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Marcin Ożóg, Marek Gos, Włodzimierz Stępień

Krzysztof Dziekan, Małgorzata Muzoł, 
Jolanta Rybczyk i Jolanta Kręcka

Lucjan Pietrzczyk, Tomasz Ramus i Maria Adamczyk 
dołączyli do grona radnych

Maria Adamczyk i Krzysztof Słoń z rąk marszałka 
Adama Jarubasa otrzymali nominację do ŚRPP

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
w pełnym składzie

Podczas sesji radni dyskutowali m.in. o zmianach w budżecie na 2010 rok 
oraz działalności ŚODR w Modliszewicach
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Obradował 
Sejmik
 Do grona radnych Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego dołączyły trzy osoby: Maria Adamczyk, Lu-
cjan Pietrzczyk i Tomasz Ramus. Podczas sesji 17 grudnia 
2010 r., nowi radni złożyli uroczyste ślubowanie. Radni 
ustalili także składy osobowe siedmiu komisji stałych 
oraz wybrali ich przewodniczących.
 Przyjęli również oświadczenie w sprawie drogi kra-
jowej nr 73 Kielce-Tarnów, w którym „(…) wnoszą do 
Premiera Rządu RP, Ministra Infrastruktury,  Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Posłów, Senato-
rów, o zmianę decyzji w sprawie przesunięcia w czasie 
prac związanych z przebudową drogi krajowej nr 73 
Kielce-Tarnów na odcinku Kielce-Wola Morawicka”.

 Kolejna sesja Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego odbyła się 29 grudnia 2010 r. W trakcie ob-
rad marszałek Adam Jarubas wręczył radnym Ma-
rii Adamczyk i Krzysztofowi Słoniowi nominację do 
Rady Pożytku Publicznego, organu doradczego mar-
szałka ds. kontaktu z organizacjami pozarządowymi. 
Radni zatwierdzili plan finansowy, program działal-
ności oraz zmiany w cenniku usług Świętokrzyskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 
2011 r.  Wyrazili także  zgodę na nabycie nieruchomości 
przeznaczonych pod budowę drogi wojewódzkiej – ob-
wodnicy południowej Staszowa oraz zmiany w budżecie 
województwa na 2010 rok odnośnie wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisje Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego w kadencji 2010-2014

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
Tadeusz Kowalczyk - Przewodniczący Komisji 	
Mieczysław	Gębski	-		Zastępca	Przewodniczącego	
Lech	Janiszewski
Janusz	Koza
Ryszard	Nosowicz
Marcin	Ożóg
Mieczysław	Sas
Włodzimierz	Stępień
Piotr	Żołądek

Komisja Budżetu i Finansów
Wojciech Borzęcki – Przewodniczący Komisji 
Ryszard	Nosowicz	–	Zastępca	Przewodniczącego
Marek	Bogusławski
Izydor	Grabowski
Józef	Grabowski
Jolanta	Kręcka
Janusz	Koza
Grzegorz	Małkus
Krzysztof	Słoń

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Lucjan Pietrzczyk – Przewodniczący Komisji 
Izydor	Grabowski	–	Zastępca	Przewodniczącego
Maria	Adamczyk
Krzysztof	Dziekan
Sławomir	Marczewski
Małgorzata	Muzoł
Stefan	Podesek
Tomasz	Ramus
Grzegorz	Świercz

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny
Jolanta Kręcka – Przewodnicząca Komisji
Sławomir	Marczewski	–	Zastępca	Przewodniczącej
Maria	Adamczyk
Marek	Bogusławski
Marek	Gos
Józef	Grabowski
Stefan	Podesek
Jolanta	Rybczyk
Grigor	Szaginian

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
Marek Gos –Przewodniczący Komisji 
Mieczysław	Sas	–	Zastępca	Przewodniczącego
Mieczysław	Gębski	
Lech	Janiszewski
Kazimierz	Kotowski
Tadeusz	Kowalczyk
Jarosław	Przygodzki
Tomasz	Ramus
Grigor	Szaginian

Komisja Samorządu Terytorialnego
Krzysztof	Słoń	–	Przewodniczący	Komisji
Małgorzata	Muzoł	-	Zastępca	Przewodniczącego
Wojciech	Borzęcki
Kazimierz	Kotowski
Grzegorz	Małkus
Marcin	Ożóg
Lucjan	Pietrzczyk
Jarosław	Przygodzki
Włodzimierz	Stępień

