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2 AKTUALNOÂCI

 Najwa˝niejszym punktem obrad ostatniej sesji Sej-
miku Województwa Âwi´tokrzyskiego by∏o przyj´cie 
sprawozdania z wykonania bud˝etu za 2009 rok oraz 
udzielenie absolutorium dla Zarzàdu Województwa 
Âwi´tokrzyskiego z tytu∏u wykonania bud˝etu za 2009 
rok. Przy pi´ciu g∏osach wstrzymujàcych si´, radni Sej-
miku przyj´li sprawozdanie i udzielili absolutorium dla 
Zarzàdu za rok 2009. 

 - To najwi´kszy w historii bud˝et województwa 
samorzàdowego. Wskaênik wykonania wydatków 
wyniós∏ ponad 83%, który te˝ by∏ najwy˝szy w historii. 
ZakoƒczyliÊmy rok nadwy˝kà wynoszàcà ponad 29 mln 
z∏. Wynika to z dyscypliny wydatków, ale tak˝e z do-
datkowych dochodów z podatków CIT i PIT. Bud˝et by∏ 
inwestycyjny, to dobry sygna∏ na przysz∏oÊç - mówi∏ po 
g∏osowaniu marsza∏ek województwa Adam Jarubas.

 Poza absolutorium, radni przyj´li tak˝e „Âwi´tokrzyski 
Program Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 r.” Jego 
g∏ównym celem jest tworzenie w regionie Êwi´tokrzyskim 
warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci 
i m∏odzie˝y, bez wzgl´du na miejsce ich zamieszkania 
i pobierania nauki szkolnej. Program k∏adzie g∏ówny na-
cisk na nabycie i rozwój u uczniów umiej´tnoÊci korzy-
stania z nowoczesnych technologii, w tym z komputera 
i Internetu, doskonalenie umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ 
j´zykiem obcym oraz kszta∏cenie umiej´tnoÊci rozwijania 
i wykorzystywania myÊlenia matematycznego.

 Za∏o˝enia tegorocznej edycji programu przedstawi∏ 
radnym Lech Janiszewski, cz∏onek Zarzàdu Wojewódz-
twa: -   To ju˝ drugi rok realizacji tego programu. Przed ro-
kiem by∏ on adresowany do szkó∏ z terenów wiejskich, tym 
razem obejmie placówki szkolne w ca∏ym województwie, 
tak˝e w miastach – mówi∏ podczas sesji Lech Janiszewski. 
– W tym roku skupiamy si´ na nowoczesnych pomocach 
dydaktycznych. B´dzie to 100 interaktywnych zestawów 
multimedialnych, 50 mobilnych zestawów  komputero-
wych, tzw. classmate, tyle samo pracowni j´zykowych oraz 
40 uczniowskich zestawów do kszta∏cenia  kompetencji 
z matematyki. Te ostatnie przewidziane sà dla szkó∏ pod-
stawowych i gimnazjalnych, których uczniowie osiàgn´li 
s∏abe wyniki z egzaminów zewn´trznych w zakresie kom-
petencji matematycznych- podkreÊla∏ Lech Janiszewski. 

 Podczas sesji radni Sejmiku przyj´li tak˝e „Program 
rozwoju bazy sportowej na 2010 rok i lata nast´pne w wo-
jewództwie Êwi´tokrzyskim”. W tym roku z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki województwo otrzyma∏o ponad 8 mln 
600 tys. z∏otych. Z ca∏ej tegorocznej puli 5,6 milionów 
z∏otych przeznaczonych zostanie na inwestycje sportowe 
w regionie rozpocz´te w poprzednich latach, a 3 miliony 
z∏otych na nowe przedsi´wzi´cia. WÊród tych nowych in-
westycji sà m.in. budowa sali sportowej w Piƒczowie, bu-
dowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Wodzis∏awiu 
oraz rozbudowa OÊrodka Sportów w åmiƒsku, w gminie 
Miedziana Góra.

Iwona Sinkiewicz

Zarząd z absolutorium
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Regionalna pó∏ka

Budowle
historie tworzące
 W´drujàc po ziemi Êwi´tokrzyskiej co rusz napotyka-
my wspania∏e budowle  o przepi´knej architekturze, cie-
kawej historii, cudownie po∏o˝one. Cz´sto te˝ natykamy 
si´ na skromne pozosta∏oÊci tego co dawniej oko cieszy∏o 
i zaspakaja∏o wymyÊlne zachcianki w∏aÊcicieli. Teraz 
mówimy o tym: ruina, kupa kamieni, szpetota, gruz. Ale, 
jak pi´knie uj´∏a to Justyna Nurek prezes Oddzia∏u To-
warzystwa Opieki nad Zabytkami w Busku-Zdroju, we 
wst´pie do ksià˝ki „Z dziejów budownictwa rezydencjo-
nalno-obronnego na terenie gminy Busko-Zdrój”, „(…) 
Ka˝demu narodowi potrzebne sà stare kamienie i sta-
re kszta∏ty architektoniczne. To one w∏aÊnie stanowià 
„kotwic´” pami´ci wielu pokoleƒ(…)”.

 Pozycja dzisiaj prezen-
towana jest pok∏osiem 
sesji popularno-nauko-
wej, która odby∏a si´ we 
wrzeÊniu 2009 r. Znajdzie-
my w niej ciekawy referat 
Romana Mirowskiego, 
w którym przedstawia 
Sanatorium Marconiego 
na tle architektury XIX 
stulecia. Równie˝ ten au-
tor i badacz prezentuje 
rozwa˝ania dotyczàce 
próby rekonstrukcji 
architektury koÊcio∏a 
i Klasztoru Kamedu∏ów 
w Szaƒcu. Wies∏aw Kacz-
marek podzieli∏ si´ swo-
imi refleksjami na temat
spo∏ecznej opieki nad za-
bytkami, KoÊció∏ i klasztor 
Kamedu∏ów poznajemy 
w niezmiernie ciekawym 
przedstawieniu Francisz-
ka Rusaka. Dariusz Kali-
na w∏o˝y∏ ogrom pracy 
w przedstawienie tematu b´dàcego tytu∏em publikacji, 
skromnie zaznaczajàc, i˝ sà to dane wst´pne. Ca∏oÊç opa-
trzona aparatem naukowym, który zainteresowanym do-
starczy tyle˝ ciekawych informacji, co i tekst g∏ówny. 
 Tematy przedstawione w ksià˝ce, oprócz wartoÊci po-
znawczej, niezmiernie istotnej dla regionalistów, majà 
jeszcze wa˝ne przes∏anie. I tu znów zacytuj´ Justyn´ Nu-
rek: „(…) Na pomoc finansowà i akcj´ ratunkowà czekajà
nadal: Klasztor Sióstr Norbertanek, kapliczki na terenach 
wiejskich, zbór protestancki, dwory, stare m∏yny oraz 
cmentarze ró˝nych wyznaƒ. Zróbmy wszystko, co tylko 
mo˝liwe, aby pomóc w tym zakresie – ka˝dy na swoim 
obszarze”. 

Dariusz Detka 

Z dziejów budownictwa 
rezydencjalno-obronnego na 
terenie Gminy Busko-Zdrój. 
Materia∏y z sesji popularno-
-naukowej w Busku-Zdroju 
z 25 IX 2009 roku pod redak-
cja Dariusza Kaliny, Kielce 

– Busko-Zdrój 2009.

 Zapraszamy do udzia∏u w II edycji konkursu 
„Âwi´tokrzyski Racjonalizator”.  Zwyci´scy uhonoro-
wani zostanà nagrodà finansowà Marsza∏ka Wojewódz-
twa. Celem konkursu jest wy∏onienie wartoÊciowych 
inicjatyw innowacyjnych w najwa˝niejszych obszarach 
aktywnoÊci gospodarczej, które wnoszà znaczàcy wk∏ad 
w unowoczeÊnienie i rozwój naszego regionu. Zg∏oszenia 
mo˝na sk∏adaç do 30 wrzeÊnia br. 
 
 Do konkursu mogà byç zg∏aszane rozwiàzania, na 
które Urzàd Patentowy RP udzieli∏ ochrony (patentu na 
wynalazek lub prawa ochronne na wzór u˝ytkowany) 
w roku kalendarzowym poprzedzajàcym edycj´ Kon-
kursu oraz projekty wynalazcze (wynalazki i wzory 
u˝ytkowane) zg∏oszone do ochrony w Urz´dzie Patento-
wym RP tak˝e w roku kalendarzowym poprzedzajàcym 
edycj´ Konkursu. 

 Zg∏oszenia do udzia∏u w konkursie dokonaç mogà: 
osoby fizyczne, w tym osoby prowadzàce dzia∏alnoÊç
gospodarczà, przedsi´biorstwa (mikro, ma∏e, Êrednie 
i du˝e), uczelnie i jednostki badawczo – rozwojowe, oÊrodki 
transferu technologii, inkubatory przedsi´biorczoÊci 
oraz inkubatory technologiczne – posiadajàce siedzib´ 
lub miejsce zamieszkania na terenie województwa 
Êwi´tokrzyskiego. 

 Nagrody przyznawane sà w formie pieni´˝nej za 
patent/prawo ochronne  - g∏ówna to 5.000 z∏, z kolei 
wyró˝nieni otrzymajà 3.000 z∏. Natomiast za zg∏oszenie 
wynalazku/wzoru u˝ytkowanego – 500 z∏.

 Zg∏oszone wnioski oceni Komisja Konkursowa wybra-
na przez Zarzàd Województwa Âwi´tokrzyskiego. Wy-
magane dokumenty w edycji 2010 nale˝y sk∏adaç do 30 
wrzeÊnia tego roku. Szczegó∏owych informacji udziela 
sekretariat konkursu tel. 041 342 15 50. Regulamin wraz 
z formularzem uczestnictwa dost´pne sà równie˝ na stro-
nie www.sejmik.kielce.pl

Sekretariat Konkursu 

Urzàd Marsza∏kowski Województwa Âwi´tokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddzia∏ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci i Innowacji
pokój 17
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Tel. 041 342 15 50
Fax. 041 342 10 38

„Świętokrzyski
Racjonalizator” 
2010 – II edycja
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 W Âwi´tokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarniec-
kiej Górze zaprezentowano najnowsze urzàdzenie reha-
bilitacyjne – lokomat. Ju˝ od kilku tygodni korzystajà z 
niego m.in. dzieci z pora˝eniem mózgowym. Placówka 
jest czwartà lecznicà w Polsce, która w swoich zasobach 
posiada to urzàdzenie medyczne. ÂCR wzbogaci∏o si´ 
tak˝e o stacj´ kolektorów s∏onecznych, dzi´ki którym 
podgrzewana b´dzie woda w basenie oraz obiektach 
szpitalnych. Te dwa zadania inwestycyjne zosta∏y sfi-
nansowane przy wspó∏udziale Êrodków samorzàd Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego. W spotkaniu podczas które-
go zaprezentowano nowe inwestycje uczestniczyli radni 
Sejmiku Województwa Âwi´tokrzyskiego – S∏awomir 
Marczewski, Jaros∏aw Przygodzki i Józef Grabow-
ski, marsza∏ek Adam Jarubas oraz Marek Gos, cz∏onek 
Zarzàdu Województwa. 

