
Koronacja Figury 
Matki Bożej Fatimskiej
Uroczystość miała miejsce w kościele pw. Świętej Barba-

ry w Staszowie w sobotę 8 grudnia br. Ceremonia odbyła 
się podczas mszy świętej koncelebrowanej, którą odprawił 
i homilię wygłosił dziekan Dekanatu Ostrowieckiego ks. 
kan. dr Jacek Beksiński. W wygłoszonym kazaniu ksiądz 
kanonik mówił o znaczenia rodziny w życiu społecznym 
narodów, zwracając między innymi uwagę na wszelkiego 
rodzaju próby destrukcji życia rodzin, szczególnie w spo-
łeczeństwach krajów wysokorozwiniętych.

Ks. kan. Edward Zieliński nakłada koronę na skronie 
Matki Bożej Fatimskiej.

cd. na str. 12 
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Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym 2008 Roku
życzą



Wigilijne spotkania na stałe zagościły w grudniowym, 
przedświątecznym kalendarzu... 

Jedno z pierwszych w tym roku 
odbyło się w piątek 14 grudnia,           
w Komendzie Powiatowej Policji w  
Staszowie. W spotkaniu uczestniczyli 
między innymi: ks. SAC Jan Kot  - 
kapelan  Komendy Głównej Policji, 
Krzysztof Dworzyński i Zygmunt 
Kowalczyk  - przedstawiciele  gabi-
netu Komendanta Głównego Policji, 
podinsp. Włodzimierz Gawior- 
naczelnik Wydziału Postępowań 
Administracyjnych w Komendzie  
Wojewódzkiej Policji w Kielcach, 
ks. kan. Wiesław Kowalewski 
– kapelan staszowskich policjantów 
oraz przedstawiciele władz 
samorządowych z terenu powiatu. 
Nie zabrakło krótkiej świąteczno – 
nastrojowej części artystycznej, którą 
specjalnie na tą okazję przygotowały 
dzieci ze Staszowskiego Ośrodka 
Kultury. Oprócz składania życzeń, 
wiele miłych słów wdzięczności, 
zostało skierowanych pod adresem 
policjantów, w podziękowaniu za ich 
trudną i niebezpieczną pracę. 

Z kolei, w niedzielę 16 grudnia 
w restauracji ,,Lord” w Staszowie, 
spotkało się ponad 140 rodzin, 
członków staszowskiego Koła 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 
Jak każdego roku, prezes Koła 
Halina Łabuda, zadbała o miłą, 
rodzinną atmosferę. Rozpoczęto 
od powitania wszystkich obecnych, 
członków Stowarzyszenie oraz 
zaproszonych gości. Później przyszedł 
czas na przedstawienie wigilijne, a 
następnie na opłatek i tradycyjne 
życzenia. Nie zabrakło potraw 
wigilijnych i wspólnego śpiewania 
kolęd. Na zakończenie spotkania, 
każde dziecko otrzymało paczkę 
świąteczną, a zaproszeni goście 
współpracujący ze Stowarzyszeniem, 
bombkę choinkową ufundowaną        
i wyprodukowaną, jak co roku, przez 
spółkę GMC ze Staszowa.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Podczas wigilii w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie, od lewej: przewodnicząca 
Rady Miejskiej Staszowa Henryka Markowska, z-ca komendanta powiatowego policji 
w Staszowie nadkom. Andrzej Sałata, komendant powiatowy nadkom. Piotr Tafelski, 

starosta staszowski Romuald Garczewski, podinsp. Władysław Gawior z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Kielcach, ks. SAC Jan Kot, Krzysztof Dworzyński i Zygmunt 

Kowalczyk z Komendy Głównej Policji oraz burmistrz Staszowa Andrzej Iskra.

Restauracja ,,Lord”, niedzielne popołudnie 16 grudnia, dzieci ze staszowskiego Koła 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Życzenia świąteczne wszystkim obecnym składa starosta staszowski Romuald 
Garczewski, z lewej dyr. Halina Łabuda i burmistrz Andrzej Iskra, następnie 

Kazimiera Krala dyr. SP w Strzegomiu i Lucyna Gozdek - współwłaściciel GMC Sp. z.o.o. 
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Obrady prowadził przewodniczący Damian Sierant w towarzy-
stwie wiceprzewodniczących: Lucyny Kozoduj i Grzegorza Strzały.

Radni powiatu staszowskiego, z tyłu dyrektorzy szkół 
ponadgimnazjalnych, pracownicy Starostwa i uczniowie LO.

Radni powiatu staszowskiego, komendanci powiatowi policji 
i straży, pracownicy Starostwa.

Przemawia starosta Romuald Garczewski, obok wicestarosta 
Andrzej Kruzel i członek Zarządu Powiatu Wacław Słodkowski.

Dyrektor Marek Tombarkiewicz informuje o pozyskaniu 1 385 000 
zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Ewa Zalewska poruszyła sprawę 
dofinansowania Domów Opieki Społecznej na terenie powiatu.

W sprawie remontów dróg wojewódzkich i budowy mostu na 
Wiśle, informacji udzielił radny Sejmiku Wiesław Woszczyna.

Starosta Romuald Garczewski przedstawia ,,Raport z działalności 
starosty i Zarządu Powiatu za 2007 rok”.

Z OBRAD XVIII SESJI RADY POWIATU W STASZOWIE



3

Obrady odbyły się w poniedziałek 10 grud-
nia br., prowadził je przewodniczący Damian Sierant.

Przed oficjalnym rozpoczęciem sesji o głos poprosiła 
nauczycielka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Most-
kach Bożena Dywan, która w serdecznych słowach po-
dziękowała Zarządowi i Radzie Powiatu w Staszowie za 
pomoc udzieloną osieroconym dzieciom z rodziny Kosi-
ków z gminy Bogoria, co umożliwiło dokończenie remon-
tu domu, w którym obecnie dzieci mieszkają i założenie 
ogrzewania. Należy nadmienić, o czym nie było mowy na 
Sesji, że cały ciężar organizacji pomocy sierotom, wzię-
ła na siebie pani Bożena Dywan, była wychowawczyni 
Małgosi i Ani Kosik, za co należą się jej najwyższe słowa 
uznania. Po rozpoczęciu obrad i stwierdzeniu wymagane-
go quorum przez przewodniczącego Rady, wicestarosta 
Andrzej Kruzel zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku 
sesji o dodatkowe 4 projekty uchwał, co następnie radni 
zaakceptowali w drodze głosowania. Po przyjęciu rozsze-
rzonego porządku obrad przystąpiono do głosowania 
poszczególnych projektów uchwał, które dotyczyły:

 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu me-
dycznego przez SPZZOZ w Staszowie: aparatu RTG – za 
340 000 zł, aparatu USG – 160 000 zł, 6 kardiomonitorów 
z centralą – 200 000 zł, 2 aparaty do znieczuleń – 280 000 
zł, 2 defibrylatorów – 50 000 zł, respiratora transporto-
wego – 30 000 zł, urządzenia do hemofiltracji – 50 000 
zł, diatermi chirurgicznej – 60 000 zł, stołu operacyjnego   
115 000 zł i 2 inkubatorów za 100 000 zł. Łączna kwota 
zakupu wynosi 1 385 000 zł,

 zmian w planie przychodów i wydatków dochodów 
własnych jednostek budżetowych na 2007 rok – na wnio-
sek Zespołu Szkół w Staszowie w związku z realizacją za-
dań Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 
uczniów szkół zawodowych i wielozawodowych w zakre-
sie kształcenia teoretycznego,

 zmiany Uchwały Nr XVI/91/07 Rady Powiatu w 
Staszowie z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie zmian 
w budżecie na 2007 rok oraz zmian w planie wydatków 
na wieloletnie programy inwestycyjne – uchwała podjęta 
w związku z koniecznością dokonania korekty wcześniej-
szego zapisu,

 delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do udziału 
w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - na 3 let-
nią kadencję jednogłośnie wybrano: wicestarostę Andrze-
ja Kruzla i radnego Andrzeja Poniewierskiego,

 zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 
2007 rok, w celu zabezpieczenia środków na sfinansowa-
nie kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej oraz stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów 
w Wydziale Geodezji, zakupu programów i licencji oraz 
zakupu materiałów i wyposażenia,

 zmiany Uchwały Nr VII/11/07 Rady Powiatu w 
Staszowie z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie okre-
ślenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 
roku – uchwała umożliwi przeniesienie środków pomię-
dzy poszczególnymi zadaniami w ramach rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

 zmniejszenia strony dochodowej budżetu o kwotę      
1 700 000 zł, w związku z realizacją zadania ,,Przebudo-
wa drogi powiatowej Wiśniówka – Jurkowice – I etap” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Zgodnie z umową z dnia 8 lutego 2007 
roku, środki z EFRR Wojewoda Świętokrzyski – instytucja 
pośrednicząca, przekaże Powiatowi Staszowskiemu w 
terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płat-
ność. W związku z powyższym istnieje obawa, ze Woje-
woda nie dokona refundacji poniesionych wydatków w 
roku 2007, stąd konieczność podjęcia uchwały,

 wyrażenia zgody na zaciągnięcie i spłatę kredytu ban-
kowego w kwocie 1 700 000 zł, co wynika z poprzedniej 
uchwały, a kwota ta będzie refundowana że środków 
EFRR, po dokonaniu przekazania w/w sumy przez Woje-
wodę Świętokrzyskiego,

 pozostałe 5 uchwał dotyczyło zmian w budżecie po-
wiatu na 2007 rok i wynikało z wprowadzenia do budże-
tu powiatu dotacji z gminy Połaniec w kwocie 15 000 zł 
na roboty dodatkowe w zadaniu ,,Odnowa nawierzchni 
chodnika przy drodze powiatowej Stopnica - Połaniec…”, 
jak również z  konieczności przesunięcia i zabezpieczenia 
środków między innymi na: zakup nagrzewnicy olejowej 
do namiotu pneumatycznego za 3 745 zł – na wniosek 
KP PSP, zakup urządzenia do odśnieżania, sfinansowanie 
nagród jubileuszowych wypłacanych pracownikom od-
chodzącym na emeryturę – na wniosek ZS w Staszowie, 
zakup komputera do sekretariatu – na wniosek LO w 
Staszowie, wypłatę wynagrodzeń w związku z awansem 
zawodowym nauczycieli – na wniosek Poradni Psycho-
logiczno – Pedagogicznej w Staszowie, wypłatę wyna-
grodzeń z tytułu umowy – zlecenia za przeprowadzenie 
szkolenia przyjętych pracowników w zakresie BHP – na 
wniosek KP PSP, realizację zadania pt. ,,Powitanie Nowe-
go Roku” - wspólnie z gminą Połaniec oraz na wypłatę  
wynagrodzeń – na wniosek dyrektora Centrum Kształce-
nia Praktycznego.

Wszystkie 13 uchwał zostało przyjęte, po czym sta-
rosta Romuald Garczewski złożył sprawozdanie z prac 
Zarządu w okresie między sesjami. W punkcie ,,interpela-
cje i zapytania radnych” radni poruszali problemy doty-
czące: opłat za korzystanie z pasa drogowego z sugestią 
ich zniesienia lub ograniczenia do minimum w ramach 
możliwości prawnych, wykupu gruntów pod inwestycje 
drogowe, działalności Domów Opieki Społecznej na te-
renie powiatu i sposobów ich dofinansowana, tworzenia 
- wspólnie z gminami programów zbiórki azbestu, roz-
budowy i modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia przy 
ul. Wschodniej, dofinansowania działalności bibliotek 
a także remontu kładki na rzece Czarnej. Korzystając 
z obecności na sesji, radnego sejmiku województwa 
świętokrzyskiego Wiesława Woszczyny, radni pytali 
o perspektywy realizacji inwestycji - odbudowy dróg 
wojewódzkich: Chmielnik – Staszów, Staszów – Osiek i 
Staszów - Połaniec wraz z budową mostu na rzece Wi-
śle. Radny sejmiku Wiesław Woszczyna poinformował o 
działaniach podejmowanych w w/w sprawach, zwracając 
jednakże uwagę na pewną opieszałość władz wojewódz-
twa podkarpackiego w temacie realizacji budowy mostu. 
Wypowiedź radnego Wiesława Woszczyny uzupełnił 
starosta Romuald Garczewski, zapoznając obecnych na 
obradach z treścią 2 pism, jakie wspólnie z burmistrzami 
i wójtami ziemi staszowskiej wystosował do marszałka 
województwa Adama Jarubasa i Ewy Sayor – dyrektor 
Kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

c.d. na str. 4 
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Z obrad XVI sesji Rady Powiatu w Staszowie

Na samym początku sesji wicestarosta Andrzej Kruzel 
zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o wprowa-
dzenie pod głosowanie dodatkowego projektu uchwały 
nr 93/07 w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/75 z dnia 
28 września br., w związku z koniecznością zmiany statu-
tu III LO w Staszowie zgodnie ze wskazaniami ustawy o 
systemie oświaty. Po przegłosowaniu nowego porządku 
obrad oraz protokołów z dwóch poprzednich sesji, rad-
ni przystąpili do głosowania projektów uchwał, które 
– wszystkie zostały przyjęte. Trzy z pięciu projektów doty-
czyły zmian w budżecie powiatu w zakresie:

- zmniejszenia w planie wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne: strony dochodowej o kwotę 
514 141 zł i strony wydatkowej o kwotę 3 382 678 oraz 
zmniejszenia planowanego deficytu budżetu powiatu do 
kwoty 2 146 959 zł. Zmian tych dokonano po analizie 
wykonania budżetu za okres od początku roku do dnia 
30 września br., 

- wprowadzenia do budżetu powiatu dotacji otrzyma-
nych z budżetu państwa w kwocie 1 683 698 zł, z prze-
znaczeniem na: zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ 
w Staszowie – 1 385 000 zł, rozbudowę Domu Pomocy 
Społecznej w Rudkach – 250 000 zł, wypłatę nagród 
uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy KP PSP w 
Staszowie – 33 660 zł, pokrycie wydatków bieżących 
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 
– 15 038 zł.

- zabezpieczenia środków na wypłatę uposażeń 
funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej – łącznie 
13 517 zł.

Czwarta przegłosowana uchwała dotyczyła zmiany 
nazwy realizowanego zadania przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie 
Spółka Gminy z o.o. polegającego na zakupie sprzętu do 
podciśnieniowego opróżniania zbiorników i transportu 
nieczystości płynnych. Zakup zostanie dofinansowany 
kwotą 50 000 zł ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Piąty projekt uchwały zgłoszony 
przez wicestarostę Andrzeja Kruzla, również został przy-
jęty jednogłośnie, podobnie jak 4 w/w projekty. Po wysłu-
chaniu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie 
między sesjami, jakie złożył starosta Romuald Garczew-
ski, przewodniczący Rady Damian Sierant poinformował 
o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych 
radnych powiatu złożonych za 2006 rok, w których nie 
stwierdzono nieprawidłowości, podobnie jak i w oświad-
czeniach pracowników Starostwa Staszowskiego. Na-
stępnie rozpoczęto realizację 7. punktu obrad ,,Interpela-
cje i zapytania radnych”. W punkcie tym radny dr Janusz 
Gil zapytał o stan prac związanych z działaniami na rzecz 
budowy mostu przez Wisłę na wysokości Połańca a radny 

Prezydium Rady Powiatu w Staszowie, od lewej: 
wiceprzewodniczący Grzegorz Strzała, przewodniczący Damian 

Sierant i wiceprzewodnicząca Lucyna Kozoduj. 

Przemawia starosta staszowski Romuald Garczewski.

Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Strzała poruszył problem 
obrębu geodezyjnego Rudniki z prośbą o wyodrębnienie  

Wymysłowa, jako oddzielnego obrębu geodezyjnego.

i Autostrad. Pisma zawierają prośbę o spowodowanie 
spotkania z udziałem parlamentarzystów województwa 
świętokrzyskiego dla przedyskutowania wynikłych pro-
blemów i podjęcia działań zmierzających do przyspie-
szenia realizacji tych inwestycji, także jeśli chodzi o od-
budowę i modernizacje drogi krajowej nr 79 Sandomierz 
– Kraków na obszarze gmin: Osiek, Połaniec i Łubnice. 
Na zakończenie sesji starosta Romuald Garczewski przed-

stawił w formie prezentacji multimedialnej ,,Raport z 
działalności starosty i Zarządu Powiat za 2007 rok”, który 
w całości jest publikowany na stronie powiatu www. sta-
szow.upow.gov.pl. W obradach sesji uczestniczyła grupa 
uczniów z klas II LO w Staszowie w związku z realizacją 
projektu edukacyjnego dotyczącego pracy samorządów i 
aktywności społecznej.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Michał Skotnicki zapytał o możliwości przekazania gmi-
nie Szydłów 38 tys. zł z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska na wymianę okien w Szkole Podstawowej w 
Potoku. Jak zwykle, dłuższa dyskusja dotyczyła remontów 
dróg powiatowych, w sprawach tych pytania skierowali: 
wiceprzewodnicząca Rady Lucyna Kozoduj – odnośnie 
finansowania i rozpoczęcia remont drogi Tursko Wielkie 
– Tursko Małe, radny Marek Wieczorek - pytał o moż-
liwości instalacji przepustu i dokończenia remontu 700 
metrowego odcinka drogi w miejscowości Wilkowa, rad-
ny Jerzy Chudy zwrócił się o dofinansowanie odbudowy 
drogi Józefów Witowicki – Łukawica, a radnego Michała 

Skotnickiego interesowała możliwość zapoznania się z 
planami przebudowy drogi wojewódzkiej relacji Chmiel-
nik - Osiek, na jej odcinku przebiegającym przez gminę 
Szydłów, o co proszą mieszkańcy tej gminy. Na powyższe 
pytania wyczerpujących odpowiedzi udzielali: starosta 
Romuald Garczewski, który między innymi zapoznał rad-
nych z ustaleniami ostatniego spotkania w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Podkarpackiego w sprawie 
budowy mostu na Wiśle, a także wicestarosta Andrzej 
Kruzel i Józef Kręcisz – dyr. Zarządu Dróg Powiatowych 
w Staszowie.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Dr Janusz Gil pytał o aktualny stan prac związanych z budowa 
mostu na Wiśle w okolicach Połańca.

Opinię w sprawie projektów uchwał przedstawił Wiesław Lasota 
- przewodniczący Komisji Budżetowej.

c.d. na str. 6 

XV Uroczysta Sesja Oświatowa
Dla uczczenia Dnia Edukacji Narodowej przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant zaprosił 

radnych, pedagogów, pracowników administracji oraz przedsiębiorców Ziemi Staszowskiej na uroczystą sesję, 
jaka w dniu 12 października br., odbyła się w auli Zespołu Szkół w Staszowie.

Przewodniczący Rady Damian Sierant otwiera XV Uroczystą 
Sesję Rady Powiatu w Staszowie, zwołaną z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej.

Od lewej: starosta staszowski Romuald Garczewski, poseł 
Mirosław Pawlak, poseł Krzysztof Lipiec, wojewoda świętokrzyski 

Grzegorz Banaś, świętokrzyska wicekurator oświaty Ewa 
Mirowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Staszowa Henryka 

Markowska i wicestarosta Andrzej Kruzel. 

Na zaproszenie przewodniczącego Rady Powiatu w 
obradach wzięli również udział: poseł Krzysztof Lipiec, 
poseł Mirosław Pawlak, wojewoda świętokrzyski - 
obecnie senator RP Grzegorz Banaś oraz świętokrzyska 
wicekurator oświaty Ewa Mirowska. Po wprowadzeniu 
pocztów sztandarowych i wysłuchaniu hymnu narodo-
wego, przewodniczący Damian Sierant powitał wszyst-

kich obecnych i wygłosił okolicznościowe przemówienie. 
Następnie starosta staszowski Romuald Garczewski 
przedstawił aktualną sytuację w oświacie ponadgimna-
zjalnej na terenie powiatu, informując jednocześnie o 
najbliższych zamierzeniach, jakie w tym obszarze będą 
realizowane. Swoje wystąpienia mieli również zapro-
szeni goście, którzy podobnie do swoich przedmówców 
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Przemawia starosta staszowski Romuald Garczewski.

Ówczesny wojewoda świętokrzyski Grzegorz Banaś odznacza
 Janusza Marczewskiego Złotym Krzyżem Zasługi.

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Mariusza Ziętarskiego 
z Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie, odznacza 
świętokrzyska wicekurator oświaty Ewa Mirowska.

z uznaniem odnieśli się do trudnej pracy nauczycieli, 
składając życzenia, jak również zapewnienia o poparciu 
szeregu pozytywnych procesów i inicjatyw, jakie ostatnio 
mają miejsce w polskiej oświacie. W drugiej części sesji 
wręczono przyznane odznaczenia państwowe i resorto-
we a także nagrody pieniężne. Wszystkie odznaczone       
i wyróżnione osoby otrzymały również pamiątkowe pu-
chary wyprodukowane w Hutach Szkła Gospodarczego 
i ufundowane przez prezesa Tadeusza Wrześniaka.         
W części artystycznej wystąpili: zespół muzyczny i soli-
ści Staszowskiego Ośrodka Kultury oraz młodzi muzycy 
– uczniowie Zespołu Szkół w Staszowie.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Gratulacje osobom odznaczonym składają, od lewej: starosta 
Romuald Garczewski, poseł Mirosław Pawlak 

i poseł Krzysztof Lipiec.

Starosta Romuald Garczewski wręcza nagrodę dyrektorowi 
Zespołu Szkół w Staszowie Izydorowi Grabowskiemu, następnie 
wicedyrektorowi Adamowi Tywoniukowi i nauczycielce historii 

Krystynie Semrau.

