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Bohaterowie ˝yjà wiecznie...
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 W∏adze samorzàdowe województwa Êwi´tokrzy- 
skiego, przedstawiciele Rodzin Katyƒskich i organizacji 
spo∏ecznych, kombatanci, policja, wojsko oraz m∏odzie˝ 
uczestniczyli w wojewódzkich uroczystoÊciach 70. 
rocznicy Zbrodni Katyƒskiej i upami´tnienia ofiar ka-
tastrofy lotniczej pod Smoleƒskiem, które 16 kwietnia 
odby∏y si´ w Klasztorze na Âwi´tym Krzy˝u i przed po-
mnikiem Trzech Krzy˝y Katyƒskich w Hucie Szklanej. 
Samorzàd Województwa Âwi´tokrzyskiego reprezen-
towali przewodniczàcy Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, 
wiceprzewodniczàcy – Alfreda Zawierucha-Rubak i Jó-
zef ̊ urek, marsza∏ek Adam Jarubas, cz∏onkowie Zarzàdu 
Województwa – Lech Janiszewski i Marcin Perz oraz rad-
ni Sejmiku. 

 - Nasze myÊli i serca skierowane sà w stron´ Katynia, 
rodzin, które p∏aczà, bo znowu pop∏yn´∏a tam krew. Ca∏a 
Polska jednoczy si´ z op∏akujàcymi t´ tragedi´ – powiedzia∏ 
Zygfryd Wiecha, superior klasztoru misjonarzy oblatów 
na Âwi´tym Krzy˝u rozpoczynajàc uroczystà msz´ Êwi´tà 
w Sanktuarium Relikwii Krzy˝a Âwi´tego. Nabo˝eƒstwu 
przewodniczy∏ biskup pomocniczy diecezji sandomier-
skiej Edward Frankowski, który podkreÊla∏, ˝e my wszy-
scy jesteÊmy dziÊ winni pami´ç o Katyniu zarówno tym, 
którzy zostali wymordowani przez NKWD 70 lat temu, 
jak i tym tragicznie zmar∏ym przed tygodniem. 

 – Jechali, by zaczerpnàç ducha bohaterstwa i hero-
izmu. Wyruszyli w swojà ostatnià podró˝, ˝eby dobit-
nie poÊwiadczyç wobec Rosji i ca∏ego Êwiata prawd´ 
o katyƒskiej zbrodni. Któ˝ móg∏ przypuszczaç, ze pre-
zydent i towarzyszàce mu osoby poÊwiadczà jà ofiarà
w∏asnego ˝ycia? DziÊ naszym obowiàzkiem jest kontynu-
owanie tego dzie∏a, g∏oszenie prawdy, dla której odda∏o 
˝ycie tyle wspania∏ych osób, elita naszego kraju – mówi∏ 
w homilii biskup Edward Frankowski.

 Dalsza cz´Êç uroczystoÊci odby∏a si´ w Hucie Szkla-
nej pod Pomnikiem Ofiar Katynia, Charkowa i Miedno-
je, nazywanym „Golgotà Wschodu”, który 11 lat temu 

”Bohaterowie żyją wiecznie...” 

Marszałek Adam Jarubas przypomniał przemówienie, 
które 10 kwietnia podczas uroczystoÊci w Katyniu miał 

wygłosiç prezydent Lech Kaczyƒski

W uroczystej mszy Êwi´tej w Sanktuarium na Âwi´tym 
Krzy˝u uczestniczyli samorzàdowcy, przedstawiciele 
Rodzin Katyƒskich, kombatanci oraz przedstawiciele 

słu˝b mundurowych

UroczystoÊç patriotyczna przed Pomnikiem Trzech 
Krzy˝y Katyƒskich zgromadziła rzesze mieszkaƒców 

naszego regionu
Hołd ofiarom zło˝yli przedstawiciele

Samorzàdu Województwa
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Przemówienie
Fragmenty przemówienia, które 
na Polskim Cmentarzu Wojen-
nym w Katyniu mia∏ w sobot´ 
10 kwietnia wyg∏osiç prezydent 
Lech Kaczyƒski.

„Szanowni Przedstawiciele Rodzin 
Katyƒskich! Szanowni Paƒstwo! 

 W kwietniu 1940 roku ponad 
21 tysi´cy polskich jeƒców z obozów i wi´zieƒ NKWD zosta∏o 
zamordowanych. Tej zbrodni ludobójstwa dokonano z woli 
Stalina, na rozkaz najwy˝szych w∏adz Zwiàzku Sowieckie-
go. (…) Nie tylko w lasach Katynia, tak˝e w Twerze, Char-
kowie i w innych, znanych i jeszcze nieznanych miejscach 
straceƒ wymordowano obywateli II Rzeczypospolitej, ludzi 
tworzàcych podstaw´ naszej paƒstwowoÊci, nieugi´tych 
w s∏u˝bie ojczyzny. W tym samym czasie rodziny pomordo-
wanych i tysiàce mieszkaƒców przedwojennych Kresów by∏y 
zsy∏ane w g∏àb Zwiàzku Sowieckiego, gdzie ich niewypowie-
dziane cierpienia znaczy∏y drog´ polskiej Golgoty Wschodu. 

 Najbardziej tragicznà stacjà tej drogi by∏ Katyƒ. Polskich 
oficerów, duchownych, urz´dników, policjantów, funkcjona-
riuszy stra˝y granicznej i s∏u˝by wi´ziennej zg∏adzono bez 
procesów i wyroków. (…) Do∏y Êmierci na zawsze mia∏y 
ukryç cia∏a pomordowanych i prawd´ o zbrodni. Âwiat mia∏ 
si´ nigdy nie dowiedzieç. Rodzinom ofiar odebrano prawo
do publicznej ˝a∏oby, do op∏akania i godnego upami´tnienia 
najbli˝szych. Ziemia przykry∏a Êlady zbrodni, a k∏amstwo 
mia∏o wymazaç jà z ludzkiej pami´ci. (…) Jednak bliscy po-
mordowanych i inni, odwa˝ni ludzie trwali wiernie przy tej 
pami´ci, bronili jej i przekazywali kolejnym pokoleniom Po-
laków. (…) Dlatego im wszystkim, a zw∏aszcza Rodzinom 
Katyƒskim, jesteÊmy winni szacunek i wdzi´cznoÊç. W imie-
niu Rzeczypospolitej sk∏adam najg∏´bsze podzi´kowanie za to, 
˝e broniàc pami´ci o swoich bliskich, ocaliliÊcie Paƒstwo jak˝e 
wa˝ny wymiar naszej polskiej ÊwiadomoÊci i to˝samoÊci. 

 Katyƒ sta∏ si´ bolesnà ranà polskiej historii, ale tak˝e 
na d∏ugie dziesi´ciolecia zatru∏ relacje mi´dzy Polakami 
i Rosjanami. Sprawmy, by katyƒska rana mog∏a si´ wresz-
cie w pe∏ni zagoiç i zabliêniç. JesteÊmy ju˝ na tej drodze. 
My, Polacy, doceniamy dzia∏ania Rosjan z ostatnich lat. Tà 
drogà, która zbli˝a nasze narody, powinniÊmy iÊç dalej, nie 
zatrzymujàc si´ na niej ani nie cofajàc. 

 Wszystkie okolicznoÊci zbrodni katyƒskiej muszà zostaç do 
koƒca zbadane i wyjaÊnione. Wa˝ne jest, by zosta∏a potwierdzona 
prawnie niewinnoÊç ofiar, by ujawnione zosta∏y wszystkie doku-
menty dotyczàce tej zbrodni. Aby k∏amstwo katyƒskie znikn´∏o 
na zawsze z przestrzeni publicznej. Domagamy si´ tych dzia∏aƒ 
przede wszystkim ze wzgl´du na pami´ç ofiar i szacunek dla cier-
pienia ich rodzin. Ale domagamy si´ ich tak˝e w imi´ wspólnych 
wartoÊci, które muszà tworzyç fundament zaufania i partnerstwa 
pomi´dzy sàsiednimi narodami w ca∏ej Europie. 

 Oddajmy wspólnie ho∏d pomordowanym i pomódlmy si´ 
nad ich g∏owami. Chwa∏a bohaterom! CzeÊç Ich pami´ci!”

powsta∏ z inicjatywy kapelana Rodzin Katyƒskich ksi´dza 
Zdzis∏awa Peszkowskiego. Trzy stalowe krzy˝e znajdujàce 
si´ u podnó˝a Âwi´tokrzyskiego Parku Narodowego, sà 
oznaczone nazwami miejscowoÊci, które sà dla Polaków 
symbolem tragedii, jaka rozegra∏a si´ w 1940 r. 

 Zgromadzeni u stóp pomnika uczestnicy uroczystoÊci, 
poczty sztandarowe oraz kompanie honorowe wojska 
i policji minutà ciszy uczcili pami´ç pomordowanych 70 lat 
temu w Katyniu Polaków, a tak˝e ofiar katastrofy lotniczej.

 – Po siedemdziesi´ciu latach historia zatoczy∏a swój kràg. 
DziÊ sk∏adamy ho∏d tym wszystkim bohaterom, którzy 
zgin´li w s∏u˝bie Polsce. Tym sprzed 70 lat, którzy strza∏em 
w ty∏ g∏owy gin´li w lesie katyƒskim  i tym, którzy 10 kwiet-
nia stracili ˝ycie w katastrofie lotniczej. CzeÊç ich pami´ci
– mówi∏ S∏awomir Kopacz, wójt gminy Bieliny. Wspomina∏ 
osoby, które jeszcze tak niedawno goÊcili w gminie Bieliny 
- prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, ministra Tomasza 
Mert´ i pos∏a Przemys∏awa Gosiewskiego.

 Tragedi´ Katynia przypomnia∏a tak˝e prezes kieleckiej 
Rodziny Katyƒskiej Anna ¸akomiec i prezes kieleckiej 
Rodziny Policyjnej 1939 Gra˝yna Szkonter. 

 Po krótkiej modlitwie za poleg∏ych marsza∏ek woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego Adam Jarubas przypomnia∏ 
przemówienie, które 10 kwietnia podczas uroczystoÊci 
w Katyniu mia∏ wygłosiç prezydent Lech Kaczyƒski. 
– W obliczu narodowej tragedii i ˝a∏oby jestem przekona-
ny, ˝e w∏aÊnie tutaj, w tym miejscu powinny zabrzmieç 
w∏aÊnie te s∏owa, niestety niewypowiedziane podczas 
uroczystoÊci katyƒskich przez Pana Prezydenta. Jest 
w nich zawarta prawda i ch´ç pojednania – powiedzia∏ 
marsza∏ek Jarubas. 

 Podczas uroczystoÊci u stóp „Golgoty Wschodu” zosta∏ 
odczytany Apel Pami´ci. Po salwie honorowej, przed po-
mnikiem wieƒce i kwiaty z∏o˝yli przedstawiciele w∏adz 
samorzàdowych województwa, gospodarze miast i gmin 
naszego regionu, rektorzy wy˝szych uczelni, kombatanci, 
policjanci, wojsko, stra˝acy, leÊnicy, m∏odzie˝.

Małgorzata Niewczas-Sochacka

Nabo˝eƒstwu przewodniczył
biskup Edward Frankowski
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 Gmina Bodzentyn le˝y w pó∏nocnej cz´Êci wojewódz-
twa Êwi´tokrzyskiego. Powierzchnia gminy wynosi 
16 032 ha. Swym zasi´giem obejmuje miasto Bodzentyn 
i i 22 so∏ectwa. Do najwi´kszych nale˝à: LeÊna, Siera-
dowice, Âniadka, Âwi´ta Katarzyna, Wiàcka, Wilków, 
Wola Szczygie∏kowa, Wzdó∏ Rzàdowy i Celiny-Pod-
górze. W gminie mieszka ok. 12 osób. Ze wzgl´du na 
po∏o˝enie w samym sercu Gór Âwi´tokrzyskich, czyste 
powietrze i pi´kne krajobrazy, gmina posiada doskona∏e 
warunki do rozwoju turystyki. Dzi´ki aktywnoÊci w∏adz 
samorzàdowych, które z powodzeniem si´gajà po Êrodki 
unijne, Bodzentyn zmienia swoje oblicze. 

„Puszcza jest niczyja, nie moja, ani twoja..”
 Na obszarze gminy znajduje si´ fragment central-
nej cz´Êci Gór Âwi´tokrzyskich z cz´Êcià Pasma ¸ysogór 
i najwy˝szymi wzniesieniami ¸ysicà (612 m n.p.m.) i ¸ysà 
Górà (593m n.p.m.). Ze wzgl´du na ukszta∏towanie tere-
nu i wartoÊci przyrodnicze tereny te wyró˝niajà unikal-
ne walory krajobrazowe. Ponad 73 km.kw. zajmujà lasy 
nale˝àce do Âwi´tokrzyskiego Parku Narodowego. Za-
mieszkuje tam 69 rzadkich gatunków roÊlin oraz kilkaset 
gatunków zwierzàt. Wyst´pujà one przede wszystkim na 
obszarach ochrony Êcis∏ej: „¸ysica”, „Czarny Las”, „Mo-
kry Bór”. To niezwykle urokliwe tereny, które opisywa∏ 
w swoich utworach Stefan ˚eromski, m.in. w „Puszczy 
Jod∏owej. Nie sposób nie wspomnieç równie˝ o le˝àcym 
na terenie gminy Sieradowickim Parku Krajobrazowym, 
z dwoma rezerwatami przyrody: „Kamieniem Michniow-
skim” i „Wykusem”, znanym przede wszystkim jako miej-
sce obozowania i walk partyzanckich Êwi´tokrzyskich 
zgrupowaƒ Armii Krajowej „Ponurego” i „Nurta”. Pi´kno 
Gór Âwi´tokrzyskich podziwiaç mo˝na z punktów wido-
kowych na Górze Âwi´tej Barbary i Sierakowskiej.

Gmina agroturystykà i turystykà silna
 Malownicze po∏o˝enie, Êwie˝e powietrze, liczne szlaki 
oraz atrakcje turystyczne sprawiajà, ˝e gmina Bodzen-
tyn jest miejscem ch´tnie odwiedzanym przez turystów, 
którzy wypoczywaç mogà w gospodarstwach agrotury-
stycznych. Najwi´cej znajduje si´ w Âwi´tej Katarzynie 
i Bodzentynie. GoÊcinni gospodarze oferujà potrawy 
z produktów ekologicznych w∏asnej produkcji, tak jak np. 
pani Teresa Barwicka, w∏aÊcicielka gospodarstwa agro-
turystycznego, której „Kwas buraczany po Wzdolsku” 
wpisany zosta∏ na list´ produktów tradycyjnych. Wol-
ny czas turyÊci sp´dzajà je˝d˝àc konno, rowerem, zimà 
atrakcjà jest kulig oraz wyciàg narciarski w Bodzentynie, 
jesienià grzybobranie czy pomoc w pracach polowych. 
Mogà tak˝e uczestniczyç w warsztatach artystycznych. 
Ceramiczne i wikliniarskie organizuje „Kapkazy - Szko∏a 
Wra˝liwoÊci”.
 W∏adze gminy wspomagajà dzia∏ania s∏u˝àce rozwojo-
wi turystyki i agroturystyki. Temu s∏u˝à m.in. szkolenia 
dotyczàce organizowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci agro-
turystycznej. Turystów przyciàgajà tak˝e liczne zabytki 
znajdujàce si´ na terenie gminy, m.in. ruiny XIV–wiecz-
nego zamku, romaƒski koÊció∏ z XII wieku w Tarczku, 

Bodzentyn – turystyczna Mekka
koÊció∏ parafialny
w Bodzentynie z XV 
wieku. Ch´tnie od-
wiedzana jest tak˝e 
Zagroda Czernikie-
wiczów z 1809 roku 
– eksponat Muzeum 
Wsi Kieleckiej. 
Prawdziwà per∏à 
Gór Âwi´tokrzyskich 
jest Âwi´ta Ka-
tarzyna. Ponoç 
niegdyÊ istnia∏a tam 
pogaƒska Êwiàtynia, 
w której póêniej 
mieszkali pustelnicy. 
Z czasem miejsce pu-
stelni zajà∏ klasztor. 
DziÊ jest on zamiesz-
kiwany przez zakon 
sióstr Bernardynek. Bodzentyn s∏ynie z cotygodniowych 
targów koƒskich, uwa˝anych za jedne z najwi´kszych 
w tej cz´Êci Europy, na które przyje˝d˝ajà kupcy nie tyl-
ko z Polski, ale równie˝ ze S∏owacji, Czech i W∏och. Warto 
tak˝e wspomnieç o znajdujàcym si´ w pobliskich Psarach 
Naziemnym Centrum Us∏ug Satelitarnych, jedynym tego 
typu obiekcie w Polsce. 

