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Ojciec Mateusz wyrusza w Âwi´tokrzyskie!
czytaj na str. 2-3



Wiosennego nastroju, 
radosnych spotkaƒ przy Êwiàtecznym stole, 

poczucia bliskoÊci i spe∏nienia. 
Oby Âwi´ta Wielkiej Nocy  

by∏y zwiastunem pokoju i nadziei 
˝yczà 

 
Przewodniczàcy Sejmiku

Województwa Âwi´tokrzyskiego

Tadeusz Kowalczyk

Marsza∏ek
Województwa Âwi´tokrzyskiego

Adam Jarubas

 Ojciec Mateusz w nowych odcinkach popularne-
go serialu TVP1 wyruszy z Sandomierza i b´dzie tropi∏ 
przest´pców równie˝ w innych cz´Êciach województwa 
Êwi´tokrzyskiego. Czy jego Êladem podà˝à turyÊci? Na 
taki efekt filmowej promocji liczy Regionalna Organiza-
cja Turystyczna Województwa Âwi´tokrzyskiego, która 
z Telewizjà Polskà podpisa∏a umow´ o wspó∏finansowaniu
20 cz´Êci popularnego serialu. Województwo 
Êwi´tokrzyskie do∏o˝y do tej produkcji ponad 2 mln z∏, a 
wi´c oko∏o 10 procent kosztów ka˝dego odcinka.

Ojciec Mateusz
wyrusza w Świętokrzyskie

 Zdaniem Jacka Kowalczyka, prezesa Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej Województwa Âwi´tokrzyskiego oraz 
dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urz´du Marsza∏kowskiego w Kielcach, 
b´dà to dobrze zainwestowane pieniàdze. – To uczciwa 
cena. Taki produkt jest regionowi bardzo potrzebny. „Oj-
ciec Mateusz” ju˝ Êwietnie przyczyni∏ si´ do promocji wo-
jewództwa. Do Sandomierza w ubieg∏ym roku przyjecha∏o 
o 30 procent wi´cej turystów – podkreÊla Jacek Kowalczyk 
i ma nadziej´, ˝e po emisji nowych odcinków ruch tury-
styczny o˝ywi si´ równie˝ w innych cz´Êciach regionu.
 Te nowe odcinki b´dà realizowane m.in. w Kiel-
cach, Ba∏towie, Krzemionkach Opatowskich, Pacano-
wie, Piƒczowie, Busku-Zdroju, Solcu-Zdroju, Opatowie, 
Micha∏owie, Kurozw´kach oraz na zamku Krzy˝topór 
w Ujeêdzie. Piotr Polk i Artur ˚mijewski
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 – W Sandomierzu zacz´liÊmy si´ ju˝ troch´ „dusiç”, 
choç to pi´kne miasto, ale taka ma∏a bombonierka, 
pokazaliÊmy ju˝ chyba wszystkie uliczki. Teraz b´dziemy 
mogli pokazaç pi´kno pozosta∏ej cz´Êci regionu – mówi 
Krzysztof Grabowski, producent serialu. Ale z tego po-
wodu nie b´dzie drastycznych zmian w samym schemacie 
ka˝dego odcinka. Ksiàdz dowiaduje si´ o przest´pstwie, 
po czym próbuje rozwiàzaç zagadk´ kryminalnà, i tak po-
zostanie. – ZastanawialiÊmy si´, co zrobiç, by w sposób na-
turalny sprowokowaç ksi´dza do wyjazdów. Pretekstem 
sà zwykle jakieÊ Êwi´ta czy spektakle teatralne – zdradza 
Katarzyna Anczarska, producent nadzorujàcy. 
 Zdj´cia w samej stolicy województwa ruszà ju˝ na 
poczàtku kwietnia. Kielce b´dà promowane w filmie na
dwa sposoby. Teatr im. S. ˚eromskiego oraz Pa∏ac Bisku-
pów Krakowskich uka˝à historyczno-kulturalne oblicze 
miasta, ale b´dà te˝ podkreÊlone wàtki nowoczesne – ak-
cja przeniesie si´ w pewnym momencie do Targów Kielce 
i do hali sportowej przy ul. Bocznej, ukazujàc Kielce jako 
stolic´ pi∏ki r´cznej. 
 Województwo Êwi´tokrzyskie b´dzie promowaç tak˝e 
nowa czo∏ówka „Ojca Mateusza”. Znajdzie si´ w niej 
miejsce dla najbardziej charakterystycznych obiektów 
z miejscowoÊci, w której toczy si´ akcja danego odcinka. 
Na poczàtku pojawi si´ równie˝ nazwa miasta skojarzona 
z nazwà województwa Êwi´tokrzyskiego. Dzi´ki temu za-
biegowi widz nie b´dzie mia∏ wàtpliwoÊci, gdzie znajduje 
si´ na przyk∏ad Ba∏tów czy Pacanów. Okazuje si´ bowiem, 
˝e mieszkaƒcy innych regionów nie zawsze identyfikujà
coraz bardziej znany Sandomierz z województwem 
Êwi´tokrzyskim. Teraz ju˝ nie przegapià tak istotnego 
dla nas „szczegó∏u”. Serial z tymi nowymi elementami 
pojawi si´ od po∏owy kwietnia w TVP1. Ponadto przed 
ka˝dym odcinkiem b´dzie emitowany 8-sekundowy 
spot promujàcy region „Âwi´tokrzyskie czaruje – odkryj 
tajemnic´”. B´dzie umiejscowiony w bardzo dobrym cza-
sie antenowym, bo po zakoƒczeniu bloku reklamowego, 
a tu˝ przed rozpocz´ciem serialu.
 Siedem odcinków z nowej serii zobaczymy jeszcze 
przed wakacjami, a pozosta∏e trzynaÊcie – jesienià. Tak 
wi´c dopiero pod koniec 2010 roku b´dziemy mogli 
podsumowaç, czy filmowa promocja przynios∏a efekty.
A serial jest pokazywany w bardzo dobrym czasie ante-
nowym – w czwartki po godzinie 20-tej, a powtarzany 
w niedziele po 17-tej. Obecnie ka˝dy odcinek ma wi´c 10-

Opinia
 Adam Jarubas, Marsza∏ek 
Województwa Âwi´tokrzy- 
skiego: -  W przypadku Sando-
mierza serial „Ojciec Mateusz” 
okaza∏ si´ hitowym produk-
tem promocyjnym. Tak troch´ 
przy okazji, bo przecie˝ nie 
taka w zamierzeniu by∏a rola 
serialu. Ale film przyciàgnà∏
telewidzów, ma Êwietnà 
oglàdalnoÊç, a cz´Êç tych tele-
widzów zechcia∏a na w∏asne 
oczy zobaczyç miasto, w którym dzieje si´ akcja „Ojca 
Mateusza”. Promocja miasta jest wartoÊcià dodanà do 
serialu. DoÊwiadczenia Sandomierza pokaza∏y, ̋ e pre-
zentacja miejsca  poprzez ciekawà fabu∏´ filmowà mo˝e
byç Êwietnà, choç niestandardowà promocjà. Ju˝  nie 
tylko reklamy telewizyjne i prasowe, kampania billbo-
ardowa itd., ale te˝ w∏aÊnie to, na co zdecydowa∏o si´ 
nasze województwo, czyli wspó∏finansowanieproduk-
cji filmowych. Interesujàca fabu∏a, pi´knie sfilmowane
miejsca, dobry czas antenowy… Na to warto wy∏o˝yç 
pieniàdze, stàd nasza decyzja o wspó∏finansowaniu
kolejnych odcinków serialu.  Ojciec Mateusz opuÊci 
Sandomierz, by pokazaç kilka innych atrakcyjnych 
miejsc w Âwi´tokrzyskiem. Producenci dostali do 
wyboru a˝ 15 propozycji ró˝nych intrygujàcych 
i interesujàcych turystycznie miejsc w województwie. 
Ju˝ dziÊ wiemy, ˝e na pewno trzy odcinki serialu b´dà 
si´ rozgrywa∏y w samych Kielcach (m.in. w Muzeum 
Narodowym). Mam nadziej´, ˝e rozwiàzanie na któ-
re si´ zdecydowaliÊmy przyniesie efekty w postaci 
wi´kszego ruchu turystycznego w ca∏ym wojewódz-
twie. O Âwi´tokrzyskiem zrobi∏o si´ g∏oÊno w kraju 
ju˝ w ubieg∏ym roku za sprawà ogólnopolskiej kam-
panii promocyjnej. Do tego doszed∏ „Ojciec Mateusz” 
i promocja Sandomierza. Efekty przysz∏y szybko – ju˝ 
w 2009 roku liczba turystów, którzy odwiedzili na-
sze województwo by∏a o 30 tysi´cy wi´ksza ni˝  rok 
wczeÊniej. By∏ to 8,5 procentowy wzrost. W tym roku  
wchodzimy z drugà cz´Êcià kampanii promocyjnej re-
alizowanej przez Regionalnà Organizacj´ Turystycznà 
i z nowymi odcinkami „Ojca Mateusza”, które  b´dà 
poprzedzone równie˝ spotami reklamowymi. Mam 
nadziej´, ˝e turystyczne statystyki za 2010 rok b´dà 
dla nas jeszcze lepsze. 

-milionowà widowni´. Jak informujà producenci, przygo-
dy detektywa w sutannie najch´tniej oglàdajà widzowie 
z du˝ych miast mi´dzy16 a 49 rokiem ˝ycia.
  – To bardzo atrakcyjna grupa, która chce ciekawie 
sp´dzaç czas wolny i ma na to pieniàdze – podkreÊla 
Krzysztof Grabowski. Serial dochowa∏ si´ te˝ sta∏ej gru-
py fanów. To spo∏ecznoÊç m∏odych ludzi, skupiona wokó∏ 
dwóch forów internetowych, z którymi wspó∏pracujà 
producenci serialu. 13 kwietnia w warszawskim teatrze 
Kamienica odb´dzie si´ pierwszy zlot mi∏oÊników „Ojca 
Mateusza”.

Joanna Majewska / (sin)

Przedstawiciele Regionalnej Organizacji Turystycznej 
podczas spotkania z producentami serialu
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 Jedna z teorii wyjaÊniajàcych pochodzenie nazwy 
Zagnaƒsk wywodzi jà ponoç od tego, ˝e z pobliskich 
Kielc wysy∏ano ludzi do otaczajàcych lasów by je w ra-
mach kary karczowali. A ̋ e ich „zaganiano” stàd powsta∏a 
dla nich w tym miejscu osada o nazwie Zagnaƒsk. Do 
dziÊ osada rozros∏a si´ i nie trzeba do niej za kar´ nikogo 
„zaganiaç”. A gdy ktoÊ pozna uroki tej wyjàtkowej gmi-
ny, b´dzie tu wraca∏ z najwi´kszà przyjemnoÊcià.

Mekka turystów, przyrodników i geologów
 Niewiele gmin Êwi´tokrzyskich jest tak przygotowanych 
do przyj´cia turystów, jak liczàcy 12 437 km kwadratowych 
Zagnaƒsk. Na terenie gminy znajdà coÊ dla siebie nie tyl-
ko  mi∏oÊnicy historii, archeologii, aktywnego wypoczynku 
ale te˝ s∏onecznych kàpieli i wielu innych form sp´dzania 
wolnego czasu. Gdy w XV wieku do podkieleckich lasów 
celem ich karczowania zsy∏ano wyrzutków ówczesnego 
spo∏eczeƒstwa, nie wykonali oni swej kary do koƒca. Byç 
mo˝e w∏aÊnie dzi´ki temu blisko 60 procent terenu gminy 
stanowià lasy. Przez te przepi´kne bory stanowiàce cz´Êç 
Puszczy Âwi´tokrzyskiej prowadzà Êcie˝ki rowerowe dwa 
szlaki rowerowe: liczàcy 12 km czerwony i o 2 km d∏u˝szy 
niebieski, ale, jak zapowiada wójt gminy Zagnaƒsk, Zbi-
gniew Zagdaƒski, wkrótce b´dzie mo˝na szusowaç po 
trzeciej trasie, liczàcej a˝ 55 km! 
 Gmina Zagnaƒsk zaprasza równie˝ nad swoje trzy 
zbiorniki wodne: w Kaniowie, Zache∏miu i Umrze, które 
sà idealnymi miejscami do p∏ywania kajakami oraz ma∏ymi 
˝aglówkami. To zach´ta tak˝e dla w´dkarzy, którzy mogà 
tu odpoczàç, bo wspomniane zalewy obfitujà w ryby. 
 Gdy zaspokoimy ju˝ potrzeby cia∏a, mo˝emy w gminie 
Zagnaƒsk zadowoliç i ducha. W Samsonowie koniecznie 
nale˝y zobaczyç ruiny unikatowego na skal´ europejskà 
pierwszego w Polsce wielkiego pieca typu bergamow-
skiego. Tradycje przemys∏u hutniczego w Samsonowie 
sà zresztà znacznie starsze, bo ju˝ pod koniec XVI wieku 
w∏oskie rody Salvinich i Navarrów rozpocz´∏y tutaj wyto-
py stali w dymarkach.
 W pobliskim Tumlinie znajduje si´ XVI wieczny koÊció∏ 
pw. Âw. Stanis∏awa, a nieopodal rezerwat archeologicz-
ny „Kamienne kr´gi” na Górze Grodowej, stanowiàcy 
pozosta∏oÊci wczesnoÊredniowiecznego grodziska. Na 
stokach Góry Grodowej zajrzeç mo˝na do wcià˝ czyn-
nego kamienio∏omu piaskowca tumliƒskiego, a we wsi 
W´gle do starej, XVI-wiecznej sztolni z której wydobywa-
no surowce na potrzeby ówczesnej mennicy paƒstwowej, 
stàd i nazwa góry – Pieni´˝na. 
 W samym Zagnaƒsku na górze Che∏m zaprasza 
imponujàca budowla koÊcio∏a pw. Êw. Rozalii i Marcina 
z XVII-wieku. Na ca∏ym wzniesieniu widaç kamienie i wy-
chodnie skalne. Z tego miejsca rozciàga si´ wspania∏y wi-
dok na okolic´, a zw∏aszcza na po∏o˝ony u podnó˝a góry 
nieczynny kamienio∏om Zache∏mie, rozs∏awiony ostatnimi 
czasy przez odkrycia, których dokonali paleontolodzy i geo-
lodzy znajdujàc najstarsze na Ziemi Êlady czworono˝nych 
istot, tetrapodów. Odkrycie to zmieni∏o w Êwiatowej nauce 
obraz ewolucji i chronologi´ wydarzeƒ. Obecnie planuje 
si´ obj´cie kamienio∏omu ochronà rezerwatowà i wyzna-
czenie Êcie˝ek dydaktycznych. 