 - Âwi´tokrzyskie Centrum Rehabilitacji jest naszà 
wizytówkà. Pracujà tu ludzie z pasjà, których celem jest 
jak najlepsze dzia∏anie  dla dobra dziecka,  poprawy jego 
sprawnoÊci. W momencie kiedy pojawi∏a si´  propozycja 
pozyskania lokomatu,  Zarzàd Województwa praktycznie 
si´ nie zastanawia∏, od razu podj´liÊmy decyzj´ o wspar-
ciu zakupu tego urzàdzenia. Niech s∏u˝y ono jak najlepiej 
naszym dzieciom – mówi∏ marsza∏ek Adam Jarubas pod-
czas uroczystoÊci w Czarnieckiej Górze.  Dyrekcji i pra-
cownikom placówki gratulowa∏ realizacji oryginalnych 
pomys∏ów innowacyjnych, takich jak  choçby budowa 
stacji kolektorów s∏onecznych.  Zadaniem tym Centrum 
Rehabilitacji  mo˝e pochwaliç si´ nie tylko w wojewódz-
twie ale tak˝e poza jego granicami.

Rehabilitacja na najwy˝szym poziomie
 Uczestnicy uroczystoÊci mieli okazj´ zobaczyç jak sprz´t 
jest wykorzystywany w praktyce.  Lokomat to urzàdzenie, 
które pomaga przywracaç zdolnoÊç chodzenia pacjentom 
z uszkodzeniem centralnego uk∏adu nerwowego, scho-
rzeniami neurologicznymi, urazami po wypadkach. Do 
Czarnieckiej Góry trafi∏a wersja dla dzieci; mogà z niego
korzystaç ju˝ czterolatki. Jest to zautomatyzowana orteza z 
bie˝nià s∏u˝àca do oceny i nauki chodu dla ma∏ych pacjen-
tów. Pozwala na trening chodu w warunkach dynamicz-
nego odcià˝enia z symulacjà wzorca chodu, z mo˝liwoÊcià 
dowolnego ustawienia parametrów takich jak:  pr´dkoÊç, 
d∏ugoÊç kroku, co jest niezb´dnym elementem w reedu-
kacji zaburzonej lub utraconej funkcji chodzenia. 
 Jerzy Chojnacki, dyrektor Âwi´tokrzyskiego Centrum 
Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze nie kry∏ zadowo-
lenia, ˝e to w∏aÊnie jego placówka posiada  sprz´t,  tak 
przydatny w usprawnianiu pacjentów.  Na w∏asne oczy 
widzia∏em efekty rehabilitacji na lokomacie. Pacjenta, 
który nie chodzi∏, a póêniej po kilku zabiegach potrafi∏
sam postawiç kilka kroków, samodzielnie wstaç z wóz-
ka,  do którego by∏ przykuty od 10 lat i np. skorzystaç 
z toalety ju˝ bez pomocy osób trzecich. To urzàdzenie 

dzia∏a w ten sposób, ˝e nale˝y z nim wspó∏pracowaç, 
np. goniàc wyÊwietlanà na komputerze postaç królicz-
ka. Natomiast na drugim ekranie pojawiajà si´ „buêki”: 
uÊmiechni´ta oznacza, ˝e dziecko prawid∏owo wykonu-
je çwiczenia, natomiast smutna  pokazuje,  ˝e za dziec-
ko pracuje aparat i çwiczenia nie dadzà ˝adnego efektu. 
B´d´ bardzo szcz´Êliwy jak zobacz´ dziecko, które 
przyje˝d˝a do nas na wózku,  a dzi´ki rehabilitacji na loko-
macie, dojdzie samodzielnie, o w∏asnych si∏ach na przyk∏ad 
do bramy naszego szpitala – powiedzia∏ Jerzy Chojnacki. 
Sprz´t kosztowa∏ 1,4 mln z∏., w po∏owie zosta∏ sfinansowa-
ny z bud˝etu województwa. 

Cieplej w Czarnieckiej Górze
 W Âwi´tokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czar-
nieckiej Górze otwarta zosta∏a tak˝e nowoczesna stacja 
kolektorów s∏onecznych.  Inwestycja pozwoli placówce 
zaoszcz´dziç energi´ i ograniczenie koszty ogrzewania, 
ma tak˝e zmniejszyç zanieczyszczenie Êrodowiska.

Nowe inwestycje
w Czarnieckiej Górze

 Âwi´tokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czar-
nieckiej Górze
 MieÊci si´ w budynku dawnego sanatorium. Posia-
da 2 oddzia∏y rehabilitacyjne dla dzieci i m∏odzie˝y 
do 18 roku ˝ycia, oddzia∏ dzienny bez ogranicze-
nia wieku oraz poradni´ rehabilitacyjnà. Najcz´Êciej 
leczeni sà tam pacjenci z mózgowym pora˝eniem 
dzieci´cym, skoliozà, m∏odzieƒczym zapaleniem 
stawów, urazami czaszkowo-mózgowymi, urazami 
koƒczyn i kr´gos∏upa. Placówka posiada tak˝e hipo-
drom, gdzie na konikach huculskich, pod okiem in-
struktora odbywajà si´ zaj´cia z hipoterapii oraz krytà 
p∏ywalni´. Przy Centrum funkcjonuje przedszkole, 
szko∏a podstawowa i gimnazjum.
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Opinia
 Marek Gos, cz∏onek Zarzàdu Wo-
jewództwa Âwi´tokrzyskiego:
 - Samorzàd Województwa prio-
rytetowo traktuje inwestycje majàce 
strategiczne znaczenie dla ochro-
ny zdrowia mieszkaƒców nasze-
go regionu. Od lat systematycznie 
przeznaczamy z naszego bud˝etu 
pokaêne kwoty na zakup sprz´tu czy prace moderni-
zacyjne w naszych placówkach. Dzi´ki temu pacjenci 
mogà leczyç si´ w dobrych warunkach, w placówkach 
wyposa˝onych w najnowoczeÊniejszy sprz´t, gdzie 
pracuje fachowa kadra. Âwi´tokrzyskie Centrum Re-
habilitacji w Czarnieckiej Górze to placówka, która 
mo˝e pochwaliç si´ dwoma wa˝nymi inwestycjami 
zrealizowanymi w ostatnim czasie. Lecznica zakupi∏a 
lokomat, który wzbogaci∏ ofert´ rehabilitacyjnà Cen-
trum. Natomiast stacja kolektorów s∏onecznych 
z pewnoÊcià poprawi sytuacj´ ekonomicznà szpitala, 
który wyposa˝ony jest w basen i du˝e zaplecze re-
habilitacyjne, co skutkuje du˝ymi kosztami energii. 
Oprócz oszcz´dnoÊci finansowych inwestycja pozwo-
li tak˝e zmniejszyç zanieczyszczenie Êrodowiska. 
 Przypomnijmy, i˝ Âwi´tokrzyskie jest jedynym 
w kraju województwem, które na inwestycje z za-
kresu ochrony zdrowia przeznaczy∏o  a˝ 7% Êrodków 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego. W wi´kszoÊci regionów w Pol-
sce alokacja ta kszta∏tuje si´ na poziomie ok. 3%. 
 Do 2015 roku Êwi´tokrzyskie szpitale otrzymajà na 
kluczowe przedsi´wzi´cia dla polityki zdrowotnej 
w regionie ok. 200 milionów z∏otych unijnej dotacji.

 Na specjalnie zamontowanych konstrukcjach stan´∏o 
w sumie 280 kolektorów. Teren zosta∏ ogrodzony, wyko-
nano tak˝e przy∏àcza cieplne. WartoÊç tej inwestycji to 
blisko 2,1 mln z∏otych, z czego 1,248 mln z∏ pochodzi ze 
Êrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska 
i Gospodarki Wodnej, reszt´ sfinansowa∏o województwo
Êwi´tokrzyskie.

 Tymczasem Âwi´tokrzyskie Centrum Rehabilitacji ju˝ 
przygotowuje si´ do realizacji kolejnej inwestycji. Dzi´ki 
Êrodkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego lecznica zostanie rozbudowa-
na. W nowym pawilonie powstanie 60 ∏ó˝kowy oddzia∏ 
rehabilitacyjny, wyposa˝ony w nowoczesny sprz´t. 
Zakoƒczenie inwestycji zaplanowano na listopad 2011 
roku.
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 Powiat starachowicki najlepiej realizowa∏ w ubieg∏ym 
roku program „Bezpieczne Âwi´tokrzyskie”. Zosta∏ uho-
norowany statuetkà „Kozio∏ka” i nagrodà finansowà 15
tysi´cy z∏otych. W Wojewódzkim Domu Kultury w Kiel-
cach nagrodzono samorzàdy za ich zaanga˝owanie w 
realizacj´ programu. Podsumowano tak˝e  10 lat realizacji 
programu „Bezpieczne Âwi´tokrzyskie”. W uroczystoÊci 
uczestniczyli przewodniczàcy Sejmiku Tadeusz Kowal-
czyk oraz marsza∏ek Adam Jarubas.