Nagrody Starosty Staszowskiego odbierają od prawej: Ewa 
Kalinowska - nauczycielka z Poradni Psychologicznej w Staszowie, 

Stanisław Wadowski - nauczyciel CKP w Staszowie 
i Grażyna Rusiecka – wicedyrektor ZS w Połańcu.

Nagrodę Starosty Staszowskiego odbiera nauczyciel ZS 
w Staszowie Zbigniew Opałka – przewodniczący Komisji Oświaty 

Rady Powiatu, z prawej Stanisław Rogala – dyr. ZS w Połańcu.
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W dniu 18 października br. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie podczas uroczystej gali podsu-
mowano pierwszą edycję ,,Ogólnopolskiego Konkursu Samorząd na „6”, który skierowany był do Wydziałów 

Edukacji Starostw Powiatowych i Urzędów Miast, w celu zaktywizowania samorządów do wspierania 
podległych im szkół. 

Galę, będącą częścią Ogólnopolskiego Forum 
Edukacyjnego EUROAKADEMIA, rozpoczęli: rektor 
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prof. dr 
hab. Stanisław Dawidziuk i Karolina Lewandowska 
- dyrektor Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY, która 
także dokonała podsumowania konkursu. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele 16 najlepszych powiatów z 
całego kraju, po jednym z każdego województwa, które 
za zasługi na polu prowadzenia i rozwoju oświaty na 
swoim terenie, zostały wyróżnione zaszczytnym mianem 
„Samorząd na 6”. Wśród nich znalazł się także Powiat 
Staszowski, który w Warszawie reprezentowała delegacja 
w składzie: wicestarosty Andrzeja Kruzla, naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Tadeusza Kardynała 
oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek 
oświatowych w osobach: Jolanty Zdrojkowskiej, Izydora 
Grabowskiego, Stanisława Rogali, Anny Durlej, 
Joanny Mazur, Jerzego Jabczugi i Sławomira Maja. 
Zaszczytny tytuł „Samorząd na 6” oraz okolicznościowy 
dyplom z rąk dyr. Karoliny Lewandowskiej odebrał 
wicestarosta Andrzej Kruzel. W dalszej części spotkania 
nagrodzone samorządy prezentowały swoje osiągnięcia 
w dziedzinie rozwoju oświaty, którymi zasłużyły na tak 
wysokie uznanie. Dorobek powiatu staszowskiego w 
tym obszarze, przedstawił w formie multimedialnej 
koordynator Powiatowego Zespołu Doradców 
Metodycznych dr Sławomir Maj, którego wystąpienia 
uczestnicy wysłuchali z wielkim zainteresowaniem. 
Opisane zadania wykonane przez samorząd staszowski na 
rzecz swoich placówek oświatowych wzbudziły podziw, 
tym bardziej, że w stawce wyróżnionych jednostek, 
byliśmy małym powiatem w porównaniu z samorządami 
dużych miast. Uznanie uzyskało dotychczasowe 
zaangażowanie władz powiatowych w ciągłą poprawę 
funkcjonowania szkół i placówek, modernizację i 
przebudowę obiektów i pomieszczeń szkolnych, w 
tym kształcenia praktycznego, zakup nowoczesnych 
pracowni dydaktycznych oraz ich wyposażenie w 
najnowszy, nie zawsze tani sprzęt. Uznanie zyskały 
również działania samorządu powiatowego i samych 
jednostek szkolnych w zakresie pozyskiwania funduszy 
na zakup nowoczesnych urządzeń i oprogramowania 
dla szkół, jak również dofinansowanie samodzielnych 
inicjatyw dyrektorów w promowaniu swoich placówek. 
Dodatkowym zainteresowaniem cieszyły się przytoczone 
wątki dotyczące powodzi, która w 2001 roku,  poczyniła 
bardzo znaczne szkody w największej placówce tj. w 
Zespole Szkół przy ul. Koszarowej. Skutki tego kataklizmu, 
były wielkim obciążeniem dla samorządu przez kolejne 
lata. Prezentacja dorobku powiatu w dziedzinie oświaty, 
została zakończona promocją najciekawszych atrakcji 
turystycznych regionu, między innymi: Kurozwęk i 
Rytwian. Należy nadmienić, iż nagrodą dla wyróżnionego 
powiatu lub urzędu miasta była dwuosobowa wycieczka 
do Bułgarii, której fundatorem było Centrum Turystyki 
OSKAR. Wśród głosujących w trakcie przebiegu konkursu 

dyrektorów szkół, rozlosowano wysokiej wartości 
nagrody niespodzianki, z powiatu staszowskiego 
nagrody wylosowała dyrektor LO w Staszowie Jolanta 
Zdrojkowska. Patronat honorowy nad pierwszą edycją 
konkursu ,,Samorząd na „6” objęli: Marszałek Sejmu 
RP, Związek Powiatów Polskich oraz Marszałkowie 
Województw. 

Tadeusz Kardynał 
Naczelnik Wydziału Edukacji  w Starostwie staszowskim

Delegacja powiatu staszowskiego w auli Wyższej Szkoły 
Menedżerskiej w Warszawie, podczas gali konkursowej.

W środku wicestarosta staszowski Andrzej Kruzel, 
w chwilę po odebraniu dyplomu.

Przedstawiciele nagrodzonych samorządów z terenu całej Polski, 
piąty z prawej wicestarosta  staszowski Andrzej Kruzel.

Powiat staszowski „SAMORZĄDEM na 6”
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O informatyzacji w administracji
Informatyzacja administracji publicznej oraz prezentacja podejmowanych i planowanych działań w tym 

zakresie na terenie powiatu staszowskiego była głównym tematem spotkania warsztatowego, które odbyło 
się w dniu 9 listopada br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

Starosta Romuald Garczewski  otwiera spotkanie.

W spotkaniu zorganizowanym wspólnie przez Staro-
stwo Staszowskie i Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego wzięli udział wójtowie oraz ich przed-
stawiciele z terenu gmin powiatu staszowskiego, a także 
przedstawiciele powiatowych jednostek samorządo-
wych.  Po powitaniu gości z województwa i wszystkich 

zebranych przez starostę Romualda Garczewskiego 
głos zabrał Andrzej Sztokfisz - pełnomocnik Zarządu 
ds. Informatyzacji Województwa, który przedstawił 
główne uwarunkowania związane z zadaniami admi-
nistracji publicznej w kontekście wdrażania rozwiązań 
informatycznych w bieżącej działalności urzędów. Wiele 
uwagi poświęcono na omówienie zagadnień związanych 
z przyjmowaniem i wysyłaniem korespondencji drogą 
elektroniczną, co samorządy będą zobowiązane wdrożyć 
do maja przyszłego roku. Podczas prezentacji przedsta-
wione zostały także ciekawe opracowania statystyczne 
dotyczące poziomu informatyzacji m.in. naszego powia-
tu. Wiele uwagi poświęcono obecnie przygotowywanym 

i realizowanym projektom informatycznym na terenie 
województwa świętokrzyskiego, w tym także powiatu 
staszowskiego, w szczególności zaprezentowane zosta-
ły założenia projektu „Sieci Szerokopasmowej Polski 
Wschodniej”. Projekt ten zakłada zapewnienie do końca 
2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% 
gospodarstw domowych i 100 % instytucji publicznych i 
przedsiębiorców w  5 województwach Polski Wschodniej. 
Powiat staszowski do końca listopada br., zamierza pod-
pisać stosowne porozumienie o współpracy w ramach 
tego projektu, co jednoznacznie zadeklarował starosta 
Romuald Garczewski, zwracając się tym samym do bur-
mistrzów i wójtów oraz przedstawicieli gmin o zaanga-
żowanie się w realizację tego projektu i przyłączenie się 
do porozumienia. W czasie spotkania omówiono także 
inne ważniejsze projekty informatyczne m.in.: „e-święto-
krzyskie” - Etap I i II, czy też budowę Systemu Informacji 
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. W dalszej 
części spotkania dyskutowano na temat kierunków wy-
korzystania środków przyznanych z Unii Europejskiej w 
ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 
na informatyzację. Starosta Romuald Garczewski za-
wrócił uwagę, że działania samorządów w tym zakresie 
będą skuteczniejsze kiedy zostaną zintegrowane, dlate-
go bardzo ważna na tym etapie jest dobra współpraca 
i porozumienie między gminami. Jeden wspólny projekt 
powiatu i gmin na pewno będzie miał większą szansę 
na uzyskanie dofinansowania niż samodzielne projekty 
poszczególnych jednostek. Starosta staszowski zadekla-
rował również, że jeszcze w listopadzie Starostwo po-
dejmie działania zmierzające do zbudowania szerokiego 
porozumienia między gminami na rzecz informatyzacji. 
Starosta Romuald Garczewski poinformował także o po-
wołaniu w ramach Starostwa Powiatowego i jednostek 
podległych, zespołu ds. informatyzacji powiatu, którego 
zadaniem będzie przygotowywanie i wdrażanie projek-
tów informatycznych w powiecie. Jednocześnie starosta 
staszowski zaprosił wszystkich zainteresowanych, za-
równo przedstawicieli gmin jak i innych instytucji oraz 
przedsiębiorstw, do współpracy w zakresie informatyza-
cji naszego powiatu.  

Tekst: Waldemar Wołczyński
Foto: Jan Mazanka

Od lewej: Romuald Garczewski - starosta staszowski, Andrzej 
Sztokfisz - pełnomocnik Zarządu ds. Informatyzacji Województwa, 

Waldemar Wołczyński – pełnomocnik starosty 
i Krzysztof Kowalczyk – członek zespołu d.s. Informatyzacji 

Województwa Świętokrzyskiego.

Przedstawiciele gmin powiatu staszowskiego, Zarządu Dróg 
Powiatowych oraz radni powiatu i pracownicy Starostwa, z lewej 
wicestarosta Andrzej Kruzel.
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Rozbudowa Instalacji Odsiarczania Spalin 

w Elektrowni Połaniec
Electrabel Polska rozpoczął projekt podłączenia 

wszystkich ośmiu bloków Elektrowni Połaniec do istnie-
jącej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS). Obecnie podłą-
czonych jest do niej pięć bloków elektrowni. Wydajność, 
wybudowanej w 1998 roku IOS, jest na tyle duża, że z po-
wodzeniem pozwala na odsiarczanie spalin z wszystkich 
bloków. W ramach rozbudowy IOS m.in. wybudowany 
zostanie nowy kolektor spalin, który połączy wszystkie 
bloki elektrowni z IOS. Ponadto projekt obejmuje bu-
dowę nowego komina o wysokości 150 m, który zastąpi 
dotychczasowe dwa kominy. Rezultatem rozbudowy IOS 
będzie możliwość odsiarczenia spalin z całej elektrowni. 
Dzięki tej inwestycji Elektrownia Połaniec znacznie obniży 
emisję SO2 i wyjdzie tym samym naprzeciw wymaganiom 
norm ekologicznych m.in. w zakresie emisji SO2.

Rozbudowa IOS roz-
poczęła się w sierpniu 
2007 roku. Nowa część 
instalacji będzie oddana 
do użytku w listopadzie 
2008 roku, rok po ce-
remonii wmurowania 
kamienia węgielnego. 
Wartość inwestycji to 
110 milionów PLN (ok. 
30 milionów EUR). Uro-
czystość zaszczycili swoją 
obecnością ambasador 
Belgii w Polsce Jan Luykx, 
przedstawiciele władz 
samorządowych, branży 
energetycznej, mediów 

oraz firm uczestniczących w 
projekcie rozbudowy IOS. W 

metalowej tubie, obok aktu erekcyjnego, znalazły się naj-
nowsze wydanie magazynu firmowego „Echo Electrabel 
Polska” i gazety lokalnej, zdjęcie miejsca budowy oraz 
moneta o nominale 1 złoty. Wykonawcami inwestycji 
„pod klucz” są Elporem Sp. z o.o. (spółka zależna Electra-
bel Polska S.A.) oraz Polimex-Mostostal S.A. 

Podczas pakowania dokumentów do tuby, od lewej: Alfred 
Hofman - General Manager North-East Europe Electrabel, Grzegorz 

Górski - Prezes Zarządu Electrabel Polska S.A. oraz Jerzy Kak - 
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Electrabel Polska S.A. 

Moment wmurowania tuby z aktem erekcyjnym w fundament 
inwestycji Alfred Hofman - General Manager North-East 

Europe Electrabel. 

Electrabel w Polsce
Electrabel jest obecny w Polsce od 2000 roku. Elek-

trownia w Połańcu jest piątym, co do wielkości, wytwórcą 
energii elektrycznej w Polsce, a największym w regionie 
południowo-wschodnim. Jej moc osiągalna to 1800 MW 
w 8 blokach energetycznych, po 225 MW każdy. Paliwem 
stosowanym do wytwarzania energii jest węgiel kamien-
ny, współspalany z biomasą, dzięki czemu elektrownia 
wytwarza energię konwencjonalną i odnawialną. Elec-
trabel Polska specjalizuje się również w sprzedaży energii 
elektrycznej klientom przemysłowym, obrocie hurtowym 
energią elektryczną i w inżynierii finansowej rynku ener-
gii, sprzedaży usług energetycznych, obrocie paliwami 
energetycznymi oraz kogeneracjach przemysłowych i 
outsourcing’u energetycznym.

Electrabel jest czołową europejską firmą 
energetyczną i liderem na rynku Beneluksu. 

Należy do międzynarodowej grupy przemysłowej i 
usługowej SUEZ, która aktywnie działa w obszarach 
energetyki i ochrony środowiska. W odpowiedzi na 
możliwości tworzone przez liberalizację rynku energii i 
gazu, Electrabel rozwija swoją ofertę produktów i usług 
energetycznych w całej Europie, przy jednoczesnym do-
trzymywaniu ścisłych kryteriów zyskowności. W Europie 
Electrabel dysponuje zróżnicowanym zapleczem wytwór-
czym, którego moc zainstalowana przekracza 30000 MW.  
Ponadto, Electrabel zarządza w Belgii sieciami dystrybucji 
prądu elektrycznego i gazu ziemnego, na zlecenie opera-
torów systemów dystrybucyjnych. 

Michał Ziółkowski

Specjalista ds. public relations 

Electrabel Polska S.A.

Uroczystość uświetnił swoją 
obecnością Ambasador Królestwa 

Belgii w Polsce Jan Luykx. 
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Barbórka 2007

Modlono się nie tylko w intencji górników, ale także-
hutników i gazowników, którym również patronuje św. 
Barbara. Mszę świętą koncelebrowaną odprawił ks. kan.-
Stanisław Zaręba - proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja 
w Łoniowie, a homilię wygłosił ks. Andrzej Wierzbicki z 
parafii pw. Św. Trójcy w Bogorii. Oficjalne uroczystości, 
które jak zwykle prowadził dyr. Józef Zborowski, miały 
miejsce, również zgodnie z wieloletnią tradycją, 

w sali widowiskowej Staszowskiego Ośrodka Kultury. 
Parę minut po 1400 przy dźwiękach marsza granego przez 
Orkiestrę Dętą ,,Siarkopolu” wprowadzono poczty sztan-
darowe, po czym nastąpiło odegranie hymnu górniczego. 
Następnie głos zabrał Karol Dytkowski - prezes Zarządu, 
dyrektor generalny Kopalń i Zakładów Chemicznych 
Siarki ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie, który serdecznie 
powitał wszystkich zaproszonych gości, przedstawicieli 
przedsiębiorstw i spółek kooperujących, duchowieństwo 
i załogę ,,Siarkopolu”. Członków Parlamentu i władze 
samorządowe, podczas uroczystości reprezentowali je: 
senator RP Grzegorz Banaś, wojewoda świętokrzyski 
Bożentyna Pałka – Koruba, przewodniczący Rady Po-
wiatu w Staszowie Damian Sierant, starosta staszowski 
Romuald Garczewski, wicestarosta Andrzej Kruzel oraz 
burmistrz miasta i gminy Staszów Andrzej Iskra. W swo-
im wystąpieniu prezes Karol Dytkowski podsumował mi-
niony rok zakończony niedawnym podpisaniem bardzo 
korzystnie wynegocjowanych kontraktów, jak również 
poinformował o planowanych dalszych modernizacjach 
i rozbudowach, głównie w zakładach chemicznego prze-
twórstwa siarki. 

W kościele św. Barbary w Staszowie, uczestniczących we mszy 
świętej powitał proboszcz parafii  ks. kan. Edward Zieliński.

We mszy świętej udział wzięli między innymi: członkowie 
Zarządu KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie a także Hut Szkła 

Gospodarczego, związkowcy, dyrektorzy staszowskich firm
 i przedstawiciele władz samorządowych.

Tegoroczne górnicze święto, podobnie jak w latach ubiegłych, rozpoczęto uroczystą 
mszą świętą odprawioną we wtorek 4 grudnia br. w kościele pw. św. Barbary. 

Poczty sztandarowe KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie. Sala widowiskowa Staszowskiego Ośrodka Kultury, przemawia 
Karol Dytkowski – prezes Zarządu, dyrektor generalny 

KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie.

W pierwszym rzędzie zaproszeni goście, członkowie Zarządu 
Spółki oraz firm kooperujących.
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Po zakończeniu wystąpienia prezesa 
Dytkowskiego wojewoda świętokrzy-
ski Bożentyna Pałka – Koruba została 
poproszona o odznaczenie osób 
brązowymi Krzyżami Zasługi, które 
otrzymali: za zasługi w działalności 
na rzecz ratownictwa górniczego 
– Andrzej Grad i Wojciech Sagan a 
za zasługi w działalności na rzecz ho-
norowego krwiodawstwa: Stanisław 
Skuza i Zbigniew Snopkiewicz. Na-
stępnie prezes Karol Dytkowski i 
dyr. Janusz Gorczyca odznaczyli 16 
osób, które decyzją ministra gospo-
darki wyróżnione zostały honorową 
odznaką ,,Zasłużony dla górnictwa 
Rzeczypospolitej Polskiej”, byli to: 
Marek Bąk, Zenon Czosnek, An-
drzej Dyl, Jadwiga Foremniak, 
Sławomir Gąsior, Jan Kaczmarski, 
Leszek Kopacz, Krzysztof Kukiełka, 
Andrzej Przybyłek, Jan Ptak, Stani-
sław Skubera, Janusz Szymański, 
Wiesław Śliwiński, Romuald Witek, 
Władysław Wójcicki i Ireneusz Wy-
razik. 

Wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka - 
Koruba odznaczyła czterech pracowników 
,,Siarkopolu” brązowymi Krzyżami Zasługi.

Podczas wręczania stopni ,,Dyrektora 
Górniczego II stopnia”.

Prezes Karol Dytkowski otrzymał 
honorowy kord górniczy, z prawej: 

senator Grzegorz Banaś. 

Minister gospodarki nadał także 
honorowe stopnie ,,Dyrektora Gór-
niczego II stopnia” które otrzymali: 
Andrzej Kapłan, Ryszard Socha 
i Lucjan Wojtacha. Z kolei Rada 
Nadzorcza KiZChS ,,Siarkopol” S.A. 
w Grzybowie przyznała prezesowi 
Karolowi Dytkowskiemu honoro-
wy kord górniczy, który odebrał z 
rąk prezes Rady Anny Piątkowskiej, 
senatora Grzegorza Banasia i dyr. 
Janusza Gorczycy. Następnie prezes 
Karol Dytkowski wspólnie z dyr. Ja-
nuszem Gorczycą wręczyli przyznane 
honorowe kordy, szpady i czaka gór-
nicze. Honorowe kordy otrzymali: 
Adam Przyłucki, Zbigniew Snop-
kiewicz, Stanisław Świętoń i Ma-
rian Wojtyś. Honorowymi szpadami 
górniczymi uhonorowano: Walde-
mara Bartosza, Andrzeja Cieślika, 
Antoniego Drozda, Edwarda Jusz-
czyka i Ryszarda Kozłowskiego a 
honorowymi czakami: Marka Bo-
gumiła, Andrzeja Smejlisa i Krzysz-
tofa Spandowskiego. Ponadto z 
okazji ,,Dnia Górnika”, prezes Rady 
Nadzorczej Annę Piątkowską, a także 

60 pracowników Spółki wyróżniono 
odznaką ,,Zasłużony dla Siarki w 
Grzybowie”, 19 pracowników uho-
norowano przyznaniem honorowych 
stopni górniczych a 20 pracowników 
otrzymało nagrody pieniężne. W 
końcowej części uroczystości barbór-
kowych na ręce prezesa Karola Dyt-
kowskiego zaproszeni goście i przed-
stawiciele firm kooperujących złożyli 
życzenia, wręczyli kwiaty i upominki. 
Odczytano także nadesłane okolicz-
nościowe listy między innymi od eu-
rodeputowanego dr. inż. Czesława 
Siekierskiego i posła Konstantego 
Miodowicza. Serdeczne życzenia 
pod adresem Zarządu i wszystkich 
pracowników Spółki złożyli także ks. 
kan. Edward Zieliński – proboszcz 
parafii p.w. św. Barbary w Staszowie 
i ks. Henryk Podgórski - proboszcz 
parafii p.w. Św. Stanisława w Osieku. 
Po zakończeniu uroczystości oficjal-
nych w części artystycznej wystąpił 
,,Niekiepski kabaret” po czym brać 
górnicza spotkała się na tradycyjnej 
,,Karczmie Piwnej”.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Życzenia i gratulacje składa wojewoda 
świętokrzyski Bożentyna Pałka–Koruba, ...senator RP Grzegorz Banaś,

...starosta staszowski 
Romuald Garczewski

oraz radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Wiesław Woszczyna.
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Uroczystość Koronacji Figury Matki Bożej Fatimskiej - cd. ze str. 1

 W nawiązaniu do kończących się uroczystości              
90. Rocznicy Objawień Fatimskich, proboszcz parafii ks. 
kan. Edward Zieliński nałożył koronę na skronie Matki 
Bożej Fatimskiej, w podziękowaniu za wszelkie dobro, 
będące udziałem wiernych parafii, z prośbą o opiekę na 
dalsze lata. Po mszy świętej, w związku z prowadzonymi 
w tym czasie rekolekcjami, miała miejsce nauka stanowa 
dla mężczyzn, którą również poprowadził ks. kan. dr 
Jacek Beksiński. Wszyscy wierni uczestniczący we mszy 
świętej otrzymali pamiątkowe medaliki z wizerunkiem 
Matki Bożej Fatimskiej. Tekst i foto: Jan Mazanka

Kosz czerwonych róż od powiatu złożono u stup Matki Bożej 
Fatimskiej, od lewej ks. kan. dr Jacek Beksiński, wicestarosta 

staszowski Andrzej Kruzel i ks. kan. Edward Zieliński.

