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2 AKTUALNOÂCI

 2 miliony z∏otych dla pi´ciu, najbardziej poszkodo-
wanych w wyniku powodzi gmin naszego województwa 
przeka˝e Samorzàd Województwa Âwi´tokrzyskiego. 
Tak zdecydowali podczas ostatniej sesji Sejmiku radni 
wojewódzcy. Pomocà obj´ci zostanà powodzianie z San-
domierza – tu trafi najwi´cej bo 1 mln z∏otych, Po∏aƒca,
¸ubnic i Osieku – po 300 tys. z∏ oraz gminy Nowy Kor-
czyn, gdzie przekazana zostanie pomoc o równowartoÊci 
100 tysi´cy z∏otych.

– W zwiàzku z powodzià, która nawiedzi∏a wojewódz-
two Êwi´tokrzyskie wiele miejscowoÊci  zosta∏o zalanych 
i zniszczonych. Tysiàce osób zosta∏o ewakuowanych w tym 
najwi´cej w miejscowoÊciach: Sandomierz, Po∏aniec, 
¸ubnice, Osiek i Nowy Korczyn. Zalane zosta∏y budynki 
zarówno mieszkalne jak i instytucji publicznych, uprawy 
oraz infrastruktura techniczna. Rozmiary szkód sà trud-

 W zwiàzku z tragicznà sytuacjà wywo∏anà kl´skà po-
wodzi, która dotkn´∏a wielu mieszkaƒców wojewódz-
twa Êwi´tokrzyskiego, Zarzàd Województwa zdecydowa∏ 
o odwo∏aniu zaplanowanego na wrzesieƒ Wojewódzkiego 
Âwi´ta Plonów. Pieniàdze, które w bud˝ecie wojewódz-
twa zosta∏y zarezerwowane na organizacj´ regionalnych 
do˝ynek, b´dà przeznaczone na op∏acenie transportu zbo˝a 
dla powodzian z naszego województwa. – Chcemy w ten 
sposób wspomóc Êwi´tokrzyskich rolników, którzy ucier-
pieli w tej powodzi – podkreÊla marsza∏ek Adam Jarubas. 

 Jako miejsce tegorocznych wojewódzkich do˝ynek plano-
wany by∏ Sandomierz – miasto, przez którego prawobrze˝nà 
cz´Êç dwukrotnie przesz∏a fala powodziowa. Tragiczna 
powódê dotkn´∏a te˝ mieszkaƒców gmin Po∏aniec, ¸ubnice, 
Dwikozy, Tar∏ów, Nowy Korczyn czy Osiek.
 - Czas w którym tak wielu mieszkaƒców naszego regio-
nu straci∏o dorobek ca∏ego ˝ycia, nie s∏u˝y Êwi´towaniu. 

ne do oszacowania. Faktem jest, ˝e odbudowa zniszczeƒ, 
remonty i naprawy wymagajà du˝ych nak∏adów finanso-
wych – mówi∏ podczas sesji Marek Gos, cz∏onek Zarzàdu 
Województwa. I jak przekonywa∏ – celem wsparcia gmin 
w pokonywaniu skutków powodzi proponuje si´ udziele-
nie pomocy finansowej w ∏àcznej wysokoÊci 2 mln z∏ w for-
mie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztów zwiàzanych usuwaniem skutków powodzi. 
 Radni przeg∏osowali tak˝e uchwa∏´, na mocy któ-
rej 1 milion 30 tys. z∏otych trafi dla Êwi´tokrzyskich
gmin na realizacj´ zadaƒ w zakresie porzàdku pu-
blicznego i bezpieczeƒstwa obywateli oraz ochrony 
przeciwpo˝arowej. Pieniàdze przeznaczone zostanà na 
zakup samochodów po˝arniczych i zestawów hydraulicz-
nych do ratownictwa drogowego oraz karosacj´ samocho-
dów po˝arniczych.

Przemys∏aw ChruÊciel

Będzie pomoc Sejmiku dla powodzian

Zamiast dożynek
– transport zboża dla powodzian

Nie by∏yby to radosne do˝ynki – mówi marsza∏ek. – Teraz 
trzeba organizowaç pomoc i na to potrzebne sà pieniàdze. 
Zw∏aszcza, ˝e ta pomoc b´dzie potrzebna jeszcze bardzo 
d∏ugo. Tak d∏ugo, jak trwa∏o b´dzie usuwanie skutków tej 
katastrofalnej powodzi. Dlatego zdecydowaliÊmy, ˝e 50 
tysi´cy z∏otych przeznaczamy na sfinansowanie transpor-
tu zbo˝a dla rolników - powodzian, dla których ogrom-
nym problemem jest teraz wykarmienie zwierzàt gospo-
darczych.

 Przygotowane dla Êwi´tokrzyskich powodzian zbo˝e to 
dar od rolników z innych terenów kraju. Na transport cze-
ka 400 ton ziarna z województw: kujawsko-pomorskiego, 
lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, wiel-
kopolskiego oraz z warmiƒsko-mazurskiego. Pieniàdze 
z bud˝etu województwa przeznaczone na do˝ynki, 
pozwolà na sfinansowanie przewozu tego zbo˝a.

Iwona Sinkiewicz

Marek Gos, cz∏onek Zarzàdu Województwa
W sprawie koniecznoÊci niesienia 

pomocy powodzianom radni byli jednomyÊlni
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 Województwo Êwi´tokrzyskie nawiedzi∏a tra-
giczna w  skutkach powódê. Ucierpia∏o w niej wie-
lu mieszkaƒców. Tysiàce poszkodowanych przez 
wielkà wod´ potrzebuje wsparcia. Z pomocà dla po-
wodzian pospieszy∏ tak˝e Urzàd Marsza∏kowski. 
ZorganizowaliÊmy licytacj´, zbiórk´ najpotrzeb-
niejszych powodzianom rzeczy, pomagaliÊmy tak˝e 
umacniaç zagro˝one wa∏y wiÊlane. 

Razem 
dla powodzian

Wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka wyjecha∏ 
do Sandomierza z pomocà ˝ywnoÊciowà dla powodzian

Urzàd Marsza∏kowski wspólnie z UJK oraz Caritas 
zorganizowa∏ zbiórk´ najpotrzebniejszych rzeczy

OrganizowaliÊmy tak˝e licytacje, z których dochód zosta∏ przekazany na wypoczynek letni dzieci z zalanych terenów

Pracownicy Urz´du Marsza∏kowskiego umacniali 
wa∏y wiÊlane w miejscowoÊci ¸´g

Urz´dnicy przeprowadzili zbiórk´ pieni´dzy.
Przeznaczyli je na artyku∏y niezb´dne poszkodowanym

Marsza∏ek Adam Jarubas
w dotkni´tym powodzià Nowym Korczynie
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 Gmina Oksa po∏o˝ona jest na Wy˝ynie Przedborskiej, 
w obr´bie Niecki W∏oszczowskiej. Zajmuje powierzchni´ 
90,26 km2. W 16 so∏ectwach mieszka ponad 5 tysi´cy 
osób. Oksa jest gminà o charakterze rolniczym, 73% jej 
powierzchni pokrywajà bowiem u˝ytki rolne. Rolnictwo 
jest g∏ównym êród∏em zatrudnienia oraz utrzymania dla 
wi´kszoÊci jej mieszkaƒców. Dzi´ki aktywnoÊci w∏adz 
samorzàdowych, które z powodzeniem ubiegajà si´ po 
Êrodki unijne, w gminie powstajà przedszkola, nowocze-
sne obiekty sportowe, remontowane sà drogi, budowane 
wodociàgi. 

 Historia Oksy zwiàzana jest z osobà Miko∏aja Reja, 
uznawanego za „ojca literatury polskiej”. W 1554 r. za∏o˝y∏ 
miasto, którego nazwa pochodzi∏a od herbu Reja - Oksza. 
„A ja Mikofaj Rej, b´dàc dziedzicem Nag∏owickim, Tworowskim 
i Paw´zowskim, oznajmuj´ tym listem komukolwiek dziÊ i na 
potem b´dzie wiedzieç potrzeba, i˝em posadzi∏ miasto na grun-
cie swym tworowskim imieniem Oksza”. Fundator zapewni∏ 
ka˝demu osadnikowi dzia∏k´ budowlanà. Mieszczanie 
otrzymali po pó∏∏anku pola, prawo wyr´bu oraz do wy-
karczowania lasu pod ∏àki.
 Miasteczko rozwija∏o si´, w 1573 r. by∏o tam kilku 
rzemieÊlników, 10 domów oraz m∏yn. Syn pisarza, An-
drzej Rej wzniós∏ w Oksie ratusz oraz jatki rzeênicze. 
Rejom zawdzi´cza Oksa tak˝e swój parafialny koÊció∏. 
Zbudowa∏ go w 1570 r. Andrzej Rej, syn pisarza, jako 
zbór kalwiƒski. Âwiàtynià katolickà sta∏ si´ ponad sto lat 
póêniej. Wzniesiony zosta∏ na planie krzy˝a greckiego, 
z∏o˝ony z jednoprz´s∏owych, prostokàtnych ramion: 
nawy, kaplic bocznych i prezbiterium. Nad wejÊciem 
widnieje herb Rejów, od strony wschodniej trzy mar-
murowe epitafia, z których jedno poÊwi´cone jest An-
drzejowi Rejowi. Bezcennà pamiàtkà jest bardzo dobrze 
zachowana kamienna ambona, w kszta∏cie wielkiego 
kielicha. 
 W 1667 r. miasto by∏o podzielone pomi´dzy dwóch 
w∏aÊcicieli. By∏o tu 26 domów i 179 mieszkaƒców. Wa˝nym 
momentem w historii miasta by∏o niewàtpliwie powstanie 
styczniowe. 20 paêdziernika 1863 r. rozegra∏a si´ bitwa pod 
Okszà. Oddzia∏ami powstaƒczymi dowodzi∏ Zygmunt 
Chmieleƒski. W 1867 r. Oksa utraci∏a prawa miejskie.

Kraina karpiem s∏ynàca
 DziÊ Oksa jest gminà typowo rolniczà. Ârednia wielkoÊç 
gospodarstwa wynosi 5 ha. Dominuje uprawa zbó˝, ho-
dowla trzody chlewnej, drobiu i karpia. Na terenie gminy 
nie ma zak∏adów przemys∏owych, co sprzyja produkcji 
zdrowej ̋ ywnoÊci. Niewàtpliwym atutem sà stawy, w któ-
rych hodowane sà karpie, zajmujà one 240 ha.
 17 listopada 2009 r. na List´ Produktów Tradycyjnych 
zosta∏ wpisany „Karp z Oksy” hodowany w Gospodar-
stwie „Lasochów” prowadzonym przez Leszka Stypu∏´. 
Wa˝nà rol´ w rozwoju dzia∏ajàcych na terenie powiatu 
j´drzejowskiego i gminy Oksa gospodarstw agroturystycz-
nych spe∏niç mo˝e Lokalna Grupa Rybacka „J´drzejowska 
Ryba”, która b´dzie czyniç starania o uzyskanie dotacji 
unijnych na popraw´ infrastruktury terenów zwiàzanych 
z dzia∏alnoÊcià rybackà.

 Odwiedzajàc okolice Oksy warto obejrzeç we Wronie 
k. Zakrzowa drewniany m∏yn z 1935 r., w W´gleszynie 
koÊció∏ Êw. Andrzeja, wybudowany w 1367 r., z pi´knym 
barokowym o∏tarzem z poczàtku XVIII w. oraz obrazem 
Matki Boskiej Szkaplerznej, W Oksie znajdujà si´ funda-
menty domu, który prawdopodobnie zosta∏ wniesiony 
przez Miko∏aja Reja. Z tego okresu pozosta∏a jedynie aleja 
lipowa prowadzàca obecnie do lasu. 

Szansà unijne pieniàdze
 Od 2006 r. gminà kieruje wójt Tadeusz Soboƒ. - 
Z dzia∏alnoÊcià samorzàdowà zwiàzany jestem od 
20 lat. By∏em radnym gminy, delegatem do Sejmiku 
Samorzàdowego Województwa Kieleckiego, radnym po-
wiatu j´drzejowskiego – mówi gospodarz gminy Oksa. 
Tak jak wiele polskich miast i miasteczek, tak˝e Oksa 
szans´ swojego rozwoju upatruje w mo˝liwoÊci pozyska-
nia Êrodków zewn´trznych. W∏adzom gminy uda∏o si´ 
zdobyç dofinansowanie m.in. z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Âwi´tokrzyskiego, bud˝etu 
paƒstwa, Narodowego Programu Przebudowy Dróg, Pro-
gramu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki. 
 Wójt gminy Oksa Tadeusz Soboƒ podkreÊla, ˝e 
najwa˝niejszà dla gminy inwestycjà by∏a budowa 
wodociàgu dla miejscowoÊci Lipno, Zalesie, Zakrzów, 

Pana-Rejowe włości

Wójt Oksy Tadeusz Soboƒ

Stawy w Oksie słynàce ze wspaniałych karpii
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B∏ogoszów i cz´Êci Paw´zowa. Ca∏kowita wartoÊç in-
westycji wynios∏a 3.963.632 z∏., z czego dofinansowanie
z RPO – ponad 2 mln 270 tys. z∏. Dzi´ki unijnemu wspar-
ciu gmina zosta∏a zwodociàgowana w 75%, natomiast 
do koƒca roku przygotowana zostanie dokumentacja 
techniczna obejmujàca budow´ wodociàgu grupowego 
w miejscowoÊciach Rzeszówek, Popowice, Tyniec Kolonia, 
Tyniec WieÊ oraz cz´Êç Oksy i Paw´zowa wraz z niezb´dnà 
infrastrukturà wodociàgowà, Sà szanse na unijne dofinan-
sowanie tej inwestycji z RPO, gmina podpisa∏a bowiem na 
to zadanie pre-umow´. Na liÊcie rezerwowej RPO znajdu-
je si´ wniosek o dofinansowanie projektu na kanalizacje
Oksy i zbiorczà oczyszczalni´. 
 Warto wspomnieç tak˝e o modernizacji oÊwietlenia 
ulicznego, remontach gminnych dróg , jak choçby na tra-
sie Gawrony - W´gleszyn Ogrody (dofinansowanie z RPO)
oraz W´gleszyn – D´bina. Wraz ze Starostwem Powiato-
wym w J´drzejowie, gmina realizuje natomiast inwestycj´ 
dotyczàcà odbudowy dróg powiatowych w Kanicach, Po-
powicach i W´gleszynie.
 W 2009 r. zakoƒczy∏a si´ przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 742 na odcinku B∏ogoszów – Przygradów 
o d∏ugoÊci 2,8 km. Wyremontowany zosta∏ tak˝e odcinek 
drogi z Oksy w kierunku Ma∏ogoszcza. Inwestycja by∏a 
prowadzona od 2000 r., odbywa∏a si´ w trzech etapach. 
Zosta∏a zrealizowana m.in. dzi´ki Êrodkom pozyskanym 
z programu SAPARD, ZPORR oraz Narodowego Progra-
mu Odnowy Dróg Lokalnych. Kosztowa∏a 1.441.061,15 z∏. 
W kosztach modernizacji partycypowa∏ tak˝e samorzàd 
gminy Oksa (250.000 z∏.). 

sowaniu z Ministerstwa Sportu oddano do u˝ytku hal´ 
sportowà przy Zespole Placówek OÊwiatowych w Oksie. 
Dwa lata póêniej powsta∏o tam nowoczesne boisko spor-
towe. Gruntownej modernizacji doczeka∏ si´ tak˝e bu-
dynek Szko∏y Podstawowej w W´gleszynie. Wymienione 
zosta∏y okna, system centralnego ogrzewania. Dzi´ki do-
finansowaniu z RPO (892 808, 30 z∏) przy szkole powsta∏a
tak˝e nowoczesna sala gimnastyczna. Gmina skorzysta∏a 
tak˝e z unijnych Êrodków w ramach programu Opera-
cyjnego Kapita∏ Ludzki przeznaczonych na zmniejsza-
nie nierównoÊci w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej. - W ramach projektu „Dworskie Przed-
szkola” w gminie powsta∏y trzy punkty przedszkolne 
w miejscowoÊciach Lipno, Kanice i W´gleszyn – informu-
je wójt Tadeusz Soboƒ – na ich dzia∏alnoÊç otrzymaliÊmy 
ponad 460 tys. z∏. Opiekà przedszkolnà zosta∏o obj´tych 
46 dzieci. Oprócz zaj´ç dydaktycznych organizowane sà 
tam tak˝e wycieczki, zaj´cia artystyczne, przedszkolaki 
uczà si´ tak˝e j´zyka angielskiego oraz obs∏ugi komputera 
– dodaje gospodarz gminy. 
 Miejscem s∏u˝àcym integracji i aktywizacji lokalnych 
spo∏ecznoÊci sà wiejskie Êwietlice, które w ostatnich la-
tach powsta∏y w ramach programu Integracji Spo∏ecznej. 
W miejscowoÊci B∏ogoszów, w budynku po szkole pod-
stawowej uruchomiona zosta∏a Âwietlica Stra˝acka. 
Korzystajà z niej mieszkaƒcy wsi B∏ogoszów i Paw´zów. 
Pod egidà OSP Êwietlica dzia∏a tak˝e w Zakrzowie. Orga-
nizowane sà wycieczki, ogniska, dzieci mogà tam cieka-
wie sp´dzaç wolny czas. 
 Dzi´ki Êrodkom z Urz´du Marsza∏kowskiego 
(„Âwi´tokrzyski Program Odnowy Wsi”) remontowane 
sà remizy Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych w Rembie-
chowie, Tyƒcu i Kanicach. Na terenie gminy funkcjonuje 
10 jednostek Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej. Dzi´ki wspar-
ciu Zarzàdu Wojewódzkiego OSP RP, WFOÂiGW oraz 
Êrodkom w∏asnym gminy, druhowie OSP W´gleszyn otrzy-
mali nowoczesny samochód po˝arniczy, który kosztowa∏ 
460 tys. z∏. Stra˝acy – ochotnicy z Oksy i W´gleszowa 
uczestniczyli tak˝e w akcji pomocy powodzianom w No-
wym Korczynie i Sandomierzu. 
 Jakie plany na przysz∏oÊç? – Przede wszystkim 
dokoƒczenie wodociàgowania gminy, budowa przy-
domowych oczyszczalni oraz kanalizacja miejscowoÊci 
Oksa i Popowice. Do koƒca kadencji chcemy tak˝e 
zmodernizowaç wszystkie drogi powiatowe na terenie 
gminy, opracowaç dokumentacj´ wraz z budowà kanali-
zacji sanitarnej i oczyszczalni Êcieków – zapowiada gospo-
darz gminy Oksa. - Wszystko po to, by mieszkaƒcom ˝y∏o 
si´ w naszej gminie lepiej – podkreÊla Tadeusz Soboƒ.

Małgorzata Niewczas-Sochacka

Nowa droga Błogoszów-Przygradów

 Dzi´ki Êrodkom w ramach PROW „Odnowa i rozwój 
wsi” przebudowany zosta∏ Plac Miko∏aja Reja w Oksie. 
W parku powsta∏y Êcie˝ki z kostki brukowej, odnowio-
na zosta∏a nawierzchnia oraz chodniki wokó∏ parku. Na 
realizacj´ tej inwestycji gmina pozyska∏a dofinansowanie
w wysokoÊci ponad 480 tys. z∏.– Przy realizacji inwesty-
cji drogowych bardzo dobrze uk∏ada∏a si´ wspó∏praca 
gminy z Zarzàdem Województwa Âwi´tokrzyskiego, ze 
starostwem powiatu j´drzejowskiego, Âwi´tokrzyskim 
Zarzàdem Dróg Wojewódzkich. Efekty sà widoczne. Tylko 
w 2009 r. na terenie gminy zosta∏o oddanych do u˝ytku 14 
km dróg – podkreÊla wójt Tadeusz Soboƒ.

Nowe Êwietlice i przedszkola
W∏adze Oksy du˝à wag´ przywiàzujà do rozwoju edukacji 
na terenie gminy. Modernizujà infrastruktur´ oÊwiatowà, 
budujà nowoczesne obiekty sportowe, dbajà o rozwój 
najm∏odszych mieszkaƒców. W 2007 r. dzi´ki dofinan-

Boisko Wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Oksie
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 Âwi´tokrzyskie nale˝y do grupy regionów, które 
najlepiej w kraju wykorzystujà PO KL. Z efektów unij-
nego wsparcia ka˝dego dnia korzystajà mieszkaƒcy 
województwa - dzieci z gmin wiejskich ucz´szczajà do 
przedszkoli, uczniowie mogà rozwijaç swoje uzdolnie-
nia podczas zaj´ç pozalekcyjnych, a doroÊli podnosiç 
kwalifikacje. Dzi´ki dotacjom na rozpocz´cie w∏asnej
dzia∏alnoÊci gospodarczej powsta∏y nowe firmy, w któ-
rych prac´ znalaz∏o 3 tys. osób. - Program Kapita∏ Ludz-
ki to inwestowanie w cz∏owieka od najm∏odszych lat 
a˝ po kres jego aktywnoÊci zawodowej. Do tej pory 
wykorzystaliÊmy ponad 590 mln z∏. Na pewno nie by∏y 
to pieniàdze zmarnowane - podkreÊla∏ wicemarsza∏ek 
województwa Zdzis∏aw Wrza∏ka w czasie konferencji 
prasowej, podczas której omówione zosta∏y efekty trzy-
letniego wdra˝ania Programu Operacyjnego Kapita∏ 
Ludzki w województwie Êwi´tokrzyskim.

 - Cieszy fakt, ˝e nasz region znajduje si´ w czo∏ówce 
województw pod wzgl´dem wdra˝ania PO KL. Zajmu-
jemy drugie miejsce w kraju, wyprzedza nas jedynie 
Podkarpackie - mówi∏ wicemarsza∏ek Wrza∏ka - Program 
b´dziemy realizowaç do 2013 r. Do rozdysponowania 
pozosta∏a jeszcze ponad po∏owa z 317, 5 mln euro, które 

region otrzyma∏ na dofinansowanie projektów z Kapita∏u
Ludzkiego - doda∏ Zdzis∏aw Wrza∏ka.
 Âwi´tokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Wo-
jewódzki Urzàd Pracy, jako instytucje wdra˝ajàce PO 
KL w województwie, og∏osi∏y do tej pory blisko 50 kon-
kursów na dofinansowanie projektów. W ramach tych
konkursów z∏o˝onych zosta∏o prawie 4 tys. wniosków 
o przyznanie dofinansowania. Najwi´kszym zaintereso-
waniem cieszy∏y si´ projekty dotyczàce organizacji zaj´ç 
pozalekcyjnych dla uczniów oraz podnoszenia kwali-
fikacji pracowników Êwi´tokrzyskich przedsi´biorstw. 
Dzi´ki unijnemu wsparciu 5 tys. dzieci z gmin wiejskich 
ucz´szcza do przedszkoli, 26 tys. Êwi´tokrzyskich uczniów 
skorzysta∏o z zaj´ç pozalekcyjnych, a 400 m∏odych ludzi, wy-
bitnie uzdolnionych w przedmiotach matematyczno – przy-
rodniczych, a jednoczeÊnie niezamo˝nych, otrzyma∏o stypen-
dia naukowe, o ∏àcznej wartoÊci blisko 1 mln z∏. Realizowanych 
by∏o wiele ró˝nego rodzaju szkoleƒ zawodowych, z których 
skorzysta∏o 25 tys. osób pracujàcych oraz 26 tys. osób bezro-
botnych. Dzi´ki dotacjom na rozpocz´cie w∏asnej dzia∏alnoÊci 
gospodarczej powsta∏y nowe firmy, w których prac´ znalaz∏o
do tej pory 3 tys. osób. Z rynkiem pracy powiàzane sà tak˝e 
projekty skierowane do osób zagro˝onych wykluczeniem 
spo∏ecznym, mogli oni otrzymaç wsparcie psychologiczne, 
pomoc w samodzielnym funkcjonowaniu. W takich projek-
tach uczestniczy∏o dotychczas 2,5 tys. osób. 
 Tymczasem Âwi´tokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalne-
go jeszcze w tym miesiàcu og∏osi cztery kolejne konkursy 
na dofinansowanie projektów. 24 czerwca rozpocznie si´
konkurs na projekty, które majà wspieraç rozwój spó∏dzielni 
socjalnych w naszym regionie (Poddzia∏anie 7.2.2 PO KL).  
8 i 13 lipca ruszajà nabory projektów skierowanych do 
osób, które potrzebujà szczególnego wsparcia, by powróciç 
na rynek pracy oraz uniknàç marginalizacji spo∏ecznej. 
Projekty mogà obejmowaç m.in. poradnictwo psycholo-
giczne i zawodowe, a tak˝e szkolenia dotyczàce rozwoju 
osobistego i nabywania nowych kwalifikacji (Poddzia∏anie
7.2.1 PO KL). 19 lipca rozpocznie si´ konkurs na tzw. „ma∏e 
granty”, które majà wspieraç ró˝norodne przedsi´wzi´cia 
edukacyjne i kulturalne, skierowane do  mieszkaƒców 
ma∏ych miast i wsi regionu Êwi´tokrzyskiego (Dzia∏anie 9.5).  
W ramach tych konkursów, ÂBRR rozdysponuje ∏àcznie bli-
sko 4 mln z∏. 

M.N.

Kapitał Ludzki na półmetku

Urodzinowy tort Programu Kapitał Ludzki krojà Alek-
sandra Dmitruk z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
oraz Zdzisław Wrza∏ka, wicemarsza∏ek województwa

Arkadiusz Piecyk, Krzysztof Domaga∏a, 
Zdzis∏aw Wrza∏ka, Krzysztof Szczypiór
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Najlepsze
unijne projekty 
nagrodzone
 Najciekawsze, najbardziej efektywne i najlepiej reali-
zowane projekty, finansowane z dotacji Programu Ope-
racyjnego Kapita∏ Ludzki zosta∏y uhonorowane tytu∏ami 
„Âwi´tokrzyski Superprojekt”. Podczas uroczystej gali 
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach autorom 
zwyci´skich projektów nagrody wr´czyli marsza∏ek 
Adam Jarubas i wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka. Or-
ganizatorem konkursu by∏o Âwi´tokrzyskie Biuro Roz-
woju Regionalnego, a patronat nad nim obj´∏a Minister 
Rozwoju Regionalnego El˝bieta Bieƒkowska. 

 - Naszà si∏à jest konkurencyjna gospodarka, a drogà 
do tego sà wykszta∏ceni ludzie. Dzi´kuj´ wszystkim be-
neficjentom oraz pracownikom Âwi´tokrzyskiego Biura 
Rozwoju Regionalnego i Wojewódzkiego Urz´du Pracy, 
którzy wdra˝ajà Program – to dla nich du˝e brawa, bo 
jesteÊmy wicemistrzem we wdra˝aniu PO KL na tle kra-
ju. Gratuluj´ autorom nagrodzonych projektów – mówi∏ 
podczas gali marsza∏ek Adam Jarubas. 
 Wybór projektów szczególnie wartych uhonorowania 
nie by∏ prosty, bo wszystkie projekty zg∏oszone na kon-
kurs ju˝ raz zosta∏y docenione, poprzez przyznanie im 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego. 
- W sumie na konkurs nap∏yn´∏o 130 zg∏oszeƒ, najwi´cej 
z powiatu kieleckiego, najmniej z powiatów kazimier-
skiego i j´drzejowskiego. Dominowa∏y projekty o charak-
terze edukacyjnym  oraz z zakresu integracji spo∏ecznej 
– powiedzia∏ Krzysztof Szczypiór, zast´pca dyrektora 
Âwi´tokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kiel-
cach. 
 Podczas gali przyznano a˝ 13 tytu∏ów „Âwi´tokrzyski 
Superprojekt” – w tym cztery tytu∏y dla projektów w ra-
mach ka˝dego z Priorytetów komponentu regionalnego 
PO KL oraz dziewi´ç dla projektów realizowanych w wy-
branych powiatach. W gronie laureatów znaleêli si´ m.in.: 
Powiatowy Urzàd Pracy w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim, 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” w Kielcach oraz 
NSK Bearings Polska S.A. Kielce.

Konkursy
 Dzi´kujemy Paƒstwu za udzia∏ w naszym konkur-
sie dotyczàcym obiektów zabytkowych wojewódz-
twa Êwi´tokrzyskiego. WÊród poprawnych odpowie-
dzi wylosowaliÊmy zwyci´zc´, którym okaza∏ si´ pan 
Stanis∏aw Zió∏ek z Kielc. Pocztà wyÊlemy panu atrakcyjnà 
nagrod´. Serdecznie gratulujemy doskona∏ej znajomoÊci 
naszego pi´knego regionu!
 A oto poprawna odpowiedê: zdj´cie zamieszczone 
w numerze 5(40) „Naszego Regionu” przedstawia∏o ru-
iny pa∏acu w fortalicji sobkowskiej wzniesionej w XVI 
wieku przez Stanis∏awa Sobka. Fortalicja owa zastàpiona 
zosta∏a w drugiej po∏owie XVIII wieku przez pa∏ac Sza-
niawskich. 

 Zapraszamy do udzia∏u w kolejnej edycji konkursu. 
Tym razem wystarczy odpowiedzieç na pytanie: frag-
ment jakiego obiektu historycznego w naszym regionie 
przedstawia zamieszczona fotografia? Prosimy tak˝e 
o krótkie przedstawienie historii utrwalonego na foto-
grafii obiektu.
 Odpowiedzi nale˝y nadsy∏aç do 10 sierpnia 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 odpo-
wiedzi rozlosujemy nagrody! 
 Pragniemy tak˝e og∏osiç rozwiàzanie „Krzy˝ówki nie 
tylko dla samorzàdowców” zamieszczonej w majowym 
wydaniu specjalnym naszego pisma. Has∏o brzmia∏o 
oczywiÊcie „Nasz Region”, a nagroda za prawid∏owà 
odpowiedê pow´druje do pana Bogumi∏a St´pnia 
z Mniowa. Gratulujemy i ˝yczymy powodzenia w kolej-
nych konkursach!

R.S.

W gronie laureatów konkursu znalaz∏ si´ kielecki ZDZ
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OSP
w Mierzawie 
 Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Mierzawie w powiecie 
j´drzejowskim, mo˝e si´ pochwaliç nie tylko wspania∏à 
historià i wieloma spektakularnymi akcjami w ciàgu 
80 lat dzia∏alnoÊci, ale te˝ ogromnymi osiàgni´ciami 
w pracy z m∏odzie˝à. Stra˝acy z Mierzawy dzi´ki 
rozsàdnej strategii, jakà przyj´li wobec M∏odzie˝owych 
Dru˝yn Po˝arniczych, mogà si´ dziÊ poszczyciç 
wspania∏ymi nast´pcami o wysokim stopniu wyszkole-
nia i zaanga˝owania w prac´.

Wspania∏a historia 
z m∏odzie˝à na podium
Stowarzyszenie pod nazwà Ochotnicza Stra˝ Po˝arna 
w Mierzawie powsta∏o w 1930 roku z inicjatywy pos∏a 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wincentego Mroza. 
Pierwszym nabytkiem mierzawskich druhów by∏a si-
kawka r´czna, a potem jeden ze stra˝aków, kowal Micha∏ 
Twardowski, wykona∏ wóz konny na którym zamon-
towano beczk´ na wod´ oraz t´ w∏aÊnie sikawk´. Z ta-
kim wyposa˝eniem mierzawska stra˝ ratowa∏a dobytek 
mieszkaƒców do poczàtku lat 60-tych.
 W roku 1964 OSP Mierzawa otrzyma∏a pierwszà 
motopomp´ M-400, nadal jednak do po˝aru je˝d˝ono 
konno. Zmieni∏o si´ to dopiero wtedy, gdy na wieÊ za 
sprawà Kó∏ek Rolniczych wkroczy∏a mechanizacja. Do 
wozów ze sprz´tem dopinano ciàgniki.
 W roku 1969 sprowadzi∏ si´ do Mierzawy, mianowany 
na kierownika szko∏y podstawowej, obecny pose∏ na Sejm 
RP, Miros∏aw Pawlak. Syn stra˝aka Stanis∏awa Pawlaka 
z Zielonek k/S´dziszowa, zosta∏ cz∏onkiem OSP w Mie-
rzawie i w krótkim czasie zosta∏ wybrany na prezesa tej 
jednostki. Jako kierownik szko∏y i prezes stra˝y zach´ca∏ 
m∏odzie˝ i przygotowywa∏ do udzia∏u w Ogólnopolskim 
Turnieju Wiedzy Po˝arniczej oraz w zawodach sporto-
wo – po˝arniczych. Ówczesne w∏adze, widzàc sukcesy 
m∏odzie˝y, ale tak˝e doros∏ych stra˝aków, przyzna∏y OSP 
w 1983 roku nowy samochód „˚uk” wraz z motopompà. 
OczywiÊcie sprz´t ten by∏ wykorzystywany przede 
wszystkim do ratowania dobytku ale tak˝e intensywne-
go szkolenia m∏odzie˝y; m∏odzi zapaleƒcy po osiàgni´ciu 
wieku dojrza∏ego stawali si´ pe∏noprawnymi druhami 
mierzawskiej OSP. Taka w∏aÊnie polityka Zarzàdu jed-
nostki szybko zacz´∏a przynosiç wymierne efekty. Jak 
podkreÊla dziÊ z dumà Miros∏aw Pawlak, znakomita 
wi´kszoÊç dzisiejszych stra˝aków z OSP w Mierzawie to... 
jego byli uczniowie ze szko∏y podstawowej. I w∏aÊnie lata 
osiemdziesiàte to liczne sukcesy M∏odzie˝owych Dru˝yn 
Po˝arniczych z Mierzawy pozostajàcych pod opiekà 
Miros∏awa Pawlaka i Naczelnika jednostki, Jana Budzio-
sza. W 1986  roku, po eliminacjach gminnych i rejonowych 
na zawodach wojewódzkich w Kielcach, we wszystkich 
kategoriach wiekowych, Rejon Miechów reprezentowa∏y 
4 dru˝yny z OSP Mierzawa. Dwie z nich zaj´∏y w swo-
ich kategoriach pierwsze miejsca, jedna trzecie i jedna 
piàte. Trzy lata póêniej, w 1989 roku mierzawska MDP 
nie tylko zdoby∏a wicemistrzostwo Polski, ale te˝ podczas 

zawodów mi´dzynarodowych M∏odzie˝owych Dru˝yn 
Po˝arniczych w Milawie (ówczesna Czechos∏owacja) 
m∏odzi druhowie z Mierzawy okazali si´ najlepszà 
dru˝ynà... Krajów Demokracji Ludowej.
 Zarzàd OSP pod koniec lat dziewi´çdziesiàtych podjà∏ 
starania o pozyskanie samochodu „beczki”. Aby nale˝ycie 
przygotowaç si´ na jego zagospodarowanie, w 1991 roku 
rozpocz´to budow´ gara˝u. ¸atwoÊç z jakà stra˝acy 
(pracujàc spo∏ecznie) wykonali t´ budowl´ sprawi∏a ̋ e na-
tychmiast podj´li wyzwanie rozbudowy stra˝nicy. W lip-
cu 1999 roku decyzjà Komendanta G∏ównego Paƒstwowej 
Stra˝y Po˝arnej, OSP w Mierzawie w∏àczona zosta∏a do 
Krajowego Systemu Ratowniczo – GaÊniczego. Rozbudo-
wa stra˝nicy zosta∏a zakoƒczona na poczàtku 2000 roku, 
a jej uroczyste otwarcie nastàpi∏o 27sierpnia 2000 roku 
z okazji jubileuszu 70 lecia istnienia jednostki. Równie˝ 
w tym dniu OSP Mierzawa otrzyma∏a ufundowany przez 
miejscowe spo∏eczeƒstwo sztandar oraz przekazany przez 
PSP samochód „STAR 244”. 
 Obecnie OSP w Mierzawie mo˝e pochwaliç si´ 59 dru-
hami; dzia∏a tu 12-osobowa MDP ch∏opców, jest tak˝e 
8 paƒ. Sk∏ad Zarzàdu, poza niewielkimi zmianami, od 20 
lat jest taki sam. Tworzà go:  Miros∏aw Pawlak – prezes, 
¸ukasz Molenda – naczelnik, Andrzej Mróz – wiceprezes, 
Jan Budziosz - zast´pca naczelnika, Marek Wasik - skarb-
nik, Arkadiusz Gacek – sekretarz i Romuald Baran – go-
spodarz stra˝nicy. 

Nowy sprz´t, nowa remiza
 W roku ubieg∏ym Zarzàd podjà∏ starania o pozyska-
nie Êrodków na zakup nowego samochodu ratowniczo 
– gaÊniczego. W przeddzieƒ „Miko∏ajek”, 5.12., zakupio-
ny zosta∏ ze Êrodków Narodowego Funduszu Ochrony 
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, Zarzàdu G∏ównego 

Miros∏aw Pawlak, prezes OSP w Mierzawie
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Zwiàzku OSP RP, Komendy G∏ównej PSP, Gminy 
Wodzis∏aw oraz Urz´du Marsza∏kowskiego, nowy sa-
mochód „Mercedes – Benz”. Jednostka dysponuje tak˝e 
wozem operacyjnym (VW T4).  – Jeszcze w tym roku za-
kupimy nowy sprz´t do ratownictwa drogowego – mówi 
prezes Miros∏aw Pawlak – Chodzi przede wszystkim 
o nowe szcz´ki no˝ycowe do ci´cia karoserii samochodo-
wej. Stare, które posiadamy sà zbyt s∏abe do przecinania 
nowoczesnych, wzmacnianych karoserii samochodo-
wych, ich blach i s∏upków – dodaje prezes Pawlak. JeÊli 
chodzi o wyposa˝enie, stra˝acy z Mierzawy naprawd´ nie 
majà si´ czego wstydziç; sà tu i pompy szlamowe, pompa 
p∏ywajàca, aparat pràdotwórczy, maszt oÊwietleniowy, pi-
larki spalinowe, zestaw do ratownictwa medycznego (10 
druhów jest specjalnie przeszkolonych w tym kierunku), 
jest te˝ pi´ç nowoczesnych aparatów oddechowych.
 Jak przyznajà druhowie, zakres dzia∏aƒ podejmowa-
nych przez mierzawskà jednostk´ OSP jest niezwykle sze-
roki. – Tak naprawd´ wyjazdy do po˝arów to tylko 25% 
naszych interwencji – mówi Miros∏aw Pawlak -  Jeêdzimy 
do wypadków drogowych, likwidujemy zniszczenia 
wywo∏ane wichurami, pomagamy podczas podtopieƒ.  
Równie˝ podczas tegorocznej powodzi szeÊciu naszych 
druhów przez dwie doby nios∏o pomoc powodzianom 
w Nowym Korczynie – dodaje. 
 Jak si´ okazuje OSP w Mierzawie czekajà kolejne zmiany. 
– Budynek w którym mieÊci si´ nasza OSP zostanie wkrót-
ce zburzony. Wszystko ze wzgl´du na przebieg planowanej 
drugiej nitki trasy S7 z p´tlà rozjazdowà – mówi Miros∏aw 
Pawlak – Nowa siedziba zostanie wybudowana na 70-aro-
wej dzia∏ce oddalonej o kilkaset metrów,  b´dàcej naszà 
w∏asnoÊcià, a przekazanej nam niegdyÊ przez Kó∏ko Rol-
nicze. W nowej stra˝nicy znajdzie si´ miejsce na minimum 
trzy gara˝e, b´dà te˝ pomieszczenia socjalne, a na poddaszu 
planujemy pokoje goÊcinne – cieszy si´ prezes Pawlak.

80 lat min´∏o…
 Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Mierzawie w niedziel´, 
14 czerwca mia∏a swój szczególny dzieƒ, obchodzi∏a bo-
wiem jubileusz 80-lecia istnienia.
 Wspólnie z druhami z Mierzawy Êwi´towali ich kole-
dzy z ca∏ego województwa Êwi´tokrzyskiego. We mszy 
Êwi´tej koncelebrowanej pod przewodnictwem bpa Ma-
riana Florczyka udzia∏ wzi´∏o ponad 120 pocztów sztan-
darowych jednostek OSP z powiatu j´drzejowskiego i in-

nych powiatów województwa. Podczas uroczystoÊci, którà 
patronatem honorowym obj´li Wicepremier Rzàdu RP, 
Prezes Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y 
Po˝arnych Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Pawlak, 
Marsza∏ek Województwa Âwi´tokrzyskiego Adam Jarubas 
i Wicewojewoda Âwi´tokrzyski Piotr ˚o∏àdek, jednostce 
zosta∏ uroczyÊcie przekazany wspomniany ju˝ wóz ra-
towniczo-gaÊniczy. Mercedesowi nadano  imi´… „Mirek”. 
Imi´ wybrano nieprzypadkowo; stra˝acy nazwali tak swój 
wóz bojowy na czeÊç prezesa. „Rodzicami” chrzestnymi 
„Mirka” zostali wójt Józef Syska i radna Iwona Woêniak 
oraz wiceminister Zbigniew Sosnowski i przewodniczàca 
Rady Gminy w Wodzis∏awiu, Iwona Pietras.
 80-lecie OSP by∏o te˝ doskona∏à okazjà do uhonorowa-
nia zas∏u˝onych stra˝aków z ca∏ego regionu.
 Podczas uroczystoÊci kilkudziesi´ciu z nich otrzyma∏o 
odznaczenia i nagrody, a Zbigniew Sosnowski - podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych i Admi-
nistracji, podkreÊla∏ podczas uroczystoÊci, ˝e mieszkaƒcy 
naszego regionu nie raz przekonali si´ jak wa˝na jest pra-
ca stra˝aków ochotników.
 W cz´Êci artystycznej uroczystoÊci wystàpili m.in.: 
Stra˝acka Orkiestra D´ta z Krasocina, zespo∏y Êpiewacze 
„Mierzawa” z Micha∏owa, „Pe∏czyszanie” z Pe∏czysk oraz 
„Mozgawianie” z Wodzis∏awia. Do taƒca przygrywa∏ 
zespó∏ „Juhas” z ˚ywca.