Komisja Rewizyjna
Grigor Szaginian – Przewodniczący Komisji 
Józef	Grabowski	-	Zastępca	Przewodniczącego
Krzysztof	Dziekan
Mieczysław	Gębski
Małgorzata	Muzoł
Ryszard	Nosowicz
Jolanta	Rybczyk
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 O gminie Miedziana Góra można opowiadać godzi-
nami. O zróżnicowanej, niezwykle ciekawej rzeźbie 
terenu, o bogatej palecie występujących tu złóż mine-
ralnych i wielowiekowej tradycji wydobywczej, o atrak-
cjach historycznych i architektonicznych. Jednak tym, co 
w ostatnich latach szczególnie rzuca się w oczy osobom 
odwiedzającym tę gminę, są przede wszystkim ogromne 
zmiany zachodzące w infrastrukturze oraz wielość pro-
wadzonych inwestycji. Wszystko to sprawia, że standard 
życia mieszkańców z każdym rokiem staje się wyższy 
i coraz więcej osób spoza gminy decyduje się na zamiesz-
kanie na jej terenie.  

Przemysłowa przeszłość
	 Rozwój	 przemysłowy	 tego	 obszaru	 posiada	 odległą	
metrykę	 i	wiąże	 się	 z	wczesnośredniowiecznym	kuźnic-
twem.	W	XVI	wieku	dorzecze	rzeki	Bobrzy	stało	się	cen-
trum	polskiego	hutnictwa.	W	1598r	przybyły	z	Bergamo
Jan	Hieronim	Caccia	zbudował	w	okolicach	Ćmińska	nad	
rzeką	Bobrzą	kuźnicę,	w	której	wytwarzano	 i	przerabia-
no	 stal.	Około	 1624	 roku	w	pobliskiej	Bobrzy	nad	 rzeką	
o	tej	samej	nazwie	zbudowano	pierwszy	w	Polsce	wielki	
piec	 współpracujący	 z	 licznymi	 kuźnicami,	 dymarkami,	
fryszerkami,	 urządzeniami	 do	 wiercenia	 i	 gładzenia	 luf	
armatnich,	 stępami	 do	 tłuczenia	 rudy.	 Cały	 ten	 zespół-
przemysłowy	działał	w	oparciu	o	miejscowy	surowiec	po-
chodzący	 z	pobliskich	kopalń	 rudy.	 (M.	 Starz,	Zagnańsk,	
Samsonów, Tumlin, Ćmińsk, Z dziejów osad nad górną Bobrzą,	
Kielce	1995).	W	1636r	hutę	przejął	włoski	specjalista	Jakub-
Gianotti.	W	1645	roku	dzierżawił	 ją	kolejny	Włoch	–	Jan	
Gibboni,	po	nim	Bernard	Servelli.	W	1709	roku	podupadłe	
manufaktury	 powróciły	 pod	 bezpośredni	 zarząd	 bisku-
pów	krakowskich,	w	1789	roku	przejęte	zostały	na	rzecz	
Skarbu	Państwa.	Do	ogólnopolskiego	rozgłosu	miejscowo-
ści	przyczyniła	się	decyzja	Komisji	Menniczej	nakazująca,	
aby	kruszec	wydobywany	na	Miedzianej	Górze	służył	do	
wybijania	od	1786	roku	w	warszawskiej	Mennicy	Koron-
nej	polskiej	monety	miedzianej	(pół	grosze,	grosze,	trojaki	
z	napisem:	„Z	MIEDZI	KRAIOWEY”).	Zamiar	ponowne-
go	uprzemysłowienia	tego	obszaru	wiąże	się	z	projektem	
wybudowania	 w	 Bobrzy	 na	 tzw.	 „Zaroślaku”	 nowocze-
snego	zakładu	wielkopiecowego.	Realizację	tę	rozpoczęto	
w	 1824	 roku	według	planów	Fryderyka	Wilhelma	Lem-
pe.	 Powódź	 w	 1828	 roku	 znacznie	 pokrzyżowała	 prace	