Podobnie jak w latach ubiegłych, rocznicowe uroczystości tradycyjnie obyły się na staszowskim Rynku przed 
pomnikiem Tadeusza Kościuszki, a ich organizatorem były władze powiatu staszowskiego, 

wspólnie z władzami miasta i gminy Staszów.

Nie zawiodły delegacje samorządowców, zakładów 
pracy, szkół, partii politycznych i stowarzyszeń, któ-
re licznie wzięły udział w święcie, składając wiązanki 
kwiatów i uczestnicząc we mszy świętej odprawionej, 
jak każdego roku w kościele pw. Ducha Świętego. Uro-
czystości zaszczycili swoją obecnością między innymi: 
poseł do Parlamentu Europejskiego dr inż. Czesław 

Na czele poczet sztandarowy powiatu staszowskiego. Przemawia poseł Krzysztof Lipiec.

89. Rocznica Odzyskania Niepodległości

Siekierski oraz poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, który 
podczas uroczystości na Rynku wygłosił okolicznościo-
we przemówienie. Odczytano również list jaki nadesłał 
poseł Konstanty Miodowicz. Po odegraniu hymnu 
państwowego i przemówieniu burmistrza Miasta i Gmi-
ny Staszów Andrzeja Iskry, delegacje biorące udział w 
obchodach, złożyły kwiaty przed pomnikiem Tadeusza 

Figura Matki Bożej Fatimskiej 
w kościele pw. Św. Barbary w Staszowie
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W imieniu władz powiatu staszowskiego kwiaty przed pomnikiem 
T. Kościuszki złożyli, od lewej: starosta Romuald Garczewski, 

członek Zarządu Powiatu Wacław Słodkowski, przewodniczący 
Rady Damian Sierant i członek Zarządu Powiatu Janusz Bąk.

W liturgii mszy świętej udział wziął Chór UMSC z Lublina, trzeci z prawej strony w pierwszym rzędzie dyr. zespołu Stanisław Leszczyński.

Kościuszki, a przedstawiciele władz powiatu oraz mia-
sta i gminy Staszów, także dodatkowo przed tablicą 
marszałka Józefa Piłsudskiego, którą w sierpniu 2006 
roku wmurowano w południową ścianę staszowskiego 
Ratusza - w hołdzie ,,wskrzesicielowi i budowniczemu 
Państwa Polskiego, pierwszemu Honorowemu Obywa-
telowi Miasta Staszowa”. Po oddaniu salw honorowych 
przez artylerię Chorągwi Rycerstwa Ziemi Staszowskiej, 
uczestnicy uroczystości wraz z licznymi pocztami sztan-
darowymi, przy dźwiękach Orkiestry Dętej ,,Siarkopolu” 
przeszli do kościoła p.w. Ducha Świętego. Mszę świętą w 
intencji Ojczyzny odprawił ks. kan. Edward Zieliński w 

koncelebrze z ks. prałatem Henrykiem Kozakiewiczem, 
który wygłosił homilię oraz ks. kan. Wiesławem Kowa-
lewskim z klasztoru pokamedulskiego w Rytwianach 
i ks. kan. Pawłem Cyganem – proboszczem parafii w 
Koniemłotach. Ozdobą liturgii mszy świętej były pieśni 
patriotyczne w wykonaniu chóru Uniwersytetu Marii Cu-
rie Skłodowskiej z Lublina, pod dyrekcją jego założyciela 
i dyrygenta Stanisława Leszczyńskiego. Po zakończeniu 
mszy świętej chór zaśpiewał jeszcze kilka pieśni z różnych 
okresów dziejów Rzeczypospolitej, co dodatkowo pod-
niosło nastrój i rangę tegorocznych uroczystości niepod-
ległościowych. Tekst i foto: Jan Mazanka

Homilię wygłosił ks. prałat Henryk Kozakiewicz
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Strażackie spotkanie
W tym roku wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie 

odbyło się w dniu 3 grudnia br., w sali posiedzeń Strażnicy OSP w Połańcu.

Spotkanie otworzył prezes ZOPZOSPRP w Staszowie 
starosta Romuald Garczewski, który powitał wszystkich 
obecnych i przedstawił program obrad. Następnie głos 
zabrał burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnow-
ski, który omówił ważniejsze inwestycje jakie, w najbliż-
szym czasie planowane są na terenie gminy, które służyć 
będą poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a 
także związane z zakupami potrzebnego wyposażenia 
dla jednostek OSP, w tym również sprzętu pływającego 
niezbędnego do sprawnego prowadzenia akcji ratunko-
wych w czasie występujących tu powodzi. W nawiązaniu 
do wystąpienia burmistrza swoje spostrzeżenia i wnioski 
przedstawił komendant miejsko – gminny OSP w Połań-
cu Stanisław Walczyk przy okazji sprawozdania z prac 
Zarządu Miejsko – Gminnego za rok 2007. O współpracy 
jednostek OSP z terenu powiatu staszowskiego z Zarzą-
dem Oddziału Wojewódzkiego OSP w Kielcach i realizacji 
stawianych zadań, z uznaniem mówili: bryg. Ryszard 
Januszek – dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP w Kielcach i Mariusz Zaręba - sekretarz 
komisji rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP w Staszowie. W dalszej części obrad omówiono za-
łożenia programowo – organizacyjne kampanii walnych 

zebrań sprawozdawczych OSP na terenie powiatu, zwra-
cając uwagę na takie ustalanie kalendarza zebrań, aby 
terminy nie dublowały się, co umożliwi udział w tych 
zebraniach przedstawicielom Zarządów Oddziału Powia-
towego i Wojewódzkiego. Podkreślono również koniecz-
ność zapraszania na zebrania burmistrzów, wójtów i 
przewodniczących Rad Gmin w celu zorientowania ich w 
potrzebach poszczególnych jednostek OSP. Po rezygnacji 
druha Jana Magiera ze stanowiska sekretarza Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP w Staszowie z po-
wodu zamieszkania na stałe w Warszawie, dokonano 
wyboru na wakujące stanowisko. Jedynym kandydatem 
zgłoszonym przez prezesa Romualda Garczewskiego był 
druh Mieczysław Madej, który otrzymał 100% głosów, 
co świadczy o jego dużym autorytecie w środowisku sta-
szowskich strażaków ochotników. Pod koniec spotkania 
prezes Romuald Garczewski zwrócił się do zebranych o 
wsparcie leczenia 2 - letniego chłopczyka chorego na 
białaczkę, syna jednego z druhów z gminy Pacanów, 
zebrane środki zostały przekazane na wskazane kon-
to. Tradycyjnie druhowie strażacy w podziękowaniu za 
ochotniczą służbę otrzymali bombki choinkowe z logiem 
OSP, a dziewczęta z połanieckiego Centrum Kultur i Sztu-
ki wystąpiły z krótkim recitalem piosenek, co było miłą 
niespodzianką dla wszystkich zebranych.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Prezes Zarządu Oddziału Związku OSP RP w Staszowie, starosta 
Romuald Garczewski otwiera spotkanie.

Swoimi refleksjami ze Zjazdu Krajowego podzielił się wiceprezes 
ZOPZOSP w Staszowie Wiesław Woszczyna, w towarzystwie bryg. 

Ryszarda Januszka i przewodniczącego Rady Miejskiej Połańca 
Stanisława Lolo.

Druh Mieczysław Madej, dziękuje za wybór na funkcję sekretarza 
ZOPZOSP w Staszowie.

Druhowie strażacy podczas posiedzenia.
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Ochrona środowiska - ważny problem społeczny
„Utrzymanie czystości i porządku w gminach ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z gospodarką 

odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi”, to temat kolejnego szkolenia, jakie w dniu 11 grudzień br., odbyło 
się w sali narad Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Koszarowej 7 w Staszowie.

Zasadniczym celem spotkania było przygotowanie 
pracowników administracji samorządowej do rozwią-
zywania problemów dotyczących gospodarki odpadami 
komunalnymi, w tym: selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych u źródła (na terenie nieruchomości) oraz za-
rządzania gospodarką nieczystościami ciekłymi w sposób 
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

Szkolenie prowadził wybitny znawca problemu dr inż. 
Bolesław Maksymowicz – dyrektor ds. naukowo-badaw-
czych w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Ekologii Miast 
OBREM w Łodzi, członek Państwowej Rady Ochrony Śro-
dowiska - od 1996 roku, biegły w zakresie ocen oddziały-
wania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych w dzie-
dzinie gospodarki odpadami, wykładowca Uniwersytetu 
Łódzkiego. W pierwszej części szkolenia dr Maksymowicz 
omówił zasadnicze przepisy prawne i najważniejsze doku-
menty dotyczące tematu spotkania, w tym opracowanie 
pt. „Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014” oraz 
,,Krajowy planu gospodarki odpadami 2010” ze wskaza-
niem istotnych dla tego tematy dokumentów lokalnych. 
Po przerwie, zostały omówione zasady gospodarowania 

Od lewej:  dr inż. Bolesław Maksymowicz, Tomasz Żukiewicz – prezes 
,,EKOPOL – Ż” Sp. z o.o., wicestarosta Andrzej Kruzel 

 i przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant.
Uczestnicy szkolenia, z lewej Krystyna Cierlikowska ze 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wykłady prowadził dr inż. Bolesław Maksymowicz.

Od lewej: Jacek Tarnowski - burmistrz Połańca, kierownik Leszek 
Wołowiec z ,,Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki”, 

wicestarosta  Andrzej Kruzel  i prezes Tomasz Żukiewicz.

odpadami komunalnymi w tym:
- problemy związane z koniecznością wprowadzenia 

zmian w zbiórce selektywnej odpadów prowadzonej 
na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem 
odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wiel-
kogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów opakowaniowych, ogniw 
galwanicznych (baterii) i akumulatorów, zużytych olejów 

smarowych, lamp samowyładowczych i opon,
-  przykłady działań umożliwiających zmniejszenie wpły-

wu podwyższonych opłat za składowanie odpadów 
komunalnych na wzrost górnych stawek opłat uchwala-
nych przez radę gminy. 
Odrębny temat wykładu dotyczył zasad racjonalnej 

gospodarką nieczystościami ciekłymi w gminie, w tym: 
standardów organizacyjnych dla tej gospodarki oraz stan-
dardów technicznych dla urządzeń i instalacji tj. pojazdów 
asenizacyjnych, zbiorników bezodpływowych i stacji zlew-
nych. 

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały po-
mocnicze przygotowane przez Starostwo Powiatowe w 
Staszowie, które wspólnie z ,,EKOPOL – Ż” Sp. z o.o. było 
organizatorem spotkania.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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decyzji zbrodniczego reżimu. Mocą mojej decyzji, w ra-
mach obowiązków przewidzianych przez Konstytucję, 
mocą decyzji Ministra Obrony Narodowej wszyscy ofice-
rowie i funkcjonariusze zamordowani w Katyniu zostaną 
awansowani o jeden stopień. Można powiedzieć, że dzi-
siaj, po przeszło 67 latach ten akt nie ma już znaczenia, 
ale myślę, że to pomyłka. Ten akt to akt pamięci  w sto-
sunku do naszych bohaterów, w stosunku do ich rodzin i 
przede wszystkim w stosunku do całego naszego narodu. 
…Zgodnie z decyzją, którą podejmuję w myśl przepisów 
Konstytucji i ustaw postanowiłem podnieść: do stopnia 
generała broni: gen. dyw. Stanisława Hallera, gen. 
dyw. Henryka Odrowąża-Minkiewicza oraz gen. dyw. 
Leonarda Skierskiego”. 

Leonard Skierski 
urodził się w 1866 
roku w Stopnicy, był 
synem Henryka Skier-
skiego i Henryki z Ha-
smanów. Do 1917 roku
służył w armii carskiej, 
w której doszedł do 
stopnia generała, na-
stępnie w oddziałach 
polskich w Rosji , a od
maja 1919 w Wojsku 
Polskim. W wolnej Pol-
sce dowodził: 7. Dywi-
zją Piechoty (1919 r.), 
1. Dywizją Strzelców
Polskich Armii Hallera 
1919 r.), 13. Dywizją 

Piechoty i 4. Dywizją 
Piechoty a w czasie 

wojny polsko bolszewic-
kiej 4. Armią liczącą 52 

tys. żołnierzy. W latach 1921 – 1931 był inspektorem ar-
mii. W grudniu 1931 roku  przeniesiony w stan spoczyn-
ku. Po agresji sowieckiej 17 września 1939 r. aresztowany 
przez NKWD, więzień obozu w Starobielsku, wiosną 1940 
rok zamordowany w siedzibie NKWD w Charkowie.. 

Pamiętamy o Katyniu
W piątek 9. listopada br., o godz. 1700 

na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 
z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego, rozpoczęły się  uroczystości „Katyń Pa-
miętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”. 

W sobotę 10 listopada br., o godz. 1700, 
kiedy na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie kończono 
odczytywanie nazwisk pomordowanych oficerów z obo-
zów w: Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, w kościele 
pod wezwaniem św. Augustyna w Kurozwękach, ks. kan. 
Jerzy Beksiński rozpoczął czytanie nazwisk obywateli 
Ziemi Staszowskiej pomordowanych na wschodzie. Tu 
również odbyła się stosowna uroczystość zorganizowana 
przez członków ,,Stowarzyszenia Przyjaciół Kurozwęk”, 
podczas której przypomniano także poległych w walkach 
i pomordowanych przez hitlerowców w latach II wojny 
światowej oraz ofiary NKWD po sierpniu 1944 roku, po 
zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną. Mszę świę-
tą uświetnił program słowno – muzyczny w wykonaniu 
dzieci z tutejszej Szkoły Podstawowej, na zakończenie 

W ciągu dwóch dni zostały odczytane nazwiska ofiar 
Zbrodni Katyńskiej, awansowanych na wyższe stopnie 
wojskowe i służbowe. Rozpoczynając uroczystości prezy-
dent Lech Kaczyński powiedział między innymi: ,,Za dwa 
dni, 11 listopada Polska będzie obchodzić 89. rocznicę 
odzyskania niepodległości. To dzień naszego triumfu, 
to dzień naszej radości. Ale dzisiaj, dwa dni przed tym 
wielkim świętem chciałbym, żebyśmy się skupili na tych, 
których pamięć przez dziesiątki lat była tu, na tej ziemi 
zakazaną, nad ofiarami ludobójstwa w Katyniu, Miedno-
je, Charkowie i jak przed chwilą powiedziano w wielu 
innych miejscach, na wielu tysiącach polskich oficerów, 
funkcjonariuszy policji, straży więziennej i urzędników 
państwowych, którzy zostali wtedy zamordowani z mocy 

Prezydent RP Lech Kaczyński na placu Józefa Piłsudzskiego 
w czasie uroczystości katyńskich w dniu 9 listopada 2007 roku

gen. Leonard Skierski

którego z zapalonych zniczy ustawiono przed ołtarzem 
krzyż znacznych rozmiarów. Po zakończeniu mszy świę-
tej, jej uczestnicy przeszli na pobliski cmentarz, gdzie 
na partyzanckich mogiłach i grobach pomordowanych 
w pacyfikacjach, także zapalono znicze. Ostatnia część 
uroczystości miała miejsce w sali balowej kurozwęckiego 
pałacu, gdzie wszystkich obecnych powitał wicestarosta 
Andrzej Kruzel, który również wygłosił prelekcję, której 
tematem były losy osób pomordowanych oraz prześla-
dowanych w latach II wojny światowej, w tym także 
jego ojca Jana - więźnia sowieckich łagrów przez okres 
długich 11 lat. Spotkanie zakończono oddaniem salw 
armatnich i wspólną kolacją, na którą zaprosił ks. kan. 
Jerzy Beksiński.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Arch., KAI i Wiesław Kuca
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Tablica ,,Katyńska” w kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w 
Solcu Starym, w gminie Szydłów. Tablicę w roku 1998 ufundował  
wójt gminy Tuczępy Leopold Łabędzki. Jest to jedyna, jak to tej 

pory, tablica „Katyńska” na terenie Ziemi Staszowskiej.

Uczestnicy spotkania na sali balowej kurozwęckiego pałacu, 
wśród nich: kombatanci, rodziny ofiar represjonowanych, 

duchowieństwo i członkowie Stowarzyszenia.

Rodzinna prelekcja, wicestarosta Andrzej Kruzel 
z synem Tomaszem.

Ofiary zbrodni z lat II wojny światowej przypomniał wójt gminy 
Tuczępy Leopold Łabęcki.

W kurozwęckim kościele, uczniowie 
z miejscowej Szkoły Podstawowej.

Przemawia wicestarosta staszowski Andrzej Kruzel. Po prawej 
stronie w środku ks. kan. Jerzy Beksiński.
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W mokrzańskim lesie była gajówka zwaną „Grzybow-
ską”, pamiętająca Legiony Józefa Piłsudskiego. Obec-
nie, od 20 maja 2007 roku, stoi tam kapliczka – pomnik 
Matki Bożej Akowskiej, z tablicą na której umieszczono 
kilka nazwisk, między innymi gajowego Józefa Jedyna-
ka, mieszkającego tam w czasie wojny wraz z rodziną. 
W latach 1940 – 1944 kwaterowała tam także Komenda 
AK Podobwodu Szydłów z komendantem kpt. Piotrem 
Kabatą. W roku 1939 w pierwszych dniach września, w 
rejon ten przebił się 2 Pułk Strzelców Podhalańskich z 
Sanoka. Sztab Pułku zakwaterował w gajówce. Pułk ten 
został okrążony przez oddziały niemieckie i zmuszony do 
kapitulacji. Obyło się bez rozlewu krwi, podjęcie walki z 
Niemcami groziło masakrą żołnierzy. Po kapitulacji, ofi-
cerów i podoficerów wzięto do niewoli a żołnierzy roz-
puszczono do domów. Niemieckie dowództwo przejęło 
od Pułku broń i wyposażenie. Korzystając z zamieszania, 
jakie powstało przy zdawaniu broni, gajowy Józef Jedy-
nak „zarekwirował” kilka sztuk broni i ukrył ją w ulach z 
pszczołami. Za zgodą szefa sztabu Pułku, gajowy schował 
też sztandar, który jednostka miała ze sobą. Gdy oddziały 
niemieckie ruszyły w stronę Staszowa, gajowy sztandar 
ten zabezpieczył przed zniszczeniem i przechowywał 
do roku 1941, broń natomiast przekazał partyzantom 
AK. Wiosną 1941 roku, sztandar został wywieziony z 
gajówki do Sichowa do rodziny Pikulów a od roku 1943 
sztandar ukrywała rodzina Witków w Wilkowej. Zmiana 
miejsca przechowywania sztandaru była konieczna ze 
względu na liczne rewizje niemieckie. W sierpniu 1944 
roku, sztandar wraca na gajówkę pod opieką gajowego. 
W latach 1950 – 1956, polski reżim stalinowski namawia 
gajowego, aby został członkiem partii – ten wielokrotnie 
odmawia. W odwecie za to w roku 1957, zostaje brutal-
nie eksmitowany z gajówki. Samochodem wojskowym z 
rodziną i dobytkiem zostaje wywieziony do Staszowa. Tu 
na ulicy Oględowskiej cały jego dobytek ląduje w rowie 
obok zabudowań państwa Strojnych. Ma sobie szukać 
mieszkania na własną rękę. Jednakże rodzina Strojnych 
przyjmuje go wraz z rodziną do swego domu, gdzie 
razem mieszkają do roku 1960. W tym właśnie roku 
przenosi się do swojego domu, który pobudował przy 
ul. Oględowskiej 19. Nieufny władzom PRL, bojąc się re-
presji przechowuje sztandar nadal. Dopiero w roku 1963 
powiadamia wojewódzkie władze wojskowe w Kielcach 
o sztandarze. Do jego domu przybywa gen. Mieczysław 
Moczar ze swoją świtą, Józef Jedynak znosi ze strychu 
sztandar 2 Pułku Strzelców Podhalańskich, pada komen-

Historia pewnego sztandaru

Odznaka pułkowa 

zatwierdzona Rozk. MSWojsk. 

nr 32 z 16 października 1929, 

o wymiarach 37x37 mm w 

kształcie krzyża greckiego o 

łamanych ramionach (swastyka) 

z granatową obwódką z okrągłą 

tarczą emaliowaną na biało.

