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Z  22.  Świętokrzyskich  Dożynek  Wojewódzkich

Tegoroczne święto rolników województwa świętokrzyskiego odbyło się w niedzielę
11 września br. w Bogorii. Rozpoczęto korowodem sprzed Zespołu Placówek Oświatowych 
do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył i ho-
milię wygłosił biskup sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz.

Po zakończeniu liturgii mszy świętej korowód dożynkowy, prowadzony przez Orkiestrę 
Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie, przeszedł na miejscowy stadion, gdzie 
o godz. 14:00 rozpoczęła się część obrzędowa. Po odegraniu hymnu państwowego i ,,Roty”, 
wszystkich przybyłych na dożynki powitali: starosta staszowski Józef Żółciak i wójt gminy 
Bogoria Marcin Adamczyk. Następnie starościna dożynek Ewelina Witaszek ze wsi Samotnia 
w gminie Bogoria i starosta Jarosław Kaczmarek, rolnik z Zaostrowa, w powiecie koneckim, 
wręczyli marszałkowi województwa świętokrzyskiego Andrzejowi Bętkowskiemu bochen 
dożynkowego chleba.

Wieniec powiatu staszowskiego z Turska Małego Kolonii w gminie Połaniec 
zajął w konkursie wojewódzkim II miejsce.
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Starostowie 22. Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich: Ewelina Witaszek i Jarosław Kaczmarek. 

Rolniczka z powiatu staszowskiego i rolnik z powiatu koneckiego 
starostami tegorocznych dożynek wojewódzkich

Honory starościny 22. Świętokrzy-
skich Dożynek Wojewódzkich, które 
odbyły się, w niedzielę 11 września 
br. pełniła Ewelina Witaszek ze wsi Sa-
motnia, w gminie Bogoria. 

Pani Ewelina ma 31 lat i wraz z mężem 
Sylwestrem prowadzi 100-hektarowe 
gospodarstwo rolne specjalizujące się 
w produkcji mleka. Stado podstawowe 
liczy przeciętnie 42 szt. krów rasy holsz-
tyńsko-fryzyjskiej. Średnio w roku, pań-
stwo Witaszek sprzedają około 350 tys. 
litrów mleka. 

Średnia produkcja mleka od 1 szt. 
rocznie wynosi około 8 tys. litrów, a re-
kordzistką jest krowa ,,Frania” zakupiona 
w Danii, która w czasie ostatnich 9 lakta-
cji dała blisko 100 tys. litrów, tj. średnio 
około 11 tys. litrów mleka rocznie. Po-
nadto od ,,Frani” odchowano na remont 
stada 7 jałówek, o równie jak mama, 
wybitnej wartości genetycznej. W ostat-
nich 3 latach w gospodarstwie dokonano 
wartościowych zakupów sprzętu, m.in.: 
kombajn New Holland i ciągnik Massey 
Ferguson. W uprawach dominują zbo-
ża – 50 ha, rzepak – 20 ha, kukurydza na 
kiszonkę – 12 ha oraz koniczna, lucerna i 
trawy na sianokiszonkę – 18 ha. Produk-
cja roślinna w większości podporządko-
wana jest produkcji mleka. 

Państwo Ewelina i Sylwester mają tro-
je dzieci: dwunastoletniego Jakuba, jede-
nastoletniego Kacpra i pięcioletnią Zuzię. 
W prowadzeniu gospodarstwa pomaga-
ją także rodzice Sylwestra, pan Henryk i 
pani Bożena. Wolny czas pani Ewelina 

poświęca dzieciom, a także na spotkania 
z najbliższymi i pracę przy kwiatach, któ-
ra sprawia jej dużo przyjemności. 

Starostą tegorocznych dożynek 
wojewódzkich był Jarosław Kaczma-
rek, rolnik z Zaostrowa w powiecie 
koneckim. Wraz z żoną Elżbietą i synem 
Bartoszem gospodaruje, podobnie jak 
starościna dożynek, na 100 ha i również 
specjalizuje się w hodowli bydła mlecz-
nego. Stado liczy 120 sztuk, w tym 82 
krowy dojne. Produkcja mleka to około 
650 tys. litrów rocznie, co daje średnio 
około 7 tys. 900 litrów od 1 krowy. W pro-
dukcji roślinnej dominuje uprawa zbóż 
i kukurydzy oraz użytki zielone. Gospo-
darstwo wyposażone jest w 4 ciągniki 
o różnej mocy oraz w inne nowoczesne 
maszyny. Pan Jarosław Kaczmarek jest 
osobą aktywną społecznie. Już czwartą 
kadencję jest członkiem Świętokrzyskiej 
Izby Rolniczej, od samego początku za-
siadał w Komisji Rewizyjnej, której był 
przewodniczącym. Obecnie pełni funk-
cję przewodniczącego Biura Powiato-
wego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w 
Końskich oraz wiceprezesa Zarządu ŚIR 
w Kielcach. 

Ponadto pan Jarosław jest, m.in.: se-
kretarzem Rady Nadzorczej Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowe, 
wiceprzewodniczącym Rady Gminy Słu-
pia, a także przewodniczącym Rady Spo-
łecznej Świętokrzyskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Z 22. Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich
Marszałek Andrzej Bętkowski, 

podobnie jak posłowie na Sejm RP 
Anna Krupka i Marek Kwitek, w swo-
im wystąpieniu podziękował rolni-
kom za ich trud oraz umiłowanie zie-
mi i tradycji, co daje gwarancje, że 
w naszym kraju nigdy nie zabraknie 
zdrowej żywności.

Każdy z 13 powiatów miał okazję 
do zaprezentowania swojego wieńca 
w trakcie jego ośpiewania na scenie, 
niemniej wieńcowa komisja woje-
wódzka pod przewodnictwem Ewy Bo-
ryckiej, objeżdżając powiaty na kilka 
dni przed dożynkami, dokonała oceny 
wszystkich wieńców. I miejsce, z na-
grodą 5 000 zł, zajął wieniec z powiatu 
kieleckiego i to on reprezentował wo-
jewództwo świętokrzyskie na Dożyn-
kach Prezydenckich, które odbywały 
się w tym samym dniu. II miejsce, z na-
grodą 3 000 zł, zajął powiat staszowski, 
a wieniec pochodził z Turska Małego 
Kolonii, w gminie Połaniec. III miejsce 
i nagroda 2 000 zł przypadła powiato-
wi opatowskiemu. Pozostałe powiaty 
otrzymały wyróżnienia i gratyfikacje w 
wysokości po 500 zł. 

Część artystyczną dożynek rozpo-
czął ,,Suitą krakowską” Zespół Pieśni 
i Tańca ,,Kielce”. Następnie swoje pro-
gramy prezentowały kapele i zespoły 
śpiewacze, a o godz. 20:00 rozpoczął 
się koncert gwiazdy wieczoru zespołu 
,,Łzy”.

Tekst i foto: Jan Mazanka 

Korowód dożynkowy zmierza do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii.

Wśród wiernych, m.in.: posłowie na Sejm RP Marek Kwitek i Mariusz Gosek, wojewoda świętokrzyski 
Zbigniew Koniusz i członek Zarządu Województwa Marek Jońca. Z prawej: Sławomir Neugebauer - dyrektor 

Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim, koordynujący 
przygotowanie dożynek.

Starostowie dożynek: Ewelina Witaszek i Jarosław Kaczmarek 
z marszałkiem województwa świętokrzyskiego 

Andrzejem Bętkowskim. Gospodarze dożynek: starosta staszowski Józef Żółciak i wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk.

cd ze str. 1
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Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił biskup sandomierski 
ks. dr Krzysztof Nitkiewicz.

Korowód dożynkowy w drodze na stadion. Reprezentacja powiatu 
staszowskiego i wieniec z Turska Małego Kolonii.

Wszystkich przybyłych na dożynki powitali: starosta staszowski Józef Żółciak 
i wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk.

Starościna dożynek Ewelina Witaszek i starosta Jarosław Kaczmarek, wręczyli 
marszałkowi województwa świętokrzyskiego Andrzejowi Bętkowskiemu bochen 

dożynkowego chleba. Nagroda za II miejsce w konkursie wieńcowym wynosiła 3 000 zł.

Starosta staszowski Józef Żółciak wręczył nagrody z konkursu na 
najpiękniejszy wieniec powiatu staszowskiego.

Marszałek Andrzej Bętkowski podziękował 
rolnikom za ich trud oraz umiłowanie ziemi 

i tradycji.
Przemawia prezes Świętokrzyskiej Izby 

Rolniczej Stanisław Stanik.

Starostowie dożynek: Ewelina Witaszek i Jarosław Kaczmarek z marszałkiem 
województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim. 
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Przemawiali posłowie na Sejm RP: Anna Krupka 
i Marek Kwitek.

Od lewej: marszałek województwa Andrzej Bętkowski, ks. proboszcz Leszek Biłas, starosta staszowski Józef Żółciak, starosta dożynek Jarosław Kaczmarek, starościna 
dożynek Ewelina Witaszek, poseł Marek Kwitek, poseł Anna Krupka, zastępca dyr. WDK Edyta Bobryk, dyr. WDK Adrian Ścipiór, wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk 

i przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

Wieńce z powiatów województwa świętokrzyskiego, uczestniczące w konkursie.

Część artystyczną dożynek rozpoczął ,,Suitą krakowską” Zespół Pieśni i Tańca ,,Kielce”.
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Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Rajca, w towarzystwie 
wiceprzewodniczących: Romualda Zgrzywy i Stanisława Batóga.

Starosta staszowski Józef Żółciak, zawnioskował o procedowanie projektu uchwały w sprawie zmian 
w budżecie powiatu, po zmianach dokonanych przez Zarząd Powiatu. Z lewej: członek Zarządu Powiatu 

Zbigniew Wiązek i wicestarosta Leszek Guzal.

W posiedzeniu uczestniczyło osiemnastu radnych z dziewiętnastoosobowego składu Rady.

Z obrad 47. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Przed rozpoczęciem głosowania pro-
jektów uchwał, radni minutą ciszy uczci-
li pamięć zmarłego w dniu 29 września, 
śp. Mieczysława Gila pochodzącego z 
Gac Słupieckich, opozycjonisty, członka 
NSZZ ,,Solidarność”, posła na Sejm X i I ka-
dencji oraz senatora VIII kadencji. 

Podczas obrad przyjęto 8 pro-
jektów uchwał, które dotyczyły: • 
przyznawania stypendiów Starosty 
Staszowskiego dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych z powiatu 
staszowskiego • obniżenia tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć wicedyrektora Zespołu Szkół 
im. Stanisława Staszica w Staszowie 
• zmiany Uchwały Nr VIII/26/19 Rady 
Powiatu w Staszowie z dnia 26 kwiet-
nia 2019 roku w sprawie powołania 
Rady Społecznej przy Samodzielnym 
Publicznym Zespole Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej w Staszowie, w miej-
sce śp. Jacka Tarnowskiego powołano 
obecnego burmistrza Jacka Nowaka 
• zgłoszenia kandydata Rady Powiatu 
w Staszowie na członka Powiatowej 
Rady Rynku Pracy w Staszowie, nowym 
członkiem Rady został wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Stanisław Batóg 
• określenia zadań finansowanych ze 
środków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w 2022 roku • zmiany Uchwały Nr 
XLV/35/22 Rady Powiatu w Staszowie 
z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej gminie 
Oleśnica • zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Powiatu na lata 2022-
2027 • zmian w budżecie na 2022 rok. 

W punkcie ,,wnioski i oświadcze-
nia radnych” poruszono problemy do-

Do zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Grzegorza Rajcę po-
rządku posiedzenia, starosta staszowski Józef Żółciak, zawnioskował o proce-
dowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu, po zmianach 
dokonanych przez Zarząd Powiatu. 

tyczące: spraw oświatowych, wydat-
kowania środków PFRON, sytuacji w 
staszowskim szpitalu, remontu dróg i 

budowy przejść drogowych.
Tekst i foto: Jan Mazanka
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Radni powiatu, od lewej: Zbigniew Bąk, Jolanta Wójtowicz, Mariusz Zyngier, Janusz Bąk, Krystyna Semrau, 
Zbigniew Wiącek i starosta Józef Żółciak. 

Radni powiatu, od lewej: Adam Kowal, Adam Siekierski, Michał Skotnicki, Jerzy Chudy, Anna Niziałek, Anna 
Kosowicz i Andrzej Kruzel.

Radni minutą ciszy uczcili pamięć śp. senatora Mieczysława Gila, zmarłego w dniu 29 września br.

Z obrad 46. sesji Rady Powiatu w Staszowie
Posiedzenie odbyło się w dniu 10 

sierpnia br. Do zaproponowanego 
przez przewodniczącego Rady Grze-
gorza Rajcę programu sesji, radna 
Jolanta Wójtowicz zgłosiła dodat-
kowy punkt obrad dotyczący przy-
jęcia oświadczenia w sprawie sytu-
acji finansowej Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Staszowie. 

Po stwierdzeniu quorum i przyję-
ciu protokołu z poprzedniej sesji, radni 
wysłuchali sprawozdania z działań po-
dejmowanych w roku 2021 na terenie 
powiatu staszowskiego przez Nadzór 
Wodny w: Staszowie, Połańcu i w San-
domierzu. Dyrektor Zarządu Zlewni w 
Sandomierzu Krzysztof Sobiecki udzie-
lił odpowiedzi na pytania radnych, 
dotyczące m.in.: zbiornika retencyjne-
go w Nizinach, melioracji rowów oraz 
dzierżawy terenu przy zbiorniku wod-
nym Chańcza. 

Następnie rozpoczęto głosowanie 
projektów uchwał, które dotyczyły: • 
zmiany Uchwały Nr VIII/31/19 Rady Po-
wiatu w Staszowie z dnia 26 kwietnia 
2019 roku w sprawie wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli obowiązującego w 
szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Staszowski •  zwolnienia 
od obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć dy-
rektora Zespołu Szkół im. Stanisława 
Staszica w Staszowie • oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Staszowie • wyra-
żenia zgody na zawarcie przez powiat 
staszowski porozumienia z powiata-
mi: opatowskim i sandomierskim oraz 
gminami w celu opracowania Strategii 
Rozwoju Ponadlokalnego dla Obsza-
ru Strategicznej Interwencji – Dolina 
Wisły na lata 2021 – 2030 • udzielenia 
pomocy finansowej gminie Połaniec • 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej powiatu na lata 2022 – 2027 • 
zmian w budżecie na 2022 rok.    

Wszystkie projekty uchwał zosta-
ły przyjęte. W punkcie obrad „wnioski 
i oświadczenia radnych”, poruszano 
sprawy dotyczące, m.in.: remontów i 
modernizacji dróg powiatowych, a tak-

że sytuacji finansowej staszowskiego 
szpitala oraz najbliższych mu per-
spektyw, wynikających z ustawowej 
konieczności podwyższenia wyna-
grodzeń pracowników, jak również ze 
wzrostu cen w ostatnich miesiącach. 

Tekst i foto: Aleksandra Konefał
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Z otwarcia Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego

W staszowskim szpitalu zrealizo-
wano kolejną inwestycję moderni-
zacyjną. Tym razem przebudowano i 
unowocześniono Oddział Ginekolo-
giczno-Położniczy. Umowę na realiza-
cję projektu pn. ,,Porody na miarę XXI 
wieku poprzez rozbudowę i moderni-
zację bloku porodowego w SPZZOZ w 
Staszowie”, podpisano w dniu 14 paź-
dziernika 2019 roku. 

W otwarciu nowoczesnego oddzia-
łu, w dniu 15 września br. uczestniczyli, 
m.in.: poseł na Sejm RP Anna Krupka, wi-
ceprzewodniczący sejmiku wojewódz-
twa świętokrzyskiego Marek Strzała, 
radny sejmiku Paweł Krakowiak, starosta 
staszowski Józef Żółciak, wicestarosta 
Leszek Guzal, dyrektor staszowskiego 
szpitala Paweł Wojtasik, przewodniczą-
cy Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz 
Rajca, burmistrzowie, wójtowie gmin 
z terenu powiatu staszowskiego, radni 
powiatu staszowskiego, przedstawi-
ciele przedsiębiorstw wspierających 
staszowski szpital, personel oddziału i 
wykonawca inwestycji. Proboszcz para-
fii św. Barbary w Staszowie ks. Grzegorz 
Jeż poświęcił zmodernizowany oddział, 
po czym słowa podziękowania pod ad-
resem wykonawców inwestycji, a tak-
że personelu oddziału skierowali m.in.: 
poseł Anna Krupka i starosta staszowski 
Józef Żółciak.

W ramach inwestycji w obrębie II pię-
tra, na którym znajduje się Oddział Po-
łożniczo-Ginekologiczny, został przebu-
dowany i zmodernizowany blok porodo-
wy. Powstała całkowicie nowa sala cięć 
cesarskich, jak również sala porodów ro-
dzinnych. Zmodernizowano dwustano-
wiskową salę porodową, wyodrębniono 
pokój obserwacji poporodowej.  Zaku-
piono także sprzęt, który poprawi jakość 
usług medycznych i wpłynie na poprawę 
efektów leczenia, m.in: aparat USG, stół 

operacyjny, wyposażenie stanowiska 
anestezjologicznego, stanowiska do re-
suscytacji, wannę do porodów, aparaty 
KTG, lampy bezcieniowe oraz łóżka po-
rodowe, itp.

Całkowita wartość inwestycji to: 4 
mln 704 tys. 487 zł, w tym dofinansowa-
nie z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 - 2 mln 987 tys. 326 

Starosta staszowski Józef Żółciak podziękował za realizację tej ważnej dla staszowskiego szpitala 
inwestycji, z prawej: dyrektor szpitala Paweł Wojtasik.

Goście obecni na otwarciu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, w środku Ewelina Siczek, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwo ginekologiczne 
i położnictwo. 

zł (63%), dofinansowanie z budżetu po-
wiatu staszowskiego - 1 mln 526 tys. 542 
zł (33%), a środki własne szpitala to: 190 
tys. 619 zł (4%). 

Wykonawcą prac, trwających od paź-
dziernika 2021 do czerwca 2022 roku, 
był Zakład Remontowo-Usługowo-Bu-
dowlany ALEMAR Marcin Sałata.

Tekst: Agnieszka Antonik, Paulina Majczak
Foto: Paulina Majczak
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Poseł na Sejm RP Anna Krupka zwróciła uwagę na wielkość środków 
pozyskanych przez staszowski szpital na realizację wielu strategicznych 

inwestycji w ostatnich latach.

Pielęgniarka oddziałowa Małgorzata Nieduziak przybliżyła 
gościom zakres wykonanych prac oraz wyposażenie sal. Starosta Józef Żółciak opowiedział o planach inwestycyjnych staszowskiej lecznicy.