 W tym roku, spoÊród czternastu jednostek samorzàdu 
terytorialnego ubiegajàcych si´ o symboliczny posà˝ek 
kozio∏ka w policyjnym mundurze, Kapitu∏a wytypowa∏a 
szeÊciu laureatów. W konkursie uczestniczy∏y jednostki z 
powiatów województwa Êwi´tokrzyskiego i miasta Kiel-
ce, które podj´∏y wykraczajàce poza ich zwyk∏e obowiàzki 
dzia∏ania na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa, zabezpie-
czenia majàtku paƒstwowego lub prywatnego, czy te˝ 
przyczyni∏y si´ w znaczàcy sposób do upowszechnienia 
postaw spo∏ecznej aktywnoÊci w zakresie bezpieczeƒstwa 
innych ludzi oraz ∏adu i spokoju publicznego. 
 Realizacj´ programu oceniali przedstawiciele wojewo-
dy, marsza∏ka oraz Komendy Wojewódzkiej Policji Kiel-
cach. Najlepszy w ubieg∏ym roku okaza∏ si´ powiat sta-
rachowicki. W uzasadnieniu decyzji podkreÊlano bardzo 
dobrà wspó∏prac´ w∏adz samorzàdowych szczebla po-
wiatowego i gminnego w zakresie prowadzenia dzia∏aƒ 
zmierzajàcych do poprawy bezpieczeƒstwa, podejmowa-
nie nowatorskich dzia∏aƒ i rozwiàzaƒ w zakresie poprawy 
bezpieczeƒstwa w miejscach publicznych i zamieszkania, 
zaanga˝owanie w∏adz samorzàdowych w zagospodaro-
wanie czasu wolnego dzieciom i m∏odzie˝y. Doceniono 
tak˝e skutecznoÊç pozyskiwania Êrodków finansowych
oraz materia∏ów edukacyjnych w realizacj´ programu. 
Odbierajàc nagrod´ starosta starachowicki Andrzej Ma-
tynia podkreÊla∏, ˝e jest to wyró˝nienie dla wszystkich, 
którzy w∏àczyli si´ w realizacj´ programu „Bezpieczny po-
wiat starachowicki”. To jednoczeÊnie ukoronowanie kilku 
lat ci´˝kiej pracy.  
 Drugim miejscem Kapitu∏a nagrodzi∏a powiat buski, a 
trzecie miejsce przyznano powiatowi koneckiemu.

”Koziołek”
dla powiatu starachowickiego

 - Dzi´kuj´ wszystkim, którzy przez minione 10 lat, 
ka˝dego dnia wk∏adali wiele wysi∏ku w realizacj´ progra-
mu „Bezpieczne Âwi´tokrzyskie”. Za dobrà wspó∏prac´ 
policji z samorzàdami i stowarzyszeniami. Bo w∏aÊnie 
wspó∏dzia∏anie i partnerstwo wielu podmiotów na rzecz 
bezpieczeƒstwa sta∏o si´ kluczem do sukcesu programu 
- powiedzia∏ marsza∏ek województwa Adam Jarubas. 
 Podczas uroczystoÊci wr´czone zosta∏y tak˝e „Kozio∏ki” 
z okazji 10.lecia programu „Bezpieczne Âwi´tokrzyskie”. 
Otrzyma∏y je starostwa, które w ciàgu minionych 10 lat 
si´ga∏y po nie najcz´Êciej:  powiat sandomierski, powiat 
konecki i powiat j´drzejowski. Nagrodzono tak˝e Zespó∏ 
Roboczy Kapitu∏y w sk∏adzie - Janusz ̧ ach, przedstawiciel 
Urz´du Marsza∏kowskiego i Maciej Paƒpuch, przedstawi-
ciel Âwi´tokrzyskiego Urz´du Wojewódzkiego, nadkom. 
Gerard Bah i nadkom. Monika Wierzbicka z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Za wspó∏prac´ przy re-
alizacji programu „Bezpieczne Âwietokrzyskie” uhonoro-
wano tak˝e Micha∏a Markiewicza, prezesa Stowarzysze-
nia „Zwiàzek Miast i Gmin Regionu Âwi´tokrzyskiego” i 
Jakuba Kosina z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kiel-
cach. Natomiast przedstawiciele powiatu sandomierskie-
go statuetkà „Bàdê jak Ojciec Mateusz” wyró˝nili Janusza 
¸acha z Urz´du Marsza∏kowskiego. Jak podkreÊla∏ sta-
rosta sandomierski Stanis∏aw Masternak - za d∏ugoletnià 
wspó∏prac´ w realizacji programu Bezpieczny Powiat 
Sandomierski.
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 Ponad 30 uczniów szkó∏ podstawowych - lau-
reatów konkursu „P∏ywam, biegam, w pi∏k´ gram. 
Bezpieczeƒstwa zasady znam” zosta∏o uhonorowanych 
nagrodami i wyró˝nieniami podczas Sejmiku Dzieci´cego 
Województwa Âwi´tokrzyskiego. Na og∏oszony przez 
Urzàd Marsza∏kowski konkurs wp∏yn´∏o 500 prac pla-
stycznych oraz 100 hase∏ i 10 wierszy propagujàcych zdro-
wy styl ˝ycia, wiedz´ z zakresu bezpieczeƒstwa, aktywny 
wypoczynek oraz umiej´tnoÊç wspó∏dzia∏ania i rywa-
lizacji wÊród dzieci. Dyplomy i nagrody laureatom kon-
kursu wr´czyli: przewodniczàcy Sejmiku Województwa 
Âwi´tokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk i marsza∏ek Adam 
Jarubas.

 W konkursie uczestniczy∏o 80 szkó∏. Niektóre z pla-
cówek wykaza∏y si´ szczególnà aktywnoÊcià przesy∏ajàc 
bardzo du˝o prac, jak np. Szko∏a Podstawowa w Mniowie, 
Szko∏a Podstawowa w Parszowie czy Szko∏a Podstawowa 
w Wàchocku.

Konkurs
„Pływam, biegam,
w piłkę gram
- rozstrzygnięty

Laureaci konkursu
W kategorii klas I-III 
I miejsce – Ró˝a Anna Okoƒ, kl. II, Szko∏a Podstawo-
wa nr 34 w Kielcach 
II miejsce – Anna Korus, kl. III, Szko∏a Podstawowa 
w Zaleziance 
III miejsce – Martyna Kowalska, kl. II, Szko∏a Podsta-
wowa w Korczynie 
Rafa∏ Konieczny, kl. I, Szko∏a Podstawowa w Dzierà˝ni 
Wyró˝nienia:  
Weronika Jab∏oƒska, kl. I , Szko∏a Podstawowa nr 12 
w Starachowicach 
Kinga Skowron, kl. I, Publiczna Szko∏a Podstawowa 
w Mi∏kowskiej Karczmie 
Paula Kosmala, Agnieszka Ró˝ycka, kl. II, Zespó∏ 
Placówek OÊwiatowych w Stykowie

W kategorii klas IV-VI 
I miejsce – Klaudia Ordon, kl. VI, Zespó∏ Szkó∏ w Lipniku 
II miejsce – Natalia Z´bala, Natalia Ch∏osta, 
Sandra Zdziebko, kl. IV; Zespó∏ Publicznych 
Placówek OÊwiatowych w Wójczy  
Weronika Bujak, kl. VI Zespó∏ Placówek 
OÊwiatowych w Promniku 
Tomasz Niedzia∏ek, kl. IV, Zespó∏ Placówek 
OÊwiatowych w Wàchocku 
III miejsce – Aleksandra Ga∏a, kl. VI, Zespó∏ Szkó∏ 
w Màchocicach Kapitulnych 
Radek Binek, kl. IV, Szko∏a Podstawowa 
im. K. Makuszyƒskiego w Gierlachowie 
Wyró˝nienia: 
Angelika Barcicka, Zespó∏ Szkó∏ im. Jana Paw∏a II 
w Mniowie 
Paulina Pawelec, Monika Tomkowska, kl. VI, Publiczna 
Szko∏a Podstawowa im. Gustawa Kwieciƒskiego w Osinach  
Kacper Mi∏ek, kl. IV, Szko∏a Podstawowa im. Kornela 
Makuszyƒskiego w Gierlachowie

Has∏o: 
W kategorii klas I-III 
I  miejsce – Adam Turczyƒski, kl. I Publiczna Szko∏a 
Podstawowa  w Mi∏kowskiej Karczmie 
II miejsce – Klaudia Ró˝ycka, kl. II, Szko∏a Podstawo-
wa w Dzierà˝ni 
III miejsce – Rafa∏ Domaga∏a, kl. II, PSP w ¸ubnicach 

W kategorii klas IV-VI 
I miejsce  - Klaudia Orkisz, Dominika Górczyƒska, 
kl. 5, PSP w Wygie∏zowie 
II miejsce -  Ola G∏owacz, kl. IV, Szko∏a Podstawowa 
w Parszowie  
II miejsce -  Hubert Lipiƒski, kl. V, Szko∏a Podstawo-
wa w Parszowie 
III miejsce – Ola SobaÊ, kl. V, Szko∏a Podstawowa 
w Piotrkowicach 
Wyró˝nienia – Agata Kuzon, kl. VI, Szko∏a Podstawo-
wa w Brzostkowie 
Paulina Pajàk, kl. V, Szko∏a Podstawowa w Parszowie
Nagroda specjalna za wiersz – klasa VI b, Szko∏a 
Podstawowa w Wàchocku 

Zwyci´zcom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!
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 W∏adz´ w Sejmiku Województwa Âwi´tokrzyskiego 
przej´li m∏odzi mieszkaƒcy regionu. 5 maja, prawie 300 
uczniów klas IV - VI ze szkó∏ podstawowych zasiad∏o 
wczoraj w ∏awach radnych wojewódzkich. Sesja Sejmiku 
Dzieci´cego Województwa Âwi´tokrzyskiego zorganizo-
wana zosta∏a przez Urzàd Marsza∏kowski po raz trzeci. 
Gospodarzami spotkania byli przewodniczàcy Sejmiku 
Tadeusz Kowalczyk i marsza∏ek Adam Jarubas.

 W role radnych wojewódzkich wcieli∏y si´ dzieci 
z Opatowca, Nowego Korczyna, Skalbmierza,Topoli, 
Kostom∏otów, Brzostkowa, Mniowa i Wàchocka. M∏odzi 
mieszkaƒcy naszego regionu poznali zasady funkcjonowa-
nia Sejmiku Województwa Âwi´tokrzyskiego, dowiedzieli 
si´ tak˝e czym zajmuje si´ marsza∏ek. - Samorzàd Woje-
wództwa funkcjonuje zaledwie 11 lat. Mo˝na powiedzieç, 
˝e niektórzy z was sà jego rówieÊnikami. DziÊ chcemy 
pokazaç jego przyjazne oblicze - powiedzia∏ marsza∏ek 
Adam Jarubas, a przewodniczàcy Tadeusz Kowalczyk 
˝yczy∏ dzieciom, aby w przysz∏oÊci mog∏y zasiàÊç na tych 
samych miejscach w roli samorzàdowców.

 Ze swego grona m∏odzi „radni” wybrali prezydium 
Sejmiku. Przewodniczàcym zosta∏ Tomasz Niedzia∏ek, 
uczeƒ kl. IV Szko∏y Podstawowej w Wàchocku, 
a wiceprzewodniczàcymi Dominika Duda ze Szko∏y Pod-
stawowej w Skalbmierzu i Micha∏ Kowalik ze Szko∏y Pod-
stawowej w Mniowie. Wi´kszoÊcià g∏osów przeg∏osowa∏y 
specjalnà uchwa∏´ nr 1/2010 w sprawie organizowania 
w kolejnych latach sesji Sejmiku Dzieci´cego Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego. 