 B´dàc w Zagnaƒsku na deser 
zostawmy sobie symbol gminy, 
ale tak˝e jeden z najbardziej 
identyfikowalnych pomników
w regionie Êwi´tokrzyskim – to 
1000-letni Dàb Bartek. Co do 
tego, czy ma rzeczywiÊcie 1000 
lat spór wiodà naukowcy, ale 
okoliczni mieszkaƒcy nie majà co 
do tego wàtpliwoÊci. By rozwiaç 
wszelkie kwestie sporne od 2000 
roku na poczàtku wrzeÊnia ob-
chodzone sà jego urodziny liczàc 
od roku tysi´cznego…

Z kulturà i sportem za pan brat
 - Zale˝y nam na tym, by gmina Zagnaƒsk promowa-
na by∏a nie tylko poprzez jej naturalne, czy to przyrod-
niczo-geologiczne, czy to historyczne walory, ale przede 
wszystkim poprzez zamieszkujàcych tu ludzi – mówi 
wójt Zbigniew Zagdaƒski – Dlatego w∏aÊnie wspieramy 
ka˝dà dzia∏alnoÊç, która rozs∏awia i promuje naszà pi´knà 
ziemi´. Weêmy choçby dzia∏ajàce u nas dwa zespo∏y folk-
lorystyczne: Tumlinianki i Jaworzanki; ich dorobek oraz 
zas∏ugi sà niezwykle wa˝ne, dlatego staramy si´ je doceniaç 
i przeznaczaç pewne Êrodki na ich dzia∏alnoÊç. W 2007 roku 
zespó∏ „Jaworzanki”, a w 2009 roku zespó∏ „Tumlinianki” 
otrzyma∏y stroje ludowe za kwot´ 25 tys. z∏ w ramach pro-
jektu Âwi´tokrzyskiego Programu Odnowy Wsi. Naszà 
gmin´ zamieszkujà liczni animatorzy kultury, m.in. multiin-
strumentalista W∏odzimierz Kiniorski, malarze Adam Wol-
ski, Edward Tuz oraz rzeêbiarze Krzysztof Jan Weso∏owski 
i Grzegorz ¸agowski – dodaje gospodarz Zagnaƒska.
 W ramach dzia∏aƒ na rzecz kultury i sportu wybudo-
wana zosta∏a pe∏nowymiarowa hala sportowa, w której 
organizowane sà niezliczone imprezy sportowo-kultu-
ralne m.in. eliminacje Krajowych Mistrzostw Modeli RC. 
Uruchomiony zosta∏ Gminny OÊrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji. Dzi´ki wspania∏ym warunkom stworzonym 
przy obiektach szkolnych w gminie intensywnie rozwija 
si´ sport szkolny, uczniowie miejscowych szkó∏ odnoszà 
sukcesy w wielu dyscyplinach. Prowadzone sà tu 4 klu-
by sportowe - Sparta Zagnaƒsk, Lubrzanka Kajetanów, 
Samson Samsonów oraz Ska∏a Tumlin, które odbywajà 
rozgrywki na w∏asnych boiskach utrzymywanych przez 
gmin´. Zespó∏ Lubrzanka Kajetanów w sezonie 2007/2008 
zanotowa∏ nawet historyczny awans do III ligi!
 Integracji gminnej spo∏ecznoÊci sprzyjajà organizowa-
ne przez samorzàd, stowarzyszenia oraz so∏ectwa festyny 
rodzinne i imprezy kulturalno-rekreacyjne. 

Infrastruktura dêwignià rozwoju
 Gmina jest w 100% zwodociàgowana, w 75% zgazy-
fikowana oraz w oko∏o 40% skanalizowana. - Powy˝sze 
aspekty majà wp∏yw na popraw´ ochrony Êrodowiska na 
terenie gminy a tak˝e na jej wizerunek jako gminy eko-
logicznej – mówi Zbigniew Zagdaƒski. W ostatnich latach 
gmina zdoby∏a na tym polu wiele nagród i wyró˝nieƒ, 

Wójt
Zbigniew Zagdaƒski

Pod opieką Bartka
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w tym I miejsce w programie zagospodarowania odpadów 
ulegajàcych biodegradacji w 2008 roku oraz II miejsce za 
dzia∏alnoÊç na rzecz ochrony Êrodowiska w roku ubieg∏ym. 
W ramach PROW gmina Zagnaƒsk otrzyma∏a dofinanso-
wanie na zakup samochodu i pojemników w celu utwo-
rzenia systemu zbiórki, segregacji oraz wywozu odpadów 
komunalnych (339 762,00). Z doskona∏ym skutkiem reali-
zuje projekty unijne zwiàzane z odnawialnymi êród∏ami 
energii uzyskujàc Êrodki na budow´ systemów solarnych 
na obiektach u˝ytecznoÊci publicznej (320 208,89).
 Co niezwykle wa˝ne, w∏adze samorzàdowe gminy 
Zagnaƒsk z sukcesem si´gajà po Êrodki unijne. Rezultatem 
czego sà: budowane kanalizacje, place zabaw, remontowa-
ne i modernizowane drogi oraz placówki oÊwiaty. Dzi´ki 
Êrodkom unijnym z PO KL realizowane sà projekty eduka-
cyjne, m.in.: „Razem ku przysz∏oÊci” polegajàcy na wyrów-
naniu szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dost´pie do edukacji oraz zmniejszeniu ró˝nic w jakoÊci 
us∏ug edukacyjnych w miejscowoÊciach Chrusty, Belno, 
Sza∏as, Umer, Zache∏mie. Kolejne projekty realizowane na 
rzecz aktywnej integracji to „Wspólne dzia∏anie m∏odych 
i seniorów z Samsonowa” oraz „Poszukajmy ich wokó∏ nas”.
 Ze znaczàcym wsparciem finansowym z Regionalne-
go Programu Operacyjnego b´dzie realizowana budo-
wa drogi gminnej w ciàgu ul. D´ba Bartka i ul. Bartkowe 
Wzgórze, (1 388 373,83) oraz drogi gminnej w ciàgu ulicy 
D´bowej w miejscowoÊci Kaniów i ∏àcznika do Borowej 
Góry (1 602 000,00).
 – Inwestycje, które przeprowadziliÊmy i nadal mo˝emy 
prowadziç dzi´ki Êrodkom unijnym naprawd´ trudno 
przeceniç – mówi w∏odarz gminy – Bez tych pieni´dzy 
wielu bardzo potrzebnych mieszkaƒcom dzia∏aƒ nie 
da∏oby si´ zrealizowaç nawet w cz´Êci – dodaje.
 I tak istotnie jest. Wystarczy choçby przyjrzeç si´ do-
konaniom ostatnich lat. W 2008 i 2009 roku realizowana 
by∏a budowa wodociàgu Samsonów-Podlesie, kanaliza-
cja w Kaniowie, Bartkowie, Chrustach, Samsonowie Ko-
mornikach i Tumlinie Dàbrówka. WartoÊç tej inwestycji 
wynios∏a ok. 10 600 000 z∏ w tym Êrodki RPO Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego wspomog∏y jà 5 990 000z∏. Równie˝ 
w 2008 roku wybudowano 5,2 km kanalizacji w Samsono-
wie G∏ównym i Janaszowie za 3 400 000 z∏. Budowa przed-
szkola trzy oddzia∏owego w Zagnaƒsku to tak˝e, w du˝ej 
mierze, zas∏uga pieni´dzy UE. WartoÊç inwestycji wyniesie 
oko∏o 2 500 000 z∏ w tym 1 400 000,00 z∏ stanowià Êrodki 

RPO WÂ. W ramach „Odnowy Wsi” zrealizowano 5 pla-
ców zabaw, 3 boiska do siatkówki i kort tenisowy za ponad 
1 mln z∏. Dotacja z unii wynios∏a 500 000,00 z∏. Dzi´ki 60% 
wsparcia unijnego opracowany zosta∏ program rewitaliza-
cji Zagnaƒska polegajàcy na estetyzacji i odnowie centrum 
Zagnaƒska zaplanowany na kwot´ ponad 4 000 000 z∏. Tak˝e 
ze Êrodków RPO WÂ, zgodnie z podpisanà pre-umowà, 
przygotowywana jest do realizacji droga Jaworze – Siod∏a 
na kwot´. Inwestycja ma si´ zamknàç w kwocie 2 111 000 
z∏. Aktualnie w Jaworzach budowana jest kanalizacja, za 
2 417 000 z∏ (75% dofinansowania z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich) powstanie sieç d∏ugoÊci 4 800 metrów. 
 - W ostatnich latach, co bardzo nas cieszy, poprzez 
szereg inwestycji uda∏o si´ podnieÊç atrakcyjnoÊç na-
szej gminy – mówi wójt – Sta∏a si´ jeszcze ∏adniejsza 
i, co najwa˝niejsze, naprawd´ przyjazna mieszkaƒcom. 
W Bartkowie, Gruszce i na Os. Wrzosy wybudowaliÊmy 
chodniki, za kwot´ prawie 200 000 z∏ zosta∏y wykonane 
projekty i wybudowane oÊwietlenie w Samsonowie przy 
ul. Rurarnia i przy cmentarzu, ul. Zacisze w Zagnaƒsku 
oraz zmodernizowaliÊmy oÊwietlenie na ul. Wrzosowej. 
Uda∏o si´ w du˝ej mierze za∏atwiç jeden z najwa˝niejszych 
problemów, który by∏ prawdziwà zmorà nie tylko naszà, 
ale podejrzewam, ˝e wi´kszoÊci Êwi´tokrzyskich gmin 
– drogi. W ostatnim okresie zosta∏y zmodernizowane dro-
gi Sza∏as ZapuÊcie i Sza∏as Stary. Za ponad milion z∏otych  
wykonaliÊmy nowà nawierzchnie oraz zjazdy do pose-
sji na odcinku ponad dwóch i pó∏ kilometra, wykonany 
zosta∏ te˝ remont drogi do Borowej Góry, a tak˝e zosta∏a 
wyremontowana najwa˝niejsza droga dla gminy ∏àczàca 
Zagnaƒsk z Kielcami.
 Co bardzo nas cieszy, przez Lokalnà Grup´ Dzia∏ania 
„Dorzecze Bobrzy” opracowana zosta∏a koncepcja zagospo-
darowania Huty Józefa w Samsonowie. Czynimy starania 
majàce na celu pozyskanie niezb´dnego terenu pod reali-
zacje tego przedsi´wzi´cia. Przy wydatnej pomocy gminy 
mieszkaƒcy wsi Tumlin W´gle, Ko∏omaƒ i Umer w nied∏ugim 
czasie b´dà korzystaç z gazu sieciowego. InwestowaliÊmy te˝ 
w oÊwiat´; w 2009 roku uda∏o si´ wykonaç termomoderniza-
cje Szko∏y Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tum-
linie oraz w Szkole Podstawowej w Belnie, otrzymaliÊmy 
te˝ dofinansowanie z RPO na rozwój bazy sportowej po-
przez modernizacj´ boisk sportowych w so∏ectwach Tumlin 
i Zagnaƒsk oraz budow´ parkingu w Samsonowie. Remont 
pomieszczeƒ oÊrodka zdrowia w Zagnaƒsku równie˝ zasili∏y 
pieniàdze unijne – wylicza wójt Zagnaƒska. 
 Bardzo wiele uda∏o si´ zrobiç, ale… równie du˝o pracy 
jeszcze przed zagnaƒskimi w∏odarzami. Gmina Zagnaƒsk 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego z∏o˝y∏a wniosek pod nazwà 
„Podniesienie atrakcyjnoÊci Gminy Zagnaƒsk poprzez kom-
pleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyj-
nych turystycznie wokó∏ D´ba Bartka i znaleziska geologicz-
nego w Zache∏miu” na kwot´ ponad 12 milionów z∏otych. 
Mieszkaƒcy gminy majà nadziej´, ˝e przeprowadzenie 
wspomnianej inwestycji zach´ci kolejnych turystów do od-
wiedzenia tego urokliwego zakàtka Gór Âwi´tokrzyskich. 
 Do gminy Zagnaƒsk naprawd´ warto si´ wybraç. 
Kto raz tam pojecha∏, ch´tnie wraca po raz kolejny. By 
pospacerowaç po jasiowskich ∏àkach, by powdychaç 
˝ywiczny aromat modrzewi  na górze Che∏m i podumaç 
o odleg∏ych czasach w towarzystwie Bartka…

Robert SiwiecZagnaƒski „staruszek”
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„Pacanów z Kozio∏ka s∏ynie 
po ca∏ej polskiej krainie. 
Bajki zosta∏ wi´c stolicà, 
by radowaç cz∏eka lico.”

 Imponujàca budowla kryjàca w sobie bibliotek´ 
z czytelnià, sal´ kinowà i teatralnà oraz interaktywnà 
wystaw´ wciàgajàcà w Êwiat bajek i baÊni europejskich 
- tak wyglàda Europejskie Centrum Bajki im. Kozio∏ka 
Mato∏ka w Pacanowie. 5 marca placówka by∏a gospoda-
rzem ogólnopolskiej konferencji podsumowujàcej projekt 
budowy tej instytucji. W podró˝ do krainy dzieciƒstwa 
z Kozio∏kiem Mato∏kiem wybrali si´ m.in. ambasador 
Norwegii Enok Nygaard, minister rozwoju regional-
nego El˝bieta Bieƒkowska, marsza∏ek województwa 
Êwi´tokrzyskiego Adam Jarubas i wiceprzewodniczàcy 
Sejmiku Józef ˚urek. 

 G∏ównym celem Europejskiego Centrum Bajki – in-
stytucji kultury o europejskim znaczeniu jest zach´cenie 
najm∏odszych do czytania ksià˝ek i czerpania màdroÊci 
z bajek i baÊni. Powierzchnia tej unikatowej w skali kraju 
budowli w kszta∏cie domków z piasku wynosi 1750 m2. 
Centrum kryje w sobie bibliotek´ z czytelnià i ksi´garnià, 
sal´ kinowà i teatralnà. Dooko∏a budynku znajduje si´ 
pi´kny ogród z altanami oraz kuênià, upami´tniajàcà 
s∏ynnych kowali z bajki „120 Przygód Kozio∏ka Mato∏ka”. 
Nad stawem znajduje si´ mini amfiteatr.  Przekraczajàc
próg centrum przenosimy si´ w czasie i miejscu. Wystrój 
ka˝dego wn´trza inspirowany jest bajkami oraz baÊniami, 
tak wi´c mo˝na np. wejÊç do mysiej dziury, smoczej jamy, 
czarodziejskiego ogrodu, w którym mo˝na spotkaç Alicj´ 
z Krainy Czarów, pos∏uchaç o czym mówià kamienie czy 
usiàÊç na fotelu w kszta∏cie konwalii. Razem z Kozio∏kiem 
Mato∏kiem dzieci mogà wsiàÊç do bajkowego pociàgu 
albo za pomocà dotykowego ekranu zwiedziç ca∏à Europ´ 
i poznaç bohaterów bajek z naszego kontynentu. Podczas 
dwugodzinnej w´drówki po bajkowym Êwiecie razem 
z przewodnikami, którymi sà Czerwony Kapturek, elf i 
Królewna Ânie˝ka, najm∏odsi wykonujà ro˝ne zadania, 
próbujà rozwiàzywaç zagadki i oglàdajà klasyk´ polskiej 
animacji.