budowlane,	 a	 	 później	wypadki	 związane	 z	wybuchem	
Powstania	Listopadowego	przerwały	 inwestycję.	 (E.	Ko-
sik,	W Białym Zagłębiu,	Kielce	1998).	Ostatecznie	nowe	kie-
runki	w	rozwoju	hutnictwa	zadecydowały	o	zaniechaniu	
budowy	zakładu	o	pierwotnym	kształcie.	
	 -	Dziś,	po	niespełna	dwóch	wiekach	po	przemysłowej	
przeszłości	 gminy	 nie	 pozostało	 już	 zbyt	 wiele	 śladów,	
choć	 ciągle	działają	 tu	kopalnie	odkrywkowe	 surowców	
drogowych	 i	 mineralnych,	 działa	 też	 drobny	 przemysł.	
Baza	surowcowa	gminy	to	zasoby	wapieni,	dolomitów	de-
wońskich	i	piaskowców.	Część	tych	złóż	jest	eksploatowa-
na,	część	nieczynna	–	mówi	Maciej Lubecki,	wójt	gminy	
Miedziana	Góra.

Konsekwencja = sukces 
	 W	grudniu	2005	roku	we	współpracy	z	mieszkańcami	
opracowano	dokument	opatrzony	nazwą	„Strategia	 roz-
woju	Gminy	Miedziana	Góra	na	 lata	 2006-2015”.	 Strate-
gia	wyznaczyła	do	zrealizowania	dwa	podstawowe	cele:	
rozbudowę	 infrastruktury	 technicznej	 oraz	 wspieranie	
rozwoju	społeczno-gospodarczego	gminy	w	oparciu	o	po-
tencjał	środowiska	i	mieszkańców.		Dziś,	po	pięciu	latach	
od	przyjęcia	tego	dokumentu	rzuca	się	w	oczy	niezwykła	
konsekwencja	w	realizacji	jej	założeń.	Dynamiczne,	pozy-
tywne	zmiany	w	Miedzianej	Górze	zachodzą	już	od	wielu	
lat,	jednak	szczególnego	rozpędu	nabrały	-	podobnie	jak	
w	przypadku	wielu	innych	świętokrzyskich	gmin	-	wraz	
z	 przystąpieniem	 Polski	 do	 Unii	 Europejskiej.	 Oczywi-
ście	 także	 z	 wykorzystaniem	 jej	 środków	 finansowych.	
Dość	powiedzieć,	 że	 tylko	w	 latach	 2007	 –	 2010	wartość	
całkowita	 zrealizowanych	w	gminie	 inwestycji	wyniosła		
48.865.003,45	złotych,	a	udział	dotacji	zewnętrznych	wy-
niósł	aż		29.020.118,07	złotych.
	 Podstawowymi	zadaniami	do	zrealizowania	w	zakresie	
rozbudowy	 infrastruktury	była	oczywiście	modernizacja	
i	 rozbudowa	 dróg	 gminnych,	 sieci	 wodociągowej	 oraz	
sanitarnej.	 Udało	 się	 m.in.	 przebudować	 drogę	 gmin-
ną	Ćmińsk	–	Podgrodzie	przez	wieś	na	długości	prawie	
1200	 metrów	 (wartość	 dofinansowania	 z	 Regionalnego	
Programu	 Operacyjnego	 Województwa	 Świętokrzyskie-
go	-	1.001.037,02	złotych),	a	także,	w	ramach	Narodowego	
Programu	 Przebudowy	 Dróg	 Lokalnych,	 drogę	 gminną	
przez	wieś	w	miejscowości	Kostomłoty	II	(koszt	1.112.640	
złotych).	 Ponadto	 w	 realizacji	 jest	 aktualnie	 kolejne	 za-
danie,	mianowicie	przebudowa	i	budowa	drogi	gminnej		

„Z miedzi kraiowey...”