Aktywni w pozyskiwaniu unijnych Êrodków
 Burmistrz Stanis∏aw Marek Krak kieruje gminà nie-
przerwanie od 1994 roku. Nie by∏ to czas zmarnowa-
ny. Zrealizowanych zosta∏o wiele wa˝nych inwestycji. 
Tak jak wiele polskich samorzàdów, tak˝e Bodzentyn 
szans´ swojego rozwoju upatruje w pozyskiwaniu fun-
duszy unijnych. Na tym polu gmina mo˝e poszczyciç si´ 
du˝ymi osiàgni´ciami. - Co wa˝ne, przy przygotowywa-
niu wniosków o unijne dotacje nie korzystamy z pomocy 
zewn´trznej firmy. Sporzàdzajà je bowiem pracownicy 
Urz´du Miasta i Gminy. To du˝e oszcz´dnoÊci dla gmin-
nego bud˝etu – podkreÊla burmistrz Krak.
 Gmina korzysta i z powodzeniem pozyskuje Êrodki 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Âwi´tokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Operacyj-
nego Kapita∏ Ludzki. I tak, dobiegajà koƒca prace przy 
rozbudowie Szko∏y Podstawowej w Âwi´tej Katarzy-
nie. Dzi´ki dofinansowaniu z RPO w wysokoÊci prawie 
1,7 mln z∏. powstanie tam sala gimnastyczna wraz z za-
pleczem, zespó∏ ˝ywienia oraz dwie dodatkowe sale lek-
cyjne. Na budow´ sali gimnastycznej Gmina pozyska∏a 
dodatkowo 233,7 tys. z∏ z Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej. Do u˝ytku obiekt ten oddany zostanie 1 wrzeÊnia. 
Modernizowany b´dzie tak˝e budynek Zespo∏u Szkó∏ 
we Wzdole Rzàdowym. Gmina ma zagwarantowane 
na ten cel 1,2 mln z RPO. Kolejne Êrodki z dzia∏ania 5.2 
RPO (Podniesienie jakoÊci us∏ug publicznych poprzez wspiera-
nie placówek edukacyjnych i kulturalnych), sà przewidziane 
na wyposa˝enie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Bodzentynie oraz remont i wyposa˝enie sali OSP 

Burmistrz Bodzentyna
Stanis∏aw Marek Krak
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z przeznaczeniem pod Centrum Kultury. Na podstawie 
podpisanej pre-umowy jest zagwarantowana kwota 145 
tys. z∏. Kolejna du˝a inwestycja wspó∏finansowana ze
Êrodków unijnych RPO, to przebudowa Rynku Górnego 
oraz ulic Licealnej i S∏onecznej. Na ten cel Gmina otrzyma 
5,6 mln z∏ z dzia∏ania 6.2 RPO, tj. Rewitalizacja ma∏ych miast. 
22 kwietnia 2010 r. w∏adze gminy podpisa∏y pre-umow´ 
na realizacj´ II etapu rewitalizacji Bodzentyna. Dzi´ki 
temu poprawi si´ funkcjonalnoÊç i estetyka miasteczka, 
gdy˝ projekt zak∏ada kompleksowà przebudow´ na-
wierzchni ulic, chodników, wymian´ starego wodociàgu, 
budow´ kanalizacji deszczowej oraz oÊwietlenia. – Warto 
tak˝e wspomnieç o inwestycji, która najbardziej ucieszy∏a 
najm∏odszych mieszkaƒców. Dzi´ki dofinansowaniu
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z dzia∏ania 
Odnowa i rozwój wsi (463 tys. z∏.) w Bodzentynie powsta∏ 
ogólnodost´pny plac zabaw typu Ogródek Jordanow-
ski. Ogrodzony teren wyposa˝ony zosta∏ w huÊtawki, 
karuzel´, zestawy integracyjne, Êcianki wspinaczkowe. 
Ch´tnie korzystajà z niego nie tylko miejscowe rodziny 
z dzieçmi ale i turyÊci. Przy okazji tej inwestycji uda∏o 
nam si´ wybudowaç równie˝ parking przy Placu ˚wirki 
– informuje gospodarz gminy Bodzentyn. Parking przy 
Rynku Dolnym rozwiàza∏ w pewnym stopniu problem 
parkowania w centrum miasteczka. Miejsca parkingowe 
b´dà s∏u˝y∏y wiernym udajàcym si´ do odbudowanego 
koÊció∏ka Âwi´tego Ducha. Historia Êwiàtyni si´ga 1475 r. 
Najpierw by∏ to drewniany koÊció∏ przyszpitalny. Muro-
wany powsta∏ w I po∏owie XVII w. Sp∏onà∏ w czasie i woj-
ny Êwiatowej podczas po˝aru miasteczka. Przez prawie 
sto lat by∏ ruinà. Jednak dzi´ki staraniom parafii i ksi´dza 
proboszcza Leszka Sikorskiego koÊció∏ek zosta∏ odbudo-
wany, przy wykorzystaniu m.in. funduszy unijnych (760 
tys. z RPO) oraz dotacji 400 tys. z bud˝etu gminy. Wzmoc-
nione i umocnione zosta∏y mury koÊció∏ka.
 Ârodki z RPO uda∏o si´ jeszcze pozyskaç Gminie na 
budow´ drogi gminnej Grabowa-Wilków (1 milion z∏.). 
Ogromne Êrodki finansowe Gmina Bodzentyn przezna-
cza na budow´ sieci kanalizacji sanitarnych. W ostatnich 
latach uda∏o si´ zwodociàgowaç gmin´ niemal w 100%. 
Dzi´ki umarzalnym po˝yczkom z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach w latach 2008-2009, w Bodzentynie zosta∏a przepro-
wadzona kompleksowa modernizacja uj´ç wody wraz 
z ich uzdatnianiem. Z pomocà Funduszu wybudowano 
te˝ kanalizacj´ sanitarnà w Psarach Kàtach i Psarach Starej 
Wsi. Dobiega koƒca budowa kanalizacji w Wilkowie, roz-

pocznie si´ w Kamieƒcu, Celinach i Woli Szczygie∏kowej, 
gdzie powstanie tak˝e oczyszczalnia Êcieków. Pot´˝na in-
westycja kanalizacyjna, o wartoÊci ponad 9 mln z∏, reali-
zowana jest na terenie Gminy przez Zwiàzek Gmin Gór 
Âwi´tokrzyskich. Budowa prawie 30 km sieci w Wilkowie, 
Kamieƒcu i Âciegni jest dofinansowywana z RPO (prawie
5 mln z∏)4,87 mln z∏. 
 - Dzi´ki z∏o˝onym przez Gmin´ wnioskom uda∏o si´ 
w ostatnim czasie pozyskaç ponad 18 mln z∏. z ró˝nych 
programów unijnych. Inwestycje, na które b´dà realizo-
wane dzi´ki wsparciu z UE sà na ró˝nym etapie realizacji, 
niektóre ju˝ zosta∏y ukoƒczone, cz´Êç jest w trakcie bu-
dowy, a niektóre zostanà w najbli˝szym czasie rozpocz´te 
– dodaje burmistrz Bodzentyna. 
 Kilka wniosków z∏o˝onych przez Gmin´ do RPO jest na 
liÊcie rezerwowej. W∏adze samorzàdowe ju˝ przygotowujà 
si´ do kolejnych naborów wniosków. Ich zdaniem, dru-
gi raz taka szansa, jakà dajà Êrodki unijne, mo˝e si´ ju˝ 
bowiem nie powtórzyç. Gmina Bodzentyn wykazuje si´ 
tak˝e du˝à aktywnoÊcià w pozyskiwaniu Êrodków kra-
jowych. I tak, z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych sfinansowany zostanie remont drogi
gminnej w miejscowoÊci. Âniadka Trzcianka. Przy Zespo-
le Szkó∏ we Wzdole Rzàdowym powsta∏ kompleks boisk 
sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012.  

Tradycje przodków nadal ˝ywe
 Prawdziwà wizytówkà gminy jest Âwi´tokrzyski 
Zespó∏ PieÊni i Taƒca „LeÊmianie”, który powsta∏ przy Kole 
Gospodyƒ Wiejskich w LeÊnej w 1992 r. Od tamtej pory 
zdobywa laury na ogólnopolskich i mi´dzynarodowych 
festiwalach i przeglàdach folklorystycznych. Pod koniec 
ubieg∏ego roku zespó∏ „LeÊmianie” zosta∏ uhonorowany 
medalem „Zas∏u˝ony dla kultury polskiej” nadanym przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od niedaw-
na „LeÊmianie” mogà wyst´powaç w nowych strojach. Ich 
zakup zosta∏ sfinansowany ze Âwi´tokrzyskiego Programu
Rozwoju Wsi. Na terenie gminy pr´˝nie dzia∏ajà Ochot-
nicze Stra˝e Po˝arne i Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich, które 
kultywujà stare zwyczaje i obrz´dy przodków, tym samym 
ocalajàc je od zapomnienia. W kalendarz kulturalny gmi-
ny na sta∏e wpisa∏y si´ ju˝ imprezy takie jak Dni Bodzen-
tyna, Marsz Szlakiem Powstaƒców Styczniowych, wyÊcig 
kolarski „Szlakiem Walki i M´czeƒstwa Wsi Polskiej” czy 
czerwcowe uroczystoÊci na Wykusie ku czci ˝o∏nierzy Ar-
mii Krajowej i majora Jana Piwnika „Ponurego”. Tradycjà 
staje si´ tak˝e Festiwal W´drowania”, któremu towarzyszà 
rajdy - pieszy i rowerowy, koncerty i spektakle plenerowe. 
Imprezy artystyczne i kulturalne odbywajàce si´ na tere-
nie gminy wzbogacajà ofert´ wypoczynkowà gospodarstw 
agroturystycznych. Warto tak˝e wspomnieç o dzia∏ajàcym 
od 1948 r. Ludowym Klubie Sportowym „¸ysica” Bodzen-
tyn. W swojej d∏ugoletniej dzia∏alnoÊci odnotowa∏ kilka 
znaczàcych sukcesów. Najwi´kszym by∏ awans do III ligi 
w 1993 r. Klub dba tak˝e o m∏ode pokolenie pi∏karzy. Pro-
wadzi zaj´cia w kilku grupach m∏odzie˝owych. 
 - Serdecznie zapraszam na Ziemi´ Bodzentyƒskà. Do 
goÊcinnych gospodarstw agroturystycznych, pe∏nej uroku 
i tajemnic Âwi´tej Katarzyny. Nigdzie indziej nie znajdzie-
my tak malowniczych krajobrazów z charakterystyczny-
mi Êwi´tokrzyskimi pasiakami pól – podkreÊla gospodarz 
gminy Stanis∏aw Marek Krak.

M.N.

Dzi´ki unijnym Êrodkom Rynek w Bodzentynie
zmieni swoje oblicze
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Bezpieczny
tabor 
w ŚCRMiTS
 O 14 nowoczesnych ambulansów ratunkowych 
wyposa˝onych w sprz´t najnowszej generacji i aparatur´ 
ratujàcà ̋ ycie wzbogaci∏ si´ tabor Âwi´tokrzyskiego Cen-
trum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarne-
go w Kielcach. To efekt realizowanego przez placówk´ 
projektu pn. „Modernizacja taboru ambulansów ratun-
kowych w Âwi´tokrzyskim Centrum Ratownictwa Me-
dycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach”. 

 Projekt by∏ realizowany w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Ârodowisko 2007-2013 – Priorytet XII 
Bezpieczeƒstwo zdrowotne i poprawa efektywnoÊci syste-
mu ochrony zdrowia, dzia∏anie 12.1 „Rozwój systemu ra-
townictwa medycznego”, w ramach umowy, jaka zosta∏a 
podpisana w czerwcu 2009 roku pomi´dzy ÂCRMiTS 
a Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
w Warszawie.
 By∏ to drugi co do wielkoÊci projekt realizowany na 
terenie Polski. W ciàgu ostatniego roku zakupionych 
zosta∏o 14 nowoczesnych ambulansów ratunkowych, 

Nowoczesna 
pracownia
 Âwi´tokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy ma 
nowà Pracowni´ Diagnostyki Laboratoryjnej. Moderni-
zacja pomieszczeƒ i nowy sprz´t do pracowni kosztowa∏y 
prawie 615 tys. z∏otych. Inwestycja zosta∏a sfinansowana
przez Samorzàd Województwa. W uroczystym otwarciu 
pracowni wzi´li udzia∏ cz∏onek Zarzàdu Województwa 
Marek Gos i Barbara Jakacka-Green, dyrektor Regional-
nego OÊrodka Polityki Spo∏ecznej i Zdrowotnej Urz´du 
Marsza∏kowskiego.

 Dzia∏ajàce od ponad 40 lat laboratorium przesz∏o 
prawdziwà metamorfoz´. Dobudowana zosta∏a cz´Êç 
pomieszczeƒ, a te ju˝ istniejàce zosta∏y wyremontowane. 
Pracownia zosta∏a wyposa˝ona w nowoczesny sprz´t, 
m.in. analizator biochemiczny ze stacjà uzdatniania wody 
i mikroskop. W ramach laboratorium dzia∏ajà m.in. dwie 
pracownie biochemiczne, pracownia hematologii, maga-
zyn odczynników, jest tak˝e cz´Êç biurowa z niezb´dnym 
archiwum. 
 Dyrektor Âwi´tokrzyskiego Centrum Psychiatrii Ja-
cek Musia∏ podkreÊla∏, ˝e nowe inwestycje w lecznicy to 
zas∏uga Samorzàdu Województwa, który dobrze zna po-
trzeby placówki i wspiera jà finansowo. - Tylko w ubieg∏ym
roku z Urz´du Marsza∏kowskiego otrzymaliÊmy ponad 
3 miliony z∏otych. Uda∏o nam si´ m.in. wyremontowaç 
wszystkie drogi na terenie szpitala i wybudowaç nowe 
parkingi. W planach mamy realizacj´ kolejnych inwestycji 
- remont pawilonów B i C oraz termomodernizacj´ szpita-
la - powiedzia∏ dyrektor Musia∏.
 Âwi´tokrzyskie Centrum Psychiatrii jest najwi´kszym 
pod wzgl´dem powierzchni i iloÊci ∏ó˝ek szpitalem w re-
gionie Êwi´tokrzyskim.

M.N.

wyposa˝onych w najnowszej generacji sprz´t i aparatur´ 
medycznà ratujàcà ˝ycie. Posiadajà m.in. defibrylatory
i respiratory, butle tlenowe, pulsoksykometry, pompy 
infuzyjne, deski ortopedyczne i ssaki. Nowe ambulanse 
zastàpi∏y wys∏u˝one karetki w Busku-Zdroju, J´drzejowie, 
Kazimierzy Wielkiej, Kielcach, Piƒczowie, Ostrowcu 
Âwi´tokrzyskim, Skar˝ysku-Kamiennej, Starachowi-
cach i W∏oszczowie. Dzi´ki temu mieszkaƒcy regionu 
Êwi´tokrzyskiego mogà mieç pewnoÊç, ˝e o ka˝dej porze 
dnia i nocy mogà liczyç na profesjonalnà pomoc
 WartoÊç przedsi´wzi´cia przekroczy∏a 5,470 tys. z∏. 
Dofinansowanie ze Êrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wynios∏o 4,283 tys. z∏. Projekt 
by∏ wspó∏finansowany przez Samorzàd Województwa
Âwi´tokrzyskiego, który przeznaczy∏ na ten cel 514 tys. z∏

M.N.

Nowà pracowni´ uroczyÊcie otworzył Marek Gos, 
członek Zarzàdu Województwa

Pracownia została wyposa˝ona w nowoczesny sprz´t



7AKTUALNOÂCI

Dar
od Orkiestry
 Najwy˝szej klasy aparat USG umo˝liwiajàcy bardzo 
wczesne wykrycie zmian nowotworowych  otrzyma∏ 
Oddzia∏ Hematologiczno – Onkologicznym Wojewódz-
kiego Specjalistycznego Szpitala Dzieci´cego w Kielcach. 
Podczas badania dziecko mo˝e nawet oglàdaç bajki. Sprz´t 
zosta∏ zakupiony przez Wielkà Orkiestr´ Âwiàtecznej Po-
mocy za pieniàdze uzbierane podczas ostatniego fina∏u
WOÂP. W uroczystym przekazaniu sprz´tu uczestniczy∏ 
Marek Gos, cz∏onek Zarzàdu Województwa. 

