódzkiego PSP w 
Kielcach, wicestarosta Leszek Guzal oraz 
w imieniu poseł na sejm RP Anny Krupki, 
radna Jolanta Wójtowicz.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Poświęcenie samochodu 
ratowniczo-gaśniczego w Rudzie
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Spotkanie prowadzili: Barbara Galuba – kierownik Staropolskiego Związku Hodowców Koni w Kielcach 
i Artur Zamiela – prezes Terenowego Koła Hodowców Koni w Staszowie.

Zebranie, jak co roku, odbyło się w sali posiedzeń starostwa staszowskiego. 

W uroczystości pogrzebowej 
uczestniczyła najbliższa rodzina śp. 
Ewy Radziwiłł, m.in. córka Patrycja 

Bone z mężem.Syn śp. Ewy Radziwiłł Artur z żoną Sylwią i dziećmi.
Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył i homilię 

wygłosił ks. kan. Wiesław Kowalewski.

Słowa uznania po adresem hodowców skierował 
starosta staszowski Józef Żółciak, z lewej: 

hodowca z Jurkowic Krzysztof Woś.

Obradowali hodowcy koni

Z pogrzebu śp. Ewy Radziwiłł

W dniu 5 maja br. w starostwie sta-
szowskim odbyło się zebranie spra-
wozdawcze Terenowego Koła Hodow-
ców Koni w Staszowie.

Po wyborze przewodniczącego i se-
kretarza zebrania, hodowcy i zaproszeni 
goście wysłuchali sprawozdań z działal-
ności Terenowego Koła Hodowców Koni 
w Staszowie oraz Staropolskiego Związ-
ku Hodowców Koni z siedzibą w Kielcach. 
Następnie przedyskutowano i ustalono 
plan pracy na bieżący rok. Spotkanie 
było okazją m.in. do odebrania rejestrów 
i świadectw kryć na sezon 2022. Warun-
kiem wydania nowych dokumentów był 
zwrot rejestrów i grzbietów świadectw z 
2021 roku oraz uregulowania dokumen-
tacji punktów w Powiatowym Inspekto-
racie Weterynaryjnym. 

Starosta staszowski Józef Żółciak, 
przekazał hodowcom słowa uznania 
za osiągnięte wyniki w hodowli koni, a 
prowadzącym spotkanie: Barbarze Galu-

bie – kierownik Staropolskiego Związku 
Hodowców Koni w Kielcach i Arturowi 
Zamieli – prezesowi Terenowego Koła 
Hodowców Koni w Staszowie, życzył po-
myślnej realizacji zaplanowanych zadań 
hodowlanych oraz osiągania jak najlep-
szych wyników na wystawach i czempio-
natach koni, zarówno  regionalnych, jak i 

krajowych.
W zebraniu uczestniczyło 15 hodow-

ców z: Sichowa Małego, Brzezin, Rytwian, 
Wólki Oleśnickiej, Bukowej, Jurkowic, 
Przyborowic, Domaradzic, Kolonii Do-
maradzice, Wysok Dużych, Krzczonowic, 
Kolonii Grzybów i Czajkowa Północnego.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Z żalem przyjęliśmy wiadomość, 
że w dniu 8 czerwca br. w Warszawie 
zmarła Ewa Radziwiłł, małżonka śp. 
księcia Macieja Radziwiłła. Śp. pani 
Ewa przeżyła 84 lata. Pogrzeb odbył 
się w poniedziałek 13 czerwca br. w ko-
ściele pokamedulskim w Rytwianach.

Mszę świętą odprawił i homilię wy-
głosił rektor kościoła pw. Zwiastowania 

NMP ks. kan. Wiesław Kowalewski. Po 
zakończeniu liturgii mszy świętej, człon-
kowie rodziny śp. Ewy Radziwiłł, a także 
przyjaciele pożegnali zmarłą krótkimi 
wspomnieniami. Śp. Ewa Radziwiłł spo-

częła na rytwiańskim cmentarzu obok 
swojego męża śp. Macieja Radziwiłła, 
który zmarł w październiku 2009 roku, w 
wieku 79 lat.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W słoneczną niedzielę 5 czerwca 
br., w staszowskim amfiteatrze ,,Za-
lew nad Czarną” odbyły się dwie im-
prezy:  konkurs kulinarny pt. ,,Bitwa 
Regionów” dla Kół Gospodyń Wiej-
skich oraz festiwal zespołów i kapel 
ludowych ,,Jawor u źródeł kultury”.