Wójt Maciej Lubecki

Przedszkole w Kostomłotach II
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Maciejówka	–	Kostomłoty	I.		Na	pewno	dużym	sukcesem	
była	budowa	sieci	kanalizacji	sanitarnej	w	Miedzianej	Gó-
rze	o	długości	17,21	km.		Ta	olbrzymia	inwestycja	koszto-
wała	niemało,	bo	7.006.783	złotych,	lecz	na	szczęście	60%	
tej	kwoty	pokryły	środki	z	RPO	WŚ,	i	-	co	najważniejsze	
–	 ta	 inwestycja	 spowodowała,	 że	 czterysta	 gospodarstw	
zyskało	 dostęp	 do	 kanalizacji.	 	 Co	 więcej;	 realizowana	
jest	też	budowa	systemu	kanalizacji	sanitarnej	w	miejsco-
wościach	Kostomłoty	I		i	 	Kostomłoty	II.	Jej	koszt	wynie-
sie	 7.682.000	 złotych	 (4.609.200	 złotych	 dofinansowania	
z	RPO	WŚ).	
	 Jak	 często	 powiada	 Maciej Lubecki,	 wójt	 Miedzia-
nej	 Góry	 -	 największe	 nawet	 pieniądze	 zainwestowane	
w	drogi,	czy	wodociągi	nie	przyniosą	spodziewanych	re-
zultatów,	jeśli	niedoinwestowany	pozostanie…	człowiek.	
Szczególnie	 człowiek	młody,	 który	ma	 stanowić	 o	 przy-
szłości	lokalnej	społeczności.	Dlatego	właśnie	w	ostatnich	
latach	władze	gminy	podjęły	wiele	 inwestycji	 służących	
poprawie	 jakości	 życia	 mieszkańców.	 Zgodnie	 z	 zasadą	
„w	zdrowym	ciele	zdrowy	duch”		postawiono	na	budowę	
obiektów	 sportowo-rekreacyjnych.	 	 Przy	 Zespole	 Szkół	
w	Ćmińsku	 w	 ramach	 programu	 „Moje	 Boisko	 –	 Orlik	
2012”	powstał	wspaniały	kompleks	sportowy	z	boiskiem	
piłkarskim,	boiskiem	wielofunkcyjnym	do	siatkówki	i	ko-
szykówki	oraz	zapleczem	sanitarno-szatniowym.	Z	kolei	
w	Kostomłotach	I	przebudowano,	rozbudowano	i	wypo-
sażono	 remizę	 strażacką	 na	 Centrum	 Kulturalno-Spor-
towe,	a	w	Kostomłotach	II	powstał	imponujący	Ośrodek	
Sportowo-Rekreacyjny.	 Na	 tym	 nie	 koniec,	 ponieważ	
w	realizacji	są	 już	kolejne	projekty;	we	wsi	Porzecze	po-
wstanie	 świetlica	 wiejska	 oraz	 boisko	 wielofunkcyjne,	
rozbudowany	zostanie	 też	Ośrodek	Sportów	Masowych	
w	Ćmińsku.	
	 Gmina	 Miedziana	 Góra	 dba	 o	 swoich	 najmłodszych	
mieszkańców.	 Choćby	 właśnie	 dlatego	 w	 Kostomłotach	
II	 za	 prawie	 dwa	 miliony	 złotych	 (60%	 dotacji	 z	 RPO	
WŚ)	wybudowano	i	wyposażono	wspaniałe	przedszkole.	
W	dwukondygnacyjnym	budynku	ponad	stu	przedszko-
laków	oraz	personel	dysponują	m.in.	czterema	salami	do	
zajęć	 dydaktycznych,	 szatniami,	 pomieszczeniami	 tech-
nicznymi,	 ciągami	 żywieniowymi,	 pokojem	 lekarskim.	
Przedszkole	 wyposażone	 jest	 w	 komputery	 oraz	 sprzęt	
audiowizualny	 z	programami	dydaktyczno-edukacyjny-
mi.	Z	 kolei	w	Ćmińsku	 skierowano	do	 realizacji	 projekt	
zagospodarowania	centrum	miejscowości	wraz	z	placem	
zabaw	dla	najmłodszych.