Sale i wyposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego staszowskiego szpitala.

Uroczyste przecięcie wstęgi.
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W dniu 6 października br., w sie-
dzibie Grupy Azoty Kopalnie i Za-
kłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” 
S.A. w Grzybowie, odbył się brie-
fing prasowy w związku z przeka-
zaniem przez firmę wsparcia dla 
staszowskiego szpitala. 

Przybyłych gości oraz przedstawi-
cieli prasy przywitała Magdalena Po-
rwet – dyrektor marketingu i komu-
nikacji „Siarkopolu”. Symboliczny czek 
na kwotę 100 tys. zł na ręce dyrektora 
staszowskiego szpitala Pawła Wojtasi-

Współpracę Grupy Azoty KiZChS „Siarkopol” S.A. ze staszowskim szpitalem podsumował 
prezes zarządu dr inż. Łukasz Komendera.

Za pomoc finansową dla staszowskiego szpitala podziękował dyrektor Paweł 
Wojtasik wraz z zastępcami: Piotrem Zagórskim i Tomaszem Zychem.

Starosta staszowski Józef Żółciak podziękował za okazywaną 
od ponad 14 lat pomoc.

Symboliczny czek, opiewający na kwotę 100 tys. zł, na modernizację Oddziału Urologicznego 
staszowskiego szpitala.

Środki finansowe 
dla staszowskiego szpitala

ka przekazali: prezes zarządu dr inż. Łu-
kasz Komendera oraz członek zarządu 
Andrzej Zieliński. Kwota zostanie prze-
znaczona na modernizację oddziału 
urologicznego. Za otrzymane wsparcie 
podziękował dyrektor szpitala Paweł
Wojtasik wraz z zastępcami: Piotrem 
Zagórskim i Tomaszem Zychem. Prezes 
KiZChS „Siarkopol” S.A. dr inż. Łukasz 
Komendera zapewnił, że staszowski 
szpital zawsze może liczyć na pomoc 
jednego z największych zakładów pra-
cy na terenie powiatu staszowskiego. 

Obecny na spotkaniu starosta sta-
szowski Józef Żółciak w imieniu miesz-
kańców powiatu, podziękował zarzą-
dowi spółki za aktywne wspieranie 
staszowskiego szpitala, które nieprze-
rwanie trwa od 2008 roku. Otwarcie 
wyremontowanego oddziału odbędzie 
się jeszcze w bieżącym roku.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Z lewej: prowadząca wideospotkanie dyrektor Świętokrzyskiego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  

Małgorzata Kiebzak.

W czasie wideokoferencji, od lewej: wicestarosta Leszek Guzal, główna księgowa 
staszowskiego szpitala Katarzyna Twaróg, starosta staszowski Jerzy Żółciak 

i kierownik Działu Rozliczeń, Kontraktowania i Monitoringu Świadczeń Barbara Wrzałek.

O aktualnej sytuacji w staszowskim szpitalu poinformował 
dyr. Paweł Wojtasik, z prawej: główna księgowa szpitala 

Katarzyna Twaróg.

Posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 
otworzył i prowadził jej przewodniczący starosta staszowski Józef Żółciak.

W poniedziałek, 3 października br. 
dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Fun-
duszu Zdrowia Małgorzata Kiebzak 
zaprosiła dyrektorów szpitali z terenu 
województwa świętokrzyskiego oraz 
starostów, przedstawicieli organów 
założycielskich, na wiedokonsultację 
aktualnej sytuacji w szpitalach oraz 
perspektyw na najbliższe miesiące.

W szczególności omówiono tematy 
dotyczące:

1. kwalifikacji świadczeniodawców 

Wideokonferencja z NFZ

Z obrad Społecznej Rady

do poszczególnych poziomów systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpie-
czenia świadczeń opieki zdrowotnej,

2. Zarządzenia nr 120/2022/DEF Pre-
zesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 
dnia 23 września 2022 roku, w sprawie 
określenia współczynników korygują-
cych dotyczących świadczeń udziela-
nych przez świadczeniodawców zakwa-
lifikowanych do systemu podstawowe-

go szpitalnego zabezpieczenia świad-
czeń opieki zdrowotnej.  

W dyskusji poruszono także zagad-
nienia związane z: problemami w za-
trudnieniu lekarzy radiologów, reorgani-
zacją szpitali na terenie województwa i 
udziału w tym procesie przedstawiciela 
wojewody świętokrzyskiego oraz zapła-
ty za nadwykonania świadczeń.

Tekst i foto: Jan Mazanka 

W dniu 5 sierpnia br. w starostwie 
staszowskim odbyło się posiedzenie 
Rady Społecznej Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Staszowie.

Obrady otworzył i prowadził prze-
wodniczący Rady Społecznej starosta 
staszowski Józef Żółciak. W posiedzeniu 
wzięli udział członkowie Rady Społecz-
nej staszowskiego szpitala: przewodni-
czący Rady Powiatu w Staszowie Grze-
gorz Rajca wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Stanisław Batóg, burmistrz 
Staszowa Leszek Kopeć, burmistrz Osie-
ka Rafał Łysiak, burmistrz Połańca Jacek 
Nowak, burmistrz Oleśnicy Leszek Juda, 
burmistrz Szydłowa Andrzej Tuz, wójt 
gminy Bogoria Marcin Adamczyk i wójt 
gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz.

Po przyjęciu zaproponowanego po-
rządku obrad i protokołu z poprzednie-
go posiedzenia, dyrektor szpitala Paweł 
Wojtasik poinformował o niełatwych 
wyzwaniach, z jakimi dyrekcji i pracow-
nikom przyjdzie się zmierzyć w najbliż-
szym czasie. Dyrektor omówił m.in. bie-
żącą sytuację finansową SPZZOZ oraz 
najbliższe jej perspektywy, wynikające 
z ustawowej konieczności podwyższe-
nia wynagrodzeń pracowników, a także 
z sytuacji wzrostu cen w ostatnich mie-
siącach.

W trakcie posiedzenia 
członkowie Rady Społecznej 
wyrazili zgodę na dokonanie 
zmian w regulaminie szpi-
tala w zakresie organizacji 
Oddziału Ginekologicznego. 
Odpowiadając na pytania dyr. 
Paweł Wojtasik poinformował 
o zakończeniu remontu ww. 
oddziału, a także o przebiegu 
prac na Oddziale Urologicz-
nym, które mają być zakończo-
ne do końca września br.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Uczczono ofiary II wojny światowej
Staszowskie uroczystości upamiętnienia 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęto na starym cmentarzu przy mogile zbiorowej 31 żołnierzy polskich 

poległych w kampanii wrześniowej.

Wartę honorową przy pomnikach pełnili uczniowie klas wojskowych staszowskiego LO.

Kwiaty składają: starosta staszowski Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal.

Na staszowskim cmenta-
rzu, w dniu 1 września br., w 
83. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej, delegacje samorzą-
dowców, policji i harcerzy, zło-
żyły kwiaty na mogile żołnierzy, 
poległych w czasie wojny, a tak-
że przed pomnikiem Żołnierza 
Polskiego w Parku Legionów, 
przy ul. Parkowej w Staszowie.

Składanie kwiatów poprzedzi-
ła prelekcja dr Dariusza Kubalskie-
go na temat wojny obronnej 1939 
oraz udziału w tych walkach ofi-
cerów i żołnierzy 2 Pułku Piechoty 
Legionów, w szczególności 1 ba-
talionu tego pułku, stacjonujące-
go do wybuchu wojny w staszow-
skich koszarach. O ofierze krwi i 
życia w obronie ojczyzny i potrze-
bie stałego przypominania o tam-
tych tragicznych czasach mówili: 
starosta staszowski Józef Żółciak, 
burmistrz miasta i gminy Staszów 
dr Leszek Kopeć, radny Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego 
Paweł Krakowiak i działacz NSZZ 
,,Solidarność” Józef Małobęcki. 
Modlitwę za poległych odmówił 
proboszcz parafii św. Bartłomieja 
ks. kan. Szczepan Janas. Po zło-
żeniu kwiatów i zapaleniu zniczy 
przed pomnikiem przy grobach 
żołnierzy na staszowskim cmen-
tarzu, podobnie uczyniono przed 
pomnikiem w Parku Legionów, 
przy ul. Parkowej. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Powiatowe Święto Policji
Uroczystość rozpoczęto od złożenia przez zastępcę naczelnika Wydziału Prewencji kom. Tomasza Siudę, 

meldunku zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach insp. Andrzejowi Patrzałkowi.

Podczas wręczania nominacji na wyższe stopnie służbowe, gratulacje składa starosta staszowski Józef Żółciak.

Starosta staszowski Józef Żółciak życzył funkcjonariuszom bezpiecznej służby i podziękował za działania 
podejmowane na granicy z Białorusią oraz za pomoc uchodźcom z Ukrainy.

W dniu 22 lipca br., w siedzibie Ko-
mendy Powiatowej Policji w Staszowie 
odbyło się Powiatowe Święto Policji. 
Przybyłych na uroczystość gości przy-
witał komendant powiatowy policji w 
Staszowie mł. insp. Grzegorz Majsak. 

,,Święto Policji” było  okazją do wrę-
czenia nominacji na wyższe stopnie 
policyjne, które otrzymało 53 funkcjo-
nariuszy. Powiat staszowski na uroczyści 
reprezentowali starosta staszowski Józef 
Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal.

Nominacje wręczyli: zastępca ko-
mendanta wojewódzkiego policji w Kiel-
cach insp. Andrzej Patrzałek, komendant 
powiatowy policji w Staszowie mł. insp. 
Grzegorz Majsak oraz starosta staszow-
ski Józef Żółciak. W gronie nominowa-
nych funkcjonariuszy znalazł się zastęp-
ca komendanta powiatowego policji w 
Staszowie Jacek Rozszczypała awanso-
wany na stopień nadkomisarza.

Gratulacje wszystkim nominowanym 
policjantom i policjantkom oraz życze-
nia dalszych sukcesów, jak i bezpiecz-
nej służby złożył zastępca komendanta 
wojewódzkiego policji w Kielcach insp. 
Andrzej Patrzałek. Starosta staszowski 
Józef Żółciak podziękował staszowskim 
policjantom za pracę na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, 
a na ręce komendanta mł. insp. Grzego-
rza Majsaka, przekazał okolicznościowe 
pismo oraz kwiaty. Życzenia i gratulacje 
złożyli także: burmistrz Staszowa dr Le-
szek Kopeć, wójt Bogorii Marcin Adam-
czyk, przewodniczący Zarządu Tereno-
wego Emerytów i Rencistów NSZZ Po-
licjantów w Staszowie Henryk Makuch, 
komendant powiatowy PSP w Staszowie 
st. bryg. Rafał Gajewicz oraz nadleśniczy 
Nadleśnictwa Staszów Adam Lubera. 

Tekst i foto: Paulina Majczak

Przybyłych na uroczystość gości przywitał 
komendant powiatowy policji w Staszowie 

mł. insp. Grzegorz Majsak.
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Posiedzenie otworzył i prowadził starosta staszowski Józef Żółciak w towarzystwie wicestarosty Leszka Guzala oraz naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego Ryszarda Stachury. W posiedzeniu uczestniczyli: przedstawiciele powiatowych służb, burmistrzowie i wójtowie oraz pracownicy urzędów 

gmin z terenu powiatu staszowskiego.

Z posiedzenia Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego

Obrady zespołu odbyły się w sta-
rostwie staszowskim w dniu 28 wrze-
śnia br., otworzył je i prowadził szef 
zespołu starosta staszowski Józef 
Żółciak.

Po omówieniu protokołu i wniosków 
z poprzedniego posiedzenia, przez in-
spektora Andrzeja Sałatę, państwowy 
powiatowy inspektor sanitarny Bożena 
Głaz i w imieniu dyrektora staszowskiego 
szpitala  Pawła Wojtasika Anna Stawiarz 
dokonali oceny sytuacji epidemiologicz-
nej w zakresie COVID-19.

Następnie, oceny sytuacji w czasie 
letniego wypoczynku dzieci i młodzie-
ży ,,Bezpieczne wakacje”  oraz zapew-

nienia bezpieczeństwa na rzekach i 
akwenach wodnych dokonali: komen-
dant powiatowy PSP st. bryg. Rafał Ga-
jewicz, zastępca komendanta powia-
towego policji w Staszowie nadkom. 
Jacek Rozczypała i powiatowy inspek-
tor sanitarny Bożena Głaz. Informacje 
dotyczyły, m.in. przeprowadzonych 
kontroli na akwenach wodnych oraz 
obozach wypoczynkowych, zabezpie-
czania imprez masowych, a także rela-

cji ze zdarzeń drogowych i akcji gasze-
nia pożarów, szczególnie w lasach.

Dyskusja na zakończenie posiedze-
nia dotyczyła, m.in. wykorzystania dro-
nów w działaniach oceny zagrożeń na 
terenie powiatu oraz możliwości szcze-
pień przeciwko grypie i COVID-19. Infor-
macje dotyczące szczepień covidowych 
można uzyskać pod nr 15 864 85 96 w 
godz. od 8:00 do 14:00.

Tekst i foto: Jan Mazanka 

W dniu 30 września br. w Zespole 
Placówek Oświatowych w Bogorii od-
było się wyjątkowe wydarzenie - jubi-
leusz 20-lecia istnienia Liceum Ogól-
nokształcącego im. Jana Pawła II. 

Uroczyste obchody  rozpoczęto o 
godz. 16.00  mszą świętą. Dalsza część 
jubileuszowa odbyła się w hali sporto-
wej Zespołu, gdzie uczniowie zaprezen-
towali zgromadzonym gościom niezwy-
kły koncert wspomnień.

W uroczystości wzięli udział przed-
stawiciele władz samorządowych gminy 
Bogoria i powiatu staszowskiego, Kurato-
rium Oświaty w Kielcach, dyrektorzy, kie-
rownicy, nauczyciele, rodzice, uczniowie 
i oczywiście licznie przybyli absolwenci.
Starosta staszowski  Józef Żółciak wręczył 
na ręce dyrektor ZPO w Bogorii Anny Ni-
ziałek bukiet kwiatów i pamiątkowy gra-
werton w którym czytamy: ,,Z okazji jubi-
leuszu 20–lecia istnienia Liceum Ogólno-
kształcącego w Bogorii, w imieniu władz 
samorządowych powiatu staszowskiego, 
jak również swoim własnym, Dyrekcji, 
Radzie Pedagogicznej, Uczniom i wszyst-
kim Pracownikom składam najserdecz-
niejsze gratulacje z okazji tak doniosłego 
jubileuszu. Liceum Ogólnokształcące w 

20 lat Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii
Oficjalne uroczystości w hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych rozpoczęto odegraniem 

hymnu państwowego.

Bogorii ma ogromny wkład w kształcenie 
młodzieży naszego regionu, a dbałość o 
rozwój oświaty i zapewnienie właściwe-
go poziomu nauczania jest świadectwem 
troski o przyszłość młodego pokolenia. 
Wszystkim Państwu życzę, aby Liceum 
w Bogorii nadal z powodzeniem  „uczy-
ło dla przyszłości”, a praca była źródłem 
satysfakcji zawodowej i zwykłej ludzkiej 
radości oraz zachętą do dalszej efektyw-

nej działalności. Proszę także o przyjęcie 
najserdeczniejszych życzeń wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym”.

Po części oficjalnej nie zabrakło 
dalszego ciągu wspomnień - przeglą-
danie kronik szkolnych, galerii zdjęć, 
rozmów z nauczycielami i oczywiście 
pamiątkowych fotografii.

Tekst: Anna Niziałek
Foto: ZPO w Bogorii
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Wszystkich obecnych powitał i podstawowe informacje dotyczące budowy II odcinaka obwodnicy Staszowa 
przekazał starosta staszowski Józef Żółciak. 

W imieniu inwestora - Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach umowę podpisał dyrektor 
Jerzy Wrona, a wykonawcy - prokurent spółki DYLMEX-INWESTYCJE Tomasz Dyl. 

Wykonawca zadania, prokurent spółki DYLMEX-INWESTYCJE Tomasz Dyl i starosta 
staszowski Józef Żółciak. 

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca, prokurent Tomasz 
Dyl i dyrektor ŚZDW w Kielcach Jerzy Wrona. 

O przebiegu planowanej obwodnicy rozmawiają, od lewej: Piotr Kweczlich z DYLMEX-INWESTYCJE, 
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Marek Strzała, starosta staszowski Józef Żółciak, radny Sejmiku 

Paweł Krakowiak i kierownik budowy obwodnicy Jakub Stępczyński. 

Wkrótce kontynuacja budowy obwodnicy 

,,Budowa obwodnicy Staszowa – II 
etap od DW 764 do DW 757”, to na-
zwa zadania, na realizację którego, w 
dniu 17 sierpnia br. w starostwie sta-
szowskim, podpisano umowę między 
inwestorem - Świętokrzyskim Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 
a wykonawcą - Przedsiębiorstwem 
Drogowym Sp. z o.o. DYLMEX-INWE-
STYCJE Sp.k. w Staszowie.

Wszystkich obecnych powitał i pod-
stawowe informacje dotyczące tego am-
bitnego zadania przekazał starosta sta-
szowski Józef Żółciak. W imieniu inwe-
stora umowę podpisał dyrektor ŚZDW w 
Kielcach Jerzy Wrona, a w imieniu wyko-
nawcy, prokurent spółki DYLMEX-INWE-
STYCJE Tomasz Dyl. 

W podpisaniu umowy, oprócz go-
spodarza spotkania, starosty Józefa 
Żółciaka, uczestniczyli także: marszałek 
województwa świętokrzyskiego Andrzej 
Bętkowski, członek Zarządu Wojewódz-
twa Marek Jońca, wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskie-
go Marek Strzała, radny Sejmiku Paweł 
Krakowiak, wicestarosta Leszek Guzal 
oraz burmistrz miasta i gminy Staszów 
Leszek Kopeć.

Wartość zadania to 28 mln 851 tys. 
764 zł, a termin jego ukończenia upływa 
z dniem 17 października 2023 roku, tj. 14 
miesięcy od daty podpisania umowy. Za-

mówienie będzie finansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020 
oraz ze środków krajowych będących w 
dyspozycji zamawiającego. 

Długość zaprojektowanego odcinka 
wynosi 1,4 km, w tym długość mostu 
na rzece Desta – 50 m. Jezdnia o para-
metrach drogi klasy G, połączy drogę 
wojewódzką nr 757 - od planowanego 
ronda na tej drodze, do już istniejącego 
ronda na drodze wojewódzkiej nr 764. 
Projektowana obwodnica będzie drogą 
jednojezdniową, dwupasową wraz ze 



16 POWIAT STASZOWSKI - nr 88 - wrzesień 2022 r.

ścieżkami pieszo-rowerowymi, chod-
nikami, skrzyżowaniami (typu rondo), 
wjazdami i wyjazdami z dodatkowych 
jezdni na drogi publiczne, obiektami 
inżynierskimi oraz jezdniami umożliwia-
jącymi połączenie z polami uprawnymi. 