 Aparat jest jednym z 17 najwy˝szej klasy ul-
trasonografów, które Fundacja Wielkiej Orkie-
stry zakupi∏a dla oÊrodków onkologii dzieci´cej.  
- Cieszy fakt, ˝e nasza lecznica wzbogaci∏a si´ o sprz´t tak 
wysokiej klasy. Dzi´ki niemu mo˝liwe b´dzie dok∏adne 
diagnozowanie chorób nowotworowych u dzieci i wcze-
sne ich wykrycie. To wa˝ne bowiem na oddzia∏ onkolo-
gicznym szpitalika trafia coraz wi´cej ma∏ych pacjentów
- mówi∏ Marek Gos, cz∏onek Zarzàdu Województwa. 

 Aparat USG jest urzàdzeniem o bardzo wysokiej 
rozdzielczoÊci. Umo˝liwia oglàdanie nawet bardzo ma-
lutkich narzàdów u niemowlàt. Dodatkowo wyposa˝ony 
jest w przystawk´ z ekranem, na którym mogà byç 
wyÊwietlane bajki. W ten sposób dziecko nie denerwuje 
si´ podczas badania, swojà uwag´ skupiajàc na tym, co 
widaç na ekranie.

 Zadowolenia z posiadania przez szpitalik tak nowo-
czesnego sprz´tu nie kryje tak˝e W∏odzimierz Wielgus, 
dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
Dzieci´cego w Kielcach, zw∏aszcza, ˝e lecznicy nie by∏oby 
staç na jego zakup. Ultrosonograf kosztowa∏ bowiem pra-
wie pó∏ miliona z∏otych. Dyrektor Wielgus podkreÊla, ˝e 
dar ten jest zas∏ugà wszystkich mieszkaƒców naszego re-
gionu, którzy ka˝dego roku wspierajà Wielkà Orkiestr´ 
Âwiàtecznej Pomocy.

M.N.

Regionalna pó∏ka

Przyczynek
do dziejów
naszych
 Ju˝ od pewnego czasu mo˝emy zaobserwowaç 
zwi´kszone zainteresowanie przesz∏oÊcià ma∏ych Ojczyzn, 
które cz´sto owocuje powstaniem prac b´dàcych inspiracjà 
do dalszych studiów regionu. Coraz cz´Êciej wydania 
ksià˝kowe badaczy ukazujà si´ dzi´ki mecenatowi w∏adz 
samorzàdowych. Tak te˝ sta∏o si´ w przypadku monografii
„Czarnocin. Kartki z przesz∏oÊci” autorstwa Andrzeja Bie-
niasa i Stanis∏awa M. Przybyszewskiego, której drugie, po-
prawione wydanie finansowa∏a Gmina Czarnocin.

 Opisywany przez Autorów po∏udniowy fragment Po-
nidzia od dawien dawna nazywany by∏ przez history-
ków matecznikiem polskoÊci. To przecie˝ ta kraina, przed 
ponad dziesi´cioma wie-
kami tak g´sto zaludniona, 
do chwili obecnej otwiera 
przed archeologami swoje 
wn´trze dostarczajàc nam 
nowych danych o ˝yciu na-
szych przodków. Te okolice 
mogà si´ szczyciç umieszcze-
niem tu pierwszego krzy˝a 
na ziemiach polskich. Tu te˝ 
w´drowa∏ pierwszy polski 
Êwi´ty, czyli Andrzej Âwierad. 
Nie sposób wymieniç w tym 
miejscu wszystkich wybit-
nych uczonych i innych ludzi 
czynu ˝yjàcych w tej okolicy.
 Ponadto opisywana gmi-
na jest niezwykle urokliwa. 
Przepi´kne krajobrazy, ma-
lownicze widoki, zarówno 
dawniej, jak i teraz pobudzajà 
do refleksji, a równie˝ dajà swym pi´knem ukojenie.
 Uk∏ad monografii pozwala nam zg∏´biç histori´ gminy
od czasów wczesnoÊredniowiecznych – grodzisko w Stra-
dowie, a˝ po czasy wspó∏czesne. Badacze wiele uwagi 
poÊwi´cili sylwetkom ludzi znaczàcych dla rozwoju tych 
obszarów. Nie pomini´to 123 lat pod zaborami, kampa-
nii wrzeÊniowej i czasu okupacji hitlerowskiej. Pokazano 
dzieje szkolnictwa i nie zapomniano o Ochotniczej Stra˝y 
Po˝arnej, która ze wzgl´du na zas∏ugi dla miejscowej 
spo∏ecznoÊci znalaz∏a miejsce w osobnym rozdziale. Bar-
dzo ciekawe jest ukazanie zabytków gminy w uk∏adzie 
alfabetycznym miejscowoÊci wchodzàcych w jej sk∏ad.
 Ca∏oÊci dope∏nia indeks nazwisk, oraz – osobno za-
mieszczony – nazw geograficznych, co u∏atwia wyszuki-
wanie interesujàcych  czytelnika wiadomoÊci. I oczywiÊcie 
jest te˝ podana bogata bibliografia.

Dariusz Detka

Bienias A., Przybyszew-
ski S. M., Czarnocin. 
Kartki z przesz∏oÊci 

gminy, Wydawnictwo 
Nowa Nidzica, Kazimie-

rza Wielka 2009.
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 W naszym cyklu poÊwi´conym Ochotniczej Sta˝y 
Po˝arnej w województwie Êwi´tokrzyskim prezentujemy 
dziÊ miejsce szczególne. OSP w ChruÊcicach w powiecie 
piƒczowskim to nie tylko niezwykle pr´˝na, posiadajàca 
doskonale wyszkolonych druhów i zaopatrzona w no-
woczesny sprz´t jednostka, ale te˝ prawdziwe centrum 
kulturalno-rozrywkowe wsi. 

 Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w ChruÊcicach ma osiem- 
dziesi´cioczteroletnià histori´;  w 1926 roku powo∏ali jà do 
˝ycia mieszkaƒcy wsi z ówczesnym nauczycielem szko∏y 
powszechnej Antonim Bartkowskim. Do budowy remizy 
przystàpiono w 1971 roku; jej koszt wyniós∏ wtedy 620 
tysi´cy z∏otych, z czego po∏ow´ pokryli sami mieszkaƒcy 
i stra˝acy. Co wa˝ne, mieszkaƒcy ChruÊcic nie czekajàc na 
„mann´ z nieba” skrzykn´li si´ i wznieÊli remizo-Êwietlic´ 
w∏asnymi r´koma w czynie spo∏ecznym.
 DziÊ ChruÊcicka jednostka jest bez wàtpienia jednà 
z najlepszych w powiecie, a nawet w województwie.  Od 
2004 roku znajduje si´ w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-GaÊniczym i skupia 42 druhów, z których a˝ 9 mo˝e 
pochwaliç si´ uprawnieniami ratowników przedmedycz-
nych. Stra˝acy ochotnicy z ChruÊcic sà jedynà jednostkà 
na terenie gminy Piƒczów, która  posiada uprawnienia 
do ratownictwa medycznego. – W naszej grupie mamy 
te˝ 6 kobiet – mówi Stanis∏aw Sternak, naczelnik OSP 
w ChruÊcicach – Wyje˝d˝ajà g∏ównie do wypadków dro-
gowych. Trzeba przyznaç, ˝e sà niezwykle profesjonal-
ne i wielu m´˝czyzn mog∏oby si´ du˝o od nich nauczyç. 
Mamy te˝ dru˝yn´ m∏odzie˝owà skupiajàcà 14 m∏odych 
adeptów po˝arnictwa – dodaje naczelnik.  
 ChruÊcicka OSP budzi podziw nie tylko ze wzgl´du na 
wysoki poziom profesjonalny i doskona∏à organizacj´ jed-
nostki, ale te˝ z racji na wyposa˝enie stra˝nicy. Stra˝acy 
dysponujà  dwoma samochodami: Gazelle, która spe∏nia 
funkcj´ wozu ratownictwa technicznego oraz ratowniczo-
-gaÊniczego Jelcza. Zawiaduje nimi czterech kierowców. 
Stra˝acy dysponujà te˝ zestawem hydraulicznym wy-
korzystywanym podczas wypadków, jest torba pomocy 
przedmedycznej, 4 motopompy, profesjonalna pilarka 
spalinowa, pacho∏ki odblaskowe i ca∏a masa sprz´tu po-
trzebnego do ratowania mienia i zdrowia ludzi. A na brak 
pracy stra˝acy z ChruÊcic narzekaç nie mogà. Wyje˝d˝ajà 
do po˝arów, wypadków, miejscowych podtopieƒ, a tak˝e 
do zdarzeƒ, które sà prawdziwà zmorà rycerzy Âwi´tego 
Floriana, czyli palàcych si´ traw. 
 – Wyje˝d˝amy doÊç cz´sto, a zdarzenia sà bar-
dzo ró˝ne – mówi Stanis∏aw Sternak – Zdarza∏o nam 
si´ nawet wydobywaç uwi´zionego w studni kota… 
Ale pracowaliÊmy te˝ przy usuwaniu skutków kl´sk 
˝ywio∏owych, jak choçby w 2007 roku, kiedy po przejÊciu 
huraganu nad powiatem piƒczowskim przez dwa dni 
usuwaliÊmy powalone drzewa. Równie˝ w 2007 roku przez 
8 godzin walczyliÊmy z olbrzymim po˝arem hali produk-
cyjno-magazynowej w J´drzejowie. OczywiÊcie wszystkie 
te interwencje, w mniejszym lub wi´kszym stopniu, obar-
czone sà ryzykiem i wymagajà od druhów du˝ej odwagi. 
Pami´tam jak podczas gaszenia po˝aru stodo∏y w Turze 
Dolnym ci´˝kiemu wypadkowi uleg∏ nasz stra˝ak An-

drzej Nogacki… Niestety takie rzeczy sà wpisane w naszà 
s∏u˝b´ – wspomina naczelnik OSP w ChruÊcicach.   
 Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w ChruÊcicach poza swoimi 
obowiàzkami ratowniczo-gaÊniczymi wype∏nia te˝ innà, 
niezwykle wa˝nà funkcj´. Jest dla mieszkaƒców praw-
dziwym centrum kulturalnym, w którym ciàgle coÊ si´ 
ciekawego dzieje. A ju˝ wkrótce b´dzie si´ dzia∏o jesz-
cze wi´cej poniewa˝ stra˝acy postanowili rozbudowaç 
swoje zaplecze; w ubieg∏ym roku zapad∏a decyzja o roz-
budowie stra˝nicy wraz ze zmianà funkcji dotychcza-
sowej remizy i niemal natychmiast, w paêdzierniku, 
ruszy∏y prace. Ogólny koszt inwestycji wyniós∏ 250 
tysi´cy z∏otych, a ca∏oÊç ma byç wykoƒczona i gotowa 
do u˝ytku ju˝ w czerwcu tego roku. Decyzj´ t´ niejako 
wymusi∏o olbrzymie zainteresowanie mieszkaƒców… 
wynajmem remizy na okolicznoÊciowe imprezy. Jak mówi 
naczelnik Sternak, wszystkie niedziele zarezerwowane sà 
z du˝ym, wielomiesi´cznym wyprzedzeniem. W zwiàzku 
z tym w pami´tajàcej 1972 rok, wyremontowanej cz´Êci 
stra˝nicy przygotowano pi´knà sal´ tanecznà oraz sal´ 
goÊcinnà w których, jak przekonujà druhowie, na 200 me-
trach kwadratowych b´dzie mo˝na organizowaç wesela 
nawet na 250 osób. Jest tu i kuchnia, jest tak˝e ch∏odnia 
i wszystko co potrzebne do wyprawienia chrzcin, pierw-
szej komunii, czy wesela.  
 Imponujàco wyglàda tak˝e nowa, bardzo nowoczeÊnie 
wykonana cz´Êç chruÊcickiej stra˝nicy. Na dole znajdujà 
si´ trzy obszerne stanowiska gara˝owe, na górze sala kon-
ferencyjna, pokój Zarzàdu OSP, trzy goÊcinne pokoje sy-
pialne, kuchnia i ∏azienka. Ca∏oÊç robi naprawd´  ogromne 
wra˝enie. – Nie b´dziemy si´ mieli czego wstydziç. Nawet 
przyjezdni goÊcie specjalni, którzy nas odwiedzà, b´dà tu 
mieli wspania∏e warunki pobytu i odpoczynku – mówi na 
po˝egnanie Stanis∏aw Sternak. 

Robert Siwiec

Chruścicka załoga

Stanisław Sternak, naczelnik OSP w ChruÊcicach
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 Zanim tamtego dnia zdecydowa∏ si´ wsiàÊç za 
kierownic´, by∏ ju˝ po kilku piwach. Mia∏ pojechaç do 
pobliskiego sklepu po kolejnà butelk´. W koƒcu udawa∏o 
si´ ju˝ wczeÊniej – czemu tym razem mia∏oby byç inaczej? 
Tras´ zna∏ doskonale. Na ∏uku drogi organizm zamroczo-
ny przez alkohol straci∏ czujnoÊç - wystarczy∏a sekunda 
nieuwagi - a potem tylko pisk opon, ostre hamowanie. 
W lusterku zobaczy∏ le˝àcego na jezdni cz∏owieka. Wy-
rok – 6 lat przegapionego dorastania córek, do koƒca 
˝ycia - wyrzuty sumienia. Teraz ostrzega innych – „nie 
skrzywdzi∏em tylko samego siebie, skrzywdzi∏em swojà 
i tamtà rodzin´. To zawsze koƒczy si´ tragicznie”. 

 To tylko jeden z dramatów, jakie w ciàgu ostatnich 
miesi´cy na Êwi´tokrzyskich drogach przyniós∏ alkohol 
i brawura. „Te sceny nie zosta∏y przygotowane na potrzeby 
filmu. Przynios∏o je ˝ycie. To obrazy, jakie policjanci zastajà
na miejscach wypadków. Mamy nadziej´, ˝e przemówià 
do kierowców” – tak na temat drugiej ju˝ cz´Êci filmu
przygotowanego przez Êwi´tokrzyskà drogówk´ w ra-
mach akcji „˚ycie jest zbyt cenne – nie zostawiaj go na dro-
dze” mówi Âwi´tokrzyski Komendant Wojewódzki Policji 
w Kielcach m∏. insp. Miros∏aw Schossler. Zarówno pierw-
sza cz´Êç filmu, który powsta∏ dwa lata temu, jak i jego
druga cz´Êç pokazana na poczàtku tego roku mogà budziç 
kontrowersje. W obu dokumentach znalaz∏y si´ drastycz-
ne zdj´cia z miejsc wypadków oraz wyczyny piratów dro-
gowych nagrane przez policyjne wideorejestratory. Tym 
razem jednak realizatorzy poszli o krok dalej – obok zdj´ç, 
na które ci´˝ko jest patrzeç, znajdujà si´ równie˝ wypo-
wiedzi sprawców oraz cz∏onków rodzin ofiar wypad-
ków drogowych spowodowanych przez kompletny brak 
wyobraêni.  „To by∏o z g∏upoty” - mówi kierowca skazany 
na szeÊç lat wi´zienia. Te s∏owa w jego ustach to nie pusty 
frazes tylko prawda, z którà ten cz∏owiek b´dzie musia∏ 
ju˝ do koƒca ˝yç. „Mnie si´ praktycznie nic nie sta∏o, tylko 
kilka zadrapaƒ. Ale dziecko nie prze˝y∏o”- mówi kolejny 
m´˝czyzna odsiadujàcy kar´ oÊmiu lat wi´zienia za spo-
wodowanie wypadku drogowego pod wp∏ywem alko-
holu. W tym wypadku zgin´∏o dziecko jego szefowej… 

Kilka chwil póêniej dodaje – „Sam mam dziecko. Ca∏y 
czas myÊl´ o tej Êmierci. B´d´ musia∏ z tym ˝yç. Jakby to 
wszystko si´ nie sta∏o, pewnie dalej jeêdzi∏bym po kieli-
chu. Nikomu nie ˝ycz´, ˝eby w ten sposób przekona∏ si´, 
jak to jest. Zastanówcie si´ nie pi´ç, ale dziesi´ç razy, za-
nim po pijanemu wsiàdziecie za kierownic´”.