Warto tu przyjechać, warto tu zostać
	 Gmina	 Miedziana	 Góra	 posiada	 wszystkie	 atuty	 do	
tego,	aby	czuli	się	tu	dobrze	na	co	dzień	nie	tylko	rdzenni	
mieszkańcy,	ale	też		by	ciągle	przyciągać	nowych	osiedleń-
ców.	Świetne	położenie,	sąsiedztwo	miasta	wojewódzkiego,	
atrakcyjne	tereny	przeznaczone	pod	budownictwo	i	dobre	
uwarunkowania	komunikacyjne	sprawiają,	że	coraz	więcej	
osób	wybiera	obszar	gminy	jako	miejsce	swojej	rezydencji.		
Chcą	 tu	 żyć	 ponieważ,	 poza	wszystkim,	 jest	 tu	 po	prostu	
ładnie.	 Takie	 inwestycje	 jak	 choćby	 rewitalizacja	 centrum	
Miedzianej	Góry	(3.980.037	złotych)	przeprowadzona	przy	
wsparciu	 funduszy	unijnych,	czy	konserwacja	części	daw-
nego	 zakładu	 przemysłowego	 w	 Bobrzy	 zwanego	 Zakła-
dem	Wielkopiecowym,	 (muru	 oporowego	 wzdłuż	 kanału	
wraz	z	narożnikiem)	sprawiają,	że	zarówno	nowoczesność	
jak	i	spuścizna	minionych	epok	mogą	tu	zgodnie	współist-
nieć.	Bo	władze	gminy	nie	tylko	nie	zapominają	o	zakotwi-
czonych	w	przeszłości	 obiektach,	 tradycjach	 i	 zwyczajach,	
ale	starają	się	je	wspierać	i	wzmacniać.	Temu	właśnie	służył	
projekt	realizowany	w	ramach	Świętokrzyskiego	Programu	
Odnowy	Wsi	nazwany	„Zwyczaje	miedzianogórskie	w	ob-
rzędach	i	pieśniach”	dzięki	któremu	zespół	ludowy	„Macie-
rzanka”	 zyskał	 jednolite	 stroje	 ludowe	 charakterystyczne	
dla	regionu	świętokrzyskiego,	temu	służył	kolejny	projekt	w	
ramach	ŚPOW,	czyli	„Grupa	Historyczna	Hakownica	–	świa-
dek	hutnictwa	miedzianogórskiego”,	dzięki	któremu	można	
było	nabyć	męskie	stroje	historyczne,	a	gmina	zyskała	sze-
ściu	najprawdziwszych	XVII-wiecznych...	artylerzystów.		
	 Gmina	Miedziana	Góra	 to	raj	dla	 turystów.	Leżący	zale-
dwie	5	kilometrów	od	Kielc	Rezerwat	Przyrody	Sufraganiec	
będący	nie	tylko	prawdziwą	perłą	turystyczną,	ale	też	nauko-
wo-dydaktyczną,	 znajdujące	 się	w	 części	 grzbietowej	 góry	
Kamień	niezwykle	ciekawe	i	cenne	odsłonięcie	geologiczne	
„Piekło”,	czy	położony		w	Miedzianej	Górze	naprzeciw	tzw.	
góry	Kaplicznej	pomnik	przyrody	nieożywionej	„Ślady	gór-
nictwa	kruszcowego”	 to	miejsca,	 które	 bezwględnie	 trzeba	
zobaczyć.	Jeśli	dodać	do	tego	Ośrodek	Sportowo-Turystyczny	
„Moto-Raj”	z	kompleksem	obiektów,	pośród	których	central-
ne	miejsce	zajmuje	tor	wyścigów	samochodowych	„Kielce”,	
a	także	funcjonujące	w	Tumlinie	na	zboczu	góry	Wykieńskiej	
(409	 m	 n.p.m)	 dwa	 niezależne	 stoki	 narciarskie	 ze	sztucz-
nym	naśnieżaniem	z	dwoma	wyciągami	narciarskimi,	w	tym	
z	najnowocześniejszym	 wyciągiem	 narciarskim	 w	Górach	
Świętokrzyskich	(„Sztokfisz”)	–	okaże	się,	że	gminę	Miedzia-
na	Góra	nie	tylko	warto	często	odwiedzać	i	odkrywać,	ale	że	
warto	w	niej	zostać	na	stałe.	I	szczęśliwie	żyć.

Robert SiwiecTor Kielce w Miedzianej Górze

Dbałość o tradycję i historyczną spuściznę 
to jeden z priorytetów władz gminy
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 - Jestem wielkim szczęściarzem, bo w swoim życiu 
spotkałem wielu niezwykłych ludzi, którzy uświadomi-
li mi, że nie ma rzeczy niemożliwych. Pomogli znaleźć 
energię do robienia rzeczy nieprzeciętnych - mówił Ja-
siek Mela, zdobywca obu biegunów oraz założyciel fun-
dacji „Poza Horyzonty” podczas spotkania z młodzieżą 
kieleckich szkół, które odbyło się w Wyższej Szkole 
Ekonomii i Prawa w Kielcach. Opowieściom młodego 
podróżnika z zainteresowaniem przysłuchiwali się mar-
szałek Adam Jarubas i Piotr Żołądek, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego. - Drogi Janku, dziś do-
staliśmy od Ciebie potężną dawkę energii i optymizmu. 
Dziękujemy za tę lekcję pokory wobec życia - nie krył 
wzruszenia Adam Jarubas.