Robert Siwiec

Nowy nabytek mierzawskich druhów 
poÊwi´cił biskup Marian Florczyk

Biskup Marian Florczyk, Zbigniew Sosnowski, 
Adam Jarubas, Miros∏aw Pawlak

W uroczystoÊciach wzi´∏o udzia∏
120 pocztów sztandarowych



10 20 LAT SAMORZÑDU TERYTORIALNEGO

 - Âwi´to Samorzàdu Terytorialnego to okazja do radoÊci 
z dotychczasowych osiàgni´ç, ale jednoczeÊnie czas re-
fleksji nad tym, czego nie uda∏o nam si´ dokonaç w ciàgu
20 lat funkcjonowania samorzàdu w Polsce - powiedzia∏ 
Tadeusz Kowalczyk, przewodniczàcy Sejmiku Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego otwierajàc 27 maja w Wy˝szej 
Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipiƒskiego 
w Kielcach konferencj´ „Administracja samorzàdowa 
w rozwoju regionu”. W spotkaniu, które by∏o cz´Êcià 
obchodów 20 - lecia Samorzàdu Terytorialnego w Woje-
wództwie Âwi´tokrzyskim uczestniczy∏o prawie 200 osób. 
Zarzàd Województwa Âwi´tokrzyskiego reprezentowali 
marsza∏ek Adam Jarubas oraz cz∏onkowie Zarzàdu - Ma-
rek Gos i Lech Janiszewski. 

 Tadeusz Kowalczyk podkreÊla∏, i˝ samorzàdy wpisa∏y si´ 
na trwa∏e w pejza˝ naszego kraju. - Podzielam powszechnà 
opini´, ̋ e reforma samorzàdowa by∏a jednym z najwi´kszych 
sukcesów w budowaniu polskiej demokracji. Lokalne 
spo∏ecznoÊci uÊwiadomi∏y sobie, ˝e teraz one same, przy 
pomocy wybranego przez siebie burmistrza, wójta czy pre-
zydenta mogà decydowaç o losie swoich „ma∏ych Ojczyzn”- 
mówi∏ Tadeusz Kowalczyk, przewodniczàcy Sejmiku.  

„Zaszczyt
pociąga za sobą obowiązek”

Odznaczeni
Micha∏ Markiewicz, Burmistrz Miasta 
i Gminy Skalbmierz
Marcin Majcher, Burmistrz Miasta i Gminy O˝arów
Marian Buras, Wójt Gminy Morawica
Józef Bulira, Wójt Gminy Lipnik
W∏adys∏aw Brudek, Wójt Gminy Bogoria
Zygmunt Brzeziƒski, Wójt Gminy Imielno
Krzysztof Gajewski, Wójt Gminy WaÊniów
Witold Garnuszek, Wójt Gminy Samborzec
Stanis∏aw Herej, Wójt Gminy Radków
Bogus∏aw Nowak, Wójt Gminy Mirzec
Marek Pikulski, Wójt Gminy Czarnocin 
Józef Siwek, Wójt Gminy Krasocin
Józef Syska, Wójt Gminy Wodzis∏aw
Ryszard Zych, Wójt Gminy Stopnica
Henryk Rzepa, Prezes Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach
Franciszek Wo∏odêko, by∏y marsza∏ek 
województwa Êwi´tokrzyskiego
Edmund Kaczmarek, Przewodniczàcy Konwentu 
Starostów Województwa Âwi´tokrzyskiego
Andrzej K´pczyƒski, radny powiatu kieleckiego
Tadeusz Kowalczyk, Przewodniczàcy Sejmiku 
Województwa Âwi´tokrzyskiego
Adam Jarubas, Marsza∏ek Województwa 
Âwi´tokrzyskiego

niami, szko∏ami i otoczeniem biznesu oraz zagadnienia 
dotyczàce partnerstwa publiczno – prywatnego. 
 Podczas konferencji wr´czone zosta∏y tak˝e nagrody 
laureatom konkursu „Rola administracji samorzàdowej 
w rozwoju regionu”.

M.N.

- Pragn´ wyraziç wielkie uznanie i wdzi´cznoÊç dla 
podejmowanych  przez Was, drodzy samorzàdowcy 
dzia∏aƒ. JednoczeÊnie ˝ycz´ satysfakcji z pe∏nienia tej 
jak˝e donios∏ej spo∏ecznej roli - doda∏ przewodniczàcy 
Kowalczyk. ˚yczenia samorzàdowcom w dniu Ich Êwi´ta 
sk∏adali tak˝e marsza∏ek Adam Jarubas, Micha∏ Markie-
wicz, przewodniczàcy Zwiàzku Miast i Gmin Regionu 
Âwi´tokrzyskiego oraz Zdobys∏aw Kuleszyƒski, prorektor 
WSEiP w Kielcach. Z okazji 20.lecia Samorzàdu Terytorial-
nego okolicznoÊciowymi medalami uhonorowani zostali 
burmistrzowie i wójtowie województwa Êwi´tokrzyskiego, 
którzy swoje funkcje pe∏nili nieprzerwanie od pierw-
szej kadencji samorzàdu gmin. Wyró˝niono tak˝e 
zas∏u˝onych dla idei samorzàdnoÊci dzia∏aczy. Spotkaniu 
samorzàdowców towarzyszy∏a konferencja „Administra-
cja samorzàdowa w rozwoju regionu”, podczas której na-
ukowcy przybli˝yli m.in. tematy zwiàzane ze znaczeniem 
Internetu w promocji regionu, budowà sieci wspó∏pracy 
Êrodowiska samorzàdowego z przedsi´biorstwami, uczel-

Tadeusz Kowalczyk wr´cza nagrody zwyci´zcom konkursu
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Opinia
 Krzysztof Gajewski, 
wójt gminy WaÊniów. 
Funkcj´ t´ pe∏ni nie-
przerwanie od 1990 
roku. 
 - W 1990 roku 
zosta∏em najm∏odszym 
wójtem w Polsce, 
mia∏em wtedy 26 lat.  
Praca w samorzàdzie 
by∏a dla mnie ogrom-
nym wyzwaniem, 
praktycznie wszystko 
by∏o nowe, niezna-
ne, jak choçby ustawa 
o samorzàdzie terytorialnym, kilkakrotnie modyfiko-
wana na przestrzeni tych 20 lat.

 W 1990 r. zaczynaliÊmy praktycznie od zera.  Proble-
mów do rozwiàzania co niemiara - kiepski stan dróg, 
brak szkó∏ z prawdziwego zdarzenia, wodociàgów, 
telefonów. Bywa∏o, ˝e w okresach letnich brakowa∏o 
wody, a przecie˝ WaÊniów to gmina typowo rolni-
cza, gdzie woda jest warunkiem koniecznym do pra-
cy na roli. Dlatego dzia∏ania ówczesnego samorzàdu 
postanowiliÊmy skoncentrowaç na rozwiàzaniu 
spraw priorytetowych dla mieszkaƒców - zaopatrze-
nia w wod´ i gminnej edukacji. Pami´tam, ˝e niejed-
nokrotnie ∏za si´ w oku zakr´ci∏a, kiedy patrzy∏em, 
w jakich warunkach muszà uczyç si´ nasze dzieci. 
Có˝ one by∏y winne, ˝e te szko∏y tak wyglàda∏y.

 Zabiega∏em, gdzie si´ tylko da∏o o wsparcie dla 
gminnej oÊwiaty. W 1991 r. Sejmik Województwa Kie-
leckiego, którego tak˝e  by∏em radnym, uznajàc stan 
bazy edukacyjnej w gminie WaÊniów jako katastro-
falny, podjà∏ uchwa∏´  o pomocy naszym szko∏om. 
Zaczà∏em tak˝e w tej sprawie „wydeptywaç” Êcie˝ki 
w Ministerstwie. I uda∏o si´, w 1994 r. powsta∏a pierw-
sza szko∏a, przez pewien czas budowane by∏y  wszyst-
kie trzy placówki. 

 Z pewnoÊcià najwi´kszym sukcesem jest 100% 
zwodociàgowanie gminy, mamy stacj´ uzdatniania 
wody, uda∏o si´ tak˝e poprawiç stan infrastruktu-
ry drogowej, wybudowaliÊmy prawie 70 km dróg 
asfaltowych. Modernizujemy nast´pne. Mamy ju˝ 
oczyszczalni´ Êcieków, trwajà prace przy budowie sieci 
kanalizacyjnej. Rok szkolny zakoƒczymy w gminie nie-
zwykle uroczyÊcie. Otworzymy Centrum Sportowo-
-Edukacyjne wraz z kompleksem boisk przy Zespole 
Szkó∏ w WaÊniowie. To b´dzie wielki dzieƒ dla wszyst-
kich mieszkaƒców gminy, ukoronowanie naszych 
wieloletnich staraƒ, ale tak˝e efekt dobrej wspó∏pracy 
z radà gminy, so∏tysami, z lokalnà spo∏ecznoÊcià.

 Dzi´kuj´ mieszkaƒcom za wspólnie podj´cie tego 
trudu.

Konferencja w WSEiP zgromadzi∏a 
wielu Êwi´tokrzyskich samorzàdowców

Medale zasłu˝onym samorzàdowcom 
wr´cza∏ marsza∏ek Adam Jarubas

Wyró˝nionym gratulowa∏
przewodniczàcy Sejmiku Tadeusz Kowalczyk

Z okazji Dnia Samorzàdu Terytorialnego 
w Klasztorze na Karczówce w Kielcach Êwi´tokrzyscy 

samorzàdowcy uczestniczyli w uroczystej mszy Êwi´tej
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 Prezentacje artystyczne, degustacje potraw regionalnych, prezentacje sprz´tu policyjnego, porady lekarskie oraz 
liczne konkursy z nagrodami - takie m.in. atrakcje czeka∏y na tych wszystkich, którzy w niedziel´, 30 czerwca  wybra-
li si´ do Parku Miejskiego w Kielcach, gdzie odbywa∏ si´ Piknik Rodzinny „Samorzàdowcy Dzieciom”. Podczas im-
prezy odby∏a si´ tak˝e licytacja, z której dochód zostanie przeznaczony na organizacj´ wypoczynku letniego dla dzie-
ci z gmin województwa Êwi´tokrzyskiego, które ucierpia∏y w powodzi. Uczestnicy pikniku mieli tak˝e mo˝liwoÊç 
spotkania si´ z Gospodarzami Regionu: przewodniczàcym Sejmiku Tadeuszem Kowalczykiem i marsza∏kiem woje-
wództwa Adamem Jarubasem. 

Samorządowcy Dzieciom
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 By∏o wspólne s∏uchanie bajek, kosz cukierków i ksià˝eczki z bajkami dla wszystkich – na oddziale Hematologicz-
no-Onkologicznym Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieci´cego w Kielcach, marsza∏ek Adam Jarubas 
oraz dyrektor Szpitalika W∏odzimierz Wielgus czytali bajki ma∏ym pacjentom szpitalika. 
 Organizatorami akcji w ramach ogólnopolskiego czytania bajek dzieciom by∏a Fundacja JaÊka Meli Poza Hory-
zonty oraz jej ambasador w Kielcach – Robert Biernacki. Marsza∏ek Adam Jarubas si´gnà∏ po wiersze Jana Brzechwy 
i przeczyta∏ „Szelmostwa lisa Witalisa”, zaÊ dyrektor szpitalika  wybra∏ bajki Charlesa Perraulta. Po wspólnym czyta-
niu mali pacjenci mogli sobie wybraç ulubionà ksià˝eczk´ spoÊród zakupionych w prezencie przez marsza∏ka Adama 
Jarubasa.

 Na zaproszenie marsza∏ka Adama Jarubasa ponad setka dzieci z powiatów sandomierskiego i staszowskiego, któ-
rych rodziny ucierpia∏y w powodzi wzi´∏a udzia∏ w spotkaniu z okazji Dnia Dziecka, które w Parku Etnograficznym
w Tokarni zorganizowa∏ Urzàd Marsza∏kowski. 

 Z okazji Dnia Dziecka pracownicy Urz´du Marsza∏kowskiego oddali krew dla ma∏ych pacjentów Szpitala 
Dzieci´cego w Kielcach. Uda∏o si´ zebraç ponad 15 litrów tego bezcennego daru!
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 Rozpocz´ły si´ wakacje, dla wielu z nas czas wolny od 
nauki i pracy. Mieszkaƒcy naszego regionu i odwiedzajàcy 
go turyÊci z pewnoÊcià b´dà uczestniczyç w organizowa-
nych przez placówki kulturalne, urz´dy gmin i stowarzy-
szenia festynach, piknikach oraz koncertach. W naszym 
Êwi´tokrzyskim kalendarzu imprez na sta∏e zagoÊci∏y or-
ganizowane ju˝ od lat przedsi´wzi´cia, takie jak Harcer-
ski Festiwal Kultury M∏odzie˝y Szkolnej, „Cha∏upkowe 
Garncynki” czy Âwi´to Âliwki w Szyd∏owie.

 Od 3 do 10 lipca w Busku Zdroju odbywaç si´ b´dzie 
XVI Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny 
Jamroz. Ka˝dego roku do tej pi´knej miejscowoÊci uzdro-
wiskowej przybywajà wielcy artyÊci z ca∏ego Êwiata, by 
promowaç klasyków muzyki.  Na inauguracj´ Festiwalu 
zaplanowano uroczysty „Jubileusz - profesor Konstan-
ty Andrzej Kulka i jego goÊcie”, na zakoƒczenie - gal´ 
z udzia∏em gwiazd - Gra˝yny Brodziƒskiej, Bogus∏awa 
Kaczyƒskiego i Jacka B∏aszczyka. W tym roku koncerty 
odbywaç si´ b´dà w Busku – Zdroju, WiÊlicy, Piƒczowie, 
Kurozw´kach i Glinianach w gminie O˝arów.

 Prezentacje r´kodzie∏a artystycznego twórców lu-
dowych i pasjonatów narodowej tradycji, koncerty, 
a tak˝e pokazy taƒca dworskiego i walki rycerskie - to 
tylko cz´Êç atrakcji „Jarmarku Jagielloƒskiego” oraz 
Mi´dzynarodowego Turnieju Rycerskiego o Miecz Zawi-
szy Czarnego z Garbowa. Dwudniowa impreza odb´dzie 
si´ od 3 do 4 lipca 2010 roku na Rynku Starego Miasta 
w Sandomierzu.  B´dzie mo˝na zobaczyç m.in.: turnieje 
∏ucznicze, walki pieszych, walki na miecze i topory, tur-
niej bardów i tancerzy wraz z dworskim balem oraz pa-
rady dworu Ksi´stwa Sandomierskiego i choràgwi wojsk 
sandomierskich. Turniejowi towarzyszyç b´dà pokazy 
konne, „˝ywe szachy” i muzyka z epoki. Natomiast pod-
czas „Jarmarku Jagielloƒskiego” prezentowaç si´ twórcy 
r´kodzie∏a artystycznego z ró˝nych zakàtków Polski. 