 Dzieci´ce obrady umila∏y konkursy wiedzy o regionie 
Êwi´tokrzyskim oraz pokazy Wodnego Ochotniczego Po-
gotowia Ratunkowego i Policji - jak bezpiecznie zachowaç 
si´ na drodze oraz nad wodà. Nie zabrak∏o tak˝e porad 
dotyczàcych zdrowych nawyków ˝ywieniowych i poka-
zu pierwszej pomocy. GoÊçmi specjalnymi spotkania byli 
pi∏karze r´czni Klubu Sportowego Vive Targi Kielce Da-
mian Moszczyƒski i Kazimierz Kotlinski oraz dyrektor 
klubu i d∏ugoletni zawodnik Rados∏aw Wasiak. M∏odemu 
pokoleniu mieszkaƒców naszego regionu opowiadali 
o korzyÊciach p∏ynàcych z uprawiania sportu. Przeko-
nywali jak wa˝na jest aktywnoÊç fizyczna, ruch i sport
w codziennym ˝yciu. Zach´cali tak˝e do kibicowania 
pi∏karzom r´cznym. Ta dyscyplina sportu staje si´ bowiem 
coraz popularniejsza w województwie Êwi´tokrzyskim. 

 Na zakoƒczenie obrad Sejmiku Dzieci´cego odczy-
tanych zosta∏o „10 Przykazaƒ na Bezpieczne Wakacje”. 
M∏odzi „radni” zapewnili, ˝e b´dà ich przestrzegaç nie 
tylko w czasie wakacji.

Ma∏gorzata Niewczas-Sochacka

Władza w rękach dzieci

10 przykazaƒ
10 Przykazaƒ na Bezpieczne Wakacje

1. Lepiej graç w pi∏k´ na dworze ni˝ siedzieç przy tele-
wizorze.

2. Jazda rowerem fajna sprawa, lecz, by bezpieczna by∏a 
zabawa, wa˝ne sà Êwiat∏a odblaskowe, a najwa˝niejszy 
kask na g∏ow´.

3. Szanuj swà dru˝yn´, szanuj przeciwnika; punkty 
zdobywaj godnie, a nie jak bandyta.

4. S∏uchaj ostrze˝eƒ taty i mamy. W pi∏k´ daleko od dro-
gi gramy.

5. Gimnastykuj si´ codziennie, bo to zdrowo i przyjemnie.

6. Gdy chc´ przebiec przez ulic´ to na Êwiat∏a zawsze 
licz´. One zawsze pomagajà, od wypadków ochraniajà.

7. Na basenie skacz do wody nie na g∏ówk´, lecz na nogi.

8. JeÊli bardzo lubisz biegaç, jesteÊ te˝ wysportowany, 
nie rób tego na ulicy bo wypadek murowany.

9. Kiedy jedziesz na rowerze i gdy skr´ciç zamiar masz, 
wystaw r´k´ – poka˝, ˝e zasady ruchu znasz.

10. Gra w pi∏k´, p∏ywanie, bieganie to sposoby na rado-
sne cia∏a hartowanie.
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 Uczestniczàcy w uroczystoÊci przewodniczàcy Zarzàdu 
G∏ównego Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych, wi-
cepremier Waldemar Pawlak udekorowa∏ sztandar z∏otym 
medalem za zas∏ugi dla po˝arnictwa, przyznanym przez 
Prezydium Zarzàdu Oddzia∏u Wojewódzkiego Zwiàzku 
OSP w Kielcach. Wicepremier podkreÊla∏ szczególne zna-
czenie kieleckich obchodów dla braci stra˝ackiej w Polsce. 
- Wszystkim tym, którzy swoim dzia∏aniem i szczególnym 
zaanga˝owaniem s∏u˝à innym ludziom, wszystkim, któ-
rzy nara˝ajà swoje zdrowie i ˝ycie, aby ratowaç zdrowie i 
˝ycie innych, nale˝à si´ s∏owa najwi´kszego uznania. (…) 
Stra˝acki mundur zawsze budzi∏ nadziej´. By∏ widoczny 
w codziennej s∏u˝bie i przedsi´wzi´ciach, które umacnia∏y 
ducha narodowego – mówi∏ Waldemar Pawlak.  
 Podzi´kowania za niez∏omnà prac´ i s∏u˝b´ z∏o˝y∏ dru-
hom wykonujàcy obowiàzki prezydenta marsza∏ek Sejmu 
Bronis∏aw Komorowski. Jego list skierowany do stra˝aków 
odczyta∏a przewodniczàca Poselskiego Zespo∏u Stra˝aków 
Krystyna Skowroƒska. - Dawnà stra˝acka dewiz´ „Bogu 
na chwa∏´, ludziom na po˝ytek” wype∏niacie paƒstwo z 
ogromnà ofiarnoÊcià, niosàc pomoc wsz´dzie tam, gdzie
zagro˝one jest ludzkie ˝ycie. – napisa∏ marsza∏ek Sejmu. 

14 POZOSTANÑ W NASZEJ PAMI¢CI

 Zorganizowany po raz pierwszy w Kielcach Ogólno-
polski Dzieƒ Stra˝aka by∏ niezwykle spektakularny, a 
imprezy towarzyszàce zadowoli∏y nawet najbardziej wy-
brednych. Otwarcie nowej siedziby Jednostki Ratowniczo 
GaÊniczej, przekazanie sztandaru Komendzie Wojewódz-
kiej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, medale i odznaczenia 
oraz nominacje na wy˝sze stopnie s∏u˝bowe dla szcze-
gólnie zas∏u˝onych stra˝aków oraz  wspania∏a, uroczysta 
defilada ulicami Kielc – m.in. te wydarzenia z∏o˝y∏y si´ na 
obchody stra˝ackiego Êwi´ta 8 maja br. Na miejsce central-
nych obchodów Kielce zosta∏y wybrane nieprzypadkowo 
– w stolicy naszego regionu równo 60 lat temu powo∏ano 
wojewódzkie struktury Stra˝y Po˝arnej.

 UroczystoÊci Ogólnopolskiego Dnia Stra˝aka 
rozpocz´∏y si´ ju˝ o godz. 10.00 poÊwi´ceniem i otwar-
ciem nowej siedziby Jednostki Ratowniczo GaÊniczej nr 3 
przy ulicy Grunwaldzkiej, która specjalizuje si´ w ratow-
nictwie wysokoÊciowym. Uczestniczyli w nich m.in. wi-
ceminister spraw wewn´trznych i administracji Zbigniew 
Sosnowski i komendant g∏ówny Paƒstwowej Stra˝y 
Po˝arnej Wies∏aw LeÊniakiewicz, a tak˝e Êwi´tokrzyscy 
parlamentarzyÊci i przedstawiciele w∏adz wojewódz-
twa z marsza∏kiem Adamem Jarubasem na czele.  
Nast´pnie w kieleckiej bazylice katedralnej odprawiona 
zosta∏a msza Êwi´ta w intencji stra˝aków, którà celebrowa∏ 
ordynariusz diecezji kieleckiej, biskup Kazimierz Ryczan. 
 Najwa˝niejsza cz´Êç obchodów odby∏a si´ tu˝ po mszy 
na Placu Jana Paw∏a II;  rozpocz´to je minutà ciszy dla 
uczczenia pami´ci ofiarkatastrofyprezydenckiegosamolo-
tu pod Smoleƒskiem. Niewàtpliwie szczególnym wydarze-
niem by∏o wr´czenie sztandaru Komendzie Wojewódzkiej 
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, który Êwi´tokrzyskim „ryce-
rzom Âwi´tego Floriana” ufundowa∏o spo∏eczeƒstwo wo-
jewództwa. - Dla nas ten sztandar jest symbolem wysi∏ku 
i uznania. Zach´cam kolejne pokolenia do przy∏àczenia 
si´ do naszej s∏u˝by, bowiem idea pomagania drugiemu 
cz∏owiekowi jest nieprzemijajàca - mówi∏ komendant wo-
jewódzki PSP Zbigniew Muszczak.

Centralne obchody strażackiego 
święta po raz pierwszy w Kielcach 
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Z kolei Adam Jarubas, marsza∏ek województwa 
Êwi´tokrzyskiego podkreÊli∏, ˝e bezpieczeƒstwo jest tà 
wartoÊcià, za którà jesteÊmy wszyscy wspólnie odpowie-
dzialni. - Ten g∏ówny obowiàzek spoczywa na was, na tej 
pierwszej linii frontu – mówi∏ do stra˝aków marsza∏ek 
-  Ale my samorzàdowcy równie˝ mamy ten obowiàzek. 
Od paru lat samorzàd Êwi´tokrzyski przeznacza znaczàce 
Êrodki na wsparcie doposa˝enia Ochotniczych Stra˝y 
Po˝arnych w nowoczesny sprz´t. W tym roku równie˝ 
zdecydowaliÊmy, by wesprzeç Paƒstwowà Stra˝ Po˝arnà 
ze Êrodków europejskich na zakup ci´˝kiego samocho-
du do ratownictwa drogowego. Tak jest w ca∏ym woje-
wództwie. (…) Bàdêcie dalej tacy Êmiali, bàdêcie zawsze 
tam, gdzie potrzebuje tego spo∏eczeƒstwo, bàdêcie tam, 
gdzie odbywajà si´ uroczystoÊci patriotyczne, historycz-
ne, bàdêcie dalej stra˝nikami tradycji, bàdêcie stra˝nikami 
˝ycia i mienia – doda∏ marsza∏ek Adam Jarubas.
Kieleckie obchody by∏y tak˝e okazjà do wyró˝nienia 
oko∏o 150 zas∏u˝onych stra˝aków z ca∏ej Polski. Z ràk wi-
cepremiera Waldemar Pawlaka, wiceministra Zbigniewa 
Sosnowskiego oraz komendanta g∏ównego PSP Wies∏awa 
LeÊniakiewicza otrzymali oni medale i odznaczenia oraz 
nominacje na wy˝sze stopnie s∏u˝bowe.
 Oficjalne uroczystoÊci zakoƒczy∏a defilada ulicami
Kielc, w której wzi´∏y udzia∏ m.in.: poczty sztandarowe, 
kompanie honorowe Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej 
w Warszawie, Szko∏y Aspirantów PSP z Krakowa, kompa-
nia reprezentacyjna OSP ze Êwi´tokrzyskiego Brudzowa, 
m∏odzie˝owe dru˝yny po˝arnicze i stra˝ackie orkiestry 
d´te. Centralnymi ulicami w defiladzie przejecha∏y te˝
stra˝ackie wozy bojowe, w tym te najstarsze, przedwojen-
ne, a nawet zaprz´˝one w konie… 

 Zorganizowane w Kielcach uroczystoÊci Dnia Stra˝aka 
by∏y tak˝e wyÊmienità okazjà do zabawy. Mieszkaƒcy 
wzi´li liczny udzia∏ w festynie zorganizowanym w parku 
miejskim; by∏y pokazy ratownictwa, konkursy i zabawy 
dla najm∏odszych, wyst´py stra˝ackich orkiestr, a tak˝e… 
stra˝acka poczta, w której mo˝na by∏o nabyç specjalnie na 
t´ okazj´ przygotowane pocztówki.   

