
Powiat Staszowski

Dobiega końca obecna IV kaden-
cja samorządu terytorialnego. Jest to 
dobra okazja na dokonanie zarówno 
podsumowań blisko 4-letnich dzia-
łań, jak też tworzenia planów na ko-
lejne lata, szczególnie, że wchodzi-
my w nowy okres budżetowy Unii 
Europejskiej 2014-2020, w którym 
przewidziano znaczne środki na roz-
wój regionalny i różne obszary życia 
gospodarczego, społecznego i kul-
turalnego.

Z pewnością możemy stwierdzić, 
że nie zmarnowaliśmy minionych  
4 lat, o czym świadczą zarówno 
zrealizowane inwestycje, jak i dane 
liczbowe zaświadczające, że istnie-
jące szanse zostały przez nas wy-
korzystane niemalże w 100%. Jest 
to wynikiem zarówno konstruk-
tywnej współpracy Rady Powia-
tu w Staszowie z Zarządem Powiatu, jak też ciężkiej pracy 
zespołów pracowniczych Starostwa staszowskiego, a tak-
że podległych nam jednostek organizacyjnych powiatu 
staszowskiego.

Obiektywnej oceny w tym zakresie, corocznie dokonuje 
dwutygodnik samorządowy ,,Wspólnota” w swoich rankin-
gach, m.in. dotyczących wysokości inwestowania w infra-
strukturę techniczną w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Miło 
nam, że powiat staszowski, wśród 314 powiatów ziemskich 
w Polsce, nieprzerwanie od 2007 roku klasyfikowany jest 
w pierwszej ,,10”. Ten niewątpliwy sukces jest wynikiem 
bardzo dobrze pisanych wniosków aplikacyjnych do róż-
nych źródeł finansowania, a także sprawnie prowadzonych 
inwestycji oraz ich końcowego rozliczania. Należy dodać, że 
w w/w rankingu sumowane są środki wydawane wyłącznie 
na inwestycje infrastrukturalne z pominięciem zadań reali-
zowanych w służbie zdrowia, oświacie czy na tzw. ,,projekty 
miękkie”. W tych obszarach powiat staszowski także może 
się wykazać osiągnięciami rangi krajowej, o czym świadczą 
m.in. certyfikaty Akredytacyjne Ministerstwa Zdrowia dla 
staszowskiego szpitala, czy dla Starostwa w kategorii ,,Sa-
morządowy Lider Edukacji”.

Zakres inwestycji, naturalnie uzależniony jest od wyso-
kości środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, krajo-
wych i zagranicznych. Ogółem na inwestycje, zakupy wypo-
sażenia oraz różne projekty w latach: 2010 – 2014, udało 
się pozyskać z funduszy zewnętrznych, łącznie 110 mln 042 
tys. zł, zwiększając zadłużenie powiatu w stosunku do stanu 
z dnia 31 grudnia 2010 roku, głównie ze względu na ko-
nieczność zapewnienia wkładu własnego, jedynie o 3 mln 

157 tys. zł. Niezależnie od powyższego, na likwidację skut-
ków bezrobocia oraz aktywizację zawodową bezrobotnych, 
w mijającej kadencji wydaliśmy kwotę  51 mln zł, starając się 
możliwie skutecznie łagodzić ten dotkliwy problem. 

Niestety, w ostatnich 2 latach odczuwamy skutki spowol-
nienia gospodarczego, co przejawia się znacznym spadkiem 
dochodów własnych, a co za tym idzie ograniczeniem zakre-
su wydatków, chociaż niektórych zadań w żaden sposób nie 
da się ani przesunąć w czasie, ani ograniczyć. Do nich należy 
przede wszystkim budowa obwodnicy Staszowa, inwestycji 
priorytetowej ze względu na planowane, w końcu paździer-
nika br., otwarcie nowego mostu na Wiśle koło Połańca oraz 
nowo odbudowanych dróg wojewódzkich Staszów–Osiek 
i Staszów-Połaniec, co w połączeniu z zakończoną, w grud-
niu 2012 roku, odbudową drogi wojewódzkiej Chmielnik – 
Staszów wraz z obwodnicą Kurozwęk, znacznie zwiększy na-
tężenie ruchu na tych trasach, a także w samym Staszowie. 
W w/w inwestycjach powiat staszowski miał swój finansowy 
i organizacyjny udział na etapie projektowania.

Mając na uwadze wyzwania, jakie przed samorządami 
stawia najbliższy okres budżetowy Unii Europejskiej 2014-
2020, aktualnie opracowujemy ,,Strategię Zrównoważone-
go Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2014-2020”. 
Prowadzone są szerokie konsultacje ze wszystkimi środo-
wiskami ziemi staszowskiej, instytucjami, służbami, stowa-
rzyszeniami, a przede wszystkim samorządami gminnymi. 
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam do włączenia się 
w ten proces, a więcej informacji na www.staszowski.eu.

Z poważaniem
Starosta Staszowski 

Andrzej Kruzel

Od lewej: członek Zarządu Powiatu Grzegorz Rajca, członkini Zarządu Stanisława Błażejewska, członek Zarządu 
Janusz Bąk, starosta staszowski, przewodniczący Zarządu Powiatu Andrzej Kruzel, sekretarz powiatu Jan Sikora, 

wicestarosta, członek Zarządu Michał Skotnicki i skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.
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Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Staszowie

Staszowski szpital, z przodu nowy Blok Operacyjny i lądowisko dla helikopterów.

W czasie otwarcia nowego Bloku Operacyjnego, 14 czerwca 2011 roku.

Nowy Oddział Neurologiczny i Udarowy.

Powiat staszowski, podobnie jak wszystkie powiaty w naszym kraju, koncentruje się głównie na realizacji 
zadań i zaspokajaniu potrzeb społecznych w obszarach określonych ustawowo jako ,,zadania własne powiatu”. 
Do nich należą głównie: opieka zdrowotna na szczeblu powiatu, edukacja ponadgimnazjalna, należyte utrzy-
mania dróg powiatowych, przeciwdziałanie bezrobociu oraz bezpieczeństwo publiczne na szczeblu powiatu. 

