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2 AKTUALNOÂCI

 Oddział kardiochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym pachnie nowoÊcià. Podobnie jak „finali-
zowany” właÊnie oddział neurochirurgii w tym samym 
szpitalu. Âwi´tokrzyskie Centrum Onkologii mo˝e si´ 
pochwaliç nowoczesnym sprz´tem medycznym i roz-
budowanym blokiem operacyjnym, a dyrekcja wo-
jewódzkiego szpitala dzieci´cego ogłoszonym prze-
targiem na dokumentacj´ technicznà nowej siedziby 
szpitalika. Marszałek województwa Adam Jarubas za-
powiadał, ˝e inwestycje w ochronie zdrowia to jedne 
z najwa˝niejszych zadaƒ i konsekwentnie je realizuje. 
Ale to nie wszystko…

 Narz´dziem, które pozwala na wprowadzanie pla-
nów w ˝ycie jest Regionalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Âwi´tokrzyskiego i 726 milionów euro, które 
– jako województwo – dostaliÊmy z Unii Europejskiej. 
Pierwsze wst´pne umowy na dofinansowanie projektów
z RPO dotyczyły właÊnie inwestycji  w ochronie zdrowia 
oraz modernizacji Êwi´tokrzyskich dróg. Nieprzypadko-
wo – w tych  dziedzinach były najwi´ksze oczekiwania 
mieszkaƒców. 

Nowa kardiochirurgia i neurochirurgia
 Patrzàc na to, jak oddawane sà do u˝ytku kolejne in-
westycje w ochronie zdrowia, mieszkaƒcy województwa 
mogà mieç prawdziwe powody do zadowolenia. - Roz-
wój infrastruktury zdrowia staje si´ naszà Êwi´tokrzyskà 
domenà – mówi marszałek Adam Jarubas. - Za kilka lat 
Âwi´tokrzyskie stanie si´ stolicà zdrowia. Miejscem, w któ-
rym warto si´ leczyç, ale przede wszystkim - gdzie warto 
˝yç, pracowaç i mieszkaç.

Unijny boom inwestycyjny

 Jeszcze nie tak dawno województwo Êwi´tokrzyskie 
było ostatnim w Polsce bez kardiochirurgii. Choç stara-
nia o utworzenie takiego oddziału trwały od dziesi´ciu 
lat, dopiero przed dwoma laty udało si´ je wprowadziç 
w ˝ycie. W Kielcach ruszyły operacje  kardiochirurgicz-
ne, co dla pacjentów oznaczało koniec wyjazdów na 
zabiegi do innych oÊrodków w kraju. W ubiegłym roku 
zespół kieleckich kardiochirurgów pod kierownictwem 
dr Edwarda Pietrzyka wykonał około 500 operacji na ser-
cu. Teraz, dzi´ki finansowemu wsparciu samorzàdu woje-
wództwa szpital wzbogacili si´ w nowoczesne pomiesz-

czenia i sprz´t. Prawie 3,5 tysiàca metrów kwadratowych 
kosztowało 20,5 mln złotych, z czego 14 mln zł pocho-
dziło z Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwesty-
cja trwała 14 miesi´cy i kosztowała 20 milionów złotych. 
– Warto było wydaç te pieniàdze – uwa˝a marszałek Jaru-
bas. – Systematycznie, krok po kroku realizujemy cel jaki 
postawiliÊmy sobie na poczàtku kadencji. 

Nowoczesny oddział kardiochirurgii w Kielcach

Odnowiona nawa główna KoÊcioła Êw. Rozalii 
i Êw. Marcina w Zagnaƒsku wraz z bocznymi ołtarzami

Przedszkole w Kompleksie Obiektów 
Edukacyjnych w Kostomłotach II
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 Nowy oddział to m.in. jedno, dwu i trzyosobowe sale 
dla chorych ( w sumie dla 29 pacjentów), dwie sale opera-
cyjne z najnowszym wyposa˝eniem i dwie sale poopera-
cyjne. Inwestycja została zrealizowana w ciàgu zaledwie 
14 miesi´cy. 
 Nowa kardiochirurgia to nie jedyny powód do dumy dla 
dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W szpitalu 
realizowane sà ostatnie prace w nowym oddziale neurochi-
rurgii, który równie˝ wznoszony jest za fundusze unijne 
z Regionalnego Programu Operacyjnego. 
 Zarzàd Województwa dba równie˝ o rozwój innych 
samorzàdowych placówek słu˝y zdrowia. Dla przykładu: 
w szpitalu im. Âw. Rafała w Czerwonej Górze budowa-
ny jest  blok operacyjny oraz modernizowana pracownia 
diagnostyki obrazowej, Âwi´tokrzyskie Centrum Onkolo-
gii mo˝e si´ pochwaliç nowoczesnà aparaturà medycznà 
i rozbudowanym blokiem operacyjnym, Âwi´tokrzyskie 
Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze  nowocze-
snym sprz´tem i stacjà kolektorów słonecznych, a dy-
rekcja wojewódzkiego szpitala dzieci´cego ogłoszonym 
przetargiem na dokumentacj´ technicznà nowej siedziby 
szpitalika. Zgodnie z warunkami przetargu dokumentacja 
ma byç gotowa latem przyszłego roku, a to oznacza zde-
cydowany krok w kierunku budowy nowego szpitalika 
dzieci´cego. 

„RoÊnie” obwodnica Nowej Słupi
 – Drogi w regionie przez wiele lat były niedoinwesto-
wane i teraz musimy nadrabiaç zaległoÊci – podkreÊla 
marszałek Adam Jarubas. – Na modernizacj´ dróg 
moglibyÊmy wydaç ka˝de pieniàdze i ciàgle byłoby ich za 
mało. Widaç jak o te fundusze zabiegajà gminy i powiaty. 
W tej dziedzinie mamy du˝o do zrobienia. A na dodatek 
sà to przedsi´wzi´cia, w których przepisy prawne, tzw. 
wymagania Êrodowiskowe, potrafià na długie miesiàce 
wstrzymaç realizacj´ inwestycji. Te problemy nie omijajà 
równie˝ inwestycji na trasach wojewódzkich. Stopniowo 
staramy si´ te przeszkody pokonywaç.
 Do czerwca przyszłego roku ma byç zakoƒczona mo-
dernizacja drogi wojewódzkiej nr 753 na odcinku Huta 
Nowa – Wólka Milanowska, b´dàcej elementem tzw. p´tli 
Êwi´tokrzyskiej. Koszt tej inwestycji to ponad 30 mln zło-
tych. JednoczeÊnie prowadzona jest najwi´ksza tegoroczna 
inwestycja na drogach wojewódzkich w Âwi´tokrzyskiem 
-  przebudowa trasy nr 751 Nowa Słupia – Ostrowiec wraz 
z budowà obwodnicy Nowej Słupi. Modernizacja 23-kilo-

metrowego odcinka trasy kosztowaç b´dzie ponad 80 mln 
złotych,  a  jej zakoƒczenie planowane jest na lipiec przy-
szłego roku.
 Fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego 
wspomagajà roboty modernizacyjne nie tylko na dro-
gach wojewódzkich, ale przede wszystkim na gminnych 
i powiatowych. Wsz´dzie pojawia si´ coraz wi´cej tablic 
z informacjà „Inwestycja współfinansowana z Unii Euro-
pejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego”.

Hale sportowe, tereny inwestycyjne 
i miejsca pracy
 Ale drogi i szpitale to nie wszystko. Dzielàc fundu-
sze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Zarzàd Województwa przyznaje dofinansowanie do
przedsi´wzi´ç praktycznie we wszystkich dziedzinach 
˝ycia – od sportu, przez kultur´, dziedzictwo narodowe, 
edukacj´, turystyk´,  promocj´ regionu, po innowacje 
i wsparcie lokalnego biznesu w postaci mikro, małych 
i Êrednich przedsi´biorstw. Cz´Êç tych przedsi´wzi´ç jest 
dopiero uruchamiana, inne ju˝ si´ zakoƒczyły. Tak jak np. 
budowa hali widowisko- sportowej w J´drzejowie. Zre-
alizowany przez Powiat J´drzejowski projekt pod nazwà 
„Budowa kompleksu sportowo- dydaktycznego przy 
Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1w J´drzejowie” 
otrzymał 3,3 mln zł  dofinansowania z RPO ( całkowita 
wartoÊç inwestycji to ponad 6 mln zł).
 Z punktu widzenia rozwoju regionu ogromne znaczenie 
majà działania zwiàzane ze wsparciem Êwi´tokrzyskiego biz-
nesu, adresowane do mikro, małych i Êrednich firm. - W ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego  na tego typu 
działania przewidziane jest wsparcie finansowe w wysokoÊci 
94 milionów euro.  – informuje Marek Szczepanik, dyrektor 
Departamentu Funduszy Strukturalnych Urz´du Marszał-
kowskiego.  Te pieniàdze zainwestowane w Êwi´tokrzyskie  
firmy powinny znacznie wzmocniç je nie tylko na rynku re-
gionalnym,  ale  tak˝e krajowym i europejskim.
 WłaÊciciele firm bardzo ch´tnie ubiegajà si´ o unijne
dofinansowanie przeró˝nych  planowanych przez sie-
bie przedsi´wzi´ç, od usług hotelarsko-gastronomicz-
nych poczynajàc, a na innowacyjnych rozwiàzaniach 
w przedsi´biorstwach produkcyjnych koƒczàc. Dotych-
czas do dofinansowania wybranych zostało 350 projektów
od przedsi´biorców. Cz´Êç z nich została ju˝ koƒczona 
i rozliczona. A efektem sà nie tylko nowe maszyny, 
rozwiàzania technologiczne czy hale produkcyjne, ale 
tak˝e – a mo˝e przede wszystkim – nowe miejsca pracy. 

Iwona Sinkiewicz

Przebudowana droga w Gminie Tucz´py 
w miejscowoÊci Chałupki Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Strawczynie
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 Urokliwe zakàtki, szlaki turystyczne zarówno dla pie-
churów jak i rowerzystów, wspaniały widok na pasma 
Łysogórskie i Jeleniowskie Gór Âwi´tokrzyskich z jednej 
strony, z drugiej zaÊ przyjazne miejsce do osiedlenia si´ - 
z coraz atrakcyjniejszà, systematycznie rozbudowywanà  
infrastrukturà. Gmina Pawłów w powiecie starachowic-
kim nale˝y nie tylko do grona najwi´kszych obszarowo 
gmin województwa, ale te˝ staje si´ tak˝e jednym z atrak-
cyjniejszych miejsc naszego regionu. Po raz pierwszy na-
zwa miejscowoÊci Pawłów („Paulow”) pojawiła si´ w do-
kumentach historycznych w 1339 roku jako własnoÊç 
Pawła herbu Godziemba.

Niezwykłe miejsca, niezwykli ludzie…
 Odwiedzajàc t´ ziemi´ pierwsze kroki nale˝y koniecz-
nie skierowaç do Kałkowa-Godowa. Jest to miejsce szcze-
gólne i szczególnego ma gospodarza. Ks. infułat Czesław 
Wala, budowniczy i kustosz Sanktuarium Matki Bo˝ej Bo-
lesnej w Kałkowie-Godowie jest postacià niezwykłà wÊród 
współczesnego duchowieƒstwa. Przez całe lata swej pra-
cy wyra˝ał staranie, by w Polsce ˝yli ludzie zakorzenie-
ni w swojej historii, bezgranicznie oddani ojczyênie. Wi-
docznym przykładem głoszonej idei jest budowa takich 
obiektów jak Golgota, Panorama Âwi´tokrzyska, muzeum 
regionalne. Tu pàtnicy mogà przypominaç wi´zy, jakie od 
zarania dziejów łàczyły nasz naród z chrzeÊcijaƒstwem. 
Ks. Czesław Wala jest człowiekiem niezwykle wra˝liwym 
na bied´ i cierpienie. Dlatego przy Sanktuarium z inicjaty-
wy kustosza powstała Wioska Dzieci Niepełnosprawnych 
i Dom Ludzi Starszych im. Sue Ryder. Mimo zaawansowa-
nego wieku i złego stanu zdrowia ksiàdz Czesław wcià˝ 
realizuje nowe pomysły. Niezwykłym dziełem w trakcie 
realizacji w Kałkowie-Godowie jest Zakład Medycyny Pa-
liatywnej i Hospicyjnej, w którym znajdà opiek´ niepeł-
nosprawni, nieuleczalnie i przewlekle chorzy pacjenci.
 W gminie Pawłów swojà „ziemi´ obiecanà” znajdà te˝ 
osoby szczególnie wra˝liwe na pi´kno przyrody, a przede 
wszystkim… w´dkarze!  „Wióry” to najwi´kszy tego ro-
dzaju zbiornik zaporowy w województwie; jego budowa 
trwała a˝ 25 lat, lecz warto było – zalew robi du˝e wra˝enie. 
415 hektarów powierzchni, maksymalna pojemnoÊç 

35 milionów litrów i Êrednia gł´bokoÊç przekraczajàca 
6 metrów... CałoÊç wieƒczy zapora o wysokoÊci 21 metrów 
znajdujàca si´ kilka kilometrów powy˝ej miejscowoÊci 
Doły Biskupie.
 W gminie Pawłów odnajdziemy wiele wspania-
łych szlaków pieszych i rowerowych. W´drujàc nimi, 
podziwiaç mo˝na pi´kne krajobrazy, liczne pomniki 
przyrody i kultury, miejsca pami´ci narodowej, perły 
romaƒskiej i gotyckiej architektury koÊciołów w Tarczku,  
Âwi´tomarzu i Chybicach po pozostałoÊci XIX-wiecznych 
dworów w Warszówku, Pokrzywnicy, Chybicach, Brze-
ziu i oryginalnà zabudow´ wiejskà z wkomponowanymi 
w pejza˝ kapliczkami przydro˝nymi.

