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Czujni 
zawsze bezpieczni

Podczas konferencji prasowej promującej akcję: wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz i komendant 
wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach nadbryg. Krzysztof Ciosek.

Niebezpieczeństwo czyha na każ-
dym kroku – „Czujka na straży Two-
jego bezpieczeństwa”, to wspólna 
akcja wojewody świętokrzyskiego 
Zbigniewa Koniusza, komendan-
ta wojewódzkiego PSP nadbryg. 
Krzysztofa Cioska oraz Stowarzysze-
nia Aktywności Zawodowej Passa. 
Podczas konferencji prasowej w dniu 
24 listopada br., zaprezentowano 
spot „Czujni zawsze bezpieczni!” za-
chęcający do montażu czujek dymu 
i czadu.

Kolejne działania w  ramach kam-
panii mają na celu podnoszenie świa-
domości mieszkańców województwa 
świętokrzyskiego na temat montowa-
nia w mieszkaniach czujek dymu i cza-
du.

Dotychczas wystosowano apel wo-
jewody świętokrzyskiego oraz komen-
danta wojewódzkiego PSP, który tak-
że czytany był w  kościołach. Również 
działania informacyjne w  samorzą-
dach, w celu dotarcia do mieszkańców 
gmin, to część kroków podjętych w ra-
mach akcji zwiększania świadomości 
montowania czujników dymu i czadu.

Wszystkie te kroki podejmowane 
są w związku z występującymi w ostat-
nim czasie zdarzeniami mającymi tra-
giczny finał w postaci pożarów spowo-
dowanych m.in. niewłaściwym sposo-
bem dogrzewania mieszkań i  domów. 
Kolejnym etapem w  ramach kampanii 
jest spot, który ma zachęcić mieszkań-
ców naszego województwa do monto-
wania czujek dymu i czadu.

 „To kolejna odsłona naszych dzia-
łań. Życie pisze różne scenariusze. Ten 
napisany w  spocie jest filmowy, ale 
przystający do realiów życia. Niestety 
poparty przykrą statystyką. Nie mo-
żemy zostać bierni” – podkreślił woje-
woda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.  
Działania wspiera także klub Łomża 
Industria Kielce, który podczas swoich 
meczów rozdaje kibicom bezpłatnie 
czujki dymu i czadu. Od początku 2022 
roku w świętokrzyskim 20 osób straciło 
życie w  wyniku pożarów, a  69 zostało 
rannych. 

Źródło: 
https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/

biuro- prasowe/aktualnosci/22866,Czuj-
ni-zawsze-bezpieczni.html
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Z obrad 49. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Posiedzenie odbyło się w dniu 28 
listopada br. Do zaproponowanego 
przez przewodniczącego Rady Grze-
gorza Rajcę porządku obrad, starosta 
staszowski Józef Żółciak, zgłosił zmia-
ny w projektach zmian w budżecie 
powiatu na 2022 rok, które przyjęto w 
czasie posiedzenia Zarządu Powiatu 
w Staszowie. 

W czasie obrad przegłosowano łącz-
nie 6 projektów uchwał, które dotyczyły:

1. uchwalenia „Rocznego progra-
mu współpracy Powiatu Staszowskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie na rok 2023”, 

2. przyjęcia informacji o stanie reali-
zacji zadań oświatowych w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Powiat 
Staszowski w roku szkolnym 2021/2022, 

3. zmiany Uchwały Nr XLII/5/22 Rady 
Powiatu w Staszowie z dnia 11 marca 
2022 r. w sprawie określenia zadań fi-
nansowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w 2022 roku, 

4. ustalenia wysokości opłat za usu-
nięcie i przechowywanie statków lub in-
nych obiektów pływających z obszarów 
wodnych położonych na terenie powia-
tu staszowskiego w 2023 roku, 

5. zatwierdzenia Programu Napraw-
czego Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Staszowie na lata 2022–2024, 

6. zmian w budżecie na 2022 rok.

W punkcie ,,wnioski i oświadczenia 
radnych” poruszano tematy dotyczą-

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

W imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie, o zmianie w projekcie zmian w budżecie na bieżący rok, 
poinformował starosta staszowski Józef Żółciak. Z lewej: wicestarosta Leszek Guzal.

W obradach uczestniczyło 17 radnych z 19 osobowego składu Rady.

ce: aktualnie opracowywanej Strategii 
Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru 
Strategicznej Interwencji ,,Dolina Wisły” 
na lata 2021-2030, remontów i moder-

nizacji dróg powiatowych oraz realizacji 
staży dla osób bezrobotnych przez Po-
wiatowy Urząd Pracy. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Z obrad 48. sesji Rady Powiatu

Radni powiatu, od lewej: Zbigniew Bąk, Jolanta Wójtowicz, Mariusz Zyngier, Janusz Bąk, Krystyna Semrau, 
Zbigniew Wiącek, wicestarosta Leszek Guzal, starosta Józef Żółciak.

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

Kolejna sesja Rady Powiatu w 
Staszowie odbyła się w dniu 27 paź-
dziernika br. Do zaproponowanego 
przez przewodniczącego Rady Grze-
gorza Rajcę porządku posiedzenia nie 
zgłoszono uwag, zatem radni przystą-
pili do głosowania projektów uchwał. 

Podczas obrad przyjęto 3 uchwa-
ły, które dotyczyły: zmiany uchwały nr 
XXXII/16/21 Rady Powiatu w Staszowie z 
dnia 19 maja 2021 roku w sprawie usta-
lenia regulaminu dotyczącego niektórych 
zasad wynagradzania nauczycieli zatrud-
nionych w szkołach i placówkach prowa-
dzonych przez powiat staszowski, zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
na lata 2022-2027 oraz w sprawie zmian w 
budżecie na 2022 rok. Przedstawiono rów-
nież informacje: przewodniczącego Rady 
Powiatu w Staszowie dotyczącą analizy 
oświadczeń majątkowych złożonych przez 
radnych powiatu staszowskiego za 2021 
rok oraz informację starosty staszowskiego 
dotyczącą analizy oświadczeń majątko-
wych złożonych przez członków Zarządu 
Powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika 
powiatu, kierowników jednostek organi-
zacyjnych powiatu oraz osoby wydające 
decyzje administracyjne w imieniu sta-
rosty. W punkcie ,,wnioski i oświadczenia 
radnych” poruszono problemy dotyczące: 
spraw oświatowych, inwestycji na drogach 
powiatowych, cen energii elektrycznej dla 
samorządów oraz dla jednostek organiza-
cyjnych. Na pytania radnych odpowiadali 
m.in.: starosta staszowski Józef Żółciak, 
skarbnik Jolanta Piotrowska, dyrektor Za-
rządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mi-
rosław Bernyś.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Podczas podpisywania umowy, od lewej: skarbnik Jolanta Piotrowska, wicestarosta Leszek Guzal, starosta 
Józef Żółciak i wojewoda Zbigniew Koniusz. 

Podpisano umowę w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
W dniu  

2 grudnia br., w 
Świętokrzyskim 
Urzędzie Woje-
wódzkim pod-

pisano umowy na realizację zadań w 
ramach Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych o charakterze użytecz-
ności publicznej. 

Ogółem, na 2023 rok, zawarto 57 
umów na łączną kwotę 44 mln 526 tys. 
363 zł. W gronie beneficjentów znalazł 
się także Powiat Staszowski. Umowę, 
na kwotę dofinansowania 52 tys. 844 
zł, z wojewodą świętokrzyskim Zbignie-
wem Koniuszem, podpisali: starosta 
staszowski Józef Żółciak, wicestarosta 
Leszek Guzal i skarbnik powiatu Jo-

lanta Piotrowska. Na terenie powiatu 
staszowskiego zostanie uruchomio-
na 1 linia relacji Oleśnica - Rytwiany 
- Staszów, o łącznej długości 23,3 km. 
Jak podkreślił wojewoda Zbigniew Ko-
niusz, celem udzielania wsparcia z ww. 
funduszu jest przywracanie połączeń 
autobusowych na obszarach, w których 
komunikacja zbiorowa nie funkcjonuje 
lub jest niewystarczająca, a także likwi-
dacja tzw. białych plam transportowych 
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu spo-
łecznemu i gospodarczemu. Utworzo-
ne linie autobusowe na terenie woje-
wództwa umożliwią  osobom dorosłym 
i uczniom m.in. dojazd do: szkół, zakła-
dów pracy, placówek służby zdrowia  
i instytucji kultury.

Tekst: Paulina Majczak
Foto: Lucjan Piotrowski 
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,,Dziś uczeń – jutro student”

W dniu 3 listopada br., w sali Sena-
tu Politechniki Świętokrzyskiej, od-
było się uroczyste podpisanie listów 
intencyjnych dotyczących współpracy 
pomiędzy Politechniką Świętokrzy-
ską w Kielcach, Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Świętokrzyskiego 
i m.in. Starostwem Powiatowym w 
Staszowie. 

Współpraca dotyczyć będzie przygo-
towania i realizacji projektu „Dziś uczeń – 
jutro student” zaplanowanego w ramach 
programu Fundusze Europejskie dla 
Świętokrzyskiego 2021-2027. Starostwo 
Powiatowe w Staszowie, jako partner 
przedsięwzięcia, zadeklarowało wolę 
wspierania młodych mieszkańców re-
gionu w świadomym dokonywaniu wy-
borów edukacyjnych oraz zawodowych. 
Planowany do realizacji projekt można 
scharakteryzować, jako podejmowanie 
działań ukierunkowanych na realiza-
cję zajęć z doradztwa zawodowego czy 
planowania ścieżki kariery zawodowej. 
W programie projektu przewidziano 
również zajęcia praktyczne w wyższych 
uczelniach ziemi świętokrzyskiej, co po-
może przygotować uczniów do kontynu-
owania edukacji w tych uczelniach. List 
intencyjny podpisali: starosta staszowski 
Józef Żółciak, wicemarszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego Renata Janik oraz 
rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. 
dr hab. inż. Zbigniew Koruba. Podczas 
spotkania listy intencyjne podpisali tak-
że starostowie powiatów województwa 
świętokrzyskiego.

Foto: Lucjan Piotrowski
Tekst: Paulina Majczak

Od lewej: starosta włoszczowski Dariusz Czechowski, starosta konecki Grzegorz Piec,  
starosta staszowski Józef Żółciak i starosta opatowski Tomasz Staniek.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy.

Od lewej: rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba,  
starosta staszowski Józef Żółciak i wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

Sygnatariusze porozumienia.
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Podczas odbioru zadania, od lewej: prezes PRD Staszów Rafał Szyszkowski, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, główny specjalista Agnieszka Gajda, kierownik Działu Dróg 
i Mostów Paweł Krakowiak, burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz, wicestarosta Leszek Guzal 

i starosta staszowski Józef Żółciak.

Długość wyremontowanego odcinka wynosi 4,15 km.
Wartość inwestycji to 1 mln 964 tys. 531 zł. Przejście dla pieszych 

przy strażnicy OSP wyposażono w oświetlenie aktywne.

Droga powiatowa Grzybów-Wymysłów po zakończeniu inwestycji. 
W ramach realizacji zadania wykonano także renowację rowów.

Droga powiatowa Gacki-Mokre po remoncie

Kolejna inwestycja na drogach powiatowych

W dniu 7 grudnia br. dokonano 
odbioru końcowego zadania pn. „Re-
mont drogi powiatowej nr 0036T Gac-
ki – Mokre od km 0+000 do km 4+150”. 

Inwestycja obejmowała remont 
drogi powiatowej nr 0036T o długości 
4,15 km, w miejscowości Gacki i Mokre, 
w gminie Szydłów. Zadanie dotyczyło: 
położenia nowej nawierzchni z beto-
nu asfaltowego z warstwą ścieralną o 
grubości 4 cm, renowacji odwodnienia, 
oczyszczenia rowów, wymiany przepu-
stów pod drogą, jak również pod zjaz-
dami oraz profilowania poboczy wraz z 
uzupełnieniem materiałem kamiennym. 
W celu poprawy bezpieczeństwa wy-
mieniono oznakowanie pionowe oraz 
wykonano oznakowanie poziome w po-
staci linii krawędziowych.

Ww. zadanie o łącznej wartości 1 mln 
964 tys. 531 zł zostało dofinansowane w 
70% z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg, pozostałe koszty pokryto z budże-
tu powiatu staszowskiego oraz gminy 
Szydłów. Wykonawcą inwestycji było 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Staszów Sp. z o.o.

Tekst: Agnieszka Gajda, Foto: Jan Mazanka

W dniu 8 listopada br., odbył się 
odbiór inwestycji pn.: „Przebudowa 
odcinka drogi powiatowej nr 0835T 
Grzybów – Wymysłów od km 8+795 
do km 9+790”, która obejmowała 
przebudowę drogi o szerokości 5,5 m, 
na odcinku o długości 995 m. 

W ramach realizacji zadania wyko-
nano: warstwę odcinającą z piaskowca 
naturalnego o grubości 15 cm, warstwę 
dolną podbudowy z kruszyw łamanych 
o grubości 20 cm, warstwę górną pod-
budowy z kruszyw łamanych o grubości 
10 cm, nawierzchnię z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 4 cm, nawierzchnię z mieszanek 
mineralno-bitumicznych asfaltowych 
o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), 

uzupełnienie poboczy 
materiałem kamiennym 
o szerokości 0,75 m, re-
nowację rowu. Inwestycja 
jest wspólnym przedsię-
wzięciem publicznym, 
w ramach wspomagania 
administracji publicznej 
przez Lasy Państwowe. 
Wykonawcą robót budow-
lanych było Przedsiębior-
stwo Drogowe Sp. z o.o. 
DYLMEX – INWESTYCJE Sp. 
k., w Staszowie. Całkowita 
wartość realizacji zadania 
to 897 tys. 388 zł, w tym 
udział środków z funduszu 
leśnego w wysokości 680 
tys. 900 zł, co stanowiło 
76% wysokości poniesio-
nych kosztów.

Tekst: Agnieszka Gajda, ZDP
Foto: Paulina Majczak
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W odbiorze przebudowy drogi Grzybów - Wymysłów uczestniczyli, od lewej: wykonawca prokurent DYLMEX – INWESTYCJE Tomasz Dyl, Lidia Stachurska 
z Nadleśnictwa Staszów, główny specjalista Agnieszka Gajda z Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, starosta staszowski Józef Żółciak, radny sejmiku 

województwa świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, wicestarosta Leszek Guzal, kierownik budowy Krzysztof Kłap.

Radny sejmiku województwa świętokrzyskiego, 
kierownik działu dróg i mostów w ZDP w Staszowie 

Paweł Krakowiak przedstawił zakres realizacji zadania.

W czasie podpisania umowy, od lewej: skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, wiceprezes PRD w Staszowie 
Wojciech Szyszkowski, prezes Rafał Szyszkowski i starosta staszowski Józef Żółciak.

Ważność realizacji inwestycji na terenach po byłych PGR-ach oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
użytkowników dróg, podkreślili: starosta staszowski Józef Żółciak i poseł Marek Kwitek.

Podpisano dwie umowy
na przebudowę dróg

W dniu 29 listopada br. w staro-
stwie staszowskim, w obecności posła 
na Sejm RP Marka Kwitka, podpisano 
umowę na realizację inwestycji  pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 
0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki  
w miejscowościach Kurozwęki i Kotu-
szów”.  Inwestycja dotyczy terenów po 
byłych PGR.

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki 

wsparciu z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Umowę na realizację zadania, w imieniu 
zamawiającego, podpisał starosta sta-
szowski Józef Żółciak przy kontrasygnacie 
skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej, a w 
imieniu wykonawcy: Rafał Szyszkowski - 
prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych 
w Staszowie oraz wiceprezes Wojciech 
Szyszkowski. Inwestycja zostanie zrealizo-
wana w systemie zaprojektuj i wybuduj, 
a zakończenie realizacji zadania zaplano-

wano na dzień 29 października 2023 roku.  
Wartość inwestycji wynosi 1 mln 999 tys. 
143 zł, z czego 98% czyli 1 mln 959 tys. 160 
zł stanowi wsparcie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład. Łączna długość drogi podlegają-
cej przebudowie wynosi 1 830 m. 

W ramach realizacji zadania zostanie 
wykonana przebudowa drogi o szerokości 
5,5 m z poszerzeniem pobocza bitumiczne 
o szerokości 1 m z każdej strony, oddzielo-
ne od jezdni linią krawędziową. W planie 
inwestycji przewidziano także: • wyko-

nanie zjazdów i skrzyżowań, w tym prze-
budowę już istniejących • oznakowanie 
pionowe i poziome (linie krawędziowe), 
w tym wydzielenie z części jezdni oznako-
waniem poziomym pobocza asfaltowego 
obustronnego • renowację odwodnienia, 
w tym wymianę istniejących przepustów 
pod drogą oraz na zjazdach na działki 
przyległe do drogi • karczowanie drzew i 
krzewów w pasie drogowym • wykonanie 
kanału technologicznego KTu.

cd. na str. 8
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Trwa realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 0780T Raków – 
Bogoria – Nowa Wieś.

Nowo wybudowany chodnik w sołectwie Grzybów podniesie poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców.

W dniu 24 października br., doko-
nano odbioru zadania pn. „Budowa 
chodnika w sołectwie Grzybów, w cią-
gu drogi powiatowej nr 0713T relacji 
Haliszka – Grzybów”. 

Wykonawca – Układanie Kostki Bru-
kowej Robert Chachoń, wykonał chodnik 
o długości 93 m i szerokości 2 m. Całko-
wity koszt zadania to 37 tys. 931 zł. Zada-
nie zostało dofinansowane kwotą 25 tys. 
zł, tj. 66% wartości inwestycji przez gmi-
nę Bogoria w ramach funduszu sołeckie-
go. Realizacja zadania jest kontynuacją 
budowy chodnika, która została rozpo-
częta w 2021 roku, od świetlicy wiejskiej 
w kierunku boiska. To zadanie również 
dofinansowano z funduszu sołeckiego. 
Zakończenie realizacji inwestycji było 
okazją do sprawdzenia postępu realizacji 
zadania pn.: „Przebudowa drogi powia-
towej nr 0780T Raków – Bogoria – Nowa 
Wieś, od km 12+323 do km 14+603”. 
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Z 
wykonawcą przebudowy, aktualny stan 

W odbiorze zadania uczestniczyły władze powiatowe, gminne, przedstawiciele ZDP w Staszowie oraz 
przedstawiciele sołectwa Grzybów.

Wykonano chodnik w Grzybowie

W czasie podpisania umowy, zakres prac do wykonania w ramach zadania, przedstawił starosta staszowski Józef Żółciak. 