 Wed∏ug kieleckiego psychologa Krzysztofa Gàsiora 
osobom, które spowodowa∏y wypadek drogowy pod 
wp∏ywem alkoholu, do koƒca ̋ ycia towarzyszyç ju˝ b´dzie 
poczucie winy oraz wyrzuty sumienia. Obok tych drama-
tycznych wyznaƒ jest policyjna statystyka. Chocia˝ wyni-
ka z niej, ˝e zdarzeƒ z udzia∏em nietrzeêwych kierowców 
jest mniej, to nadal policjanci odnotowujà zbyt du˝o ta-
kich przypadków na naszych drogach. W ciàgu ostatnich 
dni pad∏y kolejne niechlubne rekordy - 3,5 promila alko-
holu w organizmie kierowcy ciàgnika siod∏owego, 3 pro-
mile u kierowcy busa przewo˝àcego ludzi. „Wierz´, ˝e 
jeÊli drugà cz´Êcià tego filmu ocalimy choçby jedno ˝ycie,
to warto by∏o go nakr´ciç” – podkreÊla m∏. insp. Miros∏aw 
Schossler. „Wszystko si´ zmienia. Cz∏owiek patrzy na 
ka˝dy dzieƒ tak, jakby mia∏ byç on ostatnim w jego ˝yciu. 
Ciàgle kogoÊ brakuje w domu. Nie ma ju˝ takiej pe∏ni, jak 
kiedyÊ. Cz∏owiek t´skni i ta t´sknota nie skoƒczy si´ ni-
gdy” – mówi matka, której córka zgin´∏a w wypadku.

 Mo˝e dzi´ki tym kilku zdaniom zanim naciÊniemy zbyt 
mocno na peda∏ gazu, zastanowimy si´, jakie konsekwen-
cje mo˝e to przynieÊç? 

 Oba filmy policja Êwi´tokrzyska planuje pokazywaç ra-
zem. Oba sà skierowane zarówno do tych, którzy dopiero 
starajà si´ o prawo jazdy oraz do tych, którzy ju˝ zdà˝yli 
je straciç bàdê chcà zmniejszyç cz´Êç „zdobytych” punk-
tów karnych. Ze wzgl´du jednak na drastyczne sceny nie 
mo˝e si´ to odbywaç bez kontroli. Przy ka˝dej prezenta-
cji musi byç obecny policjant.  Film mogà oglàdaç osoby 
powy˝ej 18 roku ˝ycia. 

Wydzia∏ Komunikacji Spo∏ecznej KWP w Kielcach

Życie jest zbyt cenne
Pamięć nie przebacza
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 - Nie rezygnujcie z marzeƒ. Kszta∏t tego Êwiata zale˝y 
przecie˝ od nas. Bez wzgl´du na to kimkolwiek i gdzie-
kolwiek jesteÊmy. Ka˝dy z nas mo˝e coÊ dobrego zrobiç 
– mówi∏a Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji Hu-
manitarnej podczas spotkania z m∏odzie˝à w I Liceum 
Ogólnokszta∏càcym im. Stefana ˚eromskiego w Kiel-
cach. Zach´ca∏a do interesowania si´ tym, co dzieje si´ 
na Êwiecie, do nauki j´zyków obcych, zw∏aszcza an-
gielskiego, uwa˝anego za j´zyk pomocy humanitarnej. 
T∏umaczy∏a jak pomagaç, aby nasza pomoc jak najlepiej 
s∏u˝y∏a potrzebujàcym. 

 - Majàc 13 lat marzy∏am o tym, by zostaç astronomem.  
I uda∏o mi si´ to marzenie spe∏niç. Przez lata pracowa∏am 
w Polskiej Akademii Nauk w  Toruniu. W 1992 r. razem 
z moimi francuskimi przyjació∏mi z EquiLibre pojecha∏am 
do Sarajewa. Tam po raz pierwszy w ˝yciu zobaczy∏am 
co to znaczy wojna. Utrata domu, bliskich. Poczu∏am, ˝e 
dobrze by∏oby zawieêç do Sarajewa konwój z pomocà 
z Polski. Uda∏o si´ to zrobiç. Do kraju ogarni´tego wojnà 
wys∏aliÊmy dwanaÊcie ci´˝arówek z darami.  MyÊla∏am, 
˝e wróc´ do mojej pracy astronoma, ale trzeba by∏o 
organizowaç kolejne konwoje. I tak powsta∏a Polska Ak-
cja Humanitarna. Zacz´liÊmy organizowaç kolejne akcje 
pomocowe. Dosz∏am do wniosku, ˝e astronomia beze 
mnie si´ obejdzie, natomiast nabra∏am przekonania, ˝e to 
co robi´ jest potrzebne, ma sens. Ratuj´ zdrowie i ˝ycie 
ludzi w wielu zakàtkach Êwiata, daj´ prac´ 70 osobom – 
opowiada∏a Janina Ochojska, którà m∏odzie˝ pyta∏a m.in. 
o poczàtki jej dzia∏alnoÊci humanitarnej. 

 Szefowa PAH mówi∏a tak˝e o g∏ównych obszarach 
dzia∏alnoÊci kierowanej przez nià organizacji – pomocy 
humanitarnej i rozwojowej, programie „Pajacyk”, o po-
mocy ofiarom wojen i kataklizmów za granicà i w Pol-
sce, a tak˝e trafiajàcym do naszego kraju uchodêcom.
PodkreÊla∏a tak˝e, jak wa˝na jest edukacja humanitarna.  
- Pomaganie to ogromna umiej´tnoÊç. Jak pomagaç, 
aby pomoc ta by∏a jak najbardziej efektywna? ˚eby nie 
rozmija∏a si´ z potrzebami tych, do których je adresujemy? 
Przede wszystkim trzeba uruchomiç w sobie wyobraêni´ 
pomocy. Nie mo˝na myÊleç - „co by mi si´ przyda∏o” - 

Z Janiną Ochojską o pomaganiu

ale zapytaç ludzi, jaka pomoc jest im potrzebna, a potem 
zaanga˝owaç ich w to, co si´ dla nich robi. Pomaganie jest 
dzieleniem si´, a nie dawaniem tego, co nam zbywa. Zna-
ne sà przecie˝ przyk∏ady bezwartoÊciowej pomocy... Trze-
ba równie˝ pami´taç, ˝e nadmierna pomoc, wyr´czanie 
we wszystkim, mo˝e prowadziç do bezradnoÊci, a tym sa-
mym  wyrzàdzaç, choç przecie˝  nieÊwiadomie,  ludziom 
krzywd´ - t∏umaczy∏a Janina Ochojska. 

 M∏odych mieszkaƒców Kielc zach´ca∏a do anga˝owania 
si´ w dzia∏alnoÊç na rzecz drugiego cz∏owieka, intereso-
wania si´  tym, co dzieje si´ na Êwiecie. Mówi∏a, jak wa˝ne 
jest zauwa˝enie problemu innych,  zainteresowanie si´ lo-
sem ogarni´tych wojnà Afgaƒczyków czy czekajàcych na 
nowe studnie mieszkaƒców Sudanu. Sam fakt, ˝e mówi 
si´ o czyimÊ problemie jest ju˝ bardzo  wa˝ny.    

 – Âwiat jest fascynujàcy. Warto go poznawaç oraz ludzi, 
którzy w nim ̋ yjà – powiedzia∏a Janina Ochojska ̋ egnana 
przez kieleckich licealistów brawami i bukietem kwiatów. 

Małgorzata Niewczas-Sochacka

W spotkaniu z Janinà Ochojskà uczesniczy∏o liczne grono kieleckich licealistów

Adam Jarubas, Janina Ochojska,
Waldemar Pukalski
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 Min´∏o 70 lat od zbrodni dokonanej na policjantach, 
lekarzach, naukowcach, artystach, oficerach i ˝o∏nierzach
polskich. Katyƒ sta∏ si´ nie tylko jednym z cmentarzy, 
ale tak˝e symbolem zbrodni politycznej i wojennej. Do 
tematyki tej nawiàzuje wystawa, którà oglàdaç mo˝emy 
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach pt. 
„Katyƒ…”.

 15 kwietnia w siedzibie biblioteki odby∏a si´ uroczystoÊç 
patriotyczna upami´tniajàca 70. rocznic´ tragedii 
katyƒskiej pod has∏em „Pami´tam. Katyƒ  1940”. Spo-
tkanie rozpocz´∏a minuta ciszy w intencji ofiar katastro-
fy lotniczej pod Smoleƒskiem. Podczas uroczystoÊci wy-
darzenia sprzed 70 lat przybli˝y∏ licznie zgromadzonej 
m∏odzie˝y Marian Kolus z Biura Komunikacji Spo∏ecznej 
Urz´du Marsza∏kowskiego w Kielcach. Odby∏a si´ tak˝e 
projekcja filmu „Tajemnica Robla”. Uczestnicy spotkania 
mogli wys∏uchaç niezwykle osobistych i wzruszajàcych 
wspomnieƒ cz∏onków Stowarzyszenia „Kielecka Rodzi-

Pamiętamy o Katyniu

na Katyƒska”- Anny ¸akomiec, Anny Miernik i Jana 
BanaÊkiewicza, badacza i autora wystawy o ludziach 
Kielecczyzny, którzy stracili ˝ycie w Katyniu i innych 
miejscach kaêni. Natomiast Janusz Mochocki z Gimna-
zjum w Górnie opowiada∏ o archiwalnych poszukiwa-
niach Êladów katyƒskich w Kielcach prowadzonych przez 
uczniów szko∏y w  ramach szkolnego projektu edukacyj-

nego „Âladami zbrodni katyƒskiej”. Pedagogiczna Biblio-
teka Wojewódzka by∏a te˝ miejscem spotkania kieleckich 
twórców, którzy prezentowali utwory, które powsta∏y tu˝ 
po tragicznych wydarzeniach zwiàzanych z katastrofà 
lotniczà. Ich autorami byli m.in. Andrzej Piskulak, Adam 
Ochwanowski,  Celina Âlefarska, Marzena Kasprowicz. 
Niezwykle przejmujàcà poezj´ czyta∏a aktorka Teatru 
˚eromskiego w Kielcach Beata Pszeniczna. Wyjàtkowy 
nastrój spotkania podkreÊli∏a grà na skrzypcach Olga Sa-
itova. 

Nad lasem katyƒskim

Nad lasem katyƒskim 
Pojednanie 
Domaga∏o si´ 
Prawdy 

Nad lasem katyƒskim
Dla 
Pojednania 
Z∏o˝ona zosta∏a 
Ofiara krwi

Nad lasem katyƒskim
Zderzy∏y si´ 
Ze sobà 
Czas zbrodni
Z
Czasem  pojednania

Nad lasem katyƒskim 
Spad∏a na groby rodaków 
Polska
Którà 
Bóg w Swym Mi∏osierdziu 
Podniós∏ 
Na 
Kolana

Andrzej Piskulak

Spotkanie otworzy∏a dyrektor PBW Urszula Salwa

Autor wiersza „Nad Lasem katyƒskim”
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 W obliczu jednej z najwi´kszych tragedii w powojen-
nej historii Polski, Przewodniczàcy Sejmiku  Tadeusz Ko-
walczyk zwo∏a∏ 16 kwietnia nadzwyczajnà sesj´ Sejmiku 
Województwa Âwi´tokrzyskiego, poÊwi´conà uczczeniu 
pami´ci Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego i wszyst-
kich, którzy zgin´li w katastrofie pod Smoleƒskiem.

 Sesja mia∏a charakter bardzo uroczysty – towarzyszy∏o 
jej wprowadzenie Sztandaru i odÊpiewanie hymnu 
paƒstwowego. Radni uczcili pami´ç zmar∏ych minutà ci-
szy, a druh Kuba Kowalski z kieleckiej Choràgwi Zwiàzku 
Harcerstwa Polskiego wykona∏ na tràbce utwór „Cisza”. 
˚a∏obny nastrój sesji podkreÊli∏y wiersze czytane przez 
aktorów Teatru im. Stefana ˚eromskiego, a tak˝e „Aria 
na strunie G” Jana Sebastiana Bacha wykonana przez 
Êwi´tokrzyskich filharmoników.

 Sejmik przyjà∏ przez aklamacj´ specjalne oÊwiadczenie, 
w którym m.in. czytamy: 

 Wobec rozpaczy s∏owa sà bezsilne. Nie sposób bowiem nazwaç 
rozmiar bólu i strat. DziÊ do ˝a∏obnego apelu, k∏aniajàc si´ Ofia-
rom smoleƒskiej tragedii, staje ca∏y Âwi´tokrzyski Samorzàd, 
ca∏a Ziemia Âwi´tego Krzy˝a.
 Gdy niespodziewanie i tragicznie odchodzi bliski nam cz∏owiek 
przywo∏ujemy w pami´ci ostatnie z nim spotkania, rozmowy 
niedokoƒczone, sprawy przerwane…
 W smoleƒskiej katastrofie Polski naród straci∏ ludzi prawych, 
patriotycznych, wybitnych. Prezydenta Rzeczypospolitej a wraz 
z nim osoby zas∏u˝one dla polskiego ˝ycia publicznego. Wszyscy 
oni ca∏ym sercem s∏u˝yli Ojczyênie oraz narodowi. U kresu piel-
grzymki do mogi∏ katyƒskich… zgin´li. Tragicznie spe∏nili swojà 
ostatnià misj´.

 „By∏oby straszne, gdyby Êmierç koƒczy∏a wszystko” – napisa∏ 
kiedyÊ w jednym ze swoich wspó∏czesnych utworów Henryk 
Sienkiewicz, którego tak ukocha∏ Lech Kaczyƒski. 
 By∏oby straszne, gdyby ta ostatnia misja ku katyƒskim grobom 
da∏a kres ideom, którym Zmarli byli wierni. Powiadam wi´c…! 
By∏oby straszne, gdybyÊmy jako Polacy pogubili si´ w sporach 
i niezgodzie. GdybyÊmy zaniedbali to, co by∏o istotà ˝ycia i pracy 
dla kraju tych wszystkich, co zgin´li. 
 O takich ludziach Leszek Ko∏akowski zwyk∏ mówiç ˝e: „Ko-
chali Polsk´”. T́  mi∏oÊç wyra˝ali szacunkiem dla polskiej krwi  
przelanej za Ojczyzn´, umi∏owaniem narodowego dziedzictwa 
i codziennà mozolnà pracà u podstaw. W ten sposób wyra˝ali 
swojà polskoÊç. 

 Pogrà˝eni w ˝a∏obie, ∏àczymy si´ w bólu z Rodzinami i Bliski-
mi Ofiar katastrofy.
 Skupmy si´ w refleksji i we wspomnieniu tragicznie Zmar∏ych, 
zwiàzanych z naszym Regionem, tych którzy wyroÊli z tej ziemi, 
bàdê pokochali t´ Ziemi´ jak rodzinnà. Byli to:

- genera∏ dywizji Tadeusz Buk  - Dowódca Wojsk Làdowych RP
- Przemys∏aw Gosiewski – Pose∏ RP

- Tomasz Merta – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
- Piotr Nurowski – Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
- Janusz Zakrzeƒski – Aktor

 Byli Oni naszymi najzacniejszymi ambasadorami. Wszyscy 
s∏u˝yli Âwi´tokrzyskiemu i Polsce z oddaniem i honorem.
 Tragicznie zmarli niech spoczywajà w pokoju. Zostanà w na-
szych sercach. 
 CzeÊç ich wiecznej pami´ci.

Żałobna Sesja Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego
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Pamiętamy
 Wszyscy osiàgn´li w ̋ yciu sukces. Byli znani, podziwia-
ni, ich dokonania komentowano. Wszyscy, choç w ró˝ny 
sposób, zwiàzani byli z regionem Êwi´tokrzyskim. 
Pami´tali o nim zawsze i w publicznych wypowiedziach 
z dumà podkreÊlali zwiàzki z naszà ziemià. Wszyscy 
zgin´li jednego dnia, w jednej minucie. Daleko stàd. 

 gen. dywizji Tadeusz 
Buk urodzi∏ 15 grudnia 
1960 w Mójczy w gminie 
Daleszyce. Skoƒczy∏ VI 
Liceum Ogólnokszta∏càce 
im. Juliusza S∏owackiego 
w Kielcach, ale ciàgn´∏o 
go do munduru wi´c 
wybra∏ studia w Pozna-
niu w Wy˝szej Szkole 
Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. W 1984 roku 
rozpoczà∏ s∏u˝b´ na stanowisku dowódcy plutonu czo∏gów 
w 29 Pu∏ku Czo∏gów Ârednich w ˚aganiu. Do koƒca ˝ycia 
s∏u˝y∏ w wielu miejscach i na ró˝nych stanowiskach 
– by∏y tak powa˝ne, eksponowane i odpowiedzialne, ˝e 
starczy∏oby ich na kilka wojskowych ˝yciorysów. Niena-
ganna s∏u˝ba przywiod∏a go do zaszczytu najwi´kszego: 15 
wrzeÊnia 2009 r. zosta∏ powo∏any przez prezydenta Lecha 
Kaczyƒskiego na stanowisko dowódcy Wojsk Làdowych 

RP.  Oddajmy g∏os jego przyjacielowi, kielczaninowi Ma-
rianowi Kolusowi: „SpotkaliÊmy si´ z Tadeuszem  podczas 
çwiczeƒ mi´dzynarodowych „Tatry 94”, które organizowa∏ wów-
czas Krakowski Okr´g Wojskowy. Cz´Êç çwiczeƒ odbywa∏a si´ 
równie˝ w Wojskowym Centrum Szkolenia na Bukówce oraz na 
obiekcie  szkoleniowym w Sukowie.  Tadeusz by∏ wtedy szefem 
Wydzia∏u Operacyjnego  w 6 Brygadzie Desantowo-Szturmo-
wej w Krakowie. ByliÊmy w jednym zespole wojsk çwiczàcych. 
Nasz mi´dzynarodowy zespó∏ sta∏ si´ po krótkim czasie zgranà 
grupà. Tadeusza entuzjazm i jego opowieÊci czyni∏y naszà prac´ 
na çwiczeniach wspania∏à przygodà. By∏ „Kielczaninem z Mój-
czy” -  jak mawia∏ - i zaprzyjaêniliÊmy si´ jako Kielczanie. By∏ 
bardzo zwiàzany z Kielcami i wszystkie problemy wspó∏dzia∏ania 
w szkoleniu rozwiàzywaliÊmy w rozmowach telefonicznych. 
Ostatnio spotkaliÊmy si´ podczas çwiczeƒ „BAGRAM VII” 
w marcu br., które odbywa∏y si´ w Centrum Szkolenia na kielec-
kiej Bukówce. PlanowaliÊmy spotkanie, ale jego harmonogram 
zaj´ç wybiega∏  daleko w przysz∏oÊç i rozstaliÊmy si´ s∏owami 
-  do zobaczenia w Kielcach”.
 Nie spotkali si´.

 Przemys∏aw Gosiewski urodzi∏ si´ 12 maja 1964 
w S∏upsku. Studiowa∏ 
na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersyte-
tu Gdaƒskiego. W cza-
sie studiów rozpoczà∏ 
dzia∏alnoÊç opozycyjnà. 
Bra∏ udzia∏ w organizo-
waniu pierwszego zjaz-
du „SolidarnoÊci” po jej 

ponownej legalizacji w 1989 roku. Kariera Przemys∏awa 
Gosiewskiego uleg∏a przyspieszeniu wraz z powstaniem 
PiS. W 2001 r. po raz pierwszy zosta∏ wybrany do Sejmu, 
gdzie zasiada∏ w komisji Êledczej ds. prywatyzacji PZU. 
Po zwyci´stwie Prawa i SprawiedliwoÊci w wyborach 
w 2005 r. zosta∏ przewodniczàcym klubu parlamentarne-
go partii. Funkcj´ t´ sprawowa∏ do lipca 2006 r., kiedy to 
zosta∏ powo∏any do rzàdu Jaros∏awa Kaczyƒskiego jako 
minister - przewodniczàcy Komitetu Sta∏ego Rady Mini-
strów. W maju 2007 r., po odejÊciu z rzàdu na stanowisku 
marsza∏ka Sejmu Ludwika Dorna przejà∏ po nim urzàd 
wicepremiera. W wyborach parlamentarnych w 2007 
ponownie zasiad∏ w ∏awach Sejmu RP. 13 listopada tego 
samego roku znów zosta∏ przewodniczàcym KP PiS. 
W styczniu 2010 zrezygnowa∏ z tej funkcji i zosta∏ jednym 
z wiceprezesów PiS. – By∏ cz∏owiekiem wyjàtkowo obdarzonym 
talentami – wspomina Lech Janiszewski, cz∏onek Zarzàdu 
Województwa Âwi´tokrzyskiego – B∏yskotliwa pami´ç, in-
teligencja, dynamizm i zdolnoÊci Organizacyjne, a przy tym 
wszystkim w zasadzie niezmordowany. MyÊl´, ˝e nie ma miej-
sca w regionie, które wymaga∏o pomocy, a którego by si´ dotknà∏ 
i w jakiÊ sposób nie pomóg∏. Pokaza∏ nam jak mo˝na pracowaç 
i kochaç Polsk´. Jego ˝ycie jest zobowiàzaniem dla nas.
 Przemys∏aw Gosiewski osieroci∏ trójk´ dzieci.

 Tomasz Merta urodzi∏ 
si´ w 1965 roku w Legnicy, 
ale szko∏´ Êrednià skoƒczy∏ 
w Kielcach. Z dumà pow- 
tarza∏, ̋ e jest absolwentem IV 
Liceum Ogólnokszta∏càcego 
im. Hanki Sawickiej. By∏ ab-
solwentem filologii polskiej
na Uniwersytecie Warszaw-
skim, podyplomowej Szko∏y 
Nauk Spo∏ecznych przy IFiS 
PAN oraz studium dokto-
ranckiego na Wydziale Stoso-
wanych Nauk Spo∏ecznych 
Uniwersytetu Warszawskie-
go.
 W trakcie swojej kariery zawodowej by∏ mi´dzy 
innymi Dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Naro-
dowego, konsultantem merytorycznym w Centrum 
Edukacji Obywatelskiej, a tak˝e wspó∏autorem licz-
nych programów nauczania i podr´czników do wie-
dzy o spo∏eczeƒstwie, historii i przedsi´biorczoÊci. 
W latach 1996-1998 by∏ asystentem w Instytucie Stosowa-
nych Nauk Spo∏ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Funkcj´ podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwa-
tora Zabytków pe∏ni∏ od 2005 roku. – To by∏ prawdziwy profe-
sjonalista – mówi Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamen-
tu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urz´du 
Marsza∏kowskiego – Byç mo˝e na niektórych rozmówcach 
móg∏ sprawiaç wra˝enie niedost´pnego, ale tak naprawd´ by∏ 
cz∏owiekiem niezwykle ciep∏ym. A przy tym niebywale przeni-
kliwym. Do bólu pragmatyk, skuteczny i wiarygodny. JeÊli coÊ 
obieca∏, zawsze dotrzymywa∏ obietnicy. Nigdy nie zdarzy∏o si´, 
by z∏o˝y∏ obietnic´ bez pokrycia.
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 Piotr Nurowski urodzi∏ 
si´  20 czerwca 1945 w San-
domierzu. Ju˝ z czasów  
nauki w miejscowym Li-
ceum Ogólnokszta∏càcym 
datujà si´ jego pierwsze 
kontakty ze sportem - 
Piotr Nurowski nie tylko 
aktywnie uczestniczy∏ 
w  o b o w i à z k o w y c h 
zaj´ciach wychowania fi-
zycznego ale i spo∏ecznie 
w∏àcza∏ si´ do organizowania szkolnych i mi´dzyszkolnych 
rozgrywek w grach zespo∏owych i zawodów lekkoatle-
tycznych. Podejmowa∏ si´ na nich roli s´dziego... Sport 
we krwi mia∏ od dziecka. Jako m∏okos w Sandomierzu 
zosta∏ spikerem stadionu rodzinnej Wis∏y, potem - ju˝ 
jako student prawa - prowadzi∏ w radiu audycj´ „Sportu 
blaski, sportu troski - na antenie Piotr Nurowski”. 27 lute-
go 2005 roku Piotr Nurowski zosta∏ wybrany na funkcj´ 
Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W kwietniu 
2009 roku powierzono mu pe∏nienie tej funkcji na kolejnà 
czteroletnià kadencj´. W Vancouver, pó∏tora miesiàca 
temu krzycza∏ szaleƒczo, podskakujàc jak dziecko: - Justy-
na! Jest! Z∏oto! 38 lat czekaliÊmy, brawo Justyna!!!
 17 kwietnia mia∏ z∏o˝yç sprawozdanie na dorocznym 
zjeêdzie PKOl.

 Janusz Zakrzeƒski urodzi∏ 
si´ w 1936 roku w Przede-
dworzu ko∏o Chmielnika 
w rodzinie ziemiaƒskiej. 
W 1945 rodzina wyjecha∏a 
z rodzinnego dworu na 
tzw. Ziemie Odzyskane. Po 
uwi´zieniu ojca, rodzin´ 
utrzymywa∏a matka, 
Êpiewaczka operowa, któ-
ra dzi´ki pomocy Krystyny 
Jamroz dosta∏a etat w Ope-
rze Wroc∏awskiej. Studiowa∏ 
medycyn´, pracowa∏ 
w pogotowiu ratunko-
wym, jednak po 1,5 roku 
zrezygnowa∏ i w tajemnicy przed ojcem zda∏ egzaminy 
wst´pne do krakowskiej Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Te-
atralnej. I ta decyzja odmieni∏a jego ˝ycie. Najwi´kszà 
popularnoÊç zyska∏ dzi´ki rewelacyjnej roli Benedyk-
ta Korczyƒskiego w g∏oÊnym serialu „Nad Niemnem” 
(1988) w re˝yserii Zbigniewa Kuêmiƒskiego. Tak suge-
stywnie zagra∏ w∏aÊciciela majàtku, mieszkaƒca Kresów 
Wschodnich, operujàc akcentem, sposobem mówienia, 
˝e przez lata uwa˝ano, i˝ stamtàd w∏aÊnie pochodzi. 
Janusz Zakrzeƒski by∏ nagradzany za promowanie kul-
tury i mowy polskiej, za krzewienie patriotyzmu. W 2002 
zyska∏ tytu∏ Chmielniczanina Roku. W teatrze, a tak˝e 
filmie by∏ etatowym odtwórcà postaci marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego.    Dobrodzieju, Benedykcie Korczyƒski - tam, 
ten, tego, ten – b´dzie nam ciebie brakowa∏o...

Robert Siwiec

Konkursy dla 
dzieci i młodzieży
 Dzieci i m∏odzie˝ z województwa Êwi´tokrzyskiego 
zach´camy do udzia∏u w konkursach organizowanych 
przez Zespó∏ Âwi´tokrzyskich i Nadnidziaƒskich Parków 
Krajobrazowych - ekologicznym „Ekologia, my i region 
w którym ˝yjemy” oraz plastycznym „Poznajemy przyrod´ 
naszych parków krajobrazowych”. Wspó∏organizatorami 
przedsi´wzi´ç sà: marsza∏ek województwa Êwi´tokrzyskiego, 
Âwi´tokrzyski Kurator OÊwiaty oraz Dyrektor Regionalny 
Lasów Paƒstwowych w Radomiu.

 Konkurs „Ekologia, my i region w któ-
rym ˝yjemy” na trwa∏e wpisa∏ si´ w kalen-
darz imprez ekologicznych województwa 
Êwi´tokrzyskiego. Jest on adresowany do  
starszych uczniów szkó∏ podstawowych 
(klasy IV-VI), szkó∏ gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. Do pierwszego etapu kon-
kursu zespo∏y uczniowskie wykonujà prace konkursowe (po-
stery czyli plakaty naukowe) stanowiàce opracowanie jednego 
z czterech podanych w Regulaminie Konkursu tematów. Przy-
gotowanie pracy wymaga szczegó∏owego poznania wartoÊci 
przyrodniczych, historycznych, kulturowych i walorów krajo-
brazowych wyst´pujàcych w okolicy miejsca zamieszkania oraz 
pog∏´bienia wiedzy na temat form ochrony przyrody naszego 
województwa – zw∏aszcza obszarów parków krajobrazowych, 
zagadnieƒ dotyczàcych Êrodowiska leÊnego oraz okreÊlenia po-
zytywnych i negatywnych przyk∏adów oddzia∏ywania cz∏owieka 
na przyrod´. Z nades∏anych do I etapu prac Komisja Konkur-
sowa wybiera pi´tnaÊcie (po pi´ç w trzech kategoriach: szko∏y 
podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne), które uzyskajà 
najwy˝szà ocen´ punktowà. Wspó∏autorzy wyró˝nionych prac 
biorà udzia∏ w drugim etapie konkursu tzw. fina∏owym, który 
odb´dzie si´ w grudniu w Wojewódzkim Domu Kultury w Kiel-
cach. 
 Etap drugi (fina∏owy) polega na rozwiàzaniu testu 
sprawdzajàcego wiedz´ uczniów z zakresu ochrony przy-
rody, ochrony Êrodowiska i leÊnictwa wykraczajàcà poza 
ramowy program szkolny. Wszystkie szko∏y, których re-
prezentacje biorà udzia∏ w zmaganiach II etapu, otrzymujà 
cenne nagrody ufundowane przez Marsza∏ka Województwa 
Âwi´tokrzyskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Regionalnà Dyrekcj´ La-
sów Paƒstwowych w Radomiu oraz Zespó∏ Âwi´tokrzyskich 
i Nadnidziaƒskich Parków Krajobrazowych. 
 Natomiast najm∏odszych uczniów naszego regionu z klas 
0-III szko∏y podstawowej zapraszamy do wzi´cia udzia∏u 
w III edycji konkursu plastycznego pn. „Poznajemy przyrod´ 
naszych parków krajobrazowych”. Jego celem jest rozbu-
dzenie w dzieciach zainteresowaƒ przyrodniczych oraz 
pog∏´bienie u najm∏odszych uczniów zami∏owania oraz sza-
cunku do przyrody. Laureaci konkursów  zostanà uhono-
rowani nagrodami ufundowanymi przez Marsza∏ka Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Regionalnà 
Dyrekcj´ Lasów Paƒstwowych w Radomiu oraz Zespó∏ 
Âwi´tokrzyskich i Nadnidziaƒskich Parków Krajobrazowych 
Szczegó∏owe informacje na temat konkursów i ich regulamin 
znajdujà si´ na stronie internetowej Zespo∏u Âwi´tokrzyskich 
i Nadnidziaƒskich Parków Krajobrazowych: www.pk.kielce.pl
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 Radni Sejmiku Województwa Âwi´tokrzyskiego pod-
czas XXXV Sesji zdecydowali o nowym podziale woje-
wództwa na okr´gi wyborcze, ustalili ich nowe granice 
i numery oraz liczb´ radnych wybieranych w ka˝dym 
okr´gu wyborczym w wyborach do Sejmiku Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego. Zmiany w stosunku do poprzed-
niego podzia∏u na okr´gi sà niewielkie, jednak by∏y ko-
nieczne m.in. ze wzgl´du na spadek iloÊci mieszkaƒców 
w mieÊcie Kielce w stosunku do 2005 roku o prawie 
4 tysiàce osób oraz wi´ksza liczba ludnoÊci w powie-
cie ziemskim kieleckim, która obecnie wynosi 204.647 
mieszkaƒców (201.441 na 31.12.2005 roku).

 Zgodnie z decyzjà radnych wybory do Sejmiku Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego odbywaç si´ b´dà w 4 okr´gach 
wyborczych;  w granicach obszaru okr´gu numer 1 znalaz∏y 
si´ powiaty Ostrowiecki, Sandomierski, Opatowski i Sta-
szowski i wybieranych w nim b´dzie 8 radnych, okr´g nu-
mer 2 to powiaty Starachowicki, Skar˝yski i Konecki i wy-
borcy wybiorà w nim 6 radnych, okr´g wyborczy numer 3 
obejmie powiat Kielecki (ziemski) i m. Kielce (p. grodzki), 
gdzie kandydaci walczyç b´dà o 9 mandatów, zaÊ w okr´gu 
wyborczym numer 4 znajdà si´ powiaty W∏oszczowski, 
J´drzejowski, Piƒczowski, Buski i Kazimierski. W tym ostat-
nim okr´gu wyborcy wybiorà 7 radnych. 
 ¸àczna liczba radnych wojewódzkich nie zmieni si´ wi´c 
w stosunku do dotychczasowej i nadal wynosiç b´dzie trzy-
dziestu. Fundamentalnà zmianà, w porównaniu z poprzed-

Wybory do Sejmiku po nowemu

nim podzia∏em na okr´gi wyborcze, jest przeniesienie powia-
tu Staszowskiego (z dotychczasowego Okr´gu Wyborczego 
Nr 3) do Okr´gu Nr 1, który dotychczas tworzy∏y powiaty: 
Ostrowiecki, Sandomierski, Opatowski oraz po∏àczenie 
powiatu ziemskiego Kieleckiego z miastem Kielce (powiat 
grodzki) w jeden Okr´g Wyborczy Nr 3. Miasto Kielce, ze 
zrozumia∏ych powodów, nie ma bowiem mo˝liwoÊci, pod 
wzgl´dem terytorialnym, po∏àczenia si´ z innym powiatem, 
ni˝ Kieleckim ziemskim.
 Radni wojewódzcy nie byli jednomyÊlni podczas 
podejmowania tej decyzji; cz´Êç z nich sugerowa∏a 
przesuni´cie g∏osowania nad uchwa∏à na kolejnà sesj´ Sej-
miku i uzupe∏nienie projektu o inne, alternatywne warianty 
podzia∏u na okr´gi wyborcze.  Po d∏ugiej dyskusji dosz∏o jed-
nak do g∏osowania, w którym 16 radnych popar∏o uchwa∏´, 
7 by∏o przeciwnych, zaÊ 5 wstrzyma∏o si´ od g∏osu. 

Robert Siwiec

Jarmark pod 
znakiem wiktorii 
grunwaldzkiej
 Rekonstrukcja pielgrzymki króla W∏adys∏awa Jagie∏∏y 
na  Âwi´ty Krzy˝, wyst´p „Piwnicy Pod Baranami” oraz  
Marcina Wyrostka – to tylko niektóre z atrakcji V Jarmar-
ku Âwi´tokrzyskiego, który 16 maja rozpocznie Tydzieƒ 
Jagielloƒski. 

 Tegoroczny Jarmark Âwi´tokrzyski przebiegaç b´dzie pod 
has∏em „Moc przed bitwà”, nawiàzujàcym do 600. rocznicy 
bitwy pod Grunwaldem. Wielki dziejopisarz Jan D∏ugosz 
podawa∏ w swoich kronikach, ˝e w∏aÊnie w sanktuarium na 
wzgórzu ¸yÊcca król W∏adys∏aw Jagie∏∏o modli∏ si´ w czerw-
cu 1410 r. o pomyÊlnoÊç w bitwie z Krzy˝akami.
 - O tej Êwi´tokrzyskiej mocy niewielu dziÊ pami´ta, 
dlatego chcemy przypomnieç o tym wa˝nym wydarzeniu 
sprzed 600 lat – mówi starosta kielecki Zenon Janus.  Te-
goroczny Jarmark, który odb´dzie si´ 16 maja rozpocznie 
Tydzieƒ Jagielloƒski, podczas którego zaplanowano wiele 
imprez o charakterze kulturalno-edukacyjnym. 
 Najwa˝niejszym punktem Tygodnia Jagielloƒskiego 
b´dzie rekonstrukcja pielgrzymki W∏adys∏awa Jagie∏∏y 
na Âwi´ty Krzy˝. Peregrynacja króla, jego rycerzy i wo-

jów rozpocznie si´ 
z rynku w Nowej 
S∏upi. Pàtnicy zbiorà  
si´ o godz. 9.00, 
by po powitaniu 
w∏adcy wyruszyç 
Drogà Królewskà na 
Âwi´ty Krzy˝. Tu˝ 
po nabo˝eƒstwie 
odb´dzie si´ prezentacja wojsk, natomiast na godz. 
13.00 zaplanowano uroczyste otwarcie Jarmarku 
Âwi´tokrzyskiego, który odb´dzie si´ na scenie ustawio-
nej przed Muzeum Przyrodniczym.
 Program jarmarku jest bardzo bogaty – przed 
publicznoÊcià zaprezentuje si´ „Piwnica pod Baranami” 
w specjalnym programie nawiàzujàcym do klimatów 
Êredniowiecznych. Po raz pierwszy w naszym regionie 
wystàpi wraz z zespo∏em znakomity akordeonista – Mar-
cin Wyrostek, który zwyci´˝y∏ w ostatniej edycji progra-
mu „Mam Talent”, b´dzie mo˝na skorzystaç z oferty han-
dlowej kilkudziesi´ciu stoisk i przyjrzeç si´ realiom ˝ycia 
w osadzie Êredniowiecznej.  
Podczas ca∏ego Tygodnia Jagielloƒskiego zaplanowano 
m.in. Zlot M∏odzie˝y na Âwi´tym Krzy˝u,  sesj´ popular-
no - naukowà oraz pokazy filmowe. Tydzieƒ Jagielloƒski
zakoƒczy w niedziel´, 23 maja o godz. 12.00  uroczysta 
msza  Êwi´ta z  po˝egnaniem króla W∏adys∏awa Jagie∏∏y 
oraz koncert „Gaude Mater Polonia” w koÊciele na Âwi´tym 
Krzy˝u w wykonaniu Filharmonii Âwi´tokrzyskiej i Chó-
ru Miasta Siedlce.

Sejmiku podj´li uchwał´ o nowym podziale 
województwa na okr´gi wyborcze
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 - To, co robicie, nie wynika z urz´du, z obowiàzku, 
z przymusu, ale z serca. Wasze dzia∏anie jest czasem je-
dynym, które mo˝e pomóc osobom, które tego potrzebujà 
- powiedzia∏ przewodniczàcy Sejmiku  Województwa 
Âwi´tokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk podczas otwarcia 
Kongresu Stowarzyszeƒ, dzi´kujàc jednoczeÊnie uczest-
nikom spotkania za dotychczasowà aktywnoÊç na wielu 
polach. Kongres ju˝ po raz czwarty zosta∏ zorganizowa-
ny przez Samorzàd Województwa Âwi´tokrzyskiego. 

 W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach przed-
stawiciele kilkudziesi´ciu stowarzyszeƒ i organizacji 
pozarzàdowych wymieniali doÊwiadczenia i dzielili si´ 
pomys∏ami, jak uczyniç swojà prac´ bardziej efektywnà. 
 Kongres by∏ tak˝e kolejnà okazjà do pog∏´bienia 
wspó∏pracy organizacji pozarzàdowych z samorzàdem 
województwa Êwi´tokrzyskiego. Marsza∏ek Adam Jaru-
bas pokreÊli∏, ˝e ramy tej wspó∏pracy stwarza uchwalany 
corocznie przez radnych sejmiku Program Wspó∏pracy 
z Organizacjami Pozarzàdowymi.  Samorzàd przekazuje 
stowarzyszeniom zadania do realizacji wraz ze Êrodkami 
finansowymi. W tym roku na ten cel z samego tylko
bud˝etu województwa bud˝etu województwa jest zapew-
nione ponad 4 mln z∏. Ale poza tym stowarzyszenia i orga-
nizacje mogà si´ staraç o Êrodki unijne na swoje projekty 
z  Regionalnego Programu operacyjnego czy z Programu 
Operacyjnego Kapita∏ Ludzki. Marsza∏ek Adam Jarubas 
zach´ca∏ te˝ uczestników kongresu do aktywnego udzia∏u 
w pracach Âwi´tokrzyskiej Rady Po˝ytku Publicznego, 
która niebawem ma powstaç w województwie. To cia∏o, 
skupiajàce reprezentantów organizacji pozarzàdowych, 
b´dzie dla samorzàdu województwa organem dorad-
czym. - Licz´, ˝e powstanie tej rady jeszcze bardziej przy-
czyni si´ do rozwoju spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w re-
gionie i zacieÊnienia wspó∏pracy mi´dzy organizacjami 
a samorzàdem województwa. 
 GoÊciem specjalnym Kongresu Stowarzyszeƒ by∏a Ja-
nina Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, która 
z przedstawicielami Êwi´tokrzyskich stowarzyszeƒ dzieli∏a 
si´ doÊwiadczeniami z pracy w PAH. Ta znana organizacja 
pomaga ludziom w ró˝nych zakàtkach Êwiata, a w Polsce 
zajmuje si´ m. in. do˝ywianiem dzieci w szko∏ach. Janina 

„Philánthrōpos
znaczy kochający ludzkość”

Ochojska podkreÊli∏a, ̋ e organizacje pozarzàdowe w swo-
jej pracy powinny zwróciç wi´kszà uwag´ na tzw. „pomoc 
rozwojowà”, czyli nie tylko doraênà, ale takà, która da lu-
dziom wykluczonym narz´dzia, by mogli si´ z tej biedy 
wydobyç. Przyk∏adem takiej w∏aÊnie dzia∏alnoÊci jest sio-
stra Ma∏gorzata Chmielewska ze Wspólnoty Chleb ˚ycia, 
która w Zochcinie, w województwie Êwi´tokrzyskim, po-
maga osobom wykluczonym spo∏ecznie usamodzielniç si´ 
˝yciowo i odnaleêç na rynku pracy. Do podobnych dzia∏aƒ 
zach´ca∏a uczestników Kongresu Janina Ochojska.
 - Wa˝ne jest pozyskiwanie funduszy, ale 
najwa˝niejszà rzeczà jest potencja∏ ludzki. Bez nie-
go nie uda si´ ˝adna akcja. ˚ycz´, by te obrady 
uÊwiadomi∏y paƒstwu, jak wielki potencja∏ w was drze-
mie - mówi∏a Ochojska do Êwi´tokrzyskich filantropów. 
Podczas spotkania mogliÊmy wys∏uchaç tak˝e prelekcji prof. 
Marka Przenios∏o z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, w której przybli˝y∏ tradycje dobroczynnoÊci na 
Kielecczyênie. Natomiast Gra˝yna Jarosz, prezes Fundacji 
Vive Serce dzieciom  podzieli∏a si´ swoimi przemyÊleniami 
na temat blasków i cieni prowadzenia fundacji.
 Podczas Przedstawiciele stowarzyszeƒ na kongresie 
dowiedzieli si´, z jakich funduszy unijnych, krajowych 
i regionalnych mogà korzystaç. Du˝ym zainteresowaniem 
cieszy∏y si´ warsztaty pisania projektów, umiej´tnoÊci 
w dzisiejszych czasach niezb´dnej.

Joanna Majewska

Janina Ochojska otrzyma∏a bukiet kwiatów
od marsza∏ka Adama Jarubasa

Du˝ym zainteresowanie cieszy∏y si´
warsztaty pisania projektów

Kongres uroczyÊcie otworzy∏ przewodniczàcy Sejmiku 
Tadeusz Kowalczyk
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 - Samorzàd Województwa Âwi´tokrzyskiego 
b´dzie s∏u˝y∏ wszechstronnà pomocà Êrodowisku 
Êwi´tokrzyskich kombatantów - zapewni∏ 
przewodniczàcy Sejmiku Tadeusz Kowalczyk podczas 
posiedzenia Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, która obradowa∏a w Urz´dzie 
Marsza∏kowskim w Kielcach. W spotkaniu uczestniczy∏ 
tak˝e Lech Janiszewski, cz∏onek Zarzàdu Województwa 
Âwi´tokrzyskiego oraz Karol Fija∏kowski, pe∏nomocnik 
ds.Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 - Jestem zaszczycony, ˝e spotykam si´ z najbardziej 
zas∏u˝onymi mieszkaƒcami naszego regionu. Chc´ 
Paƒstwa zapewniç o naszej otwartoÊci na problemy 
Êrodowiska kombatantów, o ch´ci s∏u˝enia wszelkà 
pomocà. W pe∏ni popieram inicjatyw´ dotyczàcà 
wdro˝enia w naszym regionie programu zapewniajàcego 
kombatantom i osobom represjonowanym warunki do 
prawid∏owego leczenia w postaci Programu „Szpitale 
przyjazne kombatantom”. Za poÊrednictwem przed-
stawicieli Sejmiku w radach spo∏ecznych najwi´kszych 
Êwi´tokrzyskich szpitali sprawa ta zostanie sfinalizowana
- powiedzia∏ Tadeusz Kowalczyk, przewodniczàcy Sejmi-
ku Województwa Âwi´tokrzyskiego.
 Podczas spotkania zaprezentowany zosta∏ harmono-
gram wydarzeƒ i uroczystoÊci na 2010 rok, m.in program 
obchodów 70. rocznicy Zbrodni Katyƒskiej w wojewódz-
twie Êwi´tokrzyskim oraz projekt uroczystoÊci z okazji 
219. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
 Lech Janiszewski, cz∏onek Zarzàdu Województwa 
zaprosi∏ kombatantów do udzia∏u w Wojewódzkich Ob-
chodach ujawnienia Zbrodni Katyƒskiej, które 16 kwietnia 
odbywaç si´ b´dà pod patronatem marsza∏ka i wojewody.  
- Spotykamy si´ w czasie szczególnym. Kwiecieƒ to bo-
wiem miesiàc pami´ci narodowej, to tak˝e czas wa˝nych 
wydarzeƒ zwiàzanych z rocznicà Zbrodni Katyƒskiej. 
Chcemy przypominaç tamte wa˝ne dla naszego narodu 

Historia
 Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych jest spo∏ecznym organem dorad-
czym marsza∏ka województwa Êwi´tokrzyskiego. 
W myÊl „Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami w or-
ganizacji i podziale zadaƒ administracji publicznej 
w województwie”, dzia∏ania zmierzajàce do integra-
cji Êrodowisk kombatanckich, wspó∏dzia∏anie z or-
ganizacjami spo∏ecznymi oraz stowarzyszeniami 
kombatantów i osób represjonowanych  sta∏y si´ jed-
nym z zadaƒ samorzàdu województwa. W zwiàzku 
z okreÊlonymi w ustawie zmianami kompeten-
cyjnymi, sprawy kombatantów le˝à teraz w gestii 
marsza∏ka, a nie wojewody. 

Samorząd wspiera kombatantów

fakty, wo∏aç o pami´ç i szacunek dla zamordowanych na 
wschodzie rodaków - mówi∏ Lech Janiszewski.

M.N.

 Otwarcie nowej siedziby Jednostki Ratowniczo – 
GaÊniczej nr 3 w Kielcach oraz wr´czenie sztandaru dla 
Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach to najwa˝niejsze 
punkty Ogólnopolskich Obchodów Dnia Stra˝aka, które 
8 maja odbywaç si´ b´dà w Kielcach. Towarzyszyç im b´dzie 
koncert orkiestr stra˝ackich i parada pojazdów stra˝ackich. 
Patronat nad stra˝ackim Êwi´tem objà∏ marsza∏ek woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego Adam Jarubas. 

 Organizatorzy otrzymajà równie˝ od w∏adz wojewódz-
twa wsparcie finansowe w kwocie 20 tys. z∏otych.
 Ogólnopolskie Obchody Dnia Stra˝aka Kielce 2010 
rozpocznà si´ Mszà Âwi´tà (godz. 11.00) na placu przy Ba-

Ogólnopolskie Obchody
Dnia Strażaka w Kielcach 

zylice Katedralnej p.w. NajÊwi´tszej Marii Panny w Kiel-
cach. Po mszy odb´dzie si´ g∏ówna cz´Êç uroczystoÊci, 
w trakcie której zostanie przekazany nowy sztandar dla 
Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Nast´pnie uli-
cami Kielc przejdzie defilada pododdzia∏ów pieszych
i zmotoryzowanych PSP i OSP. Imprez´ uÊwietni tak˝e 
szereg imprez towarzyszàcych w Parku Miejskim m.in. 
przeglàd orkiestr d´tych, pokazy stra˝ackie i wyst´py ar-
tystyczne. WczeÊniej, o godz. 10.00 zostanie uroczyÊcie 
otwarta nowa siedziba Jednostki Ratowniczo – GaÊniczej 
nr 3 w Kielcach.

Tadeusz Kowalczyk i Lech Janiszewski zapewnili
kombatantów, ˝e mogà liczyç na pomoc

Samorzàdu Województwa
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 „Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrze-
ni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego 
obszaru Stadion-Ogród”, „Kompleksowa rewitalizacja 
przestrzeni sportowo – rekreacyjno - kulturalnej w Opa-
towie” czy „Rewitalizacja Osiedla Pó∏noc w Staszowie” to 
niektóre z zadaƒ, jakie prowadzone b´dà w najbli˝szym 
czasie, dzi´ki dofinansowaniu w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego - dzia∏aƒ 6.1 „Wzmocnienie 
regionalnych i sub-regionalnych oÊrodków wzrostu” 
i 6.2 „Rewitalizacja ma∏ych miast”. ¸àczna kwota do-
finansowania 17 zadaƒ to 41,5 mln z∏otych (6.1 – 21,5
mln, 6.2 – 20 mln z∏). W Wojewódzkim Domu Kultury, 
marsza∏ek Adam Jarubas podpisa∏ z przedstawicielami 
Êwi´tokrzyskich samorzàdów pre-umowy na realizacj´ 
tych zadaƒ.

 – Dzisiejsze spotkanie to efekt jednej z ostatnich ju˝ 
decyzji Zarzàdu Województwa o podziale pieni´dzy 
z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – 
mówi∏ podczas spotkania marsza∏ek Adam Jarubas. I jak 
podkreÊla∏ - inwestycje zwiàzane z rewitalizacjà naszych 
ma∏ych ojczyzn sà najwa˝niejsze dla mieszkaƒców, ale 
nie pozostajà te˝ bez wp∏ywu na popraw´ atrakcyjnoÊci 
ca∏ego regionu. Dlatego gratuluj´ i jednoczeÊnie dzi´kuj´ 
za te wnioski i ˝ycz´ szybkiej oraz bezproblemowej ich re-
alizacji – podsumowa∏ marsza∏ek.

 Wsparcie si´gajàce 60% wartoÊci inwestycji po-
zwoli na zrealizowanie przedsi´wzi´ç rewitaliza-
cyjnych m.in. åmielowa (wartoÊç zadania to ponad  
1, 8 mln  z∏, a dofinansowanie ponad 1, 1 mln z∏). W wyni-
ku realizacji projektu zostanie poddany renowacji budy-
nek miejscowego gimnazjum oraz boisko wielofunkcyjne. 
Dodatkowo renowacji poddane zostanà dwa pomników,  
przebudowana scena przy Domu Kultury i wymienione 
zegary na zabytkowej dzwonnicy przykoÊcielnej. W ra-
mach dzia∏ania „Rewitalizacja ma∏ych miast”  dofinanso-
wanie otrzymajà tak˝e: gmina Moskorzew (wartoÊç zada-
nia prawie 3, 3 mln z∏, dofinansowanie ponad 1,9 mln z∏),
gmina Bodzechów (wartoÊç zadania ponad 2, 8 mln z∏, do-
finansowanie prawie 1,7 mln z∏), gmina Mirzec (wartoÊç
zadania ponad 3, 1 mln z∏, dofinansowanie ponad 1,8 mln

Pre-umowy na rewitalizację podpisane

z∏), gmina Morawica (wartoÊç zadania ponad 2, 7 mln 
z∏, dofinansowanie prawie 1,7 mln z∏), gmina Daleszyce
(wartoÊç zadania ponad 4, 2 mln z∏, dofinansowanie ponad
2, 5 mln z∏), gmina Piekoszów (wartoÊç zadania ponad 2,4 
mln z∏, dofinansowanie prawie 750 tys. z∏), gmina Chmiel-
nik (wartoÊç zadania ponad 960 tys. z∏, dofinansowanie
prawie 577 tys. z∏), gmina Bodzentyn (wartoÊç zadania po-
nad 3, 7 mln z∏, dofinansowanie prawie 1,9 mln z∏), gmina
Radoszyce (wartoÊç zadania 1 mln z∏, dofinansowanie 600
tys. z∏), gmina Zagnaƒsk (wartoÊç zadania 4 mln z∏, dofi-
nansowanie 2, 4 mln z∏), gmina Mniów (wartoÊç zadania 3, 
5 mln z∏, dofinansowanie 2, 1mln z∏) oraz gmina Micha∏ów
(wartoÊç zadania ponad 1, 2 mln z∏, dofinansowanie po-
nad 740 tys. z∏).

 W ramach dzia∏ania „Wzmocnienie regionalnych 
i sub-regionalnych oÊrodków wzrostu” dofinansowanie
otrzymajà czterej wnioskodawcy.  Najwi´cej, bo ponad 9, 
9 mln z∏ trafi do Kielc na realizacj´ projektu „Rewitaliza-
cja Miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej 
i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion 
– Ogród” (wartoÊç zdania to ponad 18, 8 mln z∏). WÊród 
pozosta∏ych sà: gmina Staszów (wartoÊç zadania ponad 
6, 8 mln z∏, dofinansowanie ponad 4, 1 mln z∏), Miejski
Zak∏ad Komunikacyjny Sp. z o. o. w Starachowicach 
(wartoÊç zadania ponad 7, 1 mln z∏, dofinansowanie pra-
wie 3, 5 mln z∏) oraz gmina Opatów, której projekt polega 
na przygotowaniu terenów rekreacyjnych wokó∏ nieczyn-
nego kàpieliska, modernizacja stadionu i amfiteatru oraz
budowa chodników i Êcie˝ek rowerowych w Parku Miej-
skim (wartoÊç zadania ponad 6, 6 mln z∏, dofinansowanie
ponad 3, 9 mln z∏).  Podpisujàca pre-umow´ burmistrz 
Krystyna Kielisz nie kry∏a zadowolenia – od dwóch ka-
dencji, za poÊrednictwem samorzàdu województwa, 
trafiajà do Opatowa Êrodki unijne – mówi∏a burmistrz.
– Dzi´ki tym pieniàdzom mogliÊmy wybudowaç m.in. 
30 kilometrów dróg, sieç kanalizacyjnà a teraz zrealizuje-
my du˝y projekt rewitalizacyjny. Bez wsparcia nie by∏oby 
nas staç na te inwestycje, dlatego serdecznie dzi´kuj´ 
w imieniu samorzàdu i mieszkaƒców Opatowa.

Przemysław ChruÊciel

- ˚ycz´ szybkiej i bezproblemowej realizacji wniosków 
- mówi∏ podczas uroczystoÊci marsza∏ek Adam Jarubas

Pre-umow´ odbiera Andrzej Iskra burmistrz Staszowa
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 Praca na dzia∏ce, w´dkowanie, zbieranie grzybów i… 
ca∏a masa wycieczek – tak zamierza sp´dzaç wolny czas 
Grzegorz Trojan, znany i powszechnie lubiany kierow-
ca Urz´du Marsza∏kowskiego, który dwa tygodnie temu 
rozpoczà∏ zas∏u˝onà emerytur´. Po 11 latach sp´dzonych 
za kierownicà s∏u˝bowych samochodów Urz´du, Êwie˝o 
upieczony emeryt 15 kwietnia przyszed∏ do pracy po raz 
ostatni.  

 Ostatni dzieƒ w Urz´dzie Marsza∏kowskim dla pana 
Grzegorza by∏ bezsprzecznie dniem niezapomnianych 
wra˝eƒ. Nie tylko musia∏ formalnie przekazaç wszystkie 
swoje obowiàzki oraz zdaç wóz, ale przede wszystkim 
przyjmowaç uÊciski kolegów i ca∏usy kole˝anek, którzy na 
korytarzach Urz´du t∏umnie oblegali szacownego emeryta. 
Przyjmowa∏ te˝ od nich prezenty; dosta∏ m.in. wspania∏à 
w´dk´ z pe∏nym oprzyrzàdowaniem (przez lata nazywany 
by∏  „najlepszym w´dkarzem Urz´du Marsza∏kowskiego”), 
specjalnie przygotowany na t´ okazj´ grawerton 
z okolicznoÊciowym wierszykiem, a tak˝e gustowny zegar.  
 Tak˝e prze∏o˝eni sk∏adali goràce ˝yczenia Panu Grzego-
rzowi dzi´kujàc mu za jedenastoletnià, sumiennà prac´. 
Podw∏adnemu sk∏ada∏a ˝yczenia Renata Janik, dyrektor 
Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Urz´du 
Marsza∏kowskiego, a tak˝e marsza∏ek Adam Jarubas. – Wie-
loletnie doÊwiadczenie, profesjonalizm i honor zawodowy 
to cechy, które budujà pana osobowoÊç. Dope∏niajà ten wi-
zerunek sumiennoÊç, rzetelnoÊç i pozytywna energia w re-
lacjach kole˝eƒskich. Prosz´ przyjàç wyrazy uznania za 
wysi∏ek, poÊwi´cenie i efekty dotychczasowej pracy, którà 
wykonywa∏ pan zawsze w sposób odpowiedzialny. Mam 
nadziej´, ˝e jako osoba energiczna znajdzie pan teraz czas 
i si∏´, aby rozwijaç swoje zainteresowania oraz spe∏niaç 
si´ w dziedzinach, na które brakowa∏o czasu podczas za-
wodowej aktywnoÊci. ˚ycz´ panu zdrowia i osobistej 
pomyÊlnoÊci – tymi s∏owami za wieloletnià prac´ dzi´kowa∏ 
panu Grzegorzowi marsza∏ek Adam Jarubas. 
Istotnie – takiego pracownika jak pan Grzegorz chcia∏by 
mieç chyba ka˝dy szef. Sumienny, rzeczowy, odpowie-
dzialny. A przy tym prawdziwy kierowca-d˝entelmen, 
dla którego z∏oÊliwe u˝ywanie klaksonu jest dzia∏aniem 
nie do zaakceptowania. I co niezwykle wa˝ne dla 
podró˝ujàcych: pan Grzegorz to kopalnia dowcipów.  

Przez 11 lat pracy w Urz´dzie Marsza∏kowskim przejecha∏ 
s∏u˝bowymi samochodami grubo ponad… pó∏ miliona ki-
lometrów. A w dotychczasowym ˝yciu? – Kierowcà by∏em 
„od zawsze” wi´c myÊl´, ˝e doliczajàc równie˝ podró˝e 
prywatne, wysz∏oby prawie 2 miliony kilometrów – ra-
chuje pan Grzegorz.
  JeÊli wi´c przyjmiemy, ˝e Êrednia odleg∏oÊç Ksi´˝yca 
od Ziemi wynosi 384,4 tys. kilometrów, ∏atwo obliczyç, ˝e 
odleg∏oÊç t´… przemierzy∏ samochodem a˝ pi´ciokrotnie. 
W swoim ˝yciu jeêdzi∏ niemal wszystkim, co wyposa˝ono 
w cztery kó∏ka – pierwszà jego limuzynà by∏  niezapo-
mniany „Trabant”, jeêdzi∏ te˝ „Warszawà”, Starem 66, Sta-
rem 200…
 Niewàtpliwie pytanie, które 15 kwietnia najcz´Êciej za-
dawali koledzy, brzmia∏o: co dalej Grzesiu?  Na nud´ na 
pewno na emeryturze narzeka∏ nie b´dzie. – Przysz∏a wio-
sna wi´c, póki co, ∏opata i grabie w d∏oƒ i jazda do roboty 
na dzia∏k´ – mówi. Poza pracà na dzia∏ce, która jest pasjà 
pana Grzegorza, Êwie˝o upieczony emeryt kocha podró˝e, 
dlatego ju˝ teraz planuje wycieczki. Najpierw do ¸odzi, 
potem do Drezna. Chce odwiedziç te˝ Buchenwald, gdzie 
zginà∏ jego ojciec. 
 - A we wrzeÊniu to ju˝ hulaj dusza! – cieszy si´. Jak 
co roku wybierze si´ na Pojezierze Lubuskie w okolice 
Mi´dzyrzecza, a tam b´dzie robi∏ to, co kocha najbardziej: 
zbiera∏ grzyby i ∏owi∏ ryby.
 Szanowny Emerycie! Panie Grzesiu! Z ca∏ego ser-
ca ˝yczymy Panu koszy pe∏nych borowików i, ma si´ 
rozumieç, taaaaaakich ryb! 

Robert Siwiec

Pan Grzegorz na zasłużonej emeryturze! 

Marszałek Adam Jarubas ˝yczył Grzegorzowi Trojanowi 
realizacji ulubionych pasji i twórczego wypoczynku

Były uÊciski kolegów i całusy kole˝anek...
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Regionalni
zapaleńcy
 „Powiat Staszowski” to kolejna gazeta samorzàdowa, 
która prezentujemy w naszym cyklu. Pierwszy numer 
pisma ukaza∏ si´ w grudniu 1999 roku. Od tamtej pory 
jest wydawany regularnie co kwarta∏. Jak zapewnia Jan 
Mazanka, od poczàtku redaktor prowadzàcy gazety, jest 
ona prawdziwà skarbnicà wiedzy o Ziemi Staszowskiej.

 Czytelnicy znajdà tam informacje wa˝ne dla 
mieszkaƒców powiatu – dotyczàce realizowanych in-
westycji, wydarzeƒ kulturalnych i sportowych. Na jej 
∏amach relacjonowane sà tak˝e sesje rady powiatu,  które 
skutkujà decyzjami wa˝nymi dla lokalnych spo∏ecznoÊci, 
przedsi´wzi´cia organizowane przez placówki oÊwiatowe 
i kulturalne.  Prezentowane sà tak˝e interesujàce inicja-
tywy oraz dzia∏ania w∏adz samorzàdowych. Redaktorem 
prowadzàcym pisma i autorem wi´kszoÊci artyku∏ów jest 
Jan Mazanka.  W redagowaniu gazety uczestniczà tak˝e 
pracownicy Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz 
grono przyjació∏ kwartalnika,  m.in. dr Stanis∏aw Deskur 
i p∏k Jerzy Wi´ckowski. 

 - Nasz ∏amy sà otwarte dla wszystkich – mówi Jan 
Mazanka. PodkreÊla, i˝ wydawana przez Rad´ i Zarzàd 
Powiatu Staszowskiego gazeta jest swoistym archiwum 
wydarzeƒ, które tworzà histori´. Nic dziwnego, ˝e z eg-
zemplarzy archiwalnych pisma ch´tnie korzysta m∏odzie˝ 
oraz studenci przy pisaniu prac licencjackich. Ukazujà si´ 
tak˝e numery specjalne gazety. Ostatni w ca∏oÊci zosta∏ 
poÊwi´cony szko∏om ponadgimnazjalnym powiatu sta-
szowskiego. Znajdziemy tam równie˝ informacje na te-
mat bazy oÊwiatowej i sportowej oraz mi´dzynarodowej 
wspó∏pracy szkó∏ powiatu, m.in. z Ukrainà.

 „Powiat Staszowski” to bezp∏atna gazeta ukazujàca si´ 
w nak∏adzie tysiàca egzemplarzy. Liczy 52 strony. Jest wy-
dawany w  pe∏nym kolorze, bogato ilustrowany fotogra-
fiami. Gazeta pe∏ni tak˝e wa˝nà funkcj´ promocji powiatu.
Dlatego wysy∏ana jest do Urz´du Marsza∏kowskiego i Wo-
jewódzkiego, samorzàdów miast i gmin na terenie powia-
tu staszowskiego, szkó∏ i bibliotek. - Ponad 200 egzempla-
rzy trafia do naszych sta∏ych czytelników z ró˝nych stron
Polski i Êwiata,  m.in. do Meksyku, Hiszpanii, Gdaƒska czy 
Wroc∏awia – podkreÊla Jan Mazanka.

M.N.

Konkurs
 Dzi´kujemy Paƒstwu za udzia∏ w naszym konkur-
sie. WÊród poprawnych odpowiedzi wylosowaliÊmy 
zwyci´zc´, którym okaza∏ si´ pan Tomasz Wydra z Kielc. 
Nagrod´ wyÊlemy pocztà. Serdecznie gratulujemy Panu 
doskona∏ej znajomoÊci naszego pi´knego regionu!

 A oto poprawna odpowiedê: zdj´cie zamieszczone 
w numerze 38 „Naszego Regionu” przedstawia∏o KoÊció∏ 
parafialny pw. Êw. Rozalii i Marcina na górze Che∏m 
w Zagnaƒsku. KoÊció∏ ten zosta∏ wzniesiony w latach 
1668-1676, rozbudowany od zachodu w latach 1898-1908 
i od wschodu w latach 1951-1953.

 Zapraszamy do udzia∏u w kolejnej edycji konkursu. Tym 
razem wystarczy odpowiedzieç na pytanie: jaki obiekt hi-
storyczny w naszym regionie przedstawia zamieszczona fo-
tografia? Prosimy tak˝e o krótkie przedstawienie historii 
utrwalonego na fotografii obiektu.