Od redakcji:
2. Pułk Strzelców Podhalańskich z Sanoka, obok 5. Puł-

ku Strzelców Podhalańskich z Przemyśla, 6. Pułku Strzel-
ców Podhalańskich z Sambora, 22. Pułku Artylerii Lekkiej 
i 22. Dywizjonu Artylerii Ciężkiej z Przemyśla wchodził w 
skład głównych sił 22. Dywizji Piechoty Górskiej, którą we 
wrześniu 1939 roku dowodził płk. dypl. Leopold Engel 
-Ragis. Po ciężkich bojach we wsi Bronina pod Buskiem, 
następnie w okolicach Stopnicy, w dniu 9 września, 22. 
DPG dotarła w okolice Rytwian z zamiarem wykonania 

da baczność, zostają oddane honory wojskowe. Generał 
ogląda sztandar, jest nim zachwycony, jak też postawą 
gajowego. Następnie sztandar zostaje przewieziony do 
Sztabu Generalnego WP w Warszawie. Tam, bez oficjal-
nych uroczystości, jako skromny człowiek, bez rozgłosu, 
w obecności przedstawicieli Wojska Polskiego i władz 
PZPR Warszawy, Józef Jedynak po 24 latach przekazał 
sztandar do Muzeum Wojska Polskiego. Po trzech latach 
wraz z zięciem Zygmuntem Sojką jedzie do Warszawy, 
odwiedza „swój” sztandar, zadowolony z odwiedzin wra-
ca szczęśliwy do Staszowa. Była to wizyta pożegnalna ze 
sztandarem, po powrocie często choruje. Zmarł 30 lat 
temu w wieku 77 lat, pochowany jest na cmentarzu w 
Staszowie w pobliżu Pomnika Poległych za Ojczyznę.

Tekst. Wiesław Kuca
Foto ze zbiorów rodziny Majków z Ponika  

Gajowy Józef Jedynak ze sztandarem 
2 Pułku Strzelców Podhalańskich
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ppłk. dypl. Stefan Szlaszewski – dowódca 
2. Pułku Strzelców Podhalańskich 

z Sanoka, z pewnością pożegnał się ze 
sztandarem w lesie mokrzańskim, oddając 

go gajowemu Józefowi Jedynakowi.
Defilada w dniu święta pułkowego – Sanok 1936 rok. 

Na trybunie honorowej swastyka symbolizujące odznakę pułkową. 

natarcia pozorującego na Staszów. 
W dniu 10 września, Dywizja została 
rozbita przez 5. Dywizję Pancerną 
Niemiecką. Dowódca 22. DPG płk 
Leopold Engel – Ragis strzałem sa-
mobójczym zranił się w głowę i od 
tego momentu nie brał udziału w do-
wodzeniu. 6 Pułku Strzelców Podha-

lańskich, po ciężkich walkach zdołał 
przedrzeć się przez linię okrążenia i 
przeprawić przez Wisłę na wysokości 
Baranowa Sandomierskiego. 2 Pułk 
Strzelców Podhalańskich przebił się 
w kierunku zachodnim do lasu mo-
krzańskiego, zabierając po drodze 
także wielu żołnierzy z przemyskiego 

5. PSP. Od roku 1938 do zakończenia 
kampanii we wrześniu 1939 roku 
2. Pułkiem Strzelców Podhalańskich 
bardzo dobrze dowodził ppłk. dypl. 
Stefan Szlaszewski. Opisany sztan-
dar został wręczony Pułkowi w dniu 
15 lipca 1923 roku, osobiście przez 
gen. Lucjana Żeligowskiego. 

Jan Mazanka

Miniony rok, także należy zaliczyć do bardzo udanych w 10 – letniej historii Szydłowskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego. Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania, mimo czasem niesprzyjającej pogody, jak cho-
ciażby podczas obozu na Wybrzeżu, w pierwszej połowie lipca br. nawiązano ścisły kontakt z Zespołem Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju, gdzie także powstała drużyna strzelecka, którą kieruje 

kom. Wojciech Faryś, większość tegorocznych imprez zrealizowano wspólnie. 
Podpisano również porozumienie ze staszowskim Hufcem ZHP, co wróży przyszłą współpracę. 

W czasie ostatniego w tym roku marszu Szydłów – Mokre  – Oględów – Staszów. Strzelcy 
z Szydłowa i z Buska – Zdroju , grochówkę nalewa komendant Marian Lesiak.

Szydłowscy Strzelcy w 2007 roku

Bogaty kalendarz imprez, w tym 
m.in.: 7 marszów szlakami bitew, 
obóz strzelecki na Wybrzeżu i udział 
w manifestacjach partiotycznych, nie 
byłby możliwy do realizacji, gdyby 
nie pomoc „ludzi i instytucji dobrej 
woli”. Zaliczmy do nich przede 
wszystkim: Starostwo Powiatowe 
w Staszowie, Urząd Gminy w Szy-
dłowie, MiZ  Sp.z o.o. w Szydłowie, 
,,Ekoplon” S.A. w Grabkach Du-
żych oraz płk. Andrzeja Martosia 
– dyrektora Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego w Świętokrzyskim 
Urzędzie Wojewódzkim, od które-
go otrzymujemy nieocenioną pomoc 
logistyczną. Serdecznie dziękujemy! 
Z najlepszymi Życzeniami Świą-
tecznymi i Noworocznymi.

Szydłowscy Strzelcy
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 Mówca w obszerny sposób opisał 
dzieje pułku – regimentu pieszego 
w Polsce przedrozbiorowej, między 
innymi za czasów panowania 
Władyslawa IV Wazy, Augusta 
II, Stanisława Leszczyńskiego, 
w latach Sejmu Czteroletniego, 
Powstania Kościuszkowskiego czy 
kampanii u boku księcia Józefa 
Poniatowskiego i Jana Henryka 
Dąbrowskiego. Niemniej zasadnicza 
część prelekcji, dotyczyła historii 
pułku z lat międzywojennych i jego 
pobytu w Pińczowie a później od 
1931 roku w miejscu ostatniego 
postoju tj. w Sandomierzu a w 
przypadku 1 batalionu w Staszowie 
przy ul. Koszarowej. Mówca dużo 
uwagi poświecił na przybliżenie 
słuchaczom sylwetek kolejnych 
dowódców pułku, kadry oficerskiej i 

Płk Jerzy Więckowski.

Prelegentowi pogratulował 
wicestarosta staszowski Andrzej Kruzel. 

Pułkownika Jerzego Więckowskiego (z lewej) zaprosili: Henryk Albera - prezes 
Staszowskiego Towarzystawa Kulturalnego (z prawej) i wiceprezes Lucjan Zaczkowski.

Jedno z ostatnich zdjęć wykonane w Sandomierzu w 1939 roku, w środku dowódca 
pułku płk Ludwik Czyżewski.

Na początek o 2 Pułku Piechoty Legionów
 Wykładem płk. Jerzego Więckowskiego z Krakowa, na temat historii i udziału w wojnie obronnej 1939 roku 

2 Pułku Piechoty Legionów, zainaugurowano w dniu 25 października 2007 roku 
tegoroczną działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Staszowie.

mobilizacyjnym Pułku, który w dniu 
6 września 1939 roku wyruszył z 
archiwum pułkowym i sztandarem 
do Tarnopola, dostał się do niewoli 
sowieckiej i został zamordowany 
w Katyniu. Najprawdopodobniej 
sztandar pułku zaszył w swoim 
płaszczu wojskowym, według innej 
wersji spalił wraz z dokumentami 
pułku. Wykład płk. Jerzego 
Więckowskiego, staszowianina z 
pochodzenia, został bardzo ciepło 
przyjęty przez słuchaczy - koleżanki i 
kolegów, jak również dał nadzieję na 
kolejne, tak interesujące spotkania 
w czasie nadchodzących długich 
zimowych wieczorów.

Tekst i foto: Jan Mazanka

podoficerskiej, świetnie wyszkolonej 
i zdyscyplinowanej, co dobitnie 
uwidoczniło się w czasie ciężkich 
walk z Niemcami we wrześniu 
1939 roku. Pułkownik Więckowski 
dokładnie omówił szlak bojowy 
pułku, od Gór Borowskich do 
Twierdzy Modlin, podkreślając 
znakomite nim dowodzenie przez 
płk. Ludwika Czyżewskiego i oficerów 
mu podległych. Przypomniał także 
synów Ziemi Staszowskiej, którzy 
polegli w walkach wrześniowych, na 
czele z: kpt. Wojciechem Dorantem, 
por. Wojciechem Kalenkiewiczem, 
por. Bolesławem Matusiakiem, 
por. Kazimierzem Najnertem, 
por. rez. Arturem Radziwiłłem czy 
kpt. Karolem Szopą – oficerem 
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Kolejny numer Staszowskich Zeszytów
Ochrona środowiska była motywem przewodnim trzech pierwszych artykułów, piątego numeru 

Staszowskich Zeszytów Popularno – Naukowych, którego promocja obyła się w dniu 23 listopada br., 
w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie. 

W pierwszym artykule Grzegorz Skubera przybliżył 
czytelnikom tematykę programu ,,Natura 2000”, opi-
sując jego znaczenie dla zachowania zagrożonych lub 
bardzo rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk 
przyrody. W drugim, Grażyna Kwiecień podzieliła się 
wiadomościami dot. realizacji projektu ,,Aktywnej edu-
kacji ekologicznej w Zespole Placówek Oświatowych nr 
1 w Staszowie” podkreślając spontaniczne zaintereso-
wanie dzieci i młodzieży problemami ochrony przyrody. 
Autorka wielu programów przyrodniczych realizowanych 

Spotkanie prowadzili: dyr. Anna Karasińska i wiceprezes Zarządu 
,,Prospero” Tomasz Bielecki, z prawej Grażyna Kwiecień.

wspólnie z uczniami, opowiada również o współpracy z 
Kołem Łowieckim ,,Bór” w Rytwianach i Nadleśnictwem 
Staszów, co pomogło w profesjonalnym potraktowaniu 
problemów jakimi się zajmowano, między innymi: przy 
zbieraniu kasztanów i żołędzi dla podkarmiania zwierząt 
w okresie zimy, budowy paśników i karmników, nasadzeń 
drzew i krzewów, czy troski o powiększenie populacji 
kuropatw - gatunku którego liczebność zastraszająco 
zmniejszyła się w ostatnich latach. W trzecim artykule le-
śnik Lech Drożdżowski opowiada o roli martwych drzew 
w lesie i najnowszych trendach w leśnictwie, odnośnie 
postępowania przy wycince drzew z gałęziami, które nie 
przedstawiają wartości handlowej. Pozostałe artykuły do-
tyczą innych dziedzin naszego życia, dwa ostatnie pełnią 
rolę mini poradników: Michała Karasińskiego o ,,Znie-
sieniu współwłasności” i Anny Bieleckiej, która radzi 
,,Jak pomagać dziecku przedszkolnemu osiągnąć sukcesy 
w szkole”. Cztery inne opracowania z dziedziny filozofii 
i historii zmuszają do refleksji, Barbara Piotrowicz su-
geruje: ,,Myśl stale o śmierci a nie będziesz się jej bał” a 
Sylwia Białek opisuje ,,Udział kobiety w uświęcającym 
zadaniu kościoła”, Paweł Włoczewski podąża drogą 
,,Od strajków sierpniowych do wolności”, natomiast naj-
młodszy autor Tomasz Tywoniuk zachęca do zgłębienia 
wiedzy ,,O polskich barwach i symbolach narodowych”. 
,,Gwoździem programu” spotkania był wykład nadleśni-
czego Adama Lubery pt. ,,Znaczenie ochrony środowi-
ska naturalnego”, w którym mówca przedstawił działa-
nia podejmowane dla pełnej realizacji tego ambitnego 
zadania na terenie lasów państwowych będących pod 

zarządem Nadleśnictwa Staszów. Prelekcja została zilu-
strowana zdjęciami, a także wzbogacona filmem o tema-
tyce przyrodniczej. Na koniec spotkania uczniowie PSP nr 
1 w Staszowie zaprezentowali gościom program słowno 
– muzyczny pt. ,,W ogrodzie radości”, którego tematyka 
również nawiązywała do motywu przewodniego spotka-
nia, czyli do piękna przyrody i troski o jej zachowanie w 
jak najlepszym stanie.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Starosta Romuald Garczewski pogratulował autorom artykułów, 
od lewej: Anna Bielecka, Lech Drożdżowski i Grażyna Kwiecień.

Nadleśniczy Adam Lubera wygłasza wykładu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w ,,W ogrodzie radości”.
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Sprawiedliwym wśród Narodów Świata
Dla upamiętnienia bohaterskich czynów 23 obywateli ratujących staszowskich Żydów w latach II wojny 

światowej, w dniu 8 listopada 2007 roku, w 65. rocznicę zagłady społeczności żydowskiej Staszowa, 
odsłonięto pamiątkową tablicę.

Z inicjatywą uhonoro-
wania Polaków niosących 
pomoc Żydom, kilka lat 
temu wystąpił Jack Gold-
farb z USA, którego rodzi-
na przeżyła lata okupacji 
hitlerowskiej w Staszowie 
dzięki schronieniu, jakie-
go udzieliła jej rodzina 
Marii Szczecińskiej. Po-
mysł ten przekazał do 
Staszowskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego Leszek 
Tyboń z Polskiej Rady 
Chrześcijan i Żydów War-
szawie. Zarząd STK rozpa-
trując propozycję Jack’a 
Goldfarba podjął decyzję o 
rozszerzeniu tej inicjatywy 

o uhonorowanie wszystkich ,,sprawiedliwych” z terenu 
ziemi staszowskiej. Uchwałą Rady Miejskiej Staszowa w 
dniu 28 lutego 2007 roku, powołano Społeczny Komi-
tet Budowy Tablicy, w skład którego weszły następujące 
osoby: prezes STK Henryk Albera, wiceprezes STK Lucjan 
Zaczkowski, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie 
Damian Sierant, wicestarosta staszowski Andrzej Kru-
zel, sekretarz miasta Staszowa Kazimierz Sztaba oraz 
pozostali członkowie Zarządu STK: Wiesław Kot, Anna 
Dudajek i Edyta Utnik. Do współpracy z komitetem 
zaproszono również: Leszka Tybonia, Dariusza Kubal-
skiego i Andrzeja Wawrylaka. Znaleziono fundatorów 
tablicy, którymi zostali: Jerome Levit z Chapel Hill - USA, 
Lawrence Levit z Bethesda -USA, Jack Goldfarb z New 
York - USA, Jack Aizenberg z Manchester City -  Wielka 
Brytania oraz ks. prof. Michał Czajkowski z Wrocławia, 
ks. Wojciech Lemański z Jasienicy i Leszek Tyboń z War-
szawy. Nawiązano kontakt z Instytutem ,,Yad Vashem” 
w Jerozolimie, skąd otrzymano wykaz osób, które do 
roku 1999 zostały uhonorowane tytułem ,,Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata”, byli to: Andrzej Dajtrow-
ski, Anna Dajtrowska, Leokadia Dajtrowska, Maria 
Dajtrowska, Władysław Dobrowolski, Stanisław Do-
browolski, Zofia Dobrowolska, Franciszek Korczak, 
Stanisława Korczak, Czesław Kubik, Bronisław Rze-
pecki, Maria Szczecińska, Jerzy Szczeciński, Stanisław 
Szumielewicz i Wiktoria Szumielewicz. Do grona w/w 
osób na podstawie dyplomów honorowych od Rady d/s 
Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata przy Instytucie 
Pamięci Narodowej ,,Yad Vashem”, wręczonych za rato-
wanie Żydów zliczono jeszcze: Janinę Dyl, Michała Dyla, 
Marię Harę, Marię Gaweł, Szczepana Gawła, Jana 
Rogalę, Reginę Szlęzak – Gawlak i Antoniego Tutaka. 
Ceremonię odsłonięcia tablicy, którą umieszczono na 
ścianie budynku Starostwa Powiatowego w Staszowie, w 
miejscu przedwojennej synagogi, zaplanowano na dzień 
8 listopada dla uczczenia ,,czarnej niedzieli”, kiedy to w 

Tablica jaką odsłonięto 
w Staszowie w dniu 8 listopada 

2007 roku, w 65. rocznicę zagłady 
społeczności żydowskiej tego 

miasta. 

Staszowscy Żydzi w latach trzydziestych ubiegłego wieku.

Grono żydowskich przyjaciół – Staszów międzywojenny.

Staszowski Rynek w 1941 roku.

ten właśnie dzień w 1942 roku, dokonano ostatecznego 
wysiedlenia 5 tysięcy staszowskich Żydów do obozów 
koncentracyjnych w Treblince i Bełżcu. Odsłonięcie tabli-
cy poprzedziło sympozjum poświęcone tamtym wyda-
rzeniom, w którym oprócz rodzin osób udzielających po-
mocy, uczestniczyli między innymi: posłowie na Sejm RP: 
Maria Zuba, Krzysztof Lipiec i Konstanty Miodowicz, a 
także Małgorzata Janiszewska – Bujała – dyr. Wydziału 
Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódz-
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kiego, wicestarosta staszowski Andrzej Kruzel, burmistrz 
miasta i gminy Staszów Andrzej Iskra oraz przedstawi-
ciele Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, na czele z Lesz-
kiem Tyboniem i księdzem Wojciechem Lemańskim, a 
także Weronika Litwin z Fundacji Ochrony Dziedzictwa 
Żydowskiego. Oprócz wystąpień posłów: Krzysztofa 
Lipca i Konstantego Miodowicza wygłoszono jeszcze 3 
referaty na temat: ,,Historii staszowskich Żydów” - przed-
stawił Dariusz Kubalski, o Instytucie ,,Yad Vashem” w 
kontekście ,,Sprawiedliwych…” - mówił Marek Macią-
gowski a najbliższe plany działalności Fundacji Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego przybliżyła Weronika Litwin. 

Symbolem bohaterstwa i poświęcenia jest osoba Marii 
Szczecińskiej. Po śmierci męża wraz z czterema córkami i synem, 

w budynku stacji kolejowej, w bezpośrednim sąsiedztwie 
z żandarmerią niemiecką, 

potrafiła dać schronienie i uratować 16 Żydów. 

Córki Marii Szczecińskiej były bezpośrednio zaangażowane 
w niesieniu pomocy Żydom, nie wszystkie wytrzymały ciągłego 
zagrożenia i życia w stresie, jedna z nich zmarła a druga uległa 

nieuleczalnej chorobie. 

FOUNDERS
THE PLAQUE HONORING THE 

,,RIGHTEOUS PERSONS OF THE 
STASZOW AREA”

FUNDATORZY
TABLICY PAMIĘCI

,,SPRAWIEDLIWYCH Z ZIEMI 

STASZOWSKIEJ”

Jerome Levit  of  Chapel Hill, North Carolina
Lawrence Levit  of  Bethesda, Maryland

Jack Goldfarb  of  New York, NY
Jack Aizenberg  of  Manchester, UK

Fr. Michał Czajkowski  of  Wrocław, Poland 
Fr. Wojciech Lemański  of  Jasienica, Poland 

Leszek Tyboń  of  Warszawa, Poland

Staszów, 8.XI.2007

Sprawiedliwym wśród narodów
Nagła przemiana – dotarła do sumień

Czas robi swoje w nieprzekupnym cudzie
Oblicze PRAWDY – zmieniać się nie umie 
choć dosyć często zbyt późno się budzi  

Niebo i Piekło – jakże blisko siebie 
Kłamstwo i Prawda – walczą od prawieków
Gdzie Zło i Dobro – ma granice – nie wiem 

Wiem, że to wszystko – znajdziemy w człowieku 
Wróg i Przyjaciel – czekają na swoje 
sercem z kamienia i sercem ze złota

Gdy jeden rani – drugi blizny goi 
Czasem DOBREGO – szaleństwo omota 

I często w ZŁYM się nie doszuka złości 
dar wolnej woli – gdy różnie z rozumem

Nie filozofuj (czy jeszcze nie dość Ci)
że KTOŚ zamilknął – bo obudził DUMĘ

Gdy przyszło uznać – rozdwojenie sceny 
umarły adres KTO zmazał w notesie 
Czy krew błękitna czy specjalne geny 

ile radości – milczenie przyniesie 

Polskie Przeglądy i Nowe Dzienniki 
dlaczego schodzą ze Słonecznej Drogi 

Czy KTOŚ  ZNAJOMY – okazał się NIKIM
niby przyjaciel został niby wrogiem

Już niby ludzie – pokazali swoje 
jak w życiu ludzkim – ciągle rozum znaczy 

Gdy rozum umrze – nicość się wyroi 
i nie zostawi NIC – oprócz rozpaczy 

Na cud czekają – kopiąc CUDOTWÓRCĘ
lub krzyczą głośno, że TAKIEGO NIE MA 
Cuda codzienne – traktują wybiórczo

kreślą z przeszłości – powielany schemat

Nie wszystko może – Księga Sprawiedliwych
Narody Świata – to olbrzymia scena 

Strach i wrażliwość w różnych czasach pływa 
przemianą sumień – Komu ten poemat 

Wiesław Kot 
cd. na str. 24
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Na ręce starosty Romualda Garczewskiego okoliczno-
ściowe pismo przesłał wicewojewoda świętokrzyski Lech 
Janiszewski, w którym czytamy m.in.:”W 65. rocznicę 
likwidacji staszowskiego getta oddajemy hołd ofiarom 
holocaustu. Dziękuję wszystkim, którzy biorą udział w 
dzisiejszej uroczystości. To dowód szacunku dla naszych 
„starszych braci w wierze”. Nie cofniemy czasu, ale mo-
żemy kształować przyszłość. Oprzyjmy ją na wzajemnym 
zrozumieniu, poszanowaniu wartości i godności człowie-
ka.”  Sympozjum zakończono występem młodzieży LO w 
Staszowie, która zaprezentowała fragment inscenizacji 
pt. ,,Dybuk” Ernesta Bryla, nawiązującej w swej treści 
do tragicznych losów społeczności żydowskiej w latach 
II wojny światowej. Po odsłonięciu tablicy i dokonania 
wpisów do księgi pamiątkowej uczestnicy uroczystości 
udali się na Cmentarz Żydowski przy ul. Kościuszki, gdzie 
odmówiono modlitwę za pomordowanych a przed po-
mnikiem ofiar holokaustu złożono wiązanki kwiatów i 
zapalono znicze w asyście harcerzy z Zespołu Szkół nr.1.

Tekst i foto: Jan Mazanka
Foto archiwalne ze zbiorów ,,Yad Vashem” - za zgodą Instytutu.