Organizatorami pierwszego wyda-
rzenia byli: Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa oraz Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kon-
kurs ma wymiar ogólnokrajowy, a zwy-
cięzca z konkursu staszowskiego, jeśli 
znajdzie się w gronie najlepszych 10 
kół z województwa, pojedzie na finał 
ogólnopolski. W niedzielnym konkur-
sie, otrzymując nagrodę 1000 zł, zwy-
ciężyło Koło Gospodyń Wiejskich ,,Ko-

zaki” z Grzybowa, w gminie Staszów, za 
potrawę ,,Bigos kozacki”. Drugie miej-
sce, z nagrodą 800 zł, zajęło KGW z Wi-

Przed ogłoszeniem wyników w konkursie kulinarnym ,,Bitwa regionów”, od lewej: dyrektor Oddziału 
Regionalnego ARiMR w Kielcach Józef Cepil, starosta staszowski Józef Żółciak, poseł na Sejm, 

wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka oraz mistrz kucharski, przewodniczący jury Mariusz Bezak.

Zwyciężyło, zdobywając pierwszą nagrodę 1000 zł, KGW ,,Kozaki” z Grzybowa w gminie Staszów, 
z potrawą ,,Kozacki bigos”.

W czasie otwarcia festiwalu ,,Jawor u źródeł kultury”, od lewej: 
redaktor Magdalena Sitek, starosta staszowski Józef Żółciak 

i redaktor Stanisław Blinstrub. Pierwsza wystąpiła ,,Kapela od Połańca”.

Jawor i bitwa w Staszowie

śniowej Poduchownej, również z gmi-
ny Staszów, a 3. miejsce, z nagrodą 500 
zł, przypadło KGW z Potoka, w gminie 
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Jedyna para wykonawców: Dorota Karasińska-
Kozłowska z mężem Gustawem Kozłowskim 

z Sichowa Dużego.

KGW ,,Czerwona malina” z Kiełczyny i kapela ,,Sami swoi” z gminy Bogoria.

Chór dziecięco-młodzieżowy Staszowskiego Ośrodka Kultury po występie, z wręczającymi nagrody.

Zespół ,,Wesołe nutki” z Sichowa Dużego.

Zespół ,,Połaniecka nuta”.

Szydłów. Nagrody wręczyli: poseł na 
Sejm, wiceminister sportu i turystyki 
Anna Krupka, senator Jacek Włoso-
wicz, dyrektor Oddziału Regionalnego 
ARiMR w Kielcach Józef Cepil, dyrektor 
Oddziału Terenowego KOWR w Kiel-
cach Jacek Toś i zastępca burmistrza 
Staszowa Ewa Kondek. Do konkursu 
przystąpiło 16 Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu powiatu staszowskiego. Na 
każdym ze stoisk można było zakupić i 
skosztować regionalne wyroby, zarów-
no mięsne, rybne oraz jarskie, jak też 
różnego rodzaju wypieki.

Organizatorami festiwalu ,,Jawor 
u źródeł kultury”, jaki rozpoczął się 
bezpośrednio po wręczeniu nagród 
w konkursie kulinarnym byli: ,,Radio 
Kielce” S.A., Miasto i Gmina Staszów 
oraz Powiat Staszowski. Imprezę pro-
wadzili redaktorzy Radia Kielce: Mag-
dalena Sitek i Stanisław Blinstrub. W 
sumie wystąpiło 8 zespołów i para 
wykonawców. Festiwal otworzył sta-
rosta staszowski Józef Żółciak, który 
powiedział: ,,Drodzy Państwo, mamy 
dziś przyjemność uczestniczyć w tym 
wspaniałym festynie sztuki ludowej: 
muzycznej, kulinarnej i rękodzielni-
czej. Nazwa imprezy „Jawor u źródeł 
kultury”, nie wzięła się z przypadku. 
Jawor, to drzewo wybitnie nadające się 
do budowy instrumentów smyczko-
wych, zawsze obecnych w składzie ka-
pel ludowych. Dbajmy o to aby kultura 
ludowa w każdej postaci nie zaginęła i 
jak najczęściej była obecna na scenach 
estradowych, w środkach masowego 
przekazu, a przede wszystkim w naszej 
świadomości”.
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Dla każdego wykonawcy przewi-
dziano puchary, dyplomy i nagrody, 
które wręczali: starosta staszowski Jó-
zef Żółciak i burmistrz Staszowa Leszek 
Kopeć. Publiczność dopisała, na oby-
dwu imprezach bawiło się ponad 1000 
osób, mieszkańców Staszowa i okolicz-
nych miejscowości.

Festiwal miał za zadanie promocję 
folkloru na terenie ziemi staszowskiej 
i będzie kontynuowany w każdym z 
powiatów województwa świętokrzy-
skiego, a jego zakończenie nastąpi w 
niedzielę 26 czerwca br. w Parku Etno-
graficznym w Tokarni.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Na obydwu imprezach bawiło się ponad 1000 mieszkańców Staszowa i okolic.

Starsi wykonawcy z Klubu Piosenki ,,Rytm” Staszowskiego Ośrodka Kultury.

Młodsi wykonawcy z Klubu Piosenki ,,Rytm”.

Imprezom towarzyszyły liczne stoiska promocyjne, m.in. powiatu 
staszowskiego.

,,Staszicówka Endriu Band”.

W czasie zakończenia festiwalu ,,Jawor u źródeł kultury”, od lewej: burmistrz 
miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, starosta staszowski Józef Żółciak oraz 

redaktorzy Radia Kielce S.A.: Magdalena Sitek i Stanisław Blinstrub. 
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Dwaj finaliści ogólnopolskiego konkursu o tytuł MŁODEGO INNOWATORA 2021/2022, uczniowie klasy 
IIIAD TE, od lewej: Jakub Kosowicz, Bartłomiej Czosnek.

Kolejne sukcesy 
ELEKTRONIKÓW z Połańca

Z Połańca do Portugalii
Liceum Ogólnokształcące w Ze-

spole Szkół w Połańcu realizuje od 
01.12.2021 r. projekt w ramach Euro-
pejskiego Programu Erasmus+ pod 
nazwą „Europa wielu kultur – Muzyka 
językiem wszystkich narodów" Celem 
projektu jest poszerzenie wiedzy i 
umiejętności z zakresu muzyki, sztuki 
i kultury regionu oraz podwyższenie 
jakości kształcenia w LO. 

Projekt nasz realizowany jest wspól-
nie z młodzieżą i nauczycielami z Portu-
galskiej Szkoły Średniej – Zendensino Co-

operativa de Ensino IPRL. Mobilności 15. 
uczniów naszego Liceum rozpoczęły się 
30.05.2022 r., a zakończą dnia 10.06.2022 
r. W tym czasie prowadzone są zajęcia ma-
jące na celu poznanie kultur Polski i Por-
tugalii. Są to zajęcia muzyczno - wokalne, 
taneczne, etnograficzne i językowe. Na-
sza grupa projektowa opracowała pro-
gram artystyczny, przedstawiający folklor 
i kulturę ludową Polski, ziemi połanieckiej 
i staszowskiej. Pieśni z regionu Sando-
mierszczyzny, tańce ludowe i narodowe 
zaprezentowaliśmy społeczności szkolnej 

w Zendesino w Esposende, ale mieliśmy 
również możliwość i przyjemność zapre-
zentowania naszego programu szerszej 
publiczności na scenie w centrum miasta 
Povoa de Varzim. Zostaliśmy także zapro-
szeni przez prezydenta miasta Povoa de 
Varzim Aires'a Pereirę do ratusza miejskie-
go, gdzie również przedstawiliśmy nasz 
polski folklor. Brawa i podziękowania dla 
wszystkich uczestników projektu - to na-
sze złote medale. Wracamy do Połańca z 
portugalskim złotem.

Link do filmu – cały koncert
https://youtu.be/PHFHPIqo4UA
link do filmu kujawiak
https://youtu.be/sdQ3t1pRjxo

Zespół Szkół w Połańcu

Uczniowie IIIA TE - MIKOŁAJ LECH 
(podwójny finalista - 2 nagrodzo-
ne prace), KAMIL KACZOR, PIOTR 
MORYTO, KACPER BANAŚ i PATRYK 
ŁODKOWSKI oraz IIIAD TE: JAKUB 
KOSOWICZ, BARTŁOMIEJ CZOSNEK, 
KONRAD FIGIEL i PAWEŁ BEDNARSKI 
zdobyli tytuły FINALISTÓW szczebla 
centralnego XV edycji ogólnopolskie-
go konkursu o tytuł MŁODEGO INNO-
WATORA 2021/2022.

Konkurs  adresowany był do uczniów 
szkół podstawowych (kl. IV-VIII) oraz po-
nadpodstawowych (liceów i techników). 
Tematem zgłoszonego do konkursu po-
mysłu mogło być dowolne rozwiązanie, 
polegające na udoskonaleniu istniejące-
go lub opracowanie nowego projektu, 
mającego cechy oryginalności. 

Po raz kolejny (od bardzo wielu lat) 
sukces naszych uczniów i wyniki egza-
minów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe są potwierdzeniem opty-
malnych form pracy z uczniami naszego 
TECHNIKUM.

Dla przypomnienia (tylko w tym roku 
szkolnym): 6 x finał Olimpiady Innowa-
cji Technicznych (100% z egzaminów 
+ ,,wejście” na studia), 10 x finał Młody 
Innowator, 2 x 2 miejsce w Polsce Młody 
Wynalazca, 2 x złoto targów INTARG, 6 
x laureaci ENEA Moc na start, 12 x Re(x) 
E(x)plory, 4 x Śląski Festiwal Nauki, zna-
komite wyniki egzaminów potwierdza-
jących kwalifikacje zawodowe i stypen-
dia Ministra Edukacji, Premiera, Talenty 
Świętokrzyskie,...

 Podsumowanie EGZAMINÓW: wy-
niki zadania praktycznego ,,z wykona-
niem” (egzaminy zakończyły się 15.06) 
podajemy jako ,,prawdopodobne”, gdyż 
oficjalne poznamy 31.08.

OZE -  teoria 94%, praktyka 100%
ELEKTRONICY -  teoria 92%, praktyka 

98%

ELEKTRYCY -  teoria 78%, praktyka 
100%

Wyniki zadania praktycznego "opiso-
wego" (a takie rozwiązywali  ENERGETYCY) 
poznamy 31.08. - teoria 67%, praktyka ? 

Aby zdać egzamin potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe, trzeba rozwią-
zać test teoretyczny zawierający pyta-
nia z kilku przedmiotów zawodowych 
na co najmniej 50% i wykonać zadanie 
praktyczne na min. 75%.

Opracował: Mariusz Zyngier
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Tym razem w Powiatowym Cen-
trum Sportowym w Staszowie, w dniu 
11 czerwca br. odbyły się ,,Mistrzostwa 
Polski Młodzików Krajowego Zrzesze-
nia Ludowych Zespołów Sportowych w 
zapasach w stylu  wolnym”.

W mistrzostwach wzięło udział 100 
zawodników zrzeszonych w 26 klubach 
z całej Polski. Walczono w 12 kategoriach 
wagowych. Zawody, których organizato-
rami byli: Krajowe Zrzeszenie LZS w War-
szawie oraz Stowarzyszenie ,,Centrum” 
Sport i Rekreacja w Staszowie, rozpoczęto 
o godz. 9:30. Wsparcia finansowego orga-
nizacji mistrzostw udzielili: Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego, Powiat 
Staszowski i Gmina Staszów. 

Po wprowadzeniu na halę wszystkich 
zawodników i trenerów oraz sędziów, za-
służonych działaczy oraz samorządowców 
nagrodzono pamiątkowymi pucharami. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się, m.in.: sta-
rosta staszowski Józef Żółciak, burmistrz 
miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć oraz 
burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek 
Nowak. 

Zaraz po godz. 10:00 zawodnicy naj-
lżejszych wag rozpoczęli swoje walki. Po 
zsumowaniu wyników wszystkich poje-
dynków, drużynowo I miejsce w mistrzo-
stwach zdobył LKS Orzeł Namysłów (woj. 
opolskie), II miejsce ZKS Koszalin a III UKS 
Zapasy Plewiska (woj. wielkopolskie). Mi-
strzostwa zakończono wręczeniem dyplo-
mów medali i pucharów. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

W PCS kolejne mistrzostwa Polski w zapasach

Po wprowadzeniu zawodników, trenerów i sędziów odegrano hymn państwowy. W zawodach uczestniczyło 100 zapaśników z 26 klubów z całej Polski.

Mistrzostwa otworzył członek Zarządu Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS Jerzy Kula.

Miłego pobytu na ziemi staszowskiej oraz sportowej rywalizacji w duchu fair play, życzył starosta Józef Żółciak. 
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Pierwsze walki turnieju.

W czasie walk finałowych.

Na podium trenerzy najlepszych 3 drużyn: I miejsce LKS Orzeł Namysłów, II 
ZKS Koszalin i III UKS Zapasy Plewiska. Puchary wręczali: burmistrz Staszowa 

Leszek Kopeć i prezes Stowarzyszenia ,,Centrum” Agata Borycka.

Srebrna drużyna mistrzostw - ZKS Koszalin.

Brązowa drużyna mistrzostw - UKS Zapasy Plewiska, z województwa 
wielkopolskiego.

Złota drużyna mistrzostw – LKS Orzeł Namysłów, z województwa opolskiego.
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Dzień zdrowego ducha

W staszowskim Ekonomiku gościł 
Marcin Prus, mistrz Polski w siatków-
ce, trener mentalny oraz psycholog 
sportu. Spotkaniu towarzyszyły cie-
kawe wydarzenia – trening, mecz, fit-
ness, warsztaty kulinarne i konkursy 
wiedzy o profilaktyce zdrowotnej. 

31 maja wolontariusze Zespołu 
Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II 
w Staszowie wraz z Bazą Staszowskiego 
Wolontariatu zorganizowali ,,Dzień Zdro-
wego Ducha". Przedsięwzięcie stanowiło 
część projektu - „Wspólnie działamy w 
staszowskim wolontariacie”. Propozycje 
programowe skierowane zostały do lo-
kalnego środowiska celem spopularyzo-
wania zdrowego stylu życia oraz wzbu-
dzenia u młodzieży zainteresowania 
sportem i racjonalnym odżywianiem się. 
Intencją organizatorów było także zachę-
cenie młodzieży do poszerzania wiedzy 
z zakresu coachingu i zmotywowanie do 
udziału w kampaniach społecznych. 

Ten dzień okazał się szczególny dla 
uczniów staszowskiego Ekonomika i 
licznie przybyłych gości. Zebrani mieli 
okazję spotkać się z wielokrotnym repre-
zentantem Polski w siatkówce, trenerem 
mentalnym oraz autorem książek - Mar-
cinem Prusem. Znany sportowiec zapro-
ponował uczniom możliwość udziału w 
autorskim programie profilaktyczno-mo-
tywacyjnym, zatytułowanym ,,Mistrzem 
być”.

Podczas ćwiczeń i zabaw rucho-
wych gość specjalny zwrócił uwagę na 
znaczenie w życiu człowieka nie tylko 
siły fizycznej, ale również charakteru. 
Uświadomił nastolatkom istotę współ-
działania w zespole. Podkreślił kluczo-
wą rolę lidera grupy. Uczył asertywności 
i umiejętności podejmowania nowych 
wyzwań. Młodzież dowiedziała się, że 
droga do sukcesu wymaga zarówno 
pracy, jak i wiary we własne możliwości. 

Prelekcja, oparta na interakcji między 
słuchaczami a prowadzącym, bardzo 
podobała się uczestnikom spotkania. 
Spektakularnym punktem mityngu z 
Marcinem Prusem był trening i mecz z 
jego udziałem. Po zakończeniu siatkar-
skich rozgrywek uczniowie otrzymali 
autografy mistrza, koszulki i książki. 

W związku z wielowymiarowością 
problemu, jakim jest racjonalna dieta 
oraz prozdrowotne zachowania spo-
łeczne, wolontariusze zorganizowali 
warsztaty kulinarne,  na których robiono 
i degustowano soki, sałatki i warzywne 
przekąski. Wśród smakoszy deserów du-
żym powodzeniem cieszyło się ciasto 
marchewkowe. Moduł gastronomiczny 
zakończył się konkursem o zdrowym 
żywieniu. Najobszerniejszą wiedzą wy-
kazała się Paulina Noga, uczennica Li-
ceum Ogólnokształcącego w Staszowie. 
Dodatkową atrakcją „Dnia Zdrowego 
Ducha” była możliwość udziału w poka-
zie tanecznym grupy fitness. Ponadto o 

doskonały relaks uczestników imprezy 
zadbał szkolny zespół muzyczny, którego 
skład od wielu lat tworzą nauczyciele i 
uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Staszowie.

„Dzień Zdrowego Ducha” to wyda-
rzenie o dużym znaczeniu dla środowi-
ska lokalnego, które zintegrowało się 
wokół tematów prozdrowotnych. Pod-
sumowaniu całości działań przyświecały 
słowa Arthura Schopenhauera - „Choć 
zdrowie nie jest na pewno wszystkim, 
to bez zdrowia wszystko jest niczym”. 
„Dzień Zdrowego Ducha” został sfinan-
sowany przez Narodowy Instytut Wolno-
ści – CRSO ze środków Rządowego Pro-
gramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
na lata: 2021-2030 oraz przez Stowarzy-
szenie „Pro Civitas” w Staszowie. Patronat 
honorowy nad projektem objęli: Funda-
cja VIVE Serce Dzieciom, Starosta Powia-
tu Staszowskiego oraz Burmistrz Miasta i 
Gminy Staszów.