Druga umowa dotyczyła 
zadania pn.: „Przebudowa drogi po-
wiatowej Niedziałki – Ruda nr 1860T  
w miejscowości Wymysłów”. 

Jest to zadanie wspólne powiatu 
staszowskiego oraz gminy Połaniec. Umo-
wę podpisali dyrektor Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, 

główna księgowa w ZDP Beata Kondek 
oraz przedstawiciele wykonawcy inwesty-
cji Rafał i Wojciech Szyszkowscy z Przedsię-
biorstwa Robót Drogowych w Staszowie.

Inwestycja obejmuje przebudowę 
odcinka drogi o długości 250 m, sze-
rokości jezdni 5,5 m oraz wykonanie 
jednostronnego pobocza bitumiczne-

go o szerokości 1 m. Ponadto zostanie 
wykonany kanał technologiczny oraz 
oznakowanie poziome jezdni. Całkowita 
wartość inwestycji wynosi 266 tys. 664 
zł, a termin wykonana zadania upływa z 
dniem 23 grudnia br.

Tekst: Agnieszka Gajda, ZDP Staszów
Foto: Paulina Majczak

robót omówili: starosta staszowski Józef 
Żółciak, wójt Marcin Adamczyk, wicesta-
rosta Leszek Guzal oraz dyrektor Zarzą-
du Dróg Powiatowych Mirosław Bernyś. 
Zadanie realizowane jest w Ramach Rzą-

dowego Funduszu Rozwoju Dróg, a jego 
zakończenie planowane jest na koniec 
listopada br.

Tekst: Paulina Majczak
Foto: Lucjan Piotrowski
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Drugi odcinek obwodnicy w budowie, widok z ronda na  
DW 764 (Staszów - Raków).

Wykarczowany teren pod budowę obwodnicy w kierunku  
DW 757 (Staszów – Opatów).

Umowa w sprawie budowy drugiego odcinka obwodnicy Staszowa została podpisana w starostwie staszowskim 
w dniu 17 sierpnia br. W imieniu inwestora – Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach umowę 

podpisał dyrektor Jerzy Wrona, a wykonawcy – prokurent spółki DYLMEX-INWESTYCJE Tomasz Dyl.

Trwa budowa drugiego odcinka obwodnicy Staszowa

,,Budowa obwodnicy Staszowa – II 
etap od DW 764 do DW 757”, to nazwa 
zadania, na realizację którego, w dniu 
17 sierpnia br. w  Starostwie Powiato-
wym w  Staszowie, podpisano umowę 
między inwestorem – Świętokrzyskim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kiel-
cach, a  wykonawcą – Przedsiębior-
stwem Drogowym Sp. z  o.o. DYLMEX-
-INWESTYCJE Sp.k. w Staszowie. 

Prace rozpoczęto niezwłocznie po 
podpisaniu umowy. Na dzień 8 grudnia 
2022 roku wykonano: wycinkę drzew 
wraz z karczowaniem pni, usunięto war-
stwę ziemi urodzajnej - humusu, rozpo-
częte zostały prace związane z wymianą 
gruntów słabonośnych, wykonywane są 
nasypy pod korpus drogi, przebudowano 
kolidującą sieć wodociągową.

W  pierwszym kwartale 2023 roku 
zostaną rozpoczęte prace związane 
z  przebudową sieci gazociągowej,  wy-
konaniem kolumn żwirowo-betonowych 
w celu umocnienia gruntu oraz rozpocz-
nie się budowa obiektu mostowego.

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 podpi-
sania umowy. Zamówienie będzie fi-
nansowane ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata: 2014-2020 oraz ze 
środków krajowych, będących w  dys-
pozycji zamawiającego. Dokumentacja 
projektowa budowy ww. odcinka ob-
wodnicy Staszowa, wraz ze wszystkimi 
decyzjami administracyjnymi, została 
wykonana przez staszowskie Biuro 
Projektowe AJKO. Koszty opracowania 

dokumentacji w kwocie 236 tys. 775 zł 
sfinansował powiat staszowski.

Długość zaprojektowanego odcinka 
wynosi 1,4 km, w tym długość mostu na 
rzece Desta – 50 m. Jezdnia o  parame-
trach drogi klasy G, połączy drogę woje-
wódzką nr 757 (Staszów – Opatów) – od 
planowanego ronda na tej drodze, do 
już istniejącego ronda na drodze woje-
wódzkiej nr 764 (Staszów - Raków). Ob-
wodnica będzie drogą jednojezdniową, 

dwupasową wraz ze ścieżkami pieszo-ro-
werowymi, chodnikami, skrzyżowania-
mi (typu rondo), wjazdami i  wyjazdami 
z dodatkowych jezdni na drogi publiczne, 
obiektami inżynierskimi oraz jezdniami 
umożliwiającymi połączenie z  polami 
uprawnymi. Przebudowana zostanie ist-
niejąca infrastruktura wodno-kanalizacyj-
na, elektroenergetyczna, teletechniczna 
i gazowa. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

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

radny Sejmiku Paweł Krakowiak i kierownik budowy obwodnicy Jakub Stępczyński. 
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Przebudowa drogi powiatowej dotyczyła odcinka o długości 2,28 km 
w miejscowościach: Kolonia Pęcławska i Józefów Witowicki.

Na przejściu dla pieszych w Józefowie Witowickim zamontowano oznakowanie 
aktywne.

Posiedzenie otworzył i prowadził prezes Zarząd 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie 

druh Grzegorz Rajca, z lewej: starosta staszowski 
Józef Żółciak. 

Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie druh Mieczysław Madej, omówił sprawy 
organizacji przyszłorocznej kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP. 

Kolejne ponad 2 km dobrej drogi

Z posiedzenia Zarządu Powiatowego OSP

W dniu 14 grudnia br. dokona-
no odbioru końcowego zadania pn.: 
„Przebudowa odcinka drogi powiato-
wej nr 0780T Raków - Bogoria - Nowa 
Wieś, od km 12+323 do km 14+603”. 

Inwestycja obejmowała przebudowę 
drogi powiatowej na odcinku o długości 
2,28 km w miejscowościach: Kolonia Pę-
cławska i Józefów Witowicki. W ramach 
zadania wykonano: nawierzchnię jezdni o 
szer. 6 m z masy mastyksowo – grysowej, 
chodnik z kostki brukowej betonowej o 
szer. 2 m, zatokę autobusową, profilowane 

pobocza o szer. 1 m uzupełnione materia-
łem kamiennym, odwodnienie oraz umoc-
nienie skarp rowów elementami prefabry-
kowanymi. Wymieniono także przepusty 
pod zjazdami z drogi, a dla poprawy bez-
pieczeństwa wykonano wymianę i uzupeł-
nienie oznakowania. W miejscowości Józe-
fów Witowicki zamontowano na przejściu 
dla pieszych oznakowanie aktywne.

Ww. zadanie o łącznej wartości 3 mln 
679 tys. 329 zł, w 80% zostało dofinanso-
wane z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Pozostałe koszty pokryto z budżetu 
powiatu staszowskiego. Wykonawcą in-
westycji było Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych Staszów Sp. z o.o.

Tekst: Agnieszka Gajda
Foto: Jan Mazanka

Na roboczo, ale i świątecznie, w dniu 
14 grudnia br., obradował Zarząd Od-
działu Powiatowego Związku OSP RP w 
Staszowie. Gościny druhom strażakom 
udzielił w sieleckim Zakątku Świętokrzy-
skim prezes Tadeusz Wrześniak - właści-
ciel Hut Szkła Gospodarczego.

Posiedzenie otworzył i prowadził pre-
zes Zarządu druh Grzegorz Rajca. Przed 
rozpoczęciem roboczej części obrad, ka-
pelan strażaków powiatu staszowskiego 
ks. Grzegorz Gawęda – proboszcz parafii w 
Kiełczynie, zaprosił do wspólnej wigilijnej 
modlitwy i złożenia życzeń bożonarodze-
niowych. 

W roboczej części spotkania omówiono 
sprawy organizacji przyszłorocznej kam-
panii sprawozdawczej w jednostkach OSP, 
jednogłośnie przyjmując uchwałę Zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP RP w tej 
sprawie. Jak powiedział sekretarz Zarządu 
Oddziału Powiatowego druh Mieczysław 
Madej, kampania ma być przeprowadzona 
w terminie: styczeń – marzec 2023 r. 

W kolejnych punktach obrad, członek 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Kielcach druh Wiesław Woszczyna, 
złożył relację z przebiegu Krajowego Zjaz-
du OSP, jaki odbył się w październiku br. w 
Otrębusach. Natomiast prezes Zarządu Po-
wiatowego druh st. bryg. Grzegorz Rajca – 
zastępca komendanta wojewódzkiego PSP 
w Kielcach, poinformował o bieżącej dzia-
łalności komendy wojewódzkiej i współ-
pracy z jednostkami Ochotniczych Straży 
Pożarnych, m.in. w zakresie zakupu nowych 
samochodów bojowych, a także o powoła-

niu dodatkowego zastępcy komendanta 
wojewódzkiego ds. współpracy z OSP, któ-
rym został st. bryg. Artur Brachowicz.

Prezes Grzegorz Rajca serdecznie po-
dziękował wszystkim druhom za konstruk-
tywną współpracę w ciągu minionego 
roku. Słowa podziękowań skierował także 
pod adresem starosty staszowskiego Jó-
zefa Żółciaka za wspieranie działalności 
OSP, min. w formie ufundowania nagród 
dla uczestników zawodów sportowo-po-
żarniczych wojewódzkich i powiatowych. 
Starosta Józef Żółciak składając życzenia 
świąteczno-noworoczne, podziękował 
druhom za udział w akcjach ratowniczo – 
gaśniczych w mijającym roku, a także za 
realizację inicjatyw pomocy ukraińskim 
uchodźcom wojennym. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Gratulacje stypendystom, nauczycielom i rodzicom złożył starosta staszowski Józef Żółciak. Obok: wicestarosta 
Leszek Guzal, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Batóg i członkini Zarządu Powiatu  

Krystyna Semrau.

Pierwsze stypendia Starosty Staszowskiego, w obecności dyrektorów, nauczycieli i rodziców, odebrało ośmioro uczniów szkół ponadpodstawowych.

W dniu 5 grudnia br., ośmioro 
uczniów szkół ponadpodstawowych 
powiatu staszowskiego zostało uho-
norowanych stypendiami Starosty 
Staszowskiego, które przyznano po 
raz pierwszy w historii powiatu, dzię-
ki ,,Programowi wspierania eduka-
cji młodzieży”, jaki Rada Powiatu w 
Staszowie przyjęła uchwałą w dniu  
23 czerwca 2022 rok.

Do najważniejszych celów inicjatywy 
należą, m.in.: eksponowanie osiągnięć 
naukowych uczniów i nauczycieli, mo-
tywowanie młodzieży do pogłębiania 
wiedzy oraz promocja szkół, zarówno na 
terenie powiatu jak i kraju.

Spotkanie, witając wszystkich obec-
nych, otworzył naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu w starostwie 
staszowskim Grzegorz Wójcikowski, 
i poprosił o zabranie głosu starostę 
staszowskiego Józefa Żółciaka, który 
powiedział, m.in.: ,,Na podstawie opra-
cowanych i przyjętych kryteriów, sty-
pendium zostaje przyznane jednemu 
uczniowi w każdym typie szkoły tj. li-
ceum ogólnokształcącym, technikum i 
szkole branżowej I stopnia. Dyrektorzy 
szkół przy pozytywnej opinii Rady Peda-
gogicznej zgłosili Was jako najlepszych 
wśród najlepszych. Osiąganie sukcesów 
to duży wysiłek zarówno uczniów, jak i 
ich rodziców oraz nauczycieli. Rodzice 
pomagają w trudnych chwilach, a na-
uczyciele pracują na co dzień, pokazują 

możliwości, rozwijają talenty i wspierają 
rozwój pasji. Drodzy stypendyści, gratu-
luję znalezienia się w gronie najlepszych 
i życzę aby środki otrzymane w ramach 
stypendium były motywacją do dal-
szego rozwoju, doskonalenia wiedzy i 
umiejętności, a przede wszystkim bodź-
cem do dalszej pracy”.

Pierwsze stypendia Starosty 
Staszowskiego otrzymali: • Sylwia An-
drejas z Liceum Ogólnokształcącego 
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w 
Staszowie, • Kamil Młodziński z Techni-
kum i Maja Frelian z Branżowej Szkoły 
I stopnia w Zespole Szkół Ekonomicz-

nych im. Jana Pawła II w Staszowie, • Ju-
lia Śmist z Liceum Ogólnokształcącego, 
Karolina Cebula z Technikum i Amelia 
Leśniowska z Branżowej Szkoły I stopnia 
w Zespół Szkół im. Stanisława Staszica 
w Staszowie, • Aleksandra Juszczyk z 
Liceum Ogólnokształcącego i Konrad 
Figiel z Technikum w Zespole Szkół im. 
Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w 
Połańcu.

Okolicznościowym grawertonem 
uhonorowano także Franciszka Belu-
siaka za sukcesy w wyścigach Kartingo-
wych Mistrzostw Polski w Słomczynie.

Tekst i foto: Jan Mazanka

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

W konwencie uczestniczyli, od lewej: wójt gminy Rytwiany Grzegorz 
Forkasiewicz, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, burmistrz 
miasta i gminy Staszów dr Leszek Kopeć, wicestarosta Leszek Guzal.

Od lewej: sekretarz miasta i gminy Szydłów Janusz Sowa, zastępca wójta gminy Bogoria Lidia 
Zamiela, wójt gminy Łubnice Anna Grajko.

Przewodniczącą Rady na kolejną kadencję została wybrana Anna Grajko, wójt gminy Łubnice reprezentująca 
samorząd, a na wiceprzewodniczących wybrano: Sebastiana Świetlika (z prawej), reprezentującego ,,ŚZPP 

Lewiatan” oraz Marka Marcinkowskiego (z lewej), reprezentującego Forum Związków Zawodowych.

Z obrad Rady Rynku Pracy

Posiedzenie, które otworzył i 
prowadził przewodniczący konwen-
tu, burmistrz miasta i gminy Oleśni-
ca Leszek Juda, odbyło się w dniu 20 
października br. 

Głównym tematem konwentu były 
wspólne inwestycje drogowe powia-
tu i gmin, aktualnie realizowane oraz 
planowane w roku 2023. Zagadnienia 
te szczegółowo omówił dyrektor Za-
rządu Dróg Powiatowych w Staszowie 
Mirosław Bernyś. W sprawach różnych 
poruszano kwestie m.in. związane z: 
ochroną środowiska, profilaktyką jo-
dową oraz sprzedażą węgla przez sa-
morządy.

Tekst i foto: Paulina Majczak Obradował konwent wójtów i burmistrzów

W dniu 24 października br, swo-
ją kadencję rozpoczęła, powołana 
przez starostę staszowskiego Po-
wiatowa Rada Rynku Pracy, będąca 
organem opiniodawczo-doradczym 
starosty w sprawach rynku pracy.

Na wstępie spotkania, starosta 
staszowski Józef Żółciak podziękował 
członkom Rady kończącym pracę w 
kadencji 2018-2022 oraz wręczył po-
wołania w skład Powiatowej Rady Ryn-
ku Pracy w Staszowie, osobom rozpo-
czynającym pracę w kadencji obecnej. 
W nowym składzie Rady, znaleźli się 
zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, zgłoszeni przedstawiciele  organi-
zacji związków zawodowych, praco-
dawców, organizacji rolniczych oraz 
samorządu. Przewodniczącym Rady 
została ponownie wybrana Anna Graj-
ko, wójt gminy Łubnice reprezentująca 
samorząd, a na wiceprzewodniczących 
wybrano: ponownie Sebastiana Świe-
tlika, reprezentującego ,,Świętokrzy-
ski Związek Pracodawców Prywatnych 
Lewiatan” oraz po raz pierwszy Marka 
Marcinkowskiego, reprezentującego 
Forum Związków Zawodowych. Po 

przedstawieniu organizacji oraz zakre-
su i trybu działania PRRP, dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Staszowie 
Benedykt Kozieł, poinformował o aktu-
alnej sytuacji na lokalnym rynku pracy 
oraz realizowanych działaniach mają-

cych na celu aktywizację zawodową 
osób bezrobotnych oraz przeciwdzia-
łanie bezrobociu, a także odpowiadał 
na pytania członków Rady.

Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie
foto: Ewelina Walczak
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Starosta staszowski Józef Żółciak podziękował członkom Rady kończącym pracę w kadencji obejmującej lata 2018-2022 oraz wręczył powołania osobom 
rozpoczynającym pracę w kolejnej kadencji.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wykonawcy, oraz starosta 
staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal i naczelnik 

Wydziału Inwestycji Magdalena Fila.

Prace przy elewacji od strony zachodniej są na ukończeniu. Trawa budowa szybu dla windy, a także utwardzanie placu.

Wkrótce oddanie nowego budynku użyteczności publicznej
W dniu 21 listopada br. odbyło się 

spotkanie na terenie przebudowywa-
nego budynku po siedzibie powiato-
wej komendy policji w Staszowie. 

Podczas spotkania z wykonawcą 
omówione zostały zagadnienia związane 
z realizacją zadania oraz dokonano oceny 
stanu zaawansowania robót. Na dzień 21 
listopada br., zostały wykonane w cało-
ści roboty konstrukcyjne oraz ocieplenie 
wraz z pokryciem stropodachu, jak też in-
stalacje wewnętrzne sanitarne, elektrycz-
ne wraz z instalacją fotowoltaiczną. Ro-
boty takie jak: elewacja budynku, stolarka 
okienna, tynki wewnętrzne są wykonane 
prawie w całości, za wyjątkiem nowo pro-
jektowanej klatki schodowej, która wraz z 
windą, będzie przystosowana do komuni-
kacji osób niepełnosprawnych. Aktualnie, 
w znacznej części budynku wykonywane 
są roboty wykończeniowe, takie jak: ma-
lowanie ścian, układanie kafelków w ła-
zienkach oraz montaż drzwi. W pomiesz-
czeniu technicznym wykonywany jest 

nowy węzeł do sieci ciepłow-
niczej, z której obiekt będzie 
ogrzewany. Do budynku zo-
stało doprowadzone nowe 
przyłącze wodociągowe oraz 
telekomunikacyjne, a także 
została wykonana instalacja 
kanalizacji deszczowej, dla 
odprowadzenia wód opado-
wych z placu i dachu do sieci 
kanalizacji deszczowej. Po 
zakończeniu robót wykoń-
czeniowych pozostanie jesz-
cze utwardzenie placu wokół 
budynku wraz z wykona-
niem miejsc parkingowych. 
Roboty realizowane są przez 
FIRMĘ BUDOWLANO – USŁU-
GOWĄ „EM-BUD” z Morawicy. 
Planowany termin zakończe-
nia zadania – 4 styczeń 2023 
roku.

Tekst: Mariusz Fijałkowski
Foto: Paulina Majczak
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Gala odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej. Statuetki wręczali, m.in.: poseł Krzysztof Lipiec  
i senator Krzysztof Słoń.

Laureatem tegorocznej edycji konkursu w kategorii zespołowej został Dom Pomocy Społecznej 
w Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.  

Statuetkę z rąk posła Krzysztofa Lipca odebrała dyrektor, siostra Barbara Ziółkowska.

Za wyróżnienie podziękowała siostra Barbara Ziółkowska, dyrektor DPS w Kurozwękach.

Konkurs „Świętokrzyski Anioł Do-
broci”, będący jedyną tego typu ini-
cjatywą o charakterze regionalnym, 
wpisał się już na stałe w kalendarz 
najważniejszych wydarzeń woje-
wództwa świętokrzyskiego. 

Ideą przedsięwzięcia jest zwrócenie 
szczególnej uwagi na pracę wykonywa-
ną przez ludzi w różnych instytucjach 
pomocy i integracji społecznej oraz or-
ganizacjach pozarządowych, niosących 
pomoc osobom w ich najtrudniejszych 
chwilach życia. Tym prestiżowym wyróż-
nieniem nagradza się osoby, które każ-
dego dnia podnoszą standardy polityki 
społecznej, które w swojej codziennej 
pracy robią coś więcej na rzecz rodzin i 
osób z trudnościami, niezaradnych ży-
ciowo, z niepełnosprawnościami, star-
szych, bezdomnych – mówiła podczas 
uroczystości wicemarszałek Renata Ja-
nik. Jak ważne są takie inicjatywy mó-
wił przewodniczący Sejmiku Andrzej 
Pruś, który przypomniał, że Samorząd 
Województwa Świętokrzyskiego, jako 
pierwszy przed laty postanowił wyróżnić 
osoby, które część swojego życia bezin-
teresownie poświęcają innym. 

Laureatami tegorocznej edycji Kon-
kursu zostali: 

• w kategorii indywidualnej – prze-
znaczonej dla osób, które ze szczegól-
nym zaangażowaniem i poświęceniem 
niosą pomoc osobom i rodzinom w trud-
nej sytuacji życiowej – Magdalena Gości-
niewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Kielcach.

• w kategorii zespołowej – dla jedno-
stek organizacyjnych pomocy i integracji 
społecznej, stowarzyszeń oraz organiza-
cji pozarządowych prowadzących dzia-
łalność w zakresie pomocy społecznej, 
tworzących i wdrążających innowacyjne 
projekty – Dom Pomocy Społecznej w 
Kurozwękach.

Magdalena Gościniewicz to wielo-
letni pracownik pomocy społecznej. Od 
2000 roku pełniła funkcję zastępcy dy-
rektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Ro-
dzinie w Kielcach, a od 2021 roku jest jej 
dyrektorem. Była organizatorką procesu 
wdrożenia realizacji specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburze-
niami psychicznymi, pomysłodawczynią 
i organizatorką mieszkań chronionych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
współorganizatorką i koordynatorką 
projektu „Posiłek za pracę” aktywizują-
cego osoby bezrobotne oraz projektu 
dotyczącego uruchomienia Klubów oraz 
Świetlic Środowiskowych „4 Kąty”. Orga-
nizuje pomoc dla uchodźców z Ukrainy: 
Punkt Pomocy dla Obywateli Ukrainy, 

Wręczono statuetki 
„Świętokrzyskiego Anioła Dobroci”
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Podczas gali, od lewej: siostra Krystyna Stroczyńska - przełożona sióstr DPS w Kurozwękach,  
Józef Żółciak - starosta staszowski, siostra Barbra Ziółkowska - dyrektor DPS w Kurozwękach,  

Stanisław Batóg - wiceprzewodniczący Rady Powiatu staszowskiego  
i Anna Ogórek - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie. 

Laureaci konkursu z wręczającymi nagrody.

16. Festiwal Piosenki Religijnej

kursy języka polskiego i kursy zawodo-
we, zajęcia sprzyjające integracji i ada-
ptacji w Polsce. 

Dom Pomocy Społecznej w 
Kurozwękach funkcjonuje od 2000 r. i 
prowadzony jest przez Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Pau-
lo na zlecenie Powiatu Staszowskiego. 
Zapewnia pomoc dla 100 osób wyma-
gających opieki i pielęgnacji. Miesz-
kańcami Domu są osoby starsze i nie-
pełnosprawne. Placówka zapewnia 
także opiekę i rehabilitację w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym. DPS nawią-
zał współpracę z grupą wolontariuszy z 
LO w Staszowie oraz Stowarzyszeniem 
Wincentyńska Młodzież Maryjna. W 
ramach współpracy odbywają się spo-
tkania świąteczne, przedstawienia, bale 
karnawałowe, koncerty. Dyrekcja domu 
pozyskuje dodatkowe środki na remon-
ty, adaptację i wyposażenie DPS. Dom 
Pomocy Społecznej w Kurozwękach do 

udziału w konkursie został zgłoszony 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Staszowie. W tym roku do kon-
kursu w obydwu kategoriach zgłoszono 

łącznie 26 kandydatów i instytucji. 
Tekst: arch. Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Świętokrzyskiego
foto: Lucjan Piotrowski

W Gminnym Ośrodku Kultury w 
Bogorii, w daniach 17-18 październi-
ka br., odbyła się XVI edycja Regional-
nego Konkursu Piosenki Religijnej im. 
św. Jana Pawła II.

Na scenie zaprezentowały się, w pię-
ciu kategoriach: grupy wokalne, woka-
liści, duety, łącznie ponad 300 uczestni-
ków. Artystów oceniała komisja konkur-
sowa w składzie: Małgorzata Gul - dyrek-
tor GOK-u w Bogorii, Krzysztof Laskowski 
– instruktor ds. edukacji muzycznej, ks. 

proboszcz Leszek Biłas oraz ksiądz pro-
boszcz Tadeusz Janda. Artystom pod-
czas występów kibicowali wychowawcy, 
rodzice oraz starosta staszowski Józef 
Żółciak i zastępca wójta gminy Bogoria 
Lidia Zamiela. Organizatorami konkursu 
byli: Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii 
oraz Parafia Rzymsko-Katolicka pw. 
Świętej Trójcy w Bogorii. Patronat hono-

rowy objęli starosta Józef Żółciak oraz 
wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk. 
Wszystkim artystom wręczono pamiąt-
kowe dyplomy, a laureaci trzech najlep-
szych miejsc, w każdej kategorii wieko-
wej, otrzymali statuetki ufundowane 
przez powiat staszowski.

Tekst: Paulina Majczak
Foto: Paulina Majczak, GOK Bogoria
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Obecni byli, m.in. posłowie na Sejm RP: Anna Krupka i Piotr Wawrzyk.

Przedstawiciele władz samorządowych i przedsiębiorcy.

„Honorową Szpadę Górniczą” otrzymał Paweł Walczyński.
Wśród gości, m.in.: poseł na Sejm Marek Kwitek  

oraz senatorowie: Jacek Włosowicz i Jarosław Rusiecki.

55. Barbórka „Siarkopolu”

Uroczystą akademię rozpoczął 
i prowadził dyrektor Kopalni Siar-
ki w Osieku Marcin Pawlik, który po 
otwarciu uroczystości poprosił o za-
branie głosu prezesa Zarządu, dy-
rektora generalnego Grupy Azoty 
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki 
„Siarkopol” S.A. w Grzybowie dr. inż. 
Łukasza Komenderę. 

Po wystąpieniu prezesa rozpoczęto 
wręczanie odznaczeń i nominacji na ko-
lejne stopnie górnicze. 24 pracowników 
,,Siarkopolu” uhonorowano odznaką 
„Zasłużony dla Górnictwa Rzeczypo-
spolitej Polskiej”, honorową odznaką 
„Zasłużony dla Siarki w Grzybowie”, 
oprócz 84 pracowników ,,Siarkopolu”, 

Uroczystości barbórkowe rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele pw. św. Barbary w Staszowie, liturgii prze-
wodniczył i homilię wygłosił biskup sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz. 

Biskup sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz 
wygłosił homilię.

Górnicze poczty sztandarowe.

Uroczystą akademię prowadził dyrektor Kopalni 
Osiek Marcin Pawlik.

Pracownikom w dniu ich święta podziękował prezes 
Zarządu dyrektor generalny  
dr inż. Łukasz Komendera.
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„Honorowy Kord Górniczy” otrzymał poseł, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych dr hab. Piotr Wawrzyk.

„Honorowe Czako Górnicze” otrzymały: dyrektor Departamentu 
Zakupów Strategicznych Grupa Azoty Police S.A. Ewa Góra oraz 

dyrektor Pionu Zakupów Grupa Azoty Puławy S.A. Agnieszka 
Olszewska.

Okolicznościowy grawerton przekazał zastępca komendanta wojewódzkiego 
PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz Rajca.

Starosta staszowski Józef Żółciak podziękował Zarządowi ,,Siarkopolu” za wspieranie inicjatyw społecznych, 
górnikom i ich rodzinom złożył życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

zostali także wyróżnieni: zastępca dy-
rektora ds. Ratownictwa PGNIG SA z 
Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworo-
wego w Krakowie Marcin Rusek oraz 
kierownik Zakładowego Górniczego 
Pogotowia Specjalistycznego PGNIG Ja-
cek Pogoda.  Złotą odznaką honorową 
II stopnia „Zasłużony dla Ratownictwa 
w Ratowniczej Stacji Górnictwa Otwo-
rowego” został wyróżniony członek 
Zarządu Wojciech Sagan, srebrną od-
znaką honorową I stopnia „Zasłużony 
dla Ratownictwa w Ratowniczej Stacji 
Górnictwa Otworowego” zostali uho-
norowani: Marcin Pawlik i Mariusz Kazi-
mierski. Honorową odznakę „Zasłużony 
Ratownik Górniczy Ratowniczej Stacji 
Górnictwa Otworowego” otrzymało 13 
ratowników. Stopień górniczy „Gene-
ralnego Dyrektora Górniczego III Stop-
nia” otrzymał prezes Zarządu dr inż. 
Łukasz Komendera, a stopnie górnicze 
,,Inżynier Górniczy II stopnia” otrzymali: 
Monika Woś, Damian Sauczek, Adrian 
Kabata, Paweł Wojciechowski i Michał  
Marczewski. Stopień górniczy ,,Inżynier 
Górniczy II stopnia” otrzymała Agniesz-
ka Myśliwiec, a stopień górniczy ,,In-
żynier Górniczy I stopnia” otrzymał Ar-
tur Wazia. Wręczono również stopnie: 
,,Technik Górniczy III i II stopnia” oraz 
,,Górnik III i II stopnia”. 

„Honorową Szpadą Górniczą” wy-
różniono Pawła Walczyńskiego, „Hono-
rowy Kord Górniczy” otrzymał sekretarz 
stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych dr hab. Piotr Wawrzyk, „Honorowy 
Oskard Górniczy” otrzymali wicepreze-
si Grupy Azoty S.A.: Filip Grzegorczyk i 
Marek Wadowski oraz członek Zarządu 
Zbigniew Paprocki. „Honorowe Czako 
Górnicze” otrzymały: dyrektor Departa-
mentu Zakupów Strategicznych Grupy 
Azoty Police S.A. Ewa Góra oraz dyrek-

tor Pionu Zakupów 
Grupy Azoty Puławy 
S.A. Agnieszka Ol-
szewska.

Życzenia gór-
nikom z okazji ich 
święta składali parla-
mentarzyści, samo-
rządowcy, przedsta-
wiciele straży, uczelni 
wyższych, zakładów 
pracy. Wydarzenie 
połączone było z ju-
bileuszem 50-lecia 
działalności Kopal-
nianej Stacji Ratow-
nictwa Górniczego, a 
także z jubileuszem 
45-lecia Zakładowej 
Górniczej Orkiestry 
Dętej.

Tekst i foto: 
Paulina Majczak
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W sprawie czystego powietrza
Uczestnicy konferencji.

Zaprezentowany model bioreaktora.

Powiat staszowski reprezentował wicestarosta Leszek Guzal, pierwszy po lewej w trzecim rzędzie.

Cele konferencji omówił prezes dr inż. Łukasz Komendera.  
Z lewej: dyrektor marketingu „Siarkopolu” Magdalena Porwet.

Prezes „Ekoinwestyki” dr inż. Damian 
Kasperczyk przedstawił prezentację 

wyników pilotażowego zastosowania 
KBT w „Siarkopol” S.A.

„Bioreaktory w walce o czyste po-
wietrze – innowacje w służbie ochrony 
powietrza”, pod takim hasłem, w dniu 
20 października br. w Sielcu odbyła 
się, już po raz czwarty, międzynarodo-
wa konferencja, której celem była wy-
miana poglądów i doświadczeń doty-
cząca  ekoinnowacyjnych rozwiązań w 
zakresie ochrony powietrza. 

Konferencja została zorganizowana 
przez Grupę Azoty „Siarkopol” S.A. i Eko-
inwestyka Sp. z o.o. Zaprezentowano na 
niej pilotażową instalację Kompaktowe-
go Bioreaktora Trójfazowego (KBT) oraz 
wyniki badań, jakie zostały przeprowa-
dzone na terenie Kopalni Siarki w Osie-
ku, za pomocą instalacji pilotażowej KBT 
dla wytypowanego emitora związków 
odorowych. Przybyłych gości w Centrum 
Konferencyjnym w Sielcu przywitała 
Magdalena Porwet – dyrektor marketin-
gu i komunikacji „Siarkopolu”, następnie 
poprzez łącza online, do uczestników 
konferencji, zwrócił się z gratulacjami 
wiceminister spraw zagranicznych, po-
seł na Sejm Piotr Wawrzyk, który objął 
patronat honorowy nad konferencją. W 
imieniu marszałka wojewódzka święto-
krzyskiego Andrzeja Bętkowskiego gra-
tulacje organizatorom wydarzenia złoży-
ła Anna Picheta-Oleś – dyrektor Depar-
tamentu Przyrody i Klimatu w Urzędzie 
Marszałkowskim. Prezes „Ekoinwestyki” 
dr inż. Damian Kasperczyk przedstawił 
prezentację wyników pilotażowego za-
stosowania KBT w „Siarkopolu”. Program 
konferencji był bardzo bogaty mery-
torycznie – wystąpiło 14. prelegentów, 
a w skład komitetu naukowego weszli 
profesorowie, m.in. z: uniwersytetu Co-
operativa de Colombia, Politechniki 
Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego i Poli-
techniki Warszawskiej. Wśród uczestni-
ków konferencji liczne grono stanowili 
przedstawiciele władz samorządowych, 

których poruszana tematyka interesuje 
ze względu na poszukiwanie oszczędno-
ści w procesie przetwarzania odpadów 

i biooczyszczania powietrza z lotnych 
związków organicznych.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Opiekun staszowskich Amazonek, proboszcz parafii św. Barbary w Staszowie ks. Grzegorz Jeż odmówił 
modlitwę i zaprosił panie do całorocznej współpracy. 

Życzenia świąteczne i noworoczne składa starosta staszowski Józef Żółciak. 

Panie, członkinie Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej w czasie spotkania wigilijnego.

Wigilia u Amazonek

W sobotę, 10 grudnia br., po dwu-
letniej przerwie spowodowanej za-
grożeniami pandemii koronawirusa, 
członkinie Stowarzyszenia Amazonek 
Ziemi Staszowskiej spotkały się na 
dorocznej wigilii.

Wszystkich obecnych powitała pre-
zes Zarządu Stowarzyszenia Magdalena 
Łasica i wyraziła zadowolenie z możli-
wości kontynuacji spotkań. Nawiązując 
do już zrealizowanych inicjatyw, pani 
prezes poinformowała o planach na rok 
przyszły, mówiąc m.in. ,,doczekaliśmy 
czasów, że żyjmy coraz szybciej, pełni 
obaw o jutro, spotkań jest coraz mniej, 
a my zamykamy się w troskach dnia co-
dziennego. Ale kiedy przychodzi okres 
bożonarodzeniowy mobilizujemy się 
organizujemy, myślimy o choince i o pre-
zentach dla najbliższych”. 

Prezes Magdalena Łasica podzięko-
wała obecnym na spotkaniu darczyńcom 
i sponsorom, dzięki którym panie mogą, 
m.in.: korzystać z pływalni Powiatowe-
go Centrum Sportowego, wyjeżdżać do 
Częstochowy oraz do innych miejsc kul-
tu, korzystać z pomocy rehabilitantów i 
psychologa. W roku 2023 planowane są 
wyjazdy, m.in. do Krynicy-Zdroju, a tak-
że, we współpracy z krakowską fundacją 
UNICORN, na tygodniowy turnus psy-
chologiczny.

W realizacji przyszłorocznych planów 
obiecali pomóc samorządowcy obecni 
na spotkaniu, a także proboszcz parafii 
św. Barbary w Staszowie ks. Grzegorz Jeż 
– duchowy opiekun staszowskich Ama-
zonek. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W uroczystej sesji Rady Miejskiej Staszowa uczestniczyli, m.in. od prawej:  zastępca burmistrza Staszowa 
dr Ewa Kondek, burmistrz dr Leszek Kopeć, skarbnik gminy Henryka Skowron, sekretarz gminy Sławomir 

Mikula, wicestarosta Leszek Guzal i radny powiatu Zbigniew Bąk.  

Procesja z relikwiami wyruszyła z kościoła pw. św. Bartłomieja w Staszowie do Sanktuarium 
św. Jana Pawła II.

Uroczystej mszy świętej koncelebrowanej 
w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Staszowie, 
przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Adam 
Kopeć – wykładowca z Wyższego Seminarium 

Duchownego w Sandomierzu.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w sali posiedzeń Rady Miejskiej Staszowa.

Obchody Dnia Patrona
„Pamiętam Staszów, kościół przy 

drodze…” Św. Jan Paweł II, Watykan 
2002 roku.

Minął rok, odkąd święty Jan Paweł II 
został patronem Staszowa. W związku z 
tym w dniu 25 października br., zorgani-
zowano w Staszowie uroczystości Dnia 
Patrona, które rozpoczęły się uroczystą 
sesją Rady Miejskiej w Staszowie. 

W trakcie sesji odsłonięto tablicę pa-
miątkową w związku z nadaniem sali kon-
ferencyjnej staszowskiego urzędu imienia 
Papieża Jana Pawła II. Z kościoła pw. św. 
Bartłomieja w Staszowie do Sanktuarium 
św. Jana Pawła II wyruszyła procesja z re-
likwiami, w której uczestniczyli mieszkań-
cy Staszowa, poczty sztandarowe szkół i 
instytucji, harcerze, przedstawiciele zakła-
dów pracy. Przed pomnikiem papieskim 
delegacje złożyły kwiaty, a uczniowie 
zapalili znicze. Uroczystej mszy świętej 
koncelebrowanej w Sanktuarium św. Jana 
Pawła II w Staszowie przewodniczył ks. dr 
Adam Kopeć – wykładowca z Wyższego 

Seminarium Duchownego w Sandomie-
rzu, który wygłosił homilię nawiązującą 
do pontyfikatu papieża Jana Pawła II. 
W ramach obchodów Dnia Patrona w 
Staszowskim Ośrodku Kultury odbył się 

„Koncert dla Papieża”, a w dwóch staszow-
skich świątyniach: w kościele pw. św. Bar-
bary oraz w kościele pw. Ducha Świętego 
odbyły się Apele Jasnogórskie. 

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Uczestnicy marszu przed wyruszeniem w drogę.

Przed pomnikiem papieskim kwiaty składa delegacja powiatu 
staszowskiego, od lewej: radny Zbigniew Bąk, wicestarosta Leszek 

Guzal i starosta Józef Żółciak. Przedstawiciele władz powiatowych podczas uroczystej mszy świętej.

Przemawia dyrektor szkoły Jerzy Jabczuga.

Starosta staszowski życzył dobrej pogody oraz 
pogratulował organizatorom pomysłu na aktywne 
świętowanie tak ważnego dla szkoły jubileuszu.

Rajd pieszy „Staszicówki”
W związku z rozpoczynającym się 

jubileuszem 70-lecia istnienia Ze-
społu Szkół im. Stanisława Staszica 
w Staszowie w dniu 26 października 
br., zorganizowano rajd pieszy, któ-
ry wyruszył sprzed szkoły do pałacu 
w Wiśniowej. 

Dyrektor Jerzy Jabczuga oraz sta-
rosta staszowski Józef Żółciak życzyli 
uczestnikom marszu dobrej pogody, 
integracji oraz satysfakcji z poznawa-
nia lokalnej historii. Na trasie marszu 
znalazły się takie punkty jak: kościół 
św. Bartłomieja w Staszowie, cmen-
tarz choleryczny, kościół w Wiśniowej, 
gdzie spoczywa serce księdza Hugo-
na Kołłątaja oraz pałac w Wiśniowej. 
W związku z organizacją rajdu oraz 
tak zacnym jubileuszem szkoły, sta-
rostowie powiatu skierowali do jego 
uczestników list okolicznościowy, w 
którym czytamy: „Z okazji wspaniałego 
jubileuszu 70-lecia istnienia szkoły, ży-
czymy Państwu dalszych sukcesów w 
kształceniu i wychowywaniu młodego 
pokolenia. Składamy życzenia młodym 

ludziom – by osiągali najwyższe wyniki 
w nauce i świadomie kierowali swoimi 
życiowymi drogami oraz z optymi-
zmem patrzyli w przyszłość. Rodzicom 
życzymy radości z osiągnięć swoich 
dzieci, a pracownikom Szkoły dalszej 
satysfakcji z wykonywanej pracy, dużo 
zdrowia i szczęścia w życiu osobistym. 
Dziś wyruszacie Państwo na pieszy rajd 
po ziemi staszowskiej, aby poznawać 
historię wyjątkowych osób i miejsc. 
Niech dzisiejsze święto, spędzone w 
aktywny sposób, będzie dla Was oka-
zją do integracji oraz pogłębiania wie-
dzy o lokalnym patriotyzmie. Mamy 
nadzieję, że w przyszłości, jako absol-
wenci Szkoły, z przyjemnością i sen-
tymentem będziecie wspominać czas 
spędzony w „Staszicówce”. Nad bezpie-
czeństwem uczestników marszu czu-
wali policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Staszowie. 

Tekst i foto: Paulina Majczak
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80. rocznica likwidacji 
staszowskiego getta

Na cmentarzu żydowskim w 
Staszowie, w dniu 8 listopada br., do-
kładnie 80 lat od „czarnej niedzieli”, 
odbyły się obchody rocznicy zagłady 
staszowskiej gminy żydowskiej. 

Rozpoczynając wtorkową uroczystość 
dr Dariusz Kubalski odczytał słowa Papieża 
Polaka Jana Pawła II, który tak pisał o mar-
tyrologii narodu żydowskiego: „Ten Naród 
żył z nami przez pokolenia, ramię w ramię, 
na tej samej ziemi, która stała się w jakiś 
sposób nową ojczyzną jego rozproszenia. 
Temu Narodowi zadano straszliwą śmierć 
w milionach synów i córek. Najpierw na-
piętnowano ich szczególnym piętnem. 
Potem zepchnięto do getta w osobnych 
dzielnicach. Potem wywożono do komór 
gazowych zadając śmierć tylko za to, że 
byli synami i córkami tego Narodu. Mor-
dercy czynili to na naszej ziemi, może po 
to, by ją zhańbić. Ale nie można zhańbić 
ziemi śmiercią niewinnych ofiar. Przez taką 
śmierć ziemia staje się świętą relikwią”. 

W niedzielę 8 listopada 1942 roku, 
Niemcy wspierani jednostkami kolabo-
rantów innych nacji, wyprowadzili ze 
staszowskiego rynku około 6 tysięcy miesz-

Biskup sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz w 
swoim przemówieniu, podkreślił, jak ważna jest 

wspólna modlitwa za niewinne ofiary wojny.

Uczestnicy obchodów odczytują nazwiska pomordowanych.

Kwiaty składają: biskup sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz, burmistrz 
miasta i gminy Staszów dr Leszek Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa Kondek 

i przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Ireneusz Kwiecjasz. 

O odczytanie nazwisk pomordowanych 
staszowskich żydów poprosił Leszek Tyboń  

ze Stowarzyszenia „EKOSAN”.

Kwiaty składają: starosta Józef Żółciak i wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
w Staszowie Stanisław Batóg.
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Warto w tym miejscu przytoczyć wspomnienia Wła-
dysława Rzadkowolskiego, naocznego świadka tam-
tych tragicznych dni. Fragment pamiętnika ,,Staszów 
w latach okupacji hitlerowskiej”, wydanego przez Sta-
rostwo Powiatowe w Staszowie. Rękopis pamiętnika 
przekazała do druku mieszkająca w Kanadzie pani Flo-
ra Liebich, siostrzenica autora. Grafiki autorstwa Józefa 
Juszczyka.

„…Padły komendy. Żydzi zarzucili na plecy toboły, chwycili 
za walizy, brali na ręce i plecy mniejsze dzieci. Transport ruszył. 
Z chwilą, kiedy czoło transportu wkraczało w ulicę Krakowską 
eskortę transportu przejmować zaczęli od SS-manów usta-
wieni tam umundurowani na czarno. Rozstawieni, w miarę 
przepływu kolumn, w pewnych odstępach ruszali stopniowo 
razem z transportem. Przejąwszy transport poczęli krzyczeć, 
nawołując do pośpiechu i utrzymania porządku. Obciążeni 
nadmiernie ludzie z trudem mogli zwiększyć tempo marszu, 
a tym bardziej utrzymać równanie w szeregach. I rozpętało się 
piekło. Teraz dopiero okazało się, jak cenną jest każda chwila 
życia, okazało się również, jak złudne było w owych czasach li-
czenie na wygranie czasu. „Czarnym” nie wystarczyło bowiem 
ustne nawoływanie do zachowania porządku. W pędzących 
kolumnach poczęto wyrównywać i utrzymywać porządek – 
ogniem. Zaczęła się strzelanina. Do każdego, kto wychylił się z 

Naoczny świadek staszowskiej ,,czarnej 
niedzieli” Władysław Rzadkowolski, autor 

pamiętnika, bezcennego świadectwa 
niemieckich zbrodni popełnionych na 
terenie ziemi staszowskiej. Urodzony  
7 listopada 1905 roku we Włocławku, 
zmarł 13 listopada 1975 roku w Łodzi. 
W latach II wojny światowej pełnił w 

Staszowie funkcję kierownika Komunalnej 
Kasy Oszczędności, która mieściła się w 
Rynku na rogu obecnej ul. Partyzantów. 
Powyżej było mieszkanie służbowe, skąd 

autor pamiętnika widział wszystko co 
działo się na staszowskim Rynku.

Rynek począł szybko zapełniać się. Mimo fali ludzkiej, w tłumie były i dzieci, 
ciszy nie zakłócił żaden głos. Słychać było tylko szum, coś w rodzaju odgłosów, 

jakie wydają rojące się pszczoły. Tymczasem robiło się coraz widniej. Można 
już było rozróżnić poszczególne postacie. Rynek został zapełniony ludźmi.

To nie był pochód, był to jakiś makabryczny korowód śmierci. Przed chwilą 
żywy, marzący może w skrytości o przeżyciu, za chwilę leżał na trasie marszu 
zastrzelony lub zadeptany. Przerażające zawodzenie, pisk deptanych dzieci i 

obłędny strach w oczach pędzonej masy ludzkiej.  
Pochód szedł jednak naprzód.

kańców pochodzenia żydowskiego. Część z 
nich, około 80 osób, zastrzelono jeszcze na 
ulicach miasta, innych, około 900 osób, w 
pieszej wędrówce do oddalonego o ponad 
30 kilometrów Szczucina, pozostałych za-
mordowano w obozach: Bełżec i Treblinka. 
Zebrani na cmentarzu żydowskim uczest-
nicy obchodów upamiętnili ofiary „czarnej 
niedzieli”. Obecny na obchodach biskup 

sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz w 
swoim przemówieniu podkreślił, jak ważna 
jest wspólna modlitwa za niewinne ofiary 
wojny. Uczniowie z Liceum Ogólnokształcą-
cego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w 
Staszowie przygotowali krótką akademię, 
po czym wspólnie odczytano nazwiska 
mieszkających w Staszowie żydów, zamor-
dowanych podczas tych tragicznych dni. 

szeregu – strzelano. W transporcie wynikła panika. Ogarnięte 
zwierzęcym strachem kolumny, już nie szły a biegły naprzód. 
Nikt nie zwracał uwagi na nikogo. Rzucano toboły, deptano 
dzieci, tratowano drgające jeszcze ciała swych współtowa-
rzyszy. Strzały, mające utrzymać porządek powodowały, że 

biegły już nie zorganizowane kolumny, a zawodząca ludzka 
skłębiona masa, pędzona jakimś obłędnym strachem. 

Ulica miasteczka, a dalej droga, po której przeszedł ten 
transport śmierci, pokryte były ciałami martwych lub kona-
jących ludzi, trupami zdeptanych dzieci, tobołami, walizami, 
teczkami. W szeregach nieszczęśliwych tych ludzi zrozumia-
no, że wszystko jest bez znaczenia, że nic nie jest potrzebne, 
bo dla nich, jeśli to już nie koniec, to początek nieuchronnego 
końca. Groza powiała przez wymarłe miasteczko. Ten, kto zna-
lazł się na trasie tego pochodu śmierci, chyłkiem przemykał 
się przez ulicę i znikał w najbliższej bramie czy zabudowaniu. 
Przechodząc ulicą Krakowską, wiele razy trzeba było omijać 
leżące trupy. Leżały gęsto. Leżały też gęsto trupy mieszkań-
ców staszowskiego getta na całej, wielokilometrowej trasie 
przemarszu transportu. Makabryczność tego pochodu po-
większało jeszcze to, że na pewnym odcinku trasy, po której 
pędzono tych nieszczęsnych ludzi, pracowały żydowskie od-
działy robocze, budujące drogę czy tłukące kamienie. Te dan-
tejskie wprost sceny odbywały się na oczach tych oddziałów. 
Żydzi tam pracujący patrzyli jak pędzono i zabijano ich naj-
bliższych – dzieci, żony, rodziców … .” 

PS. Do największej tragedii marszu doszło w czasie odpoczynku 
na rynku w Stopnicy, gdzie niemieccy zbrodniarze i ich kolaboranci 
oddzielili dzieci od rodziców. Dalszą drogę do Szczucina dzieci od-
były na furmankach. Wsadzone do wagonów bez najbliższych, sa-
motnie trafiły do komór gazowych w Bełżcu i Treblince.

Po modlitwie i złożeniu kwiatów uczestnicy 
udali się do Staszowskiego Ośrodka Kul-
tury, gdzie można było obejrzeć wystawę 
„Oni tu byli” Judaica staszowskie. Również 
w SOK-u odbył się koncert oraz promocja 
książki dra Dariusza Kubalskiego „Po drugiej 
stronie miasta. Staszowskie getto”. 

Tekst i foto: 
Paulina Majczak
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W Sichowie Dużym, 29 listopada br., po przekazaniu daru, od lewej: Paweł i Amber Kieniewiczowie, panie 
z Ukrainy i starosta staszowski Józef Żółciak.

Zdjęcia: Amber i Paweł Kieniewiczowie.

Wsparcie dla obywateli Ukrainy

Trwająca ponad 9 miesięcy wojna 
w Ukrainie, swoimi skutkami sięga 
niemalże w każdy zakątek naszego 
kraju, także i na ziemię staszowską, 
gdzie przebywa, głównie prywatnie  
u rodzin, łącznie 210. uchodźców.

Najliczniejsza 40-osobowa grupa 
Ukraińców otrzymała dach nad głową 
w prawdziwie rodzinnej atmosferze w 
Zespole Dworskim w Sichowie Dużym, 
gdzie zostali otoczeni opieką przez Paw-
ła i Amber Kieniewiczów. Wśród uchodź-
ców, są m.in. dzieci z niepełnospraw-
nościam, co powoduje konieczność 
dołożenia nadzwyczajnych starań w za-
pewnieniu nie tylko potrzeb bytowych, 
ale także opieki medycznej i psycholo-
gicznej. 

W dniu 29 listopada br. starosta sta-
szowski Józef Żółciak, przekazał dla 
ww. grupy przywiezione z Kielc artyku-
ły żywnościowe, przekazane w ramach 
pomocy uchodźcom przez marszałka 
województwa świętokrzyskiego Andrze-
ja Bętkowskiego, a także z Kieleckiego 
Banku Żywności. 

Ukraińska grupa mieszkająca w Si-
chowie Dużym należy do najliczniej-
szych skupisk ukraińskich uchodźców 
na terenie naszego województwa. 

Wyrażamy Państwu Pawłowi i Am-

ber Kieniewiczom najwyższe słowa 
uznania za konsekwentną realizację ich 
szlachetnego dzieła, które rozpoczęli  

w pierwszych dniach marca, zaraz po 
wybuchu wojny.

Tekst i foto: Jan Mazanka

W Zespole Parkowo-Dworskim w Sichowie Dużym, pod opieką państwa Pawła i Amber Kieniewiczów oraz pana Stefana 
Dunin-Wąsowicza, od pierwszych dni marca br., stale przebywa około 40. uchodźców z Ukrainy. Osoby, którym udało się zago-
spodarować w naszym kraju odjechały, nieliczni wrócili na Ukrainę, a na ich miejsce przyjechali inni.
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Wszystkich ludzi dobrej woli chcących udzielić nam wsparcia, zapraszamy na: 
www.sichow.pl/ukrainski-alert
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Modlitwę za zmarłych odmówił ksiądz Paweł Zyśko, wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Koniemłotach.

Kwiaty przed pamiątkową tablicą złożyli: starosta staszowski Józef Żółciak 
i członkini Zarządu Powiatu Krystyna Semrau.

Kwiaty składają: burmistrz Staszowa dr Leszek Kopeć i zastępca burmistrza  
dr Ewa Kondek. 

W imieniu członków rodzin pomordowanych, wszystkim obecnym na 
uroczystości, podziękowała Alicja Słomińska, córka zamordowanego Jana Kozioła. 

Wartę honorową przy tablicy pełnili członkowie staszowskiej grupy 
rekonstrukcyjnej. 

Uczczono pamięć żołnierzy Armii KrajowejW niedzielę 23 października br., 
w 79. rocznicę zamordowania w 
Sielcu przez Niemców 3 żołnierzy 
Armii Krajowej, w miejscowej ka-
plicy pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, we wspólnej modlitwie 
uczestniczyli przedstawiciele: ro-
dzin zamordowanych, władz samo-
rządowych, harcerzy i okolicznych 
mieszkańców. 

W ten sposób uczczono zamordo-
wanych przez żandarmów niemieckich 

żołnierzy Armii Krajowej: Jana Kozioła, 
Stanisława Nowaka i Franciszka Kali-
cińskiego. Mszę świętą w intencji po-
mordowanych odprawili: ksiądz Paweł 
Zyśko, wikariusz parafii pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ko-
niemłotach oraz ks. kan. Jan Bukowski 
z Domu Księży Emerytów z Sandomie-
rza. Po zakończeniu mszy świętej pod 
pamiątkową tablicą, odsłoniętą w 2019 

roku, delegacje złożyły kwiaty, a harce-
rze zapalili znicze. Powiat staszowski 
w czasie niedzielnych uroczystości re-
prezentowali: starosta staszowski Jó-
zef Żółciak i członkini Zarządu Powiatu 
Krystyna Semrau. W imieniu członków 
rodzin, wszystkim obecnym na uroczy-
stości, podziękowała Alicja Słomińska, 
córka zamordowanego Jana Kozioła.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Koło w Staszowie Polskiego Związ-
ku Niewidomych zorganizowało spo-
tkanie z okazji przypadającego w 
dniu 15 października Międzynarodo-
wego Dnia Osób Niewidzących i Nie-
dowidzących. 

W spotkaniu z udziałem prezesa Koła 
Stanisława Rozborskiego oraz prezesa 
Okręgu w Kielcach Mirosława Szymczy-
ka, wzięli udział członkowie Koła oraz wi-
cestarosta staszowski Leszek Guzal, któ-
ry odczytał list okolicznościowy i złożył 
gratulacje. Spotkanie było dobrą okazją 
do poznania sytuacji osób niewidomych 
oraz niedowidzących, problemów na 
które napotykają oraz celów działalności 
m.in. Zakładu Aktywizacji Zawodowej, 
prowadzonej przez PZN Okręg w Kiel-
cach. Warto odwiedzić stronę interneto-
wą ZAZ w Końskich, gdzie pracują osoby 
niewidzące oraz niedowidzące: www.
zazkonskie.pl

Tekst i foto: Paulina Majczak

15 października Dniem 
Osób Niewidzących

W czasie spotkania, list okolicznościowy odczytał wicestarosta Leszek Guzal.

Ks. kan. Janusz Filarowski – kapelan koła 
łowieckiego „SZARAK”, wygłosił homilię. 

Uczestnicy mszy świętej odprawionej w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii. 

Dzień św. Huberta w BogoriiCorocznie myśliwi, w dniu 3 listo-
pada, obchodzą święto swojego pa-
trona św. Huberta. Również Koło Ło-
wieckie „SZARAK” z Bogorii zorgani-
zowało uroczystość na cześć swojego 
patrona. 

W Sanktuarium Matki Boskiej Pocie-
szenia w Bogorii odbyła się uroczysta 
msza święta za myśliwych, którą odpra-
wili: proboszcz parafii ks. kan. Leszek Biłas 
oraz ks. kan. Janusz Filarowski – kapelan 
koła łowieckiego „SZARAK”. W świetlicy w 
Wysokich Średnich odbyło się spotkanie 
myśliwych i sympatyków myślistwa, pod-
czas którego myśliwym złożono życzenia. 
Starosta staszowski Józef Żółciak odczy-
tał list gratulacyjny: Z okazji obchodów 
Dnia Patrona Myśliwych – Świętego Hu-
berta, w imieniu Rady i Zarządu Powia-
tu w Staszowie, wszystkim myśliwym, 
leśnikom oraz sympatykom łowiectwa 
składam najserdeczniejsze życzenia po-
myślności i sukcesów łowieckich. Życzę 

nade wszystko zdrowia, pogody ducha 
oraz pomyślności w realizacji Państwa 
wszelkich planów i marzeń. Niech praca 
na rzecz ojczystej przyrody, podejmo-
wana przez członków Koła Łowieckiego 
„SZARAK” w Bogorii, przynosi Wam wiele 
satysfakcji oraz uznanie lokalnej społecz-
ności.

Niech Święty Hubert i Bór darzą! War-
to wspomnieć, że w przyszłym roku Pol-
ski Związek Łowiecki obchodzić będzie 
100-lecie powstania. W 1923 roku w War-
szawie, utworzono bowiem Centralny 
Związek Polskich Stowarzyszeń Łowiec-
kich, który ostatecznie w 1936 roku prze-
kształcił się w PZŁ.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Osiem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu staszowskiego otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie 140 tys. 685 zł. 

Uczestnicy spotkania po przekazaniu sprzętu.

W przekazaniu środków uczestniczyła sekretarz 
stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, poseł na 

sejm RP Anna Krupka.

Zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Rajca 

podziękował za liczny udział MDP w zawodach 
powiatowych jednostek OSP oraz pogratulował 

wyróżnionym drużynom otrzymania promes.

Dotacje dla 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Enea Elektrownia Połaniec dla OSP

Kwota 5 milionów złotych z rezer-
wy ogólnej budżetu państwa trafiła 
do Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych z terenu całego kraju z przezna-
czeniem m.in. na: zakup sprzętu, to-
rów do ćwiczeń czy umundurowania. 

Również MDP z terenu powiatu 
staszowskiego otrzymały tego rodzaju 
wsparcie. W Ruszczy w dniu 29 paździer-
nika br., odbyło się uroczyste przekaza-
nie promes dla młodzieżowych drużyn, 
na łączną kwotę 140 tys. 685 zł. Prome-
sy trafiły do jednostek: OSP Jurkowice, 
OSP Oleśnica, OSP Osiek, OSP Potok, 
OSP Ruszcza, OSP Rytwiany, OSP Tu-
klęcz i OSP Wiśniowa. Powiat staszow-
ski otrzymał drugie, co do wysokości 
kwot, wsparcie w województwie świę-
tokrzyskim, za powiatem  kieleckim. W 
uroczystym przekazaniu promes udział 
wzięli: sekretarz stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki, poseł na sejm RP 
Anna Krupka, zastępca komendanta 
wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej st. bryg. Grzegorz Rajca, ko-
mendant powiatowy PSP w Staszowie 
st. bryg. Rafał Gajewicz, samorządowcy 

oraz członkowie MDP z wyżej wymie-
nionych jednostek. 

Tekst i foto: Paulina Majczak

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Kurozwękach otrzymała od Fundacji 
Enea pompę szlamową wykorzystywa-
ną podczas powodzi oraz deskę ortope-
dyczną służącą do transportu poszko-
dowanych. 

Sprzęt przekazano w dniu 21 listopada 
br. Spotkanie z udziałem sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki, poseł 
na Sejm RP Anny Krupki, dyrektora pionu 
zamówień w Elektrowni Enea Mirosła-

wem Jabłońskim, zastępcy komendanta 
wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. 
Grzegorza Rajcy, starosty staszowskiego 
Józefa Żółciaka, wicestarosty Leszka Guza-
la, burmistrza Leszka Kopcia oraz druhów 
strażaków z OSP Kurozwęki, odbyło się w 
siedzibie kurozwęckiej jednostki. Przyby-
łych na konferencję gości przywitała Ju-

styna Kosowicz, rzecznik prasowy w Enea 
Elektrownia Połaniec, po czym prezes OSP 
Kurozwęki Marcin Kluszczyński odczytał 
podziękowania dla podmiotów i organi-
zacji, które aktywnie wspierają jednostkę, 
przyczyniając się tym samym do poprawy 
stanu bezpieczeństwa mieszkańców.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Uczestników spotkania powitał dyrektor Zespołu 
Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie Jerzy 
Jabczuga. W wygłoszonym referacie poruszył 

temat roli nowoczesnej edukacji w szkolnictwie 
branżowym.

Wicestarosta staszowski Leszek Guzal 
i wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia 

Zawodowego Szymon Nowak. 

Spotkanie w ,,Kawiarence branżowca”
W dniu 23 listopada br., w Zespole 

Szkół im. Stanisława Staszica odbyło 
się pierwsze spotkanie z cyklu „Kawia-
renka Branżowca”. Celem zainauguro-
wanych spotkań dyrektorów, nauczy-
cieli oraz doradców zawodowych jest 
integracja oraz wymiana poglądów 
na temat szkolnictwa w naszym regio-
nie. 

Spotkanie, witając przybyłych gości, 
otworzył dyrektor Jerzy Jabczuga, po 
czym wygłosił prelekcję na temat no-
woczesnej edukacji i jej roli w szkolnic-
twie branżowym. Następnie dyrektor 
poradni psychologiczno-pedagogicz-
nej w Staszowie Anna Kaczmarczyk, 
opowiedziała o tym jak pomóc dzie-
ciom w wyborze ścieżki kształcenia. W 
spotkaniu uczestniczyła Anna Śnios z 
firmy PROGRESS ECO, która przedsta-
wiła prezentację o firmie produkującej 
głównie sita przemysłowe. Doradca 
zawodowy Małgorzata Stachura za-
prezentowała uczestnikom spotkania 
kalendarium rozwoju doradztwa zawo-

dowego w powiecie staszowskim. Spo-
tkanie było doskonałą okazją do dys-
kusji na temat przyszłości kształcenia 

branżowego. Słodki poczęstunek dla 
uczestników spotkania przygotowało 
Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich 
w Tursku Małym.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Spotkanie z wojewodą Zbigniewem Koniuszem otworzył dyrektor staszowskiego liceum Łukasz 
Bartłomiejczuk, z lewej: nauczyciel biologii Mariusz Ziętarski.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz pytał uczniów  
o ich plany i marzenia.

Spotkanie z wojewodą w staszowskim liceum

W dniu 28 li-
stopada br., wo-
jewoda święto-
krzyski Zbigniew 
Koniusz spotkał 

się z młodzieżą Liceum im. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. 

Rozmowa z klasami pierwszymi 
odbyła się w ramach cyklu spotkań 
„O takiej Polsce marzę”. W murach 

staszowskiego liceum woje-
wodę Zbigniewa Koniusza 
przywitali dyrektor LO Łukasz 
Bartłomiejczuk oraz staro-
sta staszowski Józef Żółciak. 
Podczas spotkań w szkołach 
wojewoda rozmawia z ucznia-
mi na temat ich postrzegania 
przyszłości Polski, ich marzeń 
oraz życiowych celów. Rów-
nież staszowscy licealiści ak-
tywnie włączyli się w rozmo-
wę i wyrażali swoje opinie. 

Tekst i foto: 
Paulina Majczak

W murach liceum wojewodę Zbigniewa Koniusza 
przywitał starosta staszowski Józef Żółciak.
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Poczty sztandarowe podczas hymnu państwowego.

Kolumna marszowa na staszowskim rynku.

Mszy świętej przewodniczył proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła 
w Wiązownicy Kolonii ks. Zbigniew Gajewski.

Władze miasta i gminy Staszów z duchowieństwem.

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

Uczestnicy tegorocznych obcho-
dów odzyskania niepodległości ze-
brali się w parku im. Adama Bienia, 
aby wyruszyć razem do Sanktuarium 
św. Jana Pawła II w Staszowie, gdzie 
odbyła się uroczysta msza święta. 

Niepodległościowy pochód pro-
wadziła orkiestra Grupy Azoty KiZChS 
„Siarkopol” S.A. pod dyrekcją Stani-
sława Brzezińskiego. W Sanktuarium 
modlono się za poległych w walkach o 
wolność w czasie obydwu wojen świa-
towych, powstań narodowych i wojny 
polsko-bolszewickiej. Liturgii mszy 
świętej przewodniczył proboszcz pa-
rafii pw. św. Michała Archanioła w Wią-
zownicy Kolonii ks. Zbigniew Gajewski. 
Homilię wygłosił proboszcz parafii św. 
Barbary w Staszowie ks. Grzegorz Jeż.

Po zakończeniu mszy świętej, de-
legacje: zaproszonych gości, władz 
powiatu staszowskiego oraz miasta i 
gminy Staszów, a także Komendy Po-
wiatowej Policji, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej, jak rów-
nież przedsiębiorstw, szkół i stowarzy-
szeń złożyły kwiaty przed pomnikiem 

104. rocznica Odzyskania 
Niepodległości

Tadeusza Kościuszki. Po zakończeniu 
składania kwiatów, na staszowskim 
rynku odbył się koncert pieśni i pio-

senek patriotycznych, przygotowany 
przez Staszowski Ośrodek Kultury.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Kwiaty od Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie.

ELEKTRONICY wygrywają (po raz 
kolejny) ENERGETYCZNY KONKURS: 
„MOC NA START”

 
Mamy zaszczyt ogłosić  laureatów 

czwartej edycji konkursu o stypendium 
ENEA „Moc na start”. 

 Komisja konkursowa składająca się z 
ekspertów w zakresie innowacji i trans-
formacji klimatycznej w Grupie ENEA 
wyłoniła pięć najlepszych prac w Polsce. 
Każdy z laureatów otrzyma stypendium 
w wysokości 3000 złotych na zakup po-
mocy dydaktycznych niezbędnych do 
rozwoju kompetencji zawodowych.

TECHNIKUM w Zespole Szkół w Po-
łańcu:  Kacper Głowacki, Mieszko Trytek. 
Tytuł pracy: „Potencjał wykorzystania ro-
botów w elektroenergetyce”.

ENERGETYCZNE GRATULACJE!  

I znowu ELEKTRONICY zdobyli MAXa - 
STYPENDIA MEN dla 6. naszych TECHNIKÓW.

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosi-
ło listę tegorocznych stypendystów.

Z ogromną radością informujemy, że 
w gronie nagrodzonych znaleźli się: Pa-
weł Bednarski, Konrad Figiel, Bartłomiej 
Czosnek, Jakub Kosowicz (IVAD) oraz Ka-
mil Kaczor, Mikołaj Lech (IVA).

Każdego roku, kandydatami do sty-
pendium mogą być uczniowie szkoły 
publicznej i niepublicznej dla młodzieży 
oraz szkoły policealnej, którzy w danym 
roku szkolnym uzyskali wybitne osią-
gnięcia edukacyjne: laureat międzyna-

Kolejne sukcesy uczniów 
Zespołu Szkół w Połańcu

rodowej olimpiady lub laureat i finali-
sta olimpiady przedmiotowej o zasięgu 
ogólnopolskim; laureat konkursu na 
pracę naukową, organizowanego przez 
instytucję lub stowarzyszenie naukowe.

W naszym województwie w gronie 
wyróżnionych stypendiami znaleźli się 
uczniowie lub absolwenci 10 liceów i 
techników (po 1 z 10 różnych liceów 
i aż 6. naszych elektroników). Żaden 
inny uczeń z technikum z wojewódz-
twa świętokrzyskiego, nie otrzymał tego 

najbardziej prestiżowego stypendium 
edukacyjnego w Polsce. Na liście sty-
pendystów, nasi uczniowie są jedynymi 
reprezentantami naszego powiatu. Po-
dobnie było w roku ubiegłym (wówczas 
stypendiami nagrodzenie zostali 4. nasi 
uczniowie i absolwenci). Jest to kolejny, 
ogromny  krajowy sukces uczniów na-
szego TECHNIKUM od wielu lat. 

Opiekunami i promotorami stypen-
dystów, jak co roku, od bardzo wielu lat, 
są: Beata i Mariusz Zyngierowie.
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Uczniowie Liceum Ogólnokształ-
cącego im. ks. kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Staszowie w dniu 10 listo-
pada br., zorganizowali w murach 
swojej szkoły akademię patriotycz-
ną z okazji 104. rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. 

Akademia patriotyczna 
w staszowskim liceum

Uczestnicy akademii podczas hymnu państwowego.

Fragment przedstawienia.

Zaproszonych gości przywitał dyrektor Łukasz 
Bartłomiejczuk.

Przemawia starosta staszowski Józef Żółciak.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły 
oraz odśpiewaniu hymnu, zaproszo-
nych gości przywitał dyrektor liceum 
Łukasz Bartłomiejczuk. Za przygoto-
wanie akademii oraz udział uczniów 
w wydarzeniach patriotycznych, kultu-
ralnych i społecznych podziękował sta-
rosta staszowski Józef Żółciak. Historię 
i drogi Polski do wolności przedstawił 

w swojej prezentacji nauczyciel historii 
Mariusz Brudek. Uczniowie zaprezen-
towali kolegom, nauczycielom oraz 
zaproszonym gościom przedstawienie 

pt.: „Ojczyzna, dom, życie, nadzieja”, 
przygotowane na podstawie literatury 
i filmu.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Patriotyczny koncert w Sichowie Dużym

,,Drogi Polaków do Wolności” 
– wydarzenie patriotyczne w Staszicówce

Wykonawcom i organizatorom koncertu podziękował przewodniczący 
Rady Powiatu w Staszowie, zastępca świętokrzyskiego komendanta 

wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz Rajca.

Zaproszeni goście podczas hymnu państwowego.
Koncert rozpoczęły dzieci z parafii Koniemłoty, pod kierownictwem księdza proboszcza  

dr. Michała Łukasika.

Uczestnicy akademii, wykonawcy i zaproszeni goście. 

Doniosłą akademię patriotyczną z 
okazji 104. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości zaprezentowali 
w dniu 10 listopada br., uczniowie Ze-
społu Szkół w Staszowie. 

Przed zaproszonymi gośćmi, nauczy-
cielami oraz uczniami wystąpił zespół 
„Staszicówka Band” oraz chór uczniów, 
który zaśpiewał znane polskie patrio-
tyczne piosenki jak „Wojenko, wojenko”, 
czy „Rota”. Uczniowie w przygotowanej 
prezentacji, w historię trudu polskiego 
narodu w walce o wolność wpletli mię-
dzywojenną historię Staszowa, ze szcze-

gółami przedstawiając losy miasta oraz 
mieszkańców. Za przygotowanie aka-
demii podziękował starosta staszowski 
Józef Żółciak, który zaprosił wszystkich 
do udziału w obchodach Święta Nie-
podległości w dniu 11 listopada br. Na 
zakończenie wykonano pamiątkową fo-
tografię.

Tekst i foto: Paulina Majczak

„Zaśpiewajmy dla Niepodległej” 
to tytuł koncertu, który w Zespole 
Szkół Centrum Kształcenia Rolnicze-
go ZSCKR w Sichowie Dużym stał się 
już tradycją. W dniu 18 listopada br., 
w ten sposób uczczono 104. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. 

Wszystkich zgromadzonych przywi-
tał dyrektor ZSCKR Piotr Mazur. Koncert 
pieśni patriotycznych i wojskowych 
poprowadziły panie: Jolanta Godzwon 
i Agnieszka Brudkiewicz. Wśród wyko-
nawców, obok dzieci i młodzieży był se-
nior instrumentalista i śpiewak Gustaw 
Kozłowski. Koncertu mieli okazję wysłu-

chać, m.in.: poseł na Sejm Marek 
Kwitek, zastępca świętokrzyskie-
go komendanta wojewódzkiego 
PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz 
Rajca, wójt gminy Łubnice Anna 
Grajko, wójt gminy Rytwiany 
Grzegorz Forkasiewicz, kierow-
nik Powiatowego Biura ARiMR 
w Staszowie Jerzy Adamkiewicz, 
kierownik Placówki Terenowej 
KRUS w Staszowie Aneta Ostrow-
ska, pedagodzy i uczniowie. 
Tekst i foto: arch. ZSCKR w Sichowie Dużym
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Seniorzy świętowali w Połańcu

„Dzień Seniora” w Klubie „Radość życia”

Starosta staszowski Józef Żółciak pogratulował 
połanieckim seniorom realizowanych inicjatyw 

i życzył sukcesów w przyszłości.

Życzenia seniorom złożył również burmistrz miasta  
i gminy Połaniec Jacek Nowak. Członkowie Klubu Seniora „MEGAWAT”.

Życzenia seniorom złożył burmistrz dr Leszek Kopeć.

Staszowscy seniorzy w czasie spotkania.

List od starosty Józefa Żółciaka i wicestarosty Leszka 
Guzala wraz z upominkiem, prezesowi Klubu 

Henrykowi Makuchowi, wręczyła insp. Paulina Majczak 
z Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Klub Seniora „MEGAWAT” z Połańca 
zaprosił swoich członków oraz gości na 
obchody Ogólnopolskiego Dnia Seniora. 

Spotkanie odbyło się w Połańcu, w 
piątek 18 listopada br. Członków Klubu 
Seniora przywitał prezes Andrzej Styś. 
Życzenia połanieckim seniorom złożyli, 
m.in.: starosta staszowski Józef Żółciak, 
burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek 

Nowak oraz Marcin Agatowski, przyjaciel 
klubu, a zarazem Prezes Zarządu Funda-
cji „Możesz Więcej”. W trakcie spotkania 
wręczono statuetki członkom klubu za 
udział w konkurencjach sportowych, a 
połanieccy seniorzy wystąpili z krótkim 
programem artystycznym.

Tekst: Paulina Majczak
Foto: Lucjan Piotrowski

W dniu 14 listopada seniorzy w 
Polsce świętowali Ogólnopolski Dzień 
Seniora. Z tej okazji Klub Seniora „Ra-
dość Życia” w Staszowie zorganizował 
w sobotę 12 listopada br., obchody 
tego ważnego dnia. 

Spotkanie otworzył i wszystkich 
obecnych serdecznie powitał prezes Klu-
bu Henryk Makuch. Życzenia seniorom 
złożyli: burmistrz Staszowa dr Leszek Ko-
peć oraz, w imieniu starostów powiatu 
staszowskiego, inspektor Paulina Majczak 

z Wydziału Promocji i Współpracy z Za-
granicą. Na ręce prezesa Henryka Maku-
cha wręczono upominki. Obchody Dnia 
Seniora są doskonałą okazją do okazywa-
nia wdzięczności wszystkim seniorom za 
poświęcony czas, dobre rady, za zaanga-

żowanie w życie społeczno-kulturalne i  
patriotyczne. Klub Seniora „Radość Życia” 
działa już od ponad 10 lat, zrzeszając oko-
ło 60 seniorów z terenu miasta i gminy 
Staszów.

Tekst:  Paulina Majczak
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WYKAZ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA 
MIESZKAŃCÓW 

POWIATU STASZOWSKIEGO W 2022 ROKU
CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1: ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej ( tj. Dz. z 2019 r. poz. 294)

NAZWA JED-
NOSTKI

ZAKRES
PORADNICTWA

ADRES
TELEFON 

odpłatność 
połączeń

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny 

WWW
e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1 Powiatowe Cen-
trum Pomocy 
Rodzinie 
(PCPR) 
w Staszowie wraz 
z Punktami:
- Punkt Konsulta-
cyjny Poradnictwa 
Specjalistycznego 
dla Rodzin i Dzieci 
- Punkt Pomocy 
Ofiarom Prze-
mocy w Rodzinie 
i Osobom w Kry-
zysie

Centrum realizuje 
zadania powiatu 
z zakresu pomocy 
społecznej, 
ochrony i promocji 
zdrowia, wspar-
cie dla rodziny 
i dziecka, wczesna 
pomoc o charak-
terze profilaktycz-
nym: socjalna i psy-
chologiczna

ul. Szkolna 4 ,
28-200 Staszów

tel./ fax.: 
15-864-30-58 

poniedziałek, środa, 
czwartek, piątek  
7:30-15:30
wtorek 8:-16

http://pcpr.
staszowski.eu

pcpr@sta-
szowski.eu  

Każdy miesz-
kaniec powiatu 
staszowskiego

PSYCHOLOGICZNE i  PEDAGOGICZNE

2
Publiczna Poradnia 
Psychologiczno-
-Pedagogiczna 
w Staszowie

Poradnia udziela 
dzieciom i młodzieży 
pomocy psycholo-
giczno-pedagogicz-
nej, w tym pomocy 
logopedycznej, 
pomocy w wyborze 
kierunku kształcenia 
i zawodu, a także 
udziela rodzicom 
i nauczycielom 
pomocy psycho-
logiczno-pedago-
gicznej związanej 
z wychowaniem 
i kształceniem dzieci 
i młodzieży

ul. Koszarowa 7, 
28-200 Staszów

tel: 15-864-
37-59

Sekretariat:
Poniedziałek, Środa, 
Czwartek, Piątek 7:00 - 
15.30
Wtorek 7:00 – 16:00

http://pppsta-
szow.staszow-
ski.eu/2/index.
php?optio-
n=com_con-
tent&view=ar-
ticle&id=77&I-
temid=495 
 
staszpor@
op.pl

Każdy miesz-
kaniec powiatu 
staszowskiego

Publiczna Poradnia 
Psychologiczno-
-Pedagogiczna 
w Staszowie
Filia w Połańcu

ul Ruszczańska 
23, 
28-230 Połaniec

tel: 15-865-
01-30

Sekretariat:
Poniedziałek – Piątek 
7:00 – 15:00

ppp_pola-
niec@interia.pl

Każdy miesz-
kaniec powiatu 
staszowskiego

3 Poradnia leczenia 
Uzależnień 

specjalistyczna 
pomoc psychotera-
peutyczna, psycho-
logiczna i psychia-
tryczna w zakresie 
diagnozy i terapii 
zaburzeń psychicz-
nych i zaburzeń 
zachowania

ul. Mickiewicza 
24
28-200 Staszów

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

Poniedziałek – piątek  
9:00 – 16:00

Każdy miesz-
kaniec powiatu 
staszowskiego

4 Psychiatryczna 
Opieka domowa-  
zespół leczenia 
środowiskowego ( 
domowego) 

Opieka środowi-
skowa- domowa 
, dla pacjentów 
z zaburzeniami 
psychicznymi.

ul. Mickiewicza 
24
28-200 Staszów

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

Poniedziałek - Piątek  
9:00- 16:00 

Każdy miesz-
kaniec powiatu 
staszowskiego
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5 Poradnia Terapii 
Uzależnienia od 
Substancji Psycho-
aktywnych

w zakresie diagnozy 
i terapii 
zaburzeń psy-
chicznych i zabu-
rzeń zachowania 
spowodowanych: 
zażywaniem nar-
kotyków, paleniem 
tytoniu, hazardem, 
uzależnieniem od 
zakupów i gier

ul. Mickiewicza 
24
28-200 Staszów

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

Poniedziałek - Piątek  
9:00- 16:00 

Każdy miesz-
kaniec powiatu 
staszowskiego

6 Wojewódzka 
Poradnia Zdrowia 
Psychicznego  
dla dzieci i mło-
dzieży

Poradnia świadczy 
usługi dla dzieci 
i młodzieży oraz ich 
rodzin w zakresie: 
diagnozy i terapii 
zaburzeń psy-
chicznych, zabu-
rzeń zachowania 
i emocji, trudności 
rozwojowych 
i wychowawczych, 
wydawanie opinii 
psychologicznych

ul. Mickiewicza 
24
28-200 Staszów

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

Poniedziałek – piątek
 8:00 – 15:00

Każdy miesz-
kaniec powiatu 
staszowskiego

7 Wojewódzka
Poradnia Leczenia 
Nerwic

Zaburzenia nerwi-
cowe, zaburzenia 
somatyzacyjne, 
zaburzenia odży-
wiania się, zabu-
rzenia osobowości 
i zachowania, zabu-
rzenia snu

ul. Mickiewi-
cza 4
28-200 Staszów

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

Poniedziałek - Piątek  
9:00- 16:00 

Każdy miesz-
kaniec powiatu 
staszowskiego

8 Świadczenia 
Dzienne Leczenia 
Uzależnień-  
Ośrodek Leczenia 
Uzależnień

Podstawowy Pro-
gram Psychoterapii 
Uzależnień realizo-
wany 10 tygodni 
, w czasie których 
pacjenci uczestniczą 
w zajęciach eduka-
cyjnych i terapeu-
tycznych pięć dni 
w tygodniu 

ul. Mickiewicza 
24
28-200 Staszów

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

Poniedziałek- Piątek  
9:00- 16:00

Każdy miesz-
kaniec powiatu 
staszowskiego

POMOC SPOŁECZNA

9 Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Staszowie

Sprawy związane 
z szeroko rozumianą 
pomocą społeczną

ul. Wschodnia 
13
28-200 Staszów

tel. 15-864-
32-63
 faks: 15 864-
32-63

Poniedziałek – piątek  
7:00 – 15:00

http://ops.
staszow.pl/ 
 
ops.staszow@
post.pl

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

Sprawy związane 
z szeroko rozumianą 
pomocą społeczną

Rynek 7, 28-210 
Bogoria

tel: 15-867-
40-11

Poniedziałek – piątek  
7:30 – 15:30

ops.bogoria@
interia.pl 

Dla osób uprawnio-
nych do świadczeń 
z systemu pomocy 
społecznej

11 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łub-
nicach

Łubnice 66, 
28-232 Łubnice

tel: 15-865-
92-43

Poniedziałek – piątek  
7:00 – 15:00

http://ops.
gminalubnice.
pl/

ops.lubnice@
op.pl 

Dla osób uprawnio-
nych do świadczeń 
z systemu pomocy 
społecznej

12 Miejsko Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ole-
śnicy

ul. Nadstawie 1 
28-220 Oleśnica

tel: 41-350-
15-65 wew. 
27

Poniedziałek – piątek  
7:00 – 15:00

https://gmi-
naolesnica.pl/
gminny-osro-
dek-pomocy-
-spolacznej-w-
-olesnicy/ 

kontakt@gop-
solesnica.pl 

Dla osób uprawnio-
nych do świadczeń 
z systemu pomocy 
społecznej

13 Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Osieku

ul. Wolności 18
28-221 Osiek

tel: 15 867-
11-04

Poniedziałek, Środa, 
Czwartek, Piątek 
7:30 – 15:30
Wtorek 8:00-16:00
Świetlica Socjotera-
peutyczna jest czynna 
od poniedziałku do piątku 
od 1400 do 1800, w okresie 
wakacyjnym i w ferie od 
1000 do 1400

www.ops-
-osiek.pl 

opsosiek@
poczta.onet.pl

Dla osób uprawnio-
nych do świadczeń 
z systemu pomocy 
społecznej

14 Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Połańcu 

ul. Ruszczańska 
27
28-230 Połaniec

tel: 15–865-
04-20

Poniedziałek – piątek  
8:00 – 16:00

opspol@
poczta.onet.pl 

Dla osób uprawnio-
nych do świadczeń 
z systemu pomocy 
społecznej

15 Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Rytwianach

ul. Staszowska 
15
28-210 
Rytwiany

tel: 15-864-
79-46

Poniedziałek – piątek  
7:30 – 15:30

https://ops-
-rytwiany.bip.
gov.pl

opsrytwiany@
op.pl 

Dla osób uprawnio-
nych do świadczeń 
z systemu pomocy 
społecznej

16 Miejsko Gminy 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szy-
dłowie

ul. Rynek 2
28-125 Szydłów

tel: 41-354-
51-25

Poniedziałek – piątek  
7:30 – 15:30

szydlow_
gops@gazeta.
pl 

Dla osób uprawnio-
nych do świadczeń 
z systemu pomocy 
społecznej

ROZWIĄZY WANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

17 Gminna Komisja 
Rozwiązywa-
nia Problemów 
Alkoholowych 
w Staszowie

Motywuje do podję-
cia leczenia, kieruje 
do biegłych w celu 
zdiagnozowania 
choroby alkoholo-
wej i kieruje wnioski 
do Sądu o przy-
musowe leczenie, 
monitoruje prze-
bieg leczenia

ul. Opatowska 
31
28-200 Staszów

tel.: 15-864-
83-91

Poniedziałek-Piątek
7:00-15:00

http://staszow.
pl/ 
 
biuro@sta-
szow.pl

Dla osób uzależnio-
nych z terenu Gminy 
Staszów

18 Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów Alko-
holowych w Łub-
nicach

jw. Łubnice 66, 
28-232 Łubnice

tel: 15-865-
92-43

Poniedziałek – piątek  
7:00 – 15:00

http://www.
lubnice.eu/ 

sekretariat@
lubnice.eu

jw. z terenu Gminy 
Łubnice
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19 Gminna Komisja 
Rozwiązywa-
nia Problemów 
Alkoholowych 
w Rytwianach

jw. ul. Staszowska 
15
28-210 
Rytwiany

tel.: 15-864-
79 -30

Poniedziałek 8:00 – 16:00  
Wtorek - Piątek  
7:30 – 15:30

http://www.
rytwiany.com.
pl/ 
 rytwiany@
rytwiany.com.
pl 

jw. z terenu Gminy 
Rytwiany

20 Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów Alko-
holowych w Szy-
dłowie

jw. ul. Rynek 2
28-125 Szydłów

tel./fax: 
41-354-51-25 
tel./fax: 
41-354-51-05 
tel./fax: 
41-354-51-30

Poniedziałek 7:30 - 15:15 
Wtorek: 7:30 - 15:15 
Środa: 7:30 - 15:15 
Czwartek: 7:30 - 16:30 
Piątek: 7:30 - 15:15

https://www.
szydlow.pl/
urzad-gminy 

gmina@szy-
dlow.pl

jw. z terenu Gminy 
Szydłów

21 Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów Alko-
holowych w Ole-
śnicy

jw. ul. Nadstawie 1 
28-220 Oleśnica

tel.: 41-377-
40-36 wew. 
22

Poniedziałek – Piątek  
7:00 – 15:00

https://gmina-
olesnica.pl 

sekretariat@
gminaole-
snica.pl 
 

jw. z terenu Gminy 
Oleśnica

22 Gminna Komisja 
Rozwiązywa-
nia Problemów 
Alkoholowych 
w Osieku

jw. ul. Wolności 18
28-221 Osiek

tel: 15 867-
11-04

Poniedziałek, Środa, 
Czwartek, Piątek 
7:30 – 15:30
Wtorek 8:00-16:00

www.ops-
-osiek.pl 

http://gmina-
-osiek.pl/ 

opsosiek@
poczta.onet.pl

jw. z terenu Gminy 
Osiek 

23 Gminna Komisja 
Rozwiązywa-
nia Problemów 
Alkoholowych 
w Połańcu

jw. ul. Ruszczańska 
27
28-230 Połaniec

tel.: 15 865-
03-05

Poniedziałek – piątek  
8:00 – 16:00

http://portal.
polaniec.eu/

 opspol@
poczta.onet.pl

sekretariat@
poczta.pola-
niec.eu

 

jw. z terenu Gminy 
Połaniec

24 Gminna Komisja 
Rozwiązywa-
nia Problemów 
Alkoholowych 
w Bogorii

jw. ul. Opatow-
ska13
28-210 Bogoria

tel.: 15-867-
41-72

Poniedziałek – piątek  
7:30 – 15:30

http://www.
ug.bogoria.pl/ 

urzad@bogo-
ria.pl

jw. z terenu Gminy 
Bogoria 

25 Staszowski Ośro-
dek Trzeźwości 
Strumyk 

Pomoc osobom 
uzależnionym i ich 
rodzinom

ul. Parkowa 6
28-200 Staszów

tel.: 15-864-
15-66

Punkt Pierwszego 
Kontaktu 
dla osób i rodzin 
z problemem alko-
holowym

Pomoc osobom uza-
leżnionym i ich

ul. Staszowska 
15
28-236 
Rytwiany

Urzędu Gminy 
w Rytwianach, 
II piętro, pok. 
nr 32

tel.: 15-864-
79-54 

Poniedziałek
 8:00 – 16:00  
Wtorek – Piątek
 7:30 – 15:30
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PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

26 Zespół Interdyscy-
plinarny do Spraw 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzi-
nie w Staszowie 

Udziela pomocy 
specjalistycznej 
osobom pokrzyw-
dzonym wskutek 
przemocy

ul. Wschodnia 
13
28-200 Staszów

tel.: 15-864-
28-13 lub 
15-864-32-63

Poniedziałek - Piątek  
7:00 - 15:00

ops.sta-
szoow@post.
pl.

Osoby doznające 
przemocy i osoby 
stosujące przemoc 
oraz ich środowiska 
rodzinie z terenu 
gminy Staszów 

27 Zespół Interdyscy-
plinarny

ds. 
przeciwdziałania 

przemocy 
w rodzinie 

w Rytwianach

jw. ul. Staszowska 
15
28-236 
Rytwiany

tel.: 15-864-
79-46 500-
239-194 fax: 
15-864-79-37

Poniedziałek – Piątek 
7:30-15:30

opsrytwiany@
op.pl 

jw. z terenu Gminy 
Rytwiany

28 Zespół Interdyscy-
plinarny

ds. 
przeciwdziałania 

przemocy 
w rodzinie w Szy-

dłowie

jw. ul. Rynek 2
28-125 Szydłów

tel: 41-354-
51-58

Poniedziałek – piątek  
7:30 – 15:30

szydlow_
gops@gazeta.
pl 

jw. z terenu Gminy 
Szydłów

29 Zespół Interdyscy-
plinarny

ds. przeciwdzia-
łania przemocy 
w rodzinie w Łub-
nicach 

jw. Łubnice 66, 
28-232 Łubnice

tel: 15-865-
92-43
15-865-92-36

Poniedziałek – piątek  
7:00 – 15:00

http://ops.
gminalubnice.
pl/

ops.lubnice@
op.pl 

jw. z terenu Gminy 
Łubnice

30 Zespół Interdyscy-
plinarny

ds. przeciwdzia-
łania przemocy 
w rodzinie w Ole-
śnicy

jw. u. Nadstawie 1 
28-220 Oleśnica

tel.: 41-350-
15-65 wew. 
27

Poniedziałek – piątek  
7:00 – 15:00

https://gmi-
naolesnica.pl/
gminny-osro-
dek-pomocy-
-spolacznej-w-
-olesnicy/ 

kontakt@gop-
solesnica.pl

jw. z terenu Gminy 
Oleśnica

31 Zespół Interdyscy-
plinarny

ds. przeciwdzia-
łania przemocy 
w rodzinie 
w Osieku

jw. ul. Wolności 18
28-221 Osiek

tel.: 15 867-
11-04

Poniedziałek, Środa, 
Czwartek, Piątek 
7:30 – 15:30
Wtorek 8:00-16:00

www.ops-
-osiek.pl 

http://gmina-
-osiek.pl/ 
 
opsosiek@
poczta.onet.pl

jw. z terenu Gminy 
Osiek

32 Zespół Interdyscy-
plinarny

ds. przeciwdzia-
łania przemocy 
w rodzinie 
w Połańcu

jw. ul. Ruszczańska 
27
28-230 Połaniec

tel.: 15-865-
04-20

Poniedziałek – piątek  
8:00 – 16:00

http://portal.
polaniec.eu/

 opspol@
poczta.onet.pl

 

jw. z terenu Gminy 
Połaniec

33 Zespół Interdyscy-
plinarny

ds. przeciwdzia-
łania przemocy 
w rodzinie 
w Bogorii

jw. ul. Opatow-
ska13
28-210 Bogoria

tel.: 15-867-
41-72

Poniedziałek – piątek  
7:30 – 15:30

http://www.
ug.bogoria.pl/

urzad@bogo-
ria.pl

jw. z terenu Gminy 
Bogoria
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INTERWENCJA KRYZYSOWA

34 Wojewódzkie 
Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego 
Świętokrzyski 
Urząd Wojewódzki 
w Kielcach

Monitorowanie 
bezpieczeństwa

al. IX Wieków 
Kielc 3
25-516 Kielce

tel.: 41 -342-
11-10
służba 
dyżurna 
wojewody tel. 
987

Czynne całodobowo czkw00@
kielce.uw.gov.
pl 

Świadek zagrożenia 
kryzysowego 

35 Powiatowy Zespół 
Zarządzania Kryzy-
sowego 
Starostwo Powia-
towe w Staszowie

Monitorowanie 
bezpieczeństwa

ul. Józefa Pił-
sudskiego 7
28-200 Staszów

tel.: 15-864-
68-10
fax: 15-866-
50-71 

Poniedziałek , Środa, 
Czwartek, Piątek  
7:30 – 15:30
Wtorek 8:00 – 16:00

www.staszow-
ski.eu 

powiat@sta-
szowski.eu 

Świadek zagrożenia 
kryzysowego 

36 Gminny Zespół 
Zarządzania 
Kryzysowego 
w Staszowie

Ocena występują-
cych i potencjalnych 
zagrożeń mogących 
mieć wpływ na 
bezpieczeństwo 
publiczne i progno-
zowanie tych zagro-
żeń mogących mieć 
wpływ na bezpie-
czeństwo publiczne 
i prognozowanie 
tych zagrożeń

ul. Opatowska 
31
28-200 staszów 

tel.: 15-864-
83-18

Poniedziałek - Piątek  
7:00 - 15:00

http://staszow.
pl/ 
 
biuro@sta-
szow.pl

Świadek zagrożenia 
kryzysowego 
Osoba poszkodo-
wana

37 Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzy-
sowego w Połańcu

ul. Ruszczańska 
27
28-230 Połaniec

tel.: 15-865-
03-24

Poniedziałek – piątek 
8:00 – 16:00

http://portal.
polaniec.eu/

sekretariat@
poczta.pola-
niec.eu
 

Świadek zagrożenia 
kryzysowego 
Osoba poszkodo-
wana

38 Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzy-
sowego w Osieku

ul. Wolności 18
28-221 Osiek

tel: 15-867-
12-03 wew. 
125

Poniedziałek, Środa, 
Czwartek, Piątek 
7:30 – 15:30
Wtorek 8:00-16:00

http://gmina-
-osiek.pl/ 

Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzy-
sowego w Bogorii

ul. Opatow-
ska13
28-210 Bogoria

tel.: 15-867-
41-72 wew. 
36

Poniedziałek – piątek  
7:30 – 15:30

http://www.
ug.bogoria.pl 

urzad@bogo-
ria.pl

39 Gminny Zespół 
Zarządzania Kry-
zysowego w Łub-
nicach

Łubnice 66, 
28-232 Łubnice

tel.: 15-865-
92-36

Poniedziałek – piątek  
7:00 – 15:00

http://www.
lubnice.eu/ 

sekretariat@
lubnice.eu

40 Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzy-
sowego w Oleśnicy

ul. Nadstawie 1 
28-220 Oleśnica

tel.: 41-377-
40-36 wew. 
24

Poniedziałek – Piątek  
7:00 – 15:00

https://gmina-
olesnica.pl 

sekretariat@
gminaole-
snica.pl 
 

41 Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzy-
sowego w Rytwia-
nach

ul. Staszowska 
15
28-210 
Rytwiany

tel.: 15-864-
79 -47

Poniedziałek 8:00 – 16:00  
Wtorek - Piątek  
7:30 – 15:30

http://www.
rytwiany.com.
pl/ 
 rytwiany@
rytwiany.com.
pl 
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42 Gminny Zespół 
Zarządzania Kry-
zysowego w Szy-
dłowie

ul. Rynek 2
28-125 Szydłów

tel./fax: 41 
354 51 25 

Poniedziałek 7:30 - 15:15 
Wtorek: 7:30 - 15:15 
Środa: 7:30 - 15:15 
Czwartek: 7:30 - 16:30 
Piątek: 7:30 - 15:15

https://www.
szydlow.pl/
urzad-gminy 

gmina@szy-
dlow.pl

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

43 Powiatowy Urząd 
Pracy w Staszowie

Świadczenie usług 
związanych z łago-
dzeniem skutków 
bezrobocia, zatrud-
nienia oraz akty-
wizacji zawodowej 
osób poszukujących 
pracy 

ul. Szkolna 4 ,
28-200 Staszów

tel.: 15-864-
25-06

Poniedziałek – Piątek  
7:00 - 15:00
 

www.pupsta-
szow.pl

sekretariat@
pupstaszow.pl

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

44 Wojewódzki Urząd 
Pracy w Kielcach

Realizuje zadania 
samorządu woje-
wództwa w zakresie 
polityki rynku pracy

ul. Witosa 86
25-561 Kielce

tel.: 41-364-
16-00

Poniedziałek – Piątek  
7.30-15.30

wup@wup.
kielce.pl 

Mogą korzystać : 
-zarejestrowani
-poszukujący pracy 
-pracodawcy

45 Infolinia Urzędów 
Pracy 
Zielona Infolinia

Pod tym numerem 
udzielane są infor-
macje o usługach 
urzędów pracy

Adres kore-
spondencyjny 
ul. Ciepła 40 
(budynek E) 
15-472 Biały-
stok

tel.: 19-524 
(z Polski) tel.: 
+48-22-195-
24 (z zagra-
nicy)

Poniedziałek – Piątek  
8.00-18.00

 
http://zielona-
linia.gov.pl/

 biuro@zielo-
nalinia.gov.pl

Mogą korzystać: 
-zarejestrowani 
-poszukujący pracy 
-pracodawcy

PRAWO KONSUMENCKIE

46 Powiatowy Rzecz-
nik Praw Konsu-
mentów

Ochrona praw 
konsumenckich 

ul. Józefa Piłsud-
skiego 7, 28-200 
Staszów

tel.: 15-866-
50-64  
fax: 15-866-
22-11

Poniedziałek  
10:00 – 15:00
Środa 10:00 – 15:00
Piątek 8:00 – 10:00

prk@staszow-
ski.eu 

Prawo konsumenckie

47 Urząd Ochrony 
Konkurencji i Kon-
sumentów

Ochrona praw 
konsumenckich

Warszawa Pl. 
Powstańców War-
szawy 1 00-950 
Warszawa

Infolinia kon-
sumencka 
(prowadzona 
przez Federację 
Konsumentów) 
801 440 220 
22-290-89-16

Pn.-pt. godz.  
08.00-18.00

https://www.
uokik.go v.pl 

porady@dla-
konsument 
ow.pl 

Prawo konsumenckie

PRAWA PACJENTA

48 Narodowy Fun-
dusz Zdrowia - 
Oddział w Kielcach 

Finansuje świad-
czenia zdrowotne 
udzielane ubezpie-
czonym i refunduje 
leki

Kielce ul. Jana 
Pawła II 9 25-001 
Kielce

tel.: 41-364-
61-00

Poniedziałek – Piątek 
08.00 - 16.00

biuro@nfz-
-kielce.pl 

Osoby podlega-
jące obowiązkowi 
ubezpieczenia zdro-
wotnego. Zgłoszeni 
do ubezpieczenia 
członkowie rodziny 
osoby ubezpieczo-
nej. Osoby upraw-
nione do świadczeń 
na podstawie decyzji 
wójta/burmistrza/ 
prezydenta miasta. 
Osoby ubezpieczone 
w innym kraju UE/
EFTA
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49 Rzecznik Praw 
Pacjenta 

Ochrona praw 
pacjenta

Biuro RPP
ul. Młynarska 46. 
01-171 Warszawa 

800-190-590 
Bezpłatna info-
linia
Zapisy na 
poradę osobi-
stą:
rezerwacja@
rpp. gov.pl lub 
22-532-82-43

Poniedziałek – Piątek 
08.00-20.00 

https://www.
bpp.gov.pl 

kancelaria@
rpp.gov.pl 

Z porad może korzy-
stać każdy kto ma 
poczucie łamania 
praw pacjenta

50 Narodowy Fun-
dusz Zdrowia- 
Centrala

Uprawnienia ubez-
pieczenia zdrowot-
nego:
- prawa pacjenta
-leczenie w kraju 
i poza granicami 
-kolejki do świad-
czeń

Narodowy Fun-
dusz Zdrowia
Grójecka 186
02-390 Warszawa

Infolinia Cen-
tralna 
800-392-976 (*)
22-572-60-42 
(**)
(*) połączenia 
bezpłatne
(**) koszt zgod-
nie z taryfą 
operatora 
Także każdy 
oddział NFZ 
posiada własną 
infolinię

Poniedziałek – Piątek 
08.00-16.00

http://www.
nfz.gov.pl 

infolinia@nfz.
gov.pl 

Każda osoba objęta 
ubezpieczeniem 
lub zainteresowana 
ubezpieczeniem 
zdrowotnym

51 Rzecznik Praw 
Osób Niepełno-
sprawnych

Ochrona praw
osób niepełno-
sprawnych

SIEDZIBA
ul. Żurawia 4 A, 
00- 503 Warszawa
Telefon 
(22) 461 60 00
KORESPONDEN-
CJA
Nowogrodzka 
1/3/5 
00-513 Warszawa

801-801-015 
Koszt połącze-
nia zgodnie 
z taryfą opera-
tora

Poniedziałek – Piątek 
08.00-17.00

http://www.
niepelno-
sprawni.gov.pl 

sekretariat.
bon@mrpips.
gov.pl 

Z porad mogą korzy-
stać osoby niepełno-
sprawne, ich rodziny 
oraz organizacje 
działające na rzecz 
osób niepełnospraw-
nych

52 Rzecznik Praw 
Dziecka – dzie-
cięcy telefon 
zaufania .

Ochrona praw 
dziecka

Biuro RPD
Przemysłowa 
30/32
00-450 Warszawa
tel.: (22) 583 66 
00 .
fax.: (22) 583 66 96.
pn.-pt. 
godz.08.15-16.15.

800-121-212 
Bezpłatna info-
linia

Poniedziałek – Piątek 
08:15-20:00
(dzwoniąc po 
godzinach i w dni 
wolne można opisać 
problem i zostawić 
kontakt do siebie, 
a doradcy oddzwo-
nią)

https://brpd.
gov.pl 

rpd@brpd.
gov.pl 

Sprawy przemocy, 
relacji rówieśniczych, 
szkolnych i rodzin-
nych.
Może dzwonić każdy, 
kto doświadcza 
problemu lub jest 
świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

53 Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych 
w Staszowie

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

ul. Długa 10
28-200 Staszów 

tel.: 15-864 
-70-26
22-560-16-00
Koszt połącze-
nia zgodnie 
z taryfą opera-
tora.

Poniedziałek  
8:00-18:00
Wtorek , Środa, 
Czwartek, Piątek  
8:00-15:00
 

http://www.
zus.pl/o-zus/
kontakt/cen-
trum-obslugi-
-telefonicznej-
-cot- 

cot@zus.pl 

Mieszkańcy powiatu 
staszowskiego



POWIAT STASZOWSKI - nr 89 - grudzień 2022 r. 43

54 Centrum Obsługi 
Telefonicznej 
Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych

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

Klienci mogą 
skorzystać 
z pomocy pracow-
ników w Centrum 
Obsługi Telefonicz-
nej lub podczas 
wizyty osobistej 
w placówce jak 
wyżej.
Nr centrali :
(22) 667 10 00.

22-560-16-00 
Koszt połącze-
nia zgodnie 
z taryfą opera-
tora.

Poniedziałek - Piątek
 07:00 – 18:00

http://www.
zus.pl/o-zus/
kontakt/cen-
trum-obslugi-
-telefonicznej-
-cot- 

cot@zus.pl 

Adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

PRAWO PRACY

55 Państwowa 
Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspek-
torat Pracy w Kiel-
cach

Udziela bezpłat-
nych porad praw-
nych z zakresu 
prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz 
legalności zatrud-
nienia

Kielce Al. Tysiącle-
cia Państwa Pol-
skiego nr 4 25-314 
Kielce

tel.:41-343-
82-76

Poniedziałek – Piątek 
7:30 – 15:30

kancelaria@
kielce.pip.gov.
pl 

Obszar województwa 
świętokrzyskiego

56 Centrum Porad-
nictwa 
Państwowej 
Inspekcji Pracy 
(PIP)

Porady z zakresu 
prawa pracy.

Główny Inspekto-
rat Pracy 
ul. Barska 28/30 
02-315 Warszawa.
tel. 22 391 82 15 
fax. 22 391 82 14

801-002-006
(dla tel. stacj.)
459-599-000
(dla tel. kom.) 
22-391-83-60
(dla obywateli 
Ukrainy zatrud-
nionych na 
terenie RP)
Koszt połącze-
nia zgodnie 
z taryfą opera-
tora. Uwaga!!! 
naliczane są 
koszty za czas 
oczekiwania na 
połączenie

Poniedziałek – Piątek 
7:30-15:30

www.bip.pip.
gov.pl ,

kancelaria@gip.
pip.gov.pl 

Obszar województwa 
świętokrzyskiego

PRAWO PODATKOWE

57 Urząd Skarbowy w
Staszowie

Pobór należności 
podatkowych i cel-
nych oraz kontrola 
prawidłowości 
realizacji obowiąz-
ków związanych 
z daninami publicz-
nymi 

ul. Oględowska 12
28-200 Staszów

tel.: 15-864-67 
00 
fax. : 15-864-
30-79

poniedziałek  
7:30 - 18:00
wtorek, środa, czwar-
tek, piątek:  
7:30 - 15:30

us.staszow@
mf.gov.pl 

http://www.
swietokrzyskie.
kas.gov.pl/
urzad-skar-
bowy-w-sta-
szowie 

Każdy miesz-
kaniec powiatu 
staszowskiego

58 Krajowa Informa-
cja Skarbowa

Informacje podat-
kowe dot. PIT, 
CIT, VAT, podatki 
lokalne, akcyza etc. 

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

22-330-03-30 
(z telefonów 
komórkowych)
801-055-055 
(z telefonów 
stacjonarnych)
+48-22-330-03-
30 (z zagranicy)

Poniedziałek- Piątek
07:00-18:00

www.kis.gov.pl 

kancelaria.kis@
mf.gov.pl 

Z porad może skorzy-
stać każdy podatnik
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DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

59 Rzecznik Finan-
sowy.
(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczo-
nych

Biuro Rzecznika 
Finansowego
Al. Jerozolimskie 
87
02-001 Warszawa.

Ubezpieczenia
gospodarcze
22-333-73-28
Ubezpieczenia 
Społeczne, OFE 
ZUS
22-333-73-26 
lub 22-333-
73-27
Ubezpiecze-
nia bankowe 
i rynku kapita-
łowego
22-333-73-25

Poniedziałek - Piątek
 08:00-18:00

Poniedziałek - Piątek
11:00-15:00

Poniedziałek - Piątek
godz. 08:00-16:00

Porady e-mail: 
porady@rf.gov.
pl 
(czas oczekiwa-
nia na odpo-
wiedz 
e-mailową ok.2 
tygodni)

https://rf.gov.
pl/kontakt 

biuro@rf.gov.pl 

Osoby ubezpieczone 
i w sporze dotyczą-
cym ubezpieczeń

INNE

60
WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom
portal Ministerstwa Cyfryzacji

61 Rzecznik Praw 
Obywatelskich 

Ochrona praw 
obywatelskich 

Biuro RPO
Al. Solidarności 77.
00-090 Warszawa 

800-676-676 .
Połączenia 
bezpłatne z tel. 
stacjonarnych 
i komórkowych

•	 Poniedziałek 
•	 10.00-18.00
Wtorek-Piątek
08:00-16:00

https://www.
rpo.gov.pl 

biurorzec-
znika@brpo.
gov.pl 

Może zgłosić się 
każdy, kto uważa, 
że jego prawa są 
naruszone 

62 Lokalna Grupa 
Działania Białe 
Ługi

Wspieranie przed-
siębiorczości 

ul. Sudecka 9 
28-200 Staszów

tel.: 15-813-
03-03 
533-446-559

•	 Poniedziałek, 
Środa, Piątek

•	 7:30-15:30
•	 Wtorek, Czwartek
•	 9:30-17:30

http://www.
bialelugi.pl/ 

 biuro@biale-
lugi.pl

Osoby z Gmin 
Staszów, Bogoria, 
Szydłów, Raków, 
Daleszyce, Pierzch-
nica, Chmielnik

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):
ZAPISY na wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 15-866-50-63 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: dziedzicr@staszowski.eu lub za pośrednictwem strony internetowej: https://np.ms.gov.pl

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komuni-
kowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Z porad może 
skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie, która złoży stosowne oświadczenie

W ZALEŻNOŚCI OD ZAPOTRZEBOWANIA ZGŁOSZONEGO PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I 
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORGANIZUJE SIĘ SPOTKANIA Z MEDIATOREM POŚWIĘCONE NIEODPŁATNEJ MEDIACJI. 
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TELEFONU 15-866-50-63

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana jest również do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
Na podstawie przepisów wydanych w związku z epidemią COVID-19, nieodpłatną pomoc prawną mogą uzyskać również osoby fizyczne pro-
wadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna skie-
rowana do osób prowadzących ww. działalność traktowana jest jako pomoc de minimis. 



POWIAT STASZOWSKI - nr 89 - grudzień 2022 r. 45

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PROWADZĄCY ADRESY
DYŻURÓW DNI i GODZINY

SPECJALIZA-
CJA

(o ile okre-
ślono)

lokal 
dogodny dla 
osób na wóz-

kach inwa-
lidzkich

DANE KON-
TAKTOWE WWW

63

Punkt obsłu-
giwany przez 
Radców Praw-
nych (w okresie 
styczeń-czerwiec 
2022 r.) nato-
miast adwokaci 
(w okresie lipiec-
-grudzień 2022 r.)

ul. Józefa 
Piłsud-
skiego 7, 
28-200 
Staszów

Poniedziałek - 
Czwartek  
8:00 – 12:00

tak

REJESTRACJA 
TELEFONICZNA

15-866-50-63  

REJESTRACJA 
MAILOWA
dziedzicr@

staszowski.eu

REJESTRACJA 
INTERNETOWA

https://np.ms.
gov.pl

https://staszowski.eu/
punkt-nieodplatnej-
-pomocy-prawnej.
html

http://www.bip.sta-
szowski.eu/index.php/
ogloszenia/nieod-
platna-pomoc-prawna

www.sc.org.pl

ul. Rynek 2,  
28-225 
Szydłów

Piątek 800 – 1200 tak

64

STOWARZYSZE-
NIE SURSUM 
CORDA z siedzibą 
w Nowym Sączu 
, ul. Lwowska 11, 
33-300 Nowy 
Sącz pomoc 
prawna udzie-
lana przez Radcę 
Prawnego lub 
Adwokata

ul. Wolno-
ści 18,  
28-221 
Osiek

Poniedziałek  
8 00 – 1200

Czwartek  
8 00 – 1200

tak

ul. Opatow-
ska 13,  
28-210 
Bogoria

Środa 8 00 – 1200

Piątek 8 00 – 1200 Tak

ul. Szkolna 
1,  
28-236 
Rytwiany

Wtorek 8 00 – 1200 tak

NIEODPŁATNE PORADNICT WO OBY WATELSKIE

65
STOWARZYSZE-
NIE SURSUM 
CORDA z siedzibą 
w Nowym Sączu 
, ul. Lwowska 11, 
33-300 Nowy 
Sącz - Punkt 
obsługiwany 
przez Doradców 
Obywatelskich

ul. Czar-
nieckiego 
5,  
28-230 
Połaniec

Poniedziałek  
8 00 – 1200

Środa 8 00 – 1200

Piątek 8 00 – 1200

tak

Łubnice 
66A,  
28-232 
Łubnice

Wtorek 8 00 – 1200 tak

ul. Nadsta-
wie 1,  
28-220 
Oleśnica

Czwartek  
8 00 – 1200 tak

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY PUNKTÓW NIEODPLATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 
OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ MOŻNA UZYSKAĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W STA-
SZOWIE:
https://staszowski.eu/punkt-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html 



46 POWIAT STASZOWSKI - nr 89 - grudzień 2022 r.

Sprawdzian 
na pływalni

Mikołajkowo na pływalni

Start do wyścigu w stylu dowolnym chłopców.

Zawodnicy PCS Staszów startujący w sprawdzianie wytrzymałości z trenerem Łukaszem Łyganem.

W dniu 8 listopada br., na pływalni 
PCS w Staszowie odbył się Ogólno-
polski Sprawdzian Wytrzymałości i 
Wszechstronności w pływaniu dzieci 
w wieku: 11 -12 lat, zorganizowany 
przez: Świętokrzyski Okręgowy Zwią-
zek Pływacki, Powiatowe Centrum 
Sportowe w Staszowie oraz Stowarzy-
szenie „Centrum” Sport i Rekreacja. 

Zaliczenie sprawdzianu z dobrym 
wynikiem, było warunkiem dopuszcze-
nia do udziału w Drużynowych Mistrzo-
stwach Młodzików w roku 2023. Pływacy 
rywalizowali na dystansach: 200 metrów 
stylem zmiennym oraz 400 i 800 me-
trów stylem dowolnym. W sprawdzianie 
wzięło udział 57 zawodników z 6 klubów. 
„Centrum” Staszów reprezentowało 10 
pływaków. Poniżej przedstawiamy ich 
wyniki indywidualne: • Piotr Kukla (11 lat): 
4 miejsce na 200 metrów stylem zmien-
nym, 10 miejsce OPEN 200 zmiennym, 
6 miejsce na 400 metrów stylem dowol-
nym, 7 miejsce OPEN 400 dowolnym, • 
Kacper Szyszkowski (11 lat): 5 miejsce na 
200 metrów stylem zmiennym, 14 miej-
sce OPEN 200 zmiennym, 4 miejsce na 
400 metrów stylem dowolnym, 4 miejsce 

OPEN na 400 dowolnym, • Oskar Chmie-
lewski (12 lat): 7 miejsce na 200 metrów 
stylem zmiennym, 12 miejsce OPEN 200 
zmiennym, • Leon Kielczyk (10 lat): 15 
miejsce OPEN 200 zmiennym, 6 miejsce 
OPEN 400 dowolnym, • Oliwia Baczewska 
(11 lat): 6 miejsce na 200 metrów stylem 
zmiennym, 17 miejsce OPEN 200 zmien-
nym, 6 miejsce na 400 metrów stylem 
dowolnym, 11 miejsce OPEN dowolnym, 
• Julia Dziarmakowska (11 lat): 7 miejsce 
na 200 metrów stylem zmiennym, 18 
miejsce OPEN 200 zmiennym, 8 miejsce 

na 400 metrów stylem dowolnym, 13 
miejsce OPEN 400 dowolnym, •Patrycja 
Mazur (11 lat): 8 miejsce na 200 metrów 
stylem zmiennym, 19 miejsce OPEN 200 
zmiennym, 9 miejsce na 400 metrów sty-
lem dowolnym, 14 miejsce OPEN 400 do-
wolnym, • Victoria Agliano (12 lat): 8 miej-
sce na 200 metrów stylem zmiennym,  
11 miejsce OPEN 200 zmiennym.

Gratulacje dla zawodników i trenera 
Łukasza Łygana.

Tekst: Agata Borycka
Foto: PCS Staszów

W środę 7 grudnia br., na pływalni 
Powiatowego Centrum Sportowego w 
Staszowie, już po raz dziewiąty, odby-
ły się Mikołajkowe Zawody Pływackie 
sekcji pływackiej Centrum Staszów. 

Rywalizowano na basenie sportowym 
oraz na basenie rekreacyjnym. Początkują-
cy jak i zaawansowani zawodnicy rozegrali 
szereg konkurencji pływackich w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych oraz w 

konkurencjach sztafetowych dziewcząt i 
chłopców, jak i w zmaganiach ,,open”. Za-
wody rozpoczęto od pamiątkowego zdję-
cia z Mikołajem, następnie wręczono pu-
chary dla najlepszych pływaków za osią-
gnięcia w 2022 roku. Dyplomy, puchary, 

medale oraz słodkie upominki od Mikołaja 
wręczali: wicestarosta Leszek Guzal, prezes 
Stowarzyszenia Centrum Sport i Rekreacja 
Agata Borycka oraz trener Łukasz Łygan. 
Zawody prowadził trener Leszek Tarka.

Tekst i foto: Paulina Majczak
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Puchary i dyplomy dla najlepszych zawodniczek za osiągnięcia w 2022 roku.Najmłodsze pływaczki z Mikołajem.

Wszyscy otrzymali dyplomy oraz medale.
Medale i dyplomy wręczał wicestarosta Leszek Guzal.

Pamiątkowa fotografia z Mikołajem.
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W dniach 25-27 listopada br., w hali 
Powiatowego Centrum Sportowego w 
Staszowie odbyły się zawody ,,Pucha-
ru Polski Juniorów oraz Juniorek w za-
pasach w stylu wolnym”. W klasyfikacji 
drużynowej juniorek I miejsce zajęły 
zapaśniczki MKS Czarni Połaniec.

26 klubów z całej Polski wystawiło do 
zmagań na matach łącznie 90 zawodni-
ków. Oficjalnego otwarcia zawodów do-
konał Prezes Polskiego Związku Zapaśni-
czego, trener, komentator sportowy oraz 
utytułowany zapaśnik Andrzej Supron. 
Udziału w pucharze Polski zapaśnikom i 
zapaśniczkom pogratulował wicestarosta 
staszowski Leszek Guzal, życząc wszystkim 
jak najlepszych wyników. Sędzią głównym 
zawodów był Zbigniew Grudzień, sędzia 
związkowy 1 klasy. Zaraz po oficjalnym 
otwarciu zawodów, w sobotę 26 listopada 
br., odbyły się walki eliminacyjne w gru-
pach, natomiast w niedzielę 27 listopada 
odbyły się walki finałowe. Kluby sportowe 
z terenu powiatu staszowskiego repre-
zentowali zawodnicy Centrum Staszów: 
Natalia Bednarska, Szymon Dziewit, Patryk 
Arendarski oraz zapaśnicy i zapaśniczki 
trenujący w MKS Czarni Połaniec. Wyda-
rzenie zorganizowano dzięki wsparciu 
finansowemu województwa świętokrzy-
skiego, powiatu staszowskiego oraz gmi-
ny Staszów, natomiast puchary ufundował 
prezes Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz 
Wrześniak.

Ostateczna klasyfikacja drużynowa 
juniorów, przedstawia się następująco: I 

Puchar Polski juniorek i juniorów w zapasach

Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej 
Supron oficjalnie otworzył Puchar Polski Juniorów 

i Juniorek w stylu wolnym.

Walki finałowe juniorek w kategorii wagowej 53 kg: Klaudia Zięba z LKS 
ZNICZ Chęciny vs Natalia Szkwarek z MKS Czarni Połaniec.

Walki finałowe juniorów w kategorii wagowej 65 kg: Zelimkhan Matsukhaev 
z KAVKAZ Warszawa vs Daniel Kuczyński z WKS Grunwald Poznań.

Walki finałowe juniorek w kategorii wagowej 62 kg: Natalia Przekota z MKS 
Czarni Połaniec vs Nicola Wasilewska z WKS Grunwald Poznań.

Walki finałowe juniorów w kategorii wagowej 92 kg: Kacper Szplitt z ZKS 
STAL Rzeszów vs Wiktor Hasa z ZKS Koszalin.

Sportowej rywalizacji zapaśnikom i zapaśniczkom 
życzył wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

II miejsce – LKS ZNICZ Chęciny, III miej-
sce – LKS Dąb Brzeźnica. Szczegółowe 
wyniki dostępne są na stronie: https://
sportzona.pl/.

Tekst i foto: Paulina Majczak

miejsce - KAVKAZ Warszawa, II miejsce -  
LKS Łódź Akademia Zapasów, III miejsce 
-  WLKS Nowe Iganie. W klasyfikacji dru-
żynowej juniorek, miejsca na podium 
zajęły: I miejsce - MKS Czarni Połaniec, 
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Trenerom MKS Czarni Połaniec gratulacje składa 
wicestarosta staszowski Leszek Guzal.Reprezentant CENTRUM Staszów Szymon Dziewit zajął II miejsce w kategorii wagowej 86 kg.

Na podium trenerzy najlepszych drużyn juniorek: I miejsce - MKS Czarni 
Połaniec, II miejsce – LKS ZNICZ Chęciny, III miejsce – LKS Dąb Brzeźnica. 

Puchar odbiera Natalia Bednarska z Centrum Staszów za zajęcie II miejsca 
w kategorii 65 kg.

Na podium trenerzy najlepszych drużyn juniorów: I miejsce - KAVKAZ Warszawa, II miejsce -  LKS Łódź Akademia Zapasów, III miejsce -  WLKS Nowe Iganie.
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Zagrano o Puchar Prezesa

Drużyna Enea Połaniec okazała 
się bezkonkurencyjna na VI Turnieju 
Barbórkowym w futsalu o ,,Puchar 
Prezesa Grupy Azoty Siarkopol”, 
który odbył się w sobotę 10 grudnia 
br. w Staszowie. Patronat Honorowy 
nad wydarzeniem objęła wicemi-
nister sportu i turystki, poseł Anna 
Krupka.

W rozgrywkach, w sali gimnastycz-
nej staszowskiego LO, wzięło udział 
osiem drużyn działających przy fir-
mach i instytucjach z terenu powiatu 
staszowskiego i z Kielc. O miano naj-
lepszego walczyły drużyny: Enea Poła-
niec, Grupa PBI, Urząd Miasta i Gminy 
Staszów, Urząd Miasta i Gminy Osiek, 
KP PSP Staszów, Progress - Screens, In-
dustria Kielce, Grupa Azoty Siarkopol. 
Drugie miejsce zajęła drużyna z Grupy 
Azoty Siarkopol, trzecie - drużyna Mia-
sto i Gmina Osiek. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został Maciej Witek z Enea 
Połaniec, który z powodzeniem wystę-
pował w Czarnych Połaniec. Najlepszym 
bramkarzem został Piotr Błachut z Gru-
py Azoty Siarkopol. Puchary wręczyli: 
wiceminister sportu i turystyki, poseł 
Anna Krupka, starosta staszowski Jó-
zef Żółciak, burmistrz Staszowa Leszek 
Kopeć, burmistrz Połańca Jacek Nowak, 
doradca zarządu elektrowni Enea Poła-
niec - Łukasz Korus i członek Zarządu 
Grupy Azoty Siarkopol Andrzej Zieliń-
ski.

Dziś o miano mistrza rywalizowały 

Rozgrywki otworzyła wiceminister sportu i turystki, poseł Anna Krupka.

Zwyciężyła drużyna Enei Połaniec.

Drugie miejsce zajęła drużyna z Grupy Azoty Siarkopol. Na trzecim miejscu drużyna Miasto i Gmina Osiek.

różne grupy społeczne i wiekowe. Walka 
była zacięta. Cieszę się, że Grupa Azoty 
Siarkopol z okazji obchodów „Dnia Gór-
nika 2022” postanowiła zorganizować 
wydarzenie, które jest doskonałą pro-
mocją zdrowego trybu życia. Dziękuję 
prezesowi Siarkopolu Łukaszowi Ko-
menderze za taki sportowy barbórko-
wy pomysł - powiedziała minister Anna 

Krupka gratulując wszystkim uczestni-
kom turnieju. Podczas spotkania uho-
norowano byłego kierownika drużyny 
zakładowej Grupy Azoty Siarkopol Jana 
Sajdę. 

Wśród kibiców zostały rozlosowane 
atrakcyjne nagrody od wiceminister 
sportu i turystyki Anny Krupki i Grupy 
Azoty Siarkopol.

Tekst i foto: Echo Dnia
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Enigma na Mistrzostwach Polski ART. DANCE
W dniach 5-6 listopada br., odbyły 

się Mistrzostwa Polski ART. DANCE w 
Skierniewicach. 

Formacje Enigma Staszów prowa-
dzone przez Weronikę Koziarz-Dygulską, 
Joanne Strojną i Kamilę Gradkowską wy-
walczyły: • złoty medal - formacja Enigma 
I Hip-Hop Juniors •srebrny medal - forma-
cja Enigma I Show Dance Juniors 2 • brą-
zowy medal - formacja Enigma II Show 

Dance Juniors 2 • brązowy medal - for-
macja Enigma III Hip-Hop Juniors 1 • złoty 
medal - formacja Enigma IV Hip-Hop dzie-
ci • złoty medal - formacja Enigma V Show 
Dance dzieci • złoty medal – solo Maria 
Ptak, Hip-Hop Juniors • złoty medal - solo, 
Anna Maj, Show Dance Kids 1 • srebrny 

medal- solo Kamila Gradkowska, Hip-Hip 
• 5 miejsce – solo Maja Kozieł, Hip-Hop 
Kids • 7 miejsce – solo Adrianna Dul, Show 
Dance Kids 1 • 7 miejsce – solo Martyna 
Grosicka Hip-Hop Kids • 8 miejsce – solo 
Karolina Pulkowska Show Dance 1.

Tekst i foto: Formacje Enigma
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Kleksy na Mistrzostwach Światach 
i Mistrzostwach Europy

W dniach 14 – 16 października br., 
w Orlen Arenie w Płocku, odbywały się 
Mistrzostwa Świata World Artistic Dan-
ce Federation. 

Formacja „KLEKS” w składzie: Wiktoria 
Golonka, Julia Gąszczyk, Julia Piwowar-
czyk, Julia Maruszak, Julia Kolankowska, 
Julia Brzyszcz, Julia Stemborowska, Nata-
lia Mazanka, Wiktoria Czerwiec, Weronika 
Bilska, Karolina Zalińska, Marta Nieckarz, 
Aleksandra Głodowska, Emilia Krawiecka, 
Patrycja Kamińska, Karolina Wierzbicka, 
na w/w Mistrzostwach Świata zdobyła: • 
SREBRNY MEDAL Wicemistrzostwo Świata 
w kategorii Artistic Dance Show showca-
ses • BRĄZOWY MEDAL w kategorii Artistic 
Dance Show large teams • BRĄZOWY ME-
DAL w kategorii Artistic Dance Show small 
teams

Sześć tygodni po Mistrzostwach 
Świata, w dniach 25 – 27 listopada br. w 
Czeskim Libercu zorganizowane zostały 
Mistrzostwa Europy World Artistic Dan-
ce Federation, na które pojechały aż trzy 
formacje Kleksów w składzie:  FORMACJA 
I -  Wiktoria Golonka, Julia Gąszczyk, Julia 
Piwowarczyk, Julia Maruszak, Julia Kolan-
kowska, Julia Brzyszcz, Julia Stemborow-
ska, Natalia Mazanka, Wiktoria Czerwiec, 
Weronika Bilska, Karolina Zalińska, Marta 
Nieckarz, Aleksandra Głodowska, Emilia 
Krawiecka, Patrycja Kamińska, Karolina 
Wierzbicka, Maja Maruszewska. FOR-
MACJA II – Zuzanna Szlufik, Julia Pokora, 
Martyna Witkowska, Gabriela Wyrzykow-
ska, Julia Kluszczyńska, Dominika Opala, 
Adrianna Kardynał, Alicja Strzelecka, Zofia 
Grzegrzółka, Lena Siwonia, Anna Olejni-

czak, Anna Stawiarska, Julia Kosik, Zuzan-
na Jaworska, Wiktoria Noga, Michalina Ma-
ruszewska, Amelia Adydan, Natalia Zajdel, 
Zuzanna Golba, Wiktoria Kozieł. FORMA-
CJA III – Lena Pokora, Magdalena Małas, 
Nina Wójtowicz, Sandra Majczak, Julia Ma-
kówka, Maria Sobieniak, Alicja Tymińska, 
Patrycja Guła, Julia Grabka, Martyna Kacz-
marska, Jakub Kasperek, Hanna Bąk, Wa-
nessa Bystrzanowska, Hanna Pitek, Milena 
Zielińska, Izabela Cesarz, Oliwia Kosowicz, 
Olga Walczak, Lena Golonka, Martyna Fit.

Na Mistrzostwach Europy „KLEKSY” 
zdobyły: • ZŁOTY MEDAL Mistrzostwo 
Świata w kategorii Artistic Dance Show 
showcases • ZŁOTY MEDAL Mistrzostwo 
Świata w kategorii Artistic Dance Show 

Trio • SREBRNY MEDAL Wicemistrzostwo 
Świata w kategorii Artistic Dance Show 
showcases juniors • SREBRNY MEDAL Wi-
cemistrzostwo Świata w kategorii Con-
temporary Balet showcases • BRĄZOWY 
MEDAL w kategorii Contemporary Balet 
showcases • BRĄZOWY MEDAL w kate-
gorii Contemporary Balet large team.

Dzieci i opiekunowie składają ser-
deczne podziękowania za pomoc w 
organizacji wyjazdu: Staroście Sta-
szowskiemu Panu Józefowi Żółcia-
kowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Staszów Panu Leszkowi Kopciowi oraz 
Panu Andrzejowi Patalongowi z EN-
REM-POŁANIEC Sp. z o.o.

Tekst i foto: Formacja „KLEKS”

Formacja ,,KLEKS” na Mistrzostwach Europy World Artistic Dance Federation w Libercu.

Formacja ,,KLEKS” na Mistrzostwach Świata World Artistic Dance w Płocku, razem z litewskimi 
i estońskimi koleżankami