Przebudowana zostanie istniejąca infra-
struktura wodno-kanalizacyjna, elektro-
energetyczna, teletechniczna i gazowa. 
Powstanie oświetlenie drogowe. 

Dokumentacja projektowa budowy 
ww. odcinka obwodnicy Staszowa wraz 

ze wszystkimi decyzjami administracyj-
nymi, została wykonana przez staszow-
skie Biuro Projektowe AJKO. Koszty opra-
cowania dokumentacji w kwocie 236 tys. 
775 zł sfinansował powiat staszowski. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Samorządowcy i budowniczowie obwodnicy symbolicznie rozpoczęli realizację zadania.

W przekazaniu symbolicznych czeków w ŚUW uczestniczyli, m.in., od lewej: burmistrz Połańca Jacek Nowak, 
starosta staszowski Józef Żółciak, poseł Anna Krupka i burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.

Blisko 150 mln złotych trafi do 
samorządów z województwa świę-
tokrzyskiego na realizację inwestycji 
na terenach po byłych Państwowych 
Gospodarstwach Rolnych. Inwestycje 
na terenie powiatu staszowskiego 
zostaną wsparte łączną kwotą 7 mln 
470 tys. zł. Przyznane fundusze po-
chodzą z trzeciej edycji naboru wnio-
sków o dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu In-
westycji Strategicznych.

Dotacje pozwolą na zrealizowanie 
na terenie województwa świętokrzy-
skiego blisko 70 zadań, m.in.: odbu-
dowę i modernizacje dróg gminnych 
i powiatowych, zakupy autobusów 
i samochodów strażackich, budowę 
oświetlenia ulicznego, inwestycje w in-
frastrukturę służby zdrowia, czy remont 
obiektów zabytkowych. 

W dniu 14 lipca br. w przekazaniu 
symbolicznych czeków w Świętokrzy-
skim Urzędzie Wojewódzkim, oprócz 
samorządowców, udział wzięli, m.in.: 
posłowie na Sejm: Anna Krupka, Agata 
Wojtyszek i Marek Kwitek oraz senato-
rowie: Krzysztof Słoń i Jarosław Rusiec-
ki, a także wicewojewoda świętokrzyski 
Rafał Nowak.

Symboliczny czek o wartości 3 mln 
430 tys. zł na dofinansowanie przebudo-
wy drogi powiatowej nr 0828T w miej-
scowościach Kurozwęki i Kotuszów, w 
imieniu władz powiatu staszowskiego, 
odebrał starosta Józef Żółciak, czek na 
kwotę 2 mln 040 tys. zł na rewitalizację 
dworu z przełomu XVIII i XIXwieku ro-
dziny Knothe w Ruszczy, odebrał bur-
mistrz miasta i gminy Połaniec Jacek 
Nowak, a czek o wartości 2 mln zł na za-

Dofinansowano inwestycje na terenach po byłych PGR

kup taboru niskoemisyjnego na potrze-
by transportu publicznego burmistrz 
miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć. 
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Przyznanie 
dofinansowania 

na realizację 
inwestycji 

na terenach 
po byłych 

Państwowych 
Gospodarstwach 

Rolnych, 
podsumowano 

także w 
Sandomierzu. 

W imieniu 
samorządowców 

podziękował 
starosta 

staszowski 
Józef Żółciak.

Przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, wręczający czeki i przedstawiciele samorządów – beneficjentów. 

W trakcie podpisywania umowy, od lewej: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Staszów Adam Lubera, prokurent Przedsiębiorstwa Drogowego Sp. z o.o. DYLMEX - INWESTYCJE Sp. k. Tomasz 

Dyl, główna księgowa ZDP Beata Kondek, starosta staszowski Józef Żółciak, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz i radny 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak.

Kolejna inwestycja na drogach powiatowych

W imieniu samorządowców podzię-
kował burmistrz Połańca Jacek Nowak, 
mówiąc m.in.: „To wszystko jest z ko-
rzyścią dla naszych samorządów ziemi 
świętokrzyskiej. Rząd dostrzegł nasze 
potrzeby. Dziękujemy za te środki i 
wsparcie dla naszych małych ojczyzn”. 
Bezzwrotne dofinansowanie wynosi 
maksymalnie 98% kosztów inwestycji, 
pozostałe 2 procent pokryją samorządy 
z własnego budżetu.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski

W dniu 11 sierpnia br. w Starostwie 
Powiatowym w Staszowie podpisano 
umowę na realizację inwestycji pn.: 
„Przebudowa odcinka drogi powiato-
wej nr 0835T Grzybów – Wymysłów od 
km 8+795 do km 9+790”.

Zakres robót obejmuje 
przebudowę drogi na od-
cinku o długości 995 m i 
szerokości jezdni 5,50 m, w 
tym: koryta wykonywane 
mechanicznie o gł. 30 cm, 
warstwa odcinająca z pia-
skowca naturalnego o gr. 15 
cm, warstwa dolna podbu-
dowy z kruszyw łamanych 
o gr. po zagęszczeniu 20 cm, 
warstwa górna podbudo-
wy z kruszyw łamanych o 
gr. po zagęszczeniu 10 cm, 

nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (war-
stwa wiążąca), nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych asfaltowych o 
gr. 4 cm (warstwa ścieralna), uzupełnie-
nie poboczy materiałem kamiennym o 
szer. 0,75 m, renowacja rowu.

Zadanie to jest wspólnym przedsię-
wzięciem publicznym w ramach wspo-
magania przez Lasy Państwowe admi-
nistracji publicznej. Całkowita wartość 

realizacji zadania to 897 tys. 388 zł, w 
tym udział środków z funduszu leśnego 
w wysokości 680 tys. 900 zł.

Wykonawcą robót budowlanych 
jest Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z 
o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k. w 
Staszowie. Termin realizacji upływa z 
dniem wykonania zadania, tj. 14 paź-
dziernika 2022 roku.

Tekst: Agnieszka Gajda
Foto: Aleksandra Konefał
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W dniu 7 września br. w powiecie 
staszowskim odebrano zakończone 
dwa zadania drogowe: przebudowa-
ny odcinek drogi  nr 0837T Rytwia-
ny-Szczeka o długości 1 640 m oraz 
nowe przejście dla pieszych na drodze 
powiatowej nr 0791T w Bukowej.

W odbiorze inwestycji uczestniczyli, 
m.in. wojewoda świętokrzyski Zbigniew 
Koniusz, przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, 
starosta staszowski Józef Żółciak, radny 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskie-
go Paweł Krakowiak, przewodniczący 
Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Raj-
ca, wicestarosta Leszek Guzal,  członek 
Zarządu Powiatu w Staszowie Zbigniew 
Wiącek, burmistrz miasta i gminy Osiek 
Rafał Łysiak oraz dyrektor Zarządu Dróg 

Odebranie przejścia dla pieszych w Bukowej rozpoczął starosta staszowski Józef Żółciak, dziękując 
wojewodzie świętokrzyskiemu Zbigniewowi Koniuszowi za dofinansowanie inwestycji z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podziękował za realizację tego 
typu inwestycji na terenach wiejskich.

Za współpracę z władzami powiatu staszowskiego przy realizacji inwestycji 
drogowych podziękował burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, z lewej: 

Marian Sagan - reprezentujący wykonawcę zadania firmę DROG-KOP.

Przejście dla pieszych w Bukowej poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Dwie inwestycje drogowe zakończone

Powiatowych w Staszowie Mirosław Ber-
nyś. Obecni byli również wykonawcy za-
dań: Piotr Sagan z firmy DROG-KOP oraz 
Wojciech i Rafał Szyszkowscy z Przedsię-
biorstwa Robót Drogowych Staszów.

Rozpoczęto od odbioru przejścia dla 
pieszych w Bukowej, gdzie zakres inwe-
stycji obejmował: budowę obustron-
nego chodnika, wykonanie nowej na-
wierzchni z betonu asfaltowego, wyko-
nanie oznakowania poziomego w tech-
nologii grubowarstwowej, wykonanie 
progów akustycznych oraz oznakowania 
pionowego aktywnego w postaci znaku 
D-6 ,,Przejście dla pieszych - kroczący 
ludzik” wraz z kompletnym oznakowa-
niem pionowym.

Wykonawcą robót była firma DROG-
-KOP Piotr Sagan z Połańca. Wartość in-
westycji wyniosła 198 tys. 832 zł z czego 
80% środków pochodziło z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostałe 
koszty pokryto z budżetów: powiatu 
staszowskiego i gminy Osiek. 

Dodatkowo w obrębie przejścia zo-
stał wydłużony chodnik oraz wykonano 
nową nawierzchnię z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych na długości 75 m. 

Zadanie było wspólnym przedsięwzię-
ciem powiatu staszowskiego oraz gminy 
Osiek. Wartość tych robót wyniosła 62 
tys. 551 zł.  

Drugim odebranym zadaniem była 
przebudowa odcinka drogi powiatowej 
nr 0837T Rytwiany-Szczeka o długości 
1 640 m.  Inwestycja obejmowała po-
szerzenie jezdni do szer. 5,5 m, jak rów-

nież wykonanie pobocza asfaltowego o 
szer. 1,5 m oddzielonego od jezdni linią 
krawędziową. Zostało także wymienio-
ne oznakowanie pionowe. W obrębie 
rytwiańskiego klasztoru wykonano 
przejście dla pieszych z oznakowaniem 
aktywnym. Po lewej stronie jezdni został 
utwardzony pas postojowy, natomiast 
odwodnienie drogi zapewnią wykonane 
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W czasie odbioru przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 0837T 
w Rytwianach, przemawia wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Długość przebudowanego odcinka wynosi 1 640 m.

spadki podłużne i poprzeczne z odpro-
wadzeniem wody do istniejących rowów. 
Na całym odcinku drogi wykonano także 
kanał technologiczny wraz ze studzien-
kami. Zjazdy na sąsiednie działki zostały 

uzupełnione materiałem kamiennym. 
Całość zadania o łącznej wartości 1 mln 
811 tys. 977 zł zostało dofinansowane 
w 80% z Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg, a pozostałe koszty pokryto z 

budżetu powiatu staszowskiego. Wyko-
nawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

Tekst: Natalia Mazur
Foto: Jan Mazanka

Wartość inwestycji w Zrębinie wyniosła 105 tys. 674 zł.

Koszt przebudowy przejścia w Jurkowicach wyniósł 95 tys. 900 zł.

W czasie odbioru przejścia w Ruszczy, od lewej: Marian Sagan - przedstawiciel wykonawcy firmy DROG-KOP 
Piotr Sagan z Połańca, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, dyrektor Zarządu 

Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, wicestarosta staszowski Leszek Guzal  
i burmistrz Połańca Jacek Nowak.

W dniu 17 sierpnia br. odebra

O kolejne trzy przejścia dla pieszych więcej
-

no trzy zadania o wspólnej nazwie 
,,Przebudowa przejść dla pieszych w 
ciągu dróg powiatowych”. Inwesty-
cje wykonano w: Jurkowicach - na 
drodze powiatowej nr 0786T, Zrębi-
nie - na drodze powiatowej nr 0105T 
i w Ruszczy - na drodze powiatowej 
nr 0822T.

Zakres robót na wszystkich trzech 
przejściach obejmował: wykonanie 
przebudowy chodnika na dojściach 
do przejścia, wykonanie oznakowania 
poziomego w technologii grubowar-
stwowej wraz z wykonaniem progów 
akustycznych, wykonanie oznakowania 
pionowego aktywnego w postaci zna-
ku D-6 ,,Przejście dla pieszych - kroczą-
cy ludzik” oraz montaż dwóch lamp o 
zasilaniu hybrydowym (solar + turbina 
wiatrowa) z czujnikiem zmierzchu.

Dodatkowo: na przejściu w Jur-
kowicach wykonano progi wyspowe 
niezależnie na każdym pasie ruchu, na 
przejściu w Zrębinie wymieniono na-
wierzchnię z betonu asfaltowego na 
całej szerokości jezdni, a przy przejściu 
w Ruszczy umocniono rów elementami 
prefabrykowanymi i zamontowano ba-
rierki ochronne U-12a.

Wykonawcą przejścia w Jurkowi-
cach była firma DB BUDOWNICTWO 
Sp. z o.o. z Rytwian, a przejść w Zrębi-
nie i Ruszczy DROG-KOP Piotr Sagan z 
Połańca. Wartość zrealizowanych inwe-
stycji wyniosła łącznie 317 tys. 883 zł, z 
czego 64% dofinansowano ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 
a pozostałe  koszty z budżetu powiatu 
staszowskiego oraz budżetów gmin, na 
terenie których zadania zostały zreali-
zowane.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Wybudowane przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0033T Potok - Grabki Duże 
w miejscowości Brzeziny. 

Przebudowane przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1035T ul. 11 Listopada w Staszowie 
w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową nr 1034T ul. Langiewicza w Staszowie.

W czasie odbioru przejścia w Staszowie. 

Wybudowane przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka - Niekrasów 
w miejscowości Niekrasów.

Po oddaniu inwestycji w Niekrasowie. Wartość zadania: 151 tys. 516 zł.

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

W dniu 12 sierpnia br. oddano
5 przejść dla pieszych w miejscowo-
ściach: Niekrasów, Brzeziny i Staszów
(3 przejścia). Ww. zadania, o łącznej war-
tości 747 tys. 416 zł, zostały objęte dofi-
nansowaniem z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w wysokości od 63% do 
73% kosztów kwalifikowanych. Pozo-
stałe koszty pokryto z budżetu powiatu 
staszowskiego oraz budżetów gmin.

1. „Budowa przejścia dla pieszych w 
ciągu drogi powiatowej nr 0813T Wi-
śniówka - Niekrasów w miejscowości Nie-
krasów”. Wykonawcą robót był DROG-KOP 
Piotr Sagan z Połańca. Wartość inwestycji: 
151 tys. 516 zł.

2. „Budowa  przejścia dla pieszych w 
ciągu drogi powiatowej nr 0033T Potok 
- Grabki Duże w miejscowości Brzeziny”. 
Wykonawcą robót był DB BUDOWNIC-
TWO Sp. z o.o. z Rytwian. Wartość inwesty-
cji: 215 tys. 900 zł. 

3. „Przebudowa trzech przejść dla pie-
szych w ciągu drogi powiatowej nr 1035T 
ul. 11 Listopada w Staszowie w obszarze 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1034T 
ul. Langiewicza w Staszowie”. Wykonawcą 
robót był DB BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z 
Rytwian. Wartość inwestycji: 380 tys. zł. 

Zakres robót obejmował, m.in.: bu-
dowę chodników, wykonanie nowej na-
wierzchni z betonu asfaltowego, wyko-
nanie oznakowania poziomego w tech-
nologii grubowarstwowej na przejściu 
dla pieszych wraz z wykonaniem progów 
akustycznych, wykonanie oznakowania 
pionowego aktywnego w postaci znaku 
D-6 „przejście dla pieszych - kroczący lu-
dzik” wraz z pozostałym oznakowaniem, 
montaż barierek ochronnych U-12a. Do-
datkowo przy przejściu na ul. 11 Listopada 
w Staszowie, dokonano wymiany kostki 
brukowej na wyniesionym skrzyżowa-
niu oraz zmontowano ceramiczne płytki 
ostrzegawcze i kierunkowe przeznaczone
dla osób niewidomych.  

Tekst: Agnieszka Gajda
Foto: Lucjan Piotrowski
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W dniu 18 lipca br. w miejscowo-
ściach: Sichów Duży, Łubnice, Oleśnica 
(2 przejścia), Bogoria i Kotuszów prze-
kazano do użytku 6 przejść, z czego 
3 zostały przebudowane, a kolejne 3 
wybudowane od nowa. Łączna wartość 
tych inwestycji wyniosła 805 tys. 509 zł. 
Ww. zadania zostały objęte dofinanso-
waniem ze środków Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg w wysokości od 
62% do 80% kosztów kwalifikowanych 
zadania, a pozostałe  koszty solidarnie 
z budżetu powiatu staszowskiego oraz 
budżetów gmin, na terenie których zo-
stały zrealizowane zadania.

Przekazanie sześciu zakończonych in-
westycji dotyczyło: 

1. „Przebudowy przejścia dla pieszych 
w ciągu drogi powiatowej nr 0835T w
miejscowości Sichów Duży. Wartość inwe-

Przebudowane przejście dla pieszych w Sichowie Dużym.

Przebudowane przejście dla pieszych w Łubnicach w ciągu drogi powiatowej 
nr 0825T.

Przejście dla pieszych w Kotuszowie w ciągu drogi powiatowej  nr 0035T 
w obrębie skrzyżowania.

Nowo wybudowane przejście dla pieszych w Oleśnicy 
w ciągu drogi powiatowej nr 0115T.

Do użytku oddano 6 przejść dla pieszych

stycji wyniosła 110 tys. zł. 
2. „Przebudowy przejścia dla pieszych 

w ciągu drogi powiatowej nr 0825T w 
miejscowości Łubnice”. Wartość inwestycji 
wyniosła 89 tys. 900 zł. 

3. „Przebudowy przejścia dla pieszych 
w ciągu drogi powiatowej nr 0105T w 
miejscowości Oleśnica”. Wartość inwestycji 
wyniosła 89 tys. 900 zł. 

4. „Budowy przejścia dla pieszych w 
ciągu drogi powiatowej nr 0115T w miej-
scowości Oleśnica”. Wartość inwestycji wy-
niosła 100 tys. 900 zł. 

5. „Budowy  przejścia dla pieszych w 
ciągu drogi powiatowej  nr 0035T w ob-
rębie skrzyżowania w miejscowości Kotu-

szów”. Wartość inwe-
stycji wyniosła 196 
tys. 627 zł.

6. „Budowy przej-
ścia dla pieszych w 
ciągu drogi powiatowej nr 0781T w miej-
scowości Bogoria”. Wartość inwestycji wy-
niosła 218 tys. 182 zł. 