Tekst i foto: archiwum ZSE Staszów

Uczestnicy spotkania „Dzień Zdrowego Ducha”.

Trening mentalny prowadził były reprezentant Polski w siatkówce Marcin Prus.
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Tancerze Szkoły Tańca ENIGMA zakończyli rok

W Szkole Tańca Enigma różnych 
stylów tańca uczy się ponad 200 
dzieci. W czwartek 23 czerwca br., 
w auli Zespołu Szkół im. Stanisława 
Staszica w Staszowie, odbyło się wi-
dowisko taneczne podsumowujące 
miniony rok. 

Przybyłych na widowisko gości przy-
witała Weronika Koziarz – Dygulska, cho-
reograf i instruktorka tańca i akrobatyki. 
Tancerze ,,Enigmy” to młodzi mieszkań-
cy powiatu staszowskiego w wieku od 5 
do 18 lat. Zaprezentowano choreografie 
w stylu nowoczesnym, hip-hop, dance, 
jazz, show dance z elementami akroba-
tyki i baletu, występy solowe oraz w for-
macjach.

Władze powiatu staszowskiego re-
prezentował wicestarosta staszowski Le-
szek Guzal, który podziękował instrukto-
rom oraz tancerzom za wspaniałe wido-
wisko, a na co dzień dzięki treningom, za 

Pokazy rozpoczęto od najmłodszych grup ENIGMA.

Tancerki zaprezentowały się w różnych stylach i w pięknych kreacjach.

Wśród przedstawicieli władz samorządowych byli, m.in. wicestarosta 
staszowski Leszek Guzal, burmistrz miasta i gminy Staszów dr Leszek Kopeć, 

zastępca burmistrza dr Ewa Kondek i radny miejski Tomasz Otrębski. 

Choreografia hip-hop.

Wśród przedstawicieli władz samorządowych byli, m.in. wicestarosta 
staszowski Leszek Guzal, burmistrz miasta i gminy Staszów dr Leszek Kopeć, 

zastępca burmistrza dr Ewa Kondek i radny miejski Tomasz Otrębski. Pamiątkowa fotografia z instruktorami.

podtrzymywanie aktywności fizycznej u 
dzieci i młodzieży. Warto przypomnieć 
że Szkoła Tańca Enigma ma na swoim 

koncie liczne sukcesy na konkursach, fe-
stiwalach i konfrontacjach tanecznych.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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,,Kleksy” zakończyły kolejny rok pracy artystycznej
Zespoły Taneczne „KLEKS” zakoń-

czyły tegoroczny sezon licznych wy-
stępów na ogólnopolskich i między-
narodowych festiwalach tanecznych. 
Podsumowanie tegorocznej pracy 
artystycznej odbyło się w piątek, 24 
czerwca, w hali Powiatowego Cen-
trum Sportowego w Staszowie. 

Przybyłych na koncert gości przywita-

Finał koncertu.

ła choreograf oraz założycielka Zespołów 
„KLEKS” Małgorzata Szmyrgała. W kon-
cercie, w 18 choreografiach,  zatańczyło 
łącznie 200 tancerzy. Publiczność doce-
niła owacjami na stojąco zarówno przed-
stawienie, jak i cały dorobek artystyczny 
zespołu. Wśród zaproszonych gości był 
obecny m.in. wicestarosta staszowski Le-
szek Guzal, który podziękował tancerzom 

za piękne przedstawienie taneczne, za ca-
łoroczny trud i zaangażowanie w tworze-
niu nowych układów choreograficznych, 
a także pomysłowo zaprojektowanych 
kostiumów. Przekazując na ręce Małgo-
rzaty i Jana Szmyrgałów kwiaty i upomin-
ki, wszystkim życzył bezpiecznego i uda-
nego wypoczynku wakacyjnego.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Na ręce choreograf Małgorzaty Szmyrgały, kwiaty od Rady i Zarządu Powiatu 
w Staszowie przekazał wicestarosta Leszek Guzal.

KLEKS II w choreografii „Wiatr”.

KLEKSIKI III w choreografii „Zima”. KLEKS II w choreografii „Eath and life”.

Życzenia dalszych sukcesów złożył również radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak.

KLEKSIKI IV w choreografii „Parasolki”.