Robert Siwiec
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 Urzàd Marsza∏kowski Województwa Âwi´tokrzyskiego 
wraz z Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje 20 czerwca 
2010 r. „V  Âwi´tokrzyski Jarmark Agroturystyczny”. 
Impreza odb´dzie si´ na terenie Parku Etnograficznego
w Tokarni. 

 W bogatym programie Jarmarku znajdà si´ wyst´py 
zespo∏ów folklorystycznych, pokazy tradycyjnych 
rzemios∏, pokaz krzesania ˝ywego ognia, koszenia tra-
wy, mielenia zbo˝a na ˝arnach, kiermasz wyrobów lu-
dowych oraz szereg innych atrakcji. Po raz pierwszy za-
prezentuje si´ u nas Agencja Artystyczna „Patigo”, która 
wystàpi w specjalnym pokazie cyrkowym. Specjalnie dla 
najm∏odszych Muzeum Wsi Kieleckiej przygotuje dawne 
gry i zabawy ludowe, b´dzie mo˝na przejechaç si´ bryczkà 
i kucykiem. Gwiazdà imprezy b´dzie Pawe∏ Stasiak i gru-
pa Papa D. Zespó∏ zagra na du˝ej scenie amfiteatru Parku
Etnograficznego w Tokarni o godzinie 15.00.

 G∏ównym punktem programu b´dzie tzw. gie∏da agro-
turystyczna „Swojskie Klimaty - Âwi´tokrzyskie Smaki”. 
Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne,  a tak˝e 
Lokalne Grupy Dzia∏ania przygotujà szereg smakowitych 
potraw regionalnych m.in.: pierogi, kapust´ z grochem, 
smalec, ró˝ne gatunki chleba, sodzioki, bigos, kulebiak oraz 
domowe wypieki i nalewki. Wystawcy zaprezentujà tak˝e 
ofert´ turystycznà i agroturystycznà swojego terenu. Oso-
by, które nie podj´∏y jeszcze decyzji, gdzie sp´dziç urlop 
czy wakacje, b´dà mia∏y niepowtarzalnà okazj´ znaleêç 
coÊ dla siebie w agroturystyce. Ponadto odb´dzie si´ kon-
kurs na naj∏adniejsze stoisko Jarmarku. Laureaci zostanà 
uhonorowani nagrodami i wyró˝nieniami. Rozlosowane 
zostanà tak˝e nagrody dla zwiedzajàcych g∏osujàcych na 
wystawców.

Serdecznie zapraszamy!

V Świętokrzyski
Jarmark Agroturystyczny

 „Kurier Kluczewska” to kolejna ukazujàca si´ w wo-
jewództwie Êwi´tokrzyskim, którà prezentujemy w na-
szym cyklu. Do ràk mieszkaƒców gminy Kluczewsko 
trafia co kwarta∏.  Znajdà tam wa˝ne dla spo∏ecznoÊci 
lokalnych wiadomoÊci.

 Pierwszy numer „Kuriera Kluczewska” zosta∏ wydany 
w grudniu 2002 r., od tamtej pory gazeta ukazuje si´ nie-
przerwanie. - Na 16 stronach pisma przeczytaç mo˝na in-
formacje na temat wydarzeƒ kulturalnych, oÊwiatowych 
i sportowych. Redakcja przybli˝a tak˝e dzia∏alnoÊç w∏adz 
samorzàdowych, relacjonuje sesje Rady Gminy. Jest te˝ 
kronika policyjna oraz relacje z gminnych imprez – infor-
muje Renata Jachna, pracownik Urz´du Gminy w Klu-
czewsku. 

 Pismo jest bezp∏atne, ukazuje si´ co kwarta∏ w nak∏adzie 
750 egzemplarzy. Gazeta jest finansowana z bud˝etu gmi-
ny. Kolportowana jest przez uczniów miejscowych szkó∏. 
Kolegium Redakcyjnemu „Kuriera Kluczewska” przewod-
niczy Andrzej JaÊkiewicz, sekretarz gminy. 

Regionalni zapaleńcy
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 Nie ustaje w swych pracach rzeêbiarskich. Nie braku-
je mu coraz nowych pomys∏ów. Koƒczy w∏aÊnie pomnik 
Zawiszy Czarnego, zastanawia si´ nad koncepcjà posta-
ci Jana Paw∏a II, ksi´dza Piotra Âciegiennego. Pracuje w 
Woli Grójeckiej ko∏o åmielowa i zawsze znajdzie czas, 
by porozmawiaç i pokazaç swoje prace.  

 – To moja najnowsza rzeêba, pomnik Zawiszy  Czarne-
go – nie ukrywa zadowolenia. – B´dzie ods∏oni´ty 11 lipca 
w Garbowie, gmina Dwikozy, w 600 rocznic´ bitwy pod 
Grunwaldem. Kilka miesi´cy mu poÊwi´ci∏em.
 Najpierw powsta∏ zmniejszony model Zawiszy Czar-
nego, na którym pojawi∏y si´ szczegó∏y jego ubioru, ró˝ne 
historyczne elementy, detale. Nie zabrak∏o przy∏bicy ry-
cerza, klamry, która, zdaniem znawców, zawsze zdobi∏a 
p∏aszcze zacnych rycerzy. Potem Gustaw Hadyna wykona∏ 
olbrzymi model z gipsu i gliny. Gdy praca  znalaz∏a uzna-
nie wÊród przyjació∏, zosta∏a odlana z bràzu.
 Pomnik zwraca uwag´ swojà monumentalnoÊcià.  Ma 
ponad 2,5 metra wysokoÊci, dochodzi do tego jeszcze 2-
-metrowy cokó∏. Gdy stanie w Garbowie pod Sandomie-
rzem, b´dzie ju˝ z daleka widoczny.
 Specjalni goÊcie i uczestnicy uroczystoÊci otrzymajà na 
pamiàtk´ medalion z napisem: „1410-2010, Garbów, 11 lip-
ca 2010, ods∏oni´cie pomnika Zawiszy Czarnego”. To doÊç 
cenny drobiazg. Tylko za odlew trzeba by∏o zap∏aciç tysiàc 
z∏otych.
 Pomnik powstaje na zamówienie grupy pasjonatów 
historii, regionalistów, którzy dzia∏ajà w Stowarzyszeniu 
Pami´ci Zawiszy Czarnego Herbu Sulima z Garbowa. 
To przed dwoma laty, jeden z nich, Mariusz Ma∏kiewicz 
przyby∏ do Gustawa Hadyny i zamówi∏ dzie∏o. Gdy kon-
cepcja zosta∏a zatwierdzona, artysta rzeêbiarz podpisa∏ 
umow´ i móg∏ przystàpiç do pracy. 
 Wykona∏ jà z kilkumiesi´cznym wyprzedzeniem. Po-
mnik b´dzie montowany dopiero w czerwcu. Teraz stoi 
w  pracowni Hadyny i wszyscy mogà go podziwiaç.

 Wyzwaniem dla Gustawa Hadyny jest wykonanie po-
mnika Jana Paw∏a II. DoÊç sporo w Polsce i na Êwiecie 
powsta∏o prac poÊwi´conych Ojcu Âwi´temu i nie∏atwo 
wydobyç z tej postaci coÊ nowego. – Zdecydowa∏em 
si´ pokazaç naszego wielkiego rodaka jako Pielgrzyma 
B∏ogos∏awiàcego – opowiada Gustaw Hadyna. – To naj-
bardziej rozpowszechniony wzorzec i jednoczeÊnie naj-
trudniejszy. Mamy nadziej´, ˝e mój b´dzie te˝ ciekawy.
 Projekt weêmie udzia∏ w konkursie, który ma byç 
og∏oszony przez Urzàd Gminy w ¸agowie. Wójt Stefan 
Bàk pokaza∏ ju˝ artyÊcie miejsce, gdzie powinien stanàç 
pomnik. To najprawdopodobniej plac przed koÊcio∏em w 
Rynku, gdzie znajduje si´ obecnie olbrzymi g∏az.
 Gustaw Hadyna zamierza to miejsce przekomponowaç 
tak, by postaç Ojca Âwi´tego sta∏a si´ dominujàca. Jeszcze 
nie wiadomo, jakiej b´dzie wysokoÊci i która koncepcja 
zostanie przyj´ta. Najwa˝niejsze, by projekt spodoba∏ si´ 
jurorom.

 JednoczeÊnie w pracowni artysty rzeêbiarza po-
wstaje z czerwonego piaskowca pomnik ksi´dza Piotra 
Âciegiennego, który stanie w Lublinie. W tym przypadku 

Gustaw Hadyna z Woli Grójeckiej

wiadomo, ˝e b´dzie mieç 2,8 metra wysokoÊci i stanie na 
1,2-metrowym postumencie. Prac´ zamówi∏a zas∏u˝ona 
w tamtejszym Êrodowisku  Fundacji Villa Polonia. 
 To dla niej Gustaw Hadyna wykonywa∏ ju˝ tablic´ 
poÊwi´conà Miko∏ajowi Rejowi, która zosta∏a zamonto-
wana naprzeciwko koÊcio∏a Êw. Ducha na Krakowskim 
PrzedmieÊciu. To tu znajdowa∏ si´ dom pisarza, obecnie 
jest kawiarnia. Za prac´ artystycznà fundacja przyzna∏a 
rzeêbiarzowi nagrod´. 
 Niedawno Gustaw Hadyna wykona∏ rzeêb´ z bràzu 
kompozytora Karola Lipiƒskiego, którà montowa∏ w Ra-
dzyniu Podlaskim. Znajduje si´ na cokole granitowym 
przed pa∏acem Potockich. Przedstawi∏ te˝  koncepcj´ po-
mnika W∏adys∏awa Warneƒczyka i opracowa∏ koncepcj´ 
makiety pomnika. Ten projekt tak˝e by∏ odlany z bràzu. 
W ubieg∏ym roku Uniwersytet Pedagogiczny z Gdowa 
zakupi∏ od niego statuetk´ pomnika i przekaza∏ do mau-
zoleum w Warnie. 
 Nale˝y do rzeêbiarzy, który cieszy si´ olbrzymim 
presti˝em w regionie. W 1977 r. ukoƒczy∏ Akademi´ Sztuk 
Pi´knych w Warszawie, dyplom otrzyma∏ z wyró˝nieniem. 
Wykona∏ tak znane pomniki kilkadziesiàt regionie, jak Ja-
nusza Korczaka i Hilarego Mali w Kielcach, Batalionów 
Ch∏opskich w Opatowie i na Powàzkach w Warszawie, 
Witolda Gombrowicza w Opatowie i Ma∏oszycach. Jest 
autorem portretów tak znanych ludzi, jak mi´dzy in-
nymi Tadeusza KoÊciuszki, Marii Konopnickiej, Józefa 
Pi∏sudskiego, Wincentego Witosa, Witolda Gombrowicza, 
Jaros∏awa Iwaszkiewicza, Wies∏awa MyÊliwskiego

 Gustaw Hadyna w swoich pracach odwo∏uje si´ do 
kultury ludowej. Twierdzi, ˝e gdyby tak nie post´powa∏, 
po kilku latach nie mia∏by ju˝ nic do roboty. – W ka˝dej 
mojej rzeêbie mo˝na znaleêç odnoÊniki przetrwania, uni-
wersalne i czytelne – wyjaÊnia. – OdnoÊnikiem, symbolem 
trwania ludowoÊci mo˝e byç krzy˝ przydro˝ny, strach na 
wróble, drogowskaz. A wi´c znaki swojskie, u˝ytkowe, 
a jednoczeÊnie pe∏niàce rol´ form przestrzennych. Prze-
tworzone artystycznie mogà s∏u˝yç ju˝ jako tematyczne 
uogólnienie.   

(A.N.)

Gustaw Hadyna pracuje nad ostatnimi detalami
pomnika Zawiszy Czarnego.
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 Najbli˝sze miesiàce to czas, na który wszyscy czekamy 
z niecierpliwoÊcià. Ciep∏a, s∏oneczna pogoda sprawia, 
˝e w trakcie beztroskiej zabawy cz´sto zapominamy o 
podstawowych zasadach bezpieczeƒstwa. Niestety, poli-
cyjne wakacyjne statystyki sà bezlitosne - ka˝dego roku 
podczas letniego wypoczynku dochodzi do du˝ej iloÊci 
zdarzeƒ i wypadków z udzia∏em zarówno nieletnich jak i 
doros∏ych mieszkaƒców naszego regionu. ̊ yczàc wszyst-
kim udanych wakacji apelujemy o rozsàdek i rozwag´. 
Poni˝ej przypominamy kilka zasad dotyczàcych bez-
piecznego odpoczynku. 

 Wakacje to cz´sto czas, który chcemy sp´dziç na bez-
troskiej zabawie z przyjació∏mi czy rodzinà. To równie˝ 
czas, kiedy nasze prawie ju˝ doros∏e dzieci wyjadà po 
raz pierwszy same na letni wypoczynek. Niestety, z ich 
- i naszej - nieuwagi i niefrasobliwoÊci, mogà skorzystaç 
z∏odzieje i oszuÊci. Aby uniknàç przykrych niespodzianek 
pami´tajmy o tym, ˝e przebywajàc na pla˝y, p∏ywalni czy 
w wakacyjnym t∏umie, nale˝y zwracaç uwag´ nie tylko na 
pi´kne widoki wokó∏, ale tak˝e na swojà torb´, portfel czy 
telefon. Unikajmy noszenia portfela i dokumentów razem. 
Pod ˝adnym pozorem nie wk∏adajmy ich te˝ do tylnej 
kieszeni – to w∏aÊnie na takich beztroskich wczasowiczów 
czyhajà z∏odzieje. Warto zadbaç tak˝e o inne wartoÊciowe 
rzeczy, które zabieramy ze sobà na wakacje – noÊmy je tyl-
ko w zamykanych kieszeniach, a idàc na imprez´ zostaw-
my je w bezpiecznym miejscu. Pami´tajmy, ˝e w∏aÊnie w 
klubach czy na dyskotekach niezwykle cz´sto dochodzi 
do kradzie˝y. 

 To nie jedyne zagro˝enie, które mo˝e na nas czyhaç na 
wakacyjnej dyskotece. W ostatnich latach coraz cz´Êciej 
s∏ychaç o przypadkach dosypywania bàdê dolewania 
do napojów ró˝nych substancji odurzajàcych. Poniewa˝ 
Êrodki te na ogó∏ sà bezbarwne, bezzapachowe i prak-
tycznie bez smaku - mo˝na je ∏atwo dodaç do napoju bez 
wiedzy potencjalnej ofiary. Osoba, pod wp∏ywem takiej
substancji, traci samokontrol´ i ∏atwo jest nak∏oniç jà do 
robienia rzeczy, których na nast´pny dzieƒ nie b´dzie 
pami´ta∏a. Dlatego uczulmy nasze nastoletnie dzieci na 
to, aby zawsze i wsz´dzie pilnowa∏y swoich napojów.
 Pami´tajmy te˝ o tym, ̋ e nie tylko „w czasie deszczu dzie-
ci si´ nudzà”. Pozbawione dozoru doros∏ych, wymyÊlajà 
nie zawsze bezpieczne zabawy - wakacje to cz´sto pierw-
sze eksperymenty z alkoholem czy narkotykami. Zdarza 
si´, ˝e ju˝ 9 czy 10-latki majà za sobà pierwsze kontakty 
z u˝ywkami. JeÊli tylko zauwa˝ymy niepokojàce objawy 

– jak najszybciej reagujmy na nie. Problem „zamieciony 
pod dywan” sam si´ nie rozwià˝e. Dziecko, aby zdobyç 
pieniàdze na narkotyki czy alkohol mo˝e zaczàç kraÊç, 
wynosiç  wartoÊciowe rzeczy z domu czy wymuszaç na 
innych dzieciach oddawanie pieni´dzy.

 Koniec roku szkolnego i poczàtek wakacji to równie˝ 
czas wzmo˝onych ucieczek z domów. Cz´Êç nastolatków 
ucieka, aby zaznaç niczym „nieskr´powanej wolnoÊci”, 
cz´Êç bo boi si´ reakcji np. na szkolne niepowodzenia. Kie-
dy ju˝ dojdzie do takiej sytuacji, jak najszybciej zg∏oÊmy 
zagini´cie dziecka w najbli˝szej jednostce Policji - poli-
cjant ma obowiàzek przyjàç zg∏oszenie od razu. Nie ma 
przepisu mówiàcego, ˝e od chwili zagini´cia do przyj´cia 
zg∏oszenia musi up∏ynàç jakiÊ czas (np. 48 godzin). Idàc 
na policj´ zabierzmy ze sobà jak najbardziej aktualne 
zdj´cie dziecka. Sprawdêmy, czy w jego pokoju jest coÊ, 
co mog∏oby wskazywaç na ewentualne motywy uciecz-
ki lub coÊ, co mog∏oby wskazaç miejsce gdzie mo˝e ono 
przebywaç. W tym celu mo˝emy np. sprawdziç ostatnio 
odwiedzane przez dziecko strony internetowe czy poczt´ 
elektronicznà. Ustalmy te˝ miejsca, w których dziecko 
najcz´Êciej sp´dza wolny czas. Pami´tajmy o poinformo-
waniu najbli˝szej jednostki policji o powrocie dziecka do 
domu. Od tego, w jaki sposób przyjmiemy uciekiniera, 
zale˝y czy nie b´dzie chcia∏ uciec ponownie.

Aby wakacje były bezpieczne

Co zrobiç ?
Co zrobiç gdy pies zaatakuje?
- pod ˝adnym pozorem nie wolno uciekaç 
- nie patrzmy psu w oczy, nie okazujmy strachu
- nie odwracamy si´ od psa - jeÊli jest du˝y mo˝e 

skoczyç i przewróciç swojà ofiar´
- próbujemy stanàç do psa bokiem, na lekko rozsta-

wionych nogach – taka pozycja pozwali utrzymaç 
równowag´.

- w razie potrzeby staramy si´ przyjàç pozycj´ ˝ó∏wia 
- splatamy d∏onie do wewnàtrz, chowamy kciuki do 
Êrodka, r´ce zak∏adamy na kark i os∏aniamy nimi 
tak˝e uszy, nast´pnie kucamy i przyciàgamy g∏ow´ 
jak najbli˝ej kolan. 
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Wakacje w domu:
- nauczmy dziecko, aby pod ˝adnym pozorem nie 

wpuszcza∏o do domu nieznanych, obcych mu osób
- przypominajmy dzieciom, aby w rozmowach telefo-

nicznych bàdê osobistych kontaktach z nieznajomy-
mi, nie podawa∏y szczegó∏ów dotyczàcych majàtku 
i nieobecnoÊci doros∏ych w domu

- uczulmy dziecko, aby nie wsiada∏o do windy, gdy 
pasa˝erem jest osoba mu nieznana

- nauczmy, aby zawsze informowa∏o nas gdzie i z kim 
wychodzi oraz o której wróci

- przypomnijmy mu, aby ostro˝nie podchodzi∏o do 
nowych znajomoÊci - nie ka˝dy mo˝e mieç dobre 
intencje

- przypominajmy dzieciom, aby pod ˝adnym pozo-
rem nie wsiada∏y do samochodów osób, których nie 
znajà.

 To nie jedyne niebezpieczeƒstwa, które mogà czekaç 
naszych najm∏odszych cz∏onków rodziny podczas 
wakacji. Coraz cz´Êciej do szpitali trafiajà dzieci, któ-
re doÊwiadczy∏y ró˝nego rodzaju ataków ze strony 
zwierzàt, w szczególnoÊci psów. Dlatego te˝ przestrze˝my 
swoje dziecko przed kontaktami z dzikimi zwierz´tami 
czy bezpaƒskimi psami.  Nauczmy je, ˝e nie wolno 
podchodziç do zwierz´cia, które przed nim nie ucieka, 
i ˝e pod ˝adnym pozorem nie wolno takiego zwierzaka 
g∏askaç lub dra˝niç. 

 Tak˝e woda mo˝e stanowiç powa˝ne zagro˝enie dla na-
szych milusiƒskich. Niestety, wi´kszoÊç utoni´ç, których ofia-
rami sà dzieci, jest rezultatem braku wyobraêni doros∏ych. 
Dlatego te˝ podczas pobytu nad wodà pami´tajmy, ˝e 
najbezpieczniejsza kàpiel to ta w miejscach odpowiednio 

zorganizowanych i oznakowanych, b´dàcych pod nadzo-
rem ratowników. Nie zapominajmy te˝ o tym, ˝e to na nas 
– doros∏ych – cià˝y obowiàzek zapewnienia opieki nad 
dzieçmi. JeÊli dzieci sà w wodzie miejmy nad nimi ciàg∏y 
nadzór, równie˝ wówczas, gdy umiejà ju˝ p∏ywaç - zwyk∏e 
zach∏yÊni´cie wodà mo˝e skoƒczyç si´ utoni´ciem!

 Pami´tajmy, ˝e zawsze i wsz´dzie trzeba zachowaç 
ostro˝noÊç i zdrowy rozsàdek!!! To zapewni nam 
bezpieczeƒstwo.
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 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 Paw∏owic w gminie Micha∏ów 
w powiecie piƒczowskim.

 To jednostka z tradycjami. Ochotnicza Stra˝ Po˝arna 
w Paw∏owicach zosta∏a za∏o˝ona przez mieszkaƒców 
Paw∏owic w okresie mi´dzywojennym. Zarejestrowano 
jà 25 listopada 1925 r. Pierwszym prezesem jednostki by∏ 
Tomasz Bartocha, a naczelnikiem – Józef Laskowski.

 W latach 1930-1931 wspólnym wysi∏kiem stra˝aków 
i spo∏ecznoÊci wsi Paw∏owice na placu zakupionym ze 
sk∏adek mieszkaƒców wybudowano remiz´. Wówczas 
posiada∏a tylko jedno pomieszczenie. Nie tylko stra˝akom 
ale tak˝e miejscowej ludnoÊci s∏u˝y∏a a˝ do 1965 roku. Z 
wa˝nych dla jednostki wydarzeƒ warto wymieniç zakup 
sikawki r´cznej, w´˝y ssawnych i t∏oczonych, drabiny, bo-
saków i t∏umic w 1927 r. Co ciekawe, sikawk´ po rekon-
strukcji mo˝emy oglàdaç w izbie pami´ci. Pami´tnà datà 
by∏ 1947 r., kiedy paw∏owiccy stra˝acy otrzymali sztandar. 
PoÊwi´ci∏ go ks. Wojciech Zawadzki Wojciech, proboszcz 
parafii Micha∏ów. Sztandar s∏u˝y jednostce do dnia dzi-
siejszego i zajmuje eksponowane miejsce w izbie pami´ci 
urzàdzonej w remizie. W 1965 r. zakoƒczy∏a si´ budowa 
nowej remizy „Domu Stra˝aka”, który paw∏owickim dru-
hom i miejscowej spo∏ecznoÊci s∏u˝y do dnia dzisiejsze-
go. Budynek zosta∏ wybudowany dzi´ki wsparciu PZU, 
Komendy Powiatowej Stra˝y Po˝arniczej w Piƒczowie, 
przy budowie aktywnie pomagali tak˝e cz∏onkowie 
OSP i mieszkaƒcy Paw∏owic. DziÊ w remizie, mieÊci 
si´ tak˝e Êwietlica. Powsta∏a dzi´ki Êrodkom z Urz´du 

Marsza∏kowskiego Województwa Âwi´tokrzyskiego. - Ko-
rzysta z niej m∏odzie˝, odbywajà si´ tam tak˝e spotkania 
i imprezy okolicznoÊciowe, takie jak Miko∏ajki czy Sylwe-
ster. Na zagospodarowanie czeka tak˝e strych – informujà 
naczelnik W∏odzimierz Bartocha i gospodarz remizy Ja-
centy Kordyl. Od 1962 r. OSP Paw∏owice jest jednostkà 
typu „S” wyposa˝onà w specjalistyczny sprz´t do prowa-
dzenia dzia∏aƒ ratowniczo – gaÊniczych. Na przestrzeni lat 
paw∏owiccy druhowie posiadali m.in. samochody marki 
Chevrolet, Dodge, Star, Jelcz, a od 2005 r. samochód Star-
-Man. Stra˝acy biorà udzia∏ prawie we wszystkich akcjach 
ratowniczo-gaÊniczych na terenie gminy i wi´kszoÊci 
na terenie powiatu. Gaszà po˝ary, niosà pomoc podczas 
powodzi. Paw∏owiccy druhowie aktywnie uczestniczà 
w zawodach sportowo-po˝arniczych. Wielokrotnie zdo-
bywali laury w po˝arniczych rywalizacjach szczebla 
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. To efekt pra-
cy z m∏odzie˝à oraz szkoleƒ teoretycznych i praktycz-
nych. Przy OSP Paw∏owice dzia∏ajà tak˝e ˝eƒska i m´ska 
dru˝yna po˝arnicza, której dowódcà jest Ewelina Kordyl 
oraz m´skie i ˝eƒskie dru˝yny m∏odzie˝owe. Dowódcà 
m´skiej jest Grzegorz Hanas, a ˝eƒskiej Justyna Wlecia∏. 
Od 2001 r. jednostka dzia∏a w Krajowym Systemie Ratow-
niczo-GaÊniczym.

oprac. M.N.

Strażacy z Pawłowic



21LUDZIE REGIONU

Drogie Dzieci! 
 Z okazji Dnia Dziecka og∏aszamy konkurs na 
najciekawszà rymowank´ dotyczàcà Waszych „ma∏ych Oj-
czyzn”. Pragniemy, aby wierszyki  opisywa∏y miejscowoÊci 
w których mieszkacie, chodzicie do szko∏y i sp´dzacie swój 
beztroski czas. D∏ugoÊç wierszy i ich forma stylistyczna 
nie ma znaczenia; liczy si´ jedynie inwencja, dowcip i po-
etyckie zaci´cie. Mamy nadziej´ na Wasz liczny udzia∏ w 
konkursowych zmaganiach – na autorów najciekawszych 
wierszyków czekajà atrakcyjne nagrody. 

Konkurs
 Dzi´kujemy Paƒstwu za udzia∏ w naszym konkur-
sie .WÊród poprawnych odpowiedzi wylosowaliÊmy 
zwyci´zc´, którym okaza∏a si´ pani Justyna Kuca 
z Koƒskich. Nagrod´ wyÊlemy pocztà. Serdecznie gratu-
lujemy Pani doskona∏ej znajomoÊci naszego pi´knego re-
gionu!

 A oto poprawna odpowiedê: zdj´cie zamieszczone 
w numerze 39 „Naszego Regionu” przedstawia∏o Mu-
zeum Zag∏´bia Staropolskiego w Sielpi, gm. Koƒskie (fi-
lia Muzeum Techniki w Warszawie).

 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 18 czerwca 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 nagrody! 
 ˚yczymy powodzenia!

R.S.

 Rymowanki nale˝y przysy∏aç listownie do 14 czerw-
ca br. na adres:  Biuro Komunikacji Spo∏ecznej, Urzàd 
Marsza∏kowski Województwa Âwi´tokrzyskiego, Al. IX 
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem „Konkurs na 
rymowank´”



22 POZOSTANÑ W NASZEJ PAMI¢CI

Przychodzi radny do radnego, czyli…

Wenta na prezydenta! 
(errata)
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Regionalne specjały (27):
Susz owocowy dębniacki
 W naszym kàciku kulinarnym przedstawiamy kolejny 
Êwi´tokrzyski produkt, który ubiega si´ o wpisanie na 
List´ Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Tym razem jest to mieszany susz owo-
cowy, wytwarzany od dziesi´cioleci we wsi D´bniak 
w gminie Nowa S∏upia. Wiadomo nie od dziÊ, ̋ e suszone 
jab∏ka, gruszki i Êliwki ze wzgl´du na zawartoÊç b∏onnika 
doskonale sycà, a do tego wià˝à nadmiar t∏uszczu i tok-
syn w uk∏adzie pokarmowym. Zawarte w owocach kwa-
sy owocowe sprzyjajà rozwojowi po˝ytecznych bakterii 
jelitowych.

 Suszenie owoców jest najstarszà metodà konserwowa-
nia tej ˝ywnoÊci. Dawne przepisy zwraca∏y uwag´ na to, 
aby owoce suszyç bardzo powoli. Suszeniem owoców od 
dawnych lat zajmowa∏a si´ ludnoÊç zamieszka∏a we wsi 
D´bniak w gminie Nowa S∏upia. Brak jest êróde∏ historycz-
nych o tej wsi. Wiadomo, ˝e dawniej rós∏ tam las d´bowy 
i stàd najprawdopodobniej pochodzi nazwa miejscowoÊci. 
W 1880 r. liczy∏a ona 21 domostw. W okresie jesiennym 
w zasadzie wszyscy jej mieszkaƒcy zajmowali si´ susze-
niem owoców. Dawa∏o to mo˝liwoÊç prze˝ycia ca∏ej zimy, 
zakupu odzie˝y i opa∏u. Sama wieÊ D´bniak by∏a raczej 
biedna, gospodarstwa by∏y ma∏e, nie przynoszàce du˝ego 
dochodu, dlatego w∏aÊnie owoce po wysuszeniu stanowi∏y 
g∏ówne êród∏o utrzymania prawie wszystkich rodzin. Do 
D´bniaka przyje˝d˝ali handlarze i wywozili wysuszone 
owoce ca∏ymi ci´˝arówkami. Przed wojnà g∏ównymi kon-
trahentami byli kupcy ̋ ydowscy, którzy w D´bniaku zaopa-
trywali si´ w towar i rozwozili go na ca∏à Polsk´. G∏ównymi 
odbiorcami towaru by∏o wojsko oraz szpitale. 