Zakres robót przeważnie obejmował: 
• wykonanie dodatkowych chodników, • 
wykonanie nowej warstwy ścieralnej z be-
tonu asfaltowego na całej szerokości jezd-
ni, • wykonanie oznakowania poziomego 
P-10 „Przejście dla pieszych” w technologii 
grubowarstwowej wraz z wykonaniem pro-
gów akustycznych oraz znaków pionowych 

Nowe przejście w Bogorii umożliwi bezpieczne przekroczenie drogi 
korzystających z zalewu. Po dokonaniu odbioru zadania, od lewej: dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych Mirosław Bernyś, główny specjalista w ZDP 
Agnieszka Gajda, starosta staszowski Józef Żółciak, prezes PRD Staszów  

Wojciech Szyszkowski, zastępca wójta gminy Bogoria Lidia Zamiela, radna 
powiatu staszowskiego Anna Niziałek, przewodnicząca Rady Gminy Bogoria 

Jolanta Wyrzykowska i wicestarosta Leszek Guzal. 

aktywnych w postaci znaku D-6 „Przej-
ście dla pieszych - kroczący ludzik” wraz z 
kompletnym oznakowaniem pionowym, • 
wykonanie oznakowania pionowego w po-
staci znaków ostrzegawczych  A-11a „Próg 
zwalniający” • montaż dwóch lamp o zasila-
niu hybrydowym (solar + turbina wiatrowa) 
z zamontowanym czujnikiem zmierzchu.

Tekst: Agnieszka Gajda
Foto: Paulina Majczak

Łącznie w roku bieżącym, w dniach od 22 kwietnia do 9 września, na 
terenie powiatu staszowskiego oddano do użytku 15 wybudowanych 
lub przebudowanych przejść dla pieszych o łącznej wartości 2 mln 261 
tys. 580 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg wyniosło 1 mln 588 tys. 536 zł, co stanowi 70% całości kosztów.  
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Kadeci z LO w Staszowie wyróżnieni 
na MSPO w Kielcach

Międzynarodowy Salon Przemysłu 
Obronnego, jaki odbył się w Kielcach 
w dniach 6 - 9 września br., przycią-
gnął kilka tysięcy osób zaintereso-
wanych najnowszymi osiągnięciami 
przemysłu zbrojeniowego Polski  i kil-
kudziesięciu państw z całego świata. 
Miejsce, które od 30 lat słynie z nowa-
torskiego podejścia do spraw związa-
nych z obronnością, również w tym 
roku stało się centrum wojskowości w 
Europie Środkowowschodniej.  

Podczas targów, w ramach programu 
mającego na celu krzewienie postaw 
patriotycznych wśród młodzieży, wi-
cepremier, minister obrony narodowej 
Mariusz Błaszczak, inaugurując nowy rok 
szkolny, spotkał się z uczniami klas mun-
durowych. Wśród zaproszonych na spo-
tkanie znaleźli się kadeci z Liceum Ogól-
nokształcącego im. ks. kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Staszowie. Jak podkreślają 

uczniowie, było to dla nich ogromne 
wyróżnienie i przeżycie, które dodało im 
motywacji do codziennej pracy i nauki 
dla Ojczyzny. Minister Mariusz Błaszczak 
nagrodził kadetów, którzy wyróżnili  się 
podczas nauki w Oddziałach Przygoto-
wania Wojskowego, wśród nich znalazło 
się dwoje uczniów ze staszowskiego LO: 
Natalia Szydłowska i Bartłomiej Skrzy-
pek.

Podczas salonu obronnego, zwiedza-
jący, żołnierze oraz kadeci mogli m.in. 
przetestować wirtualną strzelnicę, która 
na co dzień służy uczniom klas mundu-
rowych ze Staszowa. Różnorodność za-
stosowanych w niej rozwiązań budziła 
duże zainteresowanie. Tego typu strzel-
nica daje duże możliwości propagowa-
nia strzelectwa wśród młodzieży i stawia 
Liceum Ogólnokształcące ze Staszowa 
w czołówce szkół ponadpodstawowych 
nie tylko w województwie, ale też w kra-
ju. 

„Podjęliście dobrą decyzję dotyczącą 
łączenia edukacji z możliwością nabycia 

Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wita się z kadetami klas wojskowych, z lewej: 
szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Mirosław Bryś, z tyłu kadeci LO w Staszowie.

Kadeci: Natalia Szydłowska i Bartosz Skrzypek zostali wyróżnieni ryngrafami ministra 
obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

W czasie strzelania na wirtualnej strzelnicy staszowskiego LO, 
z lewej: szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji 

płk Mirosław Bryś.

Takie ryngrafy otrzymało dwoje kadetów LO w Staszowie.

umiejętności potrzebnych przy 
obronie ojczyzny”, te słowa mi-
nistra Mariusza Błaszczaka pod-
kreślają, że nauka w Oddziałach 
Przygotowania Wojskowego 
jest zaszczytna i pełna odpowie-
dzialności za losy Polski. Kadeci 
nie tylko muszą przygotować 
się do egzaminu dojrzałości, ale 
także zdać test z miłości do Oj-
czyzny. Świadomość zagrożeń, 
które mogą dotknąć nasz kraj, 
wymusza nie tylko zdobywanie 
wiedzy z przedmiotów typo-
wo szkolnych, jak i z dziedzin 
związanych  z wojskowością. 
Liceum Ogólnokształcące im. 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Staszowie, misję kształtowa-
nia nowoczesnego patriotyzmu 
wypełnia z zaangażowaniem i 
sukcesami, gdyż to właśnie „dzi-
siejsi” kadeci, „jutro” zostaną żoł-
nierzami. 

kadet Natalia Szydłowska
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Staszowskie LO na Targach w Kielcach

Ukraina prezentuje m.in. wraki rosyjskich czołgów. Tureckie BAYRAKTARY skuteczne w wojnie na Ukrainie. 

Na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, m.in.: starosta staszowski Józef 
Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal oraz dyr. LO w Staszowie Łukasz Bartłomiejczuk i zastępca dyrektora 

Aniceta Wójcik z uczniami.

Od lewej: wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, ambasador 
Ukrainy w Polsce Wasyl Zvarych i wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

Tegoroczny Międzynarodowy Sa-
lon Przemysłu Obronnego w Kielcach, 
to nie tylko kompleksowa prezentacja 
sprzętu wojskowego, ale także biz-
nesowe spotkania i umowy zawiera-
ne pomiędzy producentami sektora 
obronnego z różnych kontynentów. 
Trzecia wystawa Europy, po targach w 
Paryżu i Londynie, trwać będzie do 9 
września 2022 roku. Partnerem stra-
tegicznym Salonu jest Polska Grupa 
Zbrojeniowa.

O t w i e r a -
jąc tegorocz-
ny salon, mi-
nister obrony 
n a r o d o w e j 
M a r i u s z 
B ł a s z c z a k 
p o w i e d z i a ł , 
m.in.: ,,Za-
cznę od tego, 
że MSPO w 
Kielcach to 
silna marka. 
Silna polska 
marka. To już 
29. edycja 
salonu. To 
zawsze, było 

jest i będzie bardzo ważne wydarzenie 
dla przemysłu obronnego (…) Moim 
zadaniem, jako ministra jest wykre-
owanie warunków do tego, żeby służ-
ba wojskowa odbywała się w jak naj-
lepszych warunkach, żeby żołnierze 
dysponowali jak najlepszym sprzętem 
i temu służy MSPO”. 

Na stoiskach polskich i światowych 
liderów branży obronnej prezentowano, 
m.in.: sprzęt wojsk pancernych i zmecha-
nizowanych, zestawy artyleryjskie i ra-
kietowe, śmigłowce bojowe, bezzałogo-
we statki powietrzne, uzbrojenie i sprzęt 
sił powietrznych oraz marynarki wojen-
nej. Nie zabrakło także firm oferujących 
sprzęt i wyposażenie zabezpieczenia 
logistycznego, obejmującego systemy 

transportowe, medyczne, ma-
teriałowe i techniczne.

Swoje stoisko miało rów-
nież staszowskie Liceum 
Ogólnokształcące, na któ-
rym prezentowano wirtualną 
strzelnicę, otwartą w szkole 
w grudniu 2021 roku.  Mini-
sterstwo Obrony Narodowej 
dofinansowało urządzenie 
strzelnicy kwotą 110 tys. 600 
zł. Wkład własny powiatu 
staszowskiego wyniósł 29 tys. 
400 zł. Firma „Tebbex 2” do-
starczyła wyposażenie: moduł 
projekcyjno-edukacyjny, urzą-
dzenie sterownicze, nagło-
śnienie, zasilenie oraz akce-
soria. Strzelnica wyposażona 
jest w broń laserową, posia-
dającą stosowne certyfikaty 
bezpieczeństwa. Zgodnie z 
założeniami projektu wirtual-
na strzelnica służy rozwojowi 
sportu strzeleckiego, szcze-
gólnie wśród uczniów z klas 
mundurowych LO. 

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Marek Morawski
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W czasie podpisywania umowy, od lewej: wicestarosta Leszek Guzal,  inspektor Radosław Chynek, starosta 
staszowski Józef Żółciak, burmistrz Staszowa dr Leszek Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa Kondek i skarbnik 

powiatu Jolanta Piotrowska. 

Umowę w sprawie dofinansowania zakupu mikrobusa podpisali, od lewej: 
wicestarosta Leszek Guzal, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na 

Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Staszowie Halina 
Łabuda, starosta staszowski Józef Żółciak, sekretarz stowarzyszenia Cecylia 

Majka oraz główna księgowa Magdalena Maj.

Umowę w sprawie dofinansowania montażu instalacji fotowoltaicznej podpisali, od 
lewej: skarbnik miasta i gminy Małgorzata Żugaj burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek 

Nowak, starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal.

Likwidacja barier transportowych

PFRON dofinansuje dwa zadania

W Starostwie Powiatowym 
w Staszowie, w dniu 26 września br., 
podpisano umowę na realizację pro-
jektu pod nazwą „Wyrównywanie szans 
w dostępie do edukacji i rehabilitacji 
społecznej dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej poprzez likwidację barier 
transportowych w związku z dowozem 
osób niepełnosprawnych  do placó-
wek  rehabilitacyjnych znajdujących się 
poza terenem Miasta i Gminy Staszów”. 

Umowę podpisali starosta staszowski 
Józef Żółciak, wicestarosta staszowski Le-
szek Guzal, skarbnik Jolanta Piotrowska 
oraz burmistrz Staszowa dr Leszek Kopeć 
i zastępca burmistrza dr Ewa Kondek. Pro-
jekt zostanie dofinansowany w ramach 
środków PFRON w ramach Obszaru D „Pro-
gramu wyrównywania różnic między re-
gionami III”. Kwota dofinansowania stano-
wiąca do 85% sumy poniesionych kosztów 
projektu wynosi 281 tys. 657 zł. Zakupiony 
autobus musi spełniać warunki technicz-
ne: autobus - 20 miejscowy, fabrycznie 
nowy, przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Zakres przystosowa-
nia pojazdu dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych:  uchwyt ułatwiający wsiadanie 
zamontowany  przy drzwiach wejścio-

wych, obniżenie stopnia wejściowego, 
dwa stanowiska na wózki inwalidzkie (po 
zdemontowaniu 7 tylnych miejsc pasażer-
skich, pasy do mocowania wózków inwa-
lidzkich, pasy biodrowe zabezpieczające 

osoby niepełnosprawne na wózkach in-
walidzkich, platforma najazdowa dla wóz-
ków inwalidzkich, oznakowanie pojazdu 
z przodu i z tyłu symbolem inwalidzi.

Tekst i foto: Paulina Majczak

W dniu 22 sierpnia br., w Starostwie 
Powiatowym w Staszowie, podpisano 
2 umowy w sprawie dofinansowania 
projektów w ramach Obszarów D oraz 
F „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III”. 

W ramach podpisanych umów po-
wiat staszowski dofinansuje ze środków 
PFRON dwa zadania:

1. „Zmniejszenie barier transporto-
wych na rzecz uczestników Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Kurozwękach poprzez zakup mikrobusa 
9- osobowego dostosowanego do prze-
wozu osób niepełnosprawnych”, dofinan-
sowanie wynosi 120 tys. zł.

2. „Zakup i montaż instalacji fotowol-
taicznej na budynku Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Połańcu”, dofinansowanie 
wynosi 118 tys. 80 zł.

Umowy podpisali starosta staszow-
ski Józef Żółciak i wicestarosta Leszek 
Guzal, a ze strony beneficjentów: prze-
wodnicząca Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Staszowie Halina 

Łabuda, sekretarz stowarzyszenia Cecy-
lia Majka i główna księgowa Magdalena 
Maj oraz burmistrz miasta i gminy Poła-
niec Jacek Nowak i skarbnik Małgorzata 
Żugaj. 

Celem „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” jest przede 
wszystkim stworzenie dla osób z niepeł-
nosprawnościami warunków do uczest-
nictwa w działaniach szkoleniowych i 
integracyjnych, a także dostosowanie 
środków transportu do obsługi i przewo-
żenia osób niepełnosprawnych

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Podczas podpisania umowy, od lewej: Radosław Chynek - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego, Krystyna Semrau – członkini Zarządu Powiatu Staszowskiego, Józef Żółciak – 

starosta staszowski, Jolanta Piotrowicz - skarbnik powiatu, Mirosława Szewczyk - skarbnik gminy Rytwiany 
i wójt Grzegorz Forkasiewicz.  

Spotkanie odbyło się w sali posiedzeń starostwa staszowskiego.

Podpisano umowę

W dniu 13 września br. w starostwie Wspieramy rodziny zastępczestaszowskim odbyło się spotkanie 
przedstawicieli rodzin zastępczych z 
psychologiem. Głównym celem inicja-
tywy było podniesienie kompetencji 
rodzicielskich i wzmocnienie więzi 
emocjonalnych z dzieckiem umieszczo-
nym w pieczy zastępczej.

Wszystkich przybyłych powitała dyrek-
tor Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Staszowie Anna Ogórek, w tym: 
wicestarostę Leszka Guzala oraz panią 
Izabelę Szczypior, psychologa prowadzą-
cego zajęcia. Wicestarosta Leszek Guzal, 
podziękował za zaproszenie oraz zwrócił 

uwagę na aktualne problemy, z którymi 
spotyka się młodzież szkolna. Podkreślił 
konieczność wspierania zarówno dzieci i 
młodzieży, jak i rodziców zastępczych w 
rozwiązywaniu trudnych problemów wy-
chowawczych. Następnie dyr. Anna Ogó-
rek przedstawiła tematykę szkolenia na 
które złożyły się poszczególne punkty: 

1. trening umiejętności związanych z 
uważnością oraz wykorzystanie uważno-
ści do radzenia sobie ze stresem, 

2. trening umiejętności związanych ze 

skutecznością interpersonalną. Budowa-
nie relacji z dzieckiem, skuteczna komuni-
kacja.

3. trening emocji związanych z regu-
lacją emocji, sposoby na opanowanie sil-
nych i trudnych emocji,  

Po spotkaniu, rodzice zastępczy mieli 
możliwość indywidualnych konsultacji z 
psychologiem w sprawach dotyczących 
problemów w relacjach z dziećmi. 

Tekst i foto: Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Staszowie

W dniu 12 sierpnia br. w Staro-
stwie Powiatowym w Staszowie pod-
pisano umowę pomiędzy Powiatem 
Staszowskim oraz Gminą Rytwiany 
w sprawie dofinansowania projektu 
w ramach Obszaru B pn. „Program 
wyrównywania różnic między regio-
nami III”.

Przedmiotem umowy jest dofinan-
sowanie przez powiat staszowski, ze 
środków PFRON, projektu pod nazwą: 
„Zwiększenie dostępności budyn-
ku Urzędu Gminy Rytwiany dla osób 
niepełnosprawnych poprzez budo-
wę podjazdu”. Kwota dofinansowania 
wynosi 14 tys. 230 zł, co stanowi 35% 
poniesionych kosztów projektu. Plano-
wany termin zakończenia realizacji za-
dania upływa z dniem 12 lutego 2023 
roku.

Tekst i foto: Ewelina Walczak
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Rok szkolny rozpoczęty

Główną księgową Martę Pyrek żegnają: starosta staszowski Józef Żółciak, 
skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska i sekretarz powiatu Jan Sikora.

Grawerton Małgorzacie Samborskiej wręczyli: starosta 
staszowski Jóżef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal.

Życzenia owocnej pracy pedagogom 
oraz sukcesów w przyswajaniu 

wiedzy wszystkim uczniom złożył 
starosta staszowski Józef Żółciak.

Przemawia dyrektor LO w Staszowie Łukasz 
Bartłomiejczuk.W czasie rozpoczęcia roku szkolnego w staszowskim LO.

Małgorzata Samborska przeszła na emeryturę po 35 latach pracy.

Kwiaty od koleżanek i kolegów, uznanie od sekretarza.

W ostatnich tygodniach z powodu Dwie Koleżanki na emeryturzeprzejścia na emeryturę pracę w staro-
stwie staszowskim zakończyły: głów-
na księgowa Marta Pyrek oraz inspek-
tor w Wydziale Geodezji i Ewidencji 
Gruntów Małgorzata Samborska.

Pani Marta pracowała w starostwie 
od powołania powiatu w 1999 roku, 
wcześniej przez 19 lat była księgową 

w PSS ,,Społem”. Pani Małgorzata 30 lat 
swojego zawodowego życia spędziła 
w Urzędzie Gminy Szydłów,  w Święto-
krzyskim Urzędzie Wojewódzkim oraz 
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w 
Szydłowie. W starostwie staszowskim 

pracowała przez ostatnie 5 lat. 
Drogie Panie, życzymy Wam dużo 

zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym, realizacji planów i zamierzeń, 
a także pociechy z najbliższych.

Koledzy i koleżanki

1 września rozpoczęto naukę w 
czterech szkołach ponadpodstawo-
wych dla których organem prowa-
dzącym jest powiat staszowski.

W Liceum Ogólnokształcącym w 
Staszowie, w Zespole Szkół i w Zespo-
le Szkół Ekonomicznych, a także w Ze-
spole Szkół w Połańcu, w roku szkolnym 

2022/2023 uczyć się będzie ponad 2500 
uczniów w 101 oddziałach, w  tym oko-
ło 800 uczniów klas pierwszych w 28 
oddziałach. 

Początek bieżącego roku szkolnego, 
to również dwie zmiany na stanowi-

skach dyrektorów, kierowanie Liceum 
Ogólnokształcącym w Staszowie roz-
począł dyr. Łukasz Bartłomiejczuk, a w 
Zespole Szkół w Staszowie nowym dy-
rektorem został Jerzy Jabczuga.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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W dniu 25 sierpnia br. w staro-
stwie staszowskim wręczono akty po-
wołania na dyrektorów trzech szkół 
ponadpodstawowych prowadzonych 
przez powiat staszowski.

Akty wręczyli: starosta staszowski Jó-
zef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal, 
a odebrali: Jan Ungeheuer – dyrektor 
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana 
Pawła II w Staszowie, Jerzy Jabczuga – 

Wręczono akty powołania

Wręczono stopnie awansu zawodowego

Po wręczeniu aktów: nowo powołani dyrektorzy, członkowie Zarządu Powiatu w Staszowie oraz pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Po wręczeniu awansów, od lewej: Marzena Krześ-Guzikowska z Wydziału Edukacji, Grzegorz Sołtysiak, Sylwia Rożek, Milena Kiliańska, 
Małgorzata Halota, starosta staszowski Józef Żółciak i naczelnik Grzegorz Wójcikowski. 

dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława 
Staszica w Staszowie i Łukasz Bartłomiej-
czuk – dyrektor Liceum Ogólnokształcą-
cego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Staszowie.

Ww. dyrektorów Zarząd Powiatu 
w Staszowie powołał do pełnienia tych 

funkcji w okresie od 1 września 2022 
roku do 31 sierpnia 2027 roku, na pod-
stawie konkursów, które odbyły się 
w dniach 25 maja i 21 czerwca br.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 
w starostwie staszowskim

W dniu 22 sierpnia br. odbyło się 
posiedzenie komisji egzaminacyjnej 
dla nauczycieli staszowskich szkół po-
nadpodstawowych, ubiegających się 
o nadanie stopnia awansu zawodowe-
go nauczyciela mianowanego.

Do egzami-
nu przystąpili:  
Małgorzata Ha-
lota - nauczyciel 
bibliotekarz w 
Liceum Ogólno-
kształcącym im. 
ks. kard. Stefana 
Wysz yńsk iego, 
Sylwia Rożek 
- nauczyciel ję-
zyka polskie-
go i nauczyciel 
bibliotekarz w 
Zespole Szkół 
Ekonomicznych 
im. Jana Pawła 
II, Milena Kiliań-
ska - nauczyciel 
języka polskiego 
w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Jana Pawła II i Grze-
gorz Sołtysiak - nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w Zespole Szkół im. Stani-
sława Staszica.

Ww. nauczyciele spełnili wszystkie 
wymagania dotyczące awansu, w związ-

ku z tym decyzją z dnia 25 sierpnia br., 
nadano im stopnie awansu zawodowe-
go nauczyciela mianowanego, które sta-
rosta staszowski Józef Żółciak wręczył w 
dniu 30 sierpnia br. Ceremonię zakoń-
czono złożeniem przez nauczycieli wy-
maganego ślubowania.

Tekst: Marzena Krześ-Guzikowska
Foto: Jan Mazanka
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Ekologiczny happening staszowskich licealistów

Staszowscy wolontariusze, wraz z policjantami z Komendy Powiatowej Policji ze Staszowa i nauczycielami 
przeszli ulicami miasta.

Cele projektu przedstawiły wolontariuszki 
ze staszowskiego liceum.

Realizacji ekopomysłu pogratulował wicestarosta 
Leszek Guzal.

Burmistrz dr Leszek Kopeć poprosił młodzież 
o poszanowanie czystości oraz porządku 

w przestrzeni publicznej.

Zaproszeni goście, od lewej: dyrektor ZS w Staszowie Jerzy Jabczuga, dyrektor staszowskiego ekonomika 
Jan Ungeheuer, dyrektor liceum Łukasz Bartłomiejczuk, burmistrz Staszowa dr Leszek Kopeć,

wicestarosta Leszek Guzal.

Wolontariusze z Liceum Ogólno-
kształcącego im. ks. kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Staszowie zorganizowa-
li w dniu 22 września br., happening w 
ramach realizacji projektu „Wspólnie 
działamy w staszowskim wolontaria-
cie”. 

Projekt dofinansowany jest przez 
Narodowy Instytut Wolności - CRSO ze 
środków Rządowego Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
na lata 2021-2030. Ekologiczny happe-
ning pod hasłem „I EKO i LOGICZNIE”, 
przeszedł ulicami Staszowa w kierun-
ku staszowskiego liceum, gdzie odbyła 
się druga część projektu: prezentacje 
wolontariuszy, prelekcje pracowników 
ZGOK w Rzędowie oraz konkurs wiedzy 
ekologicznej przedstawicieli szkolnych 
wolontariatów. W ramach happeningu 
uczniowie liceum zaprosili wszystkich 
uczestników do kina plenerowego i pro-
jekcję filmu „Lorax”.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Świętowano w Staszicówce
W wydarzeniu wziął udział wicestarosta Leszek Guzal, z lewej: prodziekan dr inż. Małgorzata Linek.

Dyrektor ZS Jerzy Jabczuga złożył wszystkim 
życzenia z okazji Dnia Budowlańca.

O kształceniu na Politechnice Świętokrzyskiej 
opowiedziała prodziekan dr inż. Małgorzata Linek.

Stoisko promocyjne „Alpol”.

Przy stoisku firmy ,,Makita”.

Uczniom technikum budowlanego pogratulował 
wicestarosta Leszek Guzal.

,,Dzień Budowlańca” obchodzony 
jest corocznie w dniu 25 września. W 
związku z tym w Zespole Szkół im. 
Stanisława Staszica w Staszowie od-
było się cykliczne wydarzenie dedy-
kowane właśnie uczniom technikum 
budownictwa. 

Dyrektor ZS w Staszowie Jerzy Jab-
czuga złożył wszystkim uczniom oraz 
przedstawicielom branży budowla-
nej życzenia i zaprosił do aktywnego 
uczestnictwa w zawodach pomiędzy 
oddziałami technikum budowlanego. 
O priorytetach kształcenia na Poli-
technice Świętokrzyskiej opowiedziała 
prodziekan dr inż. Małgorzata Linek, a 
wicestarosta staszowski Leszek Guzal 
pogratulował uczniom wyboru tego 
przyszłościowego kierunku kształce-
nia. W dalszej części spotkania prezen-
tacje firm przedstawili: Patryk Fajkis 
przedstawiciel firmy „Makita”, Patryk 
Straż i Adrian Kasprzyk z firmy „Blue 
Dolphin” oraz Wojciech Tatara z firmy 
„Alpol”. Uczniowie technikum budow-
lanego wzięli udział w zawodach: tor 
przeszkód, wbijanie gwoździ na czas, 
rzut piłeczką do betoniarki, szpachlo-
wanie, klejenie płytek oraz w konkur-
sie wiedzy budowlanej. Najlepszym 
uczniom wręczono medale oraz nagro-
dy rzeczowe.

Tekst i foto: Paulina Majczak



30 POWIAT STASZOWSKI - nr 88 - wrzesień 2022 r.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w 
Staszowie, po okresie pracy w tak 
zwanym trybie obiegowym, z pomo-
cą urządzeń elektronicznych, w dniu 
22 września 2022 roku spotkała się 
na kolejnym posiedzeniu w sali kon-
ferencyjnej starostwa powiatowego. 

W posiedzeniu uczestniczyli: wice-
starosta Leszek Guzal, członkowie Rady 
oraz pracownicy Powiatowego Urzędu 
Pracy w Staszowie. Spotkanie prowa-
dziła przewodnicząca Rady Anna Graj-
ko, wójt gminy Łubnice. Program posie-
dzenia obejmował informacje o sytuacji 
na rynku pracy i realizacji aktywnych 
form przeciwdziałania bezrobociu oraz 
opiniowanie spraw związanych z re-
alizacją zawieranych z pracodawcami 
umów. Wszystkie zagadnienia prezen-
tował dyrektor urzędu pracy. Według 
ogłoszonych na koniec lipca 2022 roku 
danych stopa bezrobocia w kraju wyno-
siła 4,9%. Najniższą stopę bezrobocia 
- 2,7% odnotowano w województwie 
wielkopolskim  a najwyższą - 7,6% w 
województwie warmińsko-mazurskim. 
W województwie świętokrzyskim stopa 
bezrobocia w tym samym czasie wy-
nosiła 6,5% i najniższa była w powiecie 
buskim – 2,7%, najwyższa w powiecie 
skarżyskim – 14,2% a w powiecie sta-
szowskim wynosiła 4,9% i była niższa 
niż przed rokiem o 1,5%. W końcu sierp-
nia 2022 roku w powiecie staszowskim 
zarejestrowano 1494 osoby bezrobotne 
i było to mniej niż przed miesiącem o 3 
osoby, mniej niż w końcu poprzednie-
go roku o 235 osób i mniej niż przed 
rokiem o 499 osób. Najmniej bezrobot-
nych zarejestrowanych było z miasta i 

gminy Oleśnica - 59 osób, a najwięcej z 
miasta i gminy Staszów - 544 osoby. 

Od początku 2022 roku do końca 
sierpnia rejestracji, jako bezrobotne, 
dokonały 1742 osoby. Pierwszej reje-
stracji, jako bezrobotne dokonało 306 
osób stanowiących 17,6% ogółu reje-
strujących się, a 1436 osób  (82,4%) re-
jestrowało się kolejny raz. W tym samym 
czasie wyłączono z ewidencji bezrobot-
nych 1977 osób. Wśród wyłączonych z 
ewidencji bezrobotnych były głównie 
osoby, które podjęły pracę i działalność 
gospodarczą – ponad 1200 osób, w 
tym między innymi podejmujące pracę 
w ramach dostępnych ofert pracy, ale 
także w ramach prac interwencyjnych, 
staży, refundacji kosztów tworzonych 
stanowisk dla osób bezrobotnych, środ-
ków na podjęcie działalności gospodar-
czej. Status osoby bezrobotnej utraciły 
także osoby, które między innymi nie 
potwierdziły swojej gotowości do pod-
jęcia pracy (311 osób), dobrowolnie zre-
zygnowały z posiadanego statusu (155 
osób) lub odmówiły przyjęcia propozy-
cji pracy (132 osoby). Do końca sierpnia 
na aktywne formy przeciwdziałania bez-
robociu w 2022 roku powiat staszowski 
otrzymał ponad 9,5 mln zł. Największe 
kwoty, zgodnie z potrzebami lokalnego 
rynku pracy, zaangażowane zostały w
organizowane staże – ponad 4,4mln zł, 
prace interwencyjne – ponad 2,6 mln zł, 
wspieranie podejmowanej przez bez-
robotnych działalności gospodarczej – 
prawie 1,0 mln zł, refundację kosztów 

Powiatowa Rada Rynku Pracy
wyposażenia stanowisk pracy – 550 tys. 
zł, bony na zasiedlenie – prawie 280 tys. 
zł. 

Podejmowana działalność gospo-
darcza obejmowała  głównie usługi 
fryzjerskie i kosmetyczne, konserwację 
i naprawę samochodów, wykonywanie 
instalacji elektrycznych oraz usługi bu-
dowlane. Stanowiska pracy z refunda-
cją kosztów tworzono głównie w bu-
downictwie i usługach. Finansowane 
były także szkolenia bezrobotnych oraz 
w ramach Krajowego Funduszu Szko-
leniowego, szkolenia pracowników i 
pracodawców, i dotyczą one głównie 
zawodów deficytowych na staszow-
skim rynku pracy. Najwięcej osób bez-
robotnych wnioskuje o finansowanie 
szkoleń z zakresu prawa jazdy, obsługi 
sprzętu budowlanego, informatyki, ob-
sługi maszyn i urządzeń. Pracodawcy i 
pracownicy poszerzają jeszcze powyż-
szy zakres potrzeb o szkolenia związa-
ne z ochroną zdrowia oraz usługami 
fryzjerskimi i kosmetycznymi, a także 
uprawnieniami spawalniczymi. Finan-
sowane są również studia podyplo-
mowe, głównie z zakresu pedagogiki 
specjalnej oraz zarządzania w ochro-
nie zdrowia. W końcowej części posie-
dzenia Powiatowa Rada Rynku Pracy 
w Staszowie wyraziła opinie w dwóch 
sprawach umorzenia zwrotu należno-
ści. Poinformowano także o kończącej 
się w październiku 2022 roku kadencji 
obecnej Rady.

Benedykt Kozieł 

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 22 września br. prowadziła jej przewodnicząca Anna Grajko – wójt gminy Łubnice.
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Krew darem bezcennym
Staszowscy krwiodawcy w czasie akcji w dniu 5 września br.

Grono krwiodawców powiększają nowi członkowie. 

Akcja oddawania krwi w dniu 5 września br., miała miejsce w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

W dniu 5 września br. w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy 
w Staszowie, miała miejsce kolejna 
akcja zbiorowego oddawania krwi. 
Zgłosiło się ponad 20 osób, w sumie 
pozyskano 9 litrów tego bezcenne-
go leku.

Krew w na-
szym organi-
zmie wykonu-
je wiele zadań, 
oprócz tlenu 
pr zenoszone 
są niezbęd-
ne składniki 
o d ż y w c z e , 
tworzy wiele 
ważnych sub-
stancji czy też 
wreszcie chro-
ni przed nie-
bezpiecznymi 
wirusami i 
bakteriami. Na 

stałe w naszych żyłach i tętnicach krą-
ży jej około 5 litrów. Stosowane w me-
dycynie tzw. preparaty krwiozastępcze 
są w stanie jedynie objętościowo wy-
równać ilość utraconej krwi np. w wy-
niku urazu, ale nie zastąpią jej funkcji. 
Krew człowiekowi może oddać tylko 
inny człowiek. Biorca może odzyskać 
zdrowie, a nawet życie, natomiast daw-
ca w wyniku przeprowadzonych badań 
upewni się, że jest zdrowy. 

I Ty możesz uratować komuś życie. 
Zgłoś się w jednym z niżej podanych 
terminów na miejsce akcji, gdzie bę-
dzie już czekała sympatyczna ekipa z 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
w Kielcach. A gdy oddasz 5, 10, 15 li-
trów krwi – kobiety i 6, 12, 18 litrów 
– mężczyźni, odwiedź biuro Oddzia-
łu Regionalnego PCK w Staszowie ul. 
Wschodnia 13, w celu otrzymania legi-
tymacji z tytułem Honorowego Dawcy 
Krwi. 

W związku z deficytem niektórych 
grup krwi, serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych do przybycia do 
w/w budynku z dowodem osobistym 
i po lekkim śniadaniu w godz. 9:00-
12:00, w terminach tegorocznych akcji: 
17 i 31 października, 14 i 28 listopada 
oraz 12 grudnia. Każdemu dawcy przy-
sługują bezpłatne badania lekarskie i 
laboratoryjne, posiłek regeneracyjny 
(8 czekolad), oznaczenie grupy krwi i 
dwa dni wolne od pracy lub nauki. Nie 
zwlekaj, pomóż innym i sobie.   

Tekst: Joanna Cheba
Foto: Jan Mazanka
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Dożynki gminy Bogoria odbyły się w Kiełczynie i rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Mikołaja 
Biskupa. Starostowie dożynek: Magdalena Mazur-Terlecka i Mateusz Pietrzyk wręczają chleb dożynkowy 

proboszczowi parafii księdzu Grzegorzowi Gawędzie.

Korowód dożynkowy po zakończeniu mszy świętej podąża na plac przy miejscowym przedszkolu.

Za najpiękniejsze wieńce przyznano nagrody główne oraz wyróżnienia za udział w konkursie.

Dożynkowa niedziela w powiecie staszowskim

Druga połowa sierpnia to tradycyj-
ny okres dziękowania za urodzaje, te 
zebrane z pól, jak i z sadów. W minio-
ną niedzielę 21 sierpnia, tradycyjne 
coroczne dożynki świętowano w czte-
rech gminach powiatu staszowskiego, 
tj: w Bogorii, Połańcu, Rytwianach i w 
Łubnicach.

Jak każdego roku, rozpoczynano od 
mszy świętej dziękczynnej za szczęśliwie 
zakończone zbiory, a tradycyjne bochny 
chleba starostowie dożynek przekazy-
wali w darze dla kościoła, zaś w czasie 
oficjalnych ceremonii gospodarzom 
gmin, wójtom i burmistrzom.

Gośćmi honorowymi dożynek byli 
zarówno posłowie na Sejm RP: minister 
Anna Krupka, Marek Kwitek i Michał Cie-
ślak, radny Sejmiku Województwa Paweł 
Krakowiak, jak i reprezentujący powiat 
staszowski: starosta Józef Żółciak i wice-
starosta Leszek Guzal.

W czasie dożynek, wcześniej powo-
łana komisja konkursowa oceniła i wy-
brała najpiękniejszy wieniec, który weź-
mie udział w konkursie powiatowym. 
W gminie Bogoria zwyciężył wieniec z 
sołectwa Moszyny, w Połańcu z sołectwa 
Tursko Małe Kolonia, w Rytwianach z 
sołectwa Ruda, a w gminie Łubnice z so-
łectwa Grabowa. Wszędzie dominowały 
stoiska Kół Gospodyń Wiejskich oraz Kół 
Łowieckich serwujących znakomite po-
trawy regionalne. W programie dożynek 
nie zabrakło występów kapel i zespołów 
ludowych, a także konkursów rolniczych 
oraz konkursów dla dzieci i młodzieży.

Tekst i foto: Jan Mazanka 
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Życzenia i podziękowania za trud pracy rolników gminy Bogoria przekazał starosta 
staszowski Józef Żółciak.

Na początku części oficjalnej dożynek w Połańcu burmistrz Jacek Nowak 
otrzymał od starostów dożynek: Urszuli Nowak i Grzegorza Golonki 

tradycyjny bochen dożynkowego chleba.
Podczas dożynek w gminie Rytwiany przemawia 

wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

 Starostowie dożynek: Magdalena Mazur-Terlecka i Mateusz Pietrzyk 
wręczają chleb dożynkowy wójtowi gminy Bogoria Marcinowi 

Adamczykowi.

Twórcy wieńców z gminy Łubnice z wręczającymi nagrody.
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Zaproszenie gości podczas otwarcia mistrzostw.

Zwycięzcom 16. Wędkarskich Mistrzostw 
Strażaków o Puchar Świętokrzyskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP, gratulacje składa st. 
bryg. Grzegorz Rajca, zastępca komendanta 

wojewódzkiego PSP w Kielcach.

Podczas rozpoczęcia zawodów przemawiał 
dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie 
Wojewódzkim Robert Sabat.

Sukcesów wszystkim drużynom życzył 
przewodniczący sejmiku województwa 

świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

W mistrzostwach wystartowało 59 drużyn.

XX Mistrzostwa Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie
W dniu 27 sierpnia br. na Zalewie 

Chańcza rozegrano ,,20. Mistrzostwa 
Województwa Świętokrzyskiego Grup 
Szybkiego Reagowania na Wodzie”. 

Zawody zostały zorganizowane przez 
Wojewodę Świętokrzyskiego Zbignie-
wa Koniusza we współpracy z Zarządem 
Wojewódzkim Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, Zarządem Sto-
warzyszenia Świętokrzyskiego Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
Świętokrzyskim Oddziałem Polskiego 
Czerwonego Krzyża oraz Świętokrzyskim 
Komendantem Wojewódzkim Państwo-
wej Straży Pożarnej w Kielcach. 

W zawodach wystartowało 59 drużyn 
z: Państwowej Straży Pożarnej, Ochotni-
czych Straży Pożarnych, Policji i Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
oraz Świętokrzyskiej Brygady Obrony Tery-
torialnej. Mistrzostwa rozpoczęto o godz. 
9:00, na początku omówiono zasady i wa-
runki bezpieczeństwa, po czym podobnie 
jak w latach ubiegłych wręczono puchary i 
nagrody dla zwycięzców Wędkarskich Mi-
strzostw Strażaków o Puchar Świętokrzy-
skiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, 
które rozegrano dzień wcześniej. 

Tegoroczne, ,,20. Mistrzostwa Woje-

wództwa Świętokrzyskiego Grup Szybkie-
go Reagowania na Wodzie” rozegrano w 6 
konkurencjach: • w wyścigu równoległym 
na łodziach • w wyścigu drużynowym na 

łodzi motorowej • w wyścigu łodzią wio-
słową na dystansie 100 m • w wyścigu na 
pontonie z pagajami • w reanimacji na fan-
tomie • w rzucie rzutką rękawową do celu. 

Klasyfikacja najlepszych 6 drużyn 
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Wszystkim uczestnikom pogratulował senator 
Krzysztof Słoń.

Rzut rzutką rękawową do celu.

Świętokrzyski komendant wojewódzki PSP w Kielcach nadbryg. Krzysztof 
Ciosek wręczył puchar zwycięskiej drużynie z KP PSP w Busku-Zdroju.

Mistrzostwa oficjalnie zakończył wojewoda 
świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

I miejsce zajęła drużyna z KP PSP Busko-Zdrój.

OSP Korytnica – najlepsza drużyna z terenu powiatu staszowskiego.

Drużyna KP PSP w Staszowie.
W wyścigu drużynowym na łodzi 

motorowej.

przedstawia się następująco:
I miejsce – Komenda Powiatowa PSP 

w Busku-Zdroju,, II miejsce - Jednostka Ra-
towniczo-Gaśnicza nr 1 PSP Kielce, III miej-
sce – Komenda Powiatowa PSP w Pińczo-
wie, IV miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna 
w Klimontowie, V miejsce – Jednostka 
Ratowniczo-Gaśnicza Końskie, VI miejsce – 
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu.

Wszystkie drużyny otrzymały nagrody 
oraz dyplomy uczestnictwa, które wręcza-
li: senator RP Krzysztof Słoń, wojewoda 
świętokrzyski Zbigniew Koniusz, święto-
krzyski komendant wojewódzki Państwo-
wej Straży Pożarnej w Kielcach nadbryg. 

Krzysztof Ciosek, komendant wojewódzki 
policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Ka-
leta oraz dowódca 10 Świętokrzyskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej płk Piotr Hałys.

Wicestarosta Leszek Guzal wręczył do-

datkowy puchar dla najlepszej drużyny z 
terenu powiatu staszowskiego, którą re-
prezentowali druhowie z Korytnicy zajmu-
jąc 10 miejsce.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Z zawodów wojewódzkich OSP
Druh Grzegorz Kwietniewski składa meldunek  o gotowości do rozpoczęcia zawodów prezesowi Zarządu 

Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druhowi Mirosławowi Pawlakowi.

Sportowej rywalizacji życzył starosta staszowski 
Józef Żółciak.

Drużyny reprezentujące powiat staszowski: KDP Rytwiany i OSP Grzybów.

Zawody oficjalnie otworzył prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 

w Kielcach druh Mirosław Pawlak.

W niedzielę 25 września br., na 
stadionie KS ,,Pogoń” w Staszowie 
odbyły się wojewódzkie zawody spor-
towo-pożarnicze Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Do rywalizacji przystąpiło 
14 drużyn OSP i 13 Kobiecych Drużyn 
Pożarniczych.

Zawody otworzył prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP w Kielcach druh Mirosław Pawlak, ko-
misji sędziowskiej przewodniczył st. kpt. 
Sławomir Wawrzak.

W pierwszej części zmagań drużyny 
miały do zaliczenia, w jak najkrótszym 
czasie, ,,sztafety z przeszkodami”, nato-
miast druga część polegała na jak naj-
szybszym wykonaniu tzw. ,,ćwiczenia 
bojowego”. 

Powiat staszowski reprezentowały: 
drużyna męska OSP z Grzybowa zajmu-
jąc 9. miejsce oraz Kobieca Drużyna Po-
żarnicza z Rytwian, która zajęła 3. miej-
sce.

W kategorii drużyn OSP zwyciężył ze-
spół z Brudzewa w powiecie kieleckim, 
przed drużyną z Obic również z powiatu 
kieleckiego, a III miejsce zajęli druhowie 
z Błogoszowa, w powiecie jędrzejow-
skim.

W kategorii Kobiecych Drużyn Pożar-
niczych zwyciężyły druhny ze Skotnik w 
powiecie sandomierskim, przed drużyną 
z Woli Morawickiej w powiecie kielec-
kim, a III miejsce zajęła ww. drużyna z 
Rytwian.

Zwycięskie drużyny będą reprezen-
tować województwo świętokrzyskie na 
najbliższych zawodach krajowych.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Zawody rozpoczęły Kobiece Drużyny Pożarnicze.

Druhny Kobiecych Drużyn Pożarniczych w ćwiczeniu bojowym.

Druhowie z drużyn OSP w ćwiczeniu bojowym.

Oficerowie Państwowej Straży Pożarnej i zaproszeni goście przed ogłoszeniem wyników.

Druhowie drużyn OSP w sztafecie z przeszkodami.
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Kobieca Drużyna Pożarnicza z Rytwian reprezentująca powiat staszowski 
zajęła III miejsce. 

Gratulacje brązowym medalistkom zawodów składa starosta staszowski 
Józef Żółciak. Nagrodę ufundowały Lasy Państwowe – Nadleśnictwo 

Starachowice i Nadleśnictwo Zagnańsk.

I miejsce zajęła Kobieca Drużyna Pożarnicza ze Skotnik, w powiecie sandomierskim. 
Nagrodę ufundował marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

II miejsce zajęła Kobieca Drużyna Pożarnicza z Woli Morawickiej w powiecie kieleckim. 
Nagrodę ufundowały Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Staszów  

i Nadleśnictwo Chmielnik.

Gratulacje składa nadbryg. Krzysztof Ciosek.
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Brązowa drużyna OSP z Błogoszowa, w powiecie jędrzejowskim. Nagrodę ufundował 
prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach  

druh Mirosław Pawlak.

I miejsce w kategorii drużyn OSP zajęli druhowie z Brudzowa, w powiecie 
kieleckim i obronili tytuł z poprzednich zawodów. 

Nagrodę dla zwycięskiej drużyny ufundował starosta staszowski Józef Żółciak.

Świętokrzyski komendant wojewódzki PSP w Kielcach nadbryg. Krzysztof 
Ciosek ufundował puchar dla drużyny OSP, która uzyskała najlepszy czas w 
ćwiczeniach bojowych. Puchar odebrał reprezentant drużyny z Błogoszowa, 

która ostatecznie zajęła III miejsce.

Zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. 
bryg. Grzegorz Rajca ufundował puchar dla KDP, która uzyskała najlepszy czas 

w ćwiczeniach bojowych. Puchar odebrała reprezentantka zwycięskiej  
KDP ze Skotnik.

Zwycięska drużyna OSP z Brudzowa z wręczającymi medale i nagrody.

Przemawia senator Krzysztof Słoń.

II miejsce w kategorii drużyn OSP zajęli druhowie z Obic, w powiecie 
kieleckim. Nagrodę ufundował świętokrzyski komendant wojewódzki 

PSP nadbryg. Krzysztof Ciosek.
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Przemawia poseł, wiceminister spraw 
zagranicznych Piotr Wawrzyk.

Zawody podsumował świętokrzyski komendant wojewódzki PSP w Kielcach 
nadbryg. Krzysztof Ciosek.

Dowódca zawodów druh Grzegorz Kwietniewski składa meldunek o ich 
zakończeniu świętokrzyskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP w Kielcach 

nadbryg. Krzysztofowi Cioskowi.

Druh Wiesław Woszczyna pogratulował drużynom 
zwycięstw w zawodach gminnych.

Starosta staszowski Józef Żółciak życzył wszystkim 
sportowej rywalizacji.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Staszowie druh Grzegorz Rajca życzył 

wszystkim drużynom bezpiecznych zmagań 
w duchu rywalizacji fair play.

Przemawia marszałek województwa 
świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Przemawia dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego Robert Sabat.Przemawia poseł Michał Cieślak.

Z powiatowych zawodów 
sportowo-pożarniczych

W niedzielę 18 września br., na 
boisku w Sichowie Małym rozegrano 
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożar-
nicze Jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

Do tegorocznych zawodów zgłoszo-
no 23 drużyny wyłonione w zawodach na 
szczeblach gminnych, w tym: w kategorii 
OSP – 9 drużyn, Kobiecych Drużyn Pożar-
niczych – 4 drużyny, Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych Chłopców – 6 drużyn 
i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
Dziewcząt – 4 drużyny. Przed rozpoczę-
ciem zawodów wręczono medale „Wzo-
rowy Strażak”. Druhny oraz druhowie 
rywalizowali w dwóch konkurencjach: w 
sztafecie 7 x 50 metrów z przeszkodami 
oraz w ćwiczeniach bojowych. Rywaliza-
cja przebiegała sprawnie i bezpiecznie. 

W klasyfikacji generalnej, wśród jed-
nostek OSP: I miejsce zajęła OSP z Grzy-
bowa, II miejsce przypadło OSP z Ruszczy, 
na III miejscu uplasowała się drużyna OSP 
z Rudy. Wśród Kobiecych Drużyn Pożarni-
czych zwyciężyły panie z jednostki w Ry-
twianach, II miejsce KDP z Koniemłotów, 
III miejsce KDP z Woli Kiełczyńskiej. Wśród 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
Chłopców I miejsce zajęła MDP Czajków, 
II miejsce MDP Rytwiany, III miejsce MDP 
Potok. W kategorii Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych Dziewcząt: I miejsce 

zajęła drużyna z Wiśniowej, II miejsce 
drużyna z Rytwian, a III miejsce drużyna 
z Oleśnicy. Wszystkim uczestnikom za-
wodów wręczono pamiątkowe dyplomy, 
natomiast najlepsze drużyny z poszcze-
gólnych kategorii odebrały puchary, 
medale, nagrody rzeczowe i pieniężne, 
ufundowane przez władze samorządowe 
powiatu staszowskiego oraz poszczegól-
nych gmin, a także przedsiębiorców.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Wśród zaproszonych gości byli, m.in. samorządowcy i przedsiębiorcy.

Zmiana w sztafecie pożarniczej 7 x 50 m.

KDP Wola Kiełczyńska w sztafecie pożarniczej 7x50 m. KDP Wiśniowa. MDP Chłopcy Wiśniowa.

Protokół końcowy odczytał sędzia główny zawodów bryg. Jarosław Juszczyk.Zakończenie ćwiczenia bojowego.

Sztafeta pożarnicza 7x 50 m Skok przez ściankę.
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Zwycięska drużyna KDP Rytwiany.

Starosta staszowski Józef Żółciak składa 
gratulacje drużynie OSP z Grzybowa. 

Medale dla OSP Grzybów wręczał m.in. st. bryg. Rafał Gajewicz 
komendant powiatowy PSP w Staszowie.

Samorządy gmin z terenu powiatu staszowskiego ufundowały dla drużyn nagrody pieniężne oraz rzeczowe.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Staszowie druh 
Grzegorz Rajca ufundował puchar 

dla najlepszej drużyny OSP 
w ćwiczeniu bojowym.

Zwycięska drużyna OSP Grzybów.
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Mszę świętą koncelebrowaną za strażaków odprawili: ks. prał. dr Aleksander Ziejewski – proboszcz 
parafii przy Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie i proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa 

i Męczennika ks. kan. Paweł Bielecki.

Na czele pododdziału Orkiestra Grupy Azoty ,,Siarkopolu” w Grzybowie pod dyrekcją Stanisława 
Brzezińskiego.

Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP w Kielcach Wiesław Woszczyna odznaczył sztandar 

jednostki ,,Złotym Znakiem Związku OSP RP”.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został 
odznaczony m.in. ks. prałat dr Aleksander Ziejewski.

Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz Rajca 
oraz druh Tomasz Mysłek.

W dniu 4 września br. w Osieku, 
świętowano jubileusz 110-lecia po-
wstania Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Uroczystości rozpoczęto mszą świętą 
koncelebrowaną, odprawioną przez 
pochodzącego z Osieka ks. prał. dr. 
Aleksandra Ziejewskiego – proboszcza 
parafii przy Bazylice św. Jana Chrzci-
ciela i kustosza Sanktuarium Matki 
Bożej Zwycięskiej Królowej Polski w 
Szczecinie i ks. kan. Pawła Bieleckiego 
- proboszcza parafii pw. św. Stanisława 
w Osieku.

Po zakończeniu liturgii mszy świętej, 
poczty sztandarowe przed strażnicę OSP 
wprowadził dowódca uroczystości druh 
Tomasz Mysłek, który następnie złożył 
meldunek o gotowości do ich rozpoczę-
cia zastępcy świętokrzyskiego komen-
danta wojewódzkiego PSP w Kielcach 
st. bryg. Grzegorzowi Rajcy – prezesowi 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Staszowie. Zaproszonych gości 
i wszystkich obecnych  druhów powitał 
burmistrz Osieka Rafał Łysiak. Następnie 
odsłonięto tablicę pamiątkową, ufundo-
waną m.in. przez mieszkańców Osieka 
oraz poświęcono i uroczyście przekazano 
nowy samochód ratowniczo - gaśniczy o 
imieniu „Zbyszek”. Ochotnika Straż Pożar-
na w Osieku została odznaczona Złotym 
Znakiem Związku OSP RP. Odznaczenia 
sztandaru jednostki dokonał wiceprezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP Wiesław Woszczyna. Uroczystość była 
okazją do wręczenia odznaczeń i medali 
strażackich. Złotym medalem za „Zasługi 
dla Pożarnictwa” uhonorowani zostali: ks. 
prałat dr Aleksander Ziejewski i druh Le-

110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku

szek Suliborski. Medalem brązowym uho-
norowano 7 druhów, medalem „Strażak 

Wzorowy” 17 druhów. 
Tekst i foto: Paulina Majczak
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Zaproszeni goście po uroczystym przekazaniu samochodu dla OSP w Osieku.

 Okolicznościowe grawertony oraz życzenia dla strażaków przekazali: starosta Józef Żółciak, 
wicestarosta Leszek Guzal oraz radny Zbigniew Wiącek.

Poseł na Sejm RP, wiceminister sportu i turystyki Anna 
Krupka pogratulowała druhom zacnego jubileuszu.

Życzenia składa poseł na Sejm RP, wiceminister spraw 
zagranicznych Piotr Wawrzyk. 

Przemawia poseł na Sejm RP Mariusz Gosek.

Wszelkiej pomyślności, bezpieczeństwa w czasie 
akcji oraz dalszego rozwoju druhom strażakom 
życzyli: zastępca świętokrzyskiego komendanta 

wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz 
Rajca oraz zastępca komendanta Powiatowego PSP 

w Staszowie bryg. Jarosław Juszczyk.
Gratulacje składa wiceprzewodniczący sejmiku 
województwa świętokrzyskiego Marek Strzała.

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Marek Jońca przekazał życzenia  
oraz okolicznościowy upominek.

Odznaczenia wręczał m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego PSP 
w Kielcach st. bryg. Grzegorz Rajca.

Chrzestnym samochodu „Zbyszek” został radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak.



POWIAT STASZOWSKI - nr 88 - wrzesień 2022 r. 45

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości pamiątkowa fotografia.

Poczty sztandarowe zmierzają na plac uroczystości.

Przybyłych gości powitał burmistrz miasta i gminy Połaniec 
Jacek Nowak.

W dniu 20 sierpnia br. w Połańcu, 
odbyły się obchody 100-lecia po-
wstania Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Uroczystości rozpoczęto mszą 
świętą koncelebrowaną, pod prze-
wodnictwem proboszcza parafii pw. 
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
ks. kan. Mariusza Piotrowskiego. 

Po wprowadzeniu pocztów sztan-
darowych na plac przed strażnicą OSP, 
meldunek o rozpoczęciu uroczystości 
zastępcy komendanta wojewódzkie-
go PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorzo-
wi Rajcy złożył dowódca druh Marcin 
Krzemiński. Przybyłych gości przywitał 
burmistrz miasta i gminy Połaniec Ja-
cek Nowak, po czym proboszcz parafii 
w Ruszczy ks. Józef Grabda, dokonał 
poświecenia ciężkiego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego, którym dyspo-
nuje OSP Połaniec. Sztandar jednost-
ki ,,Złotym Znakiem Związku OSP RP, 
odznaczył, zastępca komendanta wo-
jewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. 
Grzegorz Rajca, wręczono odznaczenia 
i medale strażackie. Złotym Znakiem 
Związku OSP RP odznaczono druha Lu-
cjana Łukaszka. 

Za wieloletnie zasługi dla kultywo-
wania pamięci o walce o niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej, decyzją Sze-
fa Urzędu do Spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych medalem 
PRO PATRIA zostali odznaczeni: zastęp-
ca komendanta wojewódzkiego PSP w 
Kielcach st. bryg. Grzegorz Rajca, za-
stępca komendanta powiatowego PSP 
w Staszowie bryg. Jarosław Juszczyk, 
prezes OSP w Połańcu druh Krzysztof 
Marczewski oraz druh senior Tade-

100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Połańcu

usz Dalmata. Odznaczenia wręczył 
płk Mariusz Tomalski. Młodzieżo-
wa Drużyna Pożarnicza w Połańcu 
złożyła uroczyste ślubowanie, po 
czym głos zabrali zaproszeni goście. 
Powiat staszowski reprezentowa-
li: przewodniczący rady powiatu w 
Staszowie Grzegorz Rajca, wicesta-
rosta Leszek Guzal oraz radni po-
wiatowi Anna Kosowicz i Mariusz 
Zyngier.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Ks. Józef Grabda, dokonał poświecenia ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 
którym dysponuje OSP Połaniec.

Druh Lucjan Łukaszek został odznaczony „Złotym 
Znakiem Związku OSP RP”.

Pułkownik Mariusz Tomalski wręczył medal PRO PATRIA zastępcy komendanta 
wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorzowi Rajcy.

Medal PRO PATRIA otrzymał zastępca komendanta powiatowego PSP 
w Staszowie bryg. Jarosław Juszczyk.

Odznaczenia wręczali m.in. wicestarosta Leszek Guzal oraz 
zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach 

st. bryg. Grzegorz Rajca.

Listę odznaczonych odczytał druh 
Mieczysław Madej – sekretarz Zarządu 

Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Staszowie.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Staszowie 
Grzegorz Rajca, odznaczył sztandar jednostki ,,Złotym 

Znakiem Związku OSP RP”.

Pułkownik Mariusz Tomalski odczytał list 
gratulacyjny od ministra Jana Józefa Kasprzaka. Ślubowanie MDP w Połańcu.
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List od prezydenta RP 
Andrzeja Dudy odczytał  

Marcin Kaczmarczyk.

Wiceprzewodniczący 
sejmiku województwa 

świętokrzyskiego Marek 
Strzała pogratulował 
strażakom pięknego 

jubileuszu.
Okolicznościowy grawerton otrzymał prezes OSP 

w Połańcu druh Krzysztof Marczewski.

Wicestarosta staszowski 
Leszek Guzal złożył 

życzenia z okazji 100-
lecia jednostki oraz  

pogratulował młodym 
członkom MDP w Połańcu 

złożenia ślubowania.

Wszelkiej pomyślności, bezpieczeństwa w 
czasie akcji oraz dalszego rozwoju druhom 

strażakom życzyli zastępca komendanta 
wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. 
Grzegorz Rajca oraz komendant PSP w 

Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz.

W czasie przemarszu na plac przed strażnicę, na czele oddziału druh Tomasz Mysłek.

W imieniu poseł na sejm RP Anny 
Krupki życzenia strażakom złożył 

Łukasz Korus.Radni powiatu staszowskiego, od prawej: Anna Kosowicz i Mariusz Zyngier.

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali
W sobotę 23 lipca br. druhowie z 

Ossali obchodzili dostojny jubileusz 
100. rocznicy utworzenia jednost-
ki. Uroczystości zostały uświetnione 
odznaczeniem sztandaru jednostki 
,,Złotym Znakiem Związku OSP RP”. 

Po zbiórce pocztów sztandarowych i 
pododdziału przed strażnicą OSP, zosta-
ła odprawiona uroczysta msza święta. 
Poświęcenia pamiątkowej tablicy do-
konał ks. dr Mariusz Sobina proboszcz 
parafii w Niekrasowie. Dowódca uro-

czystości druh Tomasz Mysłek złożył 
meldunek o gotowości do jej rozpoczę-
cia zastępcy świętokrzyskiego komen-
danta wojewódzkiego PSP w Kielcach 
st. bryg. Grzegorzowi Rajcy - prezesowi 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Staszowie. Zaproszonych 
gości i wszystkich obecnych  druhów 
powitał druh Mirosław Żugaj, przedsta-
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Zaproszeni goście podczas hymnu państwowego.

Tablicę poświęcił proboszcz parafii w Niekrasowie 
ks. dr Mariusz Sobina.

Władze powiatu staszowskiego reprezentowali, od lewej: członek Zarządu Powiatu Zbigniew Wiącek, 
starosta staszowski Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal. 

Gratulacje składają: zastępca świętokrzyskiego 
komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach 

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

Druh Wiesław Woszczyna - wiceprezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 

RP w Kielcach odznaczył sztandar ,,Złotym 
Znakiem Związku OSP RP”.

Druha Tadeusza Szadego uhonorowano ,,Medalem 
Honorowym im. Bolesława Chomicza”. Medal 

wręczył zastępca świętokrzyskiego komendanta 
wojewódzkiego PSP w Kielcach  

st. bryg. Grzegorz Rajca.

wiając jednocześnie historię jednostki.
Obchody były okazją do wręczenia 

medali. Druh Wiesław Woszczyna, wi-
ceprezes Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP w Kielcach odznaczył 
sztandar jednostki ,,Złotym Znakiem 
Związku OSP RP”. Medal Honorowy im. 
Bolesława Chomicza otrzymał druh Ta-
deusz Szady. Gratulacje druhowi złożyli 
poseł na sejm RP Anna Krupka oraz za-
stępca świętokrzyskiego komendanta 
wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. 
Grzegorz Rajca. 

Na zakończenie uroczystości zapro-

szeni goście wręczyli prezesowi jed-
nostki druhowi Józefowi Kwiatkowskie-
mu listy gratulacyjne, statuetki i grawer-
tony. Władze powiatu staszowskiego 
reprezentowali starosta Józef  Żółciak, 
wicestarosta Leszek Guzal oraz członek 

zarządu powiatu Zbigniew Wiącek. W 
przekazanym grawertonie czytamy: 
,,W imieniu władz samorządowych po-
wiatu staszowskiego, a także swoim 
własnym, serdecznie gratulujemy Dru-
howi Prezesowi oraz wszystkim Dru-

hom dostojnego Jubileuszu 100-lecia 
OSP Ossala. Jednocześnie pragniemy 
wyrazić serdeczne podziękowanie i 
wdzięczność Druhom Strażakom za 
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Jak co roku, uroczystości upamiętniające śmierć ks. Romana Kotlarza 
rozpoczęto od modlitwy przy grobie zmarłego kapłana. W imieniu władz 
powiatu staszowskiego kwiaty składają: starosta staszowski Józef Żółciak 

i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Batóg.
Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z zastępcą świętokrzyskiego 

komendanta PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorzem Rajcą. 

Odznaczeni z wręczającymi medale i odznaczenia.

zaangażowanie i społeczną pracę na 
rzecz ochrony przeciwpożarowej, a 
także za realizację innych zadań służą-
cych bezpieczeństwu miejscowej spo-
łeczności, miasta i gminy Osiek oraz ca-

łego powiatu staszowskiego. Życzymy 
Wam Drodzy Druhowie kolejnych tak 
ważnych jubileuszy, pomyślnej realiza-
cji statutowych zadań, bezpiecznego 
udziału w akcjach ratowniczo-gaśni-

czych, sukcesów w zawodach ppoż. na 
różnych szczeblach współzawodnic-
twa, a także wszelkiej pomyślności w 
życiu prywatnym”.

Tekst i foto: Paulina Majczak

W Koniemłotach, rodzinnej miej

Oddano hołd kapłanowi
-

scowości księdza Romana Kotlarza, w 
46. rocznicę jego tragicznej śmierci, po-
dobnie jak w latach ubiegłych, zorga-
nizowano uroczystości upamiętniające 
osobę bohaterskiego kapłana, obrońcy 
radomskich robotników w czasie straj-
ków, w czerwcu 1976 roku.

W poniedziałek, 15 sierpnia br., człon-
kowie rodziny ks. Romana Kotlarza, par-
lamentarzyści, przedstawiciele władz 
wojewódzkich, samorządowcy, delegacje 
,,Solidarności” oraz delegacje zakładów 

pracy, spotkali się przy grobie śp. księdza 
Romana Kotlarza, gdzie złożono kwiaty 
i zapalono znicze. Następnie uczestnicy 
uroczystości przeszli do kościoła pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Koniemłotach. Przed 
rozpoczęciem liturgii mszy świętej, pro-
boszcz koniemłockiej parafii ks. kan. dr Mi-
chał Łukasik, przy obelisku poświęconym 
ks. Romanowi Kotlarzowi przypomniał 

kapłańską drogę bohaterskiego księdza i 
zmówił modlitwę w jego intencji. Poszcze-
gólne delegacje złożyły kwiaty, a posłanki 
na Sejm RP Anna Krupka i Agnieszka Gór-
ska wygłosiły okoliczne przemówienia. 

Uroczystości zakończono mszą świętą 
w  intencji śp. księdza Romana Kotlarza, 
homilię wygłosił ksiądz kanonik senior 
Stanisław Bastrzyk. 
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Ks. Roman Kotlarz urodził się 17 paź-
dziernika 1928 roku w Koniemłotach, 
święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1954 
roku. Posługę kapłańską, jako wikariusz 
pełnił kolejno w parafiach: Szydłowiec, 
Żarnów, Koprzywnica, Mirzec, Kunów i 
Nowa Słupia. Od 26 sierpnia 1961 roku 
był proboszczem parafii pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Pelagowie k/Radomia. 
W dniu 25 czerwca 1976 roku znalazł się 
wśród strajkujących robotników Zakładów 
Metalowych ,,Walter”, błogosławił prote-
stujących. Poddany represjom, kilka razy 
został pobity przez ,,nieznanych spraw-
ców”. Wyczerpany fizycznie i psychicznie 
zmarł 18 sierpnia 1976 roku w szpitalu w 
Krychnowicach. Żył 48 lat, z czego 22 lata 
w kapłaństwie. Po mszy pogrzebowej 
w Pelagowie, trumnę z ciałem zmarłego 
przewieziono do Koniemłotów i zgodnie z 
wolą księdza Romana złożono w grobow-
cu rodzinnym.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski

Uczestnicy uroczystości na placu przed kościołem w Koniemłotach.

Proboszcz koniemłockiej parafii ks. kan. dr Michał Łukasik i wikariusz 
ks. Paweł Zyśko przypomnieli kapłańską drogę ks. Romana Kotlarza.

Kwiaty złożyli: starosta staszowski Józef Żółciak oraz radne powiatu: 
Krystyna Semrau i Jolanta Wójtowicz. 

Burmistrz Staszowa Leszek Kopeć i radni miejscy: Bonifacy Wojciechowski 
i Wojciech Charyga.

Kwiaty przy obelisku ks. Romana Kotlarza złożyły posłanki na Sejm RP:  
Anna Krupka i Agnieszka Górska.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Stanisław Batóg 
i prezes Zarządu Enea Bioenergia Sp. z o.o. Tadeusz Żmuda.

Delegacja z Szydłowca. 
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Osiemdziesiąta rocznica zagłady Gminy Żydowskiej w Staszowie

Paweł Skowron urodził 
się 26 marca 1959 roku w 
Staszowie. Ukończył romani-
stykę na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w Krakowie i anglistykę 
w Akademii Polonijnej w Czę-
stochowie. Jest nauczycielem 
języka angielskiego w Zespole 
Szkół Ekonomicznych im. Jana 
Pawła II w Staszowie. Należy 
do Kieleckiego Towarzystwa 
Naukowego w Kielcach. Jest 
autorem książek: „Społeczność 
żydowska Staszowa w latach 

1918-1939” oraz „Jesekiel Dawid Kirszenbaum” i „Jan Skowron. 
Malarze ze Staszowa”.

W dniu 8 listopada 1942 roku, w tzw. ,,czarną niedzielę”, wysiedlono kilkutysięczną ludność żydowską miasta, wśród 
których były również osoby z pobliskich miejscowości, przesiedleńcy z innych miast Polski oraz Austrii. Wszyscy zostali 
zgładzeni w obozie śmierci w Treblince.

Jan Skowron (ur. 12 kwietnia 1885 w Rytwianach, zm. 10 maja 
1965 w Staszowie) – malarz i literat. Artysta legionista, który 
figuruje w spisie legionistów w Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku. W latach 1906-1913 studiował w ASP w Kra-
kowie, w pracowniach profesorów Teodora Axentowicza, 
Wojciecha Weissa i Ferdynanda Ruszczyca, oraz w Dreźnie,
w pracowni profesora Otto Gussmanna. Brał udział w wal-
kach niepodległościowych – w 1915 roku walczył w Pierwszej 
Brygadzie Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Pił-
sudskiego. Podczas okupacji niemieckiej stał się dokumentali-
stą umierającego świata żydowskiego. Pisał wiersze, poematy, 
opowiadania, nowele, sztuki dramatyczne i powieści. 

,,Wysiedlenie” to opowieść o tragicznym losie Żydówki Ra-
cheli podczas likwidacji getta w Staszowie 8 listopada 1942 
roku.

Jan Skowron

Jan Skowron  ur. 12 
kwietnia 1885 w Rytwianach, 
zm. 10 maja 1965 w Staszowie 
– malarz i literat. Artysta – le-
gionista, który figuruje w spi-
sie legionistów w Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sule-
jówku. W latach 1906-1913 
studiował w ASP w Krakowie 
w pracowniach profesorów 
T. Axentowicza, W. Weissa i F. 
Ruszczyca oraz w Dreźnie w 
pracowni prof. O. Gussmanna. 
Brał udział w walkach niepod-

ległościowych – w 1915 roku walczył w Pierwszej Brygadzie 
Legionów Polskich pod dowództwem J. Piłsudskiego. Podczas 
okupacji niemieckiej stał się dokumentalistą umierającego 
świata żydowskiego. Pisał wiersze, poematy, opowiadania, no-
wele, sztuki dramatyczne i powieści. 

Zagłada społeczności żydowskiej jest 
najważniejszym wydarzeniem w historii 
społecznej Staszowa w XX wieku. Pomię-
dzy wrześniem 1939 roku a listopadem 
1942 roku, nazistowskie Niemcy unice-
stwiły drugą część mieszkańców miasta 
nad Czarną. Wraz ze staszowskimi Żyda-
mi został zlikwidowany ich różnorodny 
dorobek kulturalny. W wyniku niemiec-
kiej okupacji, Staszów zamieszkiwany 

od kilku wieków przez dwa narody – Po-
laków i Żydów z ich kulturą, językiem i 
religią, stracił bezpowrotnie swoją pier-
wotną tożsamość. O tych tragicznych 
wydarzeniach przypominają dwie pu-
blikacje, jakie ukażą się w najbliższym 
czasie. ,,Getto staszowskie” autorstwa 
Pawła Skowrona, przywracające pamięć 
o najbardziej tragicznym okresie historii 
Żydów w Staszowie uzmysławia czytel-

nikom dramat kilku tysięcy ludzi odizo-
lowanych od reszty mieszkańców miasta 
i ostatecznie poddanych eksterminacji. 
Dzięki fotografiom zawartym w tej pu-
blikacji można również lepiej poznać 
rzeczywistość ,,dzielnicy zamkniętej”. Z 
kolei ,,Wysiedlenie” Jana Skowrona, to 
powieść o tragicznym losie Żydówki Ra-
cheli podczas likwidacji staszowskiego 
getta 8 listopada 1942 roku. 

PAWEŁ SKOWRON

GETTO STASZOWSKIE
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Z Dnia Chleba w Staszowie
Mszy świętej przewodniczył proboszcz parafii św. Bartłomieja w Staszowie ks. kan. Szczepan Janas.

Dwudniowe miejsko-gminne świę-
to plonów w Staszowie ,,Dzień chleba, 
smaki naszych dziadków”, rozpoczęto 
w sobotę 27 sierpnia br. w amfiteatrze 
,,Zalew nad Czarną”. 

Ponad 7-godzinne prezentacje mu-
zyczne rozpoczęli członkowie Klubu Pio-
senki ,,Rytm” działającego w Staszowskim 
Ośrodku Kultury, następnie wystąpiła 
Kapela ,,JANICEK” z Zawiercia grająca tra-
dycyjną muzykę góralską z Podhala i Bał-
kanów oraz Zespół ,,LACHERSI” z ziemi są-
deckiej. Główną pozycją sobotniego pro-
gramu był koncert Zespołu SŁAWOMIR. 
Nic więc dziwnego, że w sobotni wieczór 
na ,,Zalewie nad Czarną” bawiło się kilka 
tysięcy osób.

Niedzielne uroczystości ,,Dnia chle-
ba” rozpoczęto mszą świętą odprawioną 
o godz. 12:15 w Sanktuarium Jana Pawła 
II. Liturgii przewodniczył proboszcz pa-
rafii św. Bartłomieja w Staszowie ks. kan. 
Szczepan Janas, który powiedział m.in.: 
,,podczas dzisiejszego święta dziękuje-
my za plony nie tylko rolnikom gminy 
Staszów, ale także wszystkim rolnikom 
naszej Ojczyzny, w której jak dotąd, jesz-
cze nigdy nie brakowało żywności”.  

Po zakończeniu liturgii mszy świętej, 
korowód dożynkowy przeszedł na ,,Za-
lew nad Czarną”, gdzie odbyły się cere-
monie dożynkowe. Starostowie ,,Dnia 
chleba” Teresa i Paweł Berezowie z Woli 
Wiśniowskiej wręczyli burmistrzowi mia-
sta i gminy Staszów Leszkowi Kopciowi 
tradycyjny bochen chleba z symboliczną 

Wśród wiernych samorządowcy ziemi staszowskiej.

Dożynkowy chleb odebrał burmistrz Staszowa dr Leszek Kopeć.

Podziękowania i życzenia składa 
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Marek Strzała.

Życzenia rolnikom złożyła 
kierownik Placówki Terenowej 

KRUS w Staszowie Aneta 
Ostrowska.

List od posła Michała Cieślaka 
odczytał przewodniczący Rady 

Miejskiej Staszowa Ireneusz 
Kwiecjasz.

Przemawia dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach Józef Cepil. Zastępca kierownika Biura 
Powiatowego ARiMR w Staszowie Anna Adamczyk, odczytała list od prezes ARiMR Haliny Szymańskiej.

Wicestarosta staszowski Leszek Guzal, 
zaprosił wszystkich na Dożynki Wojewódzkie 

w Bogorii na niedzielę 11 września. 

prośbą o sprawiedliwe jego dzielenie. 
Przedstawiciele samorządów oraz insty-
tucji rolniczych złożyli podziękowania 
rolnikom za ich ciężką pracę, po czym 
komisja konkursowa oceniająca wieńce 
ogłosiła wyniki swojej pracy. Zwyciężył 
wieniec z sołectwa Zagrody, drugim miej-
scem podzieliły się sołectwa: Wiązownica 

Duża i Wiśniowa Poduchowna, a trzecim 
sołectwa: Wola Wiśniowska i Smerdyna. 
Tradycyjnie wręczono także puchary i 
nagrody w konkursie wędkarskim. Dalszą 
część niedzielnego programu wypełniły 
koncerty zespołów ludowych i kościel-
nych.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Nowoczesne ciągniki w części wystawy sprzętu rolniczego.

Podczas pikniku można było zapoznać się z liczną ofertą wystawców.

W czasie oficjalnego otwarcia nowego placu manewrowego.

Zaproszonych gości powitał dyrektor szkoły  
Piotr Mazur.

W niedzielę 18 września br., na 
nowo powstałym placu manewrowym 
przy Zespole Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego im. Adolfa Dygasiń-
skiego w Sichowie Dużym odbył się 
piknik rolniczy „Czas na wieś”. 