Skok cywilizacyjny
 Ignacy Gierada, Gminy Pawłów powierzone przez 
mieszkaƒców stanowisko sprawuje ju˝ ponad 16 lat. 
Rozpoczynajàc prac´ w 1994 roku miał, jak mówi,  
ci´˝kie zadanie, bowiem w zakresie infrastruktury gmi-
na była bardzo zaniedbana; wodociàgi zaledwie w pi´ciu 
miejscowoÊciach, brak telefonów, brak gazociàgów, brak 
kanalizacji, brak dobrych dróg… - W zasadzie wszyst-
kie elementy infrastruktury gminnej nale˝ało poprawiç 
– mówi. Udało si´.  DziÊ siecià wodociàgów zostało po-
kryte ok. 99% obszaru gminy. Dokonano telefonizacji gmi-
ny zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkaƒców, a tak˝e  
przeprowadzono inwestycje z zakresu budowy sieci 
gazowych. Aktualnie 97% mieszkaƒców ma mo˝liwoÊç 
korzystania z gazu z sieci gazowej. Gmina Pawłów wiel-
kie sukcesy osiàga równie˝ w zakresie kanalizacji. Mimo 
bardzo du˝ej powierzchni, po zakoƒczeniu tegorocznych 
inwestycji, gmina Pawłów b´dzie skanalizowana w 75%. 
Wybudowane zostały dwie oczyszczalnie Êcieków. Inwe-
stycje nie omin´ły równie˝ sektora oÊwiatowego. Gmina 
Pawłów posiada 13 szkół. Od 1994 roku ˝adna z nich nie 
została zlikwidowana, wr´cz przeciwnie - corocznie pro-

Wójt Ignacy Gierada

Sanktuarium w Kałkowie-Godowie
i zalew Wióry z lotu ptaka

Wielka gmina z wielkim budżetem
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wadzone sà inwestycje majàce na celu ich rozbudow´: po-
wstały cztery sale gimnastyczne, budynki szkolne zostały 
odremontowane. W zakresie opieki zdrowotnej du˝y na-
cisk poło˝ono na jakoÊç Êwiadczonych usług. Zatrudnieni 
zostali wysokiej klasy specjaliÊci oraz wykonane zostały 
remonty oÊrodków zdrowia wraz z doposa˝eniem w od-
powiedni sprz´t diagnostyczny. Ostatnio zakupiono m.in. 
nowoczesny ultrasonograf. Du˝o wysiłku włodarze gmi-
ny wło˝yli równie˝ w popraw´ infrastruktury drogowej. 
Wyremontowanych zostało bardzo wiele dróg,  zwracajàc 
uwag´ na ich odpowiedni standard. Aktualnie wykonywa-
ne sà drogi dojazdowe do pól, aby ułatwiç dojazd do nich 
rolnikom. Gmina Pawłów współfinansuje równie˝ prace 
remontowe na wielu drogach powiatowych. W ostatnich 
szesnastu latach powstało ponad 30 km chodników.

Ogrom inwestycji
 Gmina Pawłów od kilku lat prowadzi inwestycje 
majàce na celu jej skanalizowanie. - W ostatnim roku 
udało si´ zakoƒczyç dwa bardzo du˝e przedsi´wzi´cia 
tj. budow´ oczyszczalni Êcieków w miejscowoÊci Tar-
czek (koszt ok. 4,1 mln zł) oraz wykonanie sieci kanali-
zacyjnej w miejscowoÊciach Tarczek, Âwi´tomarz i Brze-
zie Małe (koszt ok. 5,8 mln zł) – mówi Ignacy Gierada. 
- Aktualnie trwajà prace nad wykonaniem kanalizacji 
w miejscowoÊciach Brzezie, Wawrzeƒczyce oraz Szerza-
wy. Koszt inwestycji  to ponad 5,1 mln zł. Jest to inwe-
stycja współfinansowana przez Uni´ Europejskà z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Âwi´tokrzyskiego na lata 2007 – 2013.  Koszt inwestycji 
w Szerzawach zamknie si´ w kwocie ponad 4,3 mln zł 
– dodaje wójt. Po ich zakoƒczeniu ok. 75 % gminy b´dzie 
posiadało kanalizacj´. Ze wzgl´du na fakt, i˝ gmina Paw-
łów jest najwi´kszà gminà wiejskà w województwie jest 
to du˝e osiàgni´cie. Jak zapowiada włodarz gminy, na 
tym jednak nie koniec. - Na jednej z tegorocznych sesji 
Rady Gminy uchwaliliÊmy uchwał´ w sprawie zmiany 
koncepcji kanalizacji gminy Pawłów. Zamiast budowaç 
du˝e oczyszczalnie powstanie kilka mniejszych, znacznie 
taƒszych w eksploatacji. Âcieki b´dà spływaç do oczysz-
czalni metodà grawitacyjnà co ograniczy koszty zu˝ycia 
energii przez liczne przepompownie – cieszy si´ Ignacy 
Gierada.
 W Pawłowie w ubiegłym roku zakoƒczyła si´ realizacja 
ogromnej inwestycji w sektorze oÊwiatowym. Dzi´ki po-
zyskanym Êrodkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wyremontowany i rozbudowany został bu-
dynek Zespołu Szkół w Rzepinie. Koszt inwestycji prze-
kroczył 2 mln zł z czego 1,2 mln zł dofinansowano z EFRR.
Do koƒca paêdziernika bie˝àcego roku ukoƒczone zosta-
nie zadanie rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Chy-
bicach. Inwestycja w 50 % współfinansowana jest przez
Uni´ Europejskà. Trwa realizacja dwóch zadaƒ drogowych 
współfinansowanych w 50 % z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówek”). Obie 
inwestycje zakoƒczone zostanà do koƒca paêdziernika 
bie˝àcego roku. Mowa tutaj o drodze gminnej relacji War-
szówek – Pawłów – Szeligi  oraz drodze powiatowej Sze-
rzawy – Brzezie – Wawrzeƒczyce – Ambro˝ów (od dro-
gi wojewódzkiej w Szerzawach do drogi wojewódzkiej 
w Ambro˝owie). Koszt prac to ponad 2,4 mln zł z czego 

50% finansuje gmina Pawłów. W ramach prac na drodze 
powiatowej przewidziano jej poszerzenie o 0,5 metra, 
wykonanie nowej nawierzchni oraz uło˝enie chodnika 
z kostki brukowej na całym odcinku (ok. 5,7 km). Połow´ 
wkładu własnego pokrywajà wspólnie Gmina Pawłów 
oraz Starostwo Powiatowe w Starachowicach.

„Musimy inwestowaç w mieszkaƒców”
 Jak mówi wójt Gierada, najwa˝niejszà wartoÊç gmi-
ny stanowià jej mieszkaƒcy. – Trzeba robiç wszystko, 
by ˝yło im si´ tu coraz lepiej – dodaje. Dlatego właÊnie 
w centrum Pawłowa trwa budowa remizy oraz Êwietlicy 
Êrodowiskowej. Obiekt w całoÊci zrealizowany zostanie 
do czerwca 2011 roku, w tym roku zaÊ planuje si´ wykona-
nie budynku w stanie surowym. Koszt inwestycji opiewa 
na  ponad 761 tys. zł z czego ok. 50 % ogólnych kosztów 
dofinansowane zostanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, pozostałà cz´Êç stanowi wkład własny gminy 
Pawłów. Trwa tak˝e budowa remizy i oÊrodka zdrowia 
w Kałkowie. W bie˝àcym roku wykonany zostanie ten 
obiekt do stanu surowego zamkni´tego, zaÊ do koƒca roku 
2011 przeprowadzone zostanà prace wykoƒczeniowe 
łàcznie z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu po-
przez uło˝enie kostki brukowej kolorowej. W centrum 
Pawłowa powstanie tak˝e w najbli˝szych latach kompleks 
sportowy z boiskiem piłkarskim i pływalnià. Wójt pra-
gnie równie˝ w tym miejscu wybudowaç nowà siedzib´ 
Urz´du Gminy w Pawłowie, tak aby mieszkaƒcy wszelkie 
sprawy mogli załatwiç w jednym budynku. Aktualnie wy-
kupowane sà tereny pod te inwestycje.
 Jak udaje si´ te wszystkie inwestycje przeprowadzaç 
w tak zawrotnym tempie? Ignacy Gierada sukcesu swojej 
gminy szuka w odpowiedniej organizacji pracy, rzetelnoÊci 
pracowników oraz dobrej współpracy z organami powia-
towymi i wojewódzkimi. Bardzo dobrze ocenia wspól-
ne działania podejmowane z Zarzàdem Województwa 
Âwi´tokrzyskiego na czele z marszałkiem Adamem Jaru-
basem, którzy jak twierdzi, pomagajà mu w realizacji wie-
lu inwestycji.
 Gmina Pawłów z roku na rok zwi´ksza swe wysiłki 
w zakresie pozyskiwania Êrodków unijnych oraz krajo-
wych. Tegoroczny bud˝et opiewajàcy na ponad 53 mln 
złotych jest rekordowym w historii gminy i jednym 
z najwi´kszych w województwie. 

Robert Siwiec

Oczyszczalnia Êcieków w Tarczku
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 Jakie działania nale˝y podjàç, aby poprawiç zabez-
pieczenie przeciwpowodziowe w rejonie Sandomierza 
i Tarnobrzega dyskutowali 2 sierpnia na Zamku w San-
domierzu przedstawiciele rzàdu, parlamentarzyÊci, 
samorzàdowcy z powiatu sandomierskiego i wojewódz-
twa podkarpackiego oraz przedsi´biorcy. Gospodarzem 
spotkania był marszałek Adam Jarubas. O planach budo-
wy nowych wałów mówił Jerzy Miller, minister Spraw 
Wewnetrznych i Administracji Jerzy Miller natomiast 
Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedział uruchomienie 
dodatkowych funduszy na pomoc dla rolników poszko-
dowanych w czasie powodzi.

 Podczas spotkania samorzàdowcy przybli˝yli sytuacj´ 
popowodziowà w powiatach sandomierskim i tarnobrze-
skim. - Skutki majowej i czerwcowej powodzi sà ogrom-
ne. - Mieszkaƒcy utracili dorobek swojego ˝ycia, rolnicy 
uprawy, a przedsi´biorcy swoje firmy - mówił starosta 
sandomierski Stanisław Masternak, a starosta tarnobrze-
ski Wacław Wróbel poinformował, i˝  pod wodà znalazła 
si´ ponad połowa terenu powiatu tarnobrzeskiego. Z kolei 
Ryszard Jania, prezes Zarzàdu Pilkington Automotive Po-
land mówił o potrzebie zabezpieczenia przeciwpowodzio-
wego huty. Od działaƒ w tym zakresie koncern uzale˝nia 
bowiem lokalizacj´ nowej inwestycji. Chodzi o 250 – 400 
nowych miejsc pracy. Pod uwag´ brany jest zakład w San-
domierzu lub Rumunii. Uczestnicy spotkania zapoznali si´ 
tak˝e z zało˝eniami Programu Ochrony Przed Powodzià 
w Dorzeczu Górnej Wisły, który zaprezentowała El˝bieta 
Nachlik z Politechniki Krakowskiej. Zwracali tak˝e 
uwag´ na zaniedbania w utrzymaniu terenów mi´dzy 
wałami oraz ograniczeniach, jakie stwarza program Na-
tura 2000. Jak poinformował Janusz Kubiakowski, dy-
rektor Âwi´tokrzyskiego Zarzàdu Melioracji i Urzàdzeƒ 
Wodnych, straty spowodowane przez powódê w woje-
wództwie Êwi´tokrzyskim wynoszà 87 mln zł, w powie-
cie sandomierskim - 50 mln zł. We wszystkich miejscach 
uszkodzonych podczas powodzi udało si´ ju˝ zbudowaç 
tymczasowe opaski. - Cz´Êç prowadzonych prac b´dzie 
podstawà do póêniejszych rozwiàzaƒ systemowych. Na 
budow´ i modernizacj´ wałów na WiÊle, TrzeÊniówce i Ko-
przywiance mamy ju˝ gotowà dokumentacj´. B´dziemy 
si´ tak˝e staraç o pozyskanie dofinansowania z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich - zapowiedział Janusz Ku-
biakowski.

 Minister spraw wewn´trznych i administracji, Jerzy 
Miller poinformował, i˝ jeszcze w tym roku roku odbudo-
wane zostanà przede wszystkim uszkodzone odcinki wa-
łów, przy których w przyszłoÊci powinna funkcjonowaç 
właÊciwa infrastruktura, np. utwardzone drogi dojaz-
dowe. Natomiast budowa nowych wałow zwiàzana jest 
z wieloma procedurami, m.in. pozyskaniem gruntów, 
przetargami na wykonawc´. - Budowa mocnych wałów to 
wspólny interes mieszkaƒców Sandomierza i Tarnobrze-
ga, huty szła i wszystkich firm, które z nià współpracujà. 

Dyskutowali o zabezpieczeniach 
przeciwpowodziowych

Nie zapominamy, ˝e wa˝ne jest nie tylko zadbanie o do-
my, ale i miejsca pracy. Patrzymy na hut´ jak na interes 
całej społecznoÊci - mówił minister Miller. Zapowiedział 
budow´ nowych zapór i zbiorników retencyjnych oraz 
uregulowanie odpowiedzialnoÊci za poszczególne działa-
nia podczas powodzi. Poinformował, ̋ e Polska skierowała 
do Unii Europejskiej wniosek o uruchomienie „funduszu 
solidarnoÊci”, bowiem straty spowodowane powodzià 
si´gn´ły kwoty ponad 12 miliardów złotych. Unijnà po-
moc otrzymamy najprawdopodobniej w przyszłym roku. 

 Podczas spotkania poruszono te˝ problem zalanych go-
spodarstw rolnych. O wi´kszà pomoc dla rolników, którzy 
ucierpieli podczas powodzi apelował m.in. wójt gminy 
Dwikozy Marek Łukaszek. Wiceminister rolnictwa Tade-
usz Nalewajk zapewnił, ˝e trwajà ju˝ prace nad urucho-
mieniem dodatkowych funduszy dla rolników. W ramach 
unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanà 
zapewnione Êrodki przeznaczone na odbudow´ potencja-
łu gospodarstw poszkodowanych podczas powodzi. Rol-
nicy mogà tak˝e liczyç na pomoc paszowà.

 - Spotkanie w Sandomierzu to poczàtek intensywnych 
prac samorzàdowców, hydrologów oraz słu˝b zwiàzanych 
z melioracjà nad doprecyzowaniem konkretnych pro-
jektów w ramach Programu ochrony przed powodzià 
w dorzeczu Górnej Wisły. ZwróciliÊmy tak˝e uwag´ na 
koniecznoÊç koncentracji odpowiedzialnoÊci m.in. za 
infrastruktur´ wałów i terenów mi´dzywałowych w jed-
nym r´ku. Zaprezentowany przez ministra Jerzego Mil-
lera program działaƒ rzàdu majàcych na celu ogranicze-
nie negatywnych skutków zjawisk, takich jak tegoroczna 
powódê, wyznaczy kierunki pracy na najbli˝sze miesiàce. 
Choç problem zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
nale˝y ujàç kompleksowo, w perspektywie lat - powie-
dział marszałek Adam Jarubas, gospodarz spotkania. Za-
powiedział, i˝ wkrótce odb´dà si´ kolejne rozmowy na 
temat przeciwdziałania skutkom powodzi.