Centrum jak z bajki

 - Jestem pe∏en podziwu i zachwytu. Jest to wspania∏e 
miejsce dla dzieci, które rozwija ich kreatywnoÊç 
i wyobraêni´, jest skarbnicà wiedzy, a przede wszystkim 
pomaga rozwiàzywaç problemy. Europejskie Centrum 
Bajki b´dzie z pewnoÊcià  odwiedzane nie tylko przez 
dzieci z regionu, ale tak˝e z ca∏ej Polski – mówi∏ Enok Ny-
gaard Ambasador Norwegii. Z kolei Magdalena Janiak–
–Jaskó∏owska, dyrektor Europejskiego Centrum Bajki 
w Pacanowie podkreÊla∏a, i˝ powstanie tak wspania∏ego 
centrum dla dzieci jest efektem pracy wielu ludzi, którzy 
od poczàtku wierzyli w jego powstanie. 
 - Chcemy, by Pacanów sta∏ si´ bardzo dobrze 
rozpoznawalnà w kraju i na Êwiecie markà - bajkowà 
miejscowoÊcià, miejscem przyjaznym dzieciom – podkreÊla∏a 
szefowa ECB. 

 Uczestnicy konferencji mogli tak˝e obejrzeç 
film przedstawiajàcy histori´ powstania placówki.
Pomys∏odawcà ca∏ego przedsi´wzi´cia by∏ by∏y minister 
kultury Waldemar Dàbrowski, który w 2003 roku og∏osi∏ 
Pacanów Europejskà Stolicà Bajki. Blisko dwa lata trwa∏y 
konsultacje spo∏eczne, uzgodnienia z w∏adzà lokalnà 
oraz opracowanie projektów architektonicznych. Wresz-
cie w 2005 roku zosta∏ z∏o˝ony wniosek o dofinansowa-
nie przedsi´wzi´cia ze Êrodków Norweskiego Mechani-

Wiceprzewodniczàcy Sejmiku Józef ˚urek 
odebra∏ podzi´kowanie dla naszego regionalnego 

parlamentu za „mo˝liwoÊç urzeczywistnienia marzenia 
o Europejskim Centrum Bajki”

W podró˝ z Kozio∏kim Mato∏kiem wybrali si´ 
Andrzej Pa∏ys, Bo˝entyna Pa∏ka-Koruba, 

El˝bieta Bieƒkowska i Adam Jarubas
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zmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Obszaru 
Gospodarczego. Budowa tak nowoczesnej siedziby by∏a 
mo˝liwa równie˝ dzi´ki wspó∏finansowaniu Minister-
stwa Kultury Dziedzictwa Narodowego, Samorzàdu 
Województwa Âwi´tokrzyskiego oraz Gminy Pacanów. 
Ca∏kowity koszt przedsi´wzi´cia wyniós∏ oko∏o 24 mln 
z∏otych. 
 - Powoli krok po kroku uda∏o nam si´ zrealizowaç 
wspania∏y projekt, któremu wsparcie finansowe zapewni∏
tak˝e Sejmik Województwa (5 mln z∏). Liczymy, ˝e Euro-
pejskie Centrum Bajki podniesie atrakcyjnoÊç turystycznà 
naszego regionu, b´dzie tak˝e doskona∏ym elementem 
jego promocji – mówi∏ Adam Jarubas, marsza∏ek woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego. 
 Europejskie Centrum Bajki otrzyma∏o upominki od 
pary prezydenckiej - ksià˝ki z bajkami Tuwima i Brzechwy 
oraz p∏yt´ z filmem „O dwóch takich, co ukradli ksi´˝yc...”,
w którym w g∏ównych rolach wystàpili bracia Kaczyƒscy - 
obecny prezydent Lech Kaczyƒski i by∏y premier Jaros∏aw 
Kaczyƒski.

I Kozio∏ek – màdra g∏owa
prosi Was do Pacanowa

 Oficjalne i bardzo huczne otwarcie Centrum zaplano-
wano na 1 maja, kiedy to odb´dzie si´ Zjazd Postaci Baj-
kowych. Na t´ wspania∏à uroczystoÊç Kozio∏ek Mato∏ek 
zaprosi∏ licznych bajkowych goÊci, nie tylko z Polski, ale 
tak˝e z ca∏ej Europy. W Pacanowie pojawi si´ m.in. Kop-
ciuszek, Królewna Ânie˝ka, Calineczka, Pinokio oraz Kre-
cik. Na najm∏odszych wielbicieli Êwiata baÊni czeka wiele 
atrakcji, b´dà mogli m.in. wziàç udzia∏ w turnieju o wst´g´ 
ksi´˝niczki, poznaç tajniki magii czy zaprojektowaç pan-
tofelek Kopciuszka. OczywiÊcie nie zabraknie piosenek ze 
znanych bajek i baÊni oraz taƒców na mini-balu. 

 OczywiÊcie jak co roku Kozio∏ek Mato∏ek zaprasza 
tak˝e na Festiwal Kultury Dzieci´cej. Gwarem i Êpiewem 
Pacanów rozbrzmiewaç b´dzie od 11 do 13 czerwca. 
– B´dzie to wielkie Êwi´to zabawy, taƒca, muzyki, teatru 
i uÊmiechu – zapowiada Magdalena Janiak-Jaskó∏owska – 
przygotowaliÊmy mnóstwo atrakcji. Podczas festiwalu po-
bijemy rekord we wspólnym g∏oÊnym czytaniu „Przygód 
Kozio∏ka Mato∏ka” oraz obchodziç b´dziemy 77. urodziny 
Kozio∏ka Mato∏ka! OczywiÊcie nie zabraknie pysznego 
urodzinowego tortu. 

 Zaplanowano m.in. warsztaty dla  najlepszych w Pol-
sce teatrów dzieci´cych w ramach IV Spotkaƒ Mistrzów 
Teatru, barwny korowód, który przejdzie ulicami Pacano-
wa, mini recital Andrzeja Sikorowskiego, b´dzie czytanie 
bajek przez znanych aktorów, wyst´p teatru profesjonal-
nego dla dzieci z przedstawieniem ,,Tomcio Paluszek”. 
Dla mi∏oÊników klocków przygotowane zostanie stoisko 
z klockami oraz du˝a piaskownica. Dzieci b´dà mog∏y 
udaç si´ tak˝e w podró˝ do krainy wyobraêni w namiocie 
Baju Baju.
 D∏ugo by jeszcze wymieniaç atrakcje, które odbywaç 
si´ b´dà w ramach Festiwalu Kultury Dzieci´cej. Jedno 
jest pewne, z pewnoÊcià b´dzie to czas niezapomnianych 
prze˝yç dla najm∏odszych, wi´kszych i tych ju˝ zupe∏nie 
du˝ych, którzy przyjadà do Pacanowa.

Małgorzata Niewczas-Sochacka i Agata P´k

”Pływam,
biegam,
w piłkę gram...”
 Uczniów szkó∏ podstawowych z województwa 
Êwi´tokrzyskiego zapraszamy do udzia∏u w konkursie pod 
has∏em „P∏ywam, biegam, w pi∏k´ gram. Bezpieczeƒstwa 
zasady znam”. Jego celem jest popularyzacja zdrowego sty-
lu ˝ycia, wiedzy z zakresu bezpieczeƒstwa, propagowanie 
aktywnego wypoczynku oraz umiej´tnoÊci wspó∏dzia∏ania 
i rywalizacji wÊród dzieci. Na prace – w formie plakatu lub 
has∏a propagujàcego g∏ówne za∏o˝enia konkursu czeka-
my do 26 kwietnia br. Organizatorem przedsi´wzi´cia jest 
Urzàd Marsza∏kowski Województwa Âwi´tokrzyskiego. 

 Nie od dziÊ wiadomo, ˝e „w zdrowym ciele zdrowy 
duch”. Czy jednak zawsze pami´tamy o zdrowych na-
wykach ˝ywieniowych, o tym jak wa˝na jest aktywnoÊç 
fizyczna, ruch i sport w codziennym ˝yciu? Czy potrafi-
my dbaç o bezpieczeƒstwo swoje i innych – na drodze, 
w szkole, w gospodarstwie, znamy zasady udzielania 
pierwszej pomocy? 

 Mamy nadziej´, ˝e m∏odzi mieszkaƒcy regio-
nu Êwi´tokrzyskiego podzielà si´ z nami swoimi 
spostrze˝eniami na te jak˝e wa˝ne tematy. Wychowaw-
ców klas prosimy o zach´cenie swoich podopiecznych do 
udzia∏u w naszym konkursie. 

 Uroczyste wr´czenie nagród laureatom odb´dzie 
si´ 5 maja br., podczas obrad Sejmiku Dzieci´cego. Na 
zwyci´zców czekajà atrakcyjne nagrody.

 Regulamin konkursu na stronie internetowej 
www.sejmik.kielce.pl

M.N.
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 Zarzàd Województwa Âwi´tokrzyskiego przyjà∏ spra-
wozdanie z wykonania bud˝etu województwa za 2009 
rok. Pomimo niekorzystnych wyników finansowych
w gospodarce Êwiatowej, ubieg∏y rok by∏ dla naszego 
województwa rokiem wzrostu gospodarczego. Pozwoli∏o 
to na stabilny rozwój regionu i da∏o mo˝liwoÊç skiero-
wania Êrodków nie tylko na inwestycje, ale tak˝e na po-
trzeby spo∏eczne w dziedzinie ochrony zdrowia, oÊwiaty, 
kultury, sportu i bezpieczeƒstwa publicznego. 

 Maria Fidziƒska – Dziurzyƒska, 
Skarbnik Województwa: 
- Korzystnà sytuacj´ w zakresie do-
chodów starano si´ wzmocniç po-
przez zdyscyplinowanie wydatków 
bud˝etowych, co skutkowa∏o wyge-
nerowaniem nadwy˝ki bud˝etowej 
w kwocie ponad 29 milionów z∏.
 Ubieg∏oroczny bud˝et by∏ rekor-
dowy w zakresie dochodów i wy-
datków, g∏ównie dzi´ki dotacjom 
rozwojowym uzyskanym z bud˝etu paƒstwa na realizacj´ 
programów operacyjnych finansowanych z udzia∏em 
Êrodków Unii Europejskiej.
 Strona dochodowa bud˝etu województwa za 2009 
rok zosta∏a zrealizowana na poziomie 783,7 mln z∏, co 
stanowi∏o 92,3 % planu. Z wielu êróde∏ odnotowano do-
chody wy˝sze od planowanych, zw∏aszcza dotyczy to 
udzia∏ów w podatkach PIT i CIT - 6,7 mln z∏ ponad plan. 
Inwestowanie czasowo wolnych Êrodków bud˝etu kumu-
lowanych z nadwy˝ek w latach poprzednich pomno˝y∏o 
bud˝et o kwot´ 10,4 mln z∏, która b´dzie stanowiç wk∏ad 
w∏asny do wspó∏finansowania projektów z udzia∏em 
Êrodków UE. 
 Poniesione w 2009 r. wydatki osiàgn´∏y poziom 754,3 
mln z∏, a wskaênik realizacji planu wyniós∏ 83,8%, 
z tego wskaênik wykonania wydatków majàtkowych 
stanowi∏ 87%. To najwy˝sze wykonanie bud˝etu w histo-
rii Województwa Âwi´tokrzyskiego, zarówno w uj´ciu 

Budżet województwa za 2009 przyjęty
wartoÊciowym jak i wskaênika wykonania planu, 
zawdzi´czamy sprawnemu wykorzystaniu Êrodków 
pochodzàcych z UE. 
 Wydatki poniesione na realizacj´ Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Âwi´tokrzyskiego 
stanowi∏y 288, 2 mln z∏, z tego udzia∏ Êrodków 
pochodzàcych z UE 252, 5 mln z∏, a wskaênik ich wykona-
nia 97,9%.
 Wydatki poniesione na realizacj´ Programu Opera-
cyjnego Kapita∏ Ludzki zamkn´∏y si´ kwotà 144 mln z∏, 
w tym z bud˝etu UE oraz bud˝etu paƒstwa wydatkowano 
143 mln z∏. Realizacja Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Ârodowisko równie˝ zas∏uguje na wyró˝nienie, bo-
wiem wielkoÊç zaplanowanych wydatków inwestycyjnych 
na 2009 rok - 12,7 mln z∏, g∏ównie w dziedzinie kultury (bu-
dowa Filharmonii) zosta∏a w 100 % wykorzystana.
 Nie bez znaczenia by∏y dodatkowe Êrodki z rozliczenia 
poprzedniego okresu programowania ZPORR 2004-2007 w 
kwocie 11, 2 mln z∏ skierowane g∏ównie na programy stypen-
dialne dla studentów, które w pe∏ni zosta∏y wykorzystane.
 Zarzàd Województwa jest przekonany, ˝e 
ubieg∏oroczny bud˝et spe∏ni wszystkie wymogi formal-
ne, w tym tak˝e zwiàzane z przestrzeganiem dyscypli-
ny finansowej. Âwiadczà o tym wyniki wszystkich kon-
troli przeprowadzanych w Urz´dzie Marsza∏kowskim. 
Ocenie podlega∏y nie tylko aspekty finansowe, 
ale i racjonalnoÊç wydatków. Efektem dzia∏aƒ Zarzàdu 
i Sejmiku Województwa by∏o konsekwentne obni˝anie 
wydatków bie˝àcych i – w konsekwencji - gromadze-
nie nadwy˝ki operacyjnej. Zapewni ona stabilizacj´ 
finansowà w okresie kryzysu w razie spadku docho-
dów podatkowych, ale tak˝e pos∏u˝y nam do oceny 
wiarygodnoÊci kredytowej województwa. JesteÊmy obec-
nie jedynym nie zad∏u˝onym województwem w Polsce, 
ale przewidujemy zaciàgni´cie kredytu ju˝ w przysz∏ym 
roku. Na okres programowania 2007 – 2013 zaplanowano 
bowiem inwestycje, do których wymagane b´dzie wnie-
sienie wk∏adu w∏asnego na poziomie ok. 450 mln z∏. Ku-
mulacja tych wydatków wystàpi w przysz∏ym roku. 

 Zach´camy do udzia∏u w Wojewódzkim Konkur-
sie Plastycznym „Szukamy rady na odpady”. Ma on 
na celu podniesienie ÊwiadomoÊci ekologicznej dzieci 
i m∏odzie˝y oraz promowanie i rozwijanie nawyku segre-
gacji odpadów i mo˝liwoÊci ich powtórnego wykorzysta-
nia. Konkurs adresowany jest do dzieci i m∏odzie˝y do 18 
lat. Uroczyste wr´czenie nagród odb´dzie si´ w czerwcu 
podczas obchodów Mi´dzynarodowego Dnia Ochrony 
Ârodowiska.

 Organizatorem konkursu jest Marsza∏ek Województwa 
Âwi´tokrzyskiego oraz Starostwa Powiatowe wojewódz-
twa Êwi´tokrzyskiego.
 Konkurs b´dzie przeprowadzony w czterech katego-
riach wiekowych oraz w dwóch etapach. 
 I etap - powiatowy zostanie przeprowadzony przez sta-

rostwa powiatowe, które zadeklarowa∏y udzia∏ w konkursie 
wÊród szkó∏ podstawowych, gimnazjów oraz szkó∏ ponad-
gimnazjalnych. Nast´pnie, prace laureatów (trzy pierwsze 
miejsca)  zostanà przes∏ane do etapu wojewódzkiego.
 II etap - wojewódzki. Laureatów wy∏oni wojewódzka 
komisja konkursowa i przyzna nagrody rzeczowe za I, II 
i III miejsce w ka˝dej z czterech kategorii konkursu.
 Termin nadsy∏ania prac do I etapu okreÊlajà poszczegól-
ne powiaty, natomiast termin nadsy∏ania prac laureatów do 
wojewódzkiego etapu konkursu up∏ywa 30 kwietnia br.
 Regulamin Konkursu dost´pny jest na stronie: 
www.sejmik.kielce.pl w zak∏adce Konkursy.
 Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç w Departamen-
cie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ârodowiska Urz´du 
Marsza∏kowskiego Województwa Âwi´tokrzyskiego, Al. IX 
Wieków Kielc 3 25-516 Kielce, pok. 133, tel. 41 342 15 19.

„Szukamy rady na odpady”
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 Samorzàd Województwa Âwi´tokrzyskiego przejà∏ 
zadania administracji rzàdowej dotyczàce integracji 
Êrodowisk kombatanckich. Zarzàd Województwa w po-
rozumieniu z Kierownikiem Urz´du do Spraw Komba-
tantów i Osób  Represjonowanych powo∏a∏ na stanowisko 
Pe∏nomocnika ds. Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych Karola Fija∏kowskiego.

 W myÊl „Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie 
niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami w organizacji 
i podziale zadaƒ administracji publicznej w wojewódz-
twie”, dzia∏ania zmierzajàce do integracji Êrodowisk kom-
batanckich, wspó∏dzia∏anie z organizacjami spo∏ecznymi 
oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjono-
wanych  sta∏y si´ jednym z zadaƒ samorzàdu wojewódz-
twa. W zwiàzku z okreÊlonymi w ustawie zmianami kom-
petencyjnymi, sprawy kombatantów le˝à teraz w gestii 
marsza∏ka, a nie wojewody. 
 Zadania Pe∏nomocnika ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych obejmujà szeroki obszar spraw dotyczàcych 
kombatantów województwa Êwi´tokrzyskiego. – Niezwy-
kle wa˝nà jest koordynacja spraw zwiàzanych z  opiekà 
zdrowotnà oraz uszczegó∏owienie kierunków i form po-
mocy materialnej, socjalnej oraz opieki spo∏ecznej na rzecz 
kombatantów i ich rodzin – mówi Karol Fija∏kowski. - To 
tak˝e zach´canie kombatantów do wspó∏dzia∏ania przy 
organizacji uroczystoÊci patriotycznych, wspólna opieka 
nad miejscami walk i m´czeƒstwa – dodaje. Do jego zadaƒ 
nale˝y tak˝e wspó∏praca z administracjà paƒstwowà, 
zarzàdami organizacji kombatanckich i osób represjo-
nowanych oraz samorzàdami z terenu województwa 
Êwi´tokrzyskiego. Szczególne miejsce zajmuje bie˝àca 
wspó∏praca z Wojewódzkà Radà ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Spo∏ecznego Organu Doradczego 
Marsza∏ka Województwa Âwi´tokrzyskiego, której prze-
wodniczy Maciej Lis. - To bardzo wa˝ny i bliski partner 
Samorzàdu Województwa. Rada reprezentuje bowiem 
najliczniejsze, cieszàce si´ du˝ym autorytetem organiza-
cje – podkreÊla Karol Fija∏kowski. W jej sk∏ad wchodzi 11 
stowarzyszeƒ kombatanckich i osób represjonowanych.

 – Wspó∏praca z przewodniczàcym Rady panem Ma-
ciejem Lisem uk∏ada nam si´ bardzo dobrze. Na bie˝àco 
staramy si´ rozwiàzywaç nie cierpiàce zw∏oki proble-
my Êrodowiska kombatanckiego,  uzgadniamy przebieg 
i organizacj´ uroczystoÊci rocznicowych – informuje Karol 
Fija∏kowski. W najbli˝szym czasie, pe∏nomocnik ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych zamierza nawiàzaç 
kontakt z samorzàdami powiatowymi naszego wojewódz-
twa. Uwa˝a  bowiem, i˝ w ka˝dym powiecie powinna byç 
osoba koordynujàca sprawy zwiàzane z dzia∏alnoÊcià or-
ganizacji kombatanckich. 
 Problemem podnoszonym od lat przez Rad´ Komba-
tantów i Osób Represjonowanych jest organizacja opie-
ki zdrowotnej, mimo, i˝ spraw´ opieki zdrowotnej nad 
kombatantami formalnie regulujà akty prawne, m.in. 
Konstytucja RP. Jak zapowiada Karol Fija∏kowski, w wo-
jewództwie Êwi´tokrzyskim planowane jest wdro˝enie 
programów zapewniajàcych kombatantom i osobom re-
presjonowanym warunków do prawid∏owego leczenia 
poprzez pe∏nà realizacj´ istniejàcych przepisów („Szpitale 
przyjazne kombatantom”, „Przychodnie przyjazne kom-
batantom” oraz „Apteki przyjazne kombatantom”).

M.N.

Sylwetka
 Karol Fija∏kowski – z wyk- 
szta∏cenia pedagog.  Przez lata 
pe∏ni∏ m.in. funkcje komen-
danta hufca, dyrektora Szko∏y 
Podstawowej nr 11 w Kielcach, 
naczelnika Wydzia∏u Edukacji 
i Kultury w Urz´dzie Miasta 
w Kielcach, pe∏nomocnika pre-
zydenta Kielc ds. wspó∏pracy 
z organizacjami mieszkaƒców, 
dyrektora Âwi´tokrzyskiego 
Okr´gu PCK,  a ostatnio kierownika Oddzia∏u Po-
lityki Spo∏ecznej w Urz´dzie Marsza∏kowskim. 
Aktywnie dzia∏a∏ w Zwiàzku Harcerstwa Polskie-
go, by∏ inicjatorem nadania imienia „Szarych sze-
regów” skwerowi przy ul. Ogrodowej w Kielcach. 
Od lat jest wspó∏organizatorem wojewódzkich 
uroczystoÊci paƒstwowych i patriotycznych, aktyw-
nie wspó∏pracuje ze Êrodowiskami kombatanckimi. 
Wspólnie ze Âwiatowym Zwiàzkiem ˚o∏nierzy AK 
by∏ organizatorem uroczystoÊci ods∏oni´cia w Kiel-
cach obelisku poÊwi´conego pami´ci mjr. Henry-
ka Dobrzaƒskiego „Hubala”. W uznaniu zas∏ug za 
wspó∏prac´ ze Êrodowiskami kombatanckimi Karol 
Fija∏kowski zosta∏ uhonorowany wieloma odznacze-
niami, m.in. Medalem Zwiàzku Inwalidów Wojennych 
RP , Odznakà Honorowà Zwiàzku Kombatantów Rze-
czypospolitej oraz Medalem „Pro Memoria”.

Kombatanci mają
swojego pełnomocnika

Kapliczka na Wykusie wybudowana w miejscu 
postoju najs∏ynniejszych partyzantów Kielecczyzny 

- ˝o∏nierzy mjr. Jana Piwnika „Ponurego”
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Pozarządowe 
Świętokrzyskie
 Ju˝ po raz czwarty Urzàd Marsza∏kowski b´dzie or-
ganizatorem Kongresu Stowarzyszeƒ Województwa 
Âwi´tokrzyskiego. Spotkanie z przedstawicielami orga-
nizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych na terenie naszego 
regionu odb´dzie si´ 19 kwietnia 2010 r. w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach. PrzyÊwiecaç mu b´dzie has∏o 
„Philánthrõpos znaczy kochajàcy ludzkoÊç”. GoÊciem 
Kongresu b´dzie Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji 
Humanitarnej, osoba dobrze znana z walki o godne ̋ ycie 
ludzi dotkni´tych ró˝nymi nieszcz´Êciami. 

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 
Bogumi∏ St´pieƒ z Mniowa. Nagrod´ wyÊlemy pocztà.

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

 A oto poprawna odpowiedê: zdj´cie zamieszczone 
w numerze 37 „Naszego Regionu” przedstawia∏o ruiny 
zamku biskupiego w Bodzentynie, wybudowanego w II 
po∏owie XIV wieku z inicjatywy biskupa krakowskiego 
Floriana z Mokrska herbu Jelita.

 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 20 kwietnia 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.

 Kongres b´dzie dobrà okazjà do przybli˝enia 
idei dzia∏alnoÊci organizacji pozarzàdowych oraz 
pog∏´bienia ich wspó∏pracy z Samorzàdem Województwa 
Âwi´tokrzyskiego.  Przedstawiciele stowarzyszeƒ b´dà 
mogli m.in. dowiedzieç si´ o mo˝liwoÊciach skorzystania 
z funduszy unijnych oraz dofinansowania i pomocy w or-
ganizowanych przez stowarzyszenia przedsi´wzi´ciach. 
Mamy nadziej´, ˝e tak jak w ubieg∏ym roku, du˝ym zain-
teresowaniem cieszyç si´ b´dà warsztaty pisania projek-
tów, umiej´tnoÊci jak˝e wa˝nej i potrzebnej w dzisiejszych 
czasach, w dobie pozyskiwania Êrodków unijnych. Za-
prezentujemy tak˝e przyk∏ady ludzi i organizacji, którzy 
swojà dzia∏alnoÊcià udowadniajà, ˝e pomaganie innym 
mo˝e byç prawdziwà pasjà. Natomiast spotkanie z Janinà 
Ochojskà z pewnoÊcià b´dzie okazjà do czerpania najlep-
szych wzorców dla naszych Êwi´tokrzyskich filantropów.

W programie: 
- Uroczyste rozpocz´cie Kongresu przez Adama Jarubasa, 

Marsza∏ka Województwa Âwi´tokrzyskiego
- GoÊç specjalny Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji 

Humanitarnej
- Wystàpienia zaproszonych goÊci
- Prezentacja dobrych praktyk
- Wyst´p artystyczny
- Przerwa kawowa
- Warsztaty pisania projektów

Poczàtek kongresu godz. 10.00.
 Zg∏oszenia udzia∏u w Kongresie oraz warsztatach pi-
sania projektów prosimy potwierdziç do14 kwietnia br. 
Tel. (41) 3439039, e-mail: sekretariat.bks@sejmik.kielce.pl

M.N.
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Bajka polska - cz´Êç wystawy Bajkowy Âwiat Fiurgka Koziołka przed ECB

Po trudach zwiedzania czas na zasłu˝ony odpoczynek Na Zaczarowanym Dworcu Koziołka Matołka

Stary DàbPrzewodnik Elf w Czarodziejskim Ogrodzie
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 Mi´dzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH odbywa∏y si´ 12-14 marca 2010 r. w Kielcach. Na po-
wierzchni 40 tysi´cy metrów najnowoczeÊniejszy sprz´t rolniczy prezentowa∏o ponad 500 wystawców z 18 paƒstw. 
Równolegle odbywa∏y si´ Targi Przemys∏u Drzewnego i Gospodarki Zasobami LeÊnymi LAS-EXPO. Targi otworzył 
Marek Sawicki, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ekspozycj´ wystawienniczà obejrza∏ m.in. marsza∏ek wojewódz-
twa Adam Jarubas. Targom AGROTECH towarzyszy∏a Olimpiada M∏odych Producentów Rolnych. Siedemdziesi´ciu 
najlepszych uczniów, studentów i m∏odych rolników z ca∏ej Polski zmierzy∏o si´ w finale konkursu. Zwyci´zcà Olim-
piady zosta∏ mieszkaniec Pomorza Daniel Grugel. Wykaza∏ si´ ogromnà wiedzà z zakresu mechanizacji rolnictwa, 
produkcji roÊlinnej, ekonomii i programów unijnych. Pomys∏odawcà zmagaƒ młodych rolników jest Zarzàd Krajowy 
Zwiàzku M∏odzie˝y Wiejskiej. Olimpiada odbywa∏a si´ pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
marsza∏ka województwa Êwi´tokrzyskiego Adama Jarubasa.

Kielce stolicą polskiego rolnictwa

Uczestnicy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych Podczas Targów dyskutowano i snuto plany 
na temat ratowania zagnaƒskiego „Bartka”

Marek Sawicki, Adam Jarubas, Piotr ˚o∏àdek
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Jubileuszowa EDUKACJA
 Seminaria i konferencje poÊwi´cone edukacji, nowoÊci wydawnicze, oferta edukacyjna szkó∏ ponadgimnazjal-
nych i wy˝szych z ca∏ej Polski, spotkania autorskie i konsultacje dla m∏odzie˝y. W Kielcach odbywa∏y si´ XV jubi-
leuszowe Targi Edukacyjne EDUKACJA (17-19 marca 2010 r.). GoÊçmi wystawy byli wiceprzewodniczàcy Sejmiku 
Józef ˚urek i marsza∏ek województwa Adam Jarubas. Odwiedzi∏o je tysiàce uczniów, przedstawicieli samorzàdów, 
dyrekcji szkó∏, kuratorów, nauczycieli i pedagogów, którzy mieli okazj´  zapoznaç si´ z nowinkami w dziedzinie 
oÊwiaty i wychowania oraz wymieniç doÊwiadczeniami w zakresie kszta∏cenia, zdobywania wiedzy i umiej´tnoÊci. 
Targi „Edukacja” to tak˝e bogata oferta podr´czników dla wszystkich poziomów nauczania, kompletne wyposa˝enie 
placówek oÊwiatowych oraz bogaty program spotkaƒ autorskich, konferencji i seminariów poÊwieconych szeroko 
rozumianej tematyce edukacji oraz promocji nowych wydawnictw. 

Targi EDUKACJA odwiedzili nie tylko specjaliÊci od kszta∏cenia, ale równie˝ Êwi´tokrzyscy samorzàdowcy

Swojà ofert´ prezentowa∏y placówki edukacyjne 
i kulturalne podleg∏e Samorzàdowi Województwa

- Samorzàd Województwa aktywnie wspiera 
Êwi´tokrzyskà edukacj´ - mówi∏ marsza∏ek Adam Jarubas WSiP Êwi´towa∏y jubileusz 65-lecia dzia∏alnoÊci
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 Bardzo du˝ym zainteresowaniem cieszy∏ si´ kiermasz Êwiàteczny, który odby∏ si´ w Urz´dzie Marsza∏kowskim. 
Ch´tnie kupowane by∏y oryginalne stroiki, kolorowe pisanki i wielkanocne palmy. Kiermasz odwiedzi∏ marsza∏ek wo-
jewództwa Êwi´tokrzyskiego Adam Jarubas.

 - Ciesz´ si´, ˝e po raz kolejny przyj´liÊcie nasze zaproszenie, ˝e mo˝emy goÊciç Was w naszym Urz´dzie i podziwiaç 
Waszà twórczoÊç. Z okazji nadchodzàcych Êwiàt wszystkim podopiecznym Êwi´tokrzyskich placówek samopomo-
cy oraz warsztatów terapii zaj´ciowej sk∏adam najlepsze ˝yczenia - du˝o radoÊci i szcz´Êcia oraz abyÊcie sp´dzili ten 
Êwiàteczny czas w mi∏ej i niepowtarzalnej atmosferze - powiedzia∏ marsza∏ek Adam Jarubas. 
 W czasie kiermaszu swoje prace zaprezentowali podopieczni szeÊciu kieleckich placówek: uczestnicy zaj´ç 
Ârodowiskowych Domów Samopomocy (ul. Miodowa, Okrzei i Ko∏∏àtaja), Warsztatów Terapii Zaj´ciowej (ul. Kryszta∏owa 
i S∏oneczna) oraz Âwietlicy Ârodowiskowej przy ul. Paderewskiego. Wszystkie ozdoby wykonywane by∏y r´cznie w pra-
cowniach ogrodniczych, gobeliniarskich, plastycznych oraz krawieckich wymienionych placówek. Zachwyca∏y nie tyl-
ko misternym wykonaniem ale tak˝e oryginalnoÊcià. Nic wi´c dziwnego, ˝e sprzedane zosta∏y niemal wszystkie ozdo-
by. Zarobione w ten sposób pieniàdze, placówki przeznaczà na spe∏nianie marzeƒ swoich podopiecznych.

Baranki, pisanki, stroiki...
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Regionalna pó∏ka

Chęciny 
– przeszłość 
bez tajemnic
 Ma∏o które z miast województwa Êwi´tokrzyskiego 
mo˝e pochwaliç si´ tak licznymi êród∏ami pisanymi o swej 
dawnej ÊwietnoÊci, jak królewskie Ch´ciny. Pierwszy 
wykorzysta∏ je ks. Witalis Grzeliƒski, które w 1908 roku 
staraniem ówczesnej „Gazety Kieleckiej” wyda∏ w cyklu 
Z zamierzch∏ej przesz∏oÊci prac´ pod tytu∏em „Mono-
grafia Ch´cin”. Dzie∏ko niewielkie obj´toÊciowo, ale na
bogatym materiale êród∏owym oparte, a przy tym pe∏ne 
wtr´tów osobistych autora, a odnoszàcych si´ do nacji, 
które ceni∏ inaczej. Niestrudzonym badaczem powiatu 
ch´ciƒskiego by∏ Micha∏ Rawita – Witanowski, z tym ˝e 
jego dzie∏o mogliÊmy poznaç z druku, który ukaza∏ si´ 
dopiero w 2001 roku staraniem Dariusza Kaliny, autora 
ksià˝ki b´dàcej przyczynà tego artyku∏u.

 Oto bowiem wy˝ej ju˝ wspomniany Dariusz Kalina 
pope∏ni∏ „Dzieje Ch´cin”. Wielu by powiedzia∏o: i có˝ 
to takiego wielkiego, skoro przed nim tylu o tej zacnej 
miejscowoÊci i jej okolicach pisa∏o? I nich mówià, choç cza-
sem odnosz´ wra˝enie, ˝e nie bardzo wiedzà o czym si´ 
wypowiadajà. Ka˝da praca tego typu przybli˝a nam dzie-

je odleg∏e, ∏ata kolejnà 
dziur´ w naszej niewie-
dzy, buduje fundamen-
ty pod pe∏nà, Êwiadomà 
to˝samoÊç z tym miej-
scem wybranym, regio-
nem, gdzie owo miejsce 
jest osadzone.
 Konstrukcja ksià˝ki 
D. Kaliny w jasny i kla-
rowny sposób wzywa 
do jej przeczytania. Apel 
skierowany nie tylko do 
regionalistów, którzy za-
wsze podejmujà takie 
przyjemne wyzwania, 
ale przede wszystkim do mieszkaƒców gminy Ch´ciny. 
Znajdà oni wiele wiadomoÊci o swych miejscowoÊciach, 
o pamiàtkach historycznych, które zosta∏y punktem na 
mapie, albo niewielkim zapiskiem w urz´dowym, daw-
no zapomnianym dokumencie. Ci co podejmà wyzwanie 
i zmierzà si´ z tà ksià˝kà zapragnà wi´cej. I to mo˝e im 
byç dane. Aparat naukowy w formie przypisów zawiera 
wiele informacji przydatnych do dalszego samodzielnego 
badania swojej ma∏ej Ojczyzny: Ch´cin i okolic. Czytelni-
ków z innych cz´Êci województwa i kraju na pewno lektu-
ra zach´ci do bli˝szego poznania tych uroczych zakàtków 
pe∏nych okruchów historii.

Dariusz Detka

Kalina D., „Dzieje Ch´cin”,
Wyd. Gmina Ch´ciny, Ch´ciny 2009.

- Nie tylko miłoÊnicy Ch´cin powinni koniecznie si´gnàç po t´ ksià˝k´
- zach´ca Dariusz Detka, redaktor naczelny „Naszego Regionu” 
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 Gdzie bezpiecznie trzymaç pieniàdze robiàc 
przedÊwiàteczne zakupy? Jak zabezpieczyç mieszkanie 
podczas naszej nieobecnoÊci zwiàzanej ze Êwiàtecznymi 
wyjazdami? Co grozi za oblewanie wodà? – na te i in-
ne pytania w zabieganym, przedÊwiàtecznym okre-
sie odpowiada kom. Zbigniew Pedrycz - Rzecznik 
Âwi´tokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Kielcach. 

 - Âwi´ta, a szczególnie okres przedÊwiàteczny, to czas, 
kiedy jesteÊmy zabiegani, cz´sto rozkojarzeni i tym sa-
mym nie zwracamy uwagi na to, co si´ wokó∏ nas dzieje. 
RównoczeÊnie to czas wzmo˝onej „aktywnoÊci” z∏odziei. 
Co zrobiç, aby nie paÊç ich ofiarà i tym samym nie popsuç 
sobie zbli˝ajàcych si´ Êwiàt? 

 - Wystarczy pami´taç o kilku podstawowych za-
sadach, które tak naprawd´ obowiàzujà nie tylko 
w przedÊwiàteczne dni ale zawsze, kiedy wybieramy si´ 
na zakupy. Po pierwsze pami´tajmy, ˝e wsz´dzie tam, 
gdzie jest t∏ok – czyli w centrach handlowych, na bazarach 
czy w Êrodkach komunikacji publicznej bezwzgl´dnie mu-
simy zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. Idàc na zakupy nie 
zabierajmy ze sobà du˝ej iloÊci gotówki ani zb´dnych kart 
kredytowych, nie chowajmy wszystkich pieni´dzy w jed-
nym miejscu. Panie powinny trzymaç torebki z dokumen-
tami blisko siebie, co uniemo˝liwi wyrwanie lub odci´cie 
paska torebki. Panowie z kolei nie powinni nosiç portfeli 
w tylnych kieszeniach spodni. Coraz cz´Êciej i ch´tniej 
korzystamy z kart bankomatowych. Dlatego pami´tajmy 
tak˝e by nie zapisywaç kodu PIN na karcie bankomatowej. 
Kiedy decydujemy si´ na pobranie pieni´dzy z bankoma-
tu znajdêmy taki, który mieÊci si´ w ruchliwym i dobrze 
oÊwietlonym miejscu. Dodatkowo powinniÊmy pami´taç 
o zas∏oni´ciu wpisywanego przez nas kodu. MyÊl´, ˝e 
ka˝dy, kto pami´ta o tych zasadach na co dzieƒ, a nie tyl-
ko od Êwi´ta, nie stanie si´ ofiarà przest´pstwa. Z∏odzieje

nie wybierajà na swojà ofiar´ osoby, która zwraca bacznà
uwag´ na to, co si´ wokó∏ niej dzieje. 

 Âwi´ta to czas spotkaƒ z rodzinà i przyjació∏mi. 
Cz´sto wyje˝d˝amy w odwiedziny do najbli˝szych, 
a nasze mieszkania w tym czasie sà puste i nara˝one na 
w∏amanie...

 - Niestety z policyjnych statystyk wynika, ˝e w okre-
sie Êwiàtecznym zwi´ksza si´ wskaênik przest´pczoÊci 
o charakterze kryminalnym – cz´Êciej mamy do czynienia 
z w∏amaniami do mieszkaƒ i kradzie˝à mienia. Aby uniknàç 
przykrej „niespodzianki” po powrocie ze Êwiàtecznej wy-
prawy bezwzgl´dnie przed wyjazdem sprawdêmy czy do-
brze zamkn´liÊmy wszystkie okna i drzwi. Nie zostawiaj-
my kluczy do mieszkania w miejscach ∏atwo dost´pnych 
dla z∏odziei, np. jak to si´ cz´sto zdarza pod wycieraczkà. 
Nadal najlepszym „systemem antyw∏amaniowym” jest za-
ufany sàsiad, który nie tylko zwróci uwag´ na to, co dzieje 
si´ z naszym mieszkaniem, ale te˝ pozbiera z wycieracz-
ki ulotki reklamowe czy wyjmie ze skrzynki listy, a wie-
czorem zapali Êwiat∏o w naszym mieszkaniu. To wszystko  
sprawi wra˝enie, ˝e w domu ktoÊ jest. I jeszcze jedna bar-
dzo wa˝na rzecz – nie noÊmy kluczy do mieszkania razem 
z dokumentami z adresem - je˝eli z∏odziej zdob´dzie taki 
komplet, nie b´dzie mia∏ ̋ adnego problemu z dokonaniem 
kradzie˝y naszego mienia. 

 - Drugi dzieƒ Êwiàt, potocznie zwany Lanym 
Poniedzia∏kiem, wi´kszoÊci z nas nie kojarzy si´ dobrze. 
Na ulice naszych miast wychodzà m∏odzi ludzie, którzy 
tradycj´ oblewania wodà zmieniajà w chuligaƒskie wy-
bryki. Czy takie zachowania sà karalne?

 - Tak jak w poprzednich latach tak i w tym roku policjan-
ci b´dà zdecydowanie reagowaç na tego typu zachowania. 
Planujemy wzmo˝one patrole w centrach miast, na osie-

dlowych uliczkach i w okolicach koÊcio∏ów, 
czyli w tych miejscach, w których najcz´Êciej 
dochodzi do chuligaƒskich wybryków 
zwiàzanych z lanym poniedzia∏kiem. Ob-
lewanie wodà przechodniów czy rzucanie 
w przeje˝d˝ajàce samochody woreczka-
mi wype∏nionymi wodà – wszystko to 
jest czynem zabronionym, za który mo˝e 
groziç kara grzywny, a gdy dojdzie do 
wi´kszych strat czy zniszczeƒ, nawet kara 
aresztu. Dlatego apelujemy do wszystkich 
m∏odych ludzi, którzy w lany poniedzia∏ek 
zamierzajà polewaç wodà o zachowanie 
umiaru. Korzystajàc z okazji wszystkim 
czytelnikom „Naszego Regionu” w imie-
niu policjantów  i pracowników garnizonu 
Êwi´tokrzyskiego ̋ ycz´ weso∏ych, a przede 
wszystkim spokojnych Âwiàt Wielkiej 
Nocy. 

Wydzia∏ Komunikacji Spo∏ecznej
KWP w Kielcach

Aby święta były bezpieczne

Czas przedÊwiàtecznych zakupów to równie˝ okres ˝niw dla kieszonkowców
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Aktywni i zaradni
 W naszym cyklu prezentujemy najpr´˝niej dzia∏ajàce 
w województwie Êwi´tokrzyskim jednostki Ochot-
niczych Stra˝y Po˝arnych. Tym razem przybli˝ymy 
dzia∏alnoÊç druhów z OSP w gminie Imielno.

 Na terenie gminy funkcjonuje 14 jednostek, które na 
swoim wyposa˝eniu posiadajà 9 samochodów.  OSP 
w Imielnie, którà kieruje prezes Stanis∏aw Kowalczyk,  
nale˝y do  Krajowego Systemu Ratowniczo-GaÊniczego.  
 W 2008 r. w∏adze gminy kupi∏y dla tej jednostki nowy 
samochód ratowniczo-gaÊniczy „IVECO”.  Pieniàdze na 
ten cel pochodzi∏y m.in. z bud˝etu gminy, Êrodków OSP 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska. Sa-
mochód posiada profesjonalne wyposa˝enie, jednostka 
dysponuje tak˝e nowoczesnym sprz´tem w postaci mo-
topompy, aparatów tlenowych oraz pi∏ do drewna i be-
tonu.  Druhowie dbajà o podnoszenie swoich kwalifika-
cji oraz zdobywanie nowych umiej´tnoÊci. Dokszta∏cajà 
si´ wi´c na ró˝nego rodzaju kursach, m.in. dla dowód-
ców dru˝yn, pog∏´biajà swojà  wiedz´ z zakresu ratow-
nictwa medycznego. Dzia∏alnoÊç Ochotniczych Stra˝y 
Po˝arnych to duma gminnego samorzàdu. – Stra˝acy 
– ochotnicy jako pierwsi spieszà z pomocà w trudnych 
sytuacjach, w przypadku po˝aru czy kl´ski ˝ywio∏owej. 
Bliskie sà mi problemy z jakimi si´ borykajà, w miar´ 
mo˝liwoÊci staramy si´ im pomagaç – mówi wójt Imielna 

Zygmunt Brzeziƒski. Tylko w ubieg∏ym roku utrzyma-
nie i wyposa˝enie oraz modernizacja i remonty stra˝nic 
z terenu gminy kosztowa∏y prawie 200 tys. z∏.  Druhowie 
wykazujà si´ tak˝e du˝à aktywnoÊcià i zaradnoÊcià w po-
zyskiwaniu Êrodków finansowych na swojà dzia∏alnoÊç.
Tak jak np. stra˝acy z Imielna, którzy w remizie zaadapto-
wanej na potrzeby Êwietlicy wiejskiej organizujà zabawy 
taneczne.  Uzyskane w ten sposób pieniàdze przeznacza-
ne sà na zakup sprz´tu dla stra˝aków lub na wk∏ad w∏asny 
przy ubieganiu si´ o pieniàdze, m.in. ze Âwi´torzyskiego  
Programu Odnowy Wsi.  Ochotnicze Stra˝e Po˝arne to je-
dyne organizacje spo∏eczne dzia∏ajàce na terenie gminy.  
Druhów widzimy aktywnie uczestniczàcych  w gminnych 
uroczystoÊciach, a remizy stanowià swoiste centrum ˝ycia 
spo∏eczno-kulturalnego ma∏ych miejscowoÊci.  Du˝ym 
zainteresowaniem mieszkaƒców cieszà si´ organizowa-
ne co roku gminne zawody sportowo-po˝arnicze.  Dumà 
jest kobieca dru˝yna po˝arnicza, która z powodzeniem 
staruje w ogólnopolskich zawodach.  Druhowie  z gmi-
ny Imielno  dbajà tak˝e o rozwój sportu. To zadanie jest 
bowiem wpisane w ich dzia∏alnoÊç statutowà. Stra˝acy 
aktywnie uczestniczà w propagowaniu dzia∏alnoÊci spor-
towej, zw∏aszcza wÊród m∏odzie˝y. Organizujà turnieje 
pi∏ki no˝nej i tenisa sto∏owego.  
 Druhowie dbajà tak˝e o kultywowanie d∏ugoletnich 
tradycji stra˝ackich. Najstarsza jednostka na terenie gminy 
Imielno – w Opatkowicach Murowanych zosta∏a za∏o˝ona 
w 1918 roku.