W staszowskim szpitalu, konsekwentnie realizowa-
ne są remonty, modernizacje i zakupy sprzętu medycz-
nego. Do największych inwestycji mijającej kadencji na-
leży budowa Bloku Operacyjnego i jego wyposażenie 
za kwotę 13,5 mln zł, a także: modernizacja Oddzia-
łów: Geriatrycznego, Pediatrii i Neurologii, termomo-
dernizacja budynków, modernizacja kotłowni, budo-
wa lądowiska dla helikopterów itd. Wartość inwestycji  
oraz zakupów inwestycyjnych ogółem w latach: 2010-
2014 wyniosła 42 mln 796 tys. zł, z czego środki pozy-
skane z zewnątrz (Unijne, Ministerstwa Zdrowia, NFO-
ŚiGW, darowizny): 17 mln 046 tys. zł, tj. 40%, środ-
ki z budżetu powiatu staszowskiego: 12 mln 633 tys. 
zł, tj. 29,5% i środki własne szpitala: 13 mln  117 tys. 
tj. 30,5%.  Ponadto, dzięki umiejętnemu zarządzaniu 
szpitalem, jego zadłużenie spadło  z 17 mln 700 tys. 
zł do kwoty 8 mln 500 tys. zł., jest to jeden z najmniej 
zadłużonych szpitali powiatowych w Polsce. Wszystkie 
zmiany zachodzące w staszowskim szpitalu mają wpływ 
na ocenę jakości jego pracy. Szpital uzyskał 2 Certyfika-
ty Akredytacyjne Ministerstwa Zdrowia, Świętokrzyską 
Nagrodę Jakości, a także dwukrotnie był finalistą Ogól-
nopolskiego Rankingu Szpitali prowadzonego przez 
dziennik ,,Rzeczpospolita”, plasując się w złotej ,,100” 
szpitali w Polsce, zajmując w: 2011 roku 69. miejsce,  
a w 2013 roku 48 miejsce. 
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Edukacja ponadgimnazjalna w powiecie staszowskim

Powiat staszowski koordynatorem współpracy szkół ponadgimnazjalnych z Politechniką Świętokrzyską. W dniu 10 stycznia 2014 roku, w akcie podpisania porozumień 
uczestniczyli: przedstawiciele Politechniki, na czele z rektorem prof. Stanisławem Adamczakiem, władz samorządowych powiatu staszowskiego – ze starostą Andrzejem 

Kruzlem, a także członkowie Zarządu Powiatu w Staszowie oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjanlych z terenu ziemi staszowskiej.

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, z którego od listopada 2012 roku 
korzystają szkoły wszystkich szczebli z terenu powiatu staszowskiego.

Pracownia mechatroniki w Zespole Szkół w Staszowie.

W powiecie staszowskim na przestrzeni lat 2010–2014 
obserwuje się dalsze zmniejszenie liczby uczących się we 
wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych, co spowo-
dowane jest głównie sytuacją demograficzną. Liczba ta 
zmalała z 3 033 uczniów w roku szkolnym 2009/2010 do  
2 554 osób w roku szkolnym 2013/2014 tj. o 15,80 %. Po-
zytywnie ocenia się zmiany w strukturze kształcenia ponad-
gimnazjalnego skutkujące dalszym zmniejszeniem się udzia-
łu uczących się w liceach ogólnokształcących i wzrostem 
udziału uczących się w szkołach zawodowych, w tym rów-
nież w szkołach średnich kończących się egzaminem matu-
ralnym. Uwzględniając potrzeby rynku pracy, na przestrzeni 
ostatnich kilku lat, wprowadzono nowe kierunki kształce-
nia: mechatronika, budownictwo, drogownictwo, ener-
getyka, logistyka, hotelarstwo, żywienie i usługi gastrono-
miczne, urządzenia i systemy energetyki odnawialnej. Baza 
materialna szkół w powiecie staszowskim w sposób bardzo 
wyraźny poprawiła się, tylko w latach 2010–2014 wykonano 
w podległych szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach 
oświatowych przedsięwzięcia remontowe i inwestycyjne na 
ogólną wartość 3 mln 028 tys. zł. Zarządzanie finansami jest 
niezwykle istotnym obszarem działania, zwłaszcza w sytu-
acji, gdy niemal na wszystko jest ograniczona ilość środków 
finansowych. Szansą dla wielu szkół są środki pozabudże-

towe, pochodzące w głównej mierze z programów pomo-
cowych. Aplikuje o nie zarówno powiat, jak i same szkoły, 
a pozyskane fundusze są wykorzystywane na zakup środ-
ków dydaktycznych, modernizację bazy nauczania czy inwe-
stowanie w proces dydaktyczny szkół i praktyki zawodowe. 
Najlepsze efekty w pozyskiwaniu środków pozabudżeto-
wych mają szkoły i placówki oświatowe: ZS w Staszowie –  
2 mln 480 tys. zł, ZSE w Staszowie – 2 mln 201 tys. zł,  CKP 
w Staszowie – 1 mln 069 tys. zł,  ZS w Połańcu – 434 tys. zł, 
LO w Staszowie 169 tys. zł, zaś sam powiat 6 mln 986 tys. 
zł. Ogółem daje to kwotę: 13 mln 339 tys. zł, co w okre-
sie 2010-2014 pozwoliło przygotować i zrealizować łącznie 
53 projekty. Poddając analizie dane statystyczne w powie-
cie staszowskim, z optymizmem należy ocenić zatrudnienie 
w szkołach i placówkach oświatowych dobrze wykształco-
nej kadry pedagogicznej. W strukturze zatrudnienie w roku 
szkolnym 2013/2014 – wyższe magisterskie posiada 98,02% 
uczących nauczycieli, znikomą grupę 1,98 % stanowią na-
uczyciele z wykształceniem średnim (nauczyciele zawodu). 
Kolejny pozytywny argument charakteryzujący kadrę pe-
dagogiczną szkół ponadgimnazjalnych to duży odsetek na-
uczycieli dyplomowanych i mianowanych.
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Drogi powiatowe i nie tylko

Powiat Staszowski już od wielu lat intensywnie realizuje 
zadania inwestycyjne w celu poprawienia stanu infrastruk-
tury komunikacyjnej na drogach powiatowych. Jednostką  
koordynującą większość zadań inwestycyjnych na drogach 
powiatowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, 
który administruje siecią dróg powiatowych o łącznej dłu-
gości 480 km. W latach 2010-2014 zrealizowano: budowy, 
przebudowy i odbudowy dróg powiatowych o łącznej dłu-
gości 190 km. Koszt tych inwestycji to 71 mln zł. Inwestycje 
te były realizowane dzięki pozyskaniu środków zewnętrz-
nych w ramach różnorodnych projektów współfinansowa-
nych ze środków Unii Europejskiej, jak również budżetu 
Państwa. Łączna kwota pozyskanych środków to 42 mln 
zł, z czego 18 mln 400 tys. zł to środki z budżetu Unii Euro-
pejskiej w ramach (RPO) Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego, (ZPORR) Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
oraz z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej,  pozostała 
kwota w wysokości 23 mln 600 tys. zł  to środki z budżetu 
państwa przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych (powódź) 15 mln 200 tys. zł oraz pozyskane w ra-
mach wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Naro-
dowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” – 8 mln 400 
tys. zł. Inwestycje drogowe były również realizowane przy 

Odbudowany most na rzece Korzennej w Bogorii.

Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej z Grzybowa do Tucząp.

Od początku kadencji władze powiatu staszowskiego czyniły starania 
o wprowadzenie do planu wojewódzkiego zadania przebudowy drogi 
wojewódzkiej  765 Staszów-Osiek, a następnie o realizację tej inwestycji.  
Od 17 września br. jeździmy już nową drogą.

Mimo wcześniejszych problemów, udało się także doprowadzić do realizacji 
odbudowy drogi wojewódzkiej 764 Staszów-Połaniec, co w perspektywie oddania 
do użytku mostu na Wiśle otworzy korytarz komunikacyjny na teren wschodni 
naszego kraju i dalej do Ukrainy i Słowacji. Odbudowana droga ułatwi połączenie 
Staszowskiego Obszaru Inwestycyjnego z podobnymi obszarami w gminie 
Połaniec, a także w Mieleckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

znaczącym wsparciu samorządów gmin z terenu Powiatu 
Staszowskiego, które to gminy na realizację przedsięwzięć 
związanych z przebudową dróg powiatowych przeznaczyły 
w latach 2010–2014 kwotę prawie 10 mln zł. Udział środ-
ków własnych Powiatu Staszowskiego w tym okresie zamy-
ka się kwotą 19 mln zł, co stanowi 26% kosztów. Ponadto 
jednostki samorządu terytorialnego włączały się czynnie w 
realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 
jako inwestorzy zastępczy, zadania takie realizowały na 
drogach powiatowych następujące gminy: Bogoria, Łubni-
ce, Staszów oraz Rytwiany. W roku bieżącym opracowano 
Program Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na lata: 2014–
2020, który określa szereg zadań inwestycyjnych planowa-
nych do realizacji  w najbliższych latach. Powiat Staszowski 
zaangażowany jest także w realizację inwestycji drogowych 
o znaczeniu ponadregionalnym. Jednym z takich zadań jest 
realizacja projektu pn. „Opracowanie koncepcji programo-
wo-przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości 
Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia dla wybranego wariantu”. Opracowanie 
tych dokumentów umożliwi przygotowanie  dokumentacji 
technicznej oraz budowę ok. 10 km obwodnicy, dzięki któ-
rej zostanie ograniczony ruch tranzytowy przez Staszów. 
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Starostwo Powiatowe w Staszowie  
sprawnie realizuje swoje zadania

W czasie uroczystego otwarcia drogi wojewódzkiej Staszów-Osiek, w dniu 17 
września br., od lewej: dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach Damian Urbanowski, starosta staszowski Andrzej Kruzel, wojewoda 
świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, marszałek województwa Adam Jarubas, 
członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski i radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Izydor Grabowski. Starosta Andrzej Kruzel serdecznie 
podziękował władzom wojewódzkim za konstruktywną współpracę w mijającej 
kadencji, nie tylko w obszarze inwestycji drogowych, ale także: oświatowych, 
w opiece zdrowotnej, polityce społecznej oraz na rzecz bezpieczeństwa ogólnego 
i przeciwpowodziowego.

Konsekwentnie od 4 lat realizowane są prace planistyczne budowy obwodnic 
Staszowa, jedno z wielu spotkań roboczych w Starostwie Powiatowym 
w Staszowie.

W czasie dyskutowania koncepcji przebiegu obwodnic Staszowa, starosta 
staszowski Andrzej Kruzel i projektant Andrzej Kasprzyk z ,,Promost 
Consulting” w Rzeszowie. Na koniec września br. przewidziane jest zakończenie 
procesu planistycznego wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, w tym 
środowiskowych, co umożliwi rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w oparciu 
o środki unijne z budżetu 2014-2020, lub z kontraktu krajowego.

Idea budowy mostu na Wiśle została formalnie rozpoczęta w 2004 roku od spotkania 
w Staszowie władz powiatu staszowskiego i mieleckiego. Po latach aktywnego 
udziału powiatu staszowskiego w procesie planistycznym, m.in. w Starostwie 
staszowskim, w lutym 2009 roku, władze  województw: świętokrzyskiego 
i podkarpackiego podpisały z konsorcjum Firm Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. 
w Warszawie umowę na ,,Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej 
oraz projektu budowlanego ,,Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle 
z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką 
nr 875”. Oddanie mostu do użytku, wraz z drogami dojazdowymi  planowane jest 
na koniec października br.

Biuro Informatyczne 

W związku z tendencją powszechnej informatyzacji pra-
cy, a także innych dziedzin naszego życia, powiat staszowski 
przystąpił do realizacji następujących projektów: 
• „e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informa-

tycznej JST”, program zadania zawiera: budowę sieci 
LAN oraz instalacji elektrycznej dedykowanej, wdroże-
nie programów dziedzinowych (budżet, finanse, księgo-
wość, kadry-płace) oraz elektronicznego obiegu doku-
mentów, zakup oraz dostarczenie sprzętu komputero-
wego (serwery, komputery, skanery, UPSy), podniesienie 
bezpieczeństwa it (szafy ognioodporne, firewall). War-

tość zadania: 376 tys. zł w tym środki z UE oraz innych 
źródeł zagranicznych: 290 tys. zł tj. 77%. 

• „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Prze-
strzennej Województwa Świętokrzyskiego”. System 
będzie zapewniał bezpłatny dostęp do referencyjnych 
oraz tematycznych baz danych charakteryzujących Woje-
wództwo Świętokrzyskie i Powiat Staszowski związanych 
z zagospodarowaniem przestrzennym, inwestycjami, ko-
munikacją zbiorową, funduszami unijnymi, aktywnością 
zawodową czy sportem, turystyką i rekreacją. W ramach 
projektu dostarczono szafę serwerową, serwery, macie-
rze, UPSy oprogramowanie oraz tematyczne bazy da-
nych. Wykonano również modernizację serwerowni za 
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27 tys. zł na potrzeby Lokalnego Centrum Przetwarzania 
Danych, które jest jednym z elementów systemu. War-
tość zadania: 889 tys. zł, w tym: środki z UE oraz innych 
źródeł zagranicznych: 708 tys. zł, tj. 79,5%.

• „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion 
w Powiecie Staszowskim” realizowany w latach 2009-
2015. W ramach projektu dostarczano komputery oraz 
całkowicie pokryto koszty dostępu do Internetu (łącznie 
47 miesięcy) dla uczniów z pierwszych klas szkół ponad-
gimnazjalnych (10 osób niepełnosprawnych oraz 90 go-
spodarstw domowych) pochodzących z terenu powiatu 
staszowskiego, które z przyczyn ekonomicznych bądź 
z uwagi na niepełnosprawność domownika zagrożone 
są wykluczeniem cyfrowym; 200 osób ukończyło szko-
lenie z obsługi komputera i Internetu. Wartość zadania: 
1 mln 170 tys. zł, w tym: środki z UE oraz innych źródeł 
zagranicznych: 960 tys. zł, tj. 82%.

Ogółem wartość w/w 3 projektów to: 2 mln 435 tys. 
zł, w tym: środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych:  
1 mln 958 tys. zł tj. 80%.

W latach 2010–2014 zrealizowano również zadania ze 
środków budżetu Powiatu Staszowskiego, polegające na 
wymianie sprzętu komputerowego (141 tys. zł), serwerowe-
go (33 tys. zł) a także wdrażaniu nowych aplikacji. Urucho-
miono geoportal powiatowy (30 tys. zł), staszow.geopor-
tal2.pl zapewniający bezpłatny dostęp do aktualnych map 
zasobu geodezyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. Umożliwia on także geode-
tom zgłaszanie robót geodezyjnych przez internet.

Wydział Tworzenia, Realizacji Projektów  
i Inwestycji

W latach 2010-2014 Powiat Staszowski zrealizował in-
westycje, mające duże znaczenie dla jego mieszkańców jak 
również podnoszące atrakcyjność regionu w sferze trans-
portu, turystyki, kultury i sportu.
• ,,Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie” - pełnowy-

miarowa hala sportowa oraz hala basenowa posiadająca 
nieckę długości 25 m z 6 torami pływackimi oraz basen 
do nauki pływania. Poza zjeżdżalnią obiekt posiada inne 
atrakcje takie jak: ściana wspinaczkowa, sauna, solarium 
i jacuzzi. Zadanie było realizowane w latach: 2010–2012 
a jego wartość wyniosła 25 mln 222 tys. zł, z czego:  
13 mln 523 tys. zł tj. 53% pochodziło ze źródeł zewnętrz-
nych a 11 mln 699 tys. zł stanowiły środki własne. 

• ,,Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Staszowie - Filia w Połańcu - likwidacja barier 
architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełno-
sprawnych.” Zadanie zrealizowano w 2013 roku, koszt 
robót budowlanych: 85 tys. zł został pokryty ze środków 
własnych powiatu przy niewielkiej pomocy finansowej 
Gminy Połaniec – 3 tys. zł.

• „Przebudowa ulic 11 Listopada i Langiewicza w Staszowie 
– I etap”, o łącznej długości 2,4 km. Całkowita wartość 
zadania to: 8 mln 683 tys. zł z czego dofinansowanie ze 
źródeł zewnętrznych: 4 mln 913 tys. zł tj. 56%. Zadanie 
zakończono 2010 roku.

• ,,Przebudowa odcinków dróg powiatowych w związku 
z realizacją zakładu produkcji materiałów budowlanych 
Wienerberger w Oleśnicy – I etap”, o łącznej długości 
14,3 km. Całkowita wartość zadania to 8 mln 506 tys. 
zł z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych:  
5 mln 104 tys. zł, tj. 60%. Zadanie zakończono 2010 roku.

• Dobiegają końca prace projektowe zmierzające do 
,,Opracowania koncepcji programowo przestrzennej 
układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz 
z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsię-
wzięcia dla wybranego wariantu”.

Wydział Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Leśnictwa

Ogółem na finansowanie ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej wydatkowano kwotę 6 mln 366 tys. zł, z cze-
go: 3 mln 980 tys. zł, przekazano gminom z terenu powiatu 
staszowskiego, jako pomoc finansową, dla jednostek samo-
rządu terytorialnego. W/w środki finansowe, wydatkowane 
zostały na: 
• gospodarkę ściekową i ochronę wód (kanalizacje sanitar-

ne i deszczowe) - 2 mln 837 tys. zł,
• ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (termomo-

dernizacje – ocieplenie ścian, stropów, dachów, wymiany 
okien i drzwi zewnętrznych, wymiany kotłów i instalacji 
CO) - 2 mln 309 tys. zł,

• gospodarkę odpadami (demontaż i utylizacja azbestu, 
utylizacja odpadów z wypadków) – 234 tys. zł,

• pozostałe dziedziny ochrony środowiska (wodociągi, li-
kwidacja zakłóceń stosunków wodnych, urządzanie te-
renów zielonych, zakładanie parków, ochrona przyrody, 
edukacja ekologiczna – programy edukacyjne w szko-
łach, konkursy, szkolenia, kursy, programowania ) –  
986 tys. zł. 

Wydział pomaga także związkom branżowym w orga-
nizacji zebrań i konferencji (Związek Hodowców Koni, Izba 
Rolnicza), uczestniczy każdego roku w przeglądach wa-
łów przeciwpowodziowych na terenie powiatu, prowadzi 
nadzór i kontrolę, nad zleconą Nadleśnictwom: Staszów 
i Chmielnik (na powierzchni około 6 300 ha) gospodarką le-
śną w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa, 
uczestniczy w organizacji uroczystości powiatowych, ma-
jących związek z rolnictwem lub ochroną środowiska np.: 
dożynki powiatowe i wojewódzkie, piknik ekologiczny itp. 

Wydział Komunikacji i Transportu
W latach 2010-2014 wydano 8 625 praw jazdy oraz  

83 międzynarodowych praw jazdy. Cofnięto lub zatrzyma-
no 849 praw jazdy z powodu rażącego naruszenia prze-
pisów drogowych. Na egzamin kontrolny skierowano  
343 kierowców. Wydano 196 zezwoleń na kierowanie po-
jazdami uprzywilejowanymi. W sprawach dotyczących reje-
stracji pojazdów wydano 33 198 dowodów rejestracyjnych  
i 26 896 pozwoleń czasowych. Czasowo wycofano z ruchu 
305 pojazdów ciężarowych. 
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W sprawach dotyczących transportu Wydział w okresie 
od 2010-2014 r. wydał 5 nowych licencji i zezwoleń na wy-
konywanie zawodu przewoźnika drogowego dla przewoź-
ników przewożących osoby i 24 licencje dla przewoźników 
przewożących rzeczy w krajowym transporcie samochodo-
wym. Wydano również 106 zaświadczeń na potrzeby wła-
sne dla przedsiębiorców, którzy działalność transportową 
traktują pomocniczo w stosunku do podstawowej działalno-
ści gospodarczej. W ramach publicznego transportu zbioro-
wego wydano 130 zezwoleń na wykonywanie przewozów 
regularnych i regularnych specjalnych. 

W zakresie organizacji ruchu na drogach powiatowych 
i gminnych zatwierdzono 48 projektów stałej organizacji 
ruchu i 127 projektów tymczasowej organizacji ruchu. Wy-
dano 65 zezwoleń na organizację imprez, które powodują 
utrudnienia w ruchu na drogach. Wydano 27 zezwoleń na 
przejazd pojazdów ponadnormatywnych. 

Ponadto Wydział Komunikacji i Transportu prowadzi 
nadzór nad 18 ośrodkami szkolenia kierowców i 11 stacjami 
kontroli pojazdów prowadzącymi działalność na terenie na-
szego powiatu. 

Wydziału Spraw Obywatelskich  
i Zarządzania Kryzysowego 

• W 2010 roku – przeprowadzono działania związane z ak-
cją przeciwpowodziową na trenie powiatu staszowskiego 
oraz z usuwaniem skutków powodzi. Łączna kwota  
1 mln 025 tys. zł. Dokonano szacunku strat. Ponadto każ-
dego roku realizowane są przeglądy wałów rzek powia-
tu staszowskiego w ramach komisji organizowanej przez 
RZGW o/Kraków. Bieżąca współpraca z kierownictwem 
zapory w Chańczy zarówno w zakresie monitoringu 
zrzutu wody do rzeki Czarna Staszowska jak i w aspekcie 
wspólnych szkoleń. 

• W zakresie bezpieczeństwa realizowano ścisłą współ-
pracę z powiatowymi służbami inspekcjami i strażami. 
Rokrocznie realizowano zadania związane z dofinanso-
waniem utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP 
- 180 tys. zł.

• Udzielono pomocy repatriantom z Irkucka w zakresie 
pokrycia kosztów transportu oraz zagospodarowania -  
19 tys. zł.

• Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudnia-
nia osób niepełnosprawnych. Jednorazowe środki na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, 18 osób, łącz-
na kwota: 400 tys. zł. Zwrot kosztów przystosowania 
21 stanowisk pracy, łączna kwota: 469 tys. zł. Dofi-
nansowanie do oprocentowania kredytu bankowe-
go w związku z prowadzoną działalnością rolniczą -  
6 tys. zł.

• W trakcie realizacji jest „Program Wyrównywania 
Różnic Między Regionami II 2013 – 2014, w ramach 
którego między innymi dofinansowane są przedsię-
wzięcia dotyczące likwidacji barier transportowych 
dla osób niepełnosprawnych, 4 zadania na łączną 
kwotę 426 tys. zł.

• Od 2012 roku realizowany jest program skierowany do 

osób niepełnosprawnych pod nazwą „Aktywny Samo-
rząd” – 138 osób, na łączną kwotę 441 tys. zł.
Wydatkowano również środki z budżetu Powiatu 

Staszowskiego na współorganizację imprez o charakterze 
artystycznym dla osób niepełnosprawnych.
• Realizowane programy zdrowotne. 
• „Kochaj życie” – profilaktyczny program bezpłatnych ba-

dań mammograficznych dla kobiet w wieku 50–69 lat 
w cyklu raz na 2 lata oraz badań cytologicznych dla ko-
biet w wieku 25–59 lat, w cyklu raz na 3 lata. 

• Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany 
w poradni „K” opracowany przez SPZZOZ w Staszowie – 
w latach 2008–2011 przebadano 835 kobiet. 

• Chrońmy zdrowie przed wpływem zmian klimatycznych 
– program finansowany z budżetu powiatu, realizowany 
przez PSSE, przy udziale nauczycieli szkół, skierowany do 
uczniów. 

• Program Badań profilaktycznych dla matki i dziecka 
w Powiecie Staszowskim, realizowany przez SPZZOZ 
w Staszowie, finansowany z budżetu powiatu. 

• Dofinansowywano imprezy propagujące: profilaktykę 
zdrowotną, zapobieganie i zwalczanie AIDS, zwalczanie 
narkomanii. Zadania te były realizowane przy współpracy 
z organizacjami pożytku publicznego oraz placówkami 
oświatowymi.

Biuro Zamówień Publicznych
W latach 2010–2014 przeprowadzono 73 postępowania 

w tym: 9 postępowań na roboty budowlane, 49 postępo-
wań na usługi, 15 postępowań na dostawy. Sześćdziesiąt 
dwa postępowania zostało przeprowadzone w trybie prze-
targu nieograniczonego, a jedenaście w trybie zamówienia 
z wolnej ręki. Sześćdziesiąt osiem postępowań zostało za-
kończonych podpisaniem umowy, a pięć postępowań unie-
ważniono (m.in. z powodu niezłożenia żadnej oferty nie-
podlegającej odrzuceniu lub cena najkorzystniejszej oferty 
lub oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą Zama-
wiajacy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówie-
nia). Łączna kwota przeprowadzonych postępowań wynosi 
brutto: 56 mln 916 tys. zł, w tym: na roboty budowlane  
32 mln 044 tys. zł, na usługi 20 mln 829 tys. zł, na dostawy 
4 mln 043 tys. zł.

Wydział Administracji  
Architektoniczno–Budowlanej 

W zdecydowanej większości sprawy rozpatrywane 
przez Wydział dotyczą pozwoleń na budowę oraz zgło-
szeń zamiaru budowy obiektów lub wykonywania robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 
W latach 2010 - 2013 wydano ogółem 3 321 decyzji, z cze-
go 2 216 dotyczyło pozwoleń na budowę oraz przyjęto  
6 037 zgłoszeń o zamiarze budowy obiektów budowlanych 
lub prowadzenia robót budowlanych niewymagających 
udzielenia pozwolenia. W 21 przypadkach odmówiono 
udzielenia pozwolenia na budowę, a do 50 zgłoszeń wnie-
siono sprzeciw. 
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L.p.
Tematyka załatwianych spraw

Ilość wydanych dokumentów w poszczególnych 
latach

2010 2011 2012 2013 Ogółem
2010-2013

1 Ilość wydanych decyzji 833 836 770 882 3321
2 Ilość wydanych pozwoleń na budowę 579 556 507 574 2216
3 Decyzje o odmowie wydania pozwo-

lenia
5 4 6 6 21

4 Przyjęte zgłoszenia robót niewy-
magających pozwolenia na budowę

1423 1576 1593 1445 6037

5 Sprzeciw do zgłoszenia robót niewy-
magających pozwolenia na budowę

10 18 12 10 50

W I półroczu 2014 roku wpłynęło 400 wniosków w spra-
wach pozwoleń na budowę oraz 850 zgłoszeń o zamiarze 
budowy obiektów budowlanych lub prowadzenia robót 
budowlanych niewymagających udzielenia pozwolenia.

W Wydziale rozpatrywane są również wnioski w spra-
wach budowy dróg składane na podstawie ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw. 
„specustawę drogową”. Wydawane w trybie tej ustawy 
decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
rozstrzygają głównie kwestie lokalizacji drogi, podziału nie-
ruchomości, nabywania tych nieruchomości lub ich części 
pod budowę dróg. 

W trybie „specustawy”  wydano w  okresie 2010 - 2014  
roku 12 zezwoleń na realizację inwestycji drogowych.

Wydział Geodezji i Ewidencji Gruntów

L.p. Tematyka załatwianych spraw
Ilość wydanych dokumentów w 

poszczególnych latach
2010 2011 2012 2013 2014

1 Wydane wypisy i wyrysy 2790 2840 3109 3723 1916
2 Wprowadzanie zmian w ewidencji 5183 5688 6001 5184 2767
3 Wydane informacje na wniosek podmiotów 1173 1588 922 1503 793
4 Przyjęte zgłoszenia prac geodezyjnych 1383 1467 1535 1927 2428
5 Przyjęte operaty geodezyjne 1365 1460 1504 1691 869
6 Udostępnianie kopii map 1669 1946 1726 1676 1160
7 Uzgadnianie usytuowania projektowanych 

sieci
890 769 822 683 415

8 Ilość wydanych decyzji 11 17 80 37 42
9 Ilość wydanych postanowień 14 11 - - -

Rozpoczęte zostały prace nad mo-
dernizacją ewidencji gruntów i bu-
dynków obrębu Tursko Wielkie gm. 
Osiek (obiekt o powierzchni 397,38 
ha -  w tym grunty zabudowane 16,5 
ha; ilość działek – 443; ilość budynków 
ok. 332). Ponadto pozytywnie został 
zaopiniowany przez Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego przy-
gotowany przez nas projekt moderni-
zacji obrębu Szczebrzusz gm. Łubnice 
(obiekt o powierzchni 219,41 ha  - tym 
grunty zabudowane 6,34 ha; ilość 
działek 306; ilość budynków ok. 80 ).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Podobnie jak w poprzednich kadencjach realizowa-

ne były następujące działania: - prowadzenie grupy 
wsparcia dla rodziców zastępczych i wychowanków ro-
dzin, - szkolenie dla rodzin zastępczych, - finansowanie 
działalności Klubu Integracji Społecznej, - sfinansowa-
nie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Połańcu i Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Wychowawczego w Staszowie, - organizacja spotkań, 
pikników i wycieczek dla uczestników projektu. Sztan-
darowym projektem w latach 2010-2014, z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, było 
zadanie pn. ,,Nowe szanse – nowe możliwości”. Projekt 
uzupełnił działania Powiatu w zakresie pomocy oso-
bom niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym i peł-
noletnim wychowankom rodzin zastępczych oraz pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych. W okresie 2010-
2014 dodatkowe środki pozyskane z EFS wyniosły:  
3 mln 671 tys. zł, wkład  własny Powiatu to: 484 tys. zł.  
W projekcie uczestniczyło ogółem 581 beneficjentów, 
w tym 103 wychowanków rodzin zastępczych i pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 478 osób 
niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu korzystali ze 
wsparcia w formie instrumentów aktywnej integracji: 
zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej.

Uczestnicy projektu ,,Nowe szanse, nowe możliwości” na wycieczce w Warszawie, przed Pałacem Myślewickim 
w Łazienkach Królewskich, 2012 rok.

Młodzież uczestnicząca w projekcie na wycieczce w Muszynie. 
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Przeciwdziałanie bezrobociu
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Staszowie, w końcu 

lipca 2014 roku zarejestrowanych było 3 434 osoby bezro-
botne i była to najniższa liczba bezrobotnych na przestrze-
ni ostatnich trzech lat, stopa bezrobocia  wynosiła 10,9%. 
Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, w latach 2010-2014, 
według stanu  na koniec lipca 2014 roku, w ramach zgło-
szonych ofert posiadał w w/w latach 9 331 miejsc pracy, 
a na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobo-
cia oraz aktywizację zawodową bezrobotnych, dyspono-
wał kwotą około 51 mln zł. Posiadane środki przeznaczono 
głównie na organizację staży – 18 mln 100 tys. zł,  refun-
dację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobot-
nych – 9 mln 200 tys. zł, wspieranie podejmowanej przez 
bezrobotnych działalności gospodarczej - 7 mln 100 tys. zł, 
roboty publiczne – 8 mln 100 tys. zł, prace interwencyjne – 
6 mln 400 tys. zł, szkolenie bezrobotnych i poszukujących 
pracy – 1 mln 400 tys. zł. Łącznie do udziału w poszczegól-
nych programach skierowano ponad 7 150 osób, z których 
2 531 osób podjęło staże, 1 502 osoby zostały zatrudnione 
w pracach interwencyjnych, 1 265 osób zatrudniono w ro-
botach publicznych, 934 osoby skierowano na stanowiska 
utworzone w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia, 
428 osób wsparto środkami na podjęcie działalności gospo-
darczej, 493 osoby skierowano na szkolenia. Podejmowa-
ne były programy zmierzające do rozwoju małej i średniej 
przedsiębiorczości oraz programy specjalne kierowane do 
osób do 30 i powyżej 50 roku życia. Efektywność zatrud-
nieniowa prowadzonych działań, rozumiana jako stosu-
nek liczby osób kończących udział w programach i konty-
nuujących pracę w kolejnych trzech miesiącach do ogółu 
kończących udział w realizowanych programach, w latach 
2010-2013, w powiecie staszowskim wynosiła odpowiednio 
62,1%, 54,2%, 72,4%, 62,3%. Na podstawie  przeprowa-
dzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ana-
lizy efektywności zatrudnieniowej w dłuższym okresie cza-
su, Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie został zaliczony do 
grona urzędów pracy, osiągających w tym zakresie najlepsze 

wyniki w kraju i został wyróżniony w 2014 roku medalem 
Pro Publico Bono. W omawianym okresie Powiatowy Urząd 
Pracy w Staszowie refundował także świadczenia integra-
cyjne wypłacane uczestnikom zajęć prowadzonych przez 
Centrum Integracji Społecznej w Staszowie, w kwocie blisko 
1 mln 500 tys. zł, wypłacał zasiłki dla bezrobotnych i dodat-
ki aktywizacyjne oraz opłacał składki ubezpieczeniowe od 
wypłacanych świadczeń na łączną kwotę ponad 26 mln zł. 
Jako płatnik składek ubezpieczeniowych prowadził ewiden-
cję osób ubezpieczonych i opłacał składki na ubezpieczenie 
zdrowotne bezrobotnych nie posiadających prawa do zasił-
ku, na kwotę ponad 10 mln 100 tys. zł.

Powiat staszowski każdego roku realizuje programy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i współpracuje 
z Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie oraz ze Staszowską Izbą Gospodarczą. Podczas 

dorocznej Gali Stambułkowej, laureaci za rok 2013, od lewej: dyr. Antoni Drozd,  prezes Marek Mika, 
starosta staszowski Andrzej Kruzel, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, 

prezes Henryk Bednarski, Anna Drzymalska, prezes Tadeusz Wrześniak, prezes Dariusz Chałoński,  
dyr. Marcin Ptak, prezes Adam Darowski, prezes Marian Macias, burmistrz Jacek Tarnowski, dyr. Tomasz 

Zych, prezes Ryszard Sobczyk i wręczający ,,Stambułki” prezes SIG Jerzy Kwiecień.
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Promocja i Współpraca z Zagranicą
Obecna kadencja, podobnie jak poprzednie, była na-

cechowana konsekwentnie realizowanymi zadaniami, 
zarówno odnośnie szeregu projektów krajowych i zagra-
nicznych, jak i w działalności edytorskiej i wydawniczej. 
Bardzo ważnym zadaniem Wydziału jest stały kontakt 
z organizacjami pozarządowymi, co pozwala na wspólną 
realizację szeregu inicjatyw, co między innymi jest archi-
wizowane w naszym kwartalniku ,,Powiat Staszowski”, 
który nieprzerwanie ukazuje się od grudnia 1999 roku. 
Od początku obecnej kadencji ukazało się kolejnych 15 
numerów, w których zostało zamieszczone 750 artyku-
łów i informacji prasowych zilustrowanych 2900 koloro-
wymi zdjęciami. W kwartalniku, szczegółowo opisywane 
są wszystkie ważniejsze wydarzenia z terenu powiatu. 
Można stwierdzić, że w historii ziemi staszowskiej nie 
było do tej pory tak skrzętnie prowadzonej dzienni-
karskiej dokumentacji zdarzeń. Możemy się także po-
chwalić kolejnym odkryciem historycznym tj. rozpoczę-
ciem w ostatnio wydanym numerze 55/czerwiec 2014, 
druku pamiętnika pozyskanego z Kanady, a spisanego 
w Staszowie w latach II wojny światowej.

W świetle ostatnich wydarzeń na Ukrainie, do ran-
gi symbolu należą między innymi: podpisanie, w maju 
2013 roku, przez starostę staszowskiego Andrzeja Kru-
zla i prezydenta Winnicy, a obecnie wicepremiera Ukra-
iny, Vołodymyra Grojsmana umowy o bezterminowej 
współpracy miasta Winnica i powiatu staszowskiego, 
a także udział staszowskich uczniów, w lipcu 2011 roku 
na Krymie, w międzynarodowym festiwalu pod hasłem 
,,Zmieniamy świat na lepszy”. Nasi uczniowie jako jedy-
ni reprezentanci Polski pojechali na Krym na zaprosze-
nie ambasadora Ukrainy w Polsce i znaleźli się w gronie 
pozostałych 47 delegacji młodzieży z państw wszystkich 

kontynentów.
Tradycyjnie jak najlepsze kontakty, oprócz Ambasa-

dy Ukrainy, mamy także z Ambasadą Republiki Mołda-
wii w Polsce, między innymi w dniach 9-10 sierpnia br., 
po raz drugi gościliśmy w powiecie ambasadora tego 
kraju Iurie Bodruga z małżonką, w związku z realizacją 

Uczniowie staszowskich szkół na X Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży na Krymie reprezentowali Polskę, lipiec 2011 roku. Biało-czerwona flaga w środku.

Powiat staszowski aktywnie współpracuje m.in. z Ukrainą i Mołdawią, od 
lewej: starosta staszowski Andrzej Kruzel, prezydent RP Bronisław Komorowski 

i prezydent Republiki Mołdawii Nicolae Timofti.
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wspólnych projektów 
kulturalnych. Natomiast 
w kwietniu br., staro-
sta staszowski Andrzej 
Kruzel, w dowód uzna-
nia za dotychczasową 
współpracę powiatu 
staszowskiego z Mołda-
wią, został zaproszony 
przez Kancelarię Prezy-
denta RP na spotkanie 
prezydentów obydwu 
krajów, co stworzyło 
możliwość poinformo-
wania, na arenie między-
narodowej o realizacji 
wspólnych staszowsko-
-mołdawskich inicjatyw. 

Wydział ma także 
swój udział w tworzeniu 

Począwszy od nr 55 kwartalnika ,,Powiat Staszowski”, rozpoczęto druk 
pamiętnika pozyskanego z Kanady, którego autor Władysław Rzadkowolski 

spisał tragiczne wydarzenia z okresu II wojny światowej, jakie miały 
miejsce w Staszowie. Jest to drugi tak cenny dokument z czasów okupacji 

w województwie świętokrzyskim, po pamiętniku żydowskiego chłopca Dawida 
Rubinowicza z Krajna k/Bodzentyna, opublikowanego po raz pierwszy w 1960 

roku. W dniu 1 września br. pani Flora Liebich z Kanady przekazała nieodpłatnie 
prawa do druku staszowskiego pamiętnika staroście Andrzejowi Kruzlowi. Grafiki 

do kolejnych odcinków, także nieodpłatnie wykonuje staszowski artysta  
Józef Juszczyk.

Józef Kostrzewski – prezydent Przemyśla  
w latach 1918 – 1926, urodzony  

w 1876 r. w Sichowie Dużym, zmarł  
w 1934 r. w Przemyślu.

Przed grobowcem rodzinnym Kostrzewskich, pierwsza z lewej: Jolanta 
Kratochwil – prawnuczka burmistrza Józefa Kostrzewskiego oraz członkowie 

Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego realizujacy projekt poświęcony 
prezydentowi Kostrzewskiemu.

W latach 2010-2014, w obszarze współpracy zagranicznej, powiększyliśmy liczbę uczniów szkół staszowskich i zaprzyjaźnionych z nami szkół ukraińskich o kolejne  
450 osób, jakie wzięły udział w realizacji projektów wymiany młodzieży dofinansowanych łączną kwotą 380 tys. zł przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie  

i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Przed Pałacem w Kurozwękach po zakończeniu jednego z projektów, lipiec 2012 roku.

Muzeum Czynu Niepodległościowego w Koniemłotach, 
w związku z realizacją dwóch projektów dofinansowanych 
przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Postaciami 
wiodącymi projektów są: ks. Roman Kotlarz – bohater pro-
testów radomskich 1976 roku i Józef Kostrzewski – pierw-
szy prezydent Przemyśla w odrodzonej Polsce w latach:  
1918 -26.

Osoba prezydenta Kostrzewskiego, urodzonego 
w 1876 roku w Sichowie Dużym, jest drugim, po ,,sta-
szowskim pamiętniku” pozyskanym z Kanady, cennym 
odkryciem historycznym ostatnich lat na terenie naszego 
powiatu. Prezydent Józef Kostrzewski i ks. Roman Ko-
tlarz z pewnością znajdą swoje godne miejsce w ekspo-
zycji przyszłego Muzeum Czynu Niepodległościowego 
w Koniemłotach. 
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Najważniejsze imprezy jakie odbyły się na terenie PCS, od 
otwarcia obiektu, w listopadzie 2012 roku: 
• Turniej X-Hal 2013 i 2014  organizowany przez PZPN dla 

drużyn młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych, 
• Turnieje Staszów CUP 2012 i 2013 – to mikołajkowe co-

roczne turnieje sportowe najlepszych drużyn grających 
w halową piłkę nożną z województwa świętokrzyskiego. 
Gościły u nas m.in. drużyny młodzików KSZO Ostrowiec, 
Korony Kielce, Pogoń Staszów, Trójka Sandomierz, Baszta 
Rytwiany, czy Spartakus Daleszyce, 

• Turniej Staszów CUP Junior młodszy 2013, 
• Zawody LZS – w piłkę siatkową kobiet i mężczyzn z całego 

województwa, 
• Mistrzostwa województwa świętokrzyskiego amatorów 

w badmintonie, 
• Mistrzostwa Wojewódzkie Zrzeszenia LZS, 
• II Mistrzostwa Polski Pracow-

ników Służb Mundurowych 
w Badmintonie – jedna z naj-
większych imprez, na którą 
przyjechali policjanci, pracow-
nicy służby więziennej, celnej 
i innych służb podlegających 
MSWiA z całego kraju, blisko 
200 zawodników, 

• Targi Turystyczne – projekt 
organizowany przy współpra-
cy z Lokalną Grupą Działania 
Białe Ługi, miał na celu pre-
zentację walorów kulturo-
wych i turystycznych powiatu 
staszowskiego. 
PCS prowadzi szereg zajęć 

sportowych i edukacyjnych dla 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

Zajęcia na pływali Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.

Na hali Powiatowego Centrum Sportowego oprócz regularnych zawodów mają miejsce występy artystyczne, m.in. 
staszowskiego Zespołu ,,Klex”, czerwiec 2014. 

a także ma bogaty zakres zabiegów w Salonie Odnowy. Bo-
gata, ciągle poszerzająca się oferta, którą można znaleźć na 
stronie www.pcs-staszow.pl cieszy się bardzo dużą popular-
nością. Przy PCS działa Stowarzyszenie Centrum Staszów, 
które organizuje programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych dzięki pozyskanym środkom z projektów unij-
nych. Programy te realizowane są na pływalni oraz hali spor-
towej PCS. Prężnie działa także sekcja pływacka, organizują-
ca m.in. zajęcia z nauki pływania oraz doskonalenia pływania 
dla dzieci i młodzieży z powiatu staszowskiego. Działa także 
kobieca drużyna w piłce nożnej „Centrum Staszów”, które po 
pierwszym sezonie awansowały do 2 ligi, deklasując rywalki 
z województwa świętokrzyskiego. Mecze od początku cie-
szyły się bardzo dużą frekwencją widzów. Drużyna piłki ręcz-
nej mężczyzn przygotowująca się do inauguracji rozgrywek 
III ligi to kolejna z sekcji działających przy PCS w Staszowie.

Jednym z najważniejszych programów edukacyjno-spor-
towych realizowanych w PCS jest projekt pod nazwą „Przed-
szkole równych szans”, w którym bierze udział blisko 200 
przedszkolaków ze Staszowa. Zajęcia te odbywają się na pły-
walni PCS, a w trakcie nich zarówno dzieci jak ich rodzice 
uczą się bezpiecznego pływania. 