Małgorzata Niewczas-Sochacka

Adam Jarubas i Jerzy Miller
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 Remonty Êwietlic wiejskich, nowe place zabaw oraz 
zakup instrumentów i strojów dla zespołów ludowych 
zostanà dofinansowane przez Urzàd Marszałkowski
w ramach programu „Odnowa Wsi Âwi´tokrzyskiej 
2010”. Do 64 gmin wiejskich trafi w sumie 1,5 miliona
złotych. 16 lipca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kiel-
cach Marek Gos, członek Zarzàdu Województwa wr´czył 
włodarzom gmin umowy na realizacj´ 91 projektów. 

 - To ju˝ czwarta edycja „Âwi´tokrzyskiego Programu 
Odnowy Wsi”. W tej kadencji przeznaczyliÊmy na ten cel 
6 milionów złotych. Efekty sà ju˝ widoczne, wyremonto-
wanych zostało wiele remiz stra˝ackich, powstały Êwietlice 
wiejskie, place zabaw dla dzieci, zespoły i kapele ludowe 
wzbogaciły si´ o nowe instrumenty i wyst´pujà w nowych 
strojach. Dzi´ki aktywnoÊci wielu Êrodowisk, najbardziej 
przedsi´biorczych mieszkaƒców oraz samorzàdów, nasza 
Êwi´tokrzyska wieÊ zmienia swoje oblicze. Jak pokazujà 
statystyki, Âwi´tokrzyskie dołàcza do czołówki regionów, 
gdzie w ostatnich latach wieÊ zmienia si´ na korzyÊç. 
Staramy si´ jà unowoczeÊniaç, poprawiaç jakoÊç ˝ycia 
mieszkaƒców, ale nie zapominamy jednoczeÊnie o tra-
dycjach i folklorze, o wartoÊciach, które majà tak wielkie 
znaczenie w zjednoczonej Europie - mówił Marek Gos, 
członek Zarzàdu Województwa podczas uroczystoÊci 
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

 Podczas tegorocznej edycji Programu o dofinan-
sowanie starały si´ gminy, które mogły si´ ubiegaç 
o maksymalnie 20 tysi´cy złotych dotacji na ró˝nego 
typu przedsi´wzi´cia o charakterze społeczno – kul-
turalno – sportowym, słu˝àce społecznoÊci lokalnej. 
Do Urz´du Marszałkowskiego wpłyn´ło 115 wnio-
sków o dofinansowanie. Nie wszystkie spełniały wy-
mogi formalne oraz zało˝enia konkursu. Ostatecz-
nie dofinansowanie otrzyma 91 projektów z 64 gmin. 
M.in.: zgłoszony przez gmin´ Bodzentyn projekt 
wyposa˝enia placu zabaw w Âwi´tej Katarzynie, w gmi-
nie Ch´ciny wyremontowane zostanà Êwietlice w Czer-

Świętokrzyska wieś
zmienia swoje oblicze

wonej Górze i Tokarni, w budynku OSP w Gnojnie po-
wstanie sala komputerowa, a w Krasocinie Gminna Sala 
Tradycji. Natomiast orkiestra d´ta w Zagnaƒsku b´dzie 
mogła zakupiç nowe instrumenty. 
 Âwi´tokrzyski Program Odnowy Wsi chwali burmistrz 
Piƒczowa Włodzimierz Badurak. W tej edycji programu 
jego gmina otrzymała dofinansowanie dwóch projek-
tów. - Dzi´ki pieniàdzom z Urz´du Marszałkowskiego 
istniejàca od czterech lat kapela „Ponidzie” b´dzie mo-
gła wreszcie wyst´powaç w nowych strojach, zakupione 
zostanà dla nich tak˝e instrumenty muzyczne: klarnet, 
tràbka i akordeon. Natomiast w Winiarach planujemy 
remont remizy stra˝ackiej. Modernizacja czeka elewacj´ 
zewn´trznà budynku, wymienione zostanà tak˝e okna 
i dach. Mieszkaƒcy nie kryjà zadowolenia, ˝e remiza zo-
stanie wyremontowana, zapowiadajà, ̋ e aktywnie włàczà 
si´ w prace przy modernizacji obiektu. Winiary to bowiem 
miejscowoÊç znacznie oddalona od miasta, a remiza jest 
dla tamtejszej społecznoÊci swoistym centrum ˝ycia wsi 
- powiedział burmistrz Włodzimierz Badurak.

M.N.

Janusz Âledziƒski, dyrektor Departamentu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Êrodowiska, jego zast´pca 

Sławomir Neugebauer oraz Marek Gos, 
członek Zarzàdu Województwa

Marek Gos wr´cza umowy burmistrzowi S´dziszowa Wacławowi Szarkowi
i burmistrzowi Piƒczowa Wlodzimierzowi Badurakowi
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 W „Pustelni Złotego Lasu” w Rytwianach powstanie 
Galeria Kamedulska i 14 domków pustelniczych. Od-
tworzone zostanà tak˝e klasztorne ogrody. Inwestycja 
b´dzie realizowana dzi´ki dofinansowaniu z Regional-
nego Programu Operacyjnego. Marszałek Adam Jarubas 
i przedstawiciele Stowarzyszenia MiłoÊników Pustelni 
Złotego Lasu w Rytwianach podpisali pre-umow´ na 
realizacj´ zadania  „PrzeszłoÊç dla PrzyszłoÊci – Galeria 
Kamedulska w Pustelni Złotego Lasu”. 

 Za pozyskane pieniàdze przebudowany zostanie m.in. 
jeden z obiektów Pustelni - Dom Braci Konwersów wraz 
z budynkiem gospodarczym. Powstanie tam Galeria Ka-
medulska z muzeum, archiwum i bibliotekà. B´dà tam 
przechowywane i udost´pniane archiwalia i ksià˝ki o te-
matyce zwiàzanej z ̋ yciem monastycznym, a tak˝e organi-
zowane wystawy okolicznoÊciowe. Za koÊciołem, zostanà 
odbudowane domki pustelnicze, które swoim kształtem 
architektonicznym i urbanistycznym przypominaç b´dà 
te budowane w kamedulskich pustelniach. Projekt obej-
muje tak˝e zagospodarowanie klasztornych ogrodów na 
powierzchni 16,5 tys. m2. Zostanà one zaprojektowane 
według odnalezionych planów. Powstanie alejka, nasa-
dzenia roÊlin i drzew, które b´dà na bie˝àco uprawiane 
oraz cz´Êç rekreacyjna i medytacyjna dla goÊci Pustelni. 
  Powstanie pi´kny kompleks, który wspaniale wpisu-
je si´ w krajobraz rytwiaƒskich lasów - mówił dyrektor 
„Pustelni Złotego Lasu” ksiàdz Wiesław Kowalewski. 
- Ciesz´ si´, ˝e dzi´ki ˝yczliwoÊci Samorzàdu Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego oraz zaanga˝owaniu Stowarzysze-
nia mo˝emy kontynuowaç nasze dzieło. Jestem przeko-
nany, ˝e warto inwestowaç w takie miejsca, które b´dà 
wspaniale promowaç naszà pi´knà Ziemi´ Âwi´tokrzyskà 
- dodał ks. Kowalewski. 
 Natomiast marszałek Adam Jarubas podkreÊlał, i˝ od 
dłu˝szego czasu obserwuje to, co dzieje si´ w Pustelni 
Złotego Lasu. - Dzi´ki zaanga˝owaniu wielu osób, w Ry-
twianach wyremontowano ju˝ znacznà cz´Êç zabudowaƒ 

Pustelnia Złotego Lasu
z unijnym dofinansowaniem

klasztornych, które odzyskujà dawny blask. W poszuki-
waniu ukojenia i ciszy przyje˝d˝a tu wielu pielgrzymów 
i turystów. Jestem przekonany, ˝e właÊnie tu w Rytwia-
nach powstał najwy˝szej klasy produkt turystyczny, któ-
ry z pewnoÊcià przyczyni si´ do promocji naszego regio-
nu - powiedział Adam Jarubas.
 Projekt realizowany jest w oparciu o dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 2.3. 
Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. Wynosi 
ono 2 mln złotych, co stanowi 80% wartoÊci całego zada-
nia. Pozostałà cz´Êç, tj. 500 tys. zł doło˝y Stowarzyszenie 
MiłoÊników Pustelni Złotego Lasu. Prace rozpocznà si´ 
jeszcze w sierpniu, a zakoƒczà w przyszłym roku. 
W 2009 r. Pustelni´ Złotego Lasu w Rytwianach odwiedziło 
37 tys. turystów. Wielu z nich zatrzymuje si´ w Relaksacyj-
no-Kontemplacyjnym Centrum Terapeutycznym, w któ-
rym znaleêç mogà pomoc w powrocie do wewn´trznego 
ładu, wyciszyç si´ i odpoczàç od codziennego zgiełku.

M.N.

UroczystoÊç podpisania pre-umowy zgromadziła wielu 
przyjaciół „Pustelni Złotego Lasu”

- „Pustelnia Złotego Lasu” w Rytwianach b´dzie wspaniale promowaç naszà pi´knà Ziemi´ Âwi´tokrzyskà 
- podkreÊlali marszłek Adam Jarubas i ks. Wiesław Kowalewski
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 W Âwi´tokrzyskim Centrum Onkologii powstanie 
BIOBANK. B´dzie pierwszà tego rodzaju placówkà 
w kraju, która na olbrzymià, niespotykanà dotychczas 
skal´ umo˝liwi pobieranie, przechowywanie i badanie 
próbek, m.in. krwi potrzebnych do analizowania przy-
czyn zachorowaƒ na choroby cywilizacyjne. Docelowo 
w projekcie b´dzie mogło wziàç udział nawet 500 tysi´cy 
mieszkaƒców województwa Êwi´tokrzyskiego. Marsza-
łek Adam Jarubas oraz Stanisław Góêdê, dyrektor ÂCO 
podpisali pre-umow´ na dofinansowanie tej inwestycji
ze Êrodków unijnych. Jej realizacja kosztowaç b´dzie 
4 miliony złotych. 

 Projekt utworzenia sieci prewencji chorób nowotworo-
wych pod nazwà BIOBANK wsparł Zarzàd Województwa, 
który w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
na stworzenie tej jednostki przyznał 3 mln 400 tysi´cy zło-
tych, czyli a˝ 85% całkowitej wartoÊci projektu.
 - W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
rozdzieliliÊmy  unijne Êrodki przeznaczone na innowa-
cje, wspieranie działalnoÊci dydaktycznej i badawczej 
szkół wy˝szych oraz placówek sektora badawczo-rozwo-
jowego. Najwy˝szà ocen´ uzyskał przedstawiony przez 
Âwi´tokrzyskie Centrum Onkologii projekt utworzenia 
sieci prewencji chorób nowotworowych - mówi mar-
szałek Adam Jarubas. – Podpisana pre-umowa dotyczy 
pierwszego etapu budowy BIOBANK-u, kolejne etapy 
obejmowaç b´dà prace w ramach Regionalnego Centrum 
Naukowo – Technologicznego zlokalizowanego w Pod-
zamczu Ch´ciƒskim. Do jego budowy anga˝ujemy nie 
tylko najnowoczeÊniejsze technologie i sprz´t, ale tak˝e 

Jesienią ruszy BIOBANK
najwy˝szej klasy fachowców z obszaru ochrony zdrowia; 
mam nadziej´, ̋ e dzi´ki temu za kilka lat b´dzie si´ mówiç 
o Âwi´tokrzyskiem jako o „regionie zdrowia”, do którego 
warto przyjechaç tak˝e po to, aby si´ tu leczyç.
 Âwi´tokrzyscy onkolodzy podkreÊlajà, ˝e BIOBANK 
b´dzie miejscem unikalnym w skali kraju. Umo˝liwi sta-
łe monitorowanie i rzetelnà ocen´ stanu zdrowia osób 
bioràcych udział w programie profilaktycznym, co po-
zwoli na wczeÊniejsze wykrywanie nowotworów. 
 – W BIOBANK-u gromadzona b´dzie m.in. surowica 
krwi naszych mieszkaƒców, a nast´pnie przechowywa-
na nawet przez 30, 40 lat. – informuje Stanisław Góêdê, 
dyrektor Âwi´tokrzyskiego Centrum Onkologii. – Je˝eli 
cokolwiek niepokojàcego b´dzie działo si´ z konkretnym 
pacjentem, b´dziemy mieli mo˝liwoÊç zbadania i oceny 
pewnych parametrów jego krwi, które sà bardzo istotne 
dla dalszego leczenia. Najwa˝niejsze jest to, ˝e b´dziemy 
mieli mo˝liwoÊç dokładnej oceny stanu zdrowia pacjen-
tów i jego monitorowania przez kilkadziesiàt lat, a tak˝e 
przeprowadzania wielu specjalistycznych badaƒ gene-
tycznych słu˝àcych wczesnemu wykrywania raka. W tej 
chwili mamy przebadanych 15 tysi´cy osób, a dzi´ki temu 
projektowi docelowo przebadamy nawet pół miliona pa-
cjentów. BIOBANK to wielka szansa i dobra wró˝ba na 
przyszłoÊç dla naszego społeczeƒstwa – dodaje dr Stani-
sław Góêdê. 
 Realizacja programu rozpocznie si´  jesienià, a ju˝ od 
nowego roku planowane jest rozpocz´cie gromadzenia 
w „Biobanku” materiału genetycznego Êwi´tokrzyskich 
pacjentów.

R.S.

Marszałek Adam Jarubas i dyrektor Stanisław Góêdê cieszyli si´ po podpisaniu pre-umowy. 
Jednak najwi´ksze powody do zadowolenia b´dà mieli Êwi´tokrzyscy pacjenci.
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 Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficz-
nym „Âwi´tokrzyskie inwestycje RPO w obiektywach 
mieszkaƒców”. Ma on na celu promowanie progra-
mów pomocowych Unii Europejskiej oraz prezentacj´ 
przedsi´wzi´ç realizowanych przy wsparciu Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Âwi´tokrzyskiego 2007-2013. Czekamy na prace, które 
b´dà pokazywały pozytywne zmiany zachodzàce w na-
szym regionie, m.in. inwestycje drogowe, obiekty spor-
towe, placówki kultury i edukacji, odnowione centra 
Êwi´tokrzyskich miast i miasteczek. Na zdj´cia czeka-
my do 15 paêdziernika. Zwyci´zcy konkursu zostanà 
uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami. Konkurs wpi-
suje si´ w tegoroczne obchody Dni Województwa 
Âwi´tokrzyskiego.

Regulamin Konkursu Fotograficzne-
go „Âwi´tokrzyskie inwestycje RPO 
w obiektywach mieszkaƒców”
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Âwi´tokrzy- 

skie inwestycje RPO w obiektywach mieszkaƒców” jest 
Urzàd Marszałkowski Województwa Âwi´tokrzyskiego 
w Kielcach – Departament Funduszy Strukturalnych 
i Biuro Komunikacji Społecznej.

2. Ka˝dy uczestnik mo˝e nadesłaç maksymalnie 3 fotografie.
3. Konkurs adresowany jest do osób, które amatorsko 

zajmujà si´ fotografià. Prace b´dà oceniane w dwóch
kategoriach wiekowych: 
- autorzy do 16 roku ˝ycia,
- powy˝ej 16 roku ˝ycia.

4. Fotografie muszà byç wykonane w minimalnej
rozdzielczoÊci 2560 x 1920. Nie mogà byç modyfikowa-
ne komputerowo ani w ˝aden inny sposób (chodzi tu 
zwłaszcza o zmian´ kolorów i u˝ywanie wszelkiego 
rodzaju filtrów w programach komputerowych). Nie
mo˝na tak˝e dokonywaç fotomonta˝y.

5. Fotografie zapisane na noÊniku elektronicznym (płyta
CD lub DVD) w formacie JPG oraz w postaci wydruków 
lub odbitek w formacie 15x21nale˝y dostarczyç osobiÊcie 
lub wysłaç pocztà.  Do zdj´ç nale˝y dołàczyç dane per-
sonalne autora, telefon kontaktowy oraz dat´ wykona-
nia fotografii. Prosimy tak˝e o podpisane znajdujàcych
si´ na zdj´ciach obiektów.

6. Prace nale˝y nadsyłaç na adres:
Urzàd Marszałkowski
Województwa Âwi´tokrzyskiego w Kielcach
Biuro Komunikacji Społecznej 
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-517 Kielce
z dopiskiem:
KONKURS FOTOGRAFICZNY „Âwi´tokrzyskie in-
westycje RPO w obiektywach mieszkaƒców”
lub dostarczyç osobiÊcie do Biura Komunikacji Społecz-
nej, Urzàd Marszałkowski, ul. Targowa 18, X pi´tro, po-
kój nr 29. 

 Mo˝na je tak˝e dostarczaç na stoisko Urz´du Marszał-
kowskiego podczas Dni Województwa Âwi´tokrzyskiego, 
które b´dà si´ odbywaç w Êwi´tokrzyskich gminach 
w nast´pujàcych terminach:

29 sierpnia - Plac Artystów w Kielcach
  - Lasocin, gm. O˝arów
4 wrzeÊnia - Wólka, gm. Słupia (Konecka)
  - Bli˝yn
5 wrzeÊnia - S´dziszów
  - Sielec Kolonia, powiat kazimierski
12 wrzeÊnia - Łoniów, powiat sandomierski
  - WaÊniów, powiat ostrowiecki
18 wrzeÊnia - Osiek, powiat staszowski
19 wrzeÊnia - Ch´ciny, powiat kielecki
  - Działoszyce, powiat piƒczowski
25 wrzeÊnia - Pawłów, powiat starachowicki
26 wrzeÊnia - Moskorzew, powiat włoszczowski
  - Stopnica, powiat buski

7. W Konkursie mogà braç udział jedynie fotografie, któ-
re nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału 
w konkursach.

8. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs. 
Termin nadsyłania prac mija 15 paêdziernika 2010 roku.

9. Prace nadesłane na Konkurs oceni jury powołane przez 
organizatora. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania 
zwyci´zców, jak i przyznawania miejsc ex equo. Orga-
nizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych dla 
zwyci´zców – nagrodzonych zostanie po trzy osoby 
w ka˝dej grupie wiekowej.

10. Wyniki Konkursu zostanà podane w  Âwi´tokrzyskim 
Informatorze Samorzàdowym   „Nasz Region”, na 
stronie portalu internetowego Urz´du Marszałkow-
skiego Województwa Âwi´tokrzyskiego w Kielcach 
– www.sejmik.kielce.pl oraz RPO WÂ www.rpo-swie-
tokrzyskie.pl

11. Dostarczenie prac na Konkurs jest jednoznaczne 
z oÊwiadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgło-
szonych prac i uznaniem niniejszego regulaminu.

12. Uczestnik Konkursu wyra˝a zgod´ na przetwarzanie 
swoich danych osobowych przez organizatorów.

13. Organizator uzyskuje prawa do wykorzystania nade-
słanych na Konkurs prac do ich ekspozycji oraz nieod-
płatnej publikacji (z zaznaczeniem nazwiska autora) na 
stronie internetowej oraz wydawnictwach Urz´du Mar-
szałkowskiego Województwa Âwi´tokrzyskiego.

Redakcja

Zapraszamy do udziału w konkursie

Rozbudowany kompleks sportowo-rehabilitacyjno 
-edukacyjny w S´dziszowie to doskonały przykład 

zmian, jakie zachodzà w regionie dzi´ki RPO.
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Świętokrzyskie
pięknieje dla Ciebie!
 29 sierpnia w Kielcach zainaugurowane zostanà Dni 
Województwa Âwi´tokrzyskiego. Ju˝ po raz drugi Urzàd 
Marszałkowski organizuje cykl 14 pikników rodzinnych, 
które przez cały wrzesieƒ odbywaç si´ b´dà w ka˝dym 
z powiatów. Imprezy majà na celu nie tylko integrowa-
nie mieszkaƒców „małych Ojczyzn” i wspólnà zabaw´ 
ale tak˝e pokazanie lokalnych inicjatyw społecznych 
i promocj´ inwestycji finansowanych z funduszy europej-
skich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

 W ka˝dà sobot´ i niedziel´ pomi´dzy 29 sierpnia 
a 2 paêdziernika goÊciç b´dziemy w gminach wszystkich 
powiatów naszego województwa. Podczas koncertów 
prezentowaç b´dziemy dorobek kulturalny i tradycje na-
szego regionu. Uczestników imprez bawiç b´dà m.in. ze-
społy Fliper, Sweet Combo, All Is On, In Sane, Follow Me, 
zarówno dorosłych jak i dzieci do Êwiata magii zaprosi duet 

Mefisto, a Teatr Ognia rozgrzeje publicznoÊç znakomitym
pokazem. Nie zabraknie tak˝e konkursów z atrakcyjnymi 
nagrodami. Dni Województwa Âwi´tokrzyskiego to nie 
tylko okazja do dobrej zabawy ale tak˝e zadbania o swo-
je zdrowie. B´dzie mo˝na m.in. skorzystaç z bezpłatnych 
porad lekarzy specjalistów, oznaczyç poziom cukru we 
krwi, cholesterolu, wykonaç spirometri´ oraz... zwa˝yç si´ 
i zmierzyç. Zadbamy tak˝e o podniebienia naszych goÊci; 
b´dzie mo˝na spróbowaç m.in. regionalnych przysmaków, 
z których słynà  poszczególne powiaty. Uczestnicy zabawy 
dowiedzà si´ równie˝ czym na co dzieƒ zajmuje si´ Urzàd 
Marszałkowski i podległe mu jednostki. Cykl imprez w ra-
mach Dni Województwa zwieƒczy 2 paêdziernika koncert 
w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach z udziałem m.in. ze-
społu KOMBI i Kabaretu Skeczów M´czàcych.
 Liczymy na Paƒstwa udział we wspólnej zabawie. Ser-
decznie zapraszamy!
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 Sejmik Województwa Âwi´tokrzyskiego, podczas 
XL sesji jednogłoÊnie przyjàł plan ochrony Ch´ciƒsko-
-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Dokument 
sporzàdzony został na okres 20 lat. Nad jego wykona-
niem czuwaç b´dzie dyrekcja Zespołu Âwi´tokrzyskich 
i Nadnidziaƒskich Parków Krajobrazowych. 

 Zgodnie z ustawà o ochronie przyrody plan ochrony 
Ch´ciƒsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego zawie-
ra cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne 
i gospodarcze uwarunkowania ich realizacji. Obejmuje 
tak˝e identyfikacj´ oraz okreÊlenie sposobów eliminacji
lub ograniczania istniejàcych i potencjalnych zagro˝eƒ 
wewn´trznych i zewn´trznych oraz ich skutków. Autorzy 
dokumentu wskazujà obszary realizacji działaƒ ochron-
nych i  okreÊlajà zakres prac zwiàzanych z ochronà przy-
rody i kształtowaniem krajobrazu. Plan wytycza te˝ ob-
szary udost´pniane dla celów naukowych, edukacyjnych, 
turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb 
i dla innych form gospodarowania oraz okreÊla sposoby 
korzystania z tych obszarów.
 – ˚mudne prace nad Planem prowadzono na terenie 
kilku gmin - został on poddany szerokim konsultacjom,  
tak˝e społecznym – mówił podczas sesji, rekomendujàcy 
uchwał´ Marek Gos, członek Zarzàdu Województwa. I jak 
przekonywał – wydaje si´, ˝e powstał pełny dokument, 
który nakreÊla właÊciwà drog´ prowadzenia gospodarki 
i turystyki na terenach obj´tych granicami parku. Udało si´ 
tu pogodziç interesy ochroniarskie, przyrodnicze z rozwo-
jowymi, inwestycyjnymi – podkreÊlał Marek Gos. 
 Radni przegłosowali tak˝e szereg uchwał bud˝etowych, 
wÊród których znalazły si´ m.in. dotyczàce zmian w planie 
wydatków bud˝etu na 2010 rok. Mowa tu o przesuni´ciu 
mi´dzy działami i rozdziałami 4,5 mln zł z przeznaczeniem 
na realizacj´ zadania na lotnisku w Masłowie: „Remont 
dwóch utwardzonych nawierzchni manewrowych na 
koƒcach pasa startowego poprawiajàcych bezpieczeƒstwo 
lotniska wraz z niezb´dnà przebudowà sieci”. 
 Jednym z punktów sesji Sejmiku było przyj´cie ra-
portu z realizacji w 2009 roku Wojewódzkiego Programu 
Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Prze-
ciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2006-
-2013. Program okreÊla podstawowe cele i zadania w za-
kresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych 
i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. Przed-
miotem Programu sà mo˝liwoÊci kreowania rozwiàzaƒ 
Êrodowiskowych, które majà spowodowaç włàczenie osób 
niepełnosprawnych w społeczne i ekonomiczne ˝ycie.
 Jak poinformował radnych Marek Gos - z przeprowa-
dzonej analizy działaƒ podejmowanych przez jednost-
ki samorzàdu terytorialnego na rzecz programu, mo˝na 
stwierdziç, ˝e problem niepełnosprawnoÊci spotyka si´ 
z coraz wi´kszym zrozumieniem samorzàdów. – Jako 
samorzàd województwa, oprócz Êrodków Paƒstwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w 2009 
przekazaliÊmy na ten cel pieniàdze z bud˝etu. Obok 300 
tys. zł PERON-u, rozdysponowaliÊmy m.in. 49 tys. zł, za 
które udało si´ wesprzeç 11 ró˝nych programów w ob-
szarze wspierania osób niepełnosprawnych. Ponadto, 
Województwo Âwi´tokrzyskie, za poÊrednictwem Regio-

Obradował Sejmik
nalnego OÊrodka Polityki Społecznej wspiera finansowo
zakłady aktywnoÊci zawodowej, wdra˝a tak˝e programy 
unijne, jak choçby ten z PO KL – „Edukacja receptà na 
lepsze jutro”. Warto równie˝ podkreÊliç, ˝e w ostatnim 
czasie odnotowaliÊmy znaczàcy post´p w dost´pnoÊci do 
Êwiadczeƒ rehabilitacyjnych. Trzy nowe, pełnowymiaro-
we oddziały otwarto w Kielcach, Sandomierzu i Staracho-
wicach. DziÊ, nie tylko w du˝ych oÊrodkach miejskich, ale 
te˝ w terenie widaç coraz lepsze instrumenty wsparcia 
osób niepełnosprawnych. Jestem przekonany ˝e sytuacja 
tej specyficznej grupy mieszkaƒców naszego regionu, rok-
rocznie b´dzie si´ poprawiaç – przekonywał Marek Gos.

Przemysław ChruÊciel

Józef ˚urek, Tadeusz Kowalczyk, Mieczysław G´bski

Udało si´ pogodziç interesy ochroniarskie, przyrodnicze 
z rozwojowymi i inwestycyjnymi – podkreÊlał Marek Gos

Mimo sezonu urlopowego radni
wzi´li udział w sesji Sejmiku niemal w pełnym składzie
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Wacław Berens, Józef Grabowski, 
Sławomir Marczewski i Krzysztof Dziekan

Józef Kwiecieƒ i Wojciech Borz´cki

Zarzàd Województwa Âwi´tokrzyskiego Adam Jarubas i Maria Fidziƒska - Dziurzyƒska

Zdzisław Wrzałka i Grigor Szaginian Jerzy Suchaƒski

Wojciech Borz´cki, Bernard Antos Józef ˚urek, Tadeusz Kowalczyk, 
Janusz Koza, Mieczysław G´bski
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 25 projektów „przedszkolnych” o łàcznej wartoÊci po-
nad 21 mln zł, z których skorzysta blisko 3 tys. dzieci, 
ruszy w tym roku w regionie Êwi´tokrzyskim w ramach 
unijnego programu Kapitał Ludzki. Uroczyste podpisa-
nie umów z beneficjentami odbyło si´  w przedszkolu
samorzàdowym w Ch´cinach. W uroczystoÊci uczestni-
czyli m.in. wicemarszałek Zdzisław Wrzałka, zast´pca 
dyrektora ÂBRR ds. Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Krzysztof Szczypiór, a tak˝e włodarze gmin, 
w których zaistniejà nowe placówki przedszkolne. 

Ponad 21 mln zł z Unii Europejskiej 
dla świętokrzyskich przedszkolaków
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 Dzi´ki tym 21 mln zł przez kolejne dwa lata realizo-
wane b´dà projekty nakierowane na tworzenie nowych 
przedszkoli i rozwój ju˝ istniejàcych placówek w woje-
wództwie Êwi´tokrzyskim. To efekt konkursu dla au-
torów projektów, ogłoszonego w I kwartale 2010 roku 
przez Âwi´tokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, któ-
re wdra˝a program Kapitał Ludzki w województwie. Na 
konkurs wpłyn´ło ponad 90 projektów, dofinansowanie
uzyskał co czwarty z nich. 

 - Podczas oceny pewne typy projektów miały szanse na 
dodatkowe punkty – mówił Wicemarszałek Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego, Zdzisław Wrzałka, który nadzoru-
je wdra˝anie Kapitału Ludzkiego w regionie. - Chodziło 
o projekty, które zakładały udział rodziców w organizacji 
i funkcjonowaniu przedszkola. Dodatkowe punkty mo˝na 
było uzyskaç tak˝e za uwzgl´dnienie w projekcie dwóch 
lub wi´cej punktów przedszkolnych. W ten sposób 
chcieliÊmy wypromowaç takie przedsi´wzi´cia, które 
z jednej strony integrujà lokalnà społecznoÊç i podnoszà 
ÊwiadomoÊç na temat roli edukacji przedszkolnej w roz-
woju dzieci, a z drugiej efektywnie wykorzystujà wspar-
cie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uruchomie-
nie bowiem w ramach jednego projektu kilku punktów 
przedszkolnych obni˝a koszty projektu, przede wszyst-
kim zwiàzane z zarzàdzaniem placówkami. 

 W ramach projektów „przedszkolnych” z Kapitału 
Ludzkiego dzieci obejmowane sà edukacjà przedszkolnà 
na tych obszarach województwa, gdzie dost´p do takich 
placówek jest szczególnie utrudniony – a wi´c przede 
wszystkim na obszarach wiejskich. Oprócz codziennej 
opieki pedagogicznej maluchy majà w wi´kszoÊci pro-
jektów dost´p do ró˝nego rodzaju zaj´ç dodatkowych, 
m. in. z logopedà i psychologiem. Uczà si´ j. angielskie-
go i rytmiki. Elementem edukacji przedszkolnej sà tak˝e 
wycieczki – w przypadku dzieci z rodzin gorzej sytuowa-
nych to cz´sto jedyna taka okazja. Same przedszkola, 
dzi´ki unijnym pieniàdzom, wyposa˝ane sà w nowocze-
sne zabawki edukacyjne, materiały dydaktyczne i sprz´t 
audiowizualny.

 - Województwo Êwi´tokrzyskie nale˝y do grupy regio-
nów o najni˝szym dost´pie dzieci do edukacji przedszkol-
nej. Sytuacj´ skutecznie poprawiajà projekty, realizowa-
ne w ramach unijnego programu Kapitał Ludzki. – mówił  
w Ch´cinach Zdzisław Wrzałka - Dotychczas w ramach 
projektów rozpocz´tych w latach 2008 i 2009, edukacjà 
przedszkolnà obj´tych zostało 5 tys. Êwi´tokrzyskich 
dzieci ucz´szczajàcych do ponad 200 - w wi´kszoÊci 
nowo utworzonych - placówek.   Rozpocz´cie kolejnych 
projektów „przedszkolnych” w ramach PO KL przyczyni 
si´ do znaczàcego podniesienia tej liczby – dodał wice-
marszałek. 

 Przedszkole Samorzàdowe w Ch´cinach, w którym od-
było si´ podpisanie umów, równie˝  nale˝y do placówek 
obj´tych dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Podczas
uroczystoÊci mo˝na było zwiedziç ten obiekt, porozmawiaç 
z przedstawicielem władz miasta, dyrekcjà przedszkola 
oraz rodzicami. Wspaniałym elementem uroczystoÊci był 
tak˝e wyst´p artystyczny dzieci.

Robert Siwiec



nie rozwoju mikro, małych i Êrednich przedsi´biorców 
oraz instytucji po˝ytku publicznego majàcych siedzib´ 
lub koncentrujàcych swojà działalnoÊç gospodarczà na 
terenie Województwa Âwi´tokrzyskiego poprzez udzie-
lanie por´czeƒ ułatwiajàcych im dost´p do kredytów 
i po˝yczek oferowanych przez banki komercyjne oraz in-
stytucje finansowe. Fundusz b´dzie por´czał do 70 proc. 
zaciàganych kredytów. Jest to Fundusz o charakterze 
regionalnym - b´dzie działał na obszarze województwa 
Êwi´tokrzyskiego.

- Mówimy tu o mikro-, małych- i Êrednich 
przedsi´biorstwach. Czyli de facto jakich?

 R.S. - Mikro to firmy takie zatrudniajàce do 5 osób, małe 
do 50 a Êrednie do 249.

 - A o jakich kwotach por´czeƒ mo˝emy mówiç?

 R.S.: - Kwoty sà limitowane wysokoÊcià kapitału Fun-
duszu. W tej chwili wynosi ona 7 milionów złotych, 
a mo˝emy por´czyç do 5% naszego kapitału zakładowego 
wi´c na dzieƒ dzisiejszy oznacza to kwot´ maksymalnie 
350 tysi´cy złotych dla jednego podmiotu. Na ten moment 
mo˝emy udzieliç por´czeƒ na ogólnà kwot´ 21 milionów 
złotych. JeÊlibyÊmy uzyskali wsparcie (nie chc´ zapeszaç...) 
z Regionalnego Programu Operacyjnego - Działania 1.3, 
o które zamierzamy aplikowaç, to wówczas nasze fundu-
sze dor´czeniowe by wzrosły.

 - Zarówno w Europie jak i w Polsce od dłu˝szego ju˝ 
czasu słyszymy o kryzysie finansowym. Banki stały si´ 
bardzo ostro˝ne; przed udzieleniem po˝yczki drobiazgo-
wo sprawdzajà, czy po˝yczkobiorca b´dzie w stanie takà 
po˝yczk´ spłaciç. Rozumiem, ˝e ÂFP b´dzie instytucjà, 
która b´dzie „uspokajała” Êwi´tokrzyskie banki w dobie 
kryzysu?

 R.S.: - Tak to powinno byç odbierane i - wziàwszy pod 
uwag´ moje rozmowy z przedstawicielami banków - tak 
jest odbierane. Wszak sami udziałowcy Funduszu ju˝ dajà 
olbrzymià gwarancj´. Udziałowcami tymi jest przecie˝ 
Województwo Âwi´tokrzyskie i Bank Gospodarstwa Kra-
jowego. Banki majà swoje procedury - ich piony oceny ry-
zyka muszà si´ nam przyjrzeç, oceniç czy b´dziemy wiary-
godni. Województwo, jak ka˝da jednostka samorzàdowa, 
z mocy ustawy, nie mo˝e upaÊç. 

 BGK jest równie˝ w pełni wiarygodny. Wi´c bank 
udzielajàc przedsi´biorcy kredyt, który my por´czamy, 
mo˝e byç całkowicie spokojny o jego spłat´.

 - JeÊli chodzi o banki, które b´dà udzielały po˝yczek 
i kredytów - ile ich b´dzie w naszym województwie? 
Z ka˝dym z nich musicie przecie˝ podpisaç stosownà 
umow´... 

 R.S.: - Finalizujemy etap porozumieƒ z bankami. JesteÊmy 
po rozmowach ju˝ z kilkunastoma. SpotkaliÊmy si´ z bar-
dzo ˝yczliwym zainteresowaniem i opinià, ˝e sektor ban-
kowy długo oczekiwał na takà inicjatyw´, bowiem jednym 
z zasadniczych problemów w obecnej dobie działalnoÊci 
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 Âwi´tokrzyscy przedsi´biorcy 
moga byç zadowoleni! Ledwo 
trzy miesiàce temu, 29 kwietnia, 
marszałek Adam Jarubas oraz 
przedstawiciele Banku Gospo-
darstwa Krajowego z prezesem 
Tomaszem Mironczukiem na cze-
le, podpisali umow´ powołujàcà 
do ˝ycia Âwi´tokrzyski Fundusz 
Por´czeniowy, a spółka ju˝ ma 
za sobà wszystkie procedury 
formalno-prawne i jest gotowa 
do rozpocz´cia dzialalnoÊci. - Je-
stem pewien, ˝e Fundusz, wspierajàc Êwi´tokrzyskich 
przedsi´biorców, b´dzie miał znaczàcy wpływ na rozwój 
gospodarczy całego regionu - mówi Ryszard St´pieƒ, 
prezes Âwi´tokrzyskiego Funduszu Por´czeniowego. 

 - Panie prezesie, kiedy rozmawialiÊmy w poło-
wie czerwca, Fundusz był na etapie organizowania 
wszystkich niezb´dnych procedur formalno-prawnych 
niezb´dnych do rozpocz´cia działalnoÊci. Udało si´ ju˝ 
wszystko załatwiç?

 Ryszard St´pieƒ: - Tak, jesteÊmy ju˝ gotowi do normal-
nej pracy. 22 lipca otrzymaliÊmy osobowoÊç prawnà po-
przez wpisanie do KRS, 26 lipca dostaliÊmy NIP, a 30 lipca 
- REGON. 10 sierpnia odbyło si´ te˝ pierwsze walne zgro-
madzenie spółki, które przyj´ło dokumenty korporacyjne 
Âwi´tokrzyskiego Funduszu Por´czeniowego. Siedziba 
Funduszu to Aleja SolidarnoÊci 34/205.

 - Ile osób jest zatrudnionych w ÂFP?

 R.S.: - Jestem zwolennikiem działania w małej, ale sku-
tecznej, zgranej grupie. Dlatego, na t´ chwil´, w Fundu-
szu jest prezes, czyli moja skromna osoba oraz trzech pra-
cowników. Nie przewiduj´, aby ten stan osobowy miał si´ 
w najbli˝szej przyszłoÊci rozbudowaç.

 - W zało˝eniu ten wywiad adresowany jest do 
Êwi´tokrzyskich przedsiebiorców, czyli osób, które po-
tencjalnie b´dà korzystaç z pomocy Âwi´tokrzyskiego 
Funduszu Por´czeniowego. Zatem przypomnijmy na-
szym biznesmenom raz jeszcze: czym w istocie jest Fun-
dusz i jakie ma zadania do wypełnienia. 

 R. S.: - Fundusz jest spółkà z kapitałem 7 milionów zło-
tych; 5 mln złotych, czyli 71,4% udziałów, wniosło do niej 
Województwo Âwi´tokrzyskie, zaÊ Bank Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie wniósł kapitał 2 miliony złotych, 
czyli posiada 28,6% udziałów. Fundusz jest 22 instytucjà 
finansowà tego typu w kraju, współprowadzonà przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego, lecz dopiero pierwszà 
w województwie Êwi´tokrzyskim. Âwi´tokrzyski Fun-
dusz Por´czeniowy jest odpowiedzià na trudnà sytuacj´ 
przedsi´biorców, którzy majà utrudniony dost´p do 
mo˝liwoÊci kredytowania swojej działalnoÊci. Zjawisko 
doÊç powszechne, szczególnie jeÊli wziàç pod uwag´ 
spowolnienie gospodarcze wywołane kryzysem. Zatem 
statutowym celem działalnoÊci Funduszu jest wspiera-

ŚFP szansą dla przedsiębiorców

Ryszard St´pieƒ, 
prezes ÂFP
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 WÊród literatury powstajàcej w naszych powiatach 
i gminach jest grupa szczególna. Chodzi mianowicie 
o zbiory, których zawartoÊç powstaje na przestrzeni 
jakiegoÊ czasu i wcale nie musi byç jednorodna tema-
tycznie. Bardziej przypomina nam to znane z przeszłoÊci 
„Kalendaria roczne”, czy te˝ „Pami´tniki”, jak choçby 
„Pami´tnik Âwi´tokrzyski” Aleksandra  Patkowskiego. 
Do tego zacnego grona zaliczamy równie˝ dzieło pod 
tytułem „Mozaika powiatu piƒczowskiego” wychodzàce 
pod redakcjà Andrzeja Kozery, a którego tom 9 pokrótce 
chcemy Paƒstwu zreferowaç.

 Mo˝e wydawaç si´ nie-
zmiernie prostym zebraç na 
stos co kto napisał z miej-
scowych speców od pisania, 
poukładanie tego˝ w jakimÊ 
porzàdku – z braku koncep-
cji mo˝e byç alfabetycznym, 
według nazwisk autorów 
- i rzecz stanie si´ sama: 
zwarta, zamkni´ta, nic tyl-
ko oddawaç w r´ce Czytel-
nika. Wielu tak czyniło i… 
có˝, Êlad po ich działalnoÊci 
zaginàł. Wraz z tak powsta-
łymi „dziełami”.  Do tej 
chwili mo˝emy natomiast 
cieszyç si´ poszczególnymi 
cz´Êciami „Pami´tnika Kie-
leckiego”, „Pami´tnika Koła Kielczan”, czy te˝ współczeÊnie 
nam ukazujàcy si´, ale jako czasopismo „Przyjaciel Wodzi-
sławia”, którego niedawno w nasze r´ce trafił ju˝ 27 zeszyt 
z okazji 25- lecia Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia. I tu 
znajdujemy „Mozaik´ powiatu piƒczowskiego”.
 W spisie treÊci istne bogactwo tematów. „Sprawozda-
nie z 10-letniej pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Działoszycach” przedstawiła Urszula Dàbek, o szkole 
i tradycjach oÊwiatowych w S´dowicach napisał Tomasz 
Nowak. Swoje miejsce odnalazły inne zasłu˝one dla 
Piƒczowa placówki oÊwiatowo-wychowawcze.
 Obszerny fragment ksià˝ki stanowi przybli˝enie syl-
wetek działajàcych na Ponidziu pisarzy i poetów. Czas ku 
temu szczególny, gdy˝ dopiero co minàł rok Dygasiƒskiego. 
Przepi´knie przedstawiły go w swych artykułach Irena Imosa 
i Helena Wolny. Andrzej Kozera zaprezentował nam kolejnà 
cz´Êç „Ponidzia w twórczoÊci Zdzisława Antolskiego”, po-
ety przerastajàcego o epok´ innych, nale˝àcego do gatunku 
tych, którzy idà własnà drogà nie baczàc na ujadajàce obok 
krytycznym skowytem kundelki.
 Nie sposób wymieniç wszystkich artykułów zamieszczo-
nych w tym wydawnictwie, ale warto jeszcze odnotowaç 
du˝à wzmiank´ „70 lat OSP w Probołowicach”.

Dariusz Detka

Regionalna półka

Niczym pasiak 
ponidziański

Mozaika Powiatu 
Piƒczowskiego. Tom IX,
pod redakcjà Andrzeja 

Kozery, Kielce 2009.

gospodarczej jest brak mo˝liwoÊci skutecznego zabezpie-
czenia bankom zwrotnoÊci zaciàganych kredytów. 

 Nie chc´ dziÊ ujawniaç całej listy, ale jest to czołówka 
banków w województwie. Zdradz´, ˝e pierwszà umow´ 
podpiszemy lada dzieƒ z Bankiem Spółdzielczym. Wybie-
ramy raczej banki sieciowe o du˝ej liczbie placówek. Po-
rozumienia i tak b´dziemy zawieraç z centralami banków, 
ale działalnoÊç funduszu koncentrowaç si´ b´dzie tylko 
i wyłàcznie na terenie województwa Êwi´tokrzyskiego 
i placówkach bankowych u nas działajàcych. Choç nale˝y 
zaznaczyç, ˝e o por´czenie kredytu przez Fundusz b´dà 
si´ mogli ubiegaç przedsi´biorcy majàcy siedzib´ poza wo-
jewództwem, ale realizujàcy tu inwestycje, prowadzàcy 
tu działalnoÊç.

 - Czy Fundusz mo˝e byç „kołem ratunkowym” równie˝ 
dla tych przedsi´biorców, którzy chcieliby rozwijaç swo-
je firmy w oparciu o Êrodki unijne? 

 R.S.: - OczywiÊcie. Problem polega na tym, ˝e wiele 
firm i przedsi´biorców, szczególnie tych mniejszych, nie
ma mo˝liwoÊci si´gni´cia po dotacje nie majàc funduszy 
na wymagany w takich przypadkach wkład własny. Wie-
le podmiotów uzyskuje go za pomocà kredytu, lecz nie 
ka˝demu banki chcà go udzieliç. Według prawa bankowe-
go, aby wesprzeç przedsi´biorc´ instytucja finansowa wy-
maga przede wszystkim zabezpieczenia. I tu pomocy ta-
kiemu przedsi´biorcy mo˝e udzieliç właÊnie Âwi´tokrzyski 
Fundusz Por´czeniowy, który dzi´ki por´czeniu da ban-
kowi substytut zabezpieczenia.

 - Jak b´dzie wyglàdała procedura udzielania por´czeƒ? 
Był pan w przeszłoÊci dyrektorem w oddziałach ban-
ku PKO BP, ma pan trzydziestoletnie doÊwiadczenie 
w bran˝y finansowej wi´c na pewno zdaje pan sobie 
spraw´, ˝e nawet najbardziej szlachetny pomysł mogà 
zabiç nazbyt skomplikowane procedury.

 R.S.: - Procedura pomyÊlana jest tak, aby była w peł-
ni zintegrowana z procesem oceny wniosków przez bank 
udzielajàcy kredytu - b´dziemy pracowaç na tych samych 
dokumentach na jakich b´dzie pracował ów konkretny 
bank. Bank i jego pion oceny ryzyka b´dzie oceniał wnio-
sek kredytowy i poinformuje klienta, ˝e ma mo˝liwoÊç 
skorzystania z por´czenia Âwi´tokrzyskiego Funduszu 
Por´czeniowego. W przypadku podj´cia decyzji o udzie-
leniu kredytu, który zabezpieczony b´dzie por´czeniem 
Funduszu oddział banku przekazuje do Funduszu wnio-
sek o udzielenie por´czenia wraz z dokumentacjà zło˝onà 
przez wnioskodawc´ oraz powiadomieniem o warun-
kowej decyzji kredytowej Banku. Fundusz rozpatruje 
wniosek o udzielenia por´czenia oraz dokonuje analizy 
dołàczonej do wniosku dokumentacji w terminie 14 dni 
roboczych od daty jej otrzymania.

 Fundusz mo˝e por´czaç do 70% kapitału i na okres 
nie dłu˝szy ni˝ 5 lat wydłu˝ony o 6 miesi´cy, czyli mak-
symalnie do 66 miesi´cy. Por´czamy tylko kapitał. Nie 
por´czamy ˝adnych kosztów bankowych, nie por´czamy 
te˝ odsetek. Por´czamy tylko 70% kapitału, a na reszt´ 
kredytobiorca musi znaleêç jakieÊ inne zabezpieczenie. 

 - Dzi´kuj´ za rozmow´.

rozmawiał Robert Siwiec
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 Maria Adamczyk z Ostrowca Âwi´tokrzyskiego od bli-
sko 10 lat jest prezesem Stowarzyszenia Âwi´tokrzyski 
Bank ˚ywnoÊci. Nale˝y do najbardziej znanych społecz-
ników w regionie.  Prezesem została wybrana zupełnie 
niespodziewanie, głosowali na nià wszyscy członkowie 
stowarzyszenia. 

 Z niepokojem przyjmowała to stanowisko, bo bank nie 
miał odpowiednich warunków. Dzi´ki olbrzymiej pracy 
udało si´ jej pokonaç wszystkie trudnoÊci. – W ciàgu tych 
prawie dziesi´ciu lat trzykrotnie zmienialiÊmy siedzib´ 
– opowiada Maria Adamczyk. -  Najpierw przebywaliÊmy 
w budynku przy ulicy Kuênia, potem ˚abiej, obecnie przy 
Alei 3 Maja. Dzi´ki Urz´dowi Miasta mamy bardzo dobre 
warunki.  OtrzymaliÊmy obiekty o du˝ej powierzchni, 
magazyny po byłym PSS-ie. Spełniamy warunki unijne, 
mamy dobre wyposa˝enie, trzy hale, sprz´t, cztery osoby 
na pełnych etatach. Bez przerwy przebywa u nas trzech, 
czterech sta˝ystów.

45 tys. osób korzysta ˝ywnoÊci
 To najwi´kszy Bank ˚ywnoÊci w naszym regionie i je-
den z wi´kszych w kraju. Poczàtkowo z pomocy korzy-
stało 500-600 osób, obecnie 45 tysi´cy. Bank współpracuje 
ze 150 organizacjami pozarzàdowymi.  Jest wzorem dla 
innych stowarzyszeƒ. Posiada wiele nagród, dyplomów, 
wÊród nich mi´dzy innymi Odznaczenie Pro Publico Bono 
przyznane przez Federacj´ Polskich Banków ˚ywnoÊci, 
statuetk´ Anioła Dobroci. Maria Adamczyk jako prezes 
mo˝e si´ poszczyciç  wieloma sukcesami, jest uhonoro-
wana Orderem Êw. Stanisława, który ma rang´ Êwiatowà. 
Otrzymała wiele podzi´kowaƒ.

 Bank słu˝y wszystkim olbrzymià pomocà. - Je˝eli pro-
dukty pobiera od nas dana instytucja, to wystarczy, ˝e 
dokupi kawałek w´dliny czy mi´sa i mo˝e przyrzàdzaç 
wszystkie posiłki – wyjaÊnia Maria Adamczyk. - Obecnie 
mamy około 20 produktów: mleko w płynie i proszku, 
makarony dwojakiego rodzaju, Êwiderki, cienki, màk´, 
puszki z makaronem w sosie pieczarkowym i sosie pomi-
dorowym z mi´sem, kasz´ z mi´sem i saszetkach z wa-
rzywami do ugotowania, jest krupnik gotowy, sà d˝emy 
dwojakiego rodzaju, z czarnej porzeczki i wiÊni, masło, ser 
topiony i ˝ółty, herbatniki, kawa inka.

Cieszy si´, gdy ktoÊ otrzyma wsparcie
 Nieprzypadkowo Maria Adamczyk doskonale rozumie 
osoby potrzebujàce pomocy. DoÊwiadczenie ma doÊç du˝e, 
bo pracowała w Towarzystwie Zapobiegania Patologiom 
Społecznym Kuênia. Przez 10 lat prowadziła grupy socjo-
terapeutyczne, 22 lata była kuratorem społecznym, wiele 
lat przewodniczàcà Gminnej Komisji Rozwiàzywania Pro-
blemowych Alkoholowych.

 Od 35 lat Maria Adamczyk pracuje zawodowo jako 
pedagog w Zespole Szkół nr 1. Trafiła tutaj od razu po 
studiach i nie zmieniała dotychczas pracy. Styka si´ 
z najró˝niejszymi problemami. Przeprowadza z uczniami 

Z pomocą dla innych
i ich rodzicami wiele rozmów. – Bank mi w tym poma-
ga, bo gdy widz´ trudnà sytuacj´ w rodzinie, to kieruj´ 
osoby do stowarzyszenia – opowiada. - Coraz wi´cej mam 
takich rodzin w szkole, które korzystajà z pomocy unijnej. 
W wielu domach mam eurosieroty, bo rodzice wyje˝d˝ajà 
za granic´ i zostawiajà dzieci na pastw´ losu. Niektóre wy-
chowywane sà babcie, dziadków, rodzin´.

 Całe ̋ ycie du˝o pracowała i lubiła stykaç si´ z młodzie˝à. 
Wybrany przez nià zawód daje jej du˝à satysfakcj´. - We 
mnie jest coÊ takiego jak pomaganie innym – mówi. - Robi´ 
to z wielkà przyjemnoÊcià i uÊmiechem na twarzy. Ciesz´ 
si´, gdy widz´, ˝e człowiek zadowolony jest z otrzymanej 
pomocy. 

Rodzina najwa˝niejsza
 Praca społeczna i zawodowa pochłania Marii Adam-
czyk wiele czasu. Jednak wartoÊcià najwa˝niejszà jest dla 
niej rodzina. Stara si´ dobrze wywiàzywaç z roli ˝ony, 
matki, babci. -  Mam dwóch synów dorosłych, jeden jest 
ju˝ ˝onaty, mam dwoje wnuków, ponad rocznà Jagod´ 
i 5-letniego Krystiana – opowiada. – Mariusz cieszy si´ 
ze swej rodziny, a ja z nim. Jest absolwentem lingwistyki 
stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, pełni funkcj´ 
dyrektora firmy, wykłada na uczelni, jest tłumaczem 
przysi´głym francuskiego, angielskiego. Drugi syn Jakub 
skoƒczył in˝ynieri´ làdowà na Politechnice Warszawskiej 
i prowadzi własnà firm´. Mà˝ pracuje jako nauczyciel 
w Zespole Szkół nr 3.

(A.N.)

Maria Adamczyk nale˝y do najbardziej znanych 
społeczników w regionie.
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 W naszym cyklu prezentujemy najpr´˝niej działajàce 
w województwie Êwi´tokrzyskim jednostki Ochot-
niczych Stra˝y Po˝arnych. Do tego grona Êmiało 
mo˝na zaliczyç druhów OSP w Oksie w powiecie 
j´drzejowskim. 

 To jednostka z tradycjami, istnieje od 1916 r. – Budynek 
remizy zbudowany został przy aktywnym udziale naszych 
stra˝aków. Poczàtkowo pełnił funkcj´ Wiejskiego Domu Lu-
dowego – mówi Kazimierz Wroƒski, prezes OSP w Oksie, 
z wykształcenia historyk, który jest prawdziwà skarbnicà 
wiedzy o Ziemi J´drzejowskiej oraz historii po˝arnictwa 
na tym terenie.  – Jeszcze przed wojnà, Ogniowa Stra˝ 
Ochotnicza w Oksie mogła si´ poszczyciç nowoczesnym, 
jak na owe czasy sprz´tem, tj. sikawka r´czna, beczkowo-
zy konne, w´˝e, latarnie, bosaki, topory. W czasie II wojny 
Êwiatowej stra˝ w Oksie działała pod nadzorem władz nie-
mieckich, druhowie pełnili w remizie całodobowe dy˝ury 
przeciwpo˝arowe. Kilku z nich aktywnie działało w ruchu 
oporu – opowiada Kazimierz Wroƒski. 
 Od 1932 r. do wybuchu wojny przy stra˝y w Oksie 
działała tak˝e ˝eƒska dru˝yna samarytaƒska. Z ko-
lei w 1958 r. powstała  Młodzie˝owa Dru˝yna 
Po˝arnicza. Istnieje do dziÊ, nale˝y do niej  13 chłopców.  
W latach powojennych budynek remizy został wyremon-
towany. Tak jak kiedyÊ,  równie˝ i dziÊ słu˝y stra˝akom oraz 
społecznoÊci Oksy. To właÊnie tam odbywajà si´ wiejskie 
zebrania, zabawy taneczne, bale sylwestrowe i dyskoteki. 
Od kilku lat z Sali remizy korzystajà członkowie Koła Eme-
rytów i Rencistów oraz dzieci z miejscowego przedszkola. 
Centralne miejsce w remizie zajmuje zabytkowa moto-
pompa produkcji angielskiej, którà druhowie otrzymali 
w 1948 r. i przez wiele lat jeêdzili z nià do po˝arów. DziÊ 
jednostka z Oksy nale˝y do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-GaÊniczego. Wyposa˝ona jest w Êredni samochód 
po˝arniczy STAR 200, nowoczesny sprz´t do ratownictwa 
drogowego,  motopompy, agregat pràdotwórczy, pomp´ 

Strzeże ich Święty Florian

szlamowà.  – Jeêdzimy do wypadków drogowych, likwidu-
jemy zniszczenia wywołane wichurami, pomagamy pod-
czas podtopieƒ. Zimà pomagaliÊmy wielu mieszkaƒcom 
powiatu, których gospodarstwa zostały pozbawione pràdu 
na skutek obfitych opadów Êniegu. Nasi druhowie aktyw-
nie uczestniczyli tak˝e  w akcji pomocy powodzianom 
w Sandomierzu (2001 r.), a w maju  br. bronili huty szkła 
– mówi gospodarz remizy, jednoczeÊnie skarbnik jednost-
ki druh Gerard Dec.  I starsi i młodsi druhowie z Oksy 
uczestniczà w zawodach po˝arniczych szczebla gminnego 
i powiatowego, nierzadko zajmujàc pierwsze miejsca.
 Od marca 2008 r. w budynku remizy działa Centrum 
Edukacyjne, wyposa˝one w komputery z dost´pem do 
Internetu. Jest ono ch´tnie odwiedzane zarówno przez 
młodych jak i starszych mieszkaƒców wsi. 
 Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Oksie liczy 82 osoby 
(32 członków czynnych, 32 wspierajàcych /w tym 5 ko-
biet/, 5 honorowych oraz 13 zrzeszonych w MDP). 
 Na placu stra˝ackim przed remizà od wielu lat stoi figu-
ra Âwi´tego Floriana, patrona stra˝aków z 1737 r. Pierwot-
nie znajdowała si´ na Rynku, skàd została przeniesiona 
na polecenie władz niemieckich.  To wa˝ny dla druhów 
symbol stra˝ackich tradycji.

M.N.

Remiza w Oksie

Druhowie z Oksy i ich wóz bojowy



20 BEZPIECZNE ÂWI¢TOKRZYSKIE

Ocalić choć jedną klasę
 W 2009 roku w całej Polsce miało miejsce ponad 5000 
wypadków z udziałem dzieci w wieku do 14 lat. We 
wszystkich tych zdarzeniach drogowych Êmierç poniosło 
128 dzieci, a kolejnych 5000 doznało obra˝eƒ. To ponad 
170 trzydziestoosobowych klas. W ˝adnej szkole nie ma 
ich a˝ tylu… Te liczby przera˝ajà – tym bardziej, ˝e wiele 
z tych wypadków miało miejsce w miesiàcach jesiennych, 
czyli w okresie, kiedy po wakacyjnej przerwie najmłod-
si wyruszajà w drog´ do szkoły. W tym roku dla niektó-
rych przedszkolaków b´dzie to pierwsze „spotkanie” ze 
szkolnà ławà i to właÊnie głównie dla nich funkcjona-
riusze Êwi´tokrzyskiej drogówki przeprowadzà szereg 
zaj´ç edukacyjnych. B´dà na nich uczyç jak bezpiecznie 
dojÊç i wróciç ze szkoły. Bo – jak mówià sami policjanci 
- przestrzeganie kilku podstawowych zasad z pewnoÊcià 
pozwoli uniknàç wielu tragedii i nieszcz´Êç. OczywiÊcie, 
pod warunkiem, ˝e w t´ nauk´ włàczà si´ nie tylko na-
uczyciele, ale przede wszystkim rodzice i opiekunowie 
– bo to oni sà najwi´kszym autorytetem dla dziecka. 

 Bezpieczna droga do szkoły to przede wszystkim sto-
sowanie si´ do elementarnych zasad właÊciwego porusza-
nia si´ w ruchu drogowym. Aby jednak dziecko poznało 
i przyswoiło sobie te zasady, musi mieç dobrego rodzica 
– „nauczyciela”, który sam b´dzie tych zasad przestrzegał! 
Pod ˝adnym pozorem nie uczmy ich złych nawyków np.:  
przechodzàc w niedozwolonym do tego miejscu na drugà 
stron´ drogi. Dziecko, gdy tylko zorientuje si´, ˝e jego 
opiekun troch´ „nagina” reguły -  b´dzie robiło to samo.
 W pierwszych tygodniach nauki cz´Êç rodziców odpro-
wadza swojà pociech´ do szkoły. Warto te dni wykorzystaç 
na nauk´. Zapoznajàc dziecko z trasà do i ze szkoły 
poka˝my mu czyhajàce na niego niebezpieczeƒstwa i wy-
tłumaczmy jak ma si´ zachowywaç. Przy wyborze trasy 
pami´tajmy, ˝e najkrótsza nie zawsze jest najbezpiecz-
niejsza. JeÊli ustalimy ju˝ jednà drog´, uwra˝liwmy dziec-
ko, aby z niej nie zbaczało. Podczas spacerów nauczmy je 

tak˝e, ˝e w mieÊcie nale˝y chodziç wyłàcznie po chodni-
ku, a tam gdzie go nie ma - poboczem lewej strony drogi. 
Pami´tajmy tak˝e, ˝e dziecko cały czas bacznie obserwu-
je nasze zachowanie – przechodêmy wi´c przez jezdni´ 
tylko w miejscach do tego wyznaczonych i na zielonym 
Êwietle lub jeÊli takich w pobli˝u nie ma, zawsze w tym 
samym miejscu, pod kàtem prostym, nigdy ukoÊnie. Nie 
zapominajmy o tym aby zatrzymaç si´ przy kraw´˝niku, 
rozejrzeç si´ w lewo, potem w prawo i znowu w lewo 
– tylko w ten sposób jesteÊmy w stanie wyrobiç w dziecku 
właÊciwe przyzwyczajenia. Nauczmy naszego pierwsza-

„Dziecko w wieku do 7 lat mo˝e korzystaç z drogi tylko 
pod opiekà osoby, która osiàgn´ła wiek co najmniej 10 lat. 
Nie dotyczy to strefy zamieszkania.” (Ustawa z dnia 20 
czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, art. 43 ust. 1)

„Dziecko w wieku do 15 lat, poruszajàce si´ po dro-
dze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest 
obowiàzane u˝ywaç elementów odblaskowych w spo-
sób widoczny dla innych uczestników ruchu” (Ustawa 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,  
art. 43 ust. 2)

ka, ˝e pod ˝adnym pozorem nie wolno przebiegaç przez 
ulic´. Nagłe wtargni´cie na drog´ to niestety nadal jedna 
z najcz´stszych przyczyn wypadków drogowych z udzia-
łem dzieci. Idàc wi´c z naszà pociechà  zawsze trzymajmy 
jà za r´k´ i pami´tajmy, ˝e to osoba dorosła powinna iÊç 
od strony ulicy.
 Kiedy dziecko samo zacznie ju˝ chodziç do szko-
ły starajmy si´, aby na lekcje wychodziło odpowiednio 
wczeÊniej, tak aby nie musiało obawiaç si´ spóênienia. 
Pami´tajmy, ˝e 6 czy 7 – latek nie jest w stanie jeszcze we 
właÊciwy sposób oceniç gro˝àcego mu niebezpieczeƒstwa. 
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Widzàc, np.: znajomy budynek szkoły czy domu, dziecko 
staje si´ mniej ostro˝ne i tym samym bardziej nara˝one na 
niebezpieczeƒstwo. To właÊnie w takich miejscach bardzo 
cz´sto dochodzi do tragedii. Pod ˝adnym pozorem nie 
wolno wołaç dziecka np.: „Chodê do mnie!”, gdy stoi ono 
po przeciwnej stronie ulicy ni˝ my. Nauczmy je, ̋ e zawsze 
ma czekaç, a˝ do niego przyjdziemy, nawet wówczas, gdy 
drogà nie jedzie akurat ˝aden samochód. 
 Jesienià oraz zimà nie ubierajmy dziecka w ciemne, 
„niebrudzàce si´” ubrania. Poruszajàc si´ w takim stroju 
nasza pociecha b´dzie niewidoczna na pozbawionych 
oÊwietlenia drogach. Brak elementów odblaskowych po-
woduje, ̋ e na takiej jezdni kierowca zauwa˝y nas dopiero 
z odległoÊci 20 – 30 metrów. Pami´tajmy, ˝e ju˝ jeden od-
blask umieszczony w odpowiednim miejscu na kurtce czy 
plecaku spowoduje, ˝e ta odległoÊç zwi´kszy si´ do 150 
– 300 metrów, a w długich Êwiatłach samochodu nawet 
do około 1 kilometra. Odpowiednia widocznoÊç pieszego 
ma du˝y wpływ na czas reakcji kierowcy a tym samym 
na drog´ hamowania auta. Uczàc dziecko ju˝ od najmłod-
szych lat noszenia elementów odblaskowych mo˝emy 
wykorzystaç ch´ç naÊladowania przez nie zachowania 
nas – dorosłych. JeÊli my b´dziemy nosiç odblaski, to ono 
równie˝ b´dzie je traktowaç jako element wierzchniego 
ubioru i z ch´cià zakładaç.  
 Pami´tajmy - dziecko, które wie jak nale˝y zachowaç 
si´ na drodze - to dziecko bezpieczne!

Wydział Komunikacji Społecznej KWP Kielce

Konkurs
 Dzi´kujemy Paƒstwu za udział w naszym konkur-
sie dotyczàcym obiektów zabytkowych województwa 
Êwi´tokrzyskiego .WÊród poprawnych odpowiedzi 
wylosowaliÊmy zwyci´zc´, którym okazał si´ pan Miro-
sław Sobczyk z Zagajowa w gminie Michałów. Serdecznie 
gratulujemy doskonałej znajomoÊci naszego pi´knego re-
gionu! Prosimy o kontakt z naszà redakcjà w celu odebra-
nia nagrody.
 A oto poprawna odpowiedê: zdj´cie zamieszczone 
w numerze 6 (41) „Naszego Regionu” przedstawiało tzw. 
„Posadzk´ WiÊlickà” odkrytà w Kolegiacie pw. Narodze-
nia NajÊwi´tszej Marii Panny w WiÊlicy w 1959 roku. 
 Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. 
Tym razem wystarczy odpowiedzieç na pytanie: jaki 
obiekt przedstawia zamieszczona poni˝ej fotografia? 
Prosimy tak˝e o krótkie przedstawienie historii utrwalo-
nego na fotografii obiektu.
 Odpowiedzi nale˝y nadsyłaç do 20 wrzeÊnia 2010 roku na 
adres poczty elektronicznej: nasz.region@sejmik.kielce.pl 
lub listownie: Biuro Komunikacji Społecznej, Urzàd Mar-
szałkowski Województwa Âwi´tokrzyskiego, Al. IX Wie-
ków Kielc 3, 25-516 Kielce.
 SpoÊród poprawnych odpowiedzi rozlosujemy nagro-
dy! 

R.S.

Do wszystkich kierowców apelujemy – zachowaj-
cie Paƒstwo szczególnà ostro˝noÊç na wszystkich 
drogach, a szczególnie tych, przy których znajdujà 
si´ budynki szkolne. Zwracajcie równie˝ szczególnà 
uwag´ na dzieci - ich zachowanie nie zawsze jest dla 
nas przewidywalne. RównoczeÊnie przypominamy, 
˝e Êwi´tokrzyscy policjanci, wzorem lat ubiegłych, 
b´dà prowadziç wzmo˝one kontrole stanu trzeêwoÊci 
kierowców przewo˝àcych dzieci do i ze szkół oraz 
sprawdzaç stan techniczny tzw. „gimbusów”. Policyj-
ne patrole b´dà tak˝e monitorowaç tereny przyszkol-
ne. Funkcjonariusze b´dà zwracaç uwag´ na wszelkie 
przypadki lekcewa˝enia i łamania przepisów zarówno 
tych drogowych jak i innych. ˚aden sprawca wykro-
czenia nie b´dzie mógł liczyç na pobła˝liwoÊç stró˝ów 
prawa. Policjanci b´dà tak˝e prowadziç profilaktyczno
- edukacyjne zaj´cia dla najmłodszych, na których b´dà 
uczyç, jak bezpiecznie zachowywaç si´ na drodze.
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 – Przymiarki Narodowego Funduszu Zdrowia 
dotyczàce podziału Êrodków dla poszczególnych wo-
jewództw na lecznictwo szpitalne w 2011 roku budzà 
ogromny niepokój. Wiele lecznic, równie˝ w wojewódz-
twie Êwi´tokrzyskim, ma du˝e, niezapłacone nadwy-
konania. Podobna sytuacja zapowiada si´ w przyszłym 
roku – mówił Marek Gos, członek Zarzàdu Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego podczas spotkania, które odbyło 
si´ w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Uczest-
niczyli w nim m. in. marszałek województwa Adam Ja-
rubas, przedstawiciele samorzàdów pi´ciu województw 
Polski Wschodniej, Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Êwi´tokrzyskich powiatów, a tak˝e dyrektorzy woje-
wódzkich i powiatowych szpitali. 

 Tematyk´ spotkania zdominowały przewidywane pro-
blemy dotyczàce kontraktowania Êwiadczeƒ przez szpitale 
w roku 2011. Przede wszystkim niepokoi to, ˝e na leczenie 
szpitalne w 2011 roku NFZ w skali kraju chce przeznaczyç 
o 2,5 mld zł mniej ni˝ w roku bie˝àcym. I mimo, ˝e zmie-
niono niekorzystny dla biedniejszych województw Polski 
Wschodniej algorytm podziału pieni´dzy, to i tak szpitale 
bezpoÊrednio tego nie odczujà.

 – Trudno mówiç o rozwoju ochrony zdrowia przy tak 
niskim finansowaniu bie˝àcych Êwiadczeƒ. Samorzàdy 
inwestujà Êrodki unijne w sprz´t i modernizacj´ obiek-
tów, w województwie Êwi´tokrzyskim chcemy uruchomiç 
nowe oddziały, tymczasem pieni´dzy na lecznictwo szpi-
talne nie przybywa – podkreÊla Marek Gos, odpowiadajàcy 
w zarzàdzie województwa Êwi´tokrzyskiego za ochron´ 
zdrowia. 

 – RobiliÊmy symulacje dotyczàce kwot, które dostanà 
szpitale w roku przyszłym. Nadal jest wiele niewiado-
mych – mówił Kazimierz Kotowski, starosta opatowski 
i prezes Zwiàzku Powiatów Polskich. 
 Zadłu˝enie wielu dobrze zarzàdzanych i zrestruktu-
ryzowanych placówek znowu roÊnie, a szpitale walczà 
w sàdach o pieniàdze za tzw. nadwykonania, czyli lecze-
nie pacjentów po przekroczeniu kontraktu z NFZ-em. Na 
przykład Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach sàdzi 
si´ o kwot´ 14 mln zł za nadwykonania z ubiegłego roku, 

Debatowali o zdrowiu

a jednoczeÊnie lecznicy narasta dług bie˝àcy. – Bardzo 
płynne jest okreÊlenie „procedura ratujàca ˝ycie”, a tylko 
za takie nadwykonania NFZ chce płaciç. Wszystko mo˝na 
oceniç, ˝e jest procedurà ratujàcà ˝ycie, albo… ˝e nie jest 
nià.  Czasem leczenie grypy albo zapalenia płuc te˝ jest 
ratowaniem ˝ycia. Dlatego nadal b´d´ si´ zadłu˝ał i b´d´ 
przyjmował pacjentów potrzebujàcych pomocy, bo to 
obowiàzek szpitala. A pieniàdze na leczenie muszà si´ 
znaleêç – mówi dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespo-
lonego w Kielcach, Jan Gierada.

 Kolejny problem stwarza nowe rozporzàdzenie Mini-
sterstwa Zdrowia, które niebawem wejdzie w ˝ycie. Za-
ostrza ono wymogi dla szpitali, jeÊli chodzi o kadr´ czy 
sprz´t. Nawet du˝e szpitale wojewódzkie mogà mieç 
kłopoty ze spełnieniem nowych warunków, bo muszà 
zatrudniç np. dodatkowych psychologów klinicznych, 
a takich specjalistów po prostu brakuje na rynku w całym 
kraju. 

 Marek Gos, członek zarzàdu województwa 
Êwi´tokrzyskiego przewiduje, ˝e w grudniu mo˝e dojÊç do 
bardzo trudnej sytuacji, bo wielu dyrektorów szpitali mo˝e 
odmówiç podpisania kontraktów na proponowanych wa-
runkach. – Chcemy ju˝ dziÊ sygnalizowaç te problemy 
i chcemy rozmawiaç, m.in. o czasowym złagodzeniu no-
wych wymagaƒ wobec szpitali – dodaje. Poza tym dyrekto-
rzy i organy prowadzàce szpitale postulujà, by oddziały wo-
jewódzkie NFZ były mniej scentralizowane i przy dzieleniu 
Êrodków na swoim terenie miały wi´ksza swobod´ decyzji. 
Dyskusja w tak szerokim gronie odbyła si´ z inicjatywy 
Samorzàdu Województwa Âwi´tokrzyskiego i Zwiàzku Po-
wiatów Polskich. Owocem spotkania b´dzie opracowanie 
wspólnego stanowiska uczestników spotkania w sprawie 
warunków kontraktowania na rok przyszły. Uwagi i propo-
zycje samorzàdów i dyrektorów placówek zostanà przeka-
zane do Ministerstwa Zdrowia i do Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Wiele pytaƒ dyrektorzy szpitali i samorzàdowcy 
odpowiedzialni za polityk´ zdrowotnà na swoim terenie 
chcieli zadaç władzom tych instytucji właÊnie podczas 
Êrodowego spotkania. Niestety, nie skorzystali z zaprosze-
nia i nie pojawili si´ w Kielcach.

Joanna Majewska
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 Na LiÊcie Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi  znalazły si´ ju˝ 33 produkty i przy-
smaki pochodzàce z Województwa Âwi´tokrzyskiego. 
Co niezwykle wa˝ne – kolejni Êwi´tokrzyscy producenci 
szturmem podbijajà regionalny i krajowy rynek produk-
tów wytwarzanych tradycyjnymi metodami aspirujàc 
o wpisanie ich na t´ presti˝owà List´. Jednym z nich jest 
„Wólecka chałka pleciona” wypiekana przez Barbar´ 
Srok´ w Woli WiÊniowej, wsi le˝àcej pomi´dzy Staszo-
wem, a Bogorià. 

 Poczàtki produkcji piekarniczej w Woli WiÊniowskiej, 
poło˝onej w Puszczy Sandomierskiej, w dolinie niewiel-
kiej rzeki Kacanki, si´gajà czasów przedwojennych; pie-
czono tu chleby i chały praktycznie w ka˝dym domo-
stwie. Chleb zachowywał bardzo długo Êwie˝oÊç, chały 
czyli buły wypiekane były na ró˝ne Êwi´ta. 

 Prapraprababka  Barbary Sroki pracowała w pałacu 
u Kołłàtajów jako kucharka. To ona właÊnie podpatrzyła 
tam wiele przepisów, które przekazywała rodzinie i zna-
jomym.
 W latach 70-tych XX wieku w rodzinie Sroków zrodził 
si´ pomysł, aby wybudowaç i uruchomiç własnà piekarni´. 
DoÊwiadczenia rodzinne w zakresie piekarnictwa oraz 
przekazywane z pokolenia na pokolenie przepisy i re-
ceptury wytwarzania do dziÊ przynoszà efekt w postaci 
niezapomnianego smaku wóleckiego pieczywa. Na pod-
stawie tych przekazów skład i forma zostały opracowane 
w tej małej, własnej rzemieÊlniczej piekarni i nie zmieniły 
si´ do dnia dzisiejszego. Obecnie Êrednia dzienna produk-
cja chałki wóleckiej sprzedawanej w rodzimej piekarni, 
pobliskich miejscowoÊciach oraz podczas ró˝nego rodzaju 
festynów i imprez lokalnych wynosi 50 sztuk.

 Cechy charakterystyczne chałki zwiàzane sà z czyn-
nikami ludzkimi – umiej´tnoÊciami wytwórców, którzy 
wytwarzajà go według tradycyjnych metod bez stoso-
wania ˝adnych Êrodków konserwujàcych. Specyficzny
wyglàd zewn´trzny chałki to owalny kształt szeroki i gru-
by w Êrodku, cienki i w´˝szy na koƒcach o umiej´tnie 
splecionym warkoczu wykonanym z czterech wałków 
ciasta. Kolor powierzchni chałki jest jasny o lekkim ̋ ółtym 
zabarwieniu, na zewnàtrz złota przypieczona obwódka 
po wierzchu posypana słodkà kruszonkà. Konsystencja 
chałki jest puszysta, a jednoczeÊnie spr´˝ysta i zwarta 
co jest wynikiem zastosowania odpowiednio dobranych 
produktów oraz ich proporcji i pieczenia w piecu chlebo-
wym opalanym drewnem liÊciastym, który dodatkowo 
pot´guje walory smakowe i od˝ywcze produktu.

 Istotnym składnikiem chałki sà Êwie˝e jaja, pochodzàce 
z indywidualnych gospodarstw stosujàcych naturalne 
pasze, màka pszenna, màka ˝ytnia, dro˝d˝e, sól, cukier 
i tłuszcz. Wszystkie składniki muszà mieç jednakowà 
temperatur´. Ciasta nie wolno „przezi´biç”. Cechà 
wyró˝niajàcà chałk´ Wóleckà wÊród innych chałek jest 
lekko maÊlany, półsłodki smak charakterystyczny dla 
Êwie˝ego, dobrze wypieczonego pieczywa. Jak powstaje 
Wólecka chałka pleciona?

Wólecka Chałka Pleciona
 Przygotowanie rozczynu - Nale˝y pami´taç, aby po-
mieszczenie, w którym wyrabia si´ Wóleckà Chałk´ 
Plecionà miało odpowiednià temperatur´ od 18°C do 20 °C. 
Okna i drzwi muszà byç zamkni´te, bo ciasto dro˝d˝owe 
lubi ciepło, nie mo˝na go wyrabiaç w przeciàgu. Wszystkie 
etapy produkcji wykonywane sà r´cznie, bez u˝ywania 
mieszadeł mechanicznych.
 Lekko ciepłà wod´, dro˝d˝e, màk´ i cukier mieszamy, 
a nast´pnie pozostawiamy do wyroÊni´cia w cieple, pod 
przykryciem na około ½ godziny. Rozczyn powinien mieç 
temperatur´ (35°C). Rozczyn powinien podwoiç swojà 
obj´toÊç powierzchnia jego ma byç płaska lub wr´cz 
wkl´sła, mówi si´, ˝e jest wtedy dojrzały.

 Przygotowanie ciasta - Dodajemy reszt´ màki, cukru, 
tłuszcz (musi byç rozpuszczony) oraz ˝ółtka. Staranne 
mieszamy i pozostawiamy do ponownego wyroÊni´cia.

 Wyrabianie ciasta - Ciasto wyrabiamy w màce ˝ytniej. 
Ciasto dro˝d˝owe jest dobrze wyrobione, gdy si´ nie klei 
ani do dzie˝y, ani do ràk.

 Porcjowanie - Dzielimy ciasto na k´sy, z ka˝dego k´sa 
toczymy wałki o długoÊci 20 cm i Êrednicy 3 cm. 

 Zaplatanie - Z czterech wałków umiej´tnie splatamy 
warkocz. Chałka ma byç szersza i grubsza na Êrodku, 
a bli˝ej koƒców w´˝sza i cieƒsza.

 Przygotowanie do pieczenia - Układamy chałk´ na 
wysmarowanej blasze i malujemy jajkiem, posypujemy 
kruszonkà (màka, tłuszcz, cukier), makiem lub sezamem. 

 Pieczenie - Wkładamy blach´ do nagrzanego pieca 
chlebowego i pieczemy chałk´ około 25 min.

 Smacznego!
R.S.
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Tarłów: przywilej Andrzeja Tarło
Herbem miny Tarłów jest brama koloru 
srebrnego, ciosy czarne, w której znajdu-
je si´ topór odwrócony ostrzem w lewà 
stron´. W prawym górnym rogu widnieje 
˝ółta szeÊcioramienna wci´ta gwiazda, na-
tomiast w lewym rogu biały równoramien-
ny krzy˝ na tle czerwonym.
 Na przełomie XIV i XV wieku powstała wieÊ Szczeka-
rzewice (Czekarzewice). Była ona tzw. stacjà królewskà na 
drodze z Krakowa przez Sandomierz do Lublina. W roku 
1343 na terenach, które dziÊ zajmuje gmina Tarłów został 
wybudowany pierwszy koÊciół. 24 czerwca 1550 roku An-
drzej Tarło – zało˝yciel Tarłowa, otrzymał w Piotrkowie 
od króla Zygmunta Augusta przywilej zało˝enia miasta 
na prawie magdeburskim. Mieszkaƒcy zwolnieni zostali 
na 20 lat od płacenia podatków i wszelkich innych opłat 
na rzecz skarbu. Tarłów powstał na gruntach wsi Cze-
karzewice. W 1589 roku było w nim ju˝ 76 domów oraz 
15 rzemieÊlników i gorzelników. W 1614 roku Mikołaj 
OleÊnicki uzyskał pozwolenie na budow´ nowego koÊcioła 
w Tarłowie, do którego nast´pnie przyłàczył koÊciół w Słupi 
Nadbrze˝nej. 22 lata póêniej powstał w mieÊcie szpital dla 
ubogich, a przy nim kolejny koÊciół - pw. Âw. Ducha. Ufun-
dowała je Zofia Tarłowa. Min´ła kolejna dekada i w Tarło-
wie , na miejscu starego, modrzewiowego koÊciółka stanàł 
okazały, murowany koÊciół (1647) wybudowany przez 
Zbigniewa OleÊnickiego. Istnieje on do dnia dzisiejszego. 
W 1664 roku tarłowscy garncarze uzyskali od króla Jana 
Kazimierza przywilej, pozwalajàcy na swobodny han-
del wyrobami w całym kraju oraz na ich wolny spław 
Wisłà do Gdaƒska. W 1791 roku Stanisław August Po-
niatowski, chcàc ratowaç upadajàce miasto, nadał mu 
pierwotne przywileje z 1550 roku. W 1822 roku powsta-
ła w mieÊcie pierwsza szkoła elementarna. ˚ydzi mie-
li swoja szkoł´ ju˝ 40 lat wczeÊniej. W 1827 roku Tar-
łów liczył 1478 mieszkaƒców i było w nim 192 domy. 
W wyniku nakazu carskiego w 1869 roku Tarłów 
utracił prawa miejskie. W 1877 roku powstał w Tar-
łowie sàd gminny. W 1890 roku osada liczyła 2188 
mieszkaƒców stałych, w tym 1410 ˚ydów. Z inicjaty-
wy i staraniem aptekarza Teodora Jaworskiego oraz 
dwóch innych społeczników Godlewskiego i Makow-
skiego, powstała w roku 1905 w Tarłowie stra˝ po˝arna. 
Zmagania wojenne I wojny Êwiatowej nie omin´ły Tarło-
wa. Bój o Tarłów w 1914 roku zakoƒczył si´ zdobyciem go 
przez walczàcych w armii carskiej Kozaków. W 1915 roku 
I Brygada Legionów Polskich stoczyła krwawy i zwyci´zki 
bój o Redut´ Tarłowskà. W walce tej szczególnie wyró˝nił 
si´ I batalion I pułk, którym dowodził mjr Edward Rydz-

-Âmigły. Rok 1929 to poczàtek parafii polsko-katolickiej,
której parafianie wybudowali własny koÊciół (1930-1932)
oraz zało˝yli cmentarz. W latach1929-1935 w Tarłowie po-
wstawał pi´trowy gmach szkolny, który po rozbudowie 
słu˝y do dnia dzisiejszego. 

Tucz´py: ziemia Hugo Kołłàtaja
 Herbem gminy Tucz´py jest łaciƒski 
krzy˝, z czarnym napisem na jego ramio-
nach „ECCE AGNUS DEI” umieszczony 
w prawym heraldycznym bł´kitnym polu 
zaokràglonej od podstawy renesansowej 
tarczy podzielonej w słup i biała KoÊciesza 
czyli rogacina przekrzy˝owana i rozdarta u podstawy 
znajdujàca si´ w lewym heraldycznym czerwonym polu.
 W czasach pierwszych Piastów teren gminy le˝ał 
w dzielnicy sandomierskiej. Gmina Tucz´py znalazła 
si´ w powiecie wiÊlickim natomiast starosta urz´dował 
w Stopnicy. W XV wieku wyodr´bniono na krótki okres 
(do połowy XVI w.) powiat szydłowski, w którym w tym 
czasie znajdowały si´ parafie składajàce si´ na obecnà
gmin´. W XV wieku dawne dzielnice zostały przemiano-
wane na województwa na czele z wojewodà. W tamtych 
czasach najmniejszà jednostkà podziału terytorialnego 
kraju były parafie. Teren gminy le˝ał w granicach trzech
parafii. Były to: parafia Tuczepy (Sieczków, Tucz´py, Grzy-
mała,Wirzbica, Góra, Nieciesłàwice, Jarosławice, Niziny, 
Wierzbica, Dobrów), parafia Kargów (Kargów i Brzozów-
ka) i parafia Koniemłoty (Rz´dów).Ten podział utrzymał
si´ do koƒca I RP.
 Teren gminy jak i cały region był przodujàcym w kra-
ju regionem protestanckim. Cz´Êç koÊciołów katolickich 
zamieniono na zbory, budowano te˝ nowe zbory (Grzy-
mała) a wi´kszoÊç szlachty przyj´ła w XVI wieku kalwi-
nizm. W koƒcu XVI wieku istniały w tym terenie dwie 
parafie kalwiƒskie w Sieczkowie i w Tucz´pach. Dlatego
w 1598 ksiàdz biskup sandomierski zapisał o parafii Kar-
gów „lud do koÊcioła mało ucz´szcza”. Dopiero w XVIII 
wieku zwyci´˝yła na tym terenie kontrreformacja tak, 
˝e w 1880 roku w gminie Tucz´py naliczono tylko trzech 
protestantów. W 1750 roku na Wołyniu przyszedł na Êwiat 
Hugo Kołłàtaj, wkrótce potem jego rodzice sprowadzili 
si´ do Nicesławic koło Tucz´p. Tutaj młody Hugo sp´dził 
dzieciƒstwo i młodoÊç. Tutaj pobierał pierwsze prywat-
ne nauki by potem przenieÊç si´ do szkoły w Piƒczowie. 
W 1864 roku na mocy ukazu carskiego powstała gmina 
Tucz´py obejmujàc wi´kszoÊç obecnych terenów gminy. 
W 1880 roku gmina Tucz´py miała 5 145 mieszkaƒców i zaj-
mowała obszar 12148 mórg ziemi. PoÊród ludnoÊci gminy 
było 112 ˚ydów i ju˝ tylko trzech protestantów. W gminie 
były trzy młyny nale˝àce do Tuczyƒskiego i Górskiego. Po 
powstaniu styczniowym nastàpiła kolejna reorganizacja 
administracji Polski.
 W 1866 roku wydzielono z południowej cz´Êci guber-
ni radomskiej guberni´ kieleckà. Do 1915 roku Tucz´py 
znajdowały si´ w powiecie stopnickim w guberni kielec-
kiej. Latem 1914 roku wybuchła I wojna Êwiatowa. W 1915 
roku dawna gubernia kielecka znalazła si´ pod okupacjà 
austriackà. Nowi okupanci utworzyli Generalne Guberna-
torstwo z siedzibà w Lublinie a kraj podzielono na okr´gi 
(mniejsze ni˝ powiaty) pod władzà polskich cywilnych 
komisarzy. W 1918 roku nie zmieniły si´ granice powia-
tów, utrzymano powiat stopnicki ale stolic´ przeniesiono 
do Buska-Zdroju.

oprac. R.S.