Sympozjum otwiera wiceprezes Zarządu STK Lucjan Zaczkowski.

Przemawia poseł Krzysztof Lipiec, od lewej: goście z Polskiej Rady 
Chrześcijan i Żydów w Warszawie - Leszek Tyboń i ksiądz Wojciech 

Lemański oraz Weronika Litwin (w środku) - reprezentująca 
Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Przemawia poseł Konstanty Miodowicz.

List od wicewojewody świętokrzyskiego Lecha Janiszewskiego 
odczytała Joanna Janiszewska – Bujała – dyrektor Wydziału 

Polityki Społecznej ŚUW.

Tablicę odsłonili: posłowie RP, przedstawiciele jej fundatorów, 
władz powiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Staszów.

Kwiaty przed pomnikiem ofiar holokaustu złożyli: poseł Maria 
Zuba, wicestarosta Andrzej Kruzel i poseł Konstanty Miodowicz.

Na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Kościuszki, ks. Wojciech 
Lemański odmówił modlitwę za zmarłych i pomordowanych.
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Po co prasa regionalna?
Na tak postawione pytanie, szukano odpowiedzi podczas II Forum Świętokrzyskiej Prasy 

Regionalnej i Lokalnej, jakie odbyło się w sobotę 17 listopada br., w kieleckim Klubie Civitas 
Christiana przy ul. Równej 18.

Organizatorem forum było Świętokrzyskie Towarzy-
stwo Regionalne z jej prezesem dr. Maciejem Andrzejem 
Zarębskim, którzy powitał uczestników, a także prowa-
dził  spotkanie, z udziałem redaktorów i wydawców pism 
samorządowych z terenu województwa świętokrzyskie-
go, a także przedstawicieli władz samorządowych na cze-
le z dyr. Zbigniewem Banaśkiewiczem reprezentującym 
Adama Jarubasa - marszałka województwa świętokrzy-
skiego.

 Dyskusję nad aktualnym stanem wydawnictw regio-
nalnych w województwie świętokrzyskim poprzedziły 
dwie prelekcje. Pierwsze wystąpienie Zofii Kaczor – Ję-
drzyckiej – redaktor naczelnej kwartalnika Towarzystwa 
Uniwersytetów Ludowych, dotyczyło współczesnych za-
chowań młodzieży, głównie ze środowisk wiejskich i jej 
stosunku do inicjatyw społecznych, organizacji imprez 
patriotycznych i obrzędowych. Autorka referatu podzie-
liła się swoimi refleksjami w nawiązaniu do aktualnie 
prowadzonej działalności organizacji polonijnych na 
rzecz krzewienie wartości narodowych wśród najnowszej 
polskiej emigracji. Przejawem wzrostu zainteresowania 

Spotkanie otworzył i prowadził dr. Maciej Zarębski - prezes 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego.

Na temat zachowań współczesnej młodzieży i nowych tendencji 
w działalności polonii brytyjskiej mówiła red. Zofia Kaczor 

– Jędrzycka.

Podczas forum marszałka województwa świętokrzyskiego Adama 
Jarubasa, reprezentował dyr. Zbigniew Banaśkiewicz.

losem własnego kraju wśród naszych rodaków, była 
między innymi wysoka frekwencja podczas ostatnich wy-
borów parlamentarnych, mimo szeregu niedogodności 
wynikających ze słabej organizacji przebiegu głosowania. 
Z kolei prof. Andrzej Tyszka podzielił się swoimi prze-
myśleniami na temat przebiegu procesów globalizacji 
w różnych sferach naszego życia w odniesieniu do po-

jawiających się coraz częściej dążeń separatystycznych 
niektórych grup etnicznych lub prowincji, jak np.: kraju 
Basków, Katalonii, Alzacji i Lotaryngii, a także niektórych 
środowisk Dolnego czy Górnego Śląska. Podczas dyskusji, 
nikt nie kwestionował potrzeby funkcjonowania redak-
cji gazet regionalnych i samorządowych, które opisując 
fakty gospodarcze i kulturalne mające miejsce na terenie 
,,małych ojczyzn”, wypełniają tym samym lukę, jaka po-
wstaje w wyniku coraz częstszych rezygnacji z tego typu 
publikacji przez dzienniki o zasięgu wojewódzkim. Dzięki 
temu ma miejsce, mniej lub bardziej, dokładna archiwi-
zacja wydarzeń, a z tym w minionych dziesięcioleciach 
bywało różnie. Jak wiadomo, brakuje obecnie informacji 
na temat funkcjonowania i działalności samorządów 
gminnych i powiatowych w latach sześćdziesiątych, czy 
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Popularny wtedy  
dziennik ,,Słowo Ludu”, podawał głównie wiadomości 
z obszaru działalności ówczesnych władz wojewódzkich. 
Podkreślano również znaczenie prasy regionalnej w ar-
chiwizowaniu wydarzeń, jakie miały miejsce na terenach 
świętokrzyskich wsi i miasteczek, szczególnie w latach II 
wojny światowej. Fakty te, rejestrowane na podstawie 
relacji jeszcze żyjących świadków, uczestników tamtych, 
niekiedy tragicznych wydarzeń, zostaną w ten sposób 
zachowane dla przyszłych pokoleń, które zapewne ko-
rzystać będą z archiwów prasowych redakcji pism regio-
nalnych. Tekst i foto: Jan Mazanka
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O bizonach w Kurozwękach
Podczas konferencji z udziałem hodowców z Francji, Belgii, Irlandii i Wielkiej Brytanii, jaka odbyła się 
w Kurozwękach w dniach od 9 do 11 października br., dokonano oceny efektów hodowli bizonów 

amerykańskich, od szeregu lat prowadzonej w tych krajach, a także pierwszej hodowli w Polsce, jaka od 
grudnia 2000 roku, prowadzona jest na pastwiskach miejscowego Zespołu Pałacowego.

Pierwsze bizony w liczbie 22 sztuk, przyjechały do 
Kurozwęk z Belgii w mroźny i śnieżny dzień 28 grudnia 
2000 roku, wtedy mało kto wierzył w powodzenie tego 
zaskakującego i ryzykownego a zarazem kosztownego 
pomysłu Jana Marcina Popiela. Na pierwsze efekty 
nie trzeba było jednak długo czekać, promocja hodowli 
prowadzona na antenach wszystkich stacji TV w naszym 
kraju, a także w najpoczytniejszych magazynach i czaso-
pismach, spowodowały liczny napływ do Kurozwęk tury-
stów z całej Polski, chcących obejrzeć te majestatyczne 
zwierzęta w warunkach zbliżonych do ich naturalnych 
siedlisk. 

Starosta staszowski Romuald Garczewski uhonorował Jana 
Marcina Popiela pamiątkowym pucharem i listem gratulacyjnym.

oraz Jean Francis d’ Hoffschmidt – hodowca belgijski, 
u którego zakupiono stado sprowadzone do Kurozwęk 
siedem lat temu. W konferencji, na zaproszenie starosty 
staszowskiego Romualda Garczewskiego uczestniczyły 
również 3 osoby z Winnicy na Ukrainie, zainteresowane 
rozpoczęciem hodowli na terenie obwodu winnickiego. 
W związku z dużym popytem na mięso bizonie w krajach 
Europy Zachodniej, które mimo wzrostu cen, sprowadza-
ne jest ze Stanów Zjednoczonych, pomysł ukraińskich go-

Hodowca belgijskim Jean Francis d’ Hoffschmidtem w rozmowie 
z Romualdem Garczewskim starostą staszowskim, w środku 

Kazimierz Sztaba - sekretarz miasta i gminy Staszów. 

Podczas przerwy w konferencji od lewej: Wasilij Sasjuk z Winnicy 
na Ukrainie,  starosta staszowski Romuald Garczewski, lord Colin 

Seaford – prezes Związku Hodowców Bizonów w Wielkiej Brytanii, 
Jan Marcin Popiel oraz sekretarz Kazimierz Sztaba.

Gości z Winnicy przyjął także wicestarosta staszowski 
Andrzej Kruzel - pierwszy z lewej.

Pierwszy bizon urodził się 20 maja 2002 roku a obec-
nie stado liczy już 110 sztuk. W ciągu ostatnich 4 lat 
dokonano również odstrzału około 35 sztuk osobników 
męskich, których mięso stało się atrakcją kulinarną, nie 
tylko pałacowej kuchni, ale także i najlepszych hoteli 
Warszawy i Krakowa. Podczas konferencji, hodowcy z 
zachodu z uznaniem oceniali stan kondycji zwierząt, 
warunki siedliskowe, jak również umiejętne wkompono-
wanie hodowli w ofertę turystyczno – kulinarną Zespołu 
Pałacowego Kurozwęki. Szczere gratulacje Janowi Marci-
nowi Popielowi złożyli między innymi: lord Colin Seaford 
– prezes Związku Hodowców Bizonów w Wielkiej Brytanii 

ści wydaje się jak najbardziej trafiony. Starosta Romuald 
Garczewski w czasie konferencji uhonorował dorobek 
Jana Marcina Popiela pucharem z wizerunkiem godła na-
rodowego oraz herbów: województwa świętokrzyskiego 
i powiatu staszowskiego. Podobne puchary otrzymali 
również: lord Colin Seaford i Jean Francis d’ Hoffschmidt 
za pomoc w organizacji i prowadzeniu hodowli bizonów 
w Kurozwękach. Jedną z atrakcji, jakie przygotowano 
uczestnikom obrad, oprócz obejrzenia samej hodowli, 
jak również zabytków ziemi staszowskiej, były wizyty w 
Hucie Szkła Gospodarczego w Grzybowie oraz w Spółce 
GMC w Staszowie produkującej ozdoby choinkowe. Wy-
roby obydwu spółek, a także ręczny sposób ich produkcji, 
zrobiły bardzo duże wrażenie na zwiedzających.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Kurozwęckie stado liczy obecnie 110 sztuk.

W sobotnie popołudnie 10 listopada br., kilkugodzinną wizytę w powiecie staszowskim złożył 
przewodniczący Towarzystwa ,,Ukraina – Polska – Niemcy” Siergiej Tatusiak 

ze swoim zastępcą Aleksym Gavrilovem.

Ukraińskich gości przyjął przewodniczący Rady Powiatu 
w Staszowie Damian Sierant a do spotkania doszło w 
kurozwęckim pałacu, gdzie na początku października 
miała miejsce obok opisana konferencja. Parę dni po 
tamtych obradach, w dzienniku ,,Winnickie wiadomości”, 
najpoczytniejszej gazecie obwodu Winnickiego, ukazał 
się artykuł Wasilija Sasjuka – jednego z uczestników 
październikowego zjazdu pt. 

Przed kaplicą pałacową, od lewej: Kinga Cyrkowicz, 
wiceprzewodniczący Aleksy Gavrilov, przewodniczący Siergiej 
Tatusjak, przewodniczący Damian Sierant i Agnieszka Dulna 

z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Mimo późnej pory i zimna, goście nie zrezygnowali z możliwości 
obserwacji stada bizonów z bliskiej odległości.

Ukraińcy goście ponownie na ziemi staszowskiej

Kurozwęcką hodowlę 
opisano w ,,Winnickich 
Wiadomościach”.

,,Z amerykańskich prerii tranzytem na Podole” 
zawierający streszczenie konferencji, jednocześnie 
zachęcający do zakładania na terenie Ukrainy podobnych 
hodowli bizonów, jaka prowadzona jest w Kurozwękach. 
W artykule czytamy między innymi: ,,Podczas pobytu 
w sąsiedzkiej Polsce po raz kolejny przekonałem się, 

że nie ma rzeczy niemożliwych, jeżeli człowiek jest 
oddany sprawie, rozwiązuje problemy, żyje ideą i jest 
jej poświęcony. Przykro, że obok polepsza się sytuacja 
ekonomiczna, następuje poprawa życia sąsiadów - 
Polaków, a na Ukrainie reformy idą żółwim krokiem. 
W Polsce ludzie nauczyli się wierzyć w siebie, swoje 
siły i biorą się, na pierwszy rzut oka, za fantastyczne, 
niewiarygodne projekty. Mamy się czego uczyć od nich. 
Ze strony polskiej jest zgoda co do hodowli bizonów i na 
Ukrainie, szczególnie w naszym województwie. Wydatki 
na ich utrzymanie i hodowlę nie są duże, oprócz zakupu 
stada podstawowego, ale głównie trzeba mieć chęć 
zajmowania się hodowlą. Jestem przekonany, że na 
terenie Winnickiego na pewno znajdą się gospodarze, 
którzy staną się naśladowcami Jana Marcina Popiela 
- entuzjasty swojej sprawy  ”. Wizyta przewodniczącego 
Siergieja Tatusiaka i jego zastępcy, była kontynuacją 
podjętych we wrześniu działań i miała na celu bardziej 
szczegółowe poznanie specyfiki prowadzenia hodowli, 
jak również zagadnień czysto ekonomicznych związanych 
z kosztami zakupu stada podstawowego, żywienia, 
opieki weterynaryjnej i budowy potrzebnej infrastruktury. 
Ukraińscy goście przebywali w powiecie staszowskim 
na zaproszenie starosty Romualda Garczewskiego 
a ich przyjazd zbiegł się wizytą w województwie 
świętokrzyskim, gdzie na zaproszenie marszałka Adama 
Jarubasa uczestniczyli w obchodach 89. rocznicy 
odzyskania niepodległości. Tekst i foto: Jana Mazanka
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29. rocznica wyboru kardynała 
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

W uroczystej sumie odprawionej w niedzielę 14 października br., w kościele pw. Świętego Ducha  w Staszowie, 
oprócz licznego grona wiernych, udział wzięła młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, która przedsta-
wiła montaż słowno-muzyczny opisujący historię życia i pontyfikat Jana Pawła II. W programie wykorzystano poezję 
Ojca Świętego, a także nawiązano do epizodów z Jego życia. Modlono się za rychłą beatyfikację osoby Ojca Świętego. 
Ksiądz prałat Henryk Kozakiewicz podziękował młodzieży za prezentację a szczególnie za zaangażowanie w życie reli-
gijne parafii i szkoły, o co prosił i do czego tak często zachęcał młode pokolenie Jan Paweł II, nie tylko w naszym kraju 
ale i w innych państwach na wszystkich kontynentach.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Dary dla kościoła od Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana 
Pawła II Staszowie, od lewej: Marzena Cepil, dyr. Jan Ungeheuer 

i Barbara Ciepiela. 

Kwiaty wręczają, od lewej: Izydor Grabowski – dyr. Zespołu 
Szkół w Staszowie, wicestarosta staszowski Andrzej Kruzel 

i Małgorzata Garczewska – wicedyrektor Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Staszowie.

Śpiewa chór ZSE w Staszowie.
Młodzież ZSE przypomniała życiorys Karola Wojtyły 

od chwili Jego narodzin aż do śmierci.

Kaplica Jana Pawła II w kościele pw. Świętego Ducha w Staszowie - fragment.
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JAKŻE NIE KOCHAĆ TEJ ZIEMI?

Z pamiętnika Roksany
Wstałam o 5 rano, aby przygotować się do dwudnio-

wej wycieczki, ten dzień zapowiadał się wyjątkowo. 
Rodzice krzątali się już po domu, na stole czekało śnia-
danie. Tak naprawdę obudziłam się dopiero w podróży, 
w zawrotnym tempie przemieściliśmy się do Rytwian. 
Wysiadłam z przytulnego autobusu, pod butami czułam 
wilgotne liście, po kilku minutach zza drzew wyłoniły 
się oplecione mgłą kontury fragmentów starego muru. 
Wszystko wyglądało jak z bajki, Łukasz zaczął opowiadać 
historię zamku. Nie miałam pojęcia, że była ona tak inte-
resująca. Następny przystanek naszego wojażu to miej-
scowość Strużki. Tym razem rozwrzeszczana na co dzień 
„dzieciarnia” stała obok przydrożnego pomnika w ciszy 
i skupieniu. To w takich miejscach utrwala się pamięć o 
bohaterach - pomyślałam. Potem pan kierowca zatrzymał 
się w Ossali, gdzie znajduje się dom Adama Bienia. Przy-
jemne miejsce. Może wybiorę się tam kiedyś na rowerku. 
Trochę ruchu mi nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie – przyda 
się. Po krótkim wykładzie Dawida o ministrze Adamie Bie-
niu wyruszyliśmy do Baranowa Sandomierskiego. „Mały 
Wawel” zachwycił mnie, a szczególnie park, dziedziniec, 
Galeria Tylmanowska. Nie dziwiłam się, gdy usłyszałam, 
że w tym miejscu kręcono sceny między innymi do fil-
mów: „Czarne chmury” i „Barbara Radziwiłłówna”. I 
znowu w drogę, tym razem do Sandomierza. Pierwszym 
zwiedzanym zabytkiem był zamek. Ze względu na pra-
ce remontowe nie wpuszczono nas do środka, trudno. 
Obejrzeliśmy więc obiekt z zewnątrz. Z zainteresowaniem 
wysłuchałam kolejnej historycznej prezentacji. Następnie 
w strugach deszczu pomaszerowaliśmy na Rynek. Tam 
miałam ważne zadanie – opowiedzieć o 30 sandomier-
skich kamieniczkach. Uff... – udało się. Potem poszliśmy 
do Ratusza i pod Bramę Opatowską. Bliźniaczki z II C 
przedstawiły elementy systemu obronnego miasta. Pobyt 
w Sandomierzu urozmaicił nam konkurs plastyczny. Nie 
załamałam się, choć wiem, że Pan Bóg nie obdarzył mnie 
malarskim talentem. Mimo to podjęłam wyzwanie. Z kart-
ką i ołówkiem spacerowałam wąskimi, pustymi uliczkami. 
Szukałam obiektu natchnienia. Nagle przed oczami mi-
gnął mi znajomy, czerwony dres - Michał? - mój kolega ze 
Staszowa. Co za zbieg okoliczności! Wymieniliśmy kilka 
zdań, do powrotu na Rynek zostało mi parę minut. Spóź-
nienie nie wchodziło w grę, tym bardziej, że w planach 
była wizyta w rycerskiej zbrojowni. Na zbiórkę wszyscy 
stawili się punktualnie. W ciągu pięciu minut byliśmy już 
gośćmi pana Karola Burego. W zbrojowni urządziliśmy 
sobie „spektakl” – chłopcy oraz dziewczyny w hełmach, 
z mieczami, w dybach lub z proporcami. Szaleństwo! Nic 
więc dziwnego, że z żalem opuszczaliśmy Sandomierz. 
Tego dnia w planie wycieczki był również trzynastowiecz-
ny zamek w Konarach a właściwie resztki jego murów z 

Pod koniec sierpnia bieżącego roku, Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach ogłosił konkurs na projekt wycieczki 
edukacyjnej w ramach programu „Podróże w czasie i przestrzeni”. W październiku komisja konkursowa dokonała 
oceny 134 prac, wyłoniono najlepsze propozycje wśród nich projekt Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła 
II w Staszowie p.t. „Arcydzieła architektury obronnej”. Projekt uwzględniał atrakcyjny sposób realizacji „Koncepcji 
programu wychowania w duchu patriotyzmu - region świętokrzyski”. Nagrodę w wysokości 2 800 zł przeznaczo-
no na dofinansowanie dwudniowego wyjazdu dla czterdziestoośmioosobowej grupy młodzieży. A oto jak wspomina 
wycieczkę jedna z uczennic Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie:

W Galerii Tylmanowskiej baranowskiego zamku.

Z dziedzińca zamkowego w Sandomierzu idziemy na Starówkę.

W ruinach Krzyżtoporu.
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kamienia i cegły oraz dolna część budowli pokryta koleb-
kowym sklepieniem. Kolejnym punktem zaznaczonym na 
naszej mapie był Krzyżtopór. Tam powitał nas jegomość, 
który od razu wzbudził naszą sympatię. Pan okazał się 
przewodnikiem. Po obejrzeniu dumy Krzysztofa Ossoliń-
skiego, przyszedł czas na gimnastykę umysłu – konkurs. 
Mam nadzieję, że wypadłam nieźle. Czas szybko płynął. 
Ani się obejrzałam, jak „rozśpiewanym autobusem” pę-
dziliśmy do Chęcin. Musieliśmy pokonać kawałek drogi, 
czas ten spożytkowałam na jedzenie. Wieczorem dotarli-
śmy do schroniska, z apetytem zjedliśmy obiadokolację. 
Po zakwaterowaniu niestrudzone panie, które opieko-
wały się nami, rozdały wszystkim zadania literackie oraz 
plastyczne. Około godziny 2130 zmęczona i pełna wrażeń 
położyłam się spać. Przez okno widać było przepięknie 
oświetlony chęciński zamek. 

Na tle ciemnogranatowego nieba wyglądał imponują-
co. Nie mogłam od niego oderwać oczu, w końcu usnę-
łam. I znowu pobudka, tym razem nie było tak źle. Po 
śniadaniu udaliśmy się na zamek. Nieco wysiłku kosztowa-
ło nas zwiedzenie tego znanego, zabytkowego obiektu, 
zachwycająca twierdza, cudowne widoki. Oprócz zamku 
widzieliśmy w Chęcinach: synagogę, klasztor Franciszka-
nów oraz barokowy kościół z XIV wieku. Około południa 
byliśmy już w drodze do Szydłowa, o którym opowiadał 
nam kustosz tamtejszej synagogi i przewodnik pan Ma-
rek Kluszczyński. Wcześniej złożyliśmy wizytę w Grabkach 
Dużych, bo nie sposób było ominąć stojący niedaleko 
drogi osiemnastowieczny pałacyk, podobno spełniający 
w swym pierwotnym założeniu rolę haremu. Po drodze z 
Szydłowa do Kurozwęk odwiedziliśmy pomnik - kapliczkę 
w miejscowości Mokre, postawioną tu w maju tego roku 
dla upamiętnienia działalności oddziału partyzanckiego 
Armii Krajowej w latach II wojny światowej. Droga wio-
dła przez las, to uatrakcyjniało wyprawę. Drzewa o tej 
porze roku wyglądają przepięknie. Potem dotarliśmy do 
Kurozwęk, zwiedziliśmy pałac i jego otoczenie. Po uczcie 
duchowej nadszedł czas na coś dla ciała, między innymi 
na pieczone na ognisku kiełbaski. Półmrok, ukryte w za-
kamarkach pieca punktowe światełka, a także lekki obłok 
dymu stwarzały nastrój, który sprzyjał towarzyskim roz-
mowom. Program wycieczki był bardzo bogaty, nic więc 
dziwnego, że poczułam zmęczenie, bolały mnie nogi, 
ale wystarczyło dziesięć minut, aby zregenerować siły. 
Mogłam bez problemu kontynuować podróż, niestety 
to był już koniec wyprawy. Po krótkim podsumowaniu 
pracy wykonanej w trakcie wyjazdu (konkursów; wypeł-
niania kart muzealnych, kart prezentacji) dojechaliśmy 
do Staszowa. Wyszarpaliśmy z bagażnika autobusu na-
sze sfatygowane plecaki i wyruszyliśmy każdy w swoją 
stronę. Tylko jeszcze w naszych młodzieńczych głowach 
kołatały się słowa ludowej piosenki: „Ach, Kieleckie, ja-
kie cudne. Gdzie jest drugi taki kraj”.

Roksana Lęga
uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych

 im. Jana Pawła II w Staszowie

Oficjalne podsumowanie projektu odbyło się 
w dniu 28 listopada br, w formie sesji historycznej, która 
zorganizowana została w starej części Zespołu Szkół Eko-
nomicznych w Staszowie, co dodatkowo wprowadziło 
pewien nastrój, sprzyjający podróżom w wieki minione, 
od czasów współczesnych aż po średniowiecze. Z takiego 
to właśnie okresu, uczniowie biorący udział w projekcie, 

Słuchamy opowieści o zamku w Konarach.

U podnóża zamku w Chęcinach.

Na placu zamkowym w Szydłowie.

W Kurozwękach, przed jednym z trzech platanów, 
jakie zachowały się do naszych czasów.
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przywieźli pokaźny bagaż wspomnień, zaprezentowa-
nych między innymi w formie multimedialnej i spekta-
klu poetyckiego. Opisano również herb województwa 
świętokrzyskiego z przedstawieniem symboliki poszcze-
gólnych jego pól, a także zaprezentowano kilkanaście 
zdjęć wykonanych w czasie zwiedzania poszczególnych 
obiektów i miejscowości położonych na trasie wyciecz-
ki. Do odwiedzenia ziemi staszowskiej zaproszono też 
obcokrajowców a jej turystyczne i krajobrazowe walory 
opisano w języku angielskim. Uzupełnieniem uczniow-
skiego dorobku była prezentacja multimedialna na te-
mat Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego i zamku 
w Kurozwękach, przygotowana i przedstawiona przez 
Jana Mazankę – kierownika Biura Promocji i Współpra-
cy z Zagranicą w Starostwie staszowskim. Tradycyjnie 
w wystąpieniu nie zabrakło mini konkursu, którego 
laureatem tym razem nie został żaden z uczniów, na-
tomiast poprawnej odpowiedzi dotyczącej mjr. Henryka 
Dobrzańskiego ,,Hubala” udzielił dyr. Jan Ungeheuer, 
stając się tym samym właścicielem nagrody niespodzian-
ki - oryginalnej ,,bombki choinkowej” wykonanej specjal-
nie na tę okazję przez Mariana Lesiaka – komendanta 
szydłowskich strzelców. Miłym zakończeniem sesji było 
wręczenie przez wicedyrektor Małgorzatę Garczewską 
– koordynatora projektu i jego autorkę Joannę Łukaszek 
nagród uczniom – zwycięzcom konkursów będących czę-
ścią całego przedsięwzięcia. Z pewnością zrealizowany 
przez szkołę projekt z cyklu „Podróże w czasie i prze-
strzeni - arcydzieła architektury obronnej”, na długo 
pozostanie w pamięci młodzieży, która nie za często ma 
okazję w sposób tak bezpośredni, zetknąć się z historią     
i materialnym dorobkiem minionych wieków.

tekst: Jan Mazanka
foto: Norbert Kiciński

Nagrodą dla dyr. Jana Ungeheuera była ,,bombka” wykonana 
z granatu F-1 z symbolem ,,Polski Walczącej” i flagą narodową 

- w nawiązaniu to tematu projektu.

Wicedyrektor Małgorzata Garczewska – koordynator projektu 
( w środku ) i jego autorka Joanna Łukaszek ( pierwsza z lewej ) 

nagradzają zwycięzców konkursów cennymi nagrodami. 

EKONOMIK I BIAŁA GWIAZDA !
W dniu 14 listopada b.r., grupa koszykarek grających w reprezentacji naszej szkoły została zaproszona przez 

Zarząd Wisły Can-Pack Kraków na mecz EUROLIGI KOBIET pomiędzy TS Wisła Can-Pack Kraków a UMMC 
JEKATERINBURG. Nasze uczennice miały możliwość obejrzenia w akcji na żywo 

najlepszych zawodniczek na świecie. 
Zarówno w polskiej jak i rosyjskiej drużynie gra kilka 

zawodniczek, które są gwiazdami damskiego NBA w 
USA i Euroligi w Europie. To, co zobaczyliśmy na parkie-
cie, to istny koncert fajerwerków z najwyższej koszykar-
skiej półki! Tego się nie da opisać słowami – to trzeba 
było zobaczyć. Zaś po meczu spotkanie z zawodniczkami 
Wisły: Anną Wielebnowską, Agnieszką Pałką, Eweliną 
Kobryń i Dorotą Burczyk. Wspólne zdjęcia, autografy, 
krótkie rozmowy, niezapomniane wrażenia. I jeszcze 
jedno szczęście – w drużynie rosyjskiej gra najlepsza ko-
szykarka Europy – Agnieszka Bibrzycka – i ona również 
znalazła dla nas chwilę czasu, czego dowodem są wspól-
ne zdjęcia i autograf na naszej fladze, która zawiśnie w 
naszej hali sportowej. W drodze powrotnej autobus 
wciąż rozbrzmiewał piosenkami zasłyszanymi podczas 
meczu i nie tylko. Z dobrze poinformowanego źródła 
wiem, że nie był to nasz ostatni raz a dlaczego - o tym 
niedługo można będzie poczytać na stronie oficjalnej 
Wisły Can-Pack Kraków. Opiekun i trener

Bartosz JabłońskiZ Agnieszką Bibrzycką, z tyłu w pomarańczowym dresie.

P.s. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Zarządowi Wisły Can-Pack a szczególnie panu Krzysztofowi 
Zakrzewskiemu, który bardzo profesjonalnie zaopiekował się naszą grupą. 
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Matematyczny sukces staszowskiego ogólniaka
 W dniu 19 października 2007 roku w  IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach odbyły się rozgrywki finałowe 

II KIELECKICH MISTRZOSTW W MATEMATYCZNEJ PIŁCE NOŻNEJ 2008 - ZAWODÓW O PUCHAR PRZECHODNI 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY I PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

oraz PREZESA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ.
Celem zawodów było zachęcenie i zmobilizowanie 

uczniów do podnoszenia kwalifikacji matematycznych 
z ukierunkowaniem na egzamin maturalny, poprzez 
zmagania o charakterze sportowym. Zawody odbywają 
się w dwóch grupach. Grupa I obejmuje uczniów liceów 
ogólnokształcących klas realizujących program mate-
matyki w zakresie rozszerzonym. Grupa II to uczniowie 
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych realizujących pro-
gram matematyki w zakresie podstawowym. Zadania dla 
obydwu grup, zarówno na rozgrywki półfinałowe jak i 
finałowe, przygotowane zostały przez Okręgową Komi-
sję Egzaminacyjną w Łodzi. Organizatorami tegorocznej 
edycji konkursu byli: Samorządowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, IV 
Liceum Ogólnokształcące w Kielcach oraz Zespół Szkół 
Informatycznych w Kielcach. W konkursie uczestniczyło 
kilkanaście drużyn reprezentujących szkoły ponadgim-
nazjalne z całego województwa świętokrzyskiego. Po-
dobnie jak w roku ubiegłym Liceum Ogólnokształcące 
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie znalazło 
się w finale zawodów. Wśród 9 drużyn zakwalifikowa-
nych do rozgrywek finałowych, aż dwie reprezentowały 
staszowski ogólniak. W finale drugie miejsce i srebrny 
medal wywalczyła drużyna z zakresu podstawowego. 
W jej składzie znaleźli się uczniowie klasy III A: Paulina 
Jastrząb, Barbara Kozub, Robert Strzyż, Katarzyna Dyl, 
Justyna Orłowska, Alicja Kosik, Edyta Brzozowska, 
Elżbieta Bednarska, Karol Rozegnał, Kamil Łosin oraz 
uczeń klasy III E – Patryk Wójtowicz. Drużyna z zakresu 
rozszerzonego wywalczyła czwarte miejsce, zespół stano-
wili uczniowie klasy III C: Anna Rogala, Kacper Mazur, 
Karolina Kruzel, Ludwik Opałka, Łukasz Sobierajski, 
Marcin Król, Damian Sztuk, Katarzyna Dworecka, Mi-
chał Suchorowski, Adrian Gałecki oraz Kamila Kmiecik 
z klasy III B. To niewątpliwie duży sukces naszej szkoły, 
świadczący o wysokim poziomie nauczania matematyki. 
Obie nasze drużyny znalazły się w czołówce najlepszych 
drużyn z całego województwa. To nie jedyny sukces jaki 
odnieśliśmy podczas trwania zawodów. Równolegle do 
zawodów stricte matematycznych odbył się konkurs 
„Super Kibic”. Każdą zmagającą się w finałach drużynę 
młodych matematyków dopingowała sześcioosobowa 
grupa kibiców. Podczas, gdy jurorzy sprawdzali popraw-
ność rozwiązań zadań konkursowych, kibice prezento-
wali przygotowany na cześć drużyny program: okrzyki, 
zawołania, tańce kibica. Jedną drużynę staszowskiego 
LO wspierali uczniowie klasy II E: Adam Jegorow, Alek-
sandra Polit, Filip Krzystanek, Marlena Papież, Natalia 
Rzepecka i Monika Kondek, drugą zaś uczennice klasy 
III A: Katarzyna Mazur, Katarzyna Robak, Magdalena 
Kordyka, Paulina Wąsala, Anna Ryczkowska i Paulina 
Latra. To właśnie druga z wymienionych drużyn swoim 
występem artystycznym podbiła serca wszystkich znajdu-
jących się na hali sportowej kieleckiego IV LO i zdobyła 
jedyną nagrodę przyznaną kibicom – PUCHAR „SUPER 
KIBICA”.                                            Małgorzata Kręcisz-Glegoła

Gratulacje od sponsorów i organizatorów przyjmują srebrni 
medaliści: Barbara Kozub, Paulina Jastrząb, Patryk Wójtowicz, 
Karol Rozegnał, Justyna Orłowska, Elżbieta Bednarska, Edyta 

Brzozowska, Robert Strzyż, Kamil Łosin i Katarzyna Dyl. 

Dyplomy za zajęcie IV miejsca odbierają, od lewej: Damian Sztuk 
(12), Kacper Mazur (9, kapitan drużyny) i Katarzyna Dworecka (5). 

Zwyciężczynie konkursu „Super Kibic” prezentują swoje trofeum, 
od lewej: Anna Ryczkowska, Paulina Latra, Paulina Wąsala 

( z tyłu ), Katarzyna Robak, Katarzyna Mazur i Magdalena Kordyka.
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Sukcesy młodzieży staszowskiego LO
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Staszowie, swoją 90. rocznicę powstania ob-

chodzić będzie we wrześniu 2008 roku. Z pokolenia na pokolenie przekazywane są tu niepisane, uniwersalne 
wartości, a celem nadrzędnym przyjętym w programie wychowawczym jest ukształtowanie człowieka 

mądrego, wyposażonego w wiedzę, ale także posiadającego rozeznanie w wartościach. 

Zdolni uczniowie, rozmiłowani w jakiejś dziedzinie 
nauki, odnoszą sukcesy, cieszą się uznaniem społeczności 
szkolnej. Ubiegłoroczna absolwentka naszego liceum 
– Kasia Gęca laureatka Olimpiady Biologicznej, została 
zwolniona z egzaminu maturalnego z wynikiem 100% 
( w całym województwie świętokrzyskim zwolnionych 
z matury było 38 absolwentów ). Uzyskała wspaniałe 
wyniki z innych przedmiotów maturalnych: z języka 
polskiego 89%, z języka angielskiego 100%, z fizyki 97%, 
z chemii 100%. 

wielu uczniów  brało udział w I Świętokrzyskim Konkursie 
Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej „Per aspera ad 
astra” ( Po trudach do gwiazd ). 

Wtedy też na 10 laureatów z woj. świętokrzyskiego było 
4 uczniów z naszego liceum. Natomiast w roku szkolnym 
2007/2008 do II etapu II Świętokrzyskiego Konkursu Języka 
Łacińskiego „Per aspera ad astra” zakwalifikowało się 5 
uczennic. W dniu 5 lutego 2007 r. w gmachu Instytutu 
Historii Akademii Świętokrzyskiej odbył się finałowy etap 
Świętokrzyskiego Konkursu Języka Łacińskiego i Kultury 

Antycznej  zorganizowanego przez 
Kuratorium Oświaty w Kielcach, Instytut Historii Akademii 
Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Szkołę Języków Obcych 
Oxford School of Languages. Wśród finalistów znalazły 
się 4 uczennice naszego liceum. Reprezentantki naszej 
szkoły przedstawiły prezentacje multimedialne na temat 
,,Ślady kultury antycznej w kraju, który chciałbym 
zwiedzić”. Katarzyna Dyl zajęła II miejsce i otrzymała 
tytuł laureata, natomiast pozostałe uczestniczki finału 
konkursu: Kornelia Irek oraz Paulina Jastrząb i Justyna 
Kajda, otrzymały tytuł laureata. Wszystkie dziewczęta 
poza pamiątkowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi 
otrzymały zaproszenie na wykłady z historii starożytnej 
w Instytucie Historii Akademii Świętokrzyskiej oraz 
bezpłatny kurs dowolnie wybranego języka w Szkole 
Języków Obcych Oxford School of Languages.

mgr Maria Szewczyk
mgr Mariusz Ziętarskii

Uczestnicy Centralnego etapu Olimpiady Biologicznej, od 
prawej: mgr Mariusz Ziętarski, prof. dr hab. Bronisław Cymbrowski 
– przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady, Katarzyna Gęca   

i uczniowie z innych szkół województwa świętokrzyskiego. 

W dniu 5 lutego 2007 roku w gmachu Instytutu Historii Akademii 
Świętokrzyskiej, od lewej: Justyna Kajda, Kornelia Irek, Katarzyna 

Dyl i Paulina Jastrząb.
Na jej sukces złożyło się na pewno wiele czynników 

– zdolności wrodzone, wychowanie w domu rodzinnym, 
pasja uczenia się, ale też czujny pedagog, nauczyciel 
biologii mgr Mariusz Ziętarski, który odkrył talent, 
pokierował nim i pomógł w przygotowaniu do kolejnych 
etapów Olimpiady. Wielu absolwentów z przedmiotów 
maturalnych (np. języka angielskiego) uzyskało wynik 
100%.

Od kilku lat dużym powodzeniem wśród uczniów 
cieszy się Olimpiada Języka Łacińskiego, do której swoich 
uczniów przygotowuje mgr Maria Szewczyk. Czworo z 
nich uzyskało dotychczas tytuł finalisty etapu centralnego 
w Warszawie. W roku szkolnym 2006/2007 Justyna 
Kajda zajęła II miejsce na etapie okręgowym w Łodzi 
a w bieżącym roku szkolnym do tego samego etapu, 
XXVI już Olimpiady Języka Łacińskiego, zakwalifikowało 
się 10 uczniów. Również w roku szkolnym 2006/2007 

Organizatorzy Zjazdu Absolwentów Liceum 
Ogólnokształcącego „Wyszyńskiego” w Staszowie, 
który jest planowany na 4-5 października 2008 r. 
uprzejmie proszą Absolwentów planujących wzięcie 
udziału w Zjeździe o zgłaszanie do szkoły aktualnych 
danych i miejsca zamieszkania w celu wysłania do 
Państwa zaproszeń.

Informacje można przesyłać:
Na adres szkoły:  Liceum Ogólnokształcące im. 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie
28 – 200 Staszów, ul. 11 listopada 3, 
Drogą e- mail: liceum@staszow.com
Telefonicznie bądź faksem na numer 
tel.: 015 864 25 83

Organizatorzy i Dyrekcja Liceum

UWAGA ABSOLWENCI !
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Praktyki na szóstkę!
W roku 2006 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie przystąpił do programu „Leonardo da Vinci” 

w celu pozyskania funduszy z Unii Europejskiej na realizację zagranicznych praktyk zawodowych 
dla uczniów naszej szkoły. 

Projekt pod tytułem „Europejska motoryzacja bez 
tajemnic – nowoczesne metody obsługi i naprawy 
pojazdów” został zaakceptowany przez Krajową 
Agencję Programu. Głównym jego celem była poprawa 
umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów oraz 
zapoznanie ich z organizacją pracy zakładów naprawczych 
w Niemczech. W ramach projektu czterdziestu 
uczniów klas trzecich Technikum Samochodowego 
odbyło 4-tygodniową praktykę zawodową w Lipsku. 
Przedsięwzięcie zostało całkowicie sfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej kwotą 51 000 euro i objęło 
dwa etapy praktyk. Projekt powstał dzięki zaangażowaniu 
i poparciu dyrekcji szkoły oraz grupy nauczycieli: Tatiany 
Cebuli, Mariusza Śledzia, Andrzeja Poniewierskiego, 
Mirosława Ramosa i Artura Kędzierskiego. Nie wszystko 
szło gładko w sprawie wypłaty grantów. W styczniu 2007 
roku, szkoła otrzymała informację, że całość programu 
„Leonardo da Vinci” przejęła Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji. W związku z tym poinformowano 
nas o przewidywanych opóźnieniach w przelewach 
środków na realizację projektu, mimo tego praktyki 
się odbyły. Za pozytywne rozwiązanie niewątpliwie 
trudnego problemu, składamy serdeczne podziękowania 
staroście staszowskiemu Romualdowi Garczewskiemu, 
skarbnik powiatu Jolancie Piotrowskiej i dyrektorowi 
Izydorowi Grabowskiemu. Pierwsza grupa uczniów 
miała możliwość odbycia praktyki na przełomie kwietnia 
i maja 2007 roku. W tym roku szkolnym do Niemiec 
wyjechała druga grupa uczniów klasy III Technikum 
Samochodowego. Prawie miesiąc, od 1 do 27 października 
br., 20 uczniów mieszkało i pracowało w Schkeuditz, na 
przedmieściach Lipska. Od początku trzeba było wykazać 
się samodzielnością i dojrzałością, bowiem po pierwszym 
dniu, kiedy opiekunowie niemieccy pokazali drogę do 
zakładów pracy, chłopcy z planem lokalnych połączeń 
musieli sami docierać do miejsc praktyk a było ich 
kilka. Chłopcy pracowali w autoryzowanych serwisach 
– Mercedes, Škoda, Citroën, jak i w zwykłych prywatnych 
serwisach samochodowych. Uczniowie pracowali po 
osiem godzin, na równi z niemieckimi pracownikami i 
niekiedy naprawiali samochody, jakie dotąd widzieli tylko 
w prospektach i reklamach. Zmieniali skrzynie biegów 
i tarcze sprzęgła, naprawiali rozruszniki i alternatory, 
montowali głowice w silnikach i przeprowadzali wiele 
innych skomplikowanych czynności. Ci spośród nich, 
którzy pracowali w zakładzie serwisowym Mercedes, 
przeprowadzili gruntowną inwentaryzację w magazynie 
części zapasowych oraz poznali system komputerowy 
firmy. Uczniowie praktykowali również w bogato 
wyposażonym Centrum Kształcenia Praktycznego w 
Lipsku. Pod kierunkiem inżyniera Scholz’a przeszli kurs 
cięcia plazmowego, lutowania drobnych elementów 
oraz spawania: elektrycznego, tlenowego w osłonie 
acetylenowej, wolframowego i migomatem. Inż. Scholz 
był bardzo zadowolony z pracy uczniów, podkreślając 
ich inteligencję oraz zdolność szybkiego przyswajania 
materiału i wykonywania zadań z dobrym rezultatem. W centrum Kształcenia Praktycznego przy Głównej Izbie 

Handlowej, przygotowanie elementów do spawania. 

Arnold Tomas za kierownicą wózka widłowego.  

Bartłomiej Szymański poznaje budowę BMW.

W pracowni mechanicznej praktykanci uczyli się 
między innymi budowy silnika BMW, rozkręcając 
go na podzespoły. Uczniowie wykazali się dobrą 
znajomością języka angielskiego, również technicznego, 
wykonując testy komputerowe z mechaniki pojazdów 
samochodowych. 
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Przy fontannie na Augustusplatz w Lipsku.

Z naszymi niemieckimi opiekunami po rozdaniu świadectw.

Zainspirowani pobytem uczniów z Zespołu 
Szkół w Lipsku, między innymi pod pomnikiem Bitwy 
Narodów 1813 roku, postanowiliśmy sprawdzić, czy nie 
mieliśmy tam swoich reprezentantów, obywateli ziemi 
świętokrzyskiej. 

Pomnik Bitwy Narodów w Lipsku 1813 roku, monumentalna 
budowla o wys. 91 m, postawiona w 100 rocznicę tamtych 

krwawych wydarzeń.