 Cechà wyró˝niajàcà i najbardziej charakterystycznà dla 
suszu d´bnickiego jest to, ̋ e owoce suszone by∏y i sà nadal 
na starych, tradycyjnych suszarniach ziemnych metodà 
cieplno – dymnà. Przy ka˝dym gospodarstwie sta∏a jedna 
lub kilka wybudowanych w ziemi tradycyjnych suszarni, 
nad którymi przez ca∏à jesieƒ unosi∏ si´ dym i zapach su-
szonych owoców. Zabudowania gospodarcze D´bniaka 
od dziesi´cioleci otoczone by∏y i sà nadal du˝ymi sadami 
z licznymi drzewami owocowymi. Sà wÊród nich grusze, 
jab∏onie i Êliwy. To stàd mieszkaƒcy wsi pozyskiwali owo-
ce do suszenia.
 Przy pracach zwiàzanych z suszeniem owoców 
zaanga˝owane by∏y ca∏e rodziny. Dzieci zbiera∏y opadajàce 
owoce w sadach, kroi∏y jab∏ka na plasterki. DoroÊli sypa-
li owoce na skrzynki suszarni, pilnowali ognia, by nie 
wygas∏ lub nie pali∏ si´ zbyt mocno. Przerzucali i wybierali 
wysuszone owoce. CzynnoÊci te trwa∏y od koƒca sierpnia 
a˝ do póênej jesieni. Wszyscy mieszkaƒcy wsi o tej porze 
roku zajmowali si´ tylko suszeniem. Inne prace musia∏y 
poczekaç.
 Susz owocowy jest podstawà wielu potraw. Najbardziej 
tradycyjnà z nich jest kompot wigilijny zwany „wodà 
gruszkowà” gotowany zawsze w okresie Âwiàt Bo˝ego 
Narodzenia nie tylko na terenach b´dàcych „zag∏´biem„ 
suszu. Znany jest tak˝e „garus” jako po˝ywna zupa lub 
sos stanowiàca podstaw´ po˝ywienia mieszkaƒców wsi.
Susz owocowy d´bniacki bra∏ udzia∏ w konkursie Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo - w 2008 roku otrzyma∏ III nagrod´ 
w kategorii produktów i przetworów roÊlinnych.

R.S.
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Stopnica: pod zwierzchnictwem 
Konstantynopola
 Od 1362r. Stopnica staje si´ miastem na 
prawie niemieckim, jednak pierwsze zapiski 
o przysz∏ym herbie Stopnicy - Jasieƒczyku 
mo˝na znaleêç w 1081r. Herbem Stopni-
cy jest: w polu b∏´kitnym tarczy gotyckiej 
klucz z∏oty w s∏up. Najprawdopodobniej 
herb Stopnica przej´∏a od Mijakowskich 
z województwa p∏ockiego, których przedstawiciel Stanis∏aw 
Mijakowski pos∏ugujàcy si´ herbem, którym by∏ „klucz ˝ó∏ty 
w polu b∏´kitnem” móg∏ mieszkaç w dworze staroÊciƒskim 
w Stopnicy, podpisujàc pisma i listy swoim herbem, który 
póêniej zacz´to uto˝samiaç z samà Stopnicà. Historia Stopni-
cy jest bardzo barwna i si´ga daleko w przesz∏oÊç. Poczàtku 
osadnictwa w okolicy Stopnicy si´gajà pierwszych S∏owian. 
Badania archeologiczne przeprowadzone pod koniec XIX w. 
wykazujà, ˝e na terenie gminy istnia∏y wczesnos∏owiaƒskie 
osady m.in. w Fal´cinie Starym i Szczeglinie.
 Ciekawostk´ historycznà stanowi Szklanów, gdzie do 
dziÊ znajduje si´ tam Êlad po istniejàcym ju˝ w X w. koÊciele. 
Ten obiekt sakralny zosta∏ rozebrany w latach 1746 - 1758, 
a pozosta∏oÊcià po nim to figura sakralna z 1677r. Patronkà
koÊcio∏a by∏a Zofia, najprawdopodobniej by∏ to koÊció∏ grec-
ko-wschodni, gdy˝ Êw. Zofia rzadko by∏a patronkà koÊcio∏ów
obrzàdku ∏aciƒskiego. Obiekt ten istnia∏ w czasach, gdy Pol-
ska nie by∏a jeszcze ochrzczona. Na to, ˝e koÊció∏ by∏ pod 
zwierzchnictwem Konstantynopola Êwiadczà listy biskupów 
niemieckich pisanych do Jana IX z 900r., a tak˝e wzmianka Gal-
la o istnieniu wiernych obu obrzàdków. Wiadomo, ˝e Stopni-
ca by∏a ju˝ osadà, a istniejà przypuszczenia, ˝e znajdowa∏ si´ 
tam doÊç pr´˝ny gród pras∏owiaƒski. Âwiadczyç o tym mo˝e 
chocia˝by to, ̋ e parafia stopnicka liczy ponad 900 lat. Stopnica
rozwija∏a si´ dynamicznie w latach poczàtku chrzeÊcijaƒstwa, 
czego dowodem mo˝e byç upadek grodziska w okolicy 
Szczawory˝a na korzyÊç osady nad Stopniczankà.
 Pierwsza zachowana wzmianka o Stopnicy pojawia si´ 
w „Rocznikach” Jana D∏ugosza pod datà 1103r. W tym to 
w∏aÊnie roku kanonik i proboszcz Baldwin zosta∏ powo∏any 
na biskupstwo krakowskie. Âwiadczy to o tym, ˝e Stopnica 
w tym czasie by∏a grodem, który utrzymywa∏ bliski kontakt 
z Krakowem i w∏adzami Polski. Stopnica by∏a osadà o cha-
rakterze rzemieÊlniczo-rolniczym. W poczàtkowym okresie 
osada rzemieÊlnicza obliczana by∏a zwykle na zaspokojenie 
potrzeb rycerstwa i kleru a dopiero póêniej, w miar´ wzrostu 
si∏y nabywczej, równie˝ ludnoÊci wiejskiej. Wymiana towarów 
odbywa∏a si´ na targach, gdzie ludnoÊç ch∏opska zaopatrywa∏a 
si´ w wyroby rzemieÊlnicze w zamian za produkty rolne. 
Osady targowe istnia∏y przy grodach (Stopnica) i przy klasz-
torach (Busko), pozostawa∏y one pod szczególnà opiekà 

w∏adcy i otrzymywa∏y prawo targowe, które by∏o zalà˝kiem 
odr´bnoÊci sàdowo-administracyjnej, tak wi´c osady tego ro-
dzaju mo˝na ju˝ nazwaç miastami na prawie polskim.

Strawczyn: ziemia ˚eromskiego 
i Sienkiewicza
 Herb gminy Strawczyn przedstawia na 
prawej po∏owie tarczy bia∏e pióro na tle czar-
no-czerwonego pasiaka Êwi´tokrzyskiego. 
Pióro symbolizuje dwóch zwiàzanych 
z ziemià strawczyƒskà wielkich polskich lite-
ratów – urodzonego w Strawczynie Stefana 
˚eromskiego oraz tworzàcego w pobliskim 
Obl´gorku Henryka Sienkiewicza. Na lewej stronie tarczy 
herbowej widzimy po∏ow´ drzewa jod∏y barwy zielonej. Sym-
bolizuje ona opisywanà przez ˚eromskiego Puszcz´ Jod∏owà.
 Z osad terenu dzisiejszej gminy Strawczyn 
najstarszà XII-XIII wiecznà metrykà legitymujà si´ 
Che∏mce oraz Korczyn, zaÊ XV-wiecznà Strawczyn. 
Ponoç ju˝ w roku 1144 funkcjonowa∏ w Che∏mcach muro-
wany koÊció∏, który wymienia Jan D∏ugosz w swoim dzie-
le. W latach panowania Kazimierza Wielkiego ok. 1340r. 
w Che∏mcach funkcjonowa∏a ju˝ Êwiàtynia parafialna.
Obejmowa∏a swym zasi´giem dzia∏ania prawie 100 km2 
i liczy∏a co najmniej 240 parafian. Tylko wieÊ Korczyn nale˝a∏a
do króla, pozosta∏e osady wchodzi∏y w sk∏ad dóbr dzie-
dzicznych z rodów szlacheckich. W XVI wieku w∏aÊcicielami 
Che∏miec i Górnego Strawczyna byli Secygniowscy. 
KoÊció∏ strawczyƒski zaczà∏ stawiaç w 1629r. Krzysztof 
Gawroƒski („zas∏u˝ony bojownik z Moskwà, Szwedami 
i Tatarami”). KoÊció∏ zosta∏ konsekrowany dopiero w 1685r. 
Potop szwedzki, najwi´ksza nawa∏a jaka spad∏a na kraj w latach 
1655-1660 przetoczy∏a si´ równie˝ przez ziemi´ strawczyƒskà. 
Szwedzi zaj´li te tereny we wrzeÊniu 1655 idàc w poÊcigu za 
królem Janem Kazimierzem i Stefanem Czarnieckim po bitwie 
stoczonej w okolicach ˚arnowa nad Pilicà. 5 lutego 1656 roku 
szwedzki korpus Wittemberga wyruszy∏ z Kielc. Na odcinku 
od przeprawy przez Bobrz´ a˝ do Mniowa Szwedzi zostali 
zaatakowani przez choràgwie Stanis∏awa Witorskiego. Pod 
Skokami w pieƒ wyci´to 150 dragonów szwedzkich.
 Po kl´sce Powstania KoÊciuszkowskiego w 1794 r. 
w Che∏mcach i okolicy ukrywali si´ oficerowie wraz z Hu-
gonem Ko∏∏àtajem. Powstanie listopadowe odbi∏o si´ tutaj 
echem represji. W 1831r. w∏adze rosyjskie skonfiskowa∏y
che∏miecki folwark za czynny udzia∏ w walkach hr. Henry-
ka Tar∏y. G∏oÊne wydarzenia mia∏y tu miejsce w okresie Po-
wstania Styczniowego. Teren strawczyƒski znajdowa∏ si´ na 
trasach przemarszu kilku oddzia∏ów partyzanckich. 26-28 
II 1863r. przechodzi∏a przez Obl´gór grupa 20 powstaƒców. 
W kwietniu maszerowa∏ t´dy oddzia∏a Zawadzkiego, przez 
11 dni obozowa∏ w pobli˝u Rudy Strawczyƒskiej i werbowa∏ 
tutejszych ch∏opów. Najs∏ynniejszym jednak oddzia∏em by∏a 
partia Dionizego Czachowskiego. Najwi´kszà pomoc cza-
chowczykom udziela∏ wówczas Henryk Tar∏o. Sprowadzi∏o 
to na Che∏mce represje Rosjan, którzy spalili dwór i wieÊ. 
Echa I wojny Êwiatowej dotar∏y na ziemie strawczyƒskà ju˝ 
w sierpniu 1914r. Zawitali tu bowiem Strzelcy Pi∏sudskiego 
roz∏o˝eni obozem w Rykoszynie. Stàd oddzia∏ konny Bieliny 
dokonywa∏ wypadów patrolowych w okolice Piekoszowa 
i Promnika. Wojska rosyjskie z kolei umocni∏y si´ linià oko-
pów na Górze Perzowej i okolicznych wzgórzach. Na po-
zycje te atakowa∏y wojska austriackie od strony ¸opuszna. 
W nast´pnych latach by∏o tu spokojnie i strawczyƒskie wsie 
bez wi´kszych strat doczeka∏y niepodleg∏oÊci.

oprac. R.S.