 Odpowiedzi nale˝y nadsy∏aç do 20 maja 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.
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 Ksi´ga kondolencyjna w Urz´dzie Marsza∏kowskim 
zape∏ni∏a si´ wpisami z wyrazami solidarnoÊci z rodzi-
nami ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleƒskiem. Swój
ból i smutek wyrazili samorzàdowcy, m∏odzie˝, osoby 
prywatne.

 „Przepe∏niony g∏´bokim smutkiem, szczerym ˝alem sk∏adam 
ho∏d ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleƒskiem Rodzinom 
i Bliskim. Sk∏adam wyrazy ˝alu i najg∏´bszego wspó∏czucia”. 

Tadeusz Kowalczyk,
przewodniczàcy Sejmiku Województwa Âwi´tokrzyskiego

 „Ogrom tej tragedii przekracza mo˝liwoÊci ludzkiego poj-
mowania. ˚adne s∏owa nie wystarczà, ka˝de wydajà si´ nieod-
powiednie, zostaje ból… Pochylamy nad tym g∏owy ∏àczàc si´ 
w bólu i modlitwie z rodzinami, bliskimi ofiar katastrofy pod
Smoleƒskiem”. 

Adam Jarubas,
marsza∏ek województwa Êwi´tokrzyskiego

 „(...)Chcia∏bym, aby Polacy wobec tej tragedii zechcieli podjàç 
budow´ pokolenia równie patriotycznego jak Ofiary Katynia i te
z roku 1940 i te z roku 2010. Wa˝na jest ka˝da sekunda. Trzeba 
dawaç Êwiadectwo i zostawiaç po sobie tylko dobre Êlady. Niech 
ta tragedia zaowocuje wielkim dobrem dla Polaków. Tylko wtedy 
to nieszcz´Êcie nie pójdzie na marne. Wielkie wyrazy ˝alu dla 
wszystkich bliskich Ofiar”.

Lech Janiszewski,
cz∏onek Zarzàdu Województwa 

 „Pragn´ wszystkim, którzy zgin´li oddaç ho∏d i uszanowanie. 
Jest to wielka i niepowetowana strata dla Polski i Polaków, którzy 
w jednej chwili stracili swojego Prezydenta, wielu zas∏u˝onych 
polityków i urz´dników oraz wojskowych i duchownych. Z ̋ alem 
∏àcz´ si´ w bólu i cierpieniu z rodzinami ofiar katastrofy, Êlàc im
szczere wyrazy wspó∏czucia”.

Marek Gos,
cz∏onek Zarzàdu Województwa 

 „Dzieƒ 10 kwietnia zapisa∏ si´ na trwa∏e w historii Narodu 
Polskiego. W Katyniu zginà∏ tragicznie kwiat polskiej elity poli-
tycznej na czele z Panem Prezydentem  Lechem Kaczyƒskim(…).  
Ich Êmierç to Êwi´ty znak i symbol dla nas Polaków, byç mo˝e 
otworzy ona nowy rozdzia∏  - solidarnoÊci  politycznej i narodo-
wej wcielania norwidowskiego przes∏ania „Ojczyzna to zbiorowy 
solidarny obowiàzek…”. 

Prof. dr hab. Stefan Józef Pastuszka

„Cześć ich pamięci” 

 „Sk∏adam ho∏d Panu Prezydentowi Lechowi Kaczyƒskiemu 
i jego Ma∏˝once. Wyra˝am ˝al i ubolewanie z powodu tragedii 
jaka mia∏a miejsce pod Smoleƒskiem. Szczere wyrazy wspó∏czucia 
rodzinom wszystkich tragicznie poleg∏ych ofiar katastrofy”.

Zdzis∏aw Wrza∏ka,
wicemarsza∏ek województwa Êwi´tokrzyskiego
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„Ta sprawa jest w Waszych sercach!
One wiedzà najlepiej co robiç!
Jeszcze Polska nie zgin´∏a !”

Agnieszka Szl´k,
radna Sejmiku Województwa Âwi´tokrzyskiego

„¸àcze si´ w bólu z rodzinami ofiar tragedii”.
Wojciech Borz´cki, radny Sejmiku Województwa Âwi´tokrzyskiego

 „(…)Dzi´kujemy za dar Ich ˝ycia i pracy. Oby Ich Êmierç nie 
posz∏a na marne. 
 ObyÊmy tak dobrze, jak mówimy o zmar∏ych, mówili równie˝ 
o ˝ywych”.

Dyrekcja, Grono nauczycielskie i uczniowie 
Technikum Zawodowego „Promotor” 

Kielce ul. Jana Piwnika „Ponurego” 49

 „Wyrazy wspó∏czucia i ̋ alu sk∏adam dla rodzin ofiar katastro-
fy i ∏àcz´ si´ z Wami w bólu”.

Maciej Lubecki,
wójt gminy Miedziana Góra 

 „Ogromny ˝al, smutek i cierpienie po starcie tak Szanownych 
i cenionych Polityków z Parà Prezydenckà na czele
 Z wyrazami wspó∏czucia…”.

Ania, studentka

 „Wyrazy Wspó∏czucia i ̋ alu z ogromnej tragedii ludzkiej. Pozo-
staje w smutku po stracie wszystkich uczestników Smoleƒskiego 
nieszcz´Êcia. Sk∏adam rodzinom tragicznie zmar∏ym 10. 04 2010 
goràce s∏owa ˝alu, sercem jestem z wami”

Józef Grabowski, 
radny Województwa Âwi´tokrzyskiego

 „Ogromny ból, ˝al straty której nie da si´ opisaç. Wyrazy 
ogromnego wspó∏czucia rodzinie tragicznie zmar∏ego Prezyden-
ta RP oraz wszystkim rodzinom ofiar. Taki Prezydent by∏ po-
trzebny Polsce. Zgin´∏o wielu dobrych, prawych ludzi. Straty tej 
nie da si´ opisaç s∏owami. Serdecznie wspó∏czuj´ córce Paƒstwa 
Kaczyƒskich. Módlmy si´ za dusze zmar∏ych”.
 Iwona Âliwa z m´˝em Rafa∏em 

oraz dzieçmi Karolem, Agà, Damianem

 „W obliczu niewyobra˝alnej tragedii s∏owa tracà sens, usta 
milknà, a dusza nieprzerwanie roni ∏zy. ¸àczymy si´ w bólu 
i ˝a∏obie z rodzinami patriotów utraconych pod Smoleƒskiem”.

Rodzina B∏oƒskich

 „Musicie byç mocni mocà mi∏oÊci, która jest pot´˝niejsza ni˝ 
Êmierç….” J.P II
 Najszczersze kondolencje dla Rodzin

M. M. Maciejewscy

 „WstrzàÊni´ci do g∏´bi tragedià, która dotkn´∏a Polsk´ 
sk∏adamy ho∏d Prezydentowi RP – Lechowi Kaczyƒskiemu i Jego 
Ma∏˝once oraz Wszystkim Osobom, które zgin´∏y w katastro-
fie pod Smoleƒskiem. Rodzinom i wszystkim Bliskim tragicz-
nie zmar∏ym – przekazujemy serdeczne kondolencje i wyrazy 
najg∏´bszego wspó∏czucia.”

W imieniu pracowników
Âwi´tokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego

i Transportu Sanitarnego w Kielcach 
Stanis∏aw Florek, dyrektor 
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Staszów: Stasz zwany Kmiotkiem
 Herbem Staszowa jest herb za∏o˝yciela 
miasta Hieronima ¸askiego – Korab, 
przedstawiajàcy ∏ódê z dwoma g∏owami 
lwów koloru ˝ó∏tego, maszt i ˝agiel koloru 
szarego na czerwonym tle.
 Pierwszym znanym nam w∏aÊcicielem 
Staszowa by∏ Stasz zwany Kmiotkiem. Jed-
nak ów Stasz pojawia si´ w êród∏ach historycznych dopiero 
w 1345 roku. Wówczas w jego obecnoÊci odby∏a si´ konse-
kracja koÊcio∏a parafialnego w Staszowie pod wezwaniem 
Êw. Bart∏omieja, której dokona∏ biskup krakowski Jan Grot. 
Przyjmuje si´, ˝e swà nazw´ Staszów zawdzi´cza w∏aÊnie 
Staszowi Kmiotko. Staszów jako osada, a póêniej miasto, mia∏ 
wielu w∏aÊcicieli. By∏ miastem prywatnym, a jego funkcjono-
wanie zale˝a∏o od hojnoÊci i zainteresowania w∏aÊcicieli, a˝ 
do roku 1866. WÊród w∏aÊcicieli Staszowa mo˝na wymieniç: 
Piotra Bogori´-Skotnickiego, Dorot´ Tarnowskà, Miko∏aja 
z Kurowa, podkanclerzego króla W∏adys∏awa Jagie∏∏y. Od 
1411 roku w∏aÊcicielem Staszowa by∏ Wojciech Jastrz´biec 
pe∏niàcy wiele koÊcielnych funkcji (by∏ m.in. arcybiskupem 
gnieênieƒski), od 1436 roku kolejnym w∏aÊcicielem by∏ Jan 
Rytwiaƒski, wojewoda krakowski, który przyczyni∏ si´ 
do rozwoju w osadzie przemys∏u garncarskiego. Kolejny-
mi w∏aÊcicielami byli: córka Jana Rytwiaƒskiego Ewa i jej 
mà˝ Miko∏aj z Kurozw´k, a nast´pnie ich najstarszy syn 
Adam. Adam Kurozw´cki o˝eni∏ si´ z Jadwigà T́ czyƒskà. 
Z ich córkà Annà Kurozw´ckà o˝eni∏ si´ w 1519 roku wo-
jewoda sieradzki Hieronim ¸aski. Starannie wykszta∏cony, 
z powodzeniem uprawia∏ dyplomacj´, wiele podró˝owa∏ 
po Europie. Zanim uzyska∏ godnoÊç wojewody, by∏ dwo-
rzaninem króla Zygmunta I Starego. To dzi´ki Hieroni-
mowi ¸askiemu Staszów sta∏ si´ miastem. 11 kwietnia 
1525 roku ¸aski wyjedna∏ u króla przywilej na odbywanie 
w Staszowie jarmarków trzy razy do roku: w niedziel´ po 
Wniebowstàpieniu Paƒskim, w dzieƒ Êw. Bart∏omieja i na 
Êw. Urszuli. Prawo do odbywania jarmarków podkreÊla∏o 
miejskoÊç Staszowa. 26 stycznia 1526 roku w trakcie sej-
mu walnego, odbywajàcego si´ w Piotrkowie Trybunal-
skim, król Zygmunt I wyda∏ przywilej, na mocy które-
go mieszkaƒcy Staszowa uzyskali prawa do odbywania 
w ka˝dy czwartek targu, co jeszcze bardziej podkreÊla∏o 
miejski charakter Staszowa. Poczàtkowy okres historii mia-
sta to powolny, ale stopniowy rozwój drobnego rzemios∏a 
i handlu. Jeszcze za czasów ¸askiego w roku 1538 Staszów 
po raz pierwszy p∏aci∏ tzw. „czopowe” – podatek od pro-
dukcji piwa, miodu i gorza∏ki. W tym te˝ czasie rozpocz´∏o 
si´ w mieÊcie osadnictwo ˝ydowskie.
 Po Êmierci Hieronima ̧ askiego w 1541 roku w∏aÊcicielem 
miasta zosta∏ jego najstarszy syn Albert. W 1555 roku 

za∏o˝ony zosta∏ w Staszowie cech tkacki, by∏ to pierw-
szy przywilej staszowskich rzemieÊlników. W 1564 roku 
miasto posiada∏o ju˝ 100 domów i liczy∏o ponad 600 
mieszkaƒców. W 1578 roku na terenie Staszowa dzia∏a∏a 
kuênia ˝elazna, dwa m∏yny, tartak, folusz i 38 warsztatów 
rzemieÊlniczych. Staszowskie wyroby garncarskie i su-
kiennicze cieszy∏y si´ w kraju zas∏u˝onà s∏awà. (na podst. 
www.staszow.pl)

Stàporków: kuênica „Stampor”
 Na obecnych terenach gminy 
Stàporków od dawnych czasów rozwija∏ 
si´ g∏ównie przemys∏, co znajduje tak˝e 
swoje odzwierciedlenie w herbie gmi-
ny Stàporków. Na tradycje te z∏o˝y∏y si´ 
przede wszystkim warunki naturalne. 
Istnia∏y tu obfite pok∏ady rudy ˝elaza, 
a tak˝e rozleg∏e lasy, w których wypalano w´giel drzew-
ny  u˝ywany  do  wytopu  ˝elaza  i  jego  obróbki.  Jako 
êród∏a energii wykorzystywano rzeki Czarna oraz Kra-
sna. Z kolei niskiej jakoÊci gleby w znacznym stopniu 
ogranicza∏y rozwój rolnictwa. Pierwsze wzmianki o ist-
nieniu kuênic w rejonie Stàporkowa pochodzà z koƒca 
XV  wieku.  Dotyczà one  kuênic  powsta∏ych  w Czarnej,  
B∏onicy,  B∏aszkowie, Duraczowie oraz kuênicy Stàpor  
(wed∏ug ówczesnej pisowni Stampor). W nazwie tamtej-
szej kuênicy doszukuje si´ obecnej nazwy Stàporkowa. 
W po∏owie wieku Stàporków i jego okolice sta∏y si´ 
w∏asnoÊcià rodziny Ma∏achowskich. W 1738 r. kanclerz Jan 
Ma∏achowski wybudowa∏ w Staporkowie wielki piec do 
wytopu ˝elaza. W latach kolejnych rozbudowa∏ przemys∏ 
i unowoczeÊni∏ go na tyle, ˝e w tamtych czasach by∏ on 
najnowoczeÊniejszym okr´giem przemys∏owym w kraju.
 Od 1871r. nowi w∏aÊciciele tych terenów - Tarnow-
scy wprowadzili kilka unowoczeÊnieƒ technologicz-
nych. Hrabia Tarnowski wybudowa∏ drugi wielki piec, 
bocznic´ kolejowa i zainstalowa∏ maszyn´ parowa. Fa-
bryka rozros∏a si´ i otrzyma∏a nazw´  „Huta  Staporków”.  
W  latach  1886-1900  zak∏ad  zatrudnia∏  oko∏o  800 robot-
ników,  produkowa∏  du˝e  iloÊci  grzejników  centralnego  
ogrzewania,  rur wodociàgowych i kanalizacyjnych, które 
wysy∏ane by∏y w g∏àb Rosji. Pod koniec 1905r. Stàporków 
liczy∏ 704 mieszkaƒców. Kryzys hutnictwa prze∏omu XIX 
i XX wieku dotknà∏ równie˝ Hut´ Stàporków, która zamy-
kana by∏a w najtrudniejszych okresach kryzysu. Ostatecz-
nie zosta∏a ona zamkni´ta w 1938 r.
 Tereny Stàporkowa zosta∏y zaj´te przez Niemców 
8 wrzeÊnia 1939 r. W czasie okupacji obszar gminy Stapor-
ków da∏ si´ poznaç jako teren dzia∏ania licznych oddzia∏ów 
partyzanckich. Dzia∏a∏y tu mi´dzy innymi: odzia∏ majora 
Hubala, odzia∏y AK, Gwardii Ludowej i AL. Okupacja to 
tak˝e okres eksterminacji  miejscowej  ludnoÊci  pocho-
dzenia  polskiego  i  ˝ydowskiego. Cz´Êç z nich trafi∏a do 
obozów koncentracyjnych, pozostali na roboty do Nie-
miec. Druga wojna Êwiatowa przynios∏a gminie znaczne 
straty, szacowane na 25- 30% w gospodarstwach rolnych 
i 75% w zak∏adach przemys∏owych.
 W latach 50-tych nastàpi∏ dynamiczny rozwój 
Stàporkowa. Powsta∏y dwa du˝e osiedla  mieszkanio-
we,  rozbudowano  Odlewni´ ˚eliwa „Niek∏aƒ”,  kopal-
nie  rudy ˝elaza (eksploatowane do koƒca lat 60-tych) 
oraz zmodernizowano zak∏ady w Krasnej i Furmanowie. 
W 1967 r. Stàporków otrzyma∏ prawa miejskie. (na podst. 
www.staporkow.pl)

oprac. R.S.