Tutaj grupą naszych praktykantów opiekował się pan 
Kroll, a czynił to z takim samym zainteresowaniem jak i 
w stosunku do grupy młodzieży z BMW, która równolegle 
odbywała praktyki w tej samej pracowni. Będąc opiekunem 
praktyk, odwiedziłam wszystkie zakłady, w których nasi 
uczniowie pracowali, rozmawiałam z pracodawcami na 
temat jakości ich pracy i stosunku do wykonywanych 
zadań. Z przyjemnością wysłuchiwałam pochwał pod 
adresem prawie wszystkich naszych uczniów. O dobrych 
stosunkach pomiędzy praktykantami a ich pracodawcami 
świadczą również inne fakty. Na przykład, w ostatnim 
dniu praktyk jeden z uczniów powiedział: ,,..gdyby dzisiaj 
już można było nie iść na praktyki – i tak bym poszedł, bo 
chcę”. Również po powrocie do kraju chłopcy z własnej 
woli śledzili na stronach internetowych to, co dzieje się w 
firmach gdzie praktykowali. W czasie wolnym uczniowie 
prowadzili dzienniczki praktyk, a także mieli możliwość 
poznania atrakcji Lipska, na czele z pięknym pomnikiem 
Völkerschlachtdenkmal (Bitwy Narodów 1813 roku), 
podziwiali również panoramę miasta z wieży telewizyjnej. 
Także zabytki pięknego Drezna na pewno zostaną w ich 
pamięci, zwiedzili Zwinger – późnobarokowy zespół 
architektoniczny, słuchali opowieści o Auguście Mocnym, 
stali na przepięknej promenadzie nad brzegiem Łaby, 
zwanej Wrotami Europy. W soboty wszyscy bawili się 
na organizowanych przez gospodarzy dyskotekach oraz 
na lodowisku, a na zakupy jeździli do nowoczesnego 
kompleksu handlowego Nowa Eventis. Swoje drzwi dla 
naszych praktykantów otworzyło również Centrum dla 
młodzieży technicznie uzdolnionej „GaraGe”. Młodzież 
obejrzała wystawy zabytków techniki oraz model 
srebrnego Porsche. Myślę, że wszystko to, co zostało 
zorganizowano dla naszych uczniów w Niemczech jest 
zasługą w głównej mierze naszego Partnera – Instytutu 
projektów modelowych „VITALIS” i jego kierownika 
Ralfa Giesecke. Siedziba tej organizacji znajduje się 
w Schkeuditz, na przedmieściach Lipska. Tam również 
położone są budynki mieszkalne dla praktykantów i ich 
opiekunów, jest to patio w starym niemieckim stylu z 
wieżą i zegarem, zaciszny kącik otoczony drzewami z 
pasącymi się sarenkami. Wieczorami zabytkowe pianino 
w jadalni ożywało pod palcami jednego z praktykantów, 
podkreślając magię tego miejsca. Głównym jednak 
bogactwem Schkeuditz są ludzie, którzy tu pracują. 
Bardzo dużo uwagi poświęciła nam Małgorzata Worona, 
osoba do kontaktów w naszym projekcie, zajmująca 
się sprawami organizacyjnymi, zaczynając od kupna 
biletów tygodniowych dla uczniów i ich opiekunów a 
kończąc na organizowaniu wycieczek, tłumaczeniach 
synchronicznych podczas praktyk i zebrań oraz 
opracowaniu certyfikatów. Pan Martin Kozlowski był 
opiekunem chłopców podczas wyjazdów na lodowisko, 
na dyskoteki w Lipsku, organizował mecze piłki nożnej, 
dowoził uczniów do ich miejsc pracy w pierwszy 
dzień po przyjeździe. Nie sposób wymienić ile czasu 
poświęcali praktykantom opiekunowie. Będąc osobami 
młodymi często byli również powiernikami dla naszych 
chłopaków, zachowując przy tym autorytet i szacunek 
w oczach uczniów. Na zakończenie praktyk, w dzień 
rozdania świadectw wszyscy gorąco podziękowaliśmy 
gospodarzom. Partnerzy niemieccy też byli zadowoleni 
z naszego pobytu i wyrazili nadzieję na dalszą owocną 
współpracę. Mamy nadzieje, że udział w projekcie 

pozwolił młodym ludziom pozyskać tak wiedzę 
praktyczną jak i merytoryczną, poszerzył ich horyzonty 
oraz stworzył większe możliwości w znalezieniu pracy po 
ukończeniu szkoły. Tatiana Cebula

cd. na str. 36
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Udało się odnaleźć dwóch, ale z pewnością było 
ich więcej.

P i e r w s z y m 
okazał się płk. Łukasz 
Dobrzański (1789 
– 1878), dziadek mjr.
Henryka Dobrzańskiego
,Hubala”. Pod Lipskiem 

w stopniu kapitana
dowodził własną baterią
artylerii osłaniając
odwrót Napoleona, za co 
otrzymał order Św. Heleny.
Uczestnik powstania
istopadowego w stopniu
pułkownika, ranny pod
Olszynką Grochowską,
odznaczony Orderem
Virtuti Militari. Ożeniony z
Karoliną Bergonzoni miał 
sześciu synów: Piotra, 
Józefa – właściciela: 
Smogorzowa, Skotnik 

i Komorowa w powiecie Buskim, Łukasza, Romana 
– poległ w czasie powstania styczniowego 17 lutego 
1863 r. pod Małogoszczą, Michała – poległ w tym 
samym dniu co Roman w bitwie pod Miechowem oraz 
Henryka – ojca mjr. Henryka Dobrzańskiego - ,,Hubala”.

Drugim był Jan Stefan Deskur, który jako zawodowy 
oficer carski walczył po przeciwnej stronie barykady, 
dowodząc pod Lipskiem rosyjskim pułkiem piechoty. 
Za męstwo na polu Bitwy Narodów został odznaczony 
przez ,,koalicjanta” - cesarza Prus Fryderyka Wilhelma 
III najwyższym pruskim odznaczeniem ,,Pour le Merite” 
– odpowiednikiem polskiego Virtuti Militari. Jest to 
najprawdopodobniej jedyny obywatel związany z ziemią 
świętokrzyską - kawaler tego orderu. Jan Stefan Deskur 
był ojcem Andrzeja Deskura, właściciela Sancygniowa 
w powiecie pińczowskim, powstańca styczniowego, 
dwukrotnego zesłańca na Sybir. 

Płk. Łukasz Dobrzański, uczestnik 
bitwy pod Lipskiem, dziadek mjr. 

Hubala. Portret namalowany przez 
Jana Matejkę.

Order ,,Pour le Merite” jaki Jan Stefan Deskur otrzymał za udział 
w bitwie pod Lipskiem. Kawalerem tego orderu, był między 

innymi feldmarszałek Erwin Rommel. Order, przechowany przez 
rodzinę Deskurów. Portret Jana Stefana Deskura mamy nadzieję 

pozyskać i opublikować w następnym numerze.

Trzecim uczestnikiem 
Bitwy Narodów mógł być
gen. Dezydery Chłapowski, 
oficer ordynansowy 
Napoleona, od stycznia 
1811 roku dowódca 
szwadronu polskiego w
pułku szwoleżerów gwardii 
cesarskiej. Uczestnik czterech
kampanii: hiszpańskiej -
1808 r., austriackiej – 1809
r., moskiewskiej – 1812 r. 

saskiej 1813 r. Jednakże 
po bitwie pod Reichenbach 
22 maja 1813 roku, gdzie 

dowodził 2 szwadronami
szwoleżerów i został ranny,
przez przypadek wszedł 
w posiadanie informacji 
o zamiarze Napoleona 
oddania carowi Rosji 

Aleksandrowi I Królestwa Kongresowego w zamian 
za pokój. Rozgoryczony zdradą Napoleona poprosił 
o dymisję, którą otrzymał 19 czerwca i w Bitwie 
Narodów nie brał udziału. Gen. Dezydery Chłapowski 
był pradziadkiem w szóstym pokoleniu obecnego 
właściciela pałacu w Kurozwękach Jana Marcina 
Popiela, po linii jego babki Marii z Mańkowskich, która 
pochodziła z Wielkopolski i była prawnuczką generała. 
Dodatkowo okazało się, że pan Jan Marcin Popiel (o 
czym być może jeszcze nie wie), skoligacony jest z 
bohaterem hymnu narodowego gen. Janem Henrykiem 
Dąbrowskim, gdyż ten po śmierci swojej pierwszej żony, 
w 1807 roku ożenił się ze znacznie młodszą od siebie 
kuzynką Dezyderego Chłapowskiego Barbarą, (słuchaj 
Basiu pono nasi biją w tarabany). Takie są fakty, które 
wykorzystywać będziemy w promocji naszej pięknej 
i historycznie ciekawej ziemi staszowskiej i świętokrzyskiej 
zarazem. Jan Mazanka

Gen. Dezydery Chłapowski, po 
wykryciu zdrady Napoleona 
podał się do dymisji, w bitwie 
nie uczestniczył. Jak do tego 
doszło - o tym napiszemy 
w następnym numerze. 

Ks. Józef Poniatowski, na karym ogierze ,,Szumka” z hodowli 
sławuckiej ks. Eustachego Sanguszki. Zginął pod Lipskiem w 

nurtach rzeki Elstery, osłaniając odwrót wojsk napoleońskich.
W czasie swojej ostatniej bitwy najprawdopodobniej nie dosiadał 

tego dzielnego ogiera. Obraz Juliusza Kossaka.
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Po wiedzę na Słowację 
Program „Leonardo da Vinci” służy rozwojowi kształcenia  na wszystkich poziomach w poszczególnych 

krajach oraz ich współpracy w tym zakresie. Dzięki temu, uczniowie klasy trzeciej Technikum Elektronicznego 
w Połańcu o specjalności: elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa, przez 5 tygodni przebywali w 

Słowacji na stażu w ramach programu pt. „Zrealizuję swoje marzenia i pasje - elektroniczna firma projektowo 

Priorytetem beneficjentów jest „przeniesienie” zdobytej 
wiedzy teoretycznej na podłoże praktyczne, jak również 
rozwój indywidualnych umiejętności praktycznych w 
dziedzinie monter elektroniki przemysłowej, weryfikacja 
umiejętności własnych w odniesieniu do umiejętności 
słowackich uczniów, a przede wszystkim w odniesieniu 
do oczekiwań pracodawców, oraz poprawa szeroko 
rozumianych kompetencji zawodowych i językowych. 
Efektem projektu być może będzie w niedługiej 
przyszłości usługowa firma elektroniczna, funkcjonująca 
zgodnie z unijnymi standardami. Staż był także cząstkową 
formą weryfikacji umiejętności własnych w stosunku do 
rówieśników z innego kraju i formą przygotowania i 
wsparcia beneficjentów w ich wejściu na rynek pracy! 
Projekt był realizowany w Technikum Elektronicznym 
w Połańcu (od 01.08.2007 r.) oraz w Spojená Škola 
i Centrum Egzaminacyjnym w Prešov, i słowackich 
zakładach elektronicznych D-J SERVIS i PLOSKON AT 
s.r.o. w Prešov (od 17.09. do 20.10.2007 r.).

Rezultaty projektu - dla:
• promotora: zwiększenie zakresu innowacji w procesie 

kształcenia zawodowego techników-elektroników, 
• partnera: poprawa jakości ustawicznego szkolenia 

zawodowego poprzez analizę porównawczą 
umiejętności zawodowych polskich beneficjentów 
i ich słowackich rówieśników, 

•beneficjentów: rozwój indywidualnych umiejętności 
praktycznych w zakresie montażu elektroniki oraz 
programowania sterowników komputerowych PLC, 
weryfikacja umiejętności własnych oraz poprawa 
kompetencji zawodowych i językowych w zakresie 
słownictwa w zawodach elektronicznych

 Realizacja projektu wpłynęła na znaczne podwyższenie 
kwalifikacji zawodowych beneficjentów. Dokonany wybór 
partnera i zakładów pracy, w których był realizowany 
staż, okazał się bardzo trafny i stanowił gwarancję 
realizacji celów zgodnie ze standardami i wymaganiami 
dotyczącymi organizacji i jakości pracy, obowiązującymi 
w Unii Europejskiej. Udział w projekcie stanowił dla 
nas kolejne ogromne wyzwanie i mobilizował grupę 
ludzi, pragnących współdziałać w celu osiągnięcia 
sukcesu. Podobna sytuacja ma miejsce w otoczeniu 
naszego partnera z Preszowa. Nauczyciele, uczniowie i 
przedstawiciele jednostek partnerskich dobrze wiedzą, 
że realizacja międzynarodowych projektów jest siłą 
napędową rozwoju i zapewni szanse osiągnięcia 
sukcesu. Dlaczego współpracowaliśmy? Mamy ogromne 
doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów 
edukacyjnych oraz doświadczenie, rodzące zaufanie o 
rzetelności, jakości i chęci pomocy. A ponadto w naszych 
regionach są firmy „perełki”, rozumiejące konieczność 
współpracy i zapewniające wysoki poziom realizacji 
stażu - D-J SERVIS i PLOSKON. Beneficjenci otrzymali 
dyplomy ukończenia kursu przygotowującego do 
egzaminu: monter elektroniki przemysłowej oraz kursu 

programowania sterowników komputerowych PLC oraz 
szczegółowe potwierdzenia wykonanych prac i nabytych 
nowych umiejętności w zakładach przemysłowych. 
Promotor wystąpił z wnioskiem o wydanie Europassu 
dla każdego z beneficjentów. Obecnie przygotowujemy 
kolejny staż dla absolwentów - Irlandia, 2008. Szkoła 
na realizację dotychczasowych projektów pozyskała             
w sumie ponad 37 000 euro.

Tekst i foto: Mariusz Zyngier

Uczniowie podczas kursu ,,monter elektroniki przemysłowej
 w SOUE Preszow”.

Oni ... mają marzenia i realizują swoje pasje, czyli beneficjenci 
projektu 2007.
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Arystoteles 2007 rozstrzygnięty
Już po raz szósty młodzież z kilku szkół powiatu 

staszowskiego wzięła udział w rywalizacji o stypendia 
Staszowskiej Izby Gospodarczej. Jak co roku konkurs 
rozegrano z podziałem na szkoły ponadgimnazjalne 
– Arystoteles i gimnazja – Arystoteles Junior. W te-
gorocznej edycji Zarząd SIG podjął decyzję o częściowej 
zmianie kategorii i tak młodzież gimnazjalna rywalizowała 
w kategoriach: Wiedza ogólna i Wiedza matematyczno 
- przyrodnicza natomiast młodzież ponadgimnazjalna w 
kategoriach: Wiedza o gospodarce kraju i regionu, 
Dziedzictwo i kultura regionu oraz Wiedza matema-
tyczno -  przyrodnicza. Zrezygnowano z kategorii: język 
angielski, Wiedza o Unii Europejskiej i Technologia infor-
macyjna, wychodząc z założenia, że dziedziny te są już 
dostatecznie rozpropagowane. Natomiast wprowadzo-
no nauki ścisłe w związku z głosami o ogólnym spadku 
zainteresowania tymi przedmiotami, obniżających się 
wynikach oraz potrzebami na rynku pracy, jeśli chodzi 
o specjalistów kierunków politechnicznych. Konkurs, 
w dniach 14 -15 grudnia br., w auli Zespołu Szkół w 
Staszowie, przeprowadził jak co roku Powiatowy Zespół 
Doradców Metodycznych. W rywalizacji gimnazjalistów, 
gdzie do konkursu zgłosiły się tylko trzy szkoły, wyniki 
były następujące:
  w kategorii Wiedza Ogólna I miejsce  ex eguo zdobyli: 

Sylwia Kondek i Agnieszka Kowalczewska z Gim-
nazjum nr 2 w Staszowie, II miejsce zdobyła Patrycja 
Makuła z Gimnazjum w Rytwianach.

- w kategorii Wiedza Matematyczno - Przyrodnicza I 
miejsce ex eguo, zdobyli: Marcin Walkowicz z Gimna-
zjum w Rytwianach i Mateusz Skotnicki z Gimnazjum 
nr 2 w Staszowie. Przyznano także dwa II miejsca dla: 
Agnieszki Fąfary z Gimnazjum nr 2 w Staszowie i Aga-
ty Kosior z Gimnazjum nr 1 w Staszowie. 

W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych:
- w kategorii Wiedza o gospodarce kraju i regionu, naj-

lepszymi okazali się uczniowie Zespołu Szkół Ekono-

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych piszą testy na auli Zespołu 
Szkół przy ul Koszarowej.

micznych w Staszowie: Emil Suchorowski – I miejsce, 
Ewelina Skoczylas II miejsce oraz III miejsce ex eguo: 
Karolina Utnik i Anna i Sijka. 

- w kategorii Dziedzictwo i kultura regionu I miejsce 
ex eguo zdobyli: Sebastian Maj z Zespołu Szkół w 
Staszowie i Kinga Kozieł z Zespołu Szkół w Połańcu, 
II miejsce, również ex eguo zajęli: Sylwia Dyl i Mariola 
Kruzel – obie z Zespołu Szkół w Staszowie. 

- w kategorii Wiedza matematyczno - przyrodnicza 
zwycięzcą został Paweł Wszołek z Zespołu Szkół w Po-
łańcu, wyprzedzając uczniów LO w Staszowie Marcina 
Króla - II miejsce i Kacpra Mazura – III miejsce. 
Zwycięzcom oraz nauczycielom przygotowującym 

uczniów do konkursu serdecznie gratulujemy wyników. 
Należy również wspomnieć, że Staszowska Izba Go-
spodarcza wystąpiła w tym roku z ciekawą inicjatywą 
przeznaczając cześć środków na zorganizowanie dodat-
kowych zajęć z matematyki.

dr Sławomir Maj

Oleśnica potęgą w tenisie stołowym
Zawodnicy z Oleśnicy zdominowali Powiatowe Mistrzostwa w tenisie stołowym, które odbyły się 24 listopada br., 
w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Staszowie. Reprezentanci tej miejscowości zajmowali aż sześciokrotnie 
miejsca na podium w klasyfikacji indywidualnej, w tym wszystkie 3 miejsca w klasyfikacji chłopców ze szkół podsta-
wowych. Ponadto zwyciężyli w klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych i gimnazjów oraz zajęli II miejsce w kla-
syfikacji szkół ponadgimnazjalnych. W mistrzostwach wzięło udział 129 zawodników i zawodniczek z następujących 
miejscowości: Bogoria, Kurozwęki, Rytwiany, Osiek, Oleśnica, Połaniec oraz Staszów. Sędzią głównym zawodów była 
Barbara Malinowska.

Wyniki:
szkoły podstawowe - chłopcy:
1. Arkadiusz Jaskuła - Oleśnica
2. Kamil Lamczyk - Oleśnica
3. Karol Kawa - Oleśnica
szkoły podstawowe - dziewczęta:
1. Angelika Kaleta - OSiR Staszów
2. Milena Kweczlich - OSiR Staszów
3. Aleksandra Głowniak - ULKS Oleśni-
ca
drużynowo:
1. SP Oleśnica
2. OSiR Staszów

3. ULKS Oleśnica
gimnazja - chłopcy:
1. Dominik Sobiegraj - Nr1 Staszów
2. Mateusz Szyba - OSiR Staszów
3. Radosław Dąchór - Osiek
gimnazja - dziewczęta:
1. Agata Ziętarska - Oleśnica
2. Adrianna Madej - Bogoria
3. Gabriela Hen - OSiR Staszów
drużynowo:
1. Gimnazjum Oleśnica
2. Gimnazjum Nr 1 Staszów
3. OSiR Staszów

szkoły ponadgimnazjalne - chłopcy:
1. Albert Franusiak - ULKS Oleśnica
2. Krystian Komór - ZSE Staszów
3. Henryk Mazur - ZS Staszów
szkoły ponadgimnazjalne-
dziewczęta:
1. Paulina Arczewska - ZSE Staszów
2. Elżbieta Malinowska - ZSE Staszów
3. Edyta Legawiec - ZS Połaniec
drużynowo:
1. ZSE Staszów
2. ULKS Oleśnica
3. ZS Staszów
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open - chłopcy:
1. Łukasz Skrzęta - Czarni Połaniec
2. Adrian Gadawski - Czarni Połaniec
3. Mirosław Szaniawski - ULKS „Gryf” Rytwiany
open - dziewczęta:
1. Dorota Wysocka - ZS Połaniec
2. Agnieszka Stawiarz - Bogoria
3. Izabela Maj - ZSE Staszów

Zawodnicy i zawodniczki za zajęcie miejsc I - III otrzymali 
medale, statuetki i dyplomy, natomiast drużyny puchary 
i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego do gry 
w tenisa stołowego. Fundatorami nagród byli: Powia-
towe Zrzeszenie LZS w Staszowie, Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy w Staszowie oraz Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Staszowie. 

Henryk Miśkiewicz
wiceprzewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS

Nowe punkty ,,dziarskiego staruszka”
Począwszy od 5 listopada br. w supermarkecie „Helena” przy ul. Krakowskiej 44 w Staszowie, rozpoczął dzia-
łalność Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego mającego siedzibę przy ul. Kościelnej 25. Warto przypomnieć, iż 

jest to jedyny bank, mający centralę w naszym mieście, którego historia sięga blisko stu dziesięciu lat.

Ważną cechą banku jest wyłącznie polski charakter 
jego kapitałów oraz lokalny charakter działalności skie-
rowany na wsparcie rozwoju gospodarczego powiatu 
staszowskiego i opatowskiego. Przejawem dbałości o 
interesy społeczności obydwu powiatów, jest długa lista 
wspieranych inicjatyw społecznych oraz bliska współpra-
ca z samorządami lokalnymi. Na przestrzeni ostatnich lat 
obserwujemy zwiększenie ilości punktów obsługi klienta 
banku na ternie naszego miasta, i tak: od marca 2007 
r. mieszkańcy mogą dokonywać operacji finansowych w 
punkcie kasowym mieszczącym się przy ul. Krakowskiej 
33 (przy moście), jak również w punkcie przy ul. Jana 
Pawła II oraz Konstytucji 3-go Maja. Można powiedzieć, iż 
bank podąża także za rozwojem miasta, gdyż wraz z za-
siedlaniem nowych terenów otworzył z myślą o klientach 
osiedla na Stoku,  położonego w okolicy szpitala, punkt 
kasowy przy ul. PKWN. Ponadto obywatele naszego 
powiatu, mogą korzystać z usług staszowskiego Banku 
Spółdzielczego w jego oddziałach w: Bogorii, Rytwianach 
oraz w Iwaniskach, a także dokonując rozliczeń podatko-
wych w tutejszym Urzędzie Skarbowym, lub załatwiając 
formalności w Starostwie staszowskim. Punkty kasowe są 
przystosowane do obsługi najpotrzebniejszych czynności 
polegających na dokonywaniu płatności w sposób szybki 
i rzetelny, oraz dokonywaniu wypłat z rachunków prowa-
dzonych przez Bank, co jest zapewnione dzięki skompu-
teryzowaniu placówek. Nasz ,,staruszek” zapewnia swo-
im klientom całodobowy dostęp do gotówki za pomocą 
bankomatu i co ważne, dostęp ten jest zapewniony nie 
tylko w bankomacie przy jego placówce, lecz praktycznie 
w całej Polsce i Europie w bankomatach obsługujących 
karty VISA. Bank Spółdzielczy w Staszowie jest zrzeszony 

w Banku Polskiej Spółdzielczości i dzięki temu korzy-
stanie z bankomatów zrzeszonych w nim banków jest 
bezprowizyjne, a jest ich ok. 350 w różnych częściach 
kraju. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom nowoczesnego 
społeczeństwa, uruchomiono Centrum Usług Interneto-
wych pozwalające na korzystanie z usług bankowych bez 
konieczności wychodzenia z domu. W bieżącym roku 
wprowadzono również usługę, dzięki której klienci ban-
ku mogą w jego placówkach nabywać jednostki 16 sub-
funduszy inwestycyjnych Union Inwestment. Oczywiście 
klienci Banku Spółdzielczego w Staszowie mogą korzy-
stać z produktów klasycznej bankowości na dogodnych 
warunkach tj. kont osobistych i firmowych, z szeregu 
kredytów i lokat oraz rozliczeń krajowych i zagranicz-
nych. Ciężka praca naszych bankowców i spółdzielców 
została doceniona w dniu 21 listopada br. w Kielcach, 
podczas rozstrzygnięcia II edycji Konkursu ,,Gepardy Biz-
nesu 2007 roku”, gdzie Bank Spółdzielczy w Staszowie 
otrzymał wyróżnienie w kategorii „najdynamiczniejszy 
bank spółdzielczy województwa świętokrzyskiego”. 
Miło nam nadmienić, iż pozostałymi laureatami tego 
konkursu były tak duże firmy jak np. Kolporter Kielce S.A. 
czy Electrabel Połaniec S.A.

Tekst: Piotr Kasprzycki
Foto: Jan Mazanka 

Punkt kasowy w supermarkecie ,,Helena” 
przy ul. Krakowskiej 44 w Staszowie.

Bank Spółdzielczy w Staszowie – gepardem biznesu 2007.
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W posiedzeniu uczestniczyli między innymi: starosta 
staszowski Romuald Garczewski, dyrektor Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt Kozieł i kierow-
nik Działu Rynku Pracy Izabela Szczypior, a spotkanie 
prowadził przewodniczący Rady Grzegorz Forkasiewicz 
– wójt gminy Rytwiany. Całość spraw wynikającą z po-
rządku obrad przedstawił dyr. Benedykt Kozieł. Uczest-
nicy narady zostali zapoznani z występującymi tenden-
cjami w kształtowaniu się bezrobocia zarówno w ujęciu 
powiatowym i gminnym, jak również według poszcze-
gólnych grup bezrobotnych. Przedstawiono programy 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, realizowane 
w ramach posiadanych środków. Zaopiniowano zasady 
ustalania wysokości dodatku aktywizacyjnego, wnioski o 
umorzenie pobranych świadczeń, zasady potwierdzania 
czasowego zatrudnienia za granicą oraz obsługę kasową 
wypłacanych przez urząd świadczeń. 

Tekst: Mikołaj Bujak

Foto: Jan Mazanka

Przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorcy 
i związkowcy podczas posiedzenia w sali narad Starostwa 
staszowskiego. Za stołem prezydialnym od lewej: starosta 
Romuald Garczewski, przewodniczący Powiatowej Rady 

Zatrudnienia Grzegorz Forkasiewicz i dyr. PUP Benedykt Kozieł.

Z obrad Powiatowej Rady Zatrudnienia
Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy, programy aktywizacji zawodowej osób bezro-

botnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz kryteria ustalania wysokości dodatków 
aktywizacyjnych, to niektóre ze spraw omawianych przez Powiatową Radę Zatrudnienia, która

obradowała w dniu 16 listopada br. w Starostwie staszowskim.

Elastyczny rynek pracy
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nakłada na pracodawców oraz osoby podej-

mujące zatrudnienie konieczność zgłaszania tego faktu do Powiatowych Urzędów Pracy w okresie nieprze-
kraczającym pięciu dni od momentu nawiązania stosunku pracy. Pozyskane w ten sposób dane to jedna ze 
składowych, wykorzystywana przez Urzędy Pracy przy okazji analizy lokalnego rynku pracy. To również odbicie 
trendów panujących w polityce kadrowej dzisiejszych pracodawców.

W okresie od początku stycznia do końca paździer-
nika 2007 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, 
na podstawie zgłoszeń zatrudnienia, odnotował 1824 
osoby, które podjęły pracę na niesubsydiowanych przez 
urząd miejscach pracy. Najliczniej pracodawcy zatrudniali 
osoby w miesiącu kwietniu oraz lipcu, gdzie wartości dla 
danych okresów wynoszą odpowiednio 279 i 262 osoby. 

Z analizy dostarczanych do urzędu zgłoszeń zatrud-
nienia wyłania się również obraz, jak daleko jeszcze 
strategia doboru kadr pracowników przez lokalnych 
pracodawców odbiega od polityki wyrównywania szans 
kobiet i mężczyzn, propagowanej przez największe kraje 
członkowskie Unii Europejskiej. Prowadzona od marca 
bieżącego roku statystyka ilości zgłoszeń zatrudnionych 
kobiet i mężczyzn wskazuje jednoznacznie na większe 

zainteresowanie pracodawców pozyskiwaniem na stano-
wiska pracy mężczyzn. W ogólnej liczbie zatrudnionych 
pracowników zgłoszonych przez jednostki gospodarcze, 
kobiety stanowiły jedynie 25 proc. wszystkich zatrudnio-
nych osób.

Rys. 1- Liczba osób zatrudnionych z własnych środków 
pracodawców w poszczególnych miesiącach 2007 roku.

Rys. 2 - Liczba zatrudnionych kobiet i mężczyzn w poszczególnych 
miesiącach.

Nie bez znaczenia na dzisiejszy rynek pracy pozosta-
je także możliwość osób poszukujących zatrudnienia 
do pokonywania bariery, jaką jest odległość do miejsca 
pracy. Mobilność dzisiejszych pracowników jest nieoce-
nionym atutem podczas wykonywania zakresu czynności 
na większości stanowisk. Pomimo iż duży odsetek firm, 
które zgłosiły zatrudnienie pracownika, prowadzi swoją 
działalność na terenie powiatu staszowskiego, to jednak 
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coraz częściej możemy zauważyć migrację pracowników 
gotowych do pozostawienia na dłuższy okres czasu swo-
jego miejsca zamieszkania i rodziny, jeżeli tylko będą 
mieli możliwość awansu zawodowego i większych zarob-
ków. Dla powstającej sytuacji istotnym jest również fakt, 
iż rozszerzając zakres usług, coraz więcej firm prowadzi 
swoje interesy poza terenem rejestracji działalności.

Rys. 3 - Udział firm z poszczególnych powiatów w zatrudnieniu 
pracowników

Rolniczy charakter powiatu staszowskiego sprawia 
również, że blisko trzy czwarte z zatrudnionych pra-
cowników zgłoszonych przez pracodawców pochodzi 
z terenów wiejskich. Niejednokrotnie są to osoby, które 
porzucają prowadzenie niewielkich i rozdrobnionych go-
spodarstw rolnych w zamian za podjęcie stałego zatrud-
nienia z comiesięcznym dochodem. 

 Z dostarczonych zgłoszeń zatrudnienia wyodrębnieni 
zostali pracodawcy, którzy zatrudnili największą liczbę 
pracowników. Jednak ze względu na bardzo dużą licz-
bę zgłoszeń analizie poddano pracodawców, którzy z 
własnych środków finansowych przyjęli do pracy powy-
żej dziesięciu pracowników w omawianym okresie od 
stycznia do października 2007r. Wiodącą rolę we wzro-
ście zatrudnienia na terenie powiatu staszowskiego ma 
Huta Szkła Gospodarczego BTBB w Grzybowie, gdzie w 
prezentowanym okresie zatrudniono 147 pracowników. 

Rys.5 - Pracodawcy, którzy bez subsydiowania zatrudnili powyżej 
dziesięciu osób w przeciągu omawianego okresu styczeń-

październik 2007

Wśród jednostek samorządowych największą liczbę 
zatrudnionych wykazał Urząd Miasta i Gminy w Osieku 
– 136 osób.

 Bardziej racjonalny sposób uprawiania biznesu stara 
się dostosować ofertę do potrzeb rynku i możliwości 
zbytu. Dla dzisiejszego pracodawcy liczą się również 
,,umiejętności miękkie” u pracowników, czyli wszystko to 
co oprócz wiedzy i kwalifikacji wpływa na efektywność 
ich pracy. Poszukiwane są umiejętności takie jak: komuni-
katywność (mowa, pismo), umiejętność pracy w zespole, 
nastawienie na współpracę, otwartość na wiedzę, umie-
jętność korzystania z informacji, dobra samoorganizacja, 
umiejętność pracy w stresie. Istnieje silne przekonanie, 
że za parę lat u osób poruszający się po rynku pracy naj-
bardziej pożądaną cechą będzie zdolność adaptacji do 
nowych wyzwań zawodowych oraz permanentne posze-
rzanie swoich umiejętności.

Mikołaj Bujak

Podsumowanie  z końcem roku
W 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie  na aktywizację  zawodową osób bezrobotnych wydatko-
wał kwotę 6,7 mln zł.. W ramach tych środków realizował zadania wynikające z ustawy o promocji zatrud-

nienia i instytucjach rynku pracy, w tym dwa projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach SPO RZL 
działania 1.2 i 1.3.  na kwotę 1,7 mln zł. oraz trzy projekty w ramach środków pozyskanych

 z „Rezerwy Minista” na kwotę 1,1 mln zł. 

Realizując podejmowane działania w bieżącym roku 
aktywizacją zawodową, polegającą na finansowym 
wsparciu, objęto blisko 1800 osób bezrobotnych. 
Podobnie jak w latach ubiegłych największym 
zainteresowaniem pracodawców oraz osób bezrobotnych 
cieszyły się staże, na które wydatkowano kwotę 1,8 
mln zł. i którymi objęto blisko 600 bezrobotnych. 
Także dużym zainteresowaniem cieszyły się dotacje 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej ( 1,2 mln
) oraz refundacje wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska skierowanego bezrobotnego ( 1,3 mln zł  ).

Urząd prowadził także działania aktywizujące, które 
nie wiązały się z wydatkowaniem środków Funduszu Pra-
cy, do których należą między innymi: poradnictwo zawo-
dowe i pośrednictwo pracy. Pośrednicy pracy w bieżącym 
roku pozyskali blisko 2 tysiące ofert pracy, na które skie-
rowali 2300 osób bezrobotnych. Najwięcej ofert pozyska-
no w budownictwie,  handlu, gastronomii i komunikacji. 

Prowadzono także usługi EURES, w ramach których urząd 
dysponował 300 ofertami pracy za granicą, na które skie-
rowano 180 osób bezrobotnych. Poradnictwem indywi-
dualnym objęto 1 600 osób a grupowym 100 osób, w za-
jęciach aktywizujących w Klubie Pracy wzięło udział 100 
osób, a informacji zawodowej udzielono 2 400 osobom. 
W bieżącym roku urząd uczestniczył w realizacji dwóch 
projektów partnerskich: „Matryca Kurcmana”- wspólnie 
z Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie oraz 
„Rotacja Pracy” – wspólnie z konsorcjum firm WYG 
International z Warszawy.  Działania urzędu to także 
rejestrowanie i wyrejestrowywanie osób bezrobotnych, 
co wiąże się z podejmowaniem i wydawaniem kilkunastu 
tysięcy decyzji rocznie, zgłaszanie osób bezrobotnych do 
ubezpieczenia zdrowotnego i wyrejestrowywanie z tego 
ubezpieczenia, ustalanie uprawnień i wypłata  zasiłków 
dla bezrobotnych oraz wydawanie kilku tysięcy zaświad-
czeń.                                                            Izabela Szczypior
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Mikołajkowa Podróż  Marzeń … po raz ósmy !
Wczesnym rankiem w sobotę 10. grudnia br., wyruszyliśmy w kolejną „Mikołajkową Podróż Marzeń”, 

zorganizowaną specjalnie dla wychowanków Domu Dziecka im. Ojca Gwidona w Pacanowie. Jak to już od lat 
bywa, podróżowaliśmy komfortowym autokarem w doborowym towarzystwie św. Mikołaja, roześmianych 

dzieci oraz zapewniających troskliwą opiekę sióstr zakonnych. 

Pamiątkowe zdjęcie na dole Kopalni Soli w Bochni. 

Tym razem zaprosiliśmy naszych młodych przyjaciół 
do Kopalni Soli w Bochni. Basen to już tradycja i żelazny 
punkt programu naszych wyjazdów. Tym razem wodne 
szaleństwa trwające całe 2 godz., miało miejsce w bo-
cheńskim Parku Wodnym „Delfin”. Po posiłku, zjechali-
śmy pod ziemię. To było niemalże 5 godzin fantastycznej 
zabawy z najprawdziwszym Mikołajem. Poszukiwanie 
skarbów, konkursy, rozmowy ze skarbnikiem a na koniec 
ogromny wór prezentów i dyskoteka. Tego dnia dzieci 
długo nie zapomną. Dzień podsumowaliśmy zajadając 
zestawy w Mc Donald’s w Tarnowie. Z uwagi na trudno-
ści finansowe i organizacyjne, dzieci nie wyjeżdżają na 
żadną wycieczkę w ciągu roku. Wyjazd mikołajkowy jest 
ich, jedyną szansą na nowe, pozytywne, niezapomniane  
doznania. Gdyby nie pomoc ofiarodawców, nawet ten 
wyjazd pozostałby w sferze marzeń. Razem z wychowan-
kami Domu Dziecka, cieszymy się z każdej podróży! Miło 
patrzeć na radość tych dzieci. W każdą podróż zabieram 
najaktywniejszych wolontariuszy. Jest to dla nich czas 
pracy i nauki (opieka nad dziećmi w wodzie, konkursy w 
autokarze, działania organizacyjne) jak i czas ogromnej 
satysfakcji - uśmiech każdego z naszych młodszych przy-
jaciół. Od kilku lat rozmawiamy z opiekunkami dzieci. W 
trakcie tych rozmów, jak i przede wszystkim z dziećmi, 
potwierdzamy słuszność prowadzonych działań. W każ-
dym roku, dzięki Państwa hojności, przynosimy radość 
prawie czterdziestoosobowej grupie dzieci w wieku od 
3 do 18 lat (w tym roku trochę mniej licznej z uwagi na 
chorobę kilkorga dzieci). Prawdopodobnie wszyscy czy-
tający tą relację, poczują atmosferę mikołajkowego dnia. 
Uśmiech na twarzy dzieciaków, radość ich opiekunek, po-
czucie satysfakcji z  dobrze wykonanego  zadania - nawet 
fotografie nie pokażą tego, co wszyscy przeżywaliśmy. 
Żegnaliśmy się wszyscy „łamiącym” się głosem i ze łzami 

w oczach. U wszystkich były to łzy radości. Realizatorzy 
,,zadania” to uczniowie Technikum Elektronicznego w Po-
łańcu, grupa  19 - latków, którzy w ten sposób, realizują 
program innowacji pedagogicznej „klasa naukowo - tu-
rystyczna”. Przeszło sześć lat temu, ich poprzednicy objęli 
patronatem wychowanków Domu Dziecka w Pacanowie. 
Akcję pomocy organizujemy dwa razy w roku: „Mikołajki” 
i ,,Dzień Dziecka”. W trakcie tegorocznej kwesty przed 
bramą Electrabel Połaniec S.A. zebraliśmy 1687,55 
zł. Kwestowaliśmy także przed kościołem p.w. Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych - 1756,61 zł i św. Mar-
cina - 590,15 PLN. Razem: 4034,31 zł. Tegoroczną akcję 
wsparli również: Zarząd Kopalni Soli Bochnia oraz kryta 
Pływalnia w Bochni (przyjazna cena i super miła obsłu-
ga), Mc Donald’s Tarnów (posiłek oraz miłe gadżety) 
oraz pan Marian Wojciechowski - bardzo dobra cena 
podróży komfortowym autobusem. To dzięki Państwa 
hojności, Mikołaj 2007 był kolejnym, niezapomnianym 
świętem dla dzieci, tak bardzo spragnionych radosnych 
chwil, serdecznie dziękujemy za każdy ofiarowany grosik.  
Dla dzieci ma on wagę najszczerszego uśmiechu. Serdecz-
nie dziękuję chłopakom z klasy IVA „naukowo - turystycz-
nej” Technikum Elektronicznego: Piotr, Łukasz, Damian, 
Karol, Rafał, Daniel, Sebastian, Mariusz, Przemek, Mi-
chał, Dawid, Piotr oraz Pola, Kuba i Damian  - DZIĘKUJĘ 
BARDZO za 4 lata wspólnych działań.  Wierzę, że w przy-
szłym roku, akcję będą kontynuować wasi „następcy”. Za 
pozostałe środki z tegorocznej zbiórki w Dniu Dziecka w 
roku 2008, zaprosimy naszych przyjaciół z Pacanowa w 
kolejną dziewiątą podróż. A w przyszłym roku czeka nas 
mały jubileusz – MIKOŁAJKOWA PODRÓŻ MARZEŃ nr 10 
!!! Wszystkim którzy w jakikolwiek sposób pomogli   
w tegorocznej akcji serdecznie dziękujemy!!!

Mariusz Zyngier



43

Św. Mikołaj jakiego jeszcze nie było

Wcześniej, zaraz po godz. 1400 Mikołaj odwiedził dzieci, 
jakie przebywają na leczeniu w staszowskim szpitalu, wrę-
czając wszystkim paczki z prezentami. W planie sobotnich 
,,działań” św. Mikołaja zaplanowano przejazd orszakiem 
konnym po ulicach Staszowa w asyście policyjnych ra-
diowozów. Około 1530 przed halą OSiR-u czekali na niego 
rycerze z Chorągwi staszowskiej wraz z Orkiestrą Dętą Hut 
Szkła Gospodarczego. Po wprowadzeniu dostojnego go-
ścia na halę sportową i uroczystym powitaniu, rozpoczął 
się bardzo bogaty program rozrywkowy. W pierwszej jego 
części swój koncert dała Orkiestra Hutnicza pod dyrekcją 
Alicji Urbanowicz i Grzegorza Chyca a później przyszedł 
czas na pokaz karateków zrzeszonych w Klubie Karate Ky-
okushin. Następnie areną zawładnęły dziewczęta z zespo-
łów tanecznych ,,Kleks” Małgorzaty i Jana Szmyrgałów 
oraz ,,Integro” Beaty Rachoń. Na zakończenie ponad 3 
godzinnego spotkania rozpoczęto realizację najbardziej 
oczekiwanego punktu programu, czyli rozdawanie pa-
czek. W tej trudnej, ale jakże przyjemnej pracy św. Miko-
łajowi pomagali zaproszeni goście w osobach: starosty 
staszowskiego Romualda Garczewskiego, burmistrza 
Andrzeja Iskry i komendanta powiatowego policji w 
Staszowie nadkom. Piotra Tefelskiego. Tegoroczna im-
preza, podobnie jak i poprzednie nie mogłaby się odbyć 
bez hojności sponsorów, ale przede wszystkim bez entu-
zjazmu dwóch jej pomysłodawców: Artura Garbackiego i 
Tomasza Bieleckiego. Symbolem ich sukcesu było w tym 
dniu było blisko 800 roześmianych dziecięcych buzi, ser-
decznie gratulujemy. Tekst i foto: Jan Mazanka

Na spotkanie ze św. Mikołajem przyjechał poseł Konstanty 
Miodowicz, w rozmowie ze starostą Romualdem Garczewskim. 

Z lewej dyr. szpitala Marek Tombarkiewicz, 
z prawej burmistrz Andrzej Iskra.

Pokaz staszowskich karateków. 

Tańczą dziewczęta z zespołu ,,Kleks”.

W wielkiej zabawie mikołajkowej, która odbyła się w sobotę 8 grudnia br., w hali sportowej staszowskiego
 OSiR-u wzięło udział 775 dzieci w wieku od 7 do 13 lat.

Dziewczęta z ,,Integro” w swoim popisowym numerze. 

Gra Orkiestra Hutnicza pod dyrekcją Grzegorza Chyca.

Radości i wrażeń było co niemiara. 