M.N.

Stra˝acy-ochotnicy z Imielna z wójtem Zygmuntem Brzeziƒskim
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 Wies∏aw Chmielewski przygotowuje monografi´ o hi-
storii po˝arnictwa na terenie powiatu sandomierskiego. 
Ma w tym bogate doÊwiadczenie, jest bowiem autorem 
wielu artyku∏ów, opracowaƒ, ksià˝ek o ró˝nych jednost-
kach OSP, zas∏u˝onych postaciach. Przede wszystkim jed-
mak, jak mówià jego znajomi, jest wielkim mi∏oÊnikiem 
wszystkiego, co z po˝arnictwem zwiàzane. 

 Obecnà monografi´ przygotowuje z okazji 130-lecia
zorganizowanej ochrony przeciwpo˝arowej na terenie 
ziemi sandomierskiej. - W 1881 r. zosta∏a powo∏ana pierw-
sza OSP na ziemi sandomierskiej, w Sandomierzu – opo-
wiada. – Na jubileusz zapowiadane sà ró˝ne imprezy, 
w tym wydanie mojego opracowania historycznego.  
 Zbieranie materia∏ów do monografii przebiega doÊç
sprawnie. Wies∏aw Chmielewski skupia si´ na relacjach 
z dzia∏alnoÊci stra˝y, które nie by∏y publikowane i sà 
w posiadaniu mieszkaƒców. Interesuje go udzia∏ jed-
nostki w gaszeniu du˝ych po˝arów, a tak˝e dzia∏alnoÊç 
kulturalna, szkoleniowa, wspó∏praca z ró˝nymi stowa-
rzyszeniami, organizacjami w Êrodowiskach wiejskich. 
Wszyscy, którzy majà jakiekolwiek materia∏y, powinni si´ 
zg∏aszaç do Krzysztofa Wolaka, komendanta Paƒstwowej 
Stra˝y Po˝arnej w Sandomierzu, który jest koordynato-
rem uroczystoÊci jubileuszowych. Wies∏aw Chmielewski 
chce ciekawie  pokazaç dzia∏alnoÊç OSP na tle ró˝nych 
miejscowoÊci, przypomnieç niektórych ludzi, zas∏u˝onych 
dzia∏aczy stra˝ackich, oficerów, którzy w przesz∏oÊci two-
rzyli ochron´ przeciwpo˝arowà, a teraz sà troch´ zapo-
mniani. 
 Stra˝ w Sandomierzu by∏a pierwszym stowarzysze-
nie, w którym zacz´∏y pracowaç wszystkie warstwy  
spo∏eczeƒstwa. Znaleêli si´ tam przedstawiciele inteligen-
cji, kupiectwa, koÊcio∏a, ludnoÊci 
˝ydowskiej. Wielkà postacià by∏ 
Jan Wojcieszko, przed wojnà 
burmistrz Sandomierza, cz∏onek 
stra˝y po˝arnej. To on kupi∏ wie-
le sprz´tu dla stra˝y, w 1929 r. 
podarowa∏ nawet samochód. Do 
najstarszych stra˝y powo∏anych 
w powiecie, oprócz Sandomie-
rza, nale˝y powo∏ana w 1909 r. 
jednostka w ZawichoÊcie, w 1912 
– w Klimontowie. DoÊç bogatà 
histori´ majà te˝ jednostki w Ko-
przywnicy, a tak˝e w Staszo-
wie, Osieku, Rytwianach, które 
nale˝a∏y kiedyÊ do powiatu san-
domierskiego.
 Wies∏aw Chmielewski ju˝ od 
wielu lat swój czas prywatny 
poÊwi´ca historii stra˝y. Naj-
pierw przygotowa∏ monografi´ 
o stra˝akach z gminy O˝arów 
„Nie tylko gaszà”, nast´pne 
dotyczy∏y Sandomierza. Jest 
autorem ksià˝ki o stra˝y 
w Jakubowicach, o parafii

Kronikarz strażaków
w Przybys∏awicach. Systematycznie wspó∏pracuje z pi-
smem „O˝arów”, miesi´cznikami  „Stra˝ak” i „Przeglàd 
Po˝arniczy”. Od wielu lat zwiàzany jest ze stra˝à. By∏ ko-
mendantem PSP w Opatowie, przed 15 lat przeszed∏ na 
emerytur´, jest starszym brygadierem w stanie spoczyn-
ku. Obecnie pe∏ni funkcj´ komendanta gminnego OSP 
w O˝arowie. Jego tata Henryk dzia∏a∏ w jednostce w Jaku-
bowicach, syn Tomasz pracuje w PSP w Sandomierzu. 
 Na pytanie, czy tradycja OSP zaginie, bo z ka˝dym ro-
kiem maleje stan liczebny jednostek, odpowiada: - Pro-
blem polega na tym, ˝e dzia∏alnoÊç spo∏eczna musi byç 
odpowiednio wspierana, by si´ rozwija∏a. Jednak nic nie 
da si´ zrobiç, gdy miejscowoÊci b´dà zanikaç, ludzie si´ 
wyprowadzaç. Obecnie, na przyk∏ad, na terenie gminy 
O˝arów mamy 16 jednostek, z tego 10 ma perspektywy, 
bo miejscowoÊci si´ rozwijajà.
 Zdaniem Wies∏awa Chmielewskiego organizacjom 
spo∏ecznym  powa˝ne problemy stwarzajà przepisy, 
cz´sto finansowe, Struktury OSP potrzebujà wsparcia 
unijnego, bo przed wójtami i burmistrzami te˝ stawia si´ 
bariery nie do pokonania. Niektóre decyzje powinny byç 
podejmowane na wy˝szych szczeblach. 
Wies∏aw Chmielewski nie ukrywa, ˝e obecnie stawia si´ 
zbyt du˝e wymagania wobec druhów OSP. Traktuje si´ ich 
niemal jak stra˝aków zawodowych. - W tej chwili stra˝ak 
bioràcy udzia∏ w akcji ratowniczo-gaÊniczej zgodnie z ko-
deksem pracy jest traktowany jak normalny pracownik – 
wyjaÊnia. - W zwiàzku z tym musi spe∏niaç wiele wymagaƒ 
niezale˝nie od tego, czy wykonuje zadania spo∏ecznie czy 
zawodowo. To jest doÊç skomplikowane i kosztowne. Na-
wet za badania lekarskie trzeba sporo p∏aciç, bo muszà je  
przeprowadzaç specjaliÊci medycyny pracy.

(A.N.)

Wies∏aw Chmielewski ju˝ od wielu lat swój czas prywatny poÊwi´ca historii 
stra˝y po˝arnej na terenie powiatów sandomierskiego i opatowskiego. 
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 „Kalejdoskopu Powiatu Kieleckiego” to nowy 
tytu∏ na rynku prasy samorzàdowej województwa 
Êwi´tokrzyskiego. Gazeta wydawana jest przez Staro-
stwo Powiatu Kieleckiego. Pierwszy numer pisma ukaza∏ 
si´ w grudniu ubieg∏ego roku.

 „Kalejdoskop Powiatu Kieleckiego” jest dwumie- 
si´cznikiem. Do tej pory ukaza∏y si´ dwa numery gaze-
ty. – To czasopismo redagowane z myÊlà o mieszkaƒcach 
naszego powiatu, ale tak˝e o tych wszystkich, którzy nas 

odwiedzajà. Chcemy pokazywaç w nim gminy tworzàce 
najwi´kszy powiat w Polsce, ludzi w nich ˝yjàcych, miej-
sca, które stanowià naszà chlub´  oraz lokalne inicjatywy 
– informuje Agata Niebudek-Âmiech, redaktor naczelna  
„Kalejdoskopu Powiatu Kieleckiego”. OczywiÊcie gazeta 
jest tak˝e êród∏em informacji o dzia∏alnoÊci samorzàdu 
powiatowego oraz podleg∏ych mu jednostek.  Czytelni-
cy znajdà tak˝e przydatne dla interesantów wiadomoÊci, 
które u∏atwià za∏atwianie urz´dowych spraw („Urz´dowe 
ABC”).
 Kalejdoskop ukazuje si´ w nak∏adzie 3 tysi´cy egzem-
plarzy. Liczy 12 stron, jest bogato ilustrowany. Gaze-
ta jest dost´pna w Starostwie Powiatowym w Kielcach 
oraz urz´dach miast i gmin powiatu kieleckiego. Jej wer-
sja elektroniczna dost´pna jest na stronie internetowej 
www.powiat.kielce.pl

 Marsza∏ek Adam Jarubas oraz przedstawiciele trzy-
nastu samorzàdów z województwa Êwi´tokrzyskiego 
podpisali dziÊ umowy na realizacj´ w 2010 roku budo-
wy kompleksów sportowych  w ramach Programu „Moje 
Boisko-Orlik 2012”. 

 12 gmin i jeden powiat wyrazi∏y ch´ç budowy w tym 
roku „orlików” i przygotowa∏y niezb´dnà dokumentacj´. 
Nowe obiekty sportowe powstanà w gminach: Staszów, 
Bodzentyn, Starachowice, J´drzejów, Kielce, ¸agów, 
¸oniów, Pierzchnica, Piƒczów, Sandomierz, Skar˝ysko -Ka-
mienna i Tucz´py oraz powiecie w∏oszczowskim. Ka˝dy 
z samorzàdów otrzyma z Urz´du Marsza∏kowskiego 
333 tysiàce z∏otych dofinansowania. W bud˝ecie na 2010 
rok samorzàd województwa zarezerwowa∏ pieniàdze na 
15 „orlików”- kompleksów sportowych, w sk∏ad których 
wchodzà m.in. dwa boiska ze sztucznà nawierzchnià 
o powierzchni 30 na 62 metry oraz 19 na 32 metry. 
– Wszystkie samorzàdy w naszym województwie, które do 
tej pory zg∏osi∏y ch´ç budowy „orlika” dosta∏y takà szans´ 
i wybudowa∏y lub wybudujà obiekty sportowe w 2010 
roku – podkreÊla∏ marsza∏ek Adam Jarubas.  – Ciesz´ si´, 

Kolejne „orliki” w Świętokrzyskiem

Regionalni zapaleńcy

˝e w naszym województwie powstanà kolejne „orliki”. Sà 
to bowiem obiekty, które ˝yjà od rana do póênych godzin 
wieczornych. Swojà sprawnoÊç fizycznà doskonali na 
nich nie tylko m∏odzie˝ szkolna, ale tak˝e osoby doros∏e 
– podsumowa∏ marsza∏ek.

P.Ch.

Marsza∏ek Adam Jarubas podpisa∏ umowy na budow´ „orlików” m.in. z w∏odarzami Kielc i Starachowic

O nowoczesny obiekt sportowy wzbogaci sí  te  ̋gmina Łoniów
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 Ks. infu∏at Czes∏aw Wala, budowniczy i kustosz 
Sanktuarium Matki Bo˝ej Bolesnej w Ka∏kowie - Go-
dowie jest postacià niezwyk∏à wÊród wspó∏czesnego 
duchowieƒstwa. Pochodzi z Rudnika nad Sanem, mia-
steczka z du˝ymi tradycjami patriotycznymi. Urodzi∏ 
si´ w rodzinie rzemieÊlniczej. Ukoƒczy∏ seminarium du-
chowne w Sandomierzu i 7 czerwca 1964 roku otrzyma∏ 
Êwi´cenia kap∏aƒskie. Po Êwi´ceniach pracowa∏ w parafii
S∏awno ko∏o Opoczna, gdzie stworzy∏ teatrzyk parafial-
ny, skupiajàc wokó∏ siebie m∏odzie˝ i starszych. Za ten 
entuzjazm spotka∏ si´ z pierwszymi szykanami ze stro-
ny s∏u˝by bezpieczeƒstwa, wytoczono mu nawet proces 
sàdowy, przerwany póêniej wobec ca∏kowitego poparcia 
dla ksi´dza ze strony miejscowej spo∏ecznoÊci. W czerw-
cu 1967 r. rozpoczà∏ pos∏ug´ wikarego w parafii w Kryn-
kach ko∏o Starachowic i wtedy w∏aÊnie rozpocz´∏a 
si´ jego „Êwi´tokrzyska” s∏u˝ba pe∏na mi∏oÊci Bogu 
i poÊwi´cenia ludziom.

 Jak mo˝emy wyczytaç w publikacji Instytutu Pami´ci 
Narodowej, w oddalonej o 9 kilometrów od Krynek wsi 
Ka∏ków chcia∏ zbudowaç kaplic´, lecz miejscowa ludnoÊç 
nie popar∏a tego pomys∏u. „We wsi spotka∏ si´ z ubóstwem 
i ze skutkami wojny, zwróci∏ si´ wi´c ku ludziom biednych, 
u∏omnym. Zaczà∏ tworzyç duszpasterstwa g∏uchoniemych. 
Odwiedza∏ chorych, których w miar´ mo˝liwoÊci wspiera∏ ma-
terialnie. W samych Krynkach organizowa∏ dziewcz´cà schol´, 
m∏odzie˝owy zespó∏ teatralny. W ka˝dà Êrod´ szed∏ pieszo lub 
jecha∏ rowerem do Ka∏kowa, aby uczyç dzieci, które ze wzgl´du na 

Świętokrzyski
Samarytanin z Kałkowa

odleg∏oÊç nie mog∏y ucz´szczaç 
na katechez´. Pierwsze lek-
cje odbywa∏y si´ w mieszka-
niach prywatnych. Niebawem 
mieszkaƒcy ujrzeli w osobie 
ksi´dza nie tylko nauczyciela, 
ale i przyjaciela. Jego autorytet 
rós∏. W szopie przy drodze do 
Kalkowa powsta∏a pierwsza ka-
plica. W miar´ up∏ywu czasu, 
poznawania ludzi, ros∏y zamia-
ry tworzenia KoÊcio∏a w szero-
kim znaczeniu s∏owa. W∏adze 
komunistyczne coraz pilniej 
przyglàda∏y si´ nowemu ksi´dzu  – zacz´∏y pi´trzyç przeszkody. 
Ksiàdz Czes∏aw sta∏ si´ sta∏ym przymusowym goÊciem tamtej-
szej s∏u˝by bezpieczeƒstwa, jednak ani nie da∏ si´ zastraszyç, ani 
nie uleg∏ indoktrynacji. Zamieszka∏ w Ka∏kowie i mimo szykan 
i trudnoÊci realizowa∏ zamierzenia” (www.ipn.gov.pl).

 Obecnie w jego pracy duszpasterskiej mo˝na wyró˝niç 
trzy kierunki. Pierwszy realizowany przez lata wyra˝a sta-
ranie, by w Polsce ̋ yli ludzie zakorzenieni w swojej historii, 
bezgranicznie oddani ojczyênie. Widocznym przyk∏adem 
g∏oszonej idei jest budowa takich obiektów w Ka∏kowie-
-Godowie jak Golgota, Panorama Âwi´tokrzyska, mu-
zeum regionalne. Tu pàtnicy mogà przypominaç dzie-
je i wi´zy, jakie od zarania dziejów ∏àczy∏y nasz naród 
z chrzeÊcijaƒstwem.

24 lutego 2009 roku ks. Czesław Wala uhonorowany został nagrodà „Âwi´tokrzyska Victoria”
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 Drugi kierunek wyznacza duch modlitwy. Cz´sto 
mo˝na go spotkaç z ró˝aƒcem w reku lub kl´czàcego 
przed NajÊwi´tszym Sakramentem.  Niestrudzenie 
s∏u˝y pos∏ugà duszpasterska wszystkim parafianom
i pielgrzymom. Trzeci kierunek jego pracy to pomoc lu-
dziom cierpiàcym, starym, chorym. Ks. Czes∏aw Wala jest 
cz∏owiekiem niezwykle wra˝liwym na bied´ i cierpienie. 
Dlatego przy Sanktuarium z inicjatywy kustosza powsta∏a 
Wioska Dzieci Niepe∏nosprawnych, Dom Ludzi Starszych 
im. Sue Ryder, a w Rudniku nad Sanem, w jego rodzinnej 
miejscowoÊci, sierociniec oraz dom dziecka.

 Samorzàd Województwa Âwi´tokrzyskiego doceni∏ 
ci´˝kà, wieloletnià  prac´ ksi´dza i 24 lutego ubieg∏ego 
roku Czes∏aw Wala podczas uroczystej gali odebra∏ 
Nagrod´ Marsza∏ka – Victori´ Âwi´tokrzyskà przyznanà 
w kategorii „OsobowoÊç”. 

 Mimo zaawansowanego wieku i z∏ego stanu zdrowia 
ksiàdz Czes∏aw wcià˝ realizuje nowe pomys∏y. Ostat-
ni rok wype∏niony by∏ ci´˝kà, przynoszàcà wspania∏e 
efekty, pracà. Niezwyk∏ym dzie∏em w trakcie realizacji 
w Ka∏kowie-Godowie jest Zak∏ad Medycyny Paliatywnej 
i Hospicyjnej, w którym znajdà opiek´ niepe∏nosprawni, 
nieuleczalnie i przewlekle chorzy pacjenci. W ciàgu 
ubieg∏ego roku uda∏o si´ wykonaç pokrycie dachu bu-

dynku hospicjum i – co niezwykle wa˝ne – wstawiç okna. 
Miniony rok to tak˝e czas wyt´˝onych prac remontowo-
-budowlanych w koÊciele Bolesnej Królowej Polski , któ-
rego wn´trze uda∏o si´ ksi´dzu Czes∏awowi gruntownie 
odnowiç i na nowo umalowaç.  Swój wyglàd zmieni∏a te˝ 
Golgota. Dobudowana zosta∏a ni˝sza kondygnacja nazy-
wana Golgotà Wschodu, w której znajdà swoje miejsce 
zdobyte przez ksi´dza pamiàtki zwiàzane z martyrologià 
narodu polskiego na kresach wschodnich. We wrzeÊniu 
ubieg∏ego roku w Golgocie spocz´∏a urna z prochami Wiel-
kiego Mistrza Kawalerów Orderu Âwi´tego Stanis∏awa, Ju-
liusza Nowiny-Sokolnickiego. W ten sposób wype∏niona 
zosta∏a ostatnia wola zmar∏ego na emigracji Wielkiego 
Mistrza, który przed laty odwiedzi∏ Ka∏ków-Godów i do 
koƒca ˝ycia pozostawa∏ pod silnym wra˝eniem Sanktu-
arium.

 Ks. Czes∏aw Wala swà ewangelizacj´ wyniós∏ poza 
koÊció∏, bezpoÊrednio do ludzi. Dzielenie si´ mi∏oÊcià 
i ˝ycie mi∏oÊcià do bliêniego jest w przypadku Ksi´dza Wali 
zwyczajnà codziennoÊcià. Ludzie szczególnie dotkni´ci 
przez los, g∏uchoniemi, ubodzy, niepe∏nosprawni, wszy-
scy, którzy znaleêli schronienie w dzie∏ach kustosza, 
odnaleêli kawa∏ek nieba i kawa∏ek szcz´Êcia.

Robert Siwiec

 Uroczyste Apele Poleg∏ych, sadzenie „D´bów Pami´ci”, 
ale te˝ wystawy, cykl wyk∏adów, konkursy historyczne czy 
wreszcie „Marsz Pami´ci” - to tylko cz´Êç regionalnych 
wydarzeƒ, planowanych w zwiàzku z przypadajàcà w tym 
roku 70. rocznicà Zbrodni Katyƒskiej. 

 W marcu i kwietniu w ca∏ym regionie obchodzimy 70. 
rocznic´ Mordu Katyƒskiego, dramatu tysi´cy polskich 
˝o∏nierzy i oficerów, uwi´zionych i zamordowanych m.in.
w Katyniu, Starobielsku, Ostaszkowie, Charkowie i Mied-
noje, po zdradzieckiej napaÊci armii czerwonej na Polsk´ 
we wrzeÊniu 1939 roku. Dokonano w tym czasie planowej 
eksterminacji Polaków, elity polskiego spo∏eczeƒstwa, wy-
bitnych Synów Narodu. Wielu z nich pochodzi∏o z terenu 
dzisiejszego województwa Êwi´tokrzyskiego. UroczystoÊci 
rocznicowe organizowane b´dà w ca∏ym kraju, w tym 
tak˝e w Kielcach i w regionie Êwi´tokrzyskim.
 Wojewódzkie obchody tego wydarzenia zaplanowa-
no na 16 kwietnia. Tego dnia, o godzinie 15.30 odb´dzie 
si´ Msza Âwi´ta w Klasztorze Misjonarzy Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej na Âwi´tym Krzy˝u. Po niej, o godzi-
nie 17.30 uczestnicy obchodów wezmà udzia∏ w Apelu 
Poleg∏ych pod Pomnikiem Katyƒskim w Hucie Szklanej. 
Do uczestniczenia w tym wydarzeniu zapraszajà: Tade-
usz Kowalczyk, przewodniczàcy Sejmiku Województwa 
Âwi´tokrzyskiego, marsza∏ek Adam Jarubas, wojewoda 
Êwi´tokrzyski  Bo˝entyna Pa∏ka-Koruba oraz S∏awomir 
Kopacz, wójt gminy Bieliny.
 Kwietniowe uroczystoÊci na Âwi´tym Krzy˝u i w Hucie 
Szklanej b´dà niejako kulminacjà tegorocznych obchodów 
Zbrodni Katyƒskiej, które w niektórych cz´Êciach naszego  
regionu zainaugurowano na poczàtku marca.

Pamięć o Katyniu

 –  Ju˝ od 5 marca, w ka˝dy piàtek w Muzeum Histo-
rii Kielc prowadzony jest cykl wyk∏adów dotyczàcych 
Zbrodni Katyƒskiej, 12 kwietnia na Placu Artystów 
otwarta zostanie wystawa przygotowana przez Instytut 
Pami´ci Narodowej, natomiast 13 kwietnia zaplanowano 
uroczystà msz´ w intencji pomordowanych oraz „Marsz 
Pami´ci” – wylicza cz∏onek Zarzàdu Województwa Lech 
Janiszewski. W ramach rocznicowych wydarzeƒ plano-
wane sà tak˝e m.in. konkurs historyczny, projekcja w Wo-
jewódzkim Domu Kultury filmu „Katyƒ” Andrzeja Wajdy
oraz specjalne wydanie „Kuriera Kieleckiego”. 

 Na stronie internetowej Urz´du Marsza∏kowskiego 
www.sejmik.kielce.pl powsta∏a specjalna zak∏adka poÊwi´cona  
obchodom upami´tniajàcym zbrodni´ katyƒskà z 1940 roku, 
zaplanowanym w poszczególnych gminach województwa 
Êwi´tokrzyskiego. 

Przemys∏aw ChruÊciel

Pomnik Ofiar Katynia w Kielcach
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Przychodzi radny do radnego, czyli…

Po jedenaste: 
nie będziesz sobie kpił
I
 Zaspany Stefan zaciàgnà∏ si´ ukradkiem z wyrazem - do-
piero wszak˝e nadciàgajàcej, lecz nieuniknionej - kl´ski na 
twarzy. UkradkowoÊç konspiracyjnego wdechu nie zwiod∏a 
jednak Bronis∏awy Nokturn, czyli Najlepszej Sprzàtaczki 
Gminy glansujàcej w∏aÊnie pod∏og´ w korytarzu:
 - Gasiç mi te pety! OpuÊciç zakazanà ustawowo stref´, 
bo na policj´ zapodam! Niech tylko dymna ustawa wej-
dzie w ˝ycie...
 Reszty nie us∏yszeliÊmy, gdy˝ bez zw∏oki, a nawet w nie-
jakim poÊpiechu opuÊciliÊmy ze Stefanem zapowietrzonà 
stref´, czyli wielki jak Huta Lenina przedsionek Urz´du 
i stan´liÊmy przed nim. ÂciÊlej: 10 metrów od niego.
 - Nie b´dzie tak êle Stefanie, nie b´dzie tak êle – 
rzekliÊmy bez wi´kszego przekonania – Przepisu jeszcze 
nie ma…
 - A jak b´dzie przepis? A jak b´dzie, Julianie? – Stefan 
wyjà∏ paczk´ i zapaliliÊmy – Bezkarnie b´dzie mo˝na tylko 
w wi´êniu. I w domu wariatów…
 ZamilkliÊmy. Mimo póênej pory kury nie ulokowa∏y 
si´ jeszcze w kurnikach i z∏owrogo pogdakiwa∏y, neuro-
tyczna ja∏ówka rycza∏a w oborze na trwog´, nietoperze 
zaniecha∏y wieczornego ∏owu, w stawie przesta∏y rechotaç 
˝aby, wiatr przesta∏ wiaç.
 G´sia skóra pokry∏a cia∏a i obla∏ nas zimny, deliryczny 
pot.

II
 Dzi´ki odkryciu specjalnego balonika - probierza (brawuro-
wy projekt profesorów Uniwersytetu im. Albrechta Antyschlu-
ga) Êciganie nikotynistów w Gminie jest dziecinnie proste. Choç 
w kazamatach piwnic, strychów i s∏awojek skrywajà si´ jeszcze 
ostatnie niedobitki dysydentów, ostateczne rozwiàzanie kwestii 
tytoniowej zdaje si´ byç ju˝ jedynie kwestià czasu. Bo wynalazek 
profesorów, przyznajmy uczciwie, jest nadzwyczaj rewolucyjny. 
Sk∏ada si´ z kawa∏ka pó∏calowej rurki PCV, balonika odpustowe-
go typu „miÊ Kolargol” oraz s∏oika twist-off wype∏nionego lak-
musem. Schwytanego podejrzanego przy pomocy perswazji (po-
partej odpowiednià gestykulacjà) gminni inspektorzy nak∏aniajà 
do wydania chuchu w przyrzàd. JeÊli jest to m∏odociany, który 
jeszcze nie zazna∏ smaku nikotyny, lub cudownie nawrócony 
palacz – balonik nie zmienia koloru. JeÊli podejrzany u˝y∏ tyto-
niu wczoraj lub przedwczoraj (albo nieco póêniej, ale podst´pnie 
skorzysta∏ z light’ów), po wykonaniu chuchu balonik tylko lekko 
p´cznieje, a uszy Kolargola nabierajà koloru rozwodnionej gro-
chówki. JeÊli zaÊ gminni inspektorzy pojmajà prawdziwego de-
generata, który wiadomy proceder prowadzi nieustannie, albo, 
co gorsza, pali „ekstra mocne” – balonik eksploduje z charaktery-
stycznym pomrukiem.
 Jest êle. Bardzo êle. Najlepsi inspektorzy potrafià dzia∏aç 
nawet bez u˝ycia donios∏ego wynalazku balonika; uzbrojeni je-
dynie w swoje niezawodne nosy i budzàcy groz´ dêwi´k s∏owa 
„chuchnàç!” - nie mylà si´ nigdy. Bez wahania notujà: „cygaro 
di nobili wypalone trzy godziny temu, lekka nuta spalin wska-
zuje, ˝e do zbrodni dosz∏o na przystanku autobusowym!”, albo 

„dwa papierosy bez filtra skonsumowane w poÊpiechu jeden po 
drugim na zapleczu sklepu GS i zagryzione dla niepoznaki lan-
drynem mi´towym!”. Ustawowe dziesi´ç metrów szacujà bez 
u˝ycia taÊmy mierniczej, palàcego w samochodzie dostrzegajà 
z pi´ciuset metrów, profesjonalni, precyzyjni, szybcy.
 Sodoma i Gomora. Grom z jasnego nieba. Dies irae.

 Jest êle. Ze wszechmiar jest bardzo êle. Wi´kszoÊç dysydentów 
skuszona og∏oszonà przez Wójta amnestià ujawni∏a si´ i podda∏a 
przymusowej terapi gumami „nicorette”, co zamo˝niejsi wyku-
pili prycze w zak∏adach karnych, pozostali popadli w odr´twienie. 
Frakcja niez∏omnych próbuje jeszcze, co prawda, nie sk∏adaç 
broni i paliç w wykopanych specjalnie w tym celu przykrytych 
darnià ziemiankach, lecz i oni przygn´bieni publikowanymi co 
godzin´ w gminnym radiow´êle komunikatami („Walka wasza 
jest beznadziejna! Dalszy opór jest bezcelowy!”), chcà wyjÊç 
z podziemia. 
 Ze wszechmiar jest bardzo êle. Bardzo. Niestety, równie˝ 
w naszym so∏ectwie upadek moralny zbiera coraz bogatsze 
˝niwo; kobiety odmawiajà m´˝om kupowania papierosów, a na-
wet za∏o˝y∏y zbrodniczà organizacj´ pod nazwà „Wiejski Klub 
Antynikotynowy”. I co najstraszniejsze: Zaspany Stefan praw-
dopodobnie zwariowa∏… Od paru dni uparcie twierdzi, ˝e pale-
nie szkodzi.