Piknik zorganizowany przez ZSCKR w 
Sichowie oraz Klub Aktywnych Kobiet to 
część projektu realizowanego w ramach 
Programu Działaj Lokalnie w powiecie 
staszowskim. Jego celem było ukazanie 
walorów polskiej wsi, jej nowoczesne-
go zaplecza rolniczego oraz nawiązanie 
współpracy między wieloma instytucja-
mi. Pomysłu na zorganizowanie pikniku 
pogratulowali,m.in.: poseł Marek Kwitek, 
poseł Michał Cieślak, starosta staszow-
ski Józef Żółciak, burmistrz Staszowa 
dr Leszek Kopeć i wójt gminy Rytwiany 
Grzegorz Forkasiewicz. Podczas im-
prezy otwarto oraz poświęcono plac 
manewrowy, z którego korzystać będą 
mogli m.in. uczniowie szkoły. Pikniko-
wi towarzyszyła wystawa nowoczesne-
go sprzętu rolniczego oraz wystawy 

Piknik Rolniczy „Czas na wieś” 
odbył się w Sichowie Dużym

stoisk, m.in. Kół Gospodyń Wiejskich, 
ARiMR w Staszowie, KRUS, Państwo-
wej Inspekcji Pracy i Świętokrzyskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mo-
dliszewicach. 

Tekst i foto: Paulina Majczak
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,,Święto Śliwki” po raz 24.

Przed stoiskiem KGW Gacki – Mokre.

Oficjalną część tegorocznego ,,Święta Śliwki” rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. św. Władysława 
w Szydłowie. Starostowie święta Katarzyna Grosicka i Paweł Długosiewicz wręczyli księdzu proboszczowi 

Ryszardowi Piwowarczykowi kosz owoców z szydłowskich sadów.

Starostowie ,,Święta Śliwki” Katarzyna Grosicka i 
Paweł Długosiewicz wręczyli zaproszonym gościom 
kosze owoców. Wśród obdarowanych byli, m.in.: 

burmistrz Szydłowa Andrzej Tuz, poseł Piotr 
Wawrzyk i starosta staszowski Józef Żółciak.

Przemawia poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dr hab. Piotr Wawrzyk.

W dniach 13 i 14 sierpnia br. regio-
nalni sadownicy i zaproszeni goście 
mieli okazję do świętowania tego-
rocznego urodzaju z szydłowskich 
sadów.

Główne obchody ,,Święta Śliwki”, ja-
kie odbyły się w niedzielę 14 sierpnia, 
rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. 
św. Władysława, którą odprawił i kazanie 
wygłosił proboszcz ks. Ryszard Piwowar-
czyk.

Po zakończeniu liturgii mszy świętej 
jej uczestnicy udali się na dziedziniec 
zamkowy, gdzie miały miejsce oficjalne 
uroczystości. Tegorocznymi starostami 
,,Święta Śliwki” byli: Katarzyna Grosicka i 
Paweł Długosiewicz z Szydłowa. Pani Ka-
tarzyna wraz z mężem Łukaszem prowa-
dzi 11-hektarowe gospodarstwo sadow-
nicze. Posiadają również pasiekę 20. uli. 
Pan Paweł z żoną Małgorzatą gospoda-
ruje na 15 hektarach, z czego dwie trze-
cie to śliwy, a pozostałe 5 ha to jabłonie. 

W programie tegorocznej imprezy, 
która przyciągnęła także wielu turystów 
spoza gminy Szydłów, organizatorzy 

przewidzieli różnorodne atrakcje. Wśród 
nich były, m.in.: degustacja przetworów 
ze śliwek, jak również koncerty  muzycz-
ne w różnych stylach, na czele z sobot-

nim koncertem zespołu Golec uOrkie-
stra. 

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Piotr Walczak
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Uroczyście otwarto Park Miejski w Szydłowie.

Zwyciężczynie przeglądu, Zespół Śpiewaczy „Echo Łysicy” z gminy Bieliny.

Puchary i nagrody pieniężne dla najlepszych zespołów wręczali: burmistrz Szydłowa Andrzej Tuz i starosta 
staszowski Józef Żółciak. Puchar starosty dla najlepszego zespołu z powiatu staszowskiego przypadł 

Zespołowi Śpiewaczemu „Sichowianie” z gminy Rytwiany.

W niedzielę 25 września br., Szy-
dłów zyskał park miejski, parking z 
budynkiem informacji turystycznej 
oraz nowoczesną bibliotekę publiczną. 
Trwające półtora roku prace rewitaliza-
cyjne dotyczące ww. obiektów, koszto-
wały 5 mln 602 tys. 471 zł i zakończyły 
się w połowie br. 75% wydatków po-
kryła Unia Europejska, 4,95% budżet 
państwa, a 20,05% budżet gminy. Do 
rewitalizacji biblioteki kwotę 256 tys. 
zł dołożyło Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Dla uświetnienia uroczystego oddania 
inwestycji, w nowo otwartym parku, odbył 
się 2. Świętokrzyski Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych. Podczas jego otwarcia 
burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej 
Tuz w kilku zdaniach opowiedział o zreali-
zowanych zadaniach. Głos zabrali również: 
radny Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego Paweł Krakowiak i wicestarosta 
staszowski Leszek Guzal. W oficjalnym 
przecięciu wstęgi, oprócz ww. wzięła także 
udział poseł na Sejm, wiceminister sportu i 
turystyki Anna Krupka. 

Po południu, scena w parku miejskim, 
opanowana została przez zespoły folklory-
styczne z województwa świętokrzyskiego. 
Wystąpiło 11 zespołów: Zespół Śpiewaczy 
„Echo Łysicy” z gminy Bieliny, Zespół Lu-
dowy „Powiślanie” z gminy Koprzywnica, 
Zespół Ludowy „Źródło Sanicy” z gminy 
Chmielnik, Zespół Śpiewaczy przy KGW 
w Olszownicy z gminy Baćkowice, Zespół 
Śpiewaczy „Sichowianie” z gminy Rytwia-
ny, Zespół Ludowy z Mokrej w gminie 
Stąporków, Ludowy Zespół Śpiewaczy 
„Ziemia Szydłowska” z gminy Szydłów, 
Koło Gospodyń Wiejskich „Kowalanki” z 
gminy Nowiny, Zespół Ludowy z Kapelą 
„Wyleniałe Niedźwiedzie” z gminy Skarży-
sko Kościelne, Kapela Rykoszyn z gminy 
Piekoszów oraz Zespół Pieśni i Tańca ze 
Strawczynka z gminy Strawczyn. Każdy z 

zespołów przedstawił około 20-minuto-
wy repertuar, który oceniało jury. Zwycię-
żył Zespół Śpiewaczy „Echo Łysicy”, dru-
gie miejsce zajął Zespół Pieśni i Tańca ze 
Strawczynka, a trzecie Zespół Ludowy z 
Mokrej. Puchary i nagrody pieniężne wrę-
czali: burmistrz Szydłowa Andrzej Tuz i sta-
rosta staszowski Józef Żółciak, który także 
ufundował puchar dla zespołu z powiatu 
staszowskiego.

Uroczyście i ludowo w Szydłowie

Na wysokości zadania stanęły koła 
gospodyń wiejskich z Gminy Szydłów, 
które przygotowały pięknie ozdobio-
ne stoiska z potrawami lokalnymi. KGW 
Gacki – Mokre, KGW Potok, KGW Solec-
czanki i KGW Szydłowianki wzięły rów-
nież udział w konkursie na najlepszą 
potrawę ze śliwką, który wygrały panie z 
KGW w Potoku. 

Tekst i foto: Ewelina Walczak
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Część piknikowa, której główną atrak-
cją był koncert Chóru Garnizonowego 
z Kielc, odbyła się na placu przy koście-

Rodzinne świętowanie 
w Bogorii

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył 
ks. dr Rafał Kobiałka z Seminarium Duchownego 

w Sandomierzu.

Główną artystyczną atrakcją pikniku był koncert Chóru Garnizonowego z Kielc pod dyrekcją Edyty Bobryk 
– zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Uczestnicy II Pielgrzymki z Łazisk i okolicznych miejscowości.

Wśród widzów, m.in.: starosta staszowski Józef Żółciak, wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk i dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Rytwianach Robert Wyrazik.

Atrakcją nie tylko dla dzieci był ciągnik Ursus C-328.

W niedzielę, 28 sierpnia br., organizatorzy pikniku zaprosili wszystkich chęt-
nych na rodzinne świętowanie, rozpoczęte mszą świętą w Sanktuarium Matki 
Bożej Pocieszenia. Liturgii przewodniczył ksiądz dr Rafał Kobiałka – ojciec du-
chowny alumnów Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

le. W dalszej części programu wystąpiły 
dziecięce zespoły z Mostek i Bogorii oraz 
kapela ,,Sami swoi”. Nie zabrakło atrakcji 

dla najmłodszych oraz stoisk Kół Gospo-
dyń Wiejskich serwujących smaczne po-
trawy regionalne.

Tekst i foto: Jan Mazanka 
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Jako pierwszy wystąpił Zespół ,,Sichowianie”.

Dyplom i nagrodę dla zespołu ,,Pacanowianie” wręcza przewodniczący Rady 
Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca.

O znaczeniu dla polskiej kultury i świadomości narodowej tego rodzaju 
festiwali, mówił starosta staszowski Józef Żółciak.

Puchar dla zespołu ,,Pacanowianie” za zajęcie II miejsca, w kategorii ,,zespoły 
ludowe”, wręcza starosta staszowski Józef Żółciak.

Najlepszą kapelą okazał się ,,Feniks” z Połańca, nagrodę wręczył 
wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

Na ludowo w Sichowie Małym
W sobotę 23 lipca br., miłośnicy 

folkloru, podczas festynu pn. ,,Jak-
żem jechoł do Sichowa”, podziwiali 
występy zespołów ludowych i śpie-
waczych oraz solistów.

Imprezę, zaraz po godz. 15.00, otwo-
rzyła i prowadziła Lidia Albiniak, zapra-
szając kolejno na scenę poszczegól-
ne zespoły, które były oceniane przez 
3-osobowe jury w składzie: przewodni-
cząca Aleksandra Stachniak – dyrektor 
Europejskiego Centrum Bajki w Paca-
nowie oraz członkowie: Ewa Lech-Strzę-
pek – przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich z Wilkowej i Hubert Woś z 
Koła Łowieckiego ,,Knieja” z Sichowa 
Małego. Występy wszystkich uczestni-

ków, każdy zaprezentował po 2 utwory, 
trwały ponad 3 godziny. W kategorii 
soliści zwyciężył akordeonista Piotr Bin-
kowski, w kategorii ,,zespoły śpiewacze” 
najlepszym okazał się zespół ,,Połaniec-
ka nuta”, a wśród zespołów ludowych 
,,Kuźnia u kowala” z Ryglic w powiecie 
tarnowskim. Po wręczeniu pucharów, 
dyplomów i upominków, organizatorzy 
festynu podziękowali także sponsorom. 

Organizatorem wydarzenia było 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Sichów Mały ,,Sichowianie”. Impreza 
została sfinansowana przez gminę Ry-
twiany w ramach zadania publiczne-
go w zakresie podtrzymywania i upo-
wszechniania tradycji narodowych, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej i kulturowej. 
Dodatkowo, finansowo i organizacyj-
nie tegoroczny, piąty już z kolei festyn, 
wsparli: starosta staszowski Józef Żół-
ciak, przewodniczący Rady Powiatu 
w Staszowie Grzegorz Rajca, właściciel 
Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrze-
śniak, Henryk Kalita – Autoryzowany 
Dealer Stihl, koło Łowieckie ,,Knieja” z 
Sichowa Małego, Piotr Guca – Varmil Sp. 
z o.o., Jan i Helena Suscy – PHU Progres, 
Marcin Ptak – PPHU Subor, Zbigniew 
Strojny – Lewiatan Rytwiany, Barbara i 
Jerzy Adasiowie – Zakład Uboju Zwie-
rząt i Produkcja Wędlin oraz Marian 
Olszowy – Usługi Transportowo-Han-
dlowe. Festyn zakończył się zabawą 
ludową.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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VII Otwarte Mistrzostwa Staszowa

W sobotę 24 września br., na pły-
walni Powiatowego Centrum Spor-
towego w Staszowie odbyły się już 
po raz siódmy Otwarte Mistrzostwa 
Staszowa o randze ogólnopolskiej.
Organizatorami zawodów było Stowa-
rzyszenie „Centrum” Sport i Rekreacja 
oraz Powiatowe Centrum Sportowe w 
Staszowie. Patronat honorowy objął 
starosta staszowski  Józef  Żółciak. 

Zadanie dofinansowane zostało 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
ze środków rozwoju kultury fizycznej w 
2022 roku oraz Powiat Staszowski. Mi-
strzostwa uroczyście otwarli: Leszek Pu-
stuła – prezes Świętokrzyskiego Okręgo-
wego Związku Pływackiego członkowie 
Zarządu Świętokrzyskiego Okręgowego 
Związku Pływackiego Jadwiga Guzińska 
i Piotr Karpiński, wicestarosta staszow-
ski Leszek Guzal oraz Agata Borycka 
– prezes Stowarzyszenia „Centrum” w 
Staszowie. W zawodach uczestniczyli 
zawodnicy posiadający aktualne licen-
cje Polskiego Związku Pływackiego w 
łącznej liczbie 260. pływaków trenują-
cych w 17 klubach. Klub organizatorów 
„Centrum” Staszów reprezentowało 42 
zawodników.

Szczegółowe wyniki zawodów do-
stępne na stronie: swimtiming.pl

Tekst i foto: Paulina Majczak

Wszystkim zawodnikom udziału w mistrzostwach pogratulował wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

Na pierwszym planie zawodnik „Centrum” Staszów.

Pochodzący z Ukrainy Romantsov Kyrylo dumnie prezentował flagę swojego państwa, obecnie pływa 
w BOSiR Brzesko.Zawodnicy przed startem w stylu grzbietowym.
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Zapaśnicy „CENTRUM” na podium Igrzysk LZS
W dniach 25 -27 

sierpnia br., repre-
zentacja sekcji za-
pasów „Centrum” 
Staszów walczyła 
podczas 25. Jubile-
uszowych Ogólno-
polskich Igrzysk Lu-
dowych Zespołów 
Sportowych w Ko-
strzynie nad Odrą, w 
województwie lubu-
skim.  

Reprezentanci klu-
bu ,,Centrum” Staszów 
w zapasach w stylu 
wolnym w grupie wie-
kowej młodzieżowiec 
(23l) oraz w zapasach 
kobiet, wywalczyli na-
stępujące miejsca na 
podium: • Natalia Bed-
narska: 1 miejsce i zło-
ty medal w kategorii 
wagowej 65 kg • Patryk 
Arendarski: 3 miejsce i 
brązowy medal w ka-
tegorii wagowej 86 kg 
• Szymon Dziewit: 3 
miejsce i brązowy me-
dal w kategorii wago-
wej 86 kg.Trenerem za-
paśników jest  Wiktor 
Skrobacz.

Tekst: Anna Wawrzycka
Foto: Centrum Staszów

Od lewej: trener Tadeusz Szkwarek, Patryk Arendarski, Natalia Bednarska, Szymon Dziewit, trener Anna Wawrzycka

Na pierwszym 
planie zawodnik 

„Centrum” 
Staszów.

Zawodniczki „Centrum” Staszów na 2. i 3. miejscu. Zwyciężyła pływaczka z ,,Orki” MOSiR w Kielcach.

Medale i dyplomy wręczała Agata 
Borycka – prezes Stowarzyszenia 

„Centrum” w Staszowie.
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W ostatnich dniach tegorocznego 
sezonu turystycznego, na ziemi sta-
szowskiej gościła 45-osobowa grupa 
wiernych parafii Najświętszego Sal-
watora z Krakowa z proboszczem ks. 
kan. Stanisławem Sudołem.

Swój pobyt, w sobotę 24 września 
br. krakowscy goście rozpoczęli od zwie-
dzania Szydłowa. O historii kościoła pw. 
św. Wojciecha i pozostałych świątyniach: 
pw. Wszystkich Świętych i Świętego Du-
cha, opowiedział proboszcz szydłow-
skiej parafii ks. Ryszard Piwowarczyk. 
Duże wrażenie na zwiedzających zrobiła 
odnowiona synagoga i kompleks śre-
dniowiecznych budowli obronnych.

Kolejnym miejscem na trasie wyciecz-
ki był Zespół Pałacowy w Kurozwękach 
ze słynną w całym kraju hodowlą bi-
zonów amerykańskich. W programie 

Współpraca starostwa staszowskiego z parafią św. 
Salwatora w Krakowie rozpoczęła się 20 lat temu, za sprawą 

znajomości ze śp. państwem dr Heleną i dr. Stanisławem 
Deskurami, aktywnymi członkami tej parafii. Dzięki wspólnym 

działaniom udało się, m.in. zrealizować szereg projektów 
edukacyjnych z udziałem uczniów szkół średnich z Polski 

i Ukrainy. Na zdjęciu: państwo Helena i Stanisław Deskurowie 
w sichowskim dworze, w sierpniu 2010 roku, z prawej: 

portret Zofii z Popielów małżonki księcia  
Krzysztofa Radziwiłła.

O kościele św. Wojciecha w Szydłowie i pozostałych 2 świątyniach opowiedział 
proboszcz parafii ks. Ryszard Piwowarczyk, w środku. Z lewej: proboszcz parafii 

św. Salwatora w Krakowie ks. kan. Stanisław Sudoł.

Przed pałacem w Kurozwękach.

Stefan Dunin-Wąsowicz, m.in. opowiedział o pobycie w Sichowie, w latach 
1940-44, czterech profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, po ich 

zwolnieniu z obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, gdzie trafili w wyniku 
Sonderaktion Krakau, w czasie której hitlerowcy, 6 listopada 1939 roku, 

aresztowali 184. profesorów UJ, Akademii Górniczej i innych uczelni. Wśród 
mieszkających w sichowskim dworze był m.in. ks. prof. Konstanty Michalski, 

rektor UJ w latach 1931-32.

W szydłowskiej synagodze, która szczęśliwie przetrwała lata II wojny światowej.

Salwatorianie 
na ziemi staszowskiej

zwiedzania nie mogło zabraknąć 
dworu Radziwiłłów w Sichowie 
Dużym, gdzie oczekiwał wnuk 
księcia Krzysztofa Radziwiłła 
Stefan Dunin-Wąsowicz, który 
opowiedział gościom nie tylko 
historię dworu, ale także zaprosił 
do udziału w aktualnych wyda-
rzeniach i inicjatywach. Po zakoń-
czeniu pobytu w Sichowie Dużym 
i zwiedzeniu zabytków dworskich 
w Rytwianach, goście odjechali 
do Pustelni Złotego Lasu na ko-
lację i nocleg. Następnego dnia, 
w niedzielę 25 września, grupa 
odjechała do Tarnobrzega, gdzie 
zwiedziła muzeum hrabiów Tar-
nowskich w Dzikowie, a następ-
nie zabytki Sandomierza.

Tekst i foto: Jan Mazanka