	 Janek	Mela	mówił	o	 trudnych	chwilach	po	wypadku,	
o	wyprawach	w	różne	części	świata,	ale	przede	wszystkim	
o	spotkanych	ludziach,	którzy	pomogli	mu	żyć	w	nowej	
rzeczywistości	 i	 inspirowali	 go	 do	 działania.	 -	Wypadek	
był	niezwykle	traumatycznym	przeżyciem,	nie	w	głowie	
mi	 były	marzenia	 o	wyprawach,	 kiedy	 szczytem	moich	
marzeń	podróżniczych	było	wyjście	z	domu,	zaakcepto-
wanie	 swojej	 osoby.	 Z	 pewnością	 ważnym	 momentem	
było	 spotkanie	 z	 Markiem	 Kamińskim,	 który	 zachęcił	
mnie	 do	 wyprawy	 na	 biegun.	 Poprzedziły	 ją	 żmudne	
przygotowania,	 treningi,	 niejednokrotnie	 walka	 ze	 sła-
bościami.	Ale	 spróbowałem,	bo	wiedziałem,	 że	 jeśli	 sam	
nie	zawalczę	o	swoje	życie,	to	nikt	tego	za	mnie	nie	zrobi.	
Powiedziałem	sobie:	nie	chcę	być	kaleką,	chcę	żyć	pełnią	
życia	-	opowiadał	Jasiek Mela.	

	 Dwa	 lata	 temu	 założył	 fundację	 „Poza	 Horyzonty”,	
która	 pomaga	 niepełnosprawnym	 zdobywać	 pieniądze	
na	 protezy,	 a	 także	 organizuje	 wyprawy.	 Jego	 zdaniem	
dla	wielu	niepełnosprawnych	wyprawa	nawet	w	polskie	
góry	to	przekraczanie	barier,	prawdziwa	podróż	życia.
	 Młodych	mieszkańców	Kielc	 Jasiek	Mela	 zachęcał	 do	
angażowania	się	w	działalność	na	rzecz	drugiego	człowie-
ka,	do	nawiązania	współpracy	z	jego	fundacją.	Można	się	
wiele	nauczyć	o	 innych	ale	 i	 o	 sobie.	 –	Pieniądze	nie	 są	
najważniejsze,	jeśli	macie	czas	i	chęć	do	pracy	na	pewno	
się	przydacie.	Zobaczycie	ile	to	daje	radości	i	satysfakcji	–	
mówił.	
	 Zebrani	w	auli	WSEiP	studenci	i	uczniowie	z	zapartym	
tchem	słuchali	opowieści	Janka.	-	„Jesteś max, spoko ziomek, 
pokazałeś nam dziś jak walczyć o swoje”. „Szacunek Jasiek!”, 
„Trafiłeś dziś prosto w moje serducho”	-	to	tylko	niektóre	z	wy-
powiedzi	uczestników	spotkania	z	Jaśkiem	Melą.	Na	pew-
no	zostanie	ono	na	długo	w	ich	pamięci.	
	 Podczas	pobytu	w	Kielcach,	w	Antykwariacie	Nauko-
wym	im.	A.	Metzgera	w	Kielcach	Jasiek	Mela	promował	
swoją	książkę.
	 „Poza	horyzonty”	to	autorski	zapis	wydarzeń,	które	ro-
zegrały	się	przed	ośmioma	laty	w	życiu	13-letniego	wów-
czas	Jaśka,	ale	przede	wszystkim	opis	trudnej	drogi	którą	
pokonał,	by	powrócić	do	normalnego,	dającego	satysfak-
cję	życia.

M.N.

„Marzenia są po to, by je spełniać...”

- Podziwiam Twoją siłę i radość życia. 
Twoja postawa może być wzorem dla nas wszystkich 

- mówił marszałek Adam Jarubas
Podczas spotkania z młodym podróżnikiem aula WSEiP 

wypełