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Drogie Panie,
z okazji Dnia Kobiet przyjmijcie
najserdeczniejsze ˝yczenia zdrowia, szcz´Êcia
i wielu powodów do radoÊci ka˝dego dnia

Przewodniczàcy Sejmiku
Tadeusz Kowalczyk
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 Avenue de Tervueren 48 w Brukseli  - pod tym adresem 
od 22 lutego funkcjonuje przedstawicielstwo  Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego w Unii Europejskiej w ramach 
Domu Polski Wschodniej. W uroczystoÊci otwarcia Domu 
udzia∏ wzi´li m.in. marsza∏kowie pi´ciu województw 
Polski Wschodniej, ambasador RP w Królestwie Belgii 
S∏awomir Czarlewski, europarlamentarzyÊci oraz radni 
sejmików poszczególnych województw. Âwi´tokrzyskie 
reprezentowali przewodniczy Sejmiku Województwa 
Tadeusz Kowalczyk oraz wiceprzewodniczàca Alfreda 
Zawierucha-Rubak, marsza∏ek Adam Jarubas, a tak˝e 
cz∏onek Zarzàdu Województwa Lech Janiszewski i radny 
Sejmiku Krzysztof Dziekan.

 Przeci´cie wst´gi przez pi´ciu marsza∏ków oraz ode-
granie hymnu Unii Europejskiej rozpocz´∏o oficjalnà
dzia∏alnoÊç Domu Polski Wschodniej, który na mocy 
porozumienia zawartego w grudniu ubieg∏ego roku 
postanowi∏y powo∏aç województwa: lubelskie, podkarpac-
kie, podlaskie, warmiƒsko-mazurskie oraz Êwi´tokrzyskie. 
Dom powsta∏ w celu pog∏´bienia wspó∏pracy oraz koor-
dynacji dzia∏aƒ pi´ciu przedstawicielstw regionalnych 
w Brukseli; ma to umo˝liwiç pe∏niejsze wykorzysta-
nie atutów oraz g∏ównych szans rozwojowych, w tym 
wspólnego potencja∏u inwestycyjnego województw Pol-
ski Wschodniej, a tak˝e pozwoliç skuteczniej zabiegaç 
o wspólne interesy regionów.
 Podczas otwarcia Domu marsza∏ek Adam Jaru-
bas podkreÊla∏, i˝ zorganizowanie wspólnej instytu-
cji skupiajàcej te pi´ç regionów b´dzie mia∏o ogromne 
znaczenie nie tylko w kwestii promocji województwa 
Êwi´tokrzyskiego, ale tak˝e pozwoli monitorowaç dzia∏ania 
podejmowane przez instytucje europejskie w sprawach 
wa˝nych z punktu widzenia interesów regionu. - Woje-
wództwo Âwi´tokrzyskie wyst´puje dzisiaj w roli benia-
minka - mówi∏  marsza∏ek Adam Jarubas -  Do dzisiaj nie 
posiadaliÊmy tak powa˝nego przedstawicielstwa w Unii 
Europejskiej. Do∏àczyliÊmy do grona województw, które 
∏àczy bardzo wiele: sà to czynniki geograficzne, przyrodni-
cze, ale przede wszystkim ekonomiczne. Wszyscy si´ dzisiaj 
cieszymy, choç nale˝y uczciwie powiedzieç, ̋ e nasze przy-

Dom Polski Wschodniej już otwarty

gotowania, a tak˝e ustalenia które zapada∏y w przeciàgu 
ostatnich miesi´cy pomi´dzy poszczególnymi regionami 
nie by∏y ∏atwe. Sejmiki dyskutowa∏y po wielekroç, czy 
aby nasze wspólne dzia∏anie nie spowoduje utraty naszej 
autonomii. MyÊl´, ˝e przygotowaliÊmy rozwiàzanie opty-
malne, w którym zachowujàc w∏asnà autonomi´ tworzy-
my wartoÊç dodanà poprzez którà mo˝emy pokazaç Eu-
ropie i Polsce, ˝e razem mo˝na zrobiç coÊ bardzo dobrego. 
Niezale˝nie od ró˝nic Êwiatopoglàdowych, politycznych 
oraz oczywiÊcie geograficznych - doda∏ marsza∏ek Adam
Jarubas.
 Z kolei przewodniczàcy Sejmiku Tadeusz Kowalczyk 
podkreÊla∏, ˝e poza korzyÊciami gospodarczymi i tymi 
p∏ynàcymi z dobrej promocji Âwi´tokrzyskiego w Unii 
Europejskiej, wa˝ny jest tak˝e rachunek ekonomiczny. 
Utrzymanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli  b´dzie 
taƒsze i ∏atwiejsze dzi´ki roz∏o˝eniu kosztów na pi´ç wo-
jewódzkich przedstawicielstw.
 Wieczorem, w dniu otwarcia Domu zorganizowano 
spotkanie w którym poza przedstawicielami województw 
Polski Wschodniej wzi´li udzia∏ m.in. Krzysztof Hetman - 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalne-
go oraz liczne grono europarlamentarzystów, m.in. Ró˝a 
Thun, Jacek W∏osowicz, Jan Olbrycht i przedstawiciele 
Komisji Europejskiej, szczególnie sekcji polskiej w Dy-
rekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. Niewàtpliwie 
specjalnym i wyjàtkowym goÊciem spotkania by∏ 
Przewodniczàcy Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy 
Buzek. - Macie przed sobà wielkie zadania. Jedno z nich 
ju˝ wykonaliÊcie; nasze wschodnie regiony polskie nie sà 
ju˝ najs∏abszymi w UE – mówi∏ do gospodarzy Domu Je-
rzy Buzek - Paƒstwo dajecie dowód na to, ˝e pieniàdze 
mo˝na wydaç oszcz´dnie i skutecznie. Spotykacie si´ tu 
dla promowania Polski wschodniej i robicie to taniej ni˝ te 
regiony, które wyst´pujà osobno,  oddzielnie. Tego wam 
chcia∏em pogratulowaç. ˚ycz´ wam wszystkiego najlep-
szego w tej pracy promocyjnej, bo po to g∏ównie macie 
swój Dom. ˚ycz´ wam sukcesów - to b´dà równie˝ suk-
cesy ca∏ej Polski, nie tylko wasze. Na to wszyscy liczymy. 
Liczymy na was! 
 Do najwa˝niejszych zadaƒ Domu Polski Wschodniej 
b´dzie nale˝a∏o informowanie podmiotów w regionach 
o mo˝liwoÊciach aplikowania po Êrodki w ramach progra-

Dom Polski Wschodniej odwiedzi∏ Przewodniczàcy 
Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek

Âwi´tokrzyska delegacja 
tu˝ przed oficjalnym otwarciem przedstawicielstwa
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 Przebudowa pó∏nocnego skrzyd∏a klasztoru na Âwi´tym 
Krzy˝u, prace konserwatorskie w koÊcio∏ach w Mominie, 
WaÊniowie i w Grzegorzowicach czy budowa pierwszej 
w gminie Czarnocin hali sportowej to tylko niektóre 
przedsi´wzi´cia finansowane z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Âwi´tokrzyskiego w ramach 
dzia∏ania „Inwestycje w sfer´ dziedzictwa kulturowe-
go, turystyki i sportu”. W Wojewódzkim Domu Kultury 
Marsza∏ek Adam Jarubas podpisa∏ 26 wst´pnych umów 
na realizacj´ projektów o wartoÊci 90,3 mln z∏ i unijnym 
dofinansowaniu w wysokoÊci 41,3 mln z∏.

 Podpisane pre-umowy zakoƒczy∏y podzia∏ unijnych 
funduszy na inwestycje w sfer´ dziedzictwa kulturowego, 
turystyki i sportu.
 Jak podkreÊla∏ marsza∏ek Adam Jarubas te 
przedsi´wzi´cia cieszy∏y si´ ogromnym zainteresowa-
niem ze strony samorzàdów, wi´kszym ni˝ dofinansowa-
nie projektów z zakresu infrastruktury drogowej. 
 – To pokazuje, ˝e uznajecie wag´ tych spraw, ˝e te pro-
jekty z zakresu dziedzictwa kulturowego, sportowe czy 
edukacyjne sà wa˝ne dla rozwoju waszych ma∏ych oj-
czyzn – mówi∏ podczas spotkania marsza∏ek Adam Jaru-
bas. Zapewnia∏ te˝, ˝e jeÊli Urz´dowi Marsza∏kowskiemu 
uda si´ pozyskaç dodatkowe fundusze z Krajowej Rezerwy 
Wykonania (pieniàdze dzielone przez Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego dla województwa, które najsprawniej 
wydatkujà unijnà pomoc), b´dà one przeznaczone w∏aÊnie 
na wsparcie dodatkowych zadaƒ z edukacji, kultury, 
sportu i turystyki. WÊród projektów na realizacj´ których 
podpisano pre-umowy sporà grup´ stanowià te zg∏oszone 
przez parafie. Jest wÊród nich projekt pod nazwà „Ochro-
na zabytkowych obiektów sakralnych w gminie WaÊniów, 
jako element dziedzictwa kulturowego na szlaku do 
Âwi´tego Krzy˝a”, zg∏oszony przez parafi´ w Grzegorzo-
wicach. Zak∏ada on, ˝e 1,75 mln z∏ (w tym ponad 1 mln z∏ 
dofinansowania z RPO) wykonana zostanie konserwacja
polichromii zabytkowego koÊcio∏a w Mominie, wymiana 
wi´êby dachowej w koÊciele w WaÊniowie oraz elewacja 
w koÊciele w Grzegorzowicach. Z kolei Misjonarze Oblaci 
na Âwi´tym Krzy˝u otrzymajà 1mln 860 tys. z∏ na grun-
towny remont pó∏nocnego skrzyd∏a klasztoru (wartoÊç 

Docenili dziedzictwo kulturowe

mów wspólnotowych, promowanie Polski Wschodniej 
w Brukseli i w innych regionach UE, a tak˝e lobbowanie 
na rzecz projektów z∏o˝onych w Brukseli przez w∏adze 
samorzàdowe i instytucje z Polski Wschodniej. Koordynato-
rami aktywnoÊci Domu w zakresie wspólnych dzia∏aƒ i re-
prezentacji na forum instytucji Unii Europejskiej b´dà kolej-
no marsza∏kowie poszczególnych województw. KolejnoÊç 
piastowania tej funkcji sporzàdzono zgodnie z porzàdkiem 
alfabetycznym nazw województw. Województwo 
Êwi´tokrzyskie przewodniczyç b´dzie w 2014 roku.
 Dom Polski Wschodniej znajduje si´ w centrum Bruk-
seli, oko∏o 1,5 km od Parlamentu Europejskiego i oko∏o 
100 m od siedziby Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regio-
nalnej. Kilkaset metrów dalej mieÊci si´ ambasada Polski 
w Królestwie Belgii. 

Robert SiwiecPrzeci´cie wst´gi i... Dom rozpoczà∏ swojà dzia∏alnoÊç!

ca∏ej inwestycji to 3,1 mln z∏), dostosowanie pomieszczeƒ 
dla potrzeb osób niepe∏nosprawnych i stworzenie tam 
dodatkowych miejsc noclegowych dla pielgrzymów 
odwiedzajàcych Âwi´ty Krzy˝. 
 Dzi´ki funduszom z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego m.in. w miejscowoÊci Cieszkowy powstanie 
pierwsza na terenie gminy Czarnocin hala sportowa 
(wartoÊç projektu 5 mln z∏, dofinansowanie – 3 mln z∏),
w gminie Nowy Korczyn Êcie˝ki rowerowe, a w Chmiel-
niku - „Âwi´tokrzyski Sztetl” - multimedialna prezentacja 
historii Êwi´tokrzyskich ˚ydów.

(sin)

Wójt Gminy Czarnocin ju˝ si´ mo˝e cieszyç 
z nowej hali sportowej

Marsza∏ek gratuluje pre-umowy staroÊcie staszowskiemu 
Romualdowi Garczewskiemu
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 W tym roku S´dziszów Êwi´tuje jubileusz 20.lecia 
nadania praw miejskich. Nie by∏ to czas zmarnowany. 
Dzi´ki du˝ej aktywnoÊci w∏adz samorzàdowych gmina 
z powodzeniem si´ga po Êrodki unijne. Efekty sà wi-
doczne – powstajà kolejne wodociàgi, budowana jest 
kanalizacja, remontowane drogi, modernizowane pla-
cówki oÊwiaty, a ju˝ za kilka miesi´cy w S´dziszowie 
powstanie nowoczesny kompleks z basenem i halà 
sportowà. Zwieƒczeniem dzia∏aƒ samorzàdu S´dziszowa, 
prowadzàcego odwa˝nà polityk´ rozwoju gminy, by∏a 
nominacja do Nagrody Marsza∏ka„Âwi´tokrzyska Victo-
ria”. 

 Gmina S´dziszów zajmuje obszar 146 km². Zamieszkuje 
jà 13.225 osób. W sk∏ad gminy wchodzi 31 so∏ectw. Po∏o˝ona 
jest nie tylko na obrze˝ach powiatu j´drzejowskiego 
ale tak˝e na kraƒcach województwa Êwi´tokrzyskiego. 
BezpoÊrednio graniczy z województwem ma∏opolskim 
i Êlàskim. Gmina posiada charakter rolniczo-przemys∏owy, 
jednak usytuowane tam zak∏ady nie zatrujà Êrodowiska, 
sà sprzyjajàce jego naturalnemu rozwojowi. 

„To na pewno nam si´ op∏aci..”
 Ostatnie lata funkcjonowania samorzàdu to niezwykle 
wa˝ny czas w rozwoju gminnej infrastruktury. Burmistrz 
S´dziszowa Wac∏aw Szarek przypomina, ˝e gdy przed 
prawie czterema laty obejmowa∏ swoja funkcj´ na drugà 
kadencj´, postawi∏ przed samorzàdem wa˝ne zadanie do 
spe∏nienia. – Trzeba si´gaç po wszelkie dost´pne nam Êrodki 
pomocowe, bo je˝eli nie teraz, to póêniej mo˝e ju˝ byç za 
póêno. Warto zaryzykowaç nawet kosztem zaciàgni´cia 
kredytu na wk∏ad w∏asny. Takie dzia∏anie na pewno nam 
si´ op∏aci – mówi burmistrz. I efekty sà ju˝ widoczne. 
W rankingach, gdzie pod uwag´ brana by∏a wielkoÊç wy-
datków gminy ponoszonych na inwestycje w  przelicze-
niu na 1 mieszkaƒca (za 2008 r.), gmina S´dziszów zaj´∏a 
14 miejsce w województwie Êwi´tokrzyskim, a w powie-

Gmina dobrych inwestycji 
cie j´drzejowskim - pierwsze. 
W 2009 r. realizowane by∏y 
inwestycje gminne na kwot´ 
52 mln z∏, ponad 42 mln z∏. to 
Êrodki pozyskane z zewnàtrz. 
W dzia∏aniach samorzàdu 
widaç starania, by wszyst-
kie wa˝ne dla spo∏eczeƒstwa 
dziedziny by∏y równomier-
nie rozwijane. W kolejnych 
so∏ectwach powstajà wi´c 
wodociàgi, dzi´ki czemu do 
systemu zbiorowego zaopa-
trzenia w wod´ w∏àczane sà 
nowe gospodarstwa domowe. 
Rozpocz´∏y si´ prace przy budowie d∏ugo oczekiwanej 
przez mieszkaƒców kanalizacji S´dziszowa. WartoÊç tej in-
westycji, która b´dzie realizowana etapami wynosi 17 mln 
z∏. „Oczkiem w g∏owie” s´dziszowskiego samorzàdu jest 
infrastruktura drogowa. Dla porównania: w 2002 roku na 
zadania zwiàzane z drogownictwem ∏àcznie z odbudowà 
dróg powiatowych przeznaczano kwot´ 600 tys. z∏, 
w 2009 roku by∏a to ju˝ kwota ponad dziesi´ciokrotnie 
wy˝sza (6 mln. 100 tys. z∏.) Poprawi∏ si´ stan nawierzchni 
na drogach gminnych i powiatowych, wypi´knia∏y ulicz-
ki osiedlowe i drogi w samym S´dziszowie, wybudowa-
ne zosta∏y nowe chodniki. Gmina rozpocz´∏a odbudow´ 
dróg gminnych ze znaczàcym wsparciem finansowym
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Âwi´tokrzyskiego. Wybudowana zosta∏a droga gminna 
Wojciechowice – Deszno, Czekaj – Wydanka – Tarnawa 
oraz ul. Marianowska. W przysz∏ym roku modernizacja 
czeka ul. Rajskà, Majowà i Zielonà. W ramach Narodowe-
go Programu Odbudowy Dróg zostanie zmodernizowana 
ulica LeÊna. Na terenie gminy modernizowana jest tak˝e 
droga powiatowa S´dziszów-Wyw∏a. Inwestycja obejmuje 
prawie 7-kilometrowy odcinek, odbudow´ mostu, chod-
nika oraz budow´ ciàgu pieszo-rowerowego. 

 Dobry rozwój gospodarczy gmi-
ny to tak˝e zas∏uga dzia∏ajàcej na tere-
nie S´dziszowa Fabryki Kot∏ów „SEFA-
KO” S.A, firmy doskonale prosperujàcej 
na rynkach Êwiatowych dzi´ki swojej 
produkcji, stwarzajàcej mieszkaƒcom 
miejsca pracy. Bezrobocie w gminie jest 
jednym z najni˝szych w regionie i wy-
nosi 8%.

„Dbamy o równomierny 
rozwój gminy”
 W∏adze gminy nie zapominajà 
tak˝e o rozwoju gminnej edukacji. Wy-
konano termomodernizacj´ 3 obiek-
tów szkolnych i przedszkola. Dzi´ki 
Êrodkom unijnym z PO KL realizowa-
ne sà projekty edukacyjne, z których 
skorzysta∏o prawie 400 uczniów. W swo-
ich dzia∏aniach samorzàd nie zapomina 
o terenach wiejskich i ̋ yjàcych tam na co 

Burmistrz 
Wacław Szarek

Burmistrz S´dziszowa odbiera nominacj´ do Nagrody 
Âwi´tokrzyska Victoria w kategorii „SamorzàdnoÊç”
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dzieƒ spo∏ecznoÊciach. W Gniewi´cinie i ̧ owini, w budyn-
kach, w których niegdyÊ mieÊci∏y si´ placówki oÊwiatowe 
powstanà Êwietlice wiejskie. Kolejne, ze Êrodków pro-
gramu „LEADER”, powstanà w Je˝owie i Paw∏owicach. 
Podobne plany dotyczà adaptacji Êwietlicy w Czekaju 
i Zielonkach. Ze Êrodków w ramach tzw. „Ma∏ej Odnowy 
Âwi´tokrzyskiej” w 2008 r. zosta∏a sfinansowana budowa
boiska sportowego dla Tarnawy. W 2006 r. w Mstyczowie 
powsta∏a Êwietlica wiejska. Dwa lata póêniej zosta∏a uru-
chomiona tam wioska internetowa prowadzona przez 
tamtejszà Ochotniczà Stra˝ Po˝arnà. Zarówno w mieÊcie jak 
i na wsiach powstajà nowoczesne place zabaw dla dzieci.  
Dzi´ki wspó∏pracy samorzàdu gminy i Agencji 
NieruchomoÊci Rolnych – oddzia∏ w Rzeszowie w bu-
dynku po by∏ym dworku w S´dziszowie powsta∏ Zak∏ad 
Opiekuƒczo-Leczniczy. Adaptacja budynku kosztowa∏a 
prawie 3 mln z∏. Pod koniec ubieg∏ego roku placów-
ka zosta∏a otwarta. Jest ona prowadzona przez Cari-
tas Diecezji Kieleckiej. Przebywaç w niej mo˝e 25 osób 
potrzebujàcych pomocy. Od 10 lat w S´dziszowie funkcjo-
nuje tak˝e Ârodowiskowy Dom Samopomocy, sto∏ówka 
charytatywna i Stacja Opieki Caritas. 
 Integracji gminnej spo∏ecznoÊci sprzyjajà organizo-
wane przez samorzàd, stowarzyszenia oraz so∏ectwa 
festiwale, festyny rodzinne i imprezy kulturalno-rekre-
acyjne. – Wa˝nà rol´ spe∏niajà Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich, 
które w swej dzia∏alnoÊci sà wa˝nym ogniwem ∏àczàcym 
tradycj´ naszego regionu z dniem dzisiejszym. Organizujà 
konkursy kulinarne oraz widowiska kultywujàce staro-
dawne obrz´dy i zwyczaje. W gminie pr´˝nie dzia∏ajà 
jednostki OSP, pomagajàc mieszkaƒcom w zdarzeniach 
losowych – mówi gospodarz gminy Wac∏aw Szarek. Du˝à 
aktywnoÊcià wykazuje si´ tak˝e Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju S´dziszowa dzia∏ajàce na rzecz dzieci poprzez 
organizacj´ letniego wypoczynku czy Mi´dzynarodowego 
Dnia Dziecka, zdobywajàc na ten cel Êrodki podczas orga-
nizowanych bali charytatywnych oraz Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju OÊwiaty i Kultury które dzia∏ajàc w sferze 
kultywowania obyczaju i tradycji, a tak˝e rozwoju sportu 
i oÊwiaty, z dobrym skutkiem pozyskuje Êrodki na te cele 
z programów funduszy UE. 
 Wspania∏ym miejscem do letniego wypoczynku dla 
ca∏ej rodziny jest Baza Turystyczno-Kulturalno-Rekre-
acyjna przy ul. Sportowej w S´dziszowie. Powsta∏a w 2006 
roku. W miesiàcach letnich odbywajà si´ tam liczne impre-
zy plenerowe z udzia∏em kilku tysi´cy ludzi. W pobli˝u 
Bazy TKR znajduje si´ stadion. Gospodarzem obiektu jest 
klub sportowy UNIA S´dziszów. Za par´ miesi´cy dzi´ki 

Opinia
 Starosta J´drzejowski 
Edmund Kaczmarek: 
- S´dziszów to jedna 
z najpr´˝niej rozwijajàcych 
si´ gmin w powiecie 
j´drzejowskim. W∏adze 
samorzàdowe z powo-
dzeniem si´gajà po Êrodki 
unijne, dzi´ki którym re-
alizowanych jest szereg 
inwestycji - drogowych, 
wodno-kanalizacyjnych 
czy choçby nowoczesny Kompleks Sportowo – Edu-
kacyjno - Rehabilitacyjny, który z pewnoÊcià b´dzie 
wizytówkà naszego powiatu. Bardzo dobrze uk∏ada 
nam si´ wspó∏praca z w∏adzami gminy. W ciàgu ostat-
nich dwóch lat wybudowaliÊmy tam oko∏o 30 km dróg. 
Gmina S´dziszów ma mocnà reprezentacj´ w Radzie 
Powiatu J´drzejowskiego, gdzie zasiada a˝ czterech 
radnych z tego terenu. W∏adze samorzàdowe stwarzajà 
przyjazny klimat do inwestowania w S´dziszowie, 
czego dowodem jest wiele firm dzia∏ajàcych na terenie
gminy, jak choçby Fabryka Kot∏ów SEFAKO. Ciesz´ si´, 
˝e gmina S´dziszów znalaz∏a si´ w piàtce samorzàdów 
nominowanych do Nagrody Âwi´tokrzyska Victoria. 
Gratuluj´ burmistrzowi Wac∏awowi Szarkowi tego za-
szczytnego wyró˝nienia

Êrodkom z RPO powstanie kompleks sportowy z basena-
mi, halà sportowà, boiskami ze sztucznà nawierzchnià, 
miejscami noclegowymi i zapleczem gastronomicznym. 
- Inwestycja kosztowaç b´dzie oko∏o 21 mln z∏. Kompleks 
zostanie oddany do u˝ytku w po∏owie roku. Uroczyste 
otwarcie obiektu nastàpi 1 wrzeÊnia podczas Wojewódz-
kiej Inauguracji Roku Szkolnego. B´dzie to unikatowy 
oÊrodek w skali naszego województwa – zapowiada 
Wac∏aw Szarek. Warto tak˝e wspomnieç o dzia∏alnoÊci 
Samorzàdowego Centrum Kultury im. Papie˝a Jana Paw∏a 
II w S´dziszowie, która jest organizatorem wielu imprez. 
Przy placówce funkcjonuje ju˝ od 5 lat Stra˝acka Orkie-
stra D´ta uÊwietniajàca uroczystoÊci o charakterze patrio-
tyczno – religijnym nie tylko w gminie S´dziszów. SCK to 
przystaƒ dla dzieci i m∏odzie˝y, która mo˝e tu rozwijaç 
swoje zainteresowania. Z myÊlà o dzieciach i m∏odzie˝y 
z tzw. rodzin trudnych, niewydolnych wychowawczo 
powsta∏a Âwietlica Ârodowiskowa. Pod okiem pedagogów 
i psychologa dzieci mogà tam znaleêç „pomocnà d∏oƒ” 
i posi∏ek. TwórczoÊç s´dziszowskich artystów jest znana 
nie tylko w regionie, w kraju, ale nawet poza jego grani-
cami. Z Ziemià S´dziszowskà zwiàzani sà m.in. malarz 
Eugeniusz Bro˝ek, Marian Porada – rzeêbiarz i poeta lu-
dowy, malarz i poeta Otton Grynkiewicz oraz rzeêbiarze 
- Jan Kuliƒski i Andrzej So∏tys.
 - Mam nadziej´, ˝e zmiany zachodzàce w naszej Gmi-
nie sprawià ˝e S´dziszów stanie si´ jeszcze pi´kniejszy, 
a przez to mieszkaƒcom b´dzie si´ tu ˝y∏o i pracowa∏o 
z satysfakcjà - mówi na po˝egnanie gospodarz S´dziszowa 
Wac∏aw Szarek.

Ma∏gorzata Niewczas-Sochacka

Dobiega koƒca budowa Kompleksu 
Sportowo-Edukacyjno-Rehabilitacyjnego



Jan Gierada. Dodaje, ˝e po∏àczenie WSZON z WSzZ by∏o 
najlepszym rozwiàzaniem dla neuropsychiatrii. Bioràc 
pod uwag´ zbyt niski kontrakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, zaciàgni´ty kredyt oraz zaleg∏e zobowiàzania 
do sp∏acenia, placówka utraci∏aby p∏ynnoÊç finansowà ju˝
w pierwszych miesiàcach tego roku.

Psychiatria w nowym budynku
 Na poczàtku lutego, do 
nowego budynku przy ul. 
Kusociƒskiego przenieÊli si´ pa-
cjenci oddzia∏u psychiatrii. - To 
obiekt spe∏niajàcy wymagania 
i oczekiwania w XXI wieku. Pa-
cjenci i personel znaleêli tam 
wspania∏e warunki do lecze-
nia i pracy –mówi Marek Gos, 
cz∏onek Zarzàdu Województwa. 
 Potwierdza t´ opini´ dr Mar-
tyna Kupiecka, ordynator 
oddzia∏u psychiatrii.
 - Pacjenci przebywajà w mak-
symalnie pi´cioosobowych 
salach oraz dwu- i trzyosobowych, wyposa˝onych 
w ∏azienki; na parterze znajdujà si´ sale Êcis∏ego dozoru, 
w których pacjent jest przez ca∏y czas pod obserwacjà 
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 Od 1 lutego Wojewódzki Specjalistyczny Zespó∏ Opie-
ki Neuropsychiatrycznej przesta∏ istnieç jako samodziel-
na jednostka, stajàc si´ cz´Êcià Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach. Po∏àczenie obu placówek jest 
najwi´kszà do tej pory fuzjà szpitali w województwie 
Êwi´tokrzyskim. – To jedna z najwa˝niejszych decyzji 
dotyczàca organizacji s∏u˝by zdrowia w naszym regio-
nie. Zosta∏a podj´ta przede wszystkim z myÊlà o naszych 
pacjentach – zapewnia Marek Gos, cz∏onek Zarzàdu Wo-
jewództwa. 

 Decyzj´ o po∏àczeniu szpitala zespolonego 
z neuropsychiatrià podj´li jednog∏oÊnie radni Sejmiku 
w paêdzierniku ubieg∏ego roku. 
 Fuzja obu placówek sta∏a si´ faktem 1 lutego 2010 r. 
Nastàpi∏a ona w drodze przeniesienia ca∏ego mienia wraz 
z personelem na Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. 
Lecznica przej´∏a tak˝e wszystkie zobowiàzania, w tym 
kredyt zaciàgni´ty przez WSZON. Prace nad procesem 
po∏àczenia obu szpitali trwa∏y prawie trzy lata.
 - Decyzja ta wydaje si´ racjonalnym rozwiàzaniem. Sa-
modzielne funkcjonowanie tak ma∏ego szpitala stawa∏o si´ 
coraz trudniejsze przy ciàgle niepewnym finansowaniu
Êwiadczeƒ medycznych przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia. Poza tym przyÊwieca∏a nam idea stworzenia w Kiel-
cach nowoczesnej psychiatrii przy równoczesnym utworze-
niu centrum neurologii. Bioràc pod uwag´ potencja∏ ludzki 
i mo˝liwoÊci techniczne mo˝liwe to by∏o tylko na bazie wie-
loprofilowego szpitala wojewódzkiego, tym bardziej, ˝e 
mieÊci si´ tu˝ obok WSZON - t∏umaczy Marek Gos. - Na wy-
mierne efekty tej niezwykle skomplikowanej operacji trzeba 
jeszcze poczekaç, ale Êmia∏o mo˝na ju˝ dziÊ powiedzieç, ˝e 
odby∏a si´ ona niemal bezboleÊnie. Zazwyczaj, ∏àczenie i li-
kwidacja szpitali wià˝e si´ z redukcjà zatrudnienia. W na-
szym przypadku nie dosz∏o do ˝adnych przymusowych 
zwolnieƒ. To wa˝ne, gdy˝ pracownicy szpitala neuropsy-
chiatrycznego mieli mnóstwo obaw, zwiàzanych z planem 
po∏àczenia obu placówek – dodaje Marek Gos. 
 Lekarze, piel´gniarki, pracownicy laboratorium, tech-
nicy, pracownicy administracji przeszli do nowej placów-
ki, z tym samym wynagrodzeniem. Salowe mog∏y podjàç 
prac´ w zewn´trznej firmie sprzàtajàcej, podobnie jak
pracownicy kuchni. Cz´Êç personelu, która naby∏a prawa 
przedemerytalne lub mia∏a obawy zwiàzane z nowym za-
trudnieniem mog∏a skorzystaç z formu∏y dobrowolnych 
odejÊç w postaci pakietu socjalnego, który gwarantowa∏ 
im odpraw´ w wysokoÊci kilkumiesi´cznych pensji. 
 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kiel-
cach Jan Gierada uwa˝a, ˝e za po∏àczeniem obu placówek 
przemawia∏ tak˝e szereg czynników ekonomicznych. 
- Funkcje administracyjne, porzàdkowe, laboratorium, 
kuchni´ czy pralni´ mo˝na przecie˝ obs∏ugiwaç w ra-
mach jednej struktury. Dzi´ki temu mo˝liwe jest lepsze 
wykorzystanie kadr medycznych ale równie˝ usprawnie-
nie dzia∏ania bloków ˝ywieniowych, utylizacji odpadów 
medycznych, przeprowadzania remontów oraz taƒsze 
zakupy leków, aparatury i sprz´tu medycznego. Lepiej 
mo˝na b´dzie tak˝e wykorzystaç pracownie diagnostycz-
ne, poradnie przyszpitalne oraz wolne powierzchnie 
znajdujàce si´ na terenie ∏àczonych jednostek – podkreÊla 

Nowe miejsce. Nowa jakość

dr Martyna Kupiecka

Marek Gos, Cz∏onek Zarzàdu Województwa

Nowa siedziba oddzia∏u psychiatrycznego 
prezentuje si´ niezwykle okazale
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piel´gniarki, przebywajà tam chorzy w najtrudniejszych 
stanach. Jest tak˝e Êwietlica, sale telewizyjne i dzienne-
go pobytu – mówi doktor Kupiecka. Oddzia∏ psychiatrii 
ogólnej liczy 108 ∏ó˝ek, w budynku znajduje si´ tak˝e 
20-∏ó˝kowy oddzia∏ psychiatryczny dzieci´cy, którym 
kieruje dr Gra˝yna Rybowska. W budynku obok dzia∏a 
Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz 
oddzia∏ psychiatryczny dzienny, dzi´ki temu pacjenci 
przebywajàcy wczeÊniej na oddzia∏ach szpitalnych majà 
zachowanà ciàg∏oÊç leczenia. Doktor Kupiecka przyznaje, 
˝e chorzy majà tu o wiele lepsze warunki ni˝ w szpitalu 
przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie w ciasnym budynku musie-
li funkcjonowaç razem z oddzia∏em neurologicznym. – Sà 
tutaj wspania∏e warunki do prowadzenia terapii psycho-
logicznej. Teren wokó∏ szpitala jest pi´knie zagospodaro-
wany, sà przygotowane trzy boiska sportowe, pacjenci nie 
muszà przebywaç w budynku, teraz majà gdzie pójÊç na 
spacer, mogà korzystaç z zaj´ç rekreacyjnych – dodaje pani 
ordynator. Co wa˝ne, zadowoleni sà tak˝e pacjenci. Chwalà 
nowe miejsce, które ze wzgl´du na po∏o˝enie, bliskoÊç 
lasu i Êwie˝e powietrze przypominaç mo˝e sanatorium.  
Do placówki prowadzi nowa droga, oÊwietlona, z chodni-
kiem. ¸atwiejszy sta∏ si´ te˝ dojazd, gdy˝ przed sam bu-
dynek psychiatrii dochodzà dwie linie autobusów. - Ten 
nowoczesny oddzia∏ to ogromna szansa dla kieleckiej 
psychiatrii, dla pacjentów, ludzi bardzo pokrzywdzonych 
przez los, borykajàcych si´ z przewlek∏ymi chorobami, 
którzy mogà si´ wreszcie leczyç w godnych warunkach 
– podkreÊla Martyna Kupiecka

Z prawdziwego zdarzenia 
Centrum Neurologii
 W budynku po by∏ym szpitalu neuropsychiatrycznym 
przy ul. Grunwaldzkiej pozosta∏ oddzia∏ neurologiczny. 
W po∏owie roku zostanie on poddany gruntownemu re-
montowi na potrzeby nowoczesnego centrum neurologii. 
Pieniàdze na ten cel pochodziç b´dà z Regionalnego Pro-
gramu operacyjnego Województwa Âwi´tokrzyskiego. Po 
przeprowadzeniu niezb´dnej modernizacji zostanie tam 
przeniesiony oddzia∏ neurologiczny ze Âwi´tokrzyskiego 
Centrum Psychiatrii w Morawicy. W ten sposób w jednym 
miejscu powstanà nowoczesne oddzia∏y neurologiczne, 
oddzia∏ leczenia udarów i rehabilitacja neurologiczna. Pa-
cjent b´dzie wi´c mia∏ zapewnionà kompleksowà opiek´ 
specjalistycznà w zakresie diagnozowania i leczenia cho-
rób neurologicznych.

 – Spraw´ utworzenia w Kielcach Centrum Neurologii 
traktujemy priorytetowo. Obserwujemy bowiem wzrost 
zachorowalnoÊci na udary i wylewy, które coraz cz´Êciej 
wyst´pujà nie tylko u osób starszych, ale dotykajà ludzi ju˝ 
po trzydziestym roku ˝ycia. Wa˝ne, by pacjent otrzyma∏ 
szybkà pomoc, zosta∏ precyzyjnie zdiagnozowany, sku-
tecznie leczony, a nast´pnie móg∏ kontynuowaç leczenie 
na oddziale rehabilitacji. Tylko wtedy ma szanse na pe∏ne 
wyleczenie – podkreÊla Marek Gos. 

Po˝egnania nadszed∏ czas…
 15 lutego podczas sesji Sejmiku Województwa 
Âwi´tokrzyskiego radni uroczyÊcie po˝egnali Teres´ 
Czerneckà, która przez prawie 10 lat kierowa∏a Woje-
wódzkim Specjalistycznym Zespo∏em Opieki Neuropsy-
chiatrycznej w Kielcach. Przewodniczàcy Sejmiku Tadeusz 
Kowalczyk, wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka i cz∏onek 
Zarzàdu Marek Gos podzi´kowali jej za wytrwa∏à 
i profesjonalnà prac´ na rzecz szpitala.

 Szpitalem neuropsychiatrycznym Teresa Czernecka 
kierowa∏a od listopada 2001 r. Kiedy obejmowa∏a t´ funkcj´, 
placówka by∏a w trudnej sytuacji finansowej, z d∏ugiem
w wysokoÊci kilku milionów z∏otych. Budynek a˝ prosi∏ si´ 
o gruntowny remont, a na oddzia∏ach brakowa∏o specjali-
stycznej aparatury medycznej. Konieczna by∏a gruntowna 
restrukturyzacja. - DziÊ mam poczucie dobrze spe∏nionego 
obowiàzku, ˝e lata mojej pracy w tej placówce na pewno nie 
by∏y czasem zmarnowanym - podkreÊla Teresa Czernecka. 
W szpitalu zosta∏a m.in. dobudowana druga klatka schodo-
wa z windà, gruntowny remont przesz∏a tak˝e Izba Przyj´ç. 
Dzi´ki unijnym Êrodkom wykonano awaryjne przy∏àcze 
wody oraz zakupiono sprz´t komputerowy. W poradniach 
wyremontowane zosta∏y gabinety lekarskie, odnowione szpi-
talne ∏azienki. Lecznica wzbogaci∏a si´ o wysokiej klasy sprz´t 
medyczny. – Pani Teresa Czernecka da∏a si´ poznaç jako dobry 
gospodarz szpitala, swojà funkcj´ obejmowa∏a bowiem, kiedy 
szpital znajdowa∏ si´ w bardzo z∏ej sytuacji finansowej. Uda∏o
jej si´ wyprowadziç t´ placówk´ na prostà, wyposa˝yç w no-
woczesny sprz´t medyczny, przygotowaç dokumentacj´ pod 
nowà inwestycj´ oraz pozyskaç unijne Êrodki – chwali by∏à 
dyrektor Marek Gos, cz∏onek Zarzàdu Województwa. 
 Niestety formu∏a dalszego funkcjonowania ma∏ego 
dwuprofilowego szpitala sta∏a si´ zawodnà.
 Tak wi´c mimo sprawnego zarzàdzania, tego typu pla-
cówki natrafiajà na ciàg∏e trudnoÊci i nie majà perspektyw
na dalszy rozwój.

M.N.
Po remoncie w budynku WSZON powstanie 

Âwi´tokrzyskie Centrum Neurologii

Za prac´ na rzecz szpitala dzi´kowa∏ 
Tadeusz Kowalczyk, przewodniczàcy Sejmiku
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 Ka˝dy, kto siada za kierownicà pojazdu musi si´ liczyç 
z tym, ˝e pr´dzej czy póêniej zostanie zatrzymany przez 
policj´ do kontroli drogowej. I mimo, ˝e ka˝dy kierowca 
– przynajmniej teoretycznie wie, jak si´ zachowaç w ta-
kiej sytuacji – zdarza si´, ˝e sà z tym problemy. Dlatego 
te˝ warto zapoznaç si´ z zasadami obowiàzujàcymi pod-
czas takiego „spotkania” na drodze. 

Jak wyglàda kontrola drogowa?

 W warunkach dostatecznej widocznoÊci umunduro-
wany policjant sygna∏y do zatrzymania auta b´dzie dawa∏ 
tarczà do zatrzymywania pojazdu czyli tzw. popularnie 
lizakiem lub r´kà. Gdy widocznoÊç jest niedostateczna, 
np. po zmroku - latarkà z czerwonym Êwiat∏em albo tzw. 
lizakiem równie˝ z Êwiat∏em czerwonym. Policjant „w cy-
wilu” ma prawo zatrzymaç pojazd wy∏àcznie na obszarze 
zabudowanym. Przy dostatecznej widocznoÊci powinien 
u˝ywaç tzw. lizaka, a gdy widocznoÊç jest s∏aba – latarki 
z czerwonym Êwiat∏em. 
 
Czy oznacza to, ˝e kierowca nie musi si´ zatrzymywaç 
w nocy na sygna∏ policjanta? 

 JeÊli mamy wàtpliwoÊci czy zatrzymujàcym nas w no-
cy jest na pewno policjant nie musimy si´ zatrzymaç. 
Cià˝y na nas jednak obowiàzek jak najszybszego skon-
taktowania si´ z numerem alarmowym 997 lub 112 i za-
wiadomienia dy˝urnego policji, o tym gdzie próbowano 
nas zatrzymaç. W takim wypadku musimy podaç tak˝e 
przyczyn´, dla której tego nie zrobiliÊmy. 
 
Jak si´ zachowaç, kiedy ju˝ zatrzymamy si´ do kontroli 
drogowej?
 
 Po zatrzymaniu auta ani kierowca, ani pasa˝er nie 
mogà wychodziç z pojazdu, a ju˝ pod ˝adnym pozorem 
samowolnie wsiadaç do samochodu policji. Kierowca ma 
obowiàzek czekaç z r´kami na kierownicy a˝ funkcjona-
riusz sam podejdzie do auta. Policjant powinien podaç 
stopieƒ, imi´ i nazwisko oraz przyczyn´ zatrzymania. JeÊli 
jest w mundurze, to na ˝àdanie kontrolowanego okazuje 
legitymacj´ s∏u˝bowà, a jeÊli nie ma munduru – musi to 
zrobiç nie czekajàc na wezwanie. 
 JeÊli policjant tego za˝àda, trzeba wy∏àczyç silnik, 
w∏àczyç Êwiat∏a awaryjne lub pozycyjne i wyjÊç z sa-
mochodu. Opuszczenie pojazdu funkcjonariusz mo˝e 
równie˝ nakazaç pasa˝erom. Zazwyczaj z auta wysiada-
my wtedy, gdy wymagajà tego wzgl´dy bezpieczeƒstwa 
albo charakter kontroli, np. badanie alkomatem.
 
Policjant zatrzymuje prawo jazdy – co dalej? 

 Podczas kontroli okazujemy policjantowi dokumenty, 
których za˝àda – zazwyczaj sà to: prawo jazdy, dowód re-
jestracyjny oraz polisa OC. 
 Je˝eli dochodzi do zatrzymania prawa jazdy lub do-

Kontrola drogowa – czy na pewno 
wiesz, jak się zachować?

wodu rejestracyjnego, policjant ma obowiàzek wydaç 
pokwitowanie. Na otrzymanym dokumencie mo˝e si´ 
znaleêç zapis o skierowaniu pojazdu na dodatkowe bada-
nia techniczne.  
 
Ucieczka si´ nie op∏aca! 
 
 Niezatrzymanie si´ do kontroli mimo wyraênych 
sygna∏ów jest interpretowane jednoznacznie: kierowca ma 
coÊ na sumieniu (np. podejrzewany jest o nietrzeêwoÊç). 
Gdy samochód nie zatrzyma si´ do kontroli, policjanci 
rozpoczynajà poÊcig. Jego konsekwencje dla kierujàcego 
mogà byç rozmaite. Kara minimalna - jeÊli kierowca w por´ 
zreflektuje si´ i przestanie uciekaç - to zatrzymanie prawa
jazdy i skierowanie sprawy do sàdu grodzkiego. Warto 
wiedzieç, ˝e w razie niezatrzymania si´ pojazdu do kon-
troli drogowej, gdy ucieczka stanowi powa˝ne zagro˝enie 
dla innych uczestników ruchu bàdê osób postronnych, 
policjanci mogà u˝yç broni. 

Nietrzeêwy rowerzysta = nietrzeêwy kierowca samo-
chodu!

 Jadàc na rowerze po u˝yciu alkoholu odpowiada si´ tak, 
jak za prowadzenie samochodu „na podwójnym gazie”.

 Zgodnie z art. 178a§2 kodeksu karnego, ten kto, znajdujàc 
si´ w stanie nietrzeêwoÊci lub pod wp∏ywem Êrodka 
odurzajàcego, prowadzi na drodze publicznej lub w stre-
fie zamieszkania pojazd inny ni˝ mechaniczny (a wi´c np. 
rower, lub powóz) podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do roku.

 Zazwyczaj skazanie za jazd´ na rowerze pod wp∏ywem 
alkoholu wià˝e si´ z koniecznoÊcià orzeczenia przez sàd 
zakazu prowadzenia wszystkich lub okreÊlonych pojaz-
dów mechanicznych (art. 42§2 kodeksu karnego). W prak-
tyce mo˝e to oznaczaç odebranie nawet wszystkich kate-
gorii prawa jazdy! 

Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Kielcach 
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W wodzie i ogniu
 W cyklu „Bezpieczne Âwi´tokrzyskie” prezentujemy 
najbardziej zas∏u˝one, pr´˝ne i majàce znaczàcy wp∏yw 
na rozwój lokalnych spo∏ecznoÊci jednostki Ochotni-
czych Stra˝y Po˝arnych. Tym razem odwiedziliÊmy 
OSP w Mstyczowie w gminie S´dziszów. Mstyczowscy 
stra˝acy nie tylko dbajà o bezpieczeƒstwo mieszkaƒców, 
ale sà te˝ znakomitymi animatorami ˝ycia kulturalnego. 

 Piecz´ nad stra˝nicà i mstyczowskimi druhami trzyma 
Zenon Ràczkiewicz, który od 2002 roku piastuje stanowi-
sko prezesa Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w tej oddalonej 
o kilka kilometrów od S´dziszowa miejscowoÊci. Kiedy 
zakoƒczy∏ prac´  w policji i przeszed∏ na emerytur´, coÊ 
go - jak mówi - ciàgn´∏o by nadal przywdziewaç mundur. 
Teraz paraduje wi´c wy∏àcznie w... stra˝ackim. 
 - Mo˝emy byç dumni - mówi prezes -  Mstyczów to 
przecie˝ niewielka miejscowoÊç, a mamy w jednostce a˝ 
34 czynnych stra˝aków, a tak˝e 3 honorowych. Do tego 
jeszcze dzia∏a u nas M∏odzie˝owa Dru˝yna Po˝arnicza 
skupiajàca siódemk´ m∏odych adeptów, w tym 3 pi´kne 
dziewczyny... 

Ostrowski. Za kierownicà wozu stra˝ackiego zasiadajà, 
zale˝nie od potrzeby, dwaj kierowcy: Rafa∏ Dylowski i An-
drzej Bro˝ek. 
 - MiejscowoÊci Mstyczów, Podsadek i Bia∏owie˝a to 
nasz teren operacyjny - mówià stra˝acy - Najwi´cej inter-
wencji dotyczy tej ostatniej wsi; podtopienia gospodarstw 
zdarzajà si´ tam niemal co roku. Pewnie ze wzgl´du na 
aur´ nie inaczej b´dzie i teraz - dodajà. 
 Interwencje zwiàzane z po˝arami i te spowodowane 
przez wiosenne powodzie uzupe∏niajà codzienne dzia∏ania 
prewencyjne stra˝aków-ochotników. Odwiedzajà okolicz-
nych rolników, prowadzà rozmowy z gospodarzami, uczà 
jak ustrzec si´ nieszcz´Êç zwiàzanych  np. z niew∏aÊciwym 
funkcjonowaniem instalacji elektrycznej, czy wadliwymi 
przewodami kominowymi. 
 Dba∏oÊç o bezpieczeƒstwo to rzecz niezwykle wa˝na, 
lecz jak podkreÊlajà druhowie, równie wa˝na dla nich jest 
integracja Êrodowiska, w którym ˝yjà. Dlatego w∏aÊnie 
wiele energii anga˝ujà w utrzymanie i uatrakcyjnienie 
swojego obiektu. W ciàgu ostatnich kilku lat uda∏o si´ 
zrobiç naprawd´ bardzo du˝o; pozyskali Êrodki z Euro-
pejskiego Funduszu Spo∏ecznego i zorganizowali „wiosk´ 
internetowà”. Jest tu 6 komputerów wyposa˝onych we 
wszelkie niezb´dne programy, w tym edukacyjne. Mo˝e 
tu przyjÊç ka˝dy; mimo, ˝e wioska dzia∏a dopiero od 
roku odwiedzi∏o jà ju˝ oko∏o 2000 osób. Dumni sà tak˝e 
z dzia∏ajàcej w budynku remizy Êwietlicy wiejskiej otwar-
tej 4 lata temu. Dzi´ki Programowi Rozwoju Obszarów 
Wiejskich znalaz∏a si´ tu i si∏ownia, z której ch´tnie korzy-
sta mstyczowska m∏odzie˝, jest te˝ bilard, sà rowery, tenis 
sto∏owy, pi∏karzyki, telewizor. Jest te˝ sprz´t nag∏aÊniajàcy, 
który przydaje si´ szczególnie podczas organizowanych 
tu cz´sto potaƒcówek. 
 Prawdziwym oczkiem w g∏owie stra˝aków jest stwo-
rzona przez nich Izba Pami´ci. Odbywajà si´ w niej nara-
dy, spotkania integracyjne, jest tak˝e miejscem, w którym 
znajdujà si´ wa˝ne dla  OSP w Mstyczowie pamiàtki, eks-
ponaty nawiàzujàce do jej historii, a tak˝e nagrody, które 
zdobyli druhowie podczas licznych turniejów. 
 - Najwa˝niejszy jest jednak sztandar. To nasza duma. 
Zosta∏ poÊwi´cony w 2004 roku, a sfinansowali go
mieszkaƒcy trzech wiosek, na terenie których dzia∏amy. 
To by∏a dla nas najpi´kniejsza nagroda za naszà prac´ - 
mówi na po˝egnanie prezes Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej 
w Mstyczowie, Zenon Ràczkiewicz. 

Robert Siwiec  

Remiza OSP w Mstyczowie sta∏a si´ prawdziwym 
centrum ˝ycia kulturalnego tej ma∏ej miejscowoÊci

 Faktycznie stra˝nica ju˝ na pierwszy rzut oka robi 
doskona∏e wra˝enie. Budow´ remizy podj´to w 1990 
roku, w 2007 roku nastàpi∏o uroczyste przekazanie remizy 
stra˝akom. Stoi w niej mo˝e nie najm∏odszy, ale sprawujàcy 
si´ niezwykle dobrze czerwony volkswagen LT31, który, 
jak podkreÊlajà druhowie, nigdy ich nie zawiód∏. Jednost-
ka posiada 2 motopompy, niezliczonà iloÊç w´˝y i innych 
niezb´dnych do ratowania ludzi i ich dobytku urzàdzeƒ. 
Ca∏oÊç stra˝ackiego inwentarza uzupe∏nia prawdziwe 
cacko - drewniany, zabytkowy wóz stra˝acki, którego 
mog∏oby pozazdroÊciç druhom z Mstyczowa ka˝de, na-
wet najbardziej wyszukane muzeum. 
 Jednak˝e o wartoÊci jednostki, jak podkreÊla Zenon 
Ràczkiewicz, stanowià przede wszystkim ludzie. Lu-
dzie pe∏ni zapa∏u, gotowi do niesienia pomocy i ch´tni 
dzia∏ania na rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci. Ca∏oÊcià dowodzi 
naczelnik Marek Kozendra, sprz´tem opiekuje si´, dbajàc 
by nie zawiód∏ w najmniej oczekiwanym momencie druh 
Henryk Janus, z kolei gospodarzem obiektu jest Stanis∏aw 

Druhowie biorà aktywny udzia∏ w przedsi´wzi´ciach 
na rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci
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 Stanis∏aw Góêdê, Miasto i Gmina Busko-Zdrój oraz 
Klub Sportowy Vive Targi Kielce to laureaci drugiej edycji 
nagrody „Âwi´tokrzyska Victoria”. Uroczyste wr´czenie 
nagród odby∏o si´ 16 lutego podczas gali w Hotelu „Kon-
gresowym” w Kielcach. Zwyci´zców og∏osili Krzysztof 
Hetman, podsekretarz stanu w ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego. Jacek Piotr M´cina z Konfederacji Praco-
dawców Prywatnych „Lewiatan” oraz marsza∏ek woje-
wództwa Adam Jarubas.

 WczeÊniej jednak, uhonorowano osoby,  
przedsi´biorstwa i samorzàdy, które Kapitu∏a Konkursu 
nominowa∏a do nagrody. W kategorii „SamorzàdnoÊç” 
- miasto Kielce oraz miasta-gminy : S´dziszów, Bu-
sko-Zdrój, Ch´ciny i powiat kielecki; w kategorii 
„OsobowoÊç” - ks. dr Andrzej Drapa∏a, prezes Stowarzy-
szenia „Nadzieja Rodzinie”, siostra Ma∏gorzata Chmie-
lewska, prze∏o˝ona wspólnoty „Chleb ˚ycia”, prof. Re-
gina Renz, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, Krzysztof Orkisz, prezes Izby RzemieÊlników 
i Przedsi´biorców w Kielcach oraz dr Stanis∏aw Góêdê, 
dyrektor Âwi´tokrzyskiego Centrum Onkologii, a w ka-
tegorii „Przedsi´biorczoÊç” - Klub Sportowy Vive Targi 
Kielce, ViR ¸opuszno, PPHU PUBLIMA, Stadnina Koni 
Micha∏ów i Targi Kielce.
 „Âwi´tokrzyska Victoria” to nagroda Samorzàdu Woje-
wództwa, której celem jest promowanie najbardziej aktyw-
nych Êwi´tokrzyskich samorzàdów, przedsi´biorstw i osób 
- spo∏eczników, dzia∏ajàcych na rzecz swoich Êrodowisk. 
Przyznawana jest w trzech kategoriach: „SamorzàdnoÊç”, 
„OsobowoÊç” i „Przedsi´biorczoÊç”.
 - Ideà, która przyÊwieca∏a nam przy ustanowieniu 
nagrody by∏o przekonanie, ˝e warto pokazywaç firmy,
samorzàdy i osoby aktywne, które ka˝dego dnia wp∏ywajà 
na kreowanie pozytywnego wizerunku województwa 
Êwi´tokrzyskiego. Do II edycji konkursu wp∏yn´∏o po-
nad 100 zg∏oszeƒ w trzech kategoriach. Cieszymy si´, ˝e 
w naszym województwie mamy tak wiele wspania∏ych 
inicjatyw, firm, kreatywnych samorzàdów i osobowoÊci, 
które sà dobrymi ambasadorami naszego regionu - mówi∏ 
marsza∏ek Adam Jarubas. 
 Laureatem nagrody „Âwi´tokrzyska Victoria” w kate-
gorii „OsobowoÊç” zosta∏ dr n. med. Stanis∏aw Góêdê, 
dyrektor Âwi´tokrzyskiego Centrum Onkologii. Kapitu∏a 
Konkursu uhonorowa∏a go m.in.  za niesienie osobistej 
wszechstronnej pomocy osobom, których dotkn´∏a cho-
roba, a którzy pragnà wróciç do aktywnego ˝ycia oraz za 
utrzymywanie wysokich standardów leczenia w ÂCO, 
które dzi´ki jego talentowi i ci´˝kiej pracy uznawane 
jest za jeden z najlepszych oÊrodków onkologicznych 
w kraju. Od 1984 r. dr Stanis∏aw Góêdê jest Konsultan-
tem Wojewódzkim ds. Onkologii. Promuje profilaktyk´ 
chorób nowotworowych oraz zdrowy styl ˝ycia. Dzi´ki 
jego zaanga˝owaniu w latach 2004 - 2009 przeprowadzo-
no kilkadziesiàt tysi´cy badaƒ przesiewowych raka piersi, 
szyjki macicy i jelita grubego, w wyniku których uda∏o 
si´ wykryç we wczesnych stadiach ponad 600 przypad-
ków nowotworów. Stanis∏aw Góêdê jest za∏o˝ycielem 
i cz∏onkiem Zarzàdu Polskiej Unii Onkologicznej, pre-
zesem Stowarzyszenia Dyrektorów OÊrodków Onkolo-

„Świętokrzyskie Victorie” wręczone! 
gicznych, a tak˝e za∏o˝ycielem drugiego w Polsce Klubu 
„Amicus” niosàcego pomoc ludziom dotkni´tym chorobà 
nowotworowà. Dzi´ki jego osobistej pomocy powsta∏ 
i aktywnie dzia∏a Klub „Amazonki” i jego filie na tere-
nie Województwa Âwi´tokrzyskiego. Fundacja „Promo-
cja Zdrowia” promujàca zdrowy styl ˝ycia przyzna∏a 
dr Stanis∏awowi Góêdziowi nagrod´ Bia∏ego Kruka za 
stworzenie wiodàcej w Polsce Onkologii Âwi´tokrzyskiej. 
W minionym roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
wyró˝ni∏ Stanis∏awa Góêdzia Krzy˝em Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski POLONIA RESTITUTA. 
 W kategorii „Przedsi´biorczoÊç” - Âwi´tokrzyskà 
Victori´” przyznano Klubowi Sportowemu Vive Targi 
Kielce - za podj´cie przemyÊlanej, d∏ugofalowej strategii 
rozwoju klubu oraz màdra polityk´ finansowo-kadrowà, 
która ju˝ procentuje niebywa∏ymi sukcesami dru˝yny 
w rozgrywkach na arenie krajowej i mi´dzynarodowej. 
Klub istnieje od 1965 roku. Na przestrzeni lat kilkakrot-
nie zmienia∏ nazw´, a by∏o to uzale˝nione od strategicz-
nych sponsorów wspierajàcych klub. Vive Targi Kielce 
jest klubem jednosekcyjnym, w którym w pi∏k´ r´cznà 
grajà zarówno seniorzy jaki i dzieci oraz m∏odzie˝. Od lat 
znajduje si´ w Êcis∏ej czo∏ówce polskiej ekstraklasy pi∏ki 
r´cznej, a jego zawodnicy stanowià jeden ze znaczàcych 
filarów reprezentacji narodowej. KS Vive Targi Kielce jako 
jedyny klub sportowy w Polsce zrzesza wokó∏ siebie fir-
my wspierajàce w postaci KLUBU 100. Bliska wspó∏praca 
pomi´dzy cz∏onkami KLUBU ma pomóc w stworzeniu 
potencja∏u finansowego i intelektualnego istniejàcych na 
tym terenie podmiotów gospodarczych celem umocnienia 
pozycji na rynku i dalszego rozwoju.
 Natomiast w kategorii „SamorzàdnoÊç” zwyci´˝y∏o 
Miasto i Gmina Busko-Zdrój. W∏adze gminy z powodze-
niem si´gajà po fundusze z wielu programów unijnych, 
dzi´ki którym mo˝liwy jest rozwój gminy oraz podnie-
sienie jakoÊci ˝ycia jej mieszkaƒców. Dbajà tak˝e o pod-
noszenie walorów uzdrowiskowych buskiego kurortu, 
do którego przyje˝d˝ajà rzesze turystów i kuracjuszy 
z kraju i zagranicy. Na poczàtku roku podpisana zosta∏a 
najwi´ksza kwotowo umowa w powiecie buskim o dofi-
nansowanie ze Êrodków Unii Europejskiej. Zadanie pod 
nazwà „Uporzàdkowanie gospodarki wodno-Êciekowej 
na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój” warte jest pra-
wie 129 mln z∏. Z kolei na rewitalizacj´ miasta z RPO WÂ 
pozyskano prawie 20 milionów z∏otych.  W∏adze gminy 
szczególnà wag´ przyk∏adajà do stanu infrastruktury 
sportowej: uda∏o si´ wybudowaç hal´ sportowà w Zblu-
dowicach wraz z boiskiem ze sztucznà nawierzchnià 
oraz kilka boisk w ramach Programu „Moje Boisko Or-
lik 2012” jak równie˝ Programu „Blisko Boisko”. Trwajà 
prace przy budowie sal gimnastycznych przy szko∏ach 
podstawowych w Dobrowodzie i Ko∏aczkowicach. 
W dzia∏aniach buskiego samorzàdu widoczna jest tak˝e 
dba∏oÊç o rozwój obszarów wiejskich na terenie gmi-
ny, a zw∏aszcza unowoczeÊnienie ich infrastruktury.  
Uroczystà gal´ uÊwietni∏ wyst´p Waldemara Malickiego, 
jednego z najbardziej wszechstronnych i dowcipnych 
pianistów polskich oraz laureatów konkursu „Talenty 
Âwi´tokrzyskie”.

M.N.
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Gal´ Âwi´tokrzyskiej Victorii rozpoczà∏ pokaz laserów... ...a zakoƒczy∏ koncert Waldemara Malickiego

Nominowani w kategorii „OsobowoÊç”

Przewodniczàcy Rady Miasta Adam Gradzik 
i burmistrz Buska-Zdroju Piotr Wàsowicz 

cieszà si´ z nagrody w kategorii „SamorzàdnoÊç”

-To jest nagroda dla wszystkich wspierajàcych 
nasz klub - mówi∏ Bertus Servaas, 

prezes Klubu Sportowego Vive Targi Kielce

Laureaci II edycji Nagrody

- Nie jestem kimÊ wyjàtkowym, staram si´ tylko 
nieÊç pomoc moim pacjentom - przekonywa∏ Stanis∏aw 

Góêdê, laureat Victorii w kategorii „OsobowoÊç”

Nagrod´ pieni´˝nà zwyci´zca postanowi∏ przekazaç 
Êwi´tokrzyskim Amazonkom 
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Prezydium Sejmiku Wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka

Przewodniczàcy Komisji Rolnictwa Józef Kwiecieƒ Cz∏onek Zarzàdu Marek Gos 
i wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka

Radni Barbara Duda, Krzysztof Dziekan, Andrzej B∏ajszczak, 
Jaros∏aw Przygodzki, Mieczys∏aw G´bski i Janusz Skibiƒski Przewodniczàcy Komisji Edukacji Józef ˚urek

Radny Józef Grabowski Członek Zarzàdu Lech Janiszewski i Wojciech Siporski, 
dyrektor Departamentu Infrastruktury UM
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Świętokrzyska 
Akademia 
Sportu 
na Obszarach 
Wiejskich 
 600 tysi´cy z∏otych przeznaczy∏ w tym roku Samorzàd 
Województwa na realizacj´ „Programu - Âwi´tokrzyska 
Akademia Sportu na Obszarach Wiejskich”. Podsta-
wowym za∏o˝eniem programu, zainicjowanego przez 
samorzàd, jest wspieranie zadaƒ z zakresu kultury fi-
zycznej i sportu z ukierunkowaniem na m∏ode osoby 
mieszkajàce na obszarach wiejskich. 15 lutego radni Sej-
miku przy 4 g∏osach wstrzymujàcych przyj´li uchwa∏´ 
w tej sprawie.

 - W ubieg∏ym roku Sejmik Województwa Âwi´to- 
krzyskiego przyjà∏ do realizacji „Âwi´tokrzyski Program Rozwo-
ju Kultury Fizycznej i Sportu na Obszarach Wiejskich”. W trak-
cie rocznej realizacji Programu pojawi∏y si´ wnioski dotyczàce 
bardziej racjonalnego wykorzystania Êrodków finansowych
na ten cel. W zwiàzku z powy˝szym Samorzàd Wojewódz-
twa postanowi∏ dokonaç zmian w Programie, aby bardziej 
ukierunkowaç priorytety wspierajàc: imprezy majàce charak-
ter cykliczny a nie jednorazowy, dofinansowywaç tylko sport
dzieci i m∏odzie˝y uczestniczàcych we wspó∏zawodnictwie 
sportowym prowadzonym przez zwiàzki sportowe, jak 
równie˝ w imprezach masowych, ograniczyç zakupy sprz´tu 
sportowego. OkreÊlono maksymalnà wysokoÊç dotacji do 
wysokoÊci 10 tysi´cy z∏otych i wprowadzono zapis o uroczy-
stym podsumowaniu zakoƒczenia cyklu imprez z wr´czeniem 
dyplomów przy udziale przedstawiciela samorzàdu woje-
wództwa – rekomendowa∏ podczas sesji Lech Janiszewski, 
cz∏onek Zarzàdu Województwa. 
 Celem strategicznym „Programu - Âwi´tokrzyska Aka-
demia Sportu na Obszarach Wiejskich” jest rozwój sportu 
i kultury fizycznejnaszerokorozumianychobszarachwiej-
skich poprzez wspieranie inicjatyw spo∏ecznych, takich 
jak organizacja imprez masowych, organizacja zawodów 
sportowych i innych przedsi´wzi´ç s∏u˝àcych upowszech-
nianiu sportu i kultury fizycznej oraz zach´cajàcych do
uczestnictwa w ró˝nych formach aktywnoÊci ruchowej.
 „Program - Âwi´tokrzyska Akademia Sportu na Ob-
szarach Wiejskich” ma charakter konkursu. Mogà w nim 
uczestniczyç stowarzyszenia i organizacje kultury fi-
zycznej, które prowadzà zaj´cia sportowe z dzieçmi 
i m∏odzie˝à, posiadajàce aktualny wyciàg z rejestru 
sàdowego lub zaÊwiadczenie z ewidencji starostwa 
w∏aÊciwego zgodnie z siedzibà. Maksymalna wysokoÊç 
dofinansowania nie mo˝e przekroczyç 10 tysi´cy z∏otych,
a Êrodki finansowe b´dà pochodziç z bud˝etu wojewódz-
twa Êwi´tokrzyskiego i ze Êrodków w∏asnych beneficjenta,
realizujàcego zadanie w ramach programu.

Monika Michalska

Radni Sejmiku 
bronią krzyży
 Radni Sejmiku Województwa Âwi´tokrzyskiego 
przyj´li stanowisko, w którym domagajà si´ poszanowa-
nia krzy˝a w krajach Unii Europejskiej.

 Stanowisko jest g∏osem sprzeciwu na wyrok Europej-
skiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka, zgodnie z wyrokiem 
którego - znaku krzy˝a nie mo˝na traktowaç jako ponadre-
ligijnego symbolu kultury europejskiej, bo jest on znakiem 
konkretnego KoÊcio∏a. Tym samym, zdaniem Trybuna∏u, 
krzy˝ wiszàcy w klasie szkolnej narusza prawa rodziców 
do wychowania dzieci zgodnie z w∏asnymi przekonania-
mi oraz wolnoÊç religijnà uczniów. Z wyrokiem Trybuna∏u 
nie zgadzajà si´ radni wojewódzcy – i podobnie jaki ich 
koledzy w ca∏ym kraju, wyrazili swój protest w przyj´tym 
dziÊ stanowisku. 

Stanowisko Sejmiku 
Województwa Âwi´tokrzyskiego 
 „Sejmik Województwa Âwi´tokrzyskiego z ogromnà 
dezaprobatà i zaniepokojeniem odnosi si´ do wyroku Europejskie-
go Trybuna∏u Praw Cz∏owieka orzekajàcego, i˝ obecnoÊç krzy˝y 
w salach szkolnych narusza prawa obywatelskie. Sejmik wyra˝a 
ogromny szacunek dla Krzy˝a – najbardziej znanego symbolu 
chrzeÊcijaƒstwa, zakorzenionego w dziedzictwie Narodu Polskie-
go i cywilizacji europejskiej. Wyrok Trybuna∏u Praw Cz∏owieka 
jest ra˝àcym przyk∏adem nietolerancji religijnej, lekcewa˝y pra-
wa i uczucia chrzeÊcijan oraz prowadzi do pot´gowania kon-
fliktów mi´dzyludzkich, szerzenia nienawiÊci, dyskryminacji 
i dyktatury skierowanej przeciwko demokracji. Budzi równie˝ 
powa˝ne obawy o przysz∏oÊç wolnoÊci w religijnej Europie 
i kszta∏towanie obowiàzujàcych zasad w oparciu o poszanowanie 
i wspó∏dzia∏anie dla dobra cz∏owieka i dobra wspólnego. Jednost-
ka, jak i wspólnoty majà prawo do wyra˝ania w∏asnej to˝samoÊci 
religijnej, kulturowej i niedopuszczalne jest ograniczanie tego 
prawa poprzez wprowadzanie zakazów budzàcych sprzeciw i po-
wszechne oburzenie. Oczekujemy od Europejskiego Trybuna∏u 
Praw Cz∏owieka bezstronnoÊci w sprawach przekonaƒ religij-
nych, Êwiatopoglàdowych i filozoficznych, i zapewnienia swobody
ich wyra˝ania w ˝yciu publicznym. Obywatele Rzeczypospolitej 
Polskiej majà prawo oczekiwaç przestrzegania tej zasady, bowiem 
jest ona zagwarantowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Sejmik Województwa Âwi´tokrzyskiego apeluje o szacunek 
dla znaku Krzy˝a oraz zwraca si´ do Rzàdu, Parlamentu oraz 
polskich przedstawicieli w Europarlamencie o podj´cie wszelkich 
dzia∏aƒ w kierunku uznania znaku Krzy˝a za symbol dziedzic-
twa i to˝samoÊci europejskiej.” 

 Uchwa∏a zostanie przekazana do wiadomoÊci Prezy-
denta RP, Marsza∏ków Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady 
Ministrów, Parlamentarzystów RP, Pos∏ów do Parlamen-
tu Europejskiego z województwa Êwi´tokrzyskiego 
oraz Przewodniczàcych Sejmików i Marsza∏ków Woje-
wództw RP. 

P.Ch.
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- Ma∏y sparing? Dysponuj  ́Êwietnym lewym sierpowym! 
- Niestety... Nie ta kategoria wagowa... - Bertus Servaas i Adam Jarubas

- Ładny mi ˝ona krawat naby∏a?
- Ma kobieta gust! - Dariusz Detka i Miros∏aw Pawlak

Ruszyła runda wiosenna, czas wznowiç treningi
„Kó∏ko graniaste, czterokanciaste... a my z Jurkiem B¢C!” 

- Zdzis∏aw Wrza∏ka i Jerzy Âroda

Bo do tanga trzeba dwojga! 
- Małgorzata Muzoł i Zdzisław Wrzałka

Zataƒczysz ze mnà jeszcze raz?
- Alfreda Zawierucha-Rubak i Wojciech P∏aza
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Lekcje 
samorządności
 Urzàd Marsza∏kowski wzorem lat ubieg∏ych 
w najbli˝szym czasie rozpocznie kolejny cykl spotkaƒ 
„Lekcji o samorzàdzie” z m∏odzie˝à szkó∏ ponadgimnazi-
lanych z terenu województwa Êwi´tokrzyskiego. B´dzie 
kontynuowa∏ tak˝e wspó∏prac´ z cz∏onkami Klubów Se-
niora oraz s∏uchaczami Uniwersytetów III Wieku poprzez 
organizacj´ cyklu spotkaƒ poÊwi´conych zadaniom reali-
zowanym przez jednostki samorzàdu terytorialnego.

 Ubieg∏oroczne „lekcje o samorzàdzie” cieszy∏y si´ 
du˝ym zainteresowaniem zarówno ze strony nauczy-
cieli jak i uczniów. Terenowy Punkt Informacyjny 
Urz´du Marsza∏kowskiego przeprowadzi∏ wówczas po-
nad 30 lekcji z uczniami szkó∏ z terenu województwa 
Êwi´tokrzyskiego. 
 Tegoroczne „lekcje o samorzàdzie” b´dà odbywa∏y si´ 
w sali konferencyjnej Urz´du Marsza∏kowskiego przy 
wspó∏pracy z Wy˝szà Szko∏à Ekonomii i Prawa im. prof. 
Edwarda Lipiƒskiego w Kielcach. 
 Podczas spotkaƒ uczniowie b´dà mieli mo˝liwoÊç za-
poznania si´ z kompetencjami marsza∏ka, Zarzàdu Wo-
jewództwa, Sejmiku jak równie˝ spotkania z w∏adzami 
województwa, powiatu, pracownikami naukowymi oraz 
studentami. B´dzie równie˝ mo˝liwoÊç obejrzenia sali 
obrad Sejmiku Województwa, a tak˝e zwiedzenia ca∏ego 
urz´du. 
 Ponadto Urzàd Marsza∏kowski wspólnie z WSEiP 
umo˝liwi przygotowanie lekcji wed∏ug indywidualnego 
zapotrzebowania danej szko∏y. Zaj´cia mogà dotyczyç 
na przyk∏ad: funduszy unijnych, przedsi´biorczoÊci, 
zagadnieƒ zwiàzanych z tematykà dziennikarstwa 
samorzàdowego i ekonomii. 
 Przedstawiciele Urz´du Marsza∏kowskiego w najbli˝- 
szym czasie planujà tak˝e odwiedziç Kluby Senio-
ra i Uniwersytety III Wieku z terenu województwa 
Êwi´tokrzyskiego. Podczas spotkaƒ seniorzy b´dà mogli 
dowiedzieç si´ o roli, strukturze i kompetencjach orga-
nów samorzàdu terytorialnego na przyk∏adzie Sejmiku 
Województwa oraz Urz´du Marsza∏kowskiego. Zaj´cia 
b´dà dotyczy∏y równie˝ wykorzystania Êrodków unij-
nych, przedsi´biorczoÊci oraz zagadnieƒ zwiàzanych 
z tematykà zdrowotnà i politykà spo∏ecznà skierowanà do 
ró˝nych grup wiekowych. 

Regionalna półka

Sandomierz, 
a bitwa pod 
Grunwaldem
 Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e tytu∏ zawiera paradoksalnà 
pomy∏k´. Przecie˝ gdzie Krym, gdzie Rzym. A jednak 
powiàzania mi´dzy tymi dwoma miejscami sà bli˝sze 
ni˝ nam si´ mo˝e zdawaç, czego niezbitym dowodem 
Konferencja Naukowa, która odby∏a si´ w dniach 13 – 14 
czerwca 2008 roku w Sandomierzu, a jej pok∏osiem sta∏o 
si´ wspania∏e wydawnictwo „Miko∏aj Tràba. Mà˝ stanu 
i Prymas Polski”.

 Tytu∏owy bohater serii artyku∏ów naukowych za-
mieszczonych w tomie zajmuje czo∏owe miejsce wÊród 
Polaków, którzy wielce zawa˝yli na naszych losach, ich 
przebiegu dziejowym na prze∏omie XIV i XV stulecia. Ten 
rodowity mieszkaniec grodu nad Wis∏à, syn duchowne-
go, a nast´pnie adoptowany przez Wilhelma z Okaliny, 
piecz´tujàcego si´ staro˝ytnym herbem Tràby, sta∏ si´ jed-
nym z najpot´˝niejszych ludzi onego czasu w Polsce. Jego 
w∏adza wyp∏ywa∏a i z przymiotów umys∏u, a tak˝e nie-
zrównanej odwagi, czego dowody dawa∏ pod wspomnia-
nym Grunwaldem.
 Postaç Miko∏aja Tràby jest bardzo ma∏o znana wÊród 
wspó∏czesnych, a przecie˝ Jego dokonania przeros∏y wiele 
uczynków innych uczestników tamtych czasów. Byç mo˝e 
teraz, przy okazji rocznicy zwyci´skiej bitwy grunwaldzkiej 
lepiej poznamy i jego czyny, a tak˝e innych wywodzàcych 
si´ z naszego regionu rycerzy, wojów, duchownych w onych 
czasach czynem i myÊlà walczàcych o wielkoÊç Polski.
 Wi´cej takich Konferencji, jak ta w Sandomierzu, a na 
pewno staniemy si´ bogatsi o wiedz´, która do chwili obec-
nej skryta w pracowniach badaczy, nieÊmia∏o ukazuje swe 
tajemnice nam mieszkaƒcom tego województwa, a zaintere-
suje te˝ wszystkich, którzy wartoÊci czerpià z kart historii.

Dariusz Detka

Miko∏aj Tràba. Mà˝ stanu i Prymas Polski. Materia∏y 
z Konferencji Sandomierz 13 – 14 czerwca 2008 roku, 

pod redakcjà Feliksa Kiryka, ”SECESJA”, Kraków 2009.
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Linia życia
 Majà po 800 - 1000 gram, czasami jeszcze mniej. Bar-
dzo prze˝ywa ka˝de narodziny takiego wczeÊniaka. 
Dr˝y o ka˝dà Kalink´, Amelk´, Wojtusia czy Marcin-
ka. Czasami „wyrywa” je Bogu, mówi „one sà nasze”… 
Oddana pracy, uÊmiechni´ta, emanujàca wewn´trznym 
ciep∏em. Z b∏yskiem w oku opowiadajàca o szpitalu, któ-
ry sta∏ si´ dla niej drugim domem - doktor Anna Konda∏a 
– Chojnacka, ordynator Oddzia∏u Neonatologii, Patolo-
gii i Intensywnej Terapii Noworodka Âwi´tokrzyskiego 
Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, przez wiele lat 
konsultant wojewódzki ds. neonatologii.

 - Co czuje lekarz, którzy bierze w r´ce noworodka 
o wadze 800 -1000 g, a przecie˝ rodzà si´ dzieci z jeszcze 
mniejszà wagà urodzeniowà?

  - Mam byç szczera? 

 - OczywiÊcie! 

 - Ja w takich sytuacjach czuj´ strach. MyÊl´: dziecko, 
oby ci si´ uda∏o. Bo jest wielki l´k, czy taki maluszek sobie 
poradzi. Medycyna potrafi wiele, ale sà i takie sytuacje,
z którymi nie umiemy sobie poradziç. Czasami walczymy 
i to dziecko walczy razem z nami przez miesiàc. I nie da-
jemy rady. Ile˝ takich tragedii si´ widzi. Dla mnie zawsze 
najtrudniejsze jest poinformowanie matki o zgonie dziec-
ka. Do tego si´ nie przyzwyczai∏am przez 30 lat pracy 
i czasami p∏acz´ razem z matkami. 

 Ale sà i takie momenty, kiedy walka o jedno ˝ycie 
koƒczy si´ niepowodzeniem, ale pojawia si´ nowa na-
dzieja. Czasami trzeba daç matce szans´. Podpowiedzieç 
jakieÊ inne post´powanie, by póêniej mog∏a przyjÊç 
radoÊç. Nie zapomn´ kobiety, której synek, JacuÊ, z wagà 
ok. 1000 gram, urodzi∏ si´ w Busku i stamtàd zosta∏ do nas 

przywieziony. Po miesiàcu walki nie uda∏ nam si´ nieste-
ty Jacusia uratowaç. Ta matka szala∏a, rozpacza∏a strasz-
nie. Prosz´ sobie wyobraziç, ˝e za dwa lata patrz´ – przed 
drzwiami stoi pani z olbrzymim bukietem ró˝. Mama Ja-
cusia. „Pani doktor uratowa∏a mi ˝ycie” mówi. „Nie uda∏o 
si´ pani uratowaç ˝ycia mojemu dziecku. Ale da∏a mi pani 
szans´ na drugie ˝ycie”. Ta kobieta mia∏a mi´Êniaki, obfite
krwawienia, generalnie lekarze sugerowali jej usuni´cie 
macicy. Poleci∏am jej poradni´ w Lublinie, gdzie stosu-
je si´ rzadkà metod´ usuwania mi´Êniaków. Pojecha∏a 
tam, podda∏a si´ zabiegowi i po dwóch miesiàcach zasz∏a 
w cià˝´. I urodzi∏a zdrowego, donoszonego noworodka.

 - Ka˝dy poród to oddzielna historia?
 - Tak, ka˝dy poród, ka˝da matka, ka˝dy zagro˝ony 
noworodek to oddzielna historia. Mia∏yÊmy tu kiedyÊ na 
oddziale mam´, ju˝ w takim bardziej zaawansowanym 
wieku i ona mia∏a swojà maleƒkà Maj´. Chodzi∏a do tej 
córeczki, czyta∏a jej ksià˝eczki, puszcza∏a p∏yty. To jest bar-
dzo wa˝ne, ˝eby nawiàzaç ten kontakt z dzieckiem, ˝eby 
du˝o do niego mówiç nawet wtedy, gdy ono le˝y w in-
kubatorze. Niestety po miesiàcu intensywnej walki Maja 
zmar∏a. MyÊl´, ˝e w Dniu Matki powinno si´ pokazywaç 
w∏aÊnie takie kobiety, które majà za sobà baga˝ tragicz-
nych doÊwiadczeƒ jeÊli chodzi o macierzyƒstwo, ale 
potrafi∏y si´ z tego wyrwaç. Bo ta pani znów urodzi∏a 
u nas wczeÊniaka. Jakie to musia∏o byç obcià˝enie psy-
chiczne, gdy tak sta∏a i patrzy∏a na kolejne swoje dziec-
ko poddawane wentylacji, gdy znowu trwa walka o jego 
˝ycie… Nie podda∏a si´ psychicznie. Ma swojà Amelk´. 
Ma∏a rozwija si´ prawid∏owo. I wszystko jest super. 

 - Dzisiaj sale z wczeÊniakami wyglàdajà jak ma∏e la-
boratoria. Bardzo zmieni∏ si´ sprz´t jaki ma do dyspozy-
cji neonatolog? 
 - KiedyÊ tego sprz´tu w ogóle nie by∏o. Mo˝liwoÊci re-
animacyjne by∏y bardzo skromne… Na poczàtku mojej 
pracy po∏o˝ne stosowa∏y takie metody, które dzisiaj mogà 
si´ kojarzyç ze Êredniowieczem – uciskanie, ch∏odny kom-

presik na klatk´ piersiowà, 
przecieranie dziecka. To by∏y 
proste sposoby, kiedy trzeba 
by∏o dzia∏aç, a mo˝liwoÊci 
sprz´towe by∏y ˝adne… Na 
pewno ÊmiertelnoÊç by∏a 
o wiele wi´ksza, mimo i˝ by∏ 
to dobry oddzia∏. Ale pod-
stawowym wyposa˝eniem 
którym dysponowa∏ neo-
natolog by∏a maska do re-
animacji, kroplówka, by∏ 
inkubator i dren z tlenem, 
który mo˝na by∏o dziecku 
podawaç. I chwa∏a ci Pa-
nie, jeÊli przy zaburzeniach 
oddychania, które mia∏ 
noworodek, uda∏o si´ go 
uratowaç… Ale sà sympa-
tyczne momenty zwiàzane 
z tamtym okresem. 
Przychodzà 18- 20-letnie 
dzieci z podzi´kowaniami 
za uratowanie ˝ycia. Mamy dr Anna Konda∏a – Chojnacka
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Neonatologia
 Neonatologia (z ∏ac. „neonatus” - noworodek) 
- dziedzina medycyny zajmujàca si´ schorzeniami, 
wadami wrodzonymi oraz prawid∏owym rozwojem 
dzieci w okresie noworodkowym.

tutaj takiego Marcinka, który by∏ takim umierajàcym 
nam non stop dzieckiem. Z zagro˝onej cià˝y. RobiliÊmy 
wszystko, ̋ eby go uratowaç, bo wiedzieliÊmy, ̋ e to jedyna 
szansa tej matki na dziecko. A Marcinek tak nie za bardzo 
chcia∏ byç wÊród ˝ywych. Sukces tym wi´kszy, ˝e uda∏o 
si´ nam wyrwaç go z obj´ç Najwy˝szego. Bo generalnie 
praca neonatologa to tak troch´ jak w filmie „Linia ˝ycia” 
- walka tych silniejszych: KtoÊ go tam zabiera, a my go 
wyrywamy do siebie i mówimy „zaczekaj, ty jesteÊ nasz”.

 - Przez lata by∏a pani konsultantem wojewódzkim 
ds. neonatologii. Jak zmieni∏a si´ statystyka jeÊli chodzi 
o ÊmiertelnoÊç noworodków w naszym regionie?
 - KiedyÊ Êwi´tokrzyskie by∏o na szarym koƒcu jeÊli 
chodzi o ÊmiertelnoÊç noworodków. W 2009 roku byliÊmy 
na I miejscu, tzn. ta ÊmiertelnoÊç by∏a u nas najmniejsza. 
W naszym szpitalu na 1493 porody i 95 dzieci przyj´tym 
z zewnàtrz, by∏o 16 noworodków poni˝ej 30 tygodnia 
cià˝y, to sà te najmniejsze z waga poni˝ej 1000 gram. To 
naprawd´ du˝o. I mia∏am na oddziale tylko dwa zgony. 
Jedno dzieciàtko urodzone by∏o w 22 tygodniu cià˝y, 
wa˝y∏o 390 gram, walczyliÊmy o nie 2 godziny, ale szanse 
na prze˝ycie tego dziecka by∏y ˝adne… 

 - Bardzo obcià˝ajàcy zawód. Mo˝na sobie poradziç ze 
stresem? 
 - To specjalizacja, która wymaga takich troch´ „Ju-
dymów”. KiedyÊ ktoÊ powiedzia∏, ˝e w medycynie nie 
potrzebni sà Judymowie. Gdzie jak gdzie, ale w neona-
tologii sà potrzebni. Tu jest potrzebne olbrzymie serce, 
du˝o samozaparcia i takiej wytrwa∏oÊci. I jak si´ rodzi taki 
wczeÊniak myÊl´, jak ci si´ stary w ˝yciu uda. Ale nawet 
jak si´ bardzo denerwuj´, jak widz´, ˝e sytuacja jest kry-
tyczna, staram si´ nie przekazaç z∏ych emocji i zawsze 
powtarzam, ˝e dokàd dziecko ˝yje, nawet gdy zaczynam 
powàtpiewaç, nigdy nie mówi´ tego rodzicom. Nadzieja 
powinna byç nawet wtedy, gdy szansa wydaje si´ mini-
malna. Bo cuda si´ zdarzajà. Walka o takie maleƒstwo 
jest wielkim obcià˝eniem dla rodziców. Patrzà na swo-
je dziecko pod∏àczone do dziesiàtek ró˝nych rureczek 
i sà przera˝eni. KiedyÊ, podczas studiów, samà mnie to 
przera˝a∏o. A teraz si´ zachwycam tymi maluszkami. My 
te dzieciàtka dos∏ownie hodujemy jak te pisklaki.

 - Chcia∏a pani zostaç kardiologiem, zosta∏a neo-
natologiem – specjalistà od noworodków. Zmiana 
zainteresowaƒ? 
 - Nigdy nie myÊla∏am, ˝e b´d´ lekarzem od najmniej-
szych dzieci, wydawa∏o mi si´, ̋ e to zupe∏nie nie dla mnie. 
Zdecydowa∏ przypadek. KiedyÊ nie by∏o tak ∏atwo wybraç 
sobie specjalizacj´. A poniewa˝ chcia∏am robiç pediatri´, 
wi´c – w pewnym sensie - z przymusu trafi∏am do szpita-
la przy ulicy Prostej w Kielcach. Teraz wszystkim powta-
rzam jak niezbadane i nieprzewidywalne sà losy ludzkie. 

Mówi∏am, ˝e nie b´d´ pracowaç z najmniejszymi dzieçmi, 
wi´c los okaza∏ si´ przewrotny. Pracuj´ z maluszkami od 
30 lat! Neonatologia jako dziedzina medycyny rozwija∏a 
si´ praktycznie na moich oczach. Mo˝na powiedzieç, 
˝e jestem ˝ywà historià tej neonatologii (Êmiech). W su-
mie fajna sprawa – budowaç histori´. Ale poczàtki wca-
le nie by∏y takie proste. Trafi∏am na ten oddzia∏ i od razu 
zosta∏am rzucona na bardzo g∏´bokie wody. Ale to dobrze. 
Du˝e wymagania, stawiana wysoko poprzeczka, zmusza 
m∏odego lekarza do bardzo intensywnej pracy.

 - Jak po tych 30 latach pracy patrzy pani na ten przypa-
dek, który postawi∏ panià w tym w∏aÊnie miejscu?
 - Nie zmieni∏abym tej pracy na innà, choç wielokrot-
nie mówi∏am, ˝e ju˝ doÊç, ˝e odchodz´, ˝e niema m ju˝ 
si∏y si´ tak denerwowaç... Bo to jest olbrzymi stres. Choç 
mo˝e sprawiam wra˝enie osoby zdecydowanej, bo taka 
jest rola lekarza, to jednak jest to bardzo wyczerpujàce. 
Ale nie zamieni∏abym si´ na innà specjalizacj´. A najlepiej 
wie o tym mój dom. Mój jedyny syn poszed∏ w moje Êlady, 
choç bardzo walczy∏am, ˝eby nie by∏ lekarzem. A pracuje 
na oddziale ginekologii i po∏o˝nictwa. I to on powiedzia∏ 
mi – mamo, nie wyobra˝am siebie ciebie w innym miejscu. 
I czasami to boli, gdy ktoÊ zarzuca nam jakàÊ niesumiennoÊç, 
albo prosi, ˝eby jego dzieckiem zajàç si´ w sposób szcze-
gólny. Z czystym sumieniem mog´ powiedzieç, i jestem 
w tym momencie szczera mo˝e a˝ do przesady, ˝e by∏am 
bardziej sumienna w stosunku do pacjentów, ni˝ do moje-
go w∏asnego dziecka. Mam poczucie niedosytu tego moje-
go macierzyƒstwa. Syn jest doros∏y, wyjecha∏ do Warszawy, 
tam pracuje. I wiem, ˝e straci∏am bezpowrotnie coÊ, co ju˝ 
nigdy w ˝yciu nie b´dzie mi dane. Mo˝e odzyskam to we 
wnukach. Ale wàtpi´, bo jak ja si´ tak zap´dz´ w tej pracy, 
to czy b´d´ mia∏a czas dla wnuków?.. Mam to poczucie, ˝e 
nie do koƒca ka˝dy dzieƒ by∏ poÊwi´cony w∏asnemu dziec-
ku, ˝e praca zabiera∏a czas, przeznaczony dla dziecka.

 - Prywatne macierzyƒstwo ucierpia∏o, ale czy nie czuje 
si´ Pani troch´ „mamà zast´pczà” tych wszystkich ma-
luszków, które szcz´Êliwie przesz∏y przez pani oddzia∏? 
 - Czasami a˝ do przesady! Tych dzieci, które przesz∏y 
przez moje r´ce przez te 30 lat nazbiera∏o si´ tyle, ̋ e pewnie 
jakieÊ ma∏e miasteczko mo˝na by wype∏niç obywatelami. 
A najsympatyczniejsze sà te momenty, kiedy w dniu uro-
dzin przychodzi takie „moje dziecko” z podzi´kowaniami. 
Jak ten Marcinek, którego wyrwaliÊmy z drugiej stro-
ny w czasach, kiedy jeszcze nie dysponowaliÊmy takim 
sprz´tem jak dzisiaj. Przychodzi∏ co roku. Ostatni raz 
dwa lata temu, w 18-te urodziny. Przyszed∏ ze swojà 
dziewczynà, z tortem i kwiatami do mnie, i do doktora 
Krzysztofa Maciejewskiego ( to on prowadzi∏ cià˝´). I to sà 
naprawd´ mi∏e sytuacje. Mamy bliêniaki, które by∏y w tak 
ci´˝kim stanie, ˝e wszyscy machn´li r´kà, mia∏y du˝e 
zmiany po niedotlenieniu oko∏oporodowym. A teraz si´ 
znakomicie rozwijajà. To wielka frajda obserwowaç, jak 
te dzieci si´ prawid∏owo wzrastajà, jak zaczynajà chodziç, 
mówiç, jak z takiego „maleƒkiego kurczaczka” roÊnie 
doros∏y cz∏owiek.

 - Dzi´kuj´ za rozmow´ i ˝ycz´ wiele satysfakcji z wy-
konywanej pracy.

Rozmawia∏a Iwona Sinkiewicz
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 Politechnika Âwi´tokrzyska podpisa∏a umow´ 
o wspó∏pracy z Konwentem Starostów Województwa 
Âwi´tokrzyskiego, na mocy której uczniowie szkó∏ 
ponadgimnazjalnych regionu b´dà uczyç si´ w ra-
mach zaj´ç dodatkowych matematyki i fizyki. Uczel-
ni zale˝y na promowaniu kierunków technicznych 
i zach´caniu m∏odzie˝y do studiowania na Politechnice. 
W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li: Adam Jarubas, marsza∏ek 
województwa Êwi´tokrzyskiego, Edmund Kaczma-
rek, przewodniczàcy Konwentu Starostów, Ma∏gorzata 
Muzo∏, Âwi´tokrzyski Kurator OÊwiaty oraz starostowie 
wszystkich Êwi´tokrzyskich powiatów.

 Bezp∏atne zaj´cia z przedmiotów technicznych, wizy-
ty w laboratoriach, warsztaty metodyczne dla nauczy-
cieli, pomoce dydaktyczne, doradztwo zawodowe dla 
m∏odzie˝y, obozy naukowe dla najzdolniejszych uczniów 
to tylko niektóre propozycje jakie zapowiadajà w∏adze 
uczelni w szko∏ach województwa Êwi´tokrzyskiego 
w ramach wielkiej regionalnej promocji Politechniki 
Âwi´tokrzyskiej. 

 - Chcemy stworzyç m∏odzie˝y jak najlepsze perspek-
tywy rozwoju edukacyjnego w naszym województwie. 
Uczelnia przyj´∏a zesz∏ego roku na studia 500 studentów 
wi´cej ni˝ rok wczeÊniej, ponad po∏owa z nich to kiel-
czanie. Trzeba wi´c zrobiç wszystko, aby Politechnika 
Âwi´tokrzyska by∏a dost´pna tak˝e dla uczniów z po-
wiatów województwa Êwi´tokrzyskiego. Podpisanie tej 
umowy to kolejny krok w rozwoju studiów technicznych 
w naszym regionie – mówi∏ rektor PÂ prof. Stanis∏aw 
Adamczak. 
 Rektor podkreÊli∏ równie˝, ˝e na rynku pracy jest za-
potrzebowanie na in˝ynierów, a studia techniczne sà dla 
m∏odych ludzi pewnym kluczem do sukcesu materialne-
go i zawodowego. 
 Podpisana umowa zak∏ada, ˝e ju˝ w najbli˝szym cza-
sie starostowie wyznaczà w swoich powiatach dwa licea 
ogólnokszta∏càce i jednà szko∏´ ponadgimnazjalnà o pro-
filu technicznym. Natomiast dodatkowe zaj´cia z mate-
matyki i fizyki poprowadzone zostanà pod nadzorem 
profesorów Politechniki Âwi´tokrzyskiej. 
 Ârodki na sfinansowanie tego przedsi´wzi´cia uczelnia 

i samorzàdy powiatowe chcà pozyskaç z Pro-
gramu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki. Wspie-
ranie tej inicjatywy obieca∏ marsza∏ek woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego Adam Jarubas.
 - Bardzo mnie cieszy deklaracja wspó∏pracy 
pomi´dzy uczelnià, a samorzàdami powia-
towymi naszego województwa. Podpisa-
na umowa wyznacza szanse rozwojowe 
dla uczelni, a m∏odzie˝y daje wspania∏e 
warunki do kszta∏cenia technicznego, któ-
re w przysz∏oÊci z pewnoÊcià zaowocujà 
awansem cywilizacyjnym. JesteÊmy jeszcze 
przed ocenà projektów, ale ten jest bardzo 
przysz∏oÊciowy i mo˝e liczyç na wspar-
cie z Kapita∏u Ludzkiego - mówi∏ podczas 
uroczystoÊci marsza∏ek województwa Adam 
Jarubas.
 Dla Politechniki Âwi´tokrzyskiej jest to hi-
storyczne wydarzenie, poniewa˝ nie by∏o jesz-
cze do tej pory w Polsce uczelni, która mia∏aby 
podpisanà umow´ ze starostami wszystkich 
powiatów danego województwa. 
 Uczelnia mo˝e si´ równie˝ pochwaliç 27 
absolwentami, którzy znaleêli si´ na opubli-
kowanej przez regionalny dziennik „Echo 
Dnia” liÊcie 100 najbogatszych mieszkaƒców 
województwa Êwi´tokrzyskiego. 
 Obecnie na czterech wydzia∏ach Poli-
techniki Âwi´tokrzyskiej kszta∏ci si´ ponad 
8 tysi´cy studentów w ramach 12 kierun-
ków i 33 specjalnoÊci. W ciàgu najbli˝szych 
5 lat w∏adze uczelni planujà zwi´kszyç 
liczb´ studiujàcych do 12 tysi´cy i stworzyç 
6 wydzia∏ów. 

Agata P´k

Warto studiować 
na Politechnice Świętokrzyskiej 

Stanisław Adamczak, Adam Jarubas i Edmund Kaczmarek
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 Stypendia o wartoÊci ponad 650 tysi´cy z∏otych, 
pochodzàce z Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki 
trafi∏y do Êwi´tokrzyskiej m∏odzie˝y, osiàgajàcej wybitne
wyniki w nauce przedmiotów Êcis∏ych. W Wojewódzkim 
Domu Kultury, 182 uczniów gimnazjów i szkó∏ ponad-
gimnazjalnych otrzyma∏o z ràk wicemarsza∏ka Zdzis∏aw 
Wrza∏ki akty przyznania stypendiów. Do koƒca tego 
roku szkolnego ka˝dy z uczniów otrzyma 3600 z∏otych. 
Pieniàdze rozdzieli∏o ju˝ po raz drugi Âwi´tokrzyskie 
Biuro Rozwoju Regionalnego.

 Tegoroczne stypendystki i stypendyÊci zostali wy∏onieni 
z grupy 616 osób, które z∏o˝y∏y wniosek o przyznanie sty-
pendium. Najwi´cej wniosków – ponad 1/3 ogólnej liczby 
nap∏yn´∏a ze szkó∏ w  Kielcach i powiecie kieleckim. Co 
dziesiàty wniosek pochodzi∏ z powiatów w∏oszczowskiego, 
ostrowieckiego, buskiego, koneckiego i  sandomierskiego. 
W sumie do ÂBRR wp∏yn´∏y wnioski ze szkó∏ dzia∏ajàcych 
na terenie 69 spoÊród 102 Êwi´tokrzyskich gmin. W trakcie 
oceny wniosków uczniowie otrzymywali punkty za wyni-
ki w nauce oraz dodatkowe osiàgni´cia, np. udzia∏ w olim-
piadach przedmiotowych. Punktacja by∏a podstawà do 
tworzenia listy rankingowej, uprawniajàcej do otrzymania 
stypendium. Ubiegajàcy si´ o stypendium uczeƒ musia∏ 
spe∏niç tak˝e dwa wymogi formalne: ucz´szczaç do szko∏y 
gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej z terenu wojewódz-
twa Êwi´tokrzyskiego oraz pochodziç z rodziny, w której 
dochód na osob´ nie przekracza∏ 1008 z∏ netto. Pierwsze 
trzy miejsca na liÊcie rankingowej, z jednakowà liczbà 
punktów (65) zaj´li uczniowie z II LO w Starachowicach, 
I LO im. S. ˚eromskiego w Kielcach oraz LO w Kazimie-
rzy Wielkiej.
 – Celem programu jest wsparcie uczniów, którzy 
przejawiajà szczególne uzdolnienia w zakresie nauk 
matematycznych, przyrodniczych i technicznych, 

Stypendia z Kapitału Ludzkiego 
po raz drugi

a jednoczeÊnie sytuacja materialna ich rodzin nie pozwa-
la im w pe∏ni rozwijaç talentów i zainteresowaƒ – mówi∏ 
podczas spotkania wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka. 
– Rozstrzygn´liÊmy ju˝ drugà edycj´ programu stypen-
dialnego. Tegoroczne stypendia sà dwukrotnie wy˝sze od 
tych wyp∏aconych w roku szkolnym 2008/2009. Tym ra-
zem, do najzdolniejszych uczniów z naszego regionu trafi
po 3600 z∏otych Pieniàdze zostanà wyp∏acone w dwóch 
transzach po 1800 z∏otych – w lutym oraz czerwcu tego 
roku. – Jestem przekonany, ˝e tegoroczni stypendyÊci 
wykorzystajà te Êrodki na zakup takich pomocy dy-
daktycznych, dzi´ki którym b´dà mogli rozwijaç swoje 
zdolnoÊci i pog∏´biaç wiedz´ – mówi∏ Zdzis∏aw Wrza∏ka.
 W pierwszej edycji programem stypendialnym 
obj´tych zosta∏o 187 uczniów z naszego regionu. M∏odzie˝ 
otrzyma∏a wówczas po 1800 z∏otych. 

Przemysław ChruÊciel

Wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka wr´cza 
akt nadania stypendium

Wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka w gronie najzdolniejszych
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 Henryk Trepka dos∏ownie i w przenoÊni jest pasjo-
natem spod Âwi´tego Krzy˝a. Mieszka zaledwie kilka-
set metrów od Drogi Królewskiej, która prowadzi na 
szczyt do Sanktuarium. Od wielu lat zajmuje si´ historià 
i pamiàtkami zwiàzanymi z tym regionem. 

 - Mojà ˝yciowà pasjà od ponad czterdziestu lat jest re-
jestracja na kartach kronik Nowej S∏upi i Âwi´tego Krzy˝a 
wszystkiego, co si´ wokó∏ nas dzieje – mówi. – W ten spo-
sób pragn´ choçby w ma∏ym stopniu ocaliç od zapomnie-
nia to, co czas zabiera nam bezpowrotnie. Wa˝na jest dla 
mnie tak˝e pami´ç o naszych przodkach, ich tradycjach 
i obyczajach.

 Regionalista cieszy si´, ̋ e przez tak wiele lat wierny jest 
swoim zami∏owaniom. Dzi´ki temu uda∏o mu si´ wydobyç 
z mroków historii wiele faktów skazanych na historycz-
ne zapomnienie. Opowiada, ˝e kilkadziesiàt razy w roku 
wspina si´ na ¸ysà Gór´. – To Góra B∏ogos∏awieƒstw, na 
której stoi klasztor pe∏en ÊwietnoÊci – wyjaÊnia. – To tam 
znajduje si´ Drzewo Krzy˝a Âwi´tego, na którym umar∏ 
Jezus Chrystus. Klasztorne mury kryjà tajemnic´ tego 
Êwi´tego miejsca. Wszystko tu jest bo˝ym darem. Gdy za-
padnie zmrok, g∏ucha cisza panuje nad klasztorem. 

\ Od wielu lat Henryk Trepka zbiera stare fotografie
Nowej S∏upi i Âwi´tego Krzy˝a, które sà wa˝nym doku-
mentem pracy ojców, dziadów i pradziadów. Wszystko to 
jest dla niego olbrzymià wartoÊcià. Sam tak˝e fotografuje. 
Twierdzi, ˝e to próba zachowania czàstki historii i pi´kna 
regionu, jego krajobrazu.

 Najbardziej pasjonujà go nabo˝eƒstwa zwiàzane z Drogà 
Krzy˝owà z Nowej S∏upi na Âwi´ty Krzy˝, a tak˝e Odpu-
stem na Podwy˝szenie Drzewa Krzy˝a 
Âwi´tego. Co roku fotografuje oby-
dwie uroczystoÊci. – Widz´, jak cz´sto 
zzi´bni´ci, przemoczeni pielgrzymi 
wspinajà si´ stromà, kamienistà drogà 
na Golgot´ Âwi´tokrzyskà – mówi. 
– Cz´sto widaç na ich twarzach 
zm´czenie. Nie tracà jednak ducha. 
Na szczycie, w ciszy  klasztornej chcà 
prze˝yç swój dzieƒ w skupieniu. Bo 
ka˝dy z nas dêwiga zapewne na sobie 
krzy˝ choroby, t´sknoty, samotnoÊci. 
Wiele godzin o ludzkim cierpieniu 
przegada∏em z moim przyjacielem, 
ojcem Karolem Lipiƒskim.  

 W ubieg∏ym roku Henryk 
Trepka w kru˝gankach klasz-
tornych na Âwi´tym Krzy˝u 
i w koÊciele Êw. Wawrzyƒca w No-
wej S∏upi zorganizowa∏ wystaw´ 
przedstawiajàcà kolejne Drogi 
Krzy˝owe od 2002 r. Album z tymi 
fotografiami  wr´czy∏ podczas mszy
po˝egnalnej arcybiskupowi Andrze-
jowi Dzi´dze. 

Pasjonat spod Świętego Krzyża
 W ostatnim czasie by∏ autorem wielu wystaw fotograficz-
nych przedstawiajàcych mi´dzy innymi nawiedzenie Ob-
razu Matki Boskiej Cz´stochowskiej w 1973 i 2008 r., uroki 
Êwi´tokrzyskiej ziemi, 40-lecie Dymarek Âwi´tokrzyskich, 
nawiedzenie figury Matki Boskiej Fatimskiej. Osobnà
grup´ stanowià wystawy fotografii obrazujàce kontakty
polsko-w´gierskie. Henryk Trepka ma unikatowà kronik´ 
z obchodów milenijnych na Âwi´tym Krzy˝u i Budapesz-
cie, z licznych pobytów Polaków na W´grzech i W´grów 
w Polsce. Od 2000 r. jest zresztà poÊrednikiem kontaktów 
z W´grami. Przyjaêni si´ z radcà kulturalnym Ambasady 
W´gierskiej w Polsce, Imre Molnarem.   

 Nie wszyscy wiedzà, ˝e Henryk Trepka od 1983 r. pro-
wadzi dziennik obserwacji pogody. Wyda∏ zresztà prac´ 
o ludowych opowieÊciach synoptycznych. Jest poza 
tym autorem kilku opracowaƒ, mi´dzy innymi „Historii 
koÊcio∏a Êw. Wawrzyƒca i Êw. Micha∏a w Nowej S∏upi”, 
„Kalendarium Nowej S∏upi i Âwi´tego Krzy˝a”, „Prze-
wodnika turystycznego po gminie Nowa S∏upia”. Napisa∏ 
ponad 60 artyku∏ów prasowych o tematyce regionalnej. 
By∏ inicjatorem ods∏oni´cia tablicy kardyna∏a Stefana 
Wyszyƒskiego na Âwi´tym Krzy˝u, biskupa Franciszka 
Jopa w koÊciele w Nowej S∏upi. 

 Obecnie przygotowuje z∏ote myÊli ksi´dza profesora 
W∏odzimierza Sedlaka. Chcia∏by zresztà, by ten zna-
mienity pisarz, naukowiec i kap∏an by∏ patronem jed-
nej z ulic w Nowej S∏upi, podobnie jak biskup Franci-
szek Jop. Stara si´, by wàwóz ko∏o Opatówki nazwaç 
Wàwozem Benedyktyƒskim, natomiast Rynek – Ryn-
kiem Êw. Emeryka. 

(A.N.)

Od czterdziestu lat Henryk Trepka pasjonuje si´ wszystkim, 
co zwiàzane jest ze Âwi´tym Krzy˝em i Nowà S∏upià.
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Regionalni
zapaleńcy
 „Rakowskie AktualnoÊci Kwartalne” to nowy 
tytu∏ na rynku prasy samorzàdowej województwa 
Êwi´tokrzyskiego. Gazeta wydawana jest przez Urzàd 
Gminy w Rakowie. - W kwietniu uka˝e si´ trzeci numer 
pisma – zapowiada redaktor naczelny gazety Ryszard 
Mikula.

Konkurs
 Dzi´kujemy Paƒstwu za udzia∏ w naszym konkursie 
i po raz kolejny gratulujemy znajomoÊci zabytków na-
szego pi´knego regionu! WÊród poprawnych odpowie-
dzi wylosowaliÊmy zwyci´zc´, którym okaza∏ si´ pan 
Stanis∏aw Zió∏ek z Kielc. Nagrod´ wyÊlemy pocztà.

 Serdecznie gratulujemy Panu doskona∏ej znajomoÊci 
województwa  Êwi´tokrzyskiego! 

 A oto poprawna odpowiedê: zdj´cie zamieszczone 
w numerze 36 „Naszego Regionu” przedstawia∏o KoÊció∏ 
pod wezwaniem Âw. Marcina w Wodzis∏awiu.

 Zapraszamy do udzia∏u w kolejnej edycji konkursu. Tym 
razem wystarczy odpowiedzieç na pytanie:  jaki obiekt 
historyczny w naszym regionie przedstawia zamieszczona 
poni˝ej fotografia? Prosimy tak˝e o krótkie przedstawienie 
historii utrwalonego na fotografii obiektu.

 Odpowiedzi nale˝y nadsy∏aç do 19 marca 2010 roku na 
adres poczty elektronicznej: nasz.region@sejmik.kielce.pl 
lub listownie: Biuro Komunikacji Spo∏ecznej, Urzàd 
Marsza∏kowski Województwa Âwi´tokrzyskiego, Al. IX 
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

 SpoÊród poprawnych odpowiedzi rozlosujemy nagro-
dy! Naprawd´ warto powalczyç!

 ˚yczymy powodzenia!
R.S.

Wydawca: Urzàd Marsza∏kowski Województwa 
Âwi´tokrzyskiego, 25-516 Kielce, Aleja IX Wieków Kielc 3

Biuro Obsługi Interesanta
tel. 41 342 15 30, e-mail: obsluga.interesantow@sejmik.kielce.pl

Redakcja: Biuro Komunikacji Spo∏ecznej, tel. 41 343 90 37 
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 „Rakowskie AktualnoÊci Kwartalne”, w skrócie „RAK” 
ukazujà si´ od wrzeÊnia 2009 r. Jak podkreÊlajà jego twór-
cy – sà dobrà formà komunikacji gminnego samorzàdu 
z mieszkaƒcami. Czytelnicy znajdà tam informacje 
dotyczàce wydarzeƒ spo∏eczno-kulturalnych i sporto-
wych oraz gminnych inwestycji. Du˝o miejsca zajmujà 
wiadomoÊci z dzia∏alnoÊci szkó∏ oraz relacje z wa˝nych 
imprez i wydarzeƒ, jak choçby otwarcia nowej drogi, 
do˝ynek czy Konfrontacji Tanecznych w Taƒcu Towarzy-
skim o Puchar Marsza∏ka Województwa Âwi´tokrzyskiego. 
Zamieszczone w gazecie artyku∏y sà bogato ilustrowane 
zdj´ciami, których autorem jest  Ryszard Mikula (prywat-
nie pasjonat fotografii) oraz Dariusz Jóêwik. Do tej pory
ukaza∏y si´ dwa numery kwartalnika. Gazeta liczy 20 stron, 
jest bezp∏atna, ukazuje si´ w nak∏adzie 1500 egzemplarzy. 
Pismo redagujà pracownicy Urz´du Gminy w Rakowie 
oraz nauczyciele. WÊród mieszkaƒców jest ono kolporto-
wane za poÊrednictwem so∏tysów. Gazet´ znaleêç mo˝na 
tak˝e w Urz´dzie Gminy oraz szko∏ach. Pierwsze numery 
gazety zosta∏y bardzo ciep∏o przyj´te przez mieszkaƒców. 
Twórcy „Rakowskich AktualnoÊci Kwartalnych” nie 
osiadajà na laurach, majà nowe pomys∏y. Zapowiadajà, 
˝e w kolejnych numerach pisma znajdà si´ tak˝e porady 
prawnika, psychologa i pedagoga, z pewnoÊcià bardzo 
przydatne dla czytelników. 

M.N.
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 Skrytobójczy plan eksterminacji narodu polskiego nabie-
ra tempa. RzeczywistoÊç jasno pokazuje, ˝e wiadome si∏y 
wzmagajà dzia∏ania i ostateczne rozwiàzanie kwestii polskiej 
wydaje si´ byç ju˝ tylko kwestià czasu. Co gorsza, zagraniczni 
agenci nie poprzestajà ju˝ tylko na atakowaniu naszych roda-
ków na obcych terytoriach, lecz rozzuchwaleni bezkarnoÊcià 
– zamachy przeprowadzajà nawet w naszym kraju.
 Zacz´li, jak wszyscy pami´tamy, od górnego C. Do dziÊ dud-
ni nam w uszach dramatyczny krzyk Jana Marii Rokity, który 
wydawa∏ z trzewi na pok∏adzie samolotu Lufthansy równo 
rok temu. „Ratujcie mnie! Niemcy mnie bijà!” – rozdygotane 
niebo˝àtko wzywa∏o pomocy, pomoc nie nadchodzi∏a, a agreso-
rzy z wyrazem mordu na twarzach wlekli zakutego w kajdany 
pana Jana do wyjÊcia. Rejs LH3336 z Monachium do Krako-
wa okaza∏ si´ rejsem haƒby, a by∏y pose∏ tylko cudem uniknà∏ 
m´czeƒskiej Êmierci z ràk oprawców. I za co?! – pytam si´ – No 
za co?! ̊ e se chcia∏o ch∏opisko po∏o˝yç p∏aszcz w szafce w klasie 
bussines? Jego wina, ˝e krew jasna t´tnicza go zala∏a, gdy po-
zbawiona obycia stewardessa przenios∏a p∏aszcze do klasy eko-
nomicznej? (Jaka tam zresztà stewardessa! G∏ow´ dam, ˝e by∏ 
to agent-prowokator przebrany w miniówk´ i dla niepoznaki 
wymalowany na g´bie szminkà!).  - Pad∏em ofiarà niech´ci do 
Polaków - komentowa∏ zajÊcie pan Jan w TVN24 tu˝ po cudow-
nym ocaleniu. I trudno si´ jego rozgoryczeniu dziwiç.
 Zaprawd´ powiadam wam bracia i siostry: nie jest dobrze. Eks-
terminacja narodu polskiego post´puje w tempie zastraszajàcym 
i przybiera rozmiary dotàd niespotykane. Nie doÊç, ̋ e skrytobój-
cy swój terroryzm przenieÊli ju˝ – jako si´ rzek∏o – w granice Rze-
czypospolitej, to rozszerzyli go na inne, poza liniami lotniczymi, 
Êrodki komunikacji. Tym razem bez dania pardonu uderzyli 
w pociàgu Polskich Kolei Paƒstwowych. Oto 27 lutego 36-latka 
z ¸odzi cudem usz∏a z ˝yciem po tym, jak próbowa∏a jà udusiç 
dwójka oprawców z Holandii. Obcokrajowcom przeszkadza∏o, 
˝e Polka zbyt g∏oÊno rozmawia∏a przez telefon.
 Przypomnijmy: mro˝àce krew w ˝y∏ach chwile rozegra∏y 
si´ w pociàgu relacji Lublin - Bydgoszcz. Polka zaj´∏a miejsce 
w przedziale, w którym siedzia∏a tylko dwójka szparkich sta-
ruszków. By∏o to ma∏˝eƒstwo z Holandii, wracajàce z wyciecz-
ki po wschodniej Polsce. W trakcie podró˝y ∏odzianka uci´∏a 
sobie telefonicznà pogaw´dk´. To rozwÊcieczy∏o turystów. 
Ma∏˝eƒstwu nie spodoba∏ si´ ton i g∏oÊnoÊç rozmowy. Bez-
czelnie za˝àdali, by kobieta wysz∏a z przedzia∏u albo skoƒczy∏a 
rozmow´. Jednakowo˝ nasza rodaczka honor swój i czeÊç 
swojà, jak ∏atwo si´ domyÊleç, zachowa∏a - zignorowa∏a sta-
ruszków. Wtedy do akcji wkroczy∏a krewka 73-latka. Chwyci∏a 
torebk´ 36-latki i wyrzuci∏a jà na korytarz. Po chwili 78-latek 
z∏apa∏ kobiet´ za szyj´. Duszona Polka upad∏a i na chwil´ straci∏a 
przytomnoÊç. Gdy si´ ockn´∏a, zacz´∏a wzywaç pomocy. O tym, 
czy jej zew o ratunek zawiera∏ kanonicznà fraz´: „ratujcie mnie! 
Holendrzy mnie duszà!” – relacje Êwiadków, póki co, milczà.
 Pociàg zatrzymano w D´blinie na 38 minut. Na miejscu zjawi-
li si´ stra˝nicy ochrony kolei, policjanci i pogotowie ratunkowe, 
które udzieli∏o pomocy ofierze napaÊci. Po spisaniu danych ho-
lenderskich turystów, pozwolono im kontynuowaç podró˝.
 Tyle wiemy. JeÊli cokolwiek mo˝e nas napawaç optymizmem w 
tym przera˝ajàcym incydencie, to na pewno zdroworozsàdkowe 
zachowanie naszych stró˝ów prawa. Dobrze, ˝e zdecydowa-
li si´ zatrzymaç pociàg na stacji w D´blinie a˝ do odjazdu za-

machowców - czterdziestominutowe opóênienie w PKP to jak 
na tego przewoênika pestka, a dzi´ki niemu unikn´li przecie˝ 
koniecznoÊci odwo˝enia Holendrów radiowozem. Z D´blina 
do Bydgoszczy kawa∏ drogi, a limity na paliwo ma∏e.
 Pesymizmem napawa natomiast rozmywanie problemu 
oraz wieloÊç argumentów podnoszonych przez polskich ko-
mentatorów, które majà rzekomo usprawiedliwiaç zachowanie 
pary dziadków-dusicieli. Niektórzy z nich posuwajà si´ nawet 
do zrzucania winy na telefoni´ komórkowà – ˝e niby nasza 
rodaczka mia∏a 1000 darmowych minut i chcia∏a je w prze-
dziale wygadaç. Bzdura. Idêmy dalej; o ile mo˝na zgodziç si´ 
z tezà, ˝e zalegalizowanie w Holandii procederu eutanazji 
mo˝e doprowadzaç tamtejszych starców na próg szaleƒstwa, 
o tyle argument mówiàcy, ˝e w Holandii 70-ciolatkowie muszà 
paliç marych´ i çpaç, by wyostrzyç w sobie doznania (co przy-
nosi czasami dzia∏ania niepo˝àdane) - jest ca∏kowicie nie do 
przyj´cia. Bo có˝ to za argument? To ju˝ nie ma innego sposobu 
na st´pienie bólu egzystencji?! Na osiedlu „Âwi´tokrzyskim”, 
czyli moim, jest niejaki pan Hieronim, który intensyfikuje w so-
bie doznania egzystencji i wprowadza elementy baÊniowe 
odkàd go znam, czyli od jakichÊ pi´tnastu lat. Ów szlachetny 
starzec 24 godziny na dob´ rozsiewa wokó∏ siebie wykwintnà 
woƒ wyszukanych trunków, a nie s∏ysza∏em, ˝eby posunà∏ 
si´ w swoim ˝yciu do duszenia kogokolwiek. Przeciwnie, jest 
cz∏owiekiem domagajàcym si´ na ka˝dym kroku godnego trak-
towania i wynikajàcego z wieku w∏aÊciwego szacunku. Kie-
dy pod sklepem spo˝ywczym „To i owo” przyjmuje ode mnie 
dwuz∏otowy datek, jego twarz wyra˝a najwy˝szy rodzaj poli-
towania i wyrozumia∏oÊç dla moich niezgrabnych, nerwowych 
ruchów d∏oni. „Wygrzeb w koƒcu t´ dwójk´ z portmonetki, a potem 
idê i nie grzesz wi´cej” – zdaje si´ mówiç jego powa˝ne, apostol-
skie oblicze. Poorana twarz znamionuje ∏agodny stoicyzm, jaki 
zwyk∏o zsy∏aç ˝yciowe doÊwiadczenie. 
 W porównaniu z nim para dziadków z Holandii przedstawia∏a 
obraz naprawd´ przygn´biajàcy: g´by szpetne i szaleƒstwem 
nalane, a ruchy drapie˝ne.
 Jest êle. Jest bardzo êle, a b´dzie jeszcze gorzej. Oto w tym 
samym czasie kiedy 78-letni Otello zaciska∏ na szyi ∏odzianki 
umi´Ênione jak ∏ydki kopacza torfu ∏apska, a jego ˝ona ciska∏a 
torebkà nieszcz´snej pasa˝erki - otó˝ w tym samym czasie 
w kuluarach Sejmu parlamentarzyÊci dyskutowali leniwie nad 
pomys∏em niejakiego Jana Rzyme∏ki, pos∏a ze Âlàska. Pomys∏ 
ten zak∏ada, by w niektórych przedzia∏ach taboru Polskich Kolei 
Paƒstwowych zakazaç prowadzenia rozmów (w tym telefonicz-
nych) i s∏uchania muzyki.
 Nie musz´ chyba t∏umaczyç, dlaczego na t´ propozycj´ 
reaguj´ z l´kiem, a cia∏o – jak powiada Kierkegaard – wype∏nia 
bojaêƒ i dr˝enie. Oczywiste przecie˝ jest, ˝e jeÊli ustawa pos∏a 
Rzyme∏ki na∏o˝y nam na usta knebel milczenia, nie dana nam 
b´dzie szansa na jakikolwiek ratunek. Nawet okrzyk „ratujcie 
mnie! Niemcy mnie bijà!”, którym tak dzielnie salwowa∏ si´ 
nieszcz´sny Jan Maria, stanie si´ prawnie zakazany.
 I co wtedy bracia i siostry? Otó˝ wtedy, jeÊli zostaniecie 
zaatakowani w pociàgu relacji Kielce - Skar˝ysko np. przez 
zbrodniczà par´ dziadków z Holandii – wierzcie mi lub nie: nie 
zdà˝ycie nawet zipnàç!

So∏tys Julian

Przychodzi radny do radnego, czyli…

Ratujcie mnie! 
Holendrzy mnie duszą!
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 W naszym kulinarnym kàciku prezentowaliÊmy ju˝ 
niemal wszystkie kategorie produktów i daƒ, który-
mi mo˝e chwaliç si´ i polecaç goÊciom z zewnàtrz nasz 
s∏ynàcy smakowitoÊciami region. By∏y i ciasta i przetwory 
owocowo-warzywne, by∏y miody i wyroby z rodzimych 
w´dzarni, by∏y kasze i ryby. DziÊ przysz∏a pora na drób. 
Przedstawiamy Chmielnickà g´Ê pieczonà – danie, któ-
re podawane w chmielnickich restauracjach rozs∏awi∏o 
niegdyÊ ma∏o znane miasteczko Chmielnik na ca∏y kraj. 
Do Chmielnika przybywajà od lat smakosze przepysz-
nej pieczonej g´si z ca∏ej Polski. Obecnie znajduje si´ 
tu jedna tuczarnia g´si, którà od roku 1987 roku zajmuje 
si´ w swym gospodarstwie Ferdynand Doros w Zreczu.  
Rocznie tuczy oko∏o 1800 sztuk g´si.

 Jak powszechnie wiadomo losy Chmielnika nieod∏àcznie 
zwiàzane sà z historià ˚ydów. Od XVII wieku to oni wspól-
nie z Polakami tworzyli histori´ tego miasta, budowali je, 
organizowali ˝ycie spo∏eczne  i gospodarcze. Byli wÊród 
nich kupcy i handlarze i to w∏aÊnie dzi´ki nim Chmielnik 
zas∏ynà∏ z tuczu i uboju g´si. Kupowano je w okolicznych 
wsiach, tuczono i bito. Micha∏ Marusieƒski w ksià˝ce „ Zyg-
zakowate ˝ycie” na str. 20 pisze: „Plac-tuczarnia podzielony 
by∏ na dwie zagrody. W przejÊciu mi´dzy nimi zazwyczaj sadza-
no ma∏ego ˚ydka /4 – 6 lat/, który chwyta∏ g´Ê ze stada, wpycha∏ 
jej do dzioba odpowiednio spreparowane  màczno – owsiane kluski 
i przerzuca∏ jà do drugiej zagrody…” OsobowoÊç Chmielnika 
stanowi∏o 40 prosperujàcych tuczarni g´si ju˝ w 1929 roku; 
nieprzypadkowo wi´c Chmielnik od dawien dawna kojarzy∏ 
si´ z pysznà g´sinà, którà przed wojnà serwowa∏o kilka 
jad∏odajni -  w polskich i ˝ydowskich restauracjach pojawi∏a 
si´ g´Ê pieczona, która by∏a rarytasem w ówczesnym czasie. 
Najbardziej znanym miejscem gdzie podawano ten sma-
kowicie przyrzàdzony drób by∏a gospoda Sary Leszman. 

Przygotowanie g´si wymaga∏o  znajomoÊci odpowiedniej 
receptury i sposobu pieczenia. Restauracje chmielnickie 
s∏yn´∏y z serwowania tego dania w ca∏ym województwie 
i poza nim; cz´stymi goÊçmi byli w nich mieszkaƒcy Kielc, 
Buska, specjalne wyprawy na pieczonà gàsk´ chmielnickà 
organizowali nawet smakosze z Warszawy.
 Okres II wojny Êwiatowej odcisnà∏ tragiczne pi´tno na 
spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej - zlikwidowano tuczarnie i uboj-
nie. Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych okoliczna ludnoÊç 
wznowi∏a tradycje chowu i uboju g´si, na nowo zacz´∏y 
dzia∏aç targowiska
 Miejscowi restauratorzy ponownie wprowadzili do  
jad∏ospisu pieczonà gàsk´, której smaku mo˝na by∏o 
popróbowaç m.in. w restauracjach P. Tomczyƒskiego, 
A. i A. Zamojskich, W. Stradowskiej. Na poczàtku lat 
pi´çdziesiàtych Gminna Spó∏dzielnia otworzy∏a w Rynku 
lokal o wdzi´cznej nazwie „Pod Gàskà”. Kontynuowa∏a 
ona starà dobrà tradycj´ pieczonej chmielnickiej g´si 
z wielkà pieczo∏owitoÊcià przygotowujàc danie wg. daw-
nych przepisów i wprowadzajàc jà do swojego menu. 
Obecnie  g´sin´ w niezmienionej postaci przepi´knie 
i smakowicie podaje p. Halina P∏aza w swojej restauracji 
„Cymes”. Tam mo˝na teraz delektowaç si´ niezapomnia-
nym smakiem rumianej, rozp∏ywajàcej si´ w ustach porcji 
g´si z ˝urawinà i innymi dodatkami.
 Wspó∏czeÊnie do przyrzàdzenia produktu  u˝ywana 
jest sól kamienna gruboziarnista z minera∏ami i wodà – 
jako solanka, w której moczy si´ g´Ê oraz du˝a iloÊç czosn-
ku – przygotowanà z niego papkà maceruje si´  g´Ê. Obec-
nie mi´so pochodzi z  zakupu hurtowego g´si surowych 
i  mro˝onych z terenu województwa Êwi´tokrzyskiego. 
Kupowane sà tylko du˝e g´si – ich ci´˝ar po uboju i oczysz-
czeniu wynosi ok. 5 kg, zaÊ d∏ugoÊç tuszki bez szyi oko∏o 
45  cm. Po upieczeniu masa zmniejsza si´ do ok. 2,5  kg.

 G´Ê podawana jest jako drugie 
danie z ziemniaczkami obsma˝onymi 
na t∏uszczu g´sim /ziemniaki poci´te 
sà w s∏upki/. G´Ê garnirowana jest 
ananasem, ˝urawinà, a podawana 
z kapustà modrà, sa∏atkà „cymes” 
/na s∏odko z bakaliami/. Jako doda-
tek s∏u˝à te˝ surówki z marchewki, 
buraczków i bia∏ej kapusty. Porcje 
podsma˝one na t∏uszczu g´sim po-
dawane sà niekiedy równie˝ pieczy-
wem i ˝urawinà. Danie to  zdoby∏o 
wyró˝nienie w konkursie Nasze Ku-
linarne Dziedzictwo w 2006 roku.
 Warto dodaç, ˝e mi´so i t∏uszcz 
g´si odznacza si´ dobrà wartoÊcià 
od˝ywczà i technologicznà. Mi´Ênie 
piersiowe zawierajà ok. 20,1% bia∏ka 
ogólnego i 2,76% t∏uszczu surowego. 
Mi´Ênie ud i podudzi odpowiednio 
18,5% i 4,73%.

Robert Siwiec
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Sobków: fortalicium imç Sobka
 Herbem gminy Sobków jest czerwo-
ny jeleƒ, ze z∏otymi rogami i z∏otymi 
kopytami oraz wysuni´tym czerwonym 
j´zykiem, umieszczony na bia∏ym polu 
tarczy, a nad nim na polu czerwonym 
cztery bia∏e or∏y ze z∏otymi szpona-
mi i z∏otymi dziobami. Herb gminy to 
po∏àczenie w tarczy herbu „Brochwicz” fundatorów Sob-
kowa, z czterema bia∏ymi or∏ami zwiàzanymi z osobà Êw. 
Stanis∏awa, patrona koÊcio∏a w Sobkowie.
 Pierwotnie miejscowoÊç w której sta∏ dwór, nosi∏a 
nazw´ Nida Sobkowska, przemianowana póêniej na Nid´ 
Frykaczk´, nast´pnie na Nid´ Ryterskà, a kiedy w XVI 
wieku wieÊ uzyska∏a prawa miejskie, sta∏a si´ Sobkowem. 
Pierwsze udokumentowane wzmianki o znajdujàcej si´ tu-
taj siedzibie szlacheckiej pochodzà z wieku XVI i informujà 
o zniszczonym przez po˝ar drewnianym dworze. Przywilej 
lokacyjny wyda∏ w 1563 r. król Zygmunt August. Przywilej 
zwalnia∏ miasto od ce∏ wewn´trznych, ustanawia∏ targ i dwa 
jarmarki w roku. Zapewnia∏ tak˝e mieszkaƒcom 15 lat wol-
nizny. W tym w∏aÊnie roku Stanis∏aw Sobek z Sulejowa, sta-
rosta ma∏ogoski i podskarbi wielki koronny, wzniós∏ na miej-
scu spalonego drewnianego dworu murowane za∏o˝enie 
o wyraênych cechach obronnych. Renesansowe fortalicium 
sk∏ada∏o si´ z obwodu murów zamykajàcych powierzchni´ 
o wymiarach 129x85 metrów. Budow´ rozpocz´to od stro-
ny miasta, gdzie do istniejàcego budynku dostawiono 
trójskrzyd∏owy mur, w naro˝a którego wkomponowano 
trzy pi´cioboczne baszty typu puntone. By∏y to budowle 
jednopi´trowe, w których dolna kondygnacja posiada∏a 
strzelnice kluczowe, górnà zaÊ wyposa˝ono w kwadratowe 
okna, a byç mo˝e równie˝ loggie. Obronne baszty flankowa∏y
podejÊcie do bramy wiodàcej pod okaza∏ym portalem 
z ró˝owego piaskowca. W po∏udniowo-wschodniej cz´Êci 
za∏o˝enia miejsce baszty zajà∏ przystosowany do wprowa-
dzenia ma∏ych armat pó∏bastion (prawdopodobnie okres 
jego powstania to poczàtek XVII wieku). Od strony wschod-
niej fortalicja nie posiada∏a muru - ochron´ zapewnia∏a 
jej drewniana palisada, wspomniany pó∏bastion oraz 
przep∏ywajàca nieopodal rzeka Nida. Na po∏udnie od dwo-
ru rozciàga∏y si´ ogrody w∏oskie. Rozwój miasta hamowa∏o 
sàsiedztwo konkurencyjnych Ch´cin i J´drzejowa. W 1667 r. 
by∏y tu zaledwie 32 domy oraz 270 mieszkaƒców (w∏àcznie 
z dworem). Sobków wraz z zamkiem przeszed∏ na w∏asnoÊç 
rodziny Drohojewskich, a póêniej by∏ kolejno w∏asnoÊcià ro-
dów: Wielopolskich, Sarbiewskich, Myszkowskich, a od 1725 
r. Szaniawskich. Ci ostatni przebudowali zamek na pa∏ac.
 W 1869 r. Sobków utraci∏ prawa miejskie. W czasie I woj-
ny Êwiatowej w 1915 r. osada zosta∏a doszcz´tnie spalona. 

S∏upia (J´drzejowska): azyl Wincente-
go Witosa
 Pierwsze wzmianki o S∏upi wskazujà 
na rok 1325, kiedy to Marcin Pleban ze 
S∏upi op∏aca∏ Âwi´topietrze. W po∏owie 
XV wieku by∏a w∏asnoÊcià Stefana 
Âwi´tope∏ka herbu Lis. W 1595 roku 
S∏upia nale˝a∏a do Wojciecha Padniew-
skiego, kasztelana oÊwi´cimskiego, 
który by∏ jednym z za∏o˝ycieli zboru ariaƒskiego w S∏upi. 
Od 1850 roku w∏aÊcicielem majàtku w S∏upi by∏ Adolf 
Niemojewski, który w 1906r.  sprzeda∏ S∏upi´ Dreckiemu, 
przedsi´biorcy z Warszawy.
 Najwa˝niejszym miejscem dla mieszkaƒców ma∏ych 
miejscowoÊci jest koÊció∏. Takim te˝ by∏ w S∏upi ju˝ w pierw-
szej po∏owie XIV wieku. Ówczesnà Êwiàtyni´ zbudowano 
z drewna i nosi∏a imi´ Êw. Wawrzyƒca M´czennika. Jesz-
cze w 1714r. by∏a miejscem modlitw. Natomiast nowy, mu-
rowany koÊció∏, umiejscowiony jest z dala od domostw 
i g∏ównych dróg wsi. Historia jego powstania si´ga roku 
1778, kiedy to z inicjatywy podkomorzego krakowskiego, 
Antoniego Micha∏owskiego rozpocz´to budow´, którà 
zakoƒczono  dopiero w 1807r. 
 Tu˝ obok koÊcio∏a jest dzwonnica. Na mniejszym dzwo-
nie widnieje inskrypcja: Micha∏ Otoman Civis Cracovien-
sis 1896. W tym te˝ okresie w S∏upi znajdowa∏ si´ dom dla 
starców i kalek, szko∏a poczàtkowa, m∏yn wodny i tartak, 
staranne gospodarstwo folwarczne i wzorowa owczarnia.
 Gdy zatrzymamy si´ na wysokoÊci po∏owy stawu i spoj-
rzymy na wzniesienie zobaczymy, niczym przeniesiony 
z „Placówki” B. Prusa XVIII-wieczny dwór ziemiaƒski. 
Tak usytuowany  pozwala∏ kolejnym w∏aÊcicielom dóbr 
s∏upskich obserwowaç prac´ ch∏opów, którzy licznie za-
mieszkiwali czworaki, ciàgnàce si´ wzd∏u˝ g∏ównej drogi.
 Dwór w okresie II wojny Êwiatowej przyjà∏ pod swój 
dach grup´ nauczycieli, zagro˝onych aresztowaniem, któ-
rzy pod przewodnictwem Romana Czerneckiego, profe-
sora gimnazjalnego z Kielc, zorganizowali tajne nauczanie 
dla mieszkaƒców wsi i okolicy. Wówczas w∏aÊcicielem S∏upi 
by∏a rodzina Byszewskich, której administratorem by∏ ka-
pitan rezerwy, by∏y pose∏ na Sejm, Marian Rudziƒski.
 Tajne nauczanie odbywa∏o si´ na szczeblu gimnazjal-
nym i licealnym. W roku szkolnym 1943 – 1944 tajne gim-
nazjum naucza∏o ju˝ 563 uczniów, zgrupowanych w  kom-
plety i zespo∏y, rozrzucone po okolicznych wsiach.
 W zwiàzku z tym, ˝e z roku na rok przybywa∏o ma-
turzystów, dyrektor Czernecki podjà∏ rozmowy z rekto-
rem prof. Lehrem-Sp∏awiƒskim i dziekanem Zawirskim 
tajnego Uniwersytetu Jagielloƒskiego o utworzeniu jego 
filii w S∏upi. I w ten oto sposób powsta∏a jedyna w cz´Êci
po∏udniowej Polski filia Tajnego UJ z wydzia∏ami: prawa,
filozofii, polonistyki, rolnictwa i medycyny. Wydarzenie to
upami´tnia tablica, znajdujàca si´ w holu pa∏acu, a Gim-
nazjum Publiczne w S∏upi nosi imi´ profesora Romana 
Czerneckiego.
 Pod koniec wojny w s∏upskim dworze przebywa∏ krót-
ko Wincenty Witos – ukrywany tu˝ przed planowanym 
przerzutem do Anglii, który zresztà nie doszed∏ do skut-
ku. Wydarzenie to upami´tnia tablica, znajdujàca si´ na 
frontowej Êcianie pa∏acu.

oprac. R.S.