III
 Obudzi∏ nas w∏asny krzyk. W przebudzeniu pomog∏a 
te˝ chyba Najlepsza ˚ona Âwiata, bo siedzia∏a na ∏ó˝ku, 
trzyma∏a w r´kach jasiek i spoglàda∏a z pe∏nà dezaprobaty 
minà.
 - Wiercisz si´ ju˝ od pó∏nocy, gadasz przez sen, a teraz 
jeszcze krzyczysz – fukn´∏a poprawiajàc poduszk´.
 - Fryderyko najdro˝sza – za∏kaliÊmy ocierajàc krople 
potu z czo∏a – nawet nie wiesz, jakie mi si´ straszne rzeczy 
Êni∏y… Inspektorzy, Fryderyko, MiÊ Kolargol, balonik… 
Ratuj m´˝a swego, Najlepsza ˚ono Âwiata, przytul!
 - Teraz to: „przytul”, a jak mi si´ Êni∏o, ˝e si´ ziemniaki 
przypalajà, toÊ si´ nawet nie zajàknà∏. G∏upoty ci si´ Êni∏y, 
a nie straszne rzeczy – ziewn´∏a przeciàgle, odwróci∏a na 
bok i natychmiast zasn´∏a.
 Nie g∏upoty, Fryderyko, nie g∏upoty. Tu o palenie cho-
dzi… Tu o ˝ycie idzie.

IV 
 Kiedy w czerwcu 2007 roku prokurowa∏em powy˝sze 
s∏owa, imeratyw tworzenia rzeczywistoÊci abstrakcyjnej 
do pisania mnie popycha∏. Krótko mówiàc: piszàc to, co 
wy˝ej - jaja se zwyczajne robi∏em.
 ˚arty se stroi∏em... No to teraz mam. Sejm ustaw´ 
antynikotynowà, za przeproszeniem, klepnà∏ miesiàc 
temu. JednoczeÊnie klepiàc po ∏bie z forhandu i mnie. 
I, jak si´ zdaje, niektórych z was. 
 Módlmy si´.

So∏tys Julian
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 Ka˝dego roku w czas Wielkiej Nocy, szczególnie 
w naszym regionie, nad Êwiàtecznymi sto∏ami swà 
niekwestionowanà w∏adz´ rozpoÊciera kwaskowy i aro-
matyczny… pan ˚ur oraz liczni jego powinowaci. Pa-
nowanie to koƒczy si´, co prawda, doÊç szybko, ale jest 
wszeteczne i totalne. Jako, ˝e Wielkanoc zbli˝a w∏aÊnie 
si´ dostojnymi krokami, warto przypomnieç w naszym 
kulinarnym kàciku jednà z jego najbardziej znanych ku-
zynek, mianowicie – „Zalewajk´ Âwi´tokrzyskà”. War-
to tym bardziej, ˝e potrawa ta by∏a pierwszym daniem 
pochodzàcym z regionu Êwi´tokrzyskiego pozytywnie 
ocenionym przez Polskà Izb´ Produktu Regionalnego 
i Lokalnego, wpisanym na List´ Produktów Tradycyj-
nych ju˝ we wrzeÊniu 2006 roku.

 Zanim jednak zabierzemy si´ do gotowania zale-
wajki – nieco historii. Wed∏ug Jana Dekowskiego zale-
wajka po raz pierwszy pojawi∏a si´ w... ¸odzi w drugiej 
po∏owie XIX wieku, gdzie mówiono o niej: ”O zalewaj-

ko, potraw królowo, kto ciebie jada, ten czuje si´ zdro-
wo! By∏a to w zasadzie potrawa ch∏opska; g∏ównie ze 
wzgl´du na swà prostot´ i sytoÊç. Z czasem zacz´∏a byç 
popularna równie˝ w naszym regionie i na Kujawach. 
W j´drzejowskim i piƒczowskim nazywano jà „lurà” 
z dzikiego zielska zaprawionà mlekiem. Na prze∏omie XIX 
i XX wieku przez migrujàcych robotników szukajàcych 
pracy i mieszkania w górnictwie, zalewajka zaw´drowa∏a 
z Kielecczyzny a˝ do Zag∏´bia Dàbrowskiego. Potrawa ta 
by∏a „prosta w przygotowaniu, tania, a jak jeszcze doda∏o 
si´ kie∏basy albo boczku, to dobrze zaspokaja∏a apetyt” 
(W. Mroziƒski, „Z” jak zalewajka, „Kurier Zwiàzkowy” 
nr 158, 26.03.2003r.). ˚ur przygotowywano w domach we 
w∏asnym zakresie (przepis na ˝ur kielecki mo˝na znaleêç 
w „Kuchni regionalnej wczoraj i dziÊ” B. Markizy Bieniec-
kiej i J. P. Dekowskiego na stronie 43). W Âwi´tokrzyskiem 
- rzecz jasna - jest wcià˝ zupà bardzo popularnà, a prze-

pis na jej przygotowanie przechodzi z pokolenia na po-
kolenie. Najg∏oÊniejszym jej promotorem by∏, jak wiado-
mo, Franciszek Dolas, który zachwyci∏ nià nawet Legi´ 
Cudzoziemskà...

Gotujemy!
Sk∏adniki:
* 75dag ziemniaków
* butelka ˝uru 0,5l
* 2 Êrednie cebule
* 4 zàbki czosnku
* 20dag kie∏basy w´dzonej lub bia∏ej albo boczku 

w´dzonego (wk∏adka)
* Êmietana
* liÊç laurowy
* ziele angielskie (3 -4) ziarenka
* sól i pieprz do smaku
* s∏onina do kraszenia (ok. 5 dag)
* 2 -3 kapelusze grzybów suszonych (niekoniecznie)

Przygotowanie:
 Ziemniaki obieramy i kroimy 
w kostk´, cebul´ i czosnek siekamy. 
Do garnka z gotujàcà wodà wk∏adamy 
ziemniaki, kie∏bas´ lub boczek w´dzony 
w kawa∏kach, cebul´, liÊç laurowy, ziele 
angielskie i (ewentualnie) namoczone 
wczeÊniej grzyby. ˚ur dok∏adnie miesza-
my z 3-4 ∏y˝kami Êmietany, dodajemy po-
siekany czosnek. Gdy ziemniaki b´dà jesz-
cze lekko twarde wlewamy przygotowanà 
wczeÊniej mieszank´ (˝ur + Êmietana + 
czosnek). Przyprawiamy do smaku solà 
i pieprzem. Pokraszonà zarumienionà 
s∏oninkà Zalewajk´ Âwi´tokrzyskà ser-
wujemy w g∏´bokich talerzach. Z chlebem 
lub bez. Smacznego!

R.S.
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Solec Zdrój: siarkowy raj
 Herb gminy Solec Zdrój przedstawia 
wschodzàce s∏oƒce, liter´ S symbolizujàcà 
nazw´ miejscowoÊci oraz tryskajàce 
êród∏o wód leczniczych. Solec Zdrój to 
wieÊ, która posiada∏a koÊció∏ i parafi´ od 
poczàtków wieku XV-go. Ju˝ w po∏owie 
tego˝ wieku nale˝a∏a do Jana Feliksa hr. 
Leliwa Tarnowskiego, w roku zaÊ 1508 wraz ze Zboro-
wem i innymi wioskami okolicznymi - do Andrzeja Zbo-
rowskiego. W tym czasie wioska liczy∏a zaledwie 40 do-
mów i ok. 300 mieszkaƒców. Dzi´ki wcià˝ rozwijajàcemu 
si´ zak∏adowi kàpielowemu, wieÊ szybko si´ rozrasta∏a 
i zaludnia∏a. Zabudowa wsi stawa∏a si´ coraz solidniejsza 
i ∏adniejsza.W XVIII w. jeden z Tarnowskich, w∏aÊcicieli 
Solca za∏o˝y∏ tu warzelni´ soli, kierujàc si´ istniejàcymi 
wykwitami solnymi na glebie i tradycjà zwiàzanà z samà 
nazwà miejscowoÊci. Powsta∏y wówczas szyb zosta∏ jed-
nak z czasem zamkni´ty. W poczàtkach XIX w. g∏ównie 
z inicjatywy Staszica robiono tu liczne poszukiwania soli.
 W 1815 r. na g∏´bokoÊci 121 m natrafiono na obfite êród∏o
gorzko - s∏one, które u˝ywaç zacz´∏a okoliczna ludnoÊç w ce-
lach leczniczych z takim skutkiem, ˝e sk∏oni∏o to w∏aÊcicieli 
do wybudowania tu pierwszych drewnianych ∏azienek. Fak-
tycznym za∏o˝ycielem Zak∏adu soleckiego sta∏ si´ jego nowy 
w∏aÊciciel (od 1835r.) Karol Goddefroy. Jego staraniem powsta∏y 
tu domy dla kuracjuszy, których liczba si´ga∏a ok. 300 rodzin 
rocznie. W roku 1837 Zdrój Solecki zosta∏ wpisany do reje-
stru uzdrowisk polskich i zapis ten otwiera histori´ uzdrowi-
ska.   W roku 1855 zbudowany zosta∏ wodociàg dostarczajàcy 
z sàsiedniego Zborowa wod´ êródlanà do picia. Analiz´ wody 
soleckiej przeprowadzi∏ w tym czasie prof. Szko∏y G∏ównej 
Warszawskiej Wawnikiewicz, ujawniajàc, ˝e przewy˝szajà 
one zawartoÊcià soli mineralnych i siarkowodoru podobne 
êród∏a zagraniczne a tak˝e buskie. Potwierdzi∏y to równie˝ 
badania oddzia∏u balneologicznego Towarzystwa Lekarskiego 
Warszawskiego, przeprowadzone przez prof. Girszofta. Roz-
rostowi Solca nie mog∏a podo∏aç ofiarnoÊç samego w∏aÊciciela,
K. Goddefroy`a, tote˝ za∏o˝y∏ on w roku 1875 w Warszawie 
spó∏k´ komandytowo-akcyjnà, która zgromadziwszy wi´ksze 
kapita∏y zaj´∏a si´ skutecznie rozbudowà. Zbudowano wów-
czas hotel murowany z salà balowà, restauracyjnà i czytelnià, 
dawny drewniany wodociàg zamieniono na nowy z cemen-
tu, za∏o˝ono te˝ na 2 ha wolnej przestrzeni mi´dzy ∏azienkami 
a hotelem, park zak∏adowy. W 1896r. Solec przechodzi na 
w∏asnoÊç braci Daniewskich, dr W∏odzimierza i in˝. Romual-
da. którzy uczynili z niego kurort na miar´ europejskà. Pi´kny 
z unikalnym drzewostanem park i malowniczo wkompono-
wana w jego pejza˝ rzeka Rzoska tworzà wspania∏e miejsce 
do leczenia i wypoczynku. Zbudowano wtedy wielki zbior-

nik na wod´ mineralnà wydobywanà ju˝ z szybu o wi´kszej 
g∏´bokoÊci bo 180 m., przyczynili si´ do budowy i odnowy 
wielu domów i willi, upi´kszenia parku i ∏azienek, które po 
po˝arze w 1901 r. zosta∏y wybudowane z drzewa w stylu 
zakopiaƒskim. Po pi´ciu latach dzia∏alnoÊci w∏aÊcicieli fre-
kwencja kuracjuszy wzros∏a o 100% dochodzàc do przesz∏o 
1200 osób. (www.solec-zdroj.eu)

Starachowice: kuênica w Minerze Sta-
rzechowskiej
 W herbie Starachowic widzimy 
kowad∏o ze skrzy˝owanymi nad nim 
dwoma m∏otami, umieszczone w tarczy 
herbowej koloru niebieskiego. Kowad∏o 
oraz m∏oty sà koloru czarnego, trzonki 
sà z∏ote. B´dàcy obecnie w u˝yciu herb 
Starachowic nawiàzuje do wyobra˝enia 
wyst´pujàcego na piecz´ci Magistratu Wierzbnika 
z 1917 roku, na której widnia∏o kowad∏o a za nim dwa 
skrzy˝owane narz´dzia górnicze i hutnicze. Po bokach 
kowad∏a znajdowa∏y si´ dwie ga∏´zie laurowe, nad ca∏à 
kompozycjà widnia∏ wizerunek or∏a w koronie. Herb Sta-
rachowic odwo∏uje si´ do bogatych górniczo-hutniczych 
tradycji Wierzbnika, a nast´pnie Starachowic.
 Historia Starachowic si´ga zamierzch∏ych czasów. Zasie-
dlanie tych terenów odbywa∏o si´ z biegiem rzeki Kamien-
nej, wzd∏u˝ której ju˝ w XII wieku przechodzi∏ wa˝ny trakt 
handlowy z Sandomierza i dalszych terenów w kierunku 
zachodnim. Tereny dzisiejszego miasta Starachowice noszà 
Êlady dzia∏alnoÊci gospodarczej sprzed dwóch tysiàcleci. 
Wytapiane w licznych dymarkach ˝elazo by∏o uznanym to-
warem wymiennym dla tutejszych osadników i w´drowa∏o 
o˝ywionym szlakiem handlowym do oÊciennych krain. 
W XV w. w granicach dzisiejszego miasta istnia∏a wieÊ Mi-
nera Starzechowska posiadajàca m.in. kuênic´ ˝elaza. Praw-
dopodobnie w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià kuênicy Cystersi 
umo˝liwili lokacj´ w XVI w. folwarku i wsi Starachowice 
- osady górniczo-hutniczej. Bujny rozkwit przemys∏u w re-
gionie przypada na wiek XIX, g∏ównie dzi´ki zas∏ugom 
Stanis∏awa Staszica i ówczesnego ministra skarbu Franciszka 
Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Na ten okres datuje si´ 
równie˝ powstanie Wielkiego Pieca, pracujàcego do 1968 r. 
W 1921 r. podj´to decyzj´ o budowie fabryki zbrojeniowej 
w okolicy Starachowic, co stworzy∏o szans´ rozwoju miasta. 
W czasie tworzenia Centralnego Okr´gu Przemys∏owego, 
Starachowice by∏y znane jako producent dzia∏ polowych, 
armat przeciwpancernych i przeciwlotniczych. Po odbu-
dowie z wojennych zniszczeƒ zak∏adów starachowickich 
powsta∏a w 1949 r. Fabryka Samochodów Ci´˝arowych 
„STAR”. W mieÊcie nastàpi∏ rozwój przemys∏u metalur-
gicznego, drzewnego, spo˝ywczego oraz ceramicznego. 
Miasto otrzyma∏o nowoczesnà infrastruktur´ kanalizacj´, 
wodociàgi, gazyfikacj´ i dobrze rozwini´tà sieç drogowà. 
 Pionierska w warunkach polskich produkcja samochodów 
ci´˝arowych szeroko rozs∏awi∏a Starachowice i przez wiele 
lat pozwala∏a odnosiç sukcesy w dziedzinie motoryzacji na 
rynku krajowym, Europy oraz Êwiata. Pozwoli∏a równie˝ 
na pr´˝ny rozwój wielu mniejszych i wi´kszych zak∏adów 
kooperujàcych ze Spó∏kà „STAR” S.A., b´dàcà kontynuacjà 
FSC ”STAR”. W roku 1962 zamkni´to ostatnià podziemnà 
kopalni´ rud ˝elaza „Majówka” a w 1994 r. udokumentowa-
ne z∏o˝a rud ˝elaza zosta∏y wykreÊlone z krajowego rejestru 
z∏ó˝ kopalin. Zakoƒczy∏o to ponad tysiàcletnià tradycj´ gór-
nictwa na terenie miasta. (www.um.starachowice.pl)

oprac. Robert Siwiec