 Ju˝ po raz 37. w Kielcach odbywaç si´ b´dzie Harcerski 
Festiwal Kultury M∏odzie˝y Szkolnej. Taƒcem i Êpiewem 
stolica regionu Êwi´tokrzyskiego rozbrzmiewaç b´dzie od 
12 do 25 lipca. Zespo∏y uczestniczàce w festiwalu walczyç 
b´dà o z∏ote, srebrne i bràzowe „Jod∏y”. Ka˝dego roku 
du˝ym zainteresowaniem mieszkaƒców stolicy regionu 
cieszy si´ koncert laureatów. Organizatorem Festiwalu jest 
Komenda Kieleckiej Choràgwi ZHP. 

 18 lipca zapraszamy do gminy Bieliny na imprez´ „Pod 
urokiem czarownicy – wyprawa po ziele Êwi´tego Jana”, 
która odb´dzie si´ na parkingu w Hucie Szklanej przy 
wejÊciu do Âwi´tokrzyskiego Parku Narodowego. Na sce-
nie wystàpià gminne zespo∏y m∏odzie˝owe oraz folklo-
rystyczne. Natomiast dla aktywnych organizowane b´dà 
gry terenowe z cyklu „Kraina Legend Âwi´tokrzyskich”.

 Nie Êwieci garnki lepià! O tym b´dzie mo˝na si´ 
przekonaç podczas festynu „Cha∏upkowe Garncynki”. 
Co roku do OÊrodka Tradycji Garncarstwa w Cha∏upkach 
przyje˝d˝ajà rzesze turystów. Tak z pewnoÊcià b´dzie 
tak˝e 25 lipca. B´dzie mo˝na zobaczyç prezentacje glinia-
nych wyrobów, oraz wypróbowaç swoich si∏ w sztuce le-
pienia garnków. Nie zabraknie tak˝e wyst´pów lokalnych 
zespo∏ów artystycznych oraz konkursów dla dzieci. 

Wakacyjne imprezy kulturalne

 Od 6 do 8 sierpnia Zespó∏ Pa∏acowy w Kurozw´kach 
zamieni si´ w miasteczko rodem z Dzikiego Zachodu. Na 
czas imprezy „Dziki Zachód w Kurozw´kach” obok sta-
da bizonów rozbijà swojà  wiosk´ Indianie, rozgoszczà si´ 
kowboje, zagrajà  zespo∏y muzyki country oraz muzyki 
indiaƒskiej. GoÊcie imprezy b´dà mogli sprawdziç swe 
umiej´tnoÊci w strzelaniu ∏uków, obejrzeç pokazy susze-
nia mi´sa z bizona i spróbowaç szcz´Êcia w p∏ukaniu z∏ota. 
Gwiazdami imprezy b´dà Ivan Komarenko i zespó∏ Dzieci 
z Brodà. 
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 Moc wra˝eƒ czeka na wszystkich, którzy 14 i 15 sierp-
nia wybiorà si´ do zamku Krzy˝topór w Ujeêdzie, aby 
podziwiaç Gonitwy Husarskie. W programie imprezy 
mi´dzy innymi: pokazy w∏adania kopià i lancà, konce-
rzem,  szablà husarskà, pokaz ∏ucznictwa konnego, strzela-
nie z bandoletów, musztra kawaleryjska oraz pokaz taƒca 
dawnego. Prezentacje zakoƒczy salut artyleryjski z falko-
netów XVII wieku. Widzowie b´dà mogli tak˝e zobaczyç 
jak wyglàda∏o ˝ycie obozowe w XVII w. (czyszczenie koni, 
broni, çwiczenia fechtunku, strzelanie z ∏uku itp.).

 Od 14 do 28 sierpnia warto odwiedziç Sandomierz, 
gdzie odbywaç si´ b´dzie Festiwal „Muzyka w Sando-
mierzu”. To najwi´ksze wydarzenie miasta, prezentujàce 
ró˝ne style i gatunki muzyczne. Festiwal obejmuje 9 kon-
certów, które odb´dà si´ na Dziedziƒcu Zamku, koÊciele 
Êw. Jakuba oraz Sali Rycerskiej na zamku. W tym roku 
b´dzie mo˝na pos∏uchaç m.in. Muzyki Filmowej Micha∏a 
Lorena, recitalu Grzegorza Turnaua, a tak˝e muzyki Fry-
deryka Chopina oraz koncertu „Cudowne Dzieci”. 

nie pieca dymarskiego. Dymarki sà wspania∏à okazjà do 
zapoznania si´ nie tylko ze staro˝ytnymi metodami uzy-
skiwania ˝elaza, poznania folkloru Êwi´tokrzyskiego, ale 
tak˝e dobrà okazjà do aktywnego wypoczynku w malow-
niczej scenerii u podnó˝a ¸ysej Góry. Na festynie b´dzie 
mo˝na podziwiaç, a tak˝e nabyç wyroby r´kodzielników: 
malarzy, rzeêbiarzy i garncarzy oraz innych twórców lu-
dowych. Dodatkowymi atrakcjami b´dà koncerty estrado-
we, kiermasze i wystawy.

 Szyd∏ów to najwi´ksze w kraju zag∏´bie Êliwkowe. 
W gminie uprawia si´ 30 odmian tych owoców. Jak smakujà 
b´dzie mo˝na si´ przekonaç podczas Âwi´ta Âliwki. Tego-
roczna impreza odb´dzie si´ 21-22 sierpnia. W programie  
wystawa i degustacja Êliwek, pokaz suszenia owoców sta-
rodawnym sposobem  ziemnym na laskach oraz wyst´py 
zespo∏ów muzycznych i tanecznych. 

 W tych samych dniach u podnó˝a ¸ysej Góry w Nowej 
S∏upi b´dà odbywaç si´ Dymarki Âwi´tokrzyskie. G∏ównà 
atrakcjà jak co roku  b´dzie pokaz rzemios∏ oraz rozbija-

 W ostatni weekend sierpnia w Szyd∏owie odb´dzie si´ 
XII Mi´dzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Króla 
Kazimierza Wielkiego. Podczas turnieju na szyd∏owskim 
zamku b´dzie mo˝na podziwiaç liczne bitwy, potycz-
ki, konkursy strzeleckie z udzia∏em rycerstwa z ró˝nych 
epok historycznych. Jednà z g∏ównych atrakcji b´dzie 
pokaz kaskaderów konnych oraz nocna bitwa o zamek. 
Przewodnim motywem turnieju b´dzie 700 – lecie uro-
dzin króla Kazimierza Wielkiego.

oprac. A.P. / M.N.
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 Okres wakacyjny dopiero si´ rozpoczà∏, a woda w wo-
jewództwie Êwi´tokrzyskim ju˝ zebra∏a pierwsze tragicz-
ne ˝niwo.  Niech b´dzie ono dla nas przestrogà podczas 
letniego wypoczynku. Niestety, mimo ostrze˝eƒ i ogrom-
nej pracy profilaktycznej wykonywanej przez Policj´ oraz
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ka˝dego roku 
zdarza si´ wiele niepotrzebnych, Êmiertelnych wypad-
ków. Wi´kszoÊç utoni´ç jest wynikiem lekkomyÊlnoÊci 
ludzi, lekcewa˝enia  obowiàzujàcych przepisów, a przede 
wszystkim kàpieli w miejscach niestrze˝onych. 

 - Niestety, statystyki sà nieub∏agane. W tamtym roku 
odnotowano w naszym województwie a˝ 34 przypadki 

Bądź bezpieczny nad wodą!

Pami´taj o zasadach!
- Nie wchodê do wody po spo˝yciu alkoholu. 

Najcz´Êciej tonà osoby pijane.
- Nie kàp si´ zaraz po jedzeniu – powinieneÊ odczekaç 

przynajmniej godzin´.
- Nie wchodê do wody zaraz po opalaniu si´ na s∏oƒcu 

– mo˝e groziç to szokiem termicznym lub utratà 
przytomnoÊci.

- Do wody najlepiej wchodziç w grupie.
- Po wejÊciu do wody najpierw nale˝y sch∏odziç 

okolic´ serca, karku oraz twarz.
- Do wody wchodê tylko w miejscach oznakowanych, 

gdy nad kàpiàcymi si´ czuwa ratownik.
- Gdy przy kàpielisku widzisz czerwonà flag´, kàpiel

jest zabroniona.
- „Dzikie kàpieliska” majà nieznane dno i g∏´bokoÊç. 

Woda w nich mo˝e byç ska˝ona.
- Zawsze czuwaj nad kàpiàcym si´ dzieckiem. JeÊli 

Twoje dziecko ma cz´sty kontakt z wodà, wyÊlij je na 
nauk´ p∏ywania. 

- Nie próbuj przep∏ywaç jeziora czy wyp∏ywaç na 
otwarty akwen bez asekuracji.

- Bàdê wyposa˝ony w podstawowy sprz´t do rato-
wania tonàcego jak ˝erdê, lina oraz ko∏o ratunkowe. 
Naucz si´ pos∏ugiwaç si´ tego rodzaju sprz´tem. 

- Przestrzegaj znaków zakazujàcych skakania „na 
g∏ówk´”, jeÊli nie znasz g∏´bokoÊci wskakuj do wody 
nogami. 

- Je˝eli widzisz nadciàgajàce oznaki za∏amania pogo-
dy, przestaƒ p∏ywaç i wyjdê z wody. 

- JeÊli korzystasz ze sprz´tu wodnego, to zawsze po-
winien on byç sprawny a przebywajàce na nim dzie-
ci i osoby, które nie umiejà p∏ywaç, powinny byç w 
specjalnych kamizelkach. 

- Nie kàp si´ w miejscach niebezpiecznych, a zw∏aszcza 
po∏o˝onych przy Êluzach, mostach, budowlach 
wodnych, portach, przy zaporach, mostach, przy 
uj´ciach wody pitnej, stawach hodowlanych, base-
nach przeciwpo˝arowych, jak równie˝ w pobli˝u 
szlaków ˝eglownych oraz w wodach o silnym zanie-
czyszczeniu i wirach.

- Zawsze stosuj si´ do zaleceƒ ratowników WOPR, 
którzy pe∏nià dy˝ur na kàpielisku.

utoni´ç, a uratowa-
no a˝ 43 tonàcych 
– mówi Wacław 
Mozer, prezes 
Âwi´tokrzyskiego 
Wodnego Ochot-
niczego Pogoto-
wia Ratunkowego 
– Dane szokujà 
tym bardziej, ˝e 
ju˝ w tym roku w 
Âwi´tokrzyskiem 
na skutek powo-
dzi ˝ycie straci∏o 5 
osób. Ka˝da z tych 
Êmierci to osobny, 
bolesny dramat. 
Co wi´cej, wakacje 
jeszcze nie wesz∏y 
w swój najlepszy, 
bo najcieplejszy 
okres, a ju˝ jest 
pierwsza ofiara wypoczynku nad wodà; dwa tygodnie
temu zmar∏ m´˝czyzna, który  ucierpia∏ w wypadku na 
zalewie w Chaƒczy. Z ustaleƒ policjantów wynika∏o, ˝e 
32-latek by∏ pasa˝erem skutera wodnego i spad∏ z niego 
trakcie jazdy. Uderzy∏ brzuchem w znajdujàce si´ w wo-
dzie konary.  Z obra˝eniami trafi∏ do szpitala, ale niestety
zmar∏ – dodaje Wac∏aw Mozer.

 Jak zapewnia szef Êwi´tokrzyskiego WOPR, nad 
bezpieczeƒstwem osób korzystajàcych ze zbiorni-
ków wodnych w naszym województwie czuwaç 
b´dzie w sezonie oko∏o 80 ratowników WOPR. - Jed-
nak, by ograniczyç do minimum ryzyko wypadku, 
czy utoni´cia, nale˝y przestrzegaç podstawowych 
zasad bezpieczeƒstwa, a przede wszystkim s∏uchaç 
i wykonywaç bezwzgl´dnie polecenia ratowników  – 
mówi – Pami´tajmy, ̋ e ka˝dego roku przyczyny utoni´ç 
sà te same: brawura, lekkomyÊlnoÊç i, niestety, alkohol. 
KilkanaÊcie ostatnich lat udowodni∏o te˝ niezbicie jak 
wa˝na jest profilaktyka, szkolenia kierowane przez nas, 
doros∏ych, do dzieci i m∏odzie˝y. Choçby organizowa-
na corocznie akcja „Ju˝ p∏ywam”, którà koƒczy z po-
wodzeniem oko∏o 1000 dzieciaków, albo podsumowany 
29 maja konkurs plastyczny „Bezpieczny wypoczynek 
nad wodà”  zorganizowany wspólnie z Kuratorium 
OÊwiaty i Marsza∏kiem Województwa, w którym wzi´∏o 
udzia∏ 36 dru˝yn z ca∏ego regionu, czy te˝ ksià˝eczka 
przeznaczona dla dzieci o bezpiecznym zachowaniu si´ 
nad wodà, której wydanie wspomóg∏ marsza∏ek Adam 
Jarubas. KomuÊ si´ mo˝e wydawaç, ˝e to sà sprawy 
ma∏o istotne, a ja powiem tylko tyle: to w∏aÊnie dzi´ki 
odpowiedniej prewencji od 5 lat w województwie 
Êwi´tokrzyskim nie uton´∏o ˝adne dziecko! Rozmawiaj-
my z naszymi dzieçmi o bezpiecznym zachowaniu si´ 
nad wodà – apeluje Wac∏aw Mozer.

Robert Siwiec

Wacław Mozer, szef 
Êwi´tokrzyskiego WOPR
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 LeÊna polana „Wykus”, po∏o˝ona w Lasach 
Siekierzyƒskich w Puszczy Jod∏owej, ju˝ po raz kolej-
ny by∏a Êwiadkiem uroczystoÊci poÊwi´conych ˝yciu 
i dzia∏alnoÊci majora Jana Piwnika „Ponurego”. Jak 
ka˝dego roku na „Wykus” przybyli przedstawiciele 
w∏adz rzàdowych i samorzàdowych, kombatanci, stu-
denci Wy˝szej Szko∏y Handlowej oraz przedstawiciele 
Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej. WÊród uczest-
ników nie brakowa∏o tak˝e policjantów garnizonu 
Êwi´tokrzyskiego, dla których „Ponury” - aspirant Policji 
Paƒstwowej od 19 lat jest patronem.

 „Wykus” zajmuje szczególne miejsce w sercach wielu 
ludzi – to w∏aÊnie tutaj znajdowali schronienie ci, którzy 
walczyli o niepodleg∏oÊç naszego kraju. W tym samym 
miejscu stacjonowa∏ równie˝ mjr Jan Piwnik – „Ponury”, 
dowódca zgrupowaƒ partyzanckich AK podczas II woj-
ny Êwiatowej. To w∏aÊnie dla niego, co roku na tej leÊnej 
polanie w sercu Gór Âwi´tokrzyskich, spotykajà si´ ci, 
którzy prze˝yli wojn´. W ten sposób próbujà zaszczepiç 
w m∏odych pokoleniach pami´ç o swoim dowódcy.  Postaç 
mjr. Jana Piwnika „Ponurego” zajmuje te˝ szczególne miej-
sce w historii garnizonu Êwi´tokrzyskiego. Na poczàtku 
lat 90-tych XX wieku ówczesne Kierownictwo Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Kielcach nawiàza∏o wspó∏prac´ 
z kombatantami, podw∏adnymi mjr. „Piwnika”. Od 1991 
roku Êwi´tokrzyscy policjanci, jako jedyni w kraju, majà 
swojego patrona – aspiranta Policji Paƒstwowej Jana Piw-
nika mjr. „Ponurego”.   
 Tegoroczne uroczystoÊci poÊwi´cone „cichociemnemu”, 
majorowi podziemnego Wojska Polskiego i jego ̋ o∏nierzom 
poprzedzone zosta∏y przedstawieniem „Dom w Janowi-
cach” przygotowanym przez pracowników Urz´du Mia-
sta w Starachowicach oraz Starachowickiego Centrum 
Kultury. Kanwà scenariusza by∏ jeden z rozdzia∏ów zna-
nej ksià˝ki Cezarego Chlebowskiego „Pozdrówcie Góry 
Âwi´tokrzyskie”.
 Po przedstawieniu, zgodnie z tradycjà, w obecnoÊci 
wszystkich zebranych, meldunek od dowódcy placu 
przyjà∏ przewodniczàcy Zarzàdu Ârodowiska ˚o∏nierzy 
Zgrupowaƒ Partyzanckich Armii Krajowej Ponury - Nurt 
– Zdzis∏aw Rachtan – pseudonim „Halny”. 

 Nast´pnie, po Mszy Âw. odprawionej przez Ordyna-
riusza Diecezji Radomskiej ks. bp. Henryka Tomasika 
w intencji  mjr. „Nurta” i jego ˝o∏nierzy, studenci I roku 
Administracji Systemami Bezpieczeƒstwa Wy˝szej Szko∏y 
Handlowej w Kielcach z∏o˝yli uroczyste Êlubowanie.
 Jak co roku na leÊnej polanie „Wykus” wr´czono medale. 
Za wybitne zas∏ugi w utrwalaniu pami´ci o ludziach i ich 
czynach w walce o niepodleg∏oÊç Polski podczas II wojny 
Êwiatowej i po jej zakoƒczeniu odznaczeniem „Pro Me-
moria” uhonorowano 11 osób, w tym Âwi´tokrzyskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach m∏. insp. 
Miros∏awa Schosslera.
 Ale to nie jedyne odznaczenia wr´czone na „Wykusie”. To 
w∏aÊnie na tej leÊnej polanie ju˝ od siedmiu lat Êwi´tokrzyscy 
Policjanci odznaczani sà Honorowà Odznakà im. mjr. Jana 
Piwnika „Ponurego” nadawanà przez kapitu∏´ odznaki. Od-
znaczeniem tym mogà poszczyciç si´ funkcjonariusze, którzy 
wykazali si´ szczególnym poÊwi´ceniem i zaanga˝owaniem w 
wykonywaniu swoich obowiàzków na rzecz bezpieczeƒstwa 
obywateli. 21 funkcjonariuszem, który b´dzie móg∏ nosiç to 
odznaczenie zosta∏ m∏. asp. Piotr Furman, który na co dzieƒ 
s∏u˝y jako dzielnicowy na Posterunku Policji w Dwikozach. 
Policjant ten trzykrotnie ratujàc ludzkie ˝ycie, nara˝a∏ swoje. 
Po raz pierwszy w 2004 roku uratowa∏ m´˝czyzn´ przygnie-
cionego przez ciàgnik i udzieli∏ mu pierwszej pomocy. Trzy 
lata póêniej zapobieg∏ samobójczej Êmierci. W marcu tego 
roku nie zwa˝ajàc na panujàce warunki atmosferyczne oraz 
na to, ˝e i jemu mo˝e groziç niebezpieczeƒstwo, ruszy∏ na 
pomoc tonàcemu m´˝czyênie. 
 Po raz pierwszy w historii Kapitu∏a Odznaki Zas∏ugi 
im. mjr. Jana Piwnika Ponurego przyzna∏a to zaszczyt-
ne wyró˝nienie funkcjonariuszowi spoza garnizonu 
Êwi´tokrzyskiego. Policyjnà Odznakà poÊmiertnie odznaczo-
no podkom. Andrzeja Struja zamordowanego 10 lutego 2010 
roku w Warszawie. Wierny do koƒca policyjnej przysi´dze 
funkcjonariusz swojà ostatnià interwencj´ podjà∏ na jednej 
z warszawskich ulic, gdy by∏ na urlopie. Podkomisarz An-
drzej Struj osieroci∏ dwie kilkuletnie córeczki. Jego Êmierç 
wstrzàsn´∏a nie tylko policyjnym Êrodowiskiem. 
 Na zakoƒczenie uroczystoÊci, przy kapliczce – pomniku, 
odby∏ si´ apel pami´ci, oddano salw´ honorowà, z∏o˝one 
zosta∏y kwiaty i zapalono znicze.

Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Kielcach

Uroczystości na Wykusie 

Mł. asp. Piotr Furman zosta∏ odznaczony policyjà 
Odznakà Zasługi im. mjr Jana Piwnika Ponurego

UroczystoÊci na Wykusie zgromadzi∏y przedstawicieli 
policji, w∏adz samorzàdowych, ale przede wszystkim 

by∏ych ˝o∏nierzy Armii Krajowej 
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 Józef Myjak ju˝ od lat dokumentuje ciekawostki 
ziemi sandomierskiej i opatowskiej. Wyznacza szla-
ki poÊwi´cone wybitnym osobom, zjawiskom, upra-
wom, wydarzeniom historycznym.  Niedawno wyda∏ 
ksià˝k´ „Opatowskie legendy i opowieÊci niezwyk∏e”, 
którà poÊwi´ci∏ g∏ównie b∏ogos∏awionemu Wincentemu 
Kad∏ubkowi.

 - To najbardziej wyrazista postaç, szczególnie w oko-
licy Karwowa, W∏ostowa, Opatowa – mówi Józef My-
jak. –Tu jest naj˝ywsza tradycja Kad∏ubkowa w Polsce, 
poza J´drzejowem i Krakowem. Wià˝e si´ z tym wiele 
opowieÊci, ot chocia˝by zwiàzanych z miejscem jego uro-
dzenia, Karwowem. 

 Publikacja Józefa Myjaka powinna byç niemal lekturà 
obowiàzkowà ka˝dego mi∏oÊnika naszego regionu. Za-
warte w niej legendy i opowieÊci krà˝à w regionie od kil-
kuset lat. Sà przede wszystkim dzie∏em mieszkaƒców tego 
regionu. Dzieje naszego kraju pokazujà w postaci zmito-
logizowanej, nie tak jak oficjalna historia.
 Konsekwencjà tych prac jest wyznaczenie szlaku 
Kad∏ubkowego, który zaczyna si´ w Opatowie, w pod-
ziemnej trasie turystycznej. To tu z inicjatywy PTTK 
powsta∏a ekspozycja i dwie komnaty poÊwi´cone wybit-
nemu historykowi. Turysta mo˝e na miejscu zapoznaç si´ 
z postacià, jeÊli nie ma czasu, by wyje˝d˝aç w teren.  
 Je˝eli ma ochot´, mo˝e ruszyç do odleg∏ego o 6 kilome-
trów Karwowa, piechotà lub rowerem pi´knà dolinà Opa-
tówki. Tam w ∏adnym krajobrazie mo˝e spotkaç przydro˝ne 
figury z motywem Kad∏ubka, jak równie˝ s∏ynne êróde∏ko
z niezwyk∏a wodà. Na 
tym szlaku le˝y W∏ostów, 
który jest niezwyk∏à osadà 
o  Ê redniowiecznym 
rodowodzie, gdzie 
Kab∏ubek mia∏ byç 
ochrzczony w miejsco-
wym koÊciele. Tu jest 
zbiór innowierczy, ruiny 
pa∏acu Karskich, osada 
przy nie istniejàcej ju˝ cu-
krowni. Sà jeszcze Tudo-
rów, Malice, Mi´dzygórz, 
które te˝ zwiàzane sà 
z Kad∏ubkiem. Majà ru-
iny zamków, ∏adne kra-
jobrazy i naturalne za-
plecze kulturowe, gdzie 
powstajà znakomite le-
gendy.

 To nie pierwszy szlak 
wyznaczony przez Józe-
fa Myjaka. Jego dzie∏em 
jest tak˝e Szlak Legio-
nowy, który zaczyna 
nabieraç konkretnych 
wymiarów. Zwiàzany 

Regionalista tworzy szlaki
jest z kampanià Józefa Pi∏sudskiego.  Realny staje si´ tak˝e 
szlak zwiàzany z najwi´kszà bitwà I wojny Êwiatowej, do 
której dosz∏o jesienià 1914 r. w dolinie Opatówki. – Na 
terenach od ¸agowa do gminy Dwikozy toczy∏y si´ wal-
ki, w które by∏y zaanga˝owane bardzo du˝e si∏y wojsko-
we, austriackie i rosyjskie, a wi´c to taki szlak europejski 
– wyjaÊnia Józef Myjak. - Do tej pory I wojn´ Êwiatowà, 
poza legionami, traktowano troch´ po macoszemu. 
 Kolejny szlak zwiàzany jest z modnà w tym rejonie 
uprawà owoców. To Sandomierski Szlak Jab∏kowy, która za-
czyna si´ w Sandomierzu i prowadzi przez najpi´kniejsze 
tereny sadownicze, przez Samborzec, nast´pnie gminy  
Koprzywnic´, ̧ oniów, Klimontów, potem prowadzi przez 
Obrazów, Wilczyce, Dwikozy, Zawichost i wraca do San-
domierza. Liczy prawie 100 kilometrów. Zatrzymuje si´ 
w niektórych gospodarstwach sadowniczych, lokalach 
gastronomicznych, gdzie serwowane sà dania zwiàzane 
z jab∏kami. W Obrazowie powsta∏a nawet Izba Tradycji 
Sadowniczych.
 Na terenie gminy O˝arów Józef Myjak wspólnie z dy-
rektorem Miejsko-Gminnego OÊrodka Kultury w tej 
miejscowoÊci, Marianem Susem  utworzy∏ NadwiÊlaƒski 
Szlak Artystyczny. Obejmuje urocze tereny zwiàzane za-
równo z tradycyjnà sztuki kamieniarskiej, rzeêbiarskiej, 
jak i ze wspó∏czesnà dzia∏alnoÊcià, z organizowanymi ple-
nerami rzeêbiarskimi. Ten szlak przebiega od O˝arowa, 
Nowego przez Biedrzychów, D´bno, Maruszów, Lasocin, 
Janopol, a wi´c tworzy takà p´tl´ na PowiÊlu i wiedzie 
przez kraw´dzie doliny Wis∏y.

(A.N.)

Józef Myjak ze swojà najnowszà ksià˝kà „Opatowskie legendy i opowieÊci niezwyk∏e”
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Ogród
na rozstajach
 Jedyny w regionie prywatny ogród botaniczny, 
udost´pniony zwiedzajàcym, stworzyli  w M∏odzawach 
Ma∏ych pod Piƒczowem Zofia i Tadeusz Kurczynowie.
Na 1 hektarze powierzchni  zgromadzili prawie 2 tysiàce 
ró˝nych gatunków roÊlin! A do tego oko∏o dwustu 
ró˝norodnych ptaków ozdobnych – pawi, ba˝antów, pa-
pug, kaczek i g´si. Jest nawet zadomowiony czarny bo-
cian i ca∏e mnóstwo „dzikich”  lokatorów,  g∏ównie szpa-
ków i kosów, które w ogrodzie znalaz∏y sobie idealne 
miejsce do ˝ycia. 

 Przekraczajàc bram´ gospodarstwa w M∏odzawach 
Ma∏ych, wchodzi si´ w zupe∏nie inny Êwiat. Bajkowy 
ogród zaczyna si´ tu˝ za ogrodzeniem i rozciàga na trzech 
poziomach, których ró˝nica wysokoÊci wynosi a˝ 18 me-
trów. T́  ró˝nic´ poziomów gospodarz wykorzysta∏ do 
stworzenia  sytemu strumyczków, wodospadów i oczek 
wodnych, które sta∏y si´ rajem dla ˝ab, z∏otych rybek 
i ró˝nokolorowo kwitnàcych lilii wodnych. Tylko w jed-
nym „oczku” naliczyç mo˝na prawie 150 kwiatów nenu-
farów 10 ró˝nych odmian! Na trzech tarasach swoje miej-
sce znalaz∏o prawie 2 tysiàce gatunków roÊlin: od drzew 
i krzewów ozdobnych po byliny. W tym ogrodzie nie ma 
wysypanych ˝wirkiem Êcie˝ek. Spaceruje si´ po krótko 
przyci´tej trawie, rozkoszujàc oczy kszta∏tami i barwami 
roÊlin, s∏uchajàc szumu sp∏ywajàcego z wy˝szych pozio-
mów strumyka,  kumkania baraszkujàcych w wodzie ˝ab 
i próbujàcych je przekrzyczeç ptaków. W idylliczny obraz 
przyrody idealnie wkomponowane sà drewniane rzeêby 
– dzie∏o gospodarza, z wykszta∏cenia i z zami∏owania 
artysty plastyka. „Ogród na rozstajach” ( nazwa pocho-
dzi o miejsca usytuowania gospodarstwa) powsta∏ 17 lat 
temu, gdy do swoich artystycznych upodobaƒ Tadeusz 
Kurczyna dorzuci∏ jeszcze jednà pasj´ – ogrodnictwo.

Pasja jako sposób na ˝ycie
 Gospodarstwo w M∏odzawach 
Ma∏ych Tadeusz Kurczyna  odziedziczy∏ 
po swoich dziadkach. Gdy wraz z ˝onà 
osiad∏ pod Piƒczowem, poczàtkowo 
próbowa∏ ˝yç z rolnictwa – uprawia∏ 
pomidory, hodowa∏ owce. JednoczeÊnie 
zlikwidowa∏ cz´Êç budynków go-
spodarczych i posadzi∏ pierwsze 
roÊliny. I tak stopniowo, rok po roku, 
ogranicza∏ dzia∏alnoÊç typowo rolniczà, 
powi´kszajàc t´ ogrodniczà. Do 
M∏odzaw zacz´∏o zaglàdaç coraz wi´cej 
osób, dlatego Kurczynowie  zacz´li 
udost´pniaç ogród dla zwiedzajàcych.  
- Ogród mia∏ byç odskocznia dnia co-
dziennego, naszym azylem, a sta∏ si´ 
miejscem publicznym – mówi gospo-
darz „Ogrodu na rozstajach”.  Pasja, 
którà Tadeusz Kurczyna zarazi∏ tak˝e 
swojà ˝on´, sta∏a si´ jednoczeÊnie spo-

sobem na ˝ycie. Ogród mo˝na zwiedzaç tylko w weeken-
dy i w Êwi´ta, w godzinach 9.00 – 19.00 (bilet normalny 
kosztuje 6 z∏). -  W pozosta∏e dni musimy przecie˝ troch´ 
popracowaç, a utrzymanie roÊlin wymaga naprawd´ du˝o 
pracy - t∏umaczà gospodarze. – Poza tym u nas nie chodzi 
si´ po ˝wirkowych alejach, tylko po trawie. Udost´pniajàc 
ogród do zwiedzania przez ca∏y tydzieƒ, nie by∏oby szans 
na jej utrzymanie – wyjaÊnia Tadeusz Kurczyna.

Raj dla dendrologa    
 U Kurczynów obowiàzuje podzia∏ pracy. Pani Zofia
zajmuje si´ kwiatami. – Specjalnie zbieram i kolekcjonuj´ 
byliny, które kiedyÊ by∏y uwa˝ane za chwasty – opowia-
da. - Maki, chabry, kàkole… Zaw∏aszcza tych ostatnich ju˝ 
si´ prawie nie spotyka. A ja „przyjmuj´” wszystkie, które 
przyjdà do mojego ogrodu. Uwielbiam byliny kwitnàce 
na niebiesko, mo˝e dlatego, ˝e jest ich mniej ni˝ innych. 
Mam du˝à kolekcj´ ró˝, dlatego teraz wybieram ju˝ tylko 
te pachnàce. Ogród jest pe∏en kolorów, teraz ma pachnieç 
-  Êmieje si´ gospodyni.
 Gospodarz tworzy wizj´ ca∏oÊci ogrodu, kompozycje roÊlin 
i rzeêb. - Bardziej odpowiada mi zestawianie kszta∏tów i ko-
lorów, ni˝ zastanawianie si´ nad tym, ˝e jakiejÊ tam roÊlinki 
jeszcze w ogrodzie nie mam – dodaje pan Tadeusz.  
 Mimo takiej filozofii twórczej gospodarza, dla osób 
zainteresowanych botanikà, „Ogród na rozstajach” to 
prawdziwy raj. Dendrolog znajdzie tam wiele niezwykle 
interesujàcych roÊlin: jod∏´ kalifornijskà, metasekwoj´ 
chiƒskà, Êwierk p∏aczàcy i Êwierk w´˝owaty, cyprysik 
nutkajski, mi∏orzàb czy platan klonolistny i wiele innych. 
Przy zwiedzaniu ogrodu sporo zabawy majà te˝ dzieci, 
nie tylko ze wzgl´du na ozdobne ptactwo, ale i historie 
opowiadane przez gospodarze o rosnàcych w ogrodzie 
roÊlinach. Szczególne zainteresowanie dzieciaków wzbu-
dza ta, której olejki eteryczne pachnà… colà.
 „Ogród na rozstajach” sta∏ si´ jednà z atrakcji tury-
stycznych Ponidzia. Gospodarstwo paƒstwa Kurczynów 
co roku odwiedza kilka tysi´cy osób. I sà to goÊcie z ca∏ego 
Êwiata. 

Iwona Sinkiewicz
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 Projekt „Taƒce ludowe dawniej i dziÊ, wymiana kul-
turalna oraz wspó∏praca ekspertów w dziedzinie taƒca 
i muzyki ludowej Polski i Norwegii” zainaugurowa∏o se-
minarium ekspertów, które 1 czerwca 2010 r. odby∏o si´ 
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Konferencja 
zorganizowana zosta∏a we wspó∏pracy z Norweskà Radà 
ds. Tradycyjnej Muzyki i Taƒca w Trondheim – partne-
rem polsko-norweskiego projektu realizowanego przez 
WDK od kwietnia 2010 do koƒca marca 2011. GoÊciem 
seminarium by∏ Lech Janiszewski, cz∏onek Zarzàdu Wo-
jewództwa Âwi´tokrzyskiego. 

 W konferencji udzia∏ wzi´li polscy znawcy folklo-
ru, m.in. prof. dr hab. Ludwik Bielawski i dr Gra˝yna 
Dàbrowska – Polska Akademia Nauk. Partnera projektu – 
Norweskà Rad´ ds. Tradycyjnej Muzyki i Taƒca dzia∏ajàcà 
przy Uniwersytecie w Trondheim reprezentowa∏ prof. 
Egil Bakka oraz norwescy choreolodzy.
 Uczestnicy seminarium zastanawiali si´ nad tempem 
zmian zachodzàcych w taƒcach ludowych w Polsce i Nor-
wegii. Rozmowy te pozwoli∏y naszkicowaç obraz sytuacji 
wspó∏czesnego folkloru w dzia∏alnoÊci instytucji kultury 
i edukacji. Wnioski zaczerpni´te z doÊwiadczeƒ Norwe-
skiej Rady ds. Tradycyjnej Muzyki i Taƒca w Trondheim, 
pozwoli∏y opracowaç strategi´, która realizowana b´dzie 
w ramach projektu „Taƒce ludowe dawniej i dziÊ, wymia-
na kulturalna i wspó∏praca ekspertów w dziedzinie taƒca 
i muzyki ludowej Polski i Norwegii”. Latem rozpocznà si´ 
prace badawcze na terenie Polski i Norwegii. Seminarium 
zakoƒczy∏y warsztaty taƒca poprowadzone przez tance-
rzy i muzyków, cz∏onków grupy „Dom Taƒca” Janusza 
Prusinowskiego oraz Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Kielce”.

Norwescy artyÊci zataƒczyli 
w Busku-Zdroju 
 M∏odzi norwescy tancerze i muzycy wystàpili podczas 
XXXIV Buskich Spotkaƒ z Folklorem. Wizyta artystów 
w Busku-Zdroju to kolejne dzia∏anie zrealizowane w ra-
mach projektu „Taƒce ludowe dawniej i dziÊ, wymiana 
kulturalna i wspó∏praca ekspertów w dziedzinie taƒca 
i muzyki ludowej Polski i Norwegii”. 
 Organizowany w dniach 5-6 czerwca 2010 r. Festiwal 
zgromadzi∏ najlepszych Êwi´tokrzyskich wykonawców 
muzyki ludowej – solistów wokalistów, instrumenta-

listów, kapele, zespo∏y Êpiewacze oraz zespo∏y pieÊni 
i taƒca. Tegorocznà edycj´ wzbogaci∏ udzia∏ norweskich 
wykonawców tradycyjnych taƒców i muzyki ludowej.  
 Spotkanie by∏o okazjà do nauki taƒców ludowych obu 
krajów. W Sali Koncertowej sanatorium „Marconi” w Bu-
sku-Zdroju odby∏y si´ warsztaty taƒca z udzia∏em nor-
weskich artystów oraz polskich uczestników Festiwalu 
– kapel Zygmunta Jakubowskiego i „Buskowianie” oraz 
Zespo∏u PieÊni i Taƒca „WiÊliczanie”. 
 Spotkanie pozwoli∏o dostrzec podobieƒstwa i ró˝nice 
nie tylko w artystycznych prezentacjach wykonawców, ale 
tak˝e w procesie upowszechniania dziedzictwa kulturo-
wego w obu krajach. Spostrze˝enia wykorzystane zostanà 
w kolejnych dzia∏aniach realizowanych w ramach projektu.
 Projekt „Taƒce ludowe dawniej i dziÊ, wymiana kultu-
ralna i wspó∏praca ekspertów w dziedzinie taƒca i mu-
zyki ludowej Polski i Norwegii” realizowany jest przez 
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach dzi´ki wsparciu 
udzielonemu przez Islandi´, Lichtenstein oraz Norwegi´ 
poprzez dofinansowanie ze Êrodków Mechanizmu Fi-
nansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Na ludowo po polsku i... norwesku

Konkurs w PBW
 W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach 
uroczyÊcie podsumowano VII Miejski Konkurs Literac-
ki pn. „Przemoc niejedno ma imi´” organizowany przez 
Zespó∏ Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych Integracyjnych Nr 4 
w Kielcach, Âwi´tokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edu-
kacji, Gminnà Komisjà Rozwiàzywania Problemów Al-
koholowych i PBW. Uczestniczyli w nim uczniowie szkó∏ 
podstawowych i gimnazjów.
 Celem konkursu by∏o zwrócenie uwagi na zjawisko 
przemocy w domu i szkole, uwra˝liwienie na krzywd´ 
drugiego cz∏owieka, a tak˝e rozwijanie zainteresowaƒ li-
terackich.
 Podczas uroczystoÊci  w PBW podzi´kowania i dyplo-
my otrzymali nauczyciele oraz wszyscy uczestnicy kon-
kursu. Autorom nagrodzonych i wyró˝nionych prac na-
grody wr´czali: Maria Kalita – dyr. ZSOI  Nr 4 w Kielcach 
i Urszula Salwa – dyr. PBW w Kielcach, nauczyciele oraz 
przedstawiciele Komisji Konkursowej: Magda Adamiec, 
Agata Sijer, Katarzyna Zamojska.
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 Miesiàce wakacyjne sà tymi, podczas których, 
korzystajàc z pi´knej pogody i bagactwa Êwi´tokrzyskich 
lasów, ch´tnie oddajemy si´ uzupe∏nianiu naszych 
spi˝arni o dary leÊnego runa. Zbieramy przede wszystkim 
grzyby, ale – nie tylko. Swoich zagorza∏ych wielbicieli 
majà te˝ pozimki, leÊne, wyjàtkowo aromatyczne maliny, 
a przede wszystkim czarne jagody. Przed kilkunastoma 
dniami pojawi∏y si´ ju˝ one w Êwi´tokrzyskich lasach 
wi´c nie mo˝e ich zabraknàç tak˝e w naszym kàciku ku-
linarnym. Prezentowany produkt to „Sok z czarnej jago-
dy”, a o wpisanie go na List´ Produktów Tradycyjnych 
stara si´ Stowarzyszenie „Lipianki” z miejscowoÊci Lipa 
w gminie Ruda Maleniecka.

 Jak „Lipianki” wytwarzajà swój sok? Pierwszym etapem 
jest oczywiÊcie zbiór dojrza∏ych, nieuszkodzonych jagód. 
Nast´pnie konieczne jest wyp∏ukanie jagód w wodzie aby 
uniknàç wszelkiego rodzaju zanieczyszczeƒ. Kolejnym 
etapem jest przysypanie jagód do butelek lub s∏oików 
(uprzednio dobrze umytych), zasypanie ich cukrem i od-
stawienie w s∏oneczne miejsce na kilka  dni. Nasz proces 
produkcji wieƒczy oddzielenie soku powsta∏ego w butel-
kach lub w s∏oikach od jagód i zapasteryzowanie go oko∏o 
5-10 minut. Po pasteryzacji odstawiamy sok do spi˝arni 
i spo˝ywamy wedle  potrzeb.

 Owoce czarnej jagody sà doÊç  zasobne  w potas, ˝elazo 
siark´ i wapƒ, ale majà stosunkowo niewiele magnezu i fosfo-
ru. Sà zasadotwórcze, zawierajà po trochu niemal wszystkie 
witaminy: A,B1,B2,PP,C oraz Êlady witamin P i D. Poza tym 
w ich sk∏adzie znajduje si´ antocyjanowy glikozyd myrtillina 
(to ona tak Êwietnie barwi), sporo pektyn  innych zwiàzków. 
Dzi´ki temu przemys∏ winiarski bardzo ceni sobie sok z czar-
nych jagód, gdy˝ u˝ywa  go do zabarwienia Burgundów bo 
tak ten barwnik jest silny i intensywny. 

 Zarówno sok z jagód jak Êwie˝e czarne jagody  niszczà 
w naszym przewodzie pokarmowym wiele bakterii choro-
botwórczych, nawet  tych opornych na antybiotyki, a wi´c 
mi´dzy innymi: Shigella, Salmonella, Escherichia coli 
i Streptococcus. Ponadto dzia∏ajà przeciwzapalnie i prze-
ciwkrwotocznie. Fioletowy barwnik ma typowe dzia∏anie 
witaminy P, czyli zmniejszajà przypuszczalnoÊç naczyƒ 
w∏osowatych. Wi´c  Ci co majà siƒce za byle dotkni´ciem 
powinni piç sok z czarnej jagody, a tak˝e Ci co majà pro-
blemy i narzekajà na nieprawid∏owe krà˝enie.

  Naukowy zbadali te˝, ˝e zwiàzki zawarte w soku z ja-
gód wykazujà pewne w∏aÊciwoÊci karotenoidów i witami-
ny A, bo poprawiajà zdolnoÊç widzenia w nocy, co wa˝ne 
jest dla kierowców i lotników. Sok z jagód mo˝na traktowaç 
jako lek. Jagody dzia∏ajà  bakteriobójczo, szczególnie niszczà 
Escherichia coli oraz niektóre szczepy Staphylococcus.  
Âwie˝e owoce oraz odwary (kompoty) dzia∏ajà  u dzieci 
i m∏odzie˝y przeciwrobaczycowo.  Suszone jagody garbuje  
b∏ony Êluzowe jelit, uszczelniajàc je i zabezpieczajàc przed 

Regionalne specjały (28):
Sok z czarnej jagody

wch∏anianie jadów, a równoczeÊnie  uspokaja trzewia,  zwal-
nia  ruchy robaczkowe jelit, neutralizuje w nich nadmiernà 
fermentacj´ i dzia∏a bakteriobójczo. Dlatego poleca si´ picie  
soku z jagód przy biegunkach. Obni˝a on tak˝e poziom  cu-
kru we krwi. Sok ten jest  wskazany  dla  cukrzyków i dla 
osób  nara˝onych na pylic´ np.  górników. 

 Soku pitnego w otwartej  butelce nie mo˝na  
przetrzymywaç  zbyt d∏ugo, nale˝y go zu˝yç w ciàgu 
najwy˝ej 2 dni. Sok nale˝y piç powoli ma∏ymi ∏ykami, naj-
lepiej przez s∏omk´ lub  rurk´ szklanà. Soki spo˝yte  w ten 
sposób sà ∏atwo przyswajalne i nie wywo∏ujà objawów 
przecià˝enia lub niestrawnoÊci, jak si´ to zdarza przy wy-
piciu od razu wi´kszej iloÊci.

 21 czerwca 2009 roku w Sandomierzu odby∏o si´ pod-
sumowanie konkursu wojewódzkiego „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów” w którym to Stowarzy-
szenie „Lipianki” wzi´∏o udzia∏  w kategorii produktów 
i przetworów roÊlinnych prezentujàc w∏aÊnie „Sok z czar-
nej jagody”. Pomimo du˝ej konkurencji  sok ten zajà∏ 
I miejsce.

Robert Siwiec
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 Sà zakàtki naszego województwa, które bardzo 
d∏ugo musia∏y czekaç na nale˝ne im s∏owo pisane, 
utrwalajàce ich dzieje, histori´. I a˝ dziw bierze, ˝e 
niekiedy to miejsca bardzo znane. Ba!, cz´sto wr´cz 
b´dàce w ka˝dym podr´czniku, czy to dzi´ki wydarze-
niom tam majàcym miejsce, czy te˝ osobie s∏awy mu 
przynoszàcemu. Niewàtpliwie do takich na nowo odkry-
tych nale˝à Nag∏owice. WczeÊniej najwi´cej wiadomoÊci 
o nich mogliÊmy zaczerpnàç z wydanej przed „wojnà 
Êwiatowà” ksià˝ce Seweryna Borkowskiego i Zygmun-
ta Lipawskiego „Monografia historyczna i gospodarcza
powiatu j´drzejowskiego”. Teraz, dzi´ki pracy trójki 
mi´dzynarodowych badaczy, a mianowicie: Marcina 
Piszczka, Krzysztofa Âlusarka i Macieja Zdanka, mo˝emy 
zajrzeç do pozycji „Dzieje Nag∏owic”.

 Na przesz∏o 330 stronach ksià˝ki mo˝emy przeÊledziç 
dzieje gminy Nag∏owic od czasów najdawniejszych po 
czasy wspó∏czesne. Po zapoznaniu si´ z po∏o˝eniem geo-
graficznym oraz warunkami naturalnymi omawianego
terenu, w pe∏ni zrozumiemy zasady, którymi kierowa∏o 
si´ osadnictwo. Pomocne jest tu przedstawienie badaƒ 
archeologicznych, a tak˝e próby rekonstrukcji warunków 

Regionalna pó∏ka

Nagłowice Reja i innych

Marcin Piszczek, Krzysztof Âlusarek, Maciej Zdanek,
Dzieje Nag∏owic, Wydawnictwo Nowa Galicja, 

J´drzejów – Kraków 2006

naturalnych i kra-
jobrazu w czasach 
historycznych.
 Równie cieka-
wie zosta∏y przed-
stawione czasy 
Ê r e d n i o w i e c z a 
i epoki staropol-
skiej. W´drówka 
po Nag∏owicach 
i wsiach okolicz-
nych pozwala nam 
zg∏´biç tajniki ich 
powstania, a tak˝e 
ciekawych dzie-
jów przechodzenia 
poszczególnych 
w∏oÊci z ràk do 
ràk. Zaskakujàce 
dla Czytelnika 
mogà byç wiadomoÊci o rzemioÊle wiejskim i zwyczajach 
w dworach oraz folwarkach miejscowych. Dla mi∏oÊników 
spraw sàdowych nie lada gratkà b´dà opisy stosunków 
∏àczàcych rady Walewskich i Radziwi∏∏ów.

 Historia najnowsza zawarta w rozdziale V przenosi nas od 
czasów okupacji po czasy najnowsze. Mo˝emy zapoznaç si´ 
z rozwojem gospodarczym opisanego terenu, ale równie˝ ze 
zmianami administracyjnymi majàcymi tu miejsce. Bogac-
two nazwisk – cz´sto ludzi jeszcze dzia∏ajàcych publicznie, 
dodaje lekturze dodatkowego smaku.

 Trzeba stwierdziç, ̋ e „Dzieje Nag∏owic”, to ksià˝ka, któ-
ra mo˝e byç wzorcowa, jeÊli chodzi o przedstawienie na-
szych ma∏ych ojczyzn. Autorzy nie zapomnieli o ˝adnym 
z aspektów ˝ycia codziennego, nie pomin´li ˝adnego 
etapu historii. IloÊç materia∏ów êród∏owych, którymi si´ 
posi∏kowali wzbudza szacunek, a kompendium wiedzy, 
które dzi´ki temu powsta∏o uznanie. 

Dariusz Detka

Dariusz Detka 
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Świętokrzyski 
Alfabetyczny 
Przegląd 
Heraldyczny
„S” c.d.

Suchedniów: Suchiƒ, Staszic, Starke
 Herb Suchedniowa przedstawia w czer-
wonej tarczy herbowej otoczonej bia∏à 
obwódkà niebieskie kowad∏o z wbitym w nie 
srebrnym mieczem oraz bia∏y monogram 
S - inicja∏ nazwy miasta. Elementy god∏a 
funkcjonujà na herbieSuchedniowa od uzy-
skania praw miejskich w 1962. W 2005 nieznacznie zmienio-
no ich wyglàd i kolorystyk´ na skutek negatywnej opinii Ko-
misji Heraldycznej o herbie Suchedniowa. Zmieniono kszta∏t 
kowad∏a i litery „S” oraz barw´ r´kojeÊci miecza i monogra-
mu ze z∏otej na srebrnà. Dodano bia∏y otok tarczy herbowej. 
Symbolika herbu nawiàzuje do przemys∏u metalowego oraz 
si´gajàcych XVI wieku tradycji kuêniczych.
 Jak podajà êród∏a historyczne, osada istnia∏a ju˝ w XVI 
wieku, a jej poczàtki wià˝à si´ ÊciÊle z dziejami Staropolskie-
go Okr´gu Przemys∏owego. Swojà nazw´ zawdzi´cza mi-
nerowi Suchiniowi, który mia∏ tu w 1578 roku  kuênic´. Do 
rozwoju Suchedniowa przyczyni∏ si´ znaczàco Stanis∏aw 
Staszic ustanawiajàc tu Zarzàd Zak∏adów Górniczych 
Królestwa Polskiego, przeniesiony póêniej do Warszawy. 
Plan urbanistyczny miejscowoÊci, wed∏ug przekazów, te˝ 
zaprojektowa∏ sam Stanis∏aw Staszic. W okresie powstania 
styczniowego powsta∏ w Suchedniowie oddzia∏ zbrojny 
braci Dawidowiczów. W okolicach miasta toczy∏y si´ walki 
oddzia∏ów Langiewicza i Czachowskiego. Za udzia∏ w po-
wstaniu, produkcj´ broni i pomoc powstaƒcom w lutym 
1863r. Suchedniów zosta∏ spalony. Z tego okresu zachowa∏ 
si´ sztandar powstaƒczy, przechowywany w koÊciele pa-
rafialnym p.w. Âw. Andrzeja Aposto∏a.
 Na prze∏omie XIX i XX wieku nastàpi∏o ponowne o˝ywienie 
przemys∏owe. Ludwik Starke wzniós∏ w Suchedniowie 
nowoczesnà odlewni´ ˝elaza i warsztaty mechaniczne. Boga-
te z∏o˝a czerwonej glinki ogniotrwa∏ej sprawi∏y, ˝e w Suche-
dniowie rozwin´∏a si´ te˝ nowa ga∏àê przemys∏u – ceramika. 
Antoni W´drychowski wybudowa∏ fabryk´ naczyƒ kamion-
kowych - „Marywil”. Obecnie wyrabia si´ tu kamionkowe 
rury kanalizacyjne, systemy kominkowe i ogrodzeniowe oraz 
kamionk´ kwasoodpornà dla przemys∏u chemicznego.
 Podczas II wojny Êwiatowej lasy suchedniowskie by∏y 
schronieniem dla oddzia∏ów partyzanckich AK („Nurta”, 
„Ponurego”, „Szarego”) oraz AL. W roku 1943 w fabryce 
Taƒskich podj´to konspiracyjnà produkcj´ uzbrojenia 
dla oddzia∏ów AK, wytwarzano m.in. pistolet maszy-
nowy „Sten”. Po wojnie Suchedniów zaczà∏ rozwijaç si´ 
jako pr´˝ne osiedle przemys∏owe. Odbudowano Fabryk´ 
Taƒskich (póêniejsza Fabryka Urzàdzeƒ Transportowych), 
rozbudowano Zak∏ady Wyrobów kamionkowych „Mary-
wil”, powsta∏y nowe zak∏ady drzewne. W roku 1962 Su-
chedniów otrzyma∏ prawa miejskie.

Szyd∏ów: praso∏owie, miecznicy, kotlarze
 Herbem w∏aÊciwym Szyd∏owa jest 
wyobra˝enie napiecz´tne - jako miasto zna-
ny jest z dwóch piecz´ci o podobnym her-
bie. Widnieje na nich orze∏ polski w koro-
nie mi´dzy dwiema wie˝ami, ka˝da z nich 
kulà na szczycie. Jedna piecz´ç pochodzàca 
z XVII wieku nosi napis „SIGILLUM CIVI-
TATIS. S. RE. MAGRNE. SZYDLOW”. Na drugiej piecz´ci, 
pochodzàcej z XVIII wieku widnieje napis „SIGILUM. CI-
VITATIS. S. R. M. MAGNAE. SCHIDLOW. 1071”. Niezna-
ne jest znaczenie cyfr 1071. Herb posiada barwy polskie: 
orze∏ i baszty - bia∏e, korona i kule na basztach - z∏ote, pole 
w kolorze czerwonym.
 Pierwsza pisemna wzmianka o Szyd∏owie pochodzi 
z 1191 r. Jest to informacja o powinnoÊci mieszkaƒców 
ksià˝´cego Szyd∏owa do dziesi´ciny na rzecz kolegiaty 
sandomierskiej. Jan D∏ugosz wzmiankuje o Szyd∏owie 
w kontekÊcie najazdu Tatarów: w 1241 r. wojska 
ma∏opolskie stoczy∏y bitw´ z Tatarami „we wsi Chmielnik 
pod miasteczkiem Szyd∏ów”. 1 lipca 1329 r. W∏adys∏aw 
¸okietek sprzedaje mieszczaninowi krakowskiemu Zam-
meloniemu wójtostwo w Szyd∏owie lokowane na prawie 
Êredzkim. Oznacza to, i˝ Szyd∏ów ju˝ wtedy posiada∏ 
prawa miejskie. Prawdopodobnie na poczàtku XV wieku 
powstajà pierwsze cechy rzemieÊlników wytwarzajàcych 
wszelkiego rodzaju dobra na potrzeby rynku lokalnego. 
Dzi´ki korzystnemu po∏o˝eniu miasta rozwijajà si´ bar-
dziej rozleg∏e stosunki handlowe. Przez Szyd∏ów odbywa 
si´ tranzyt m.in. wina, chmielu i stad byd∏a co jest znacz-
nym êród∏em dochodów dla miasta. W 1523 r. Zygmunt 
Stary potwierdzi∏ w Szyd∏owie istnienie zbiorowego ce-
chu kowali, Êlusarzy, kotlarzy, mieczników, w´dzidlarzy, 
siodlarzy, czapników, stelmachów, bednarzy. W mieÊcie 
istnia∏y równie˝ cechy piekarzy, szewców, praso∏ów, 
krawców, garncarzy. W 1528 r. dzi´ki przywilejowi Zyg-
munta I mieszczanie w∏asnym sumptem budujà wodociàg 
zaopatrujàcy w wod´ ludnoÊç miejscowà. W drugiej 
po∏owie XVI wieku Szyd∏ów liczy∏ 710 mieszkaƒców 
zamieszkujàcych w 180 przewa˝nie drewnianych budyn-
kach. Zaznacza si´ w tym okresie intensyfikacja osadnictwa
˝ydowskiego. We wspomnianym okresie by∏o w mieÊcie 
14 ˚ydów - gospodarzy. W latach 1534-1564 budujà oni 
w mieÊcie murowanà bo˝nic´. W drugiej po∏owie XVIII 
w. starosta szyd∏owski Maciej So∏tyk zagarnà∏ bezprawnie 
ziemi´ mieszczan szyd∏owskich i usi∏owa∏ zlikwidowaç 
samorzàd miejski. W wyniku tego w 1777 r. dosz∏o do za-
targów pomi´dzy nim a mieszkaƒcami. Oko∏o 300 miesz-
czan i ch∏opów z okolicznych wiosek wyruszy∏o zbroj-
nie przeciw staroÊcie. Spór ciàgnà∏ si´ d∏ugo i zakoƒczy∏ 
niepomyÊlnie dla mieszczan. Król Stanis∏aw August skarci∏ 
ich ostro i nakaza∏ pe∏ne pos∏uszeƒstwo.
 Pomimo utraty znaczenia, w 1793 roku miasto zosta∏o 
siedzibà sàdu ziemskiego. Po III rozbiorze Polski Szyd∏ów 
wszed∏ w sk∏ad zaboru austriackiego. W 1809 r. miasto 
znalaz∏o si´ w granicach Ksi´stwa Warszawskiego i sta∏o 
si´ siedzibà powiatu.
 W 1822 r. wystawiono na licytacj´ mury miejskie, które 
ocala∏y dzi´ki temu, i˝ nie znalaz∏y nabywcy. W tym okre-
sie miasto liczy∏o ponad 1600 mieszkaƒców z czego 450 
stanowili ˚ydzi. W 1850 r. Szyd∏ów przesta∏ byç siedzibà 
powiatu, a rejon szyd∏owski w∏àczono do powiatu stop-
nickiego. Okres upadku przypiecz´towuje utrata praw 
miejskich w roku 1869.
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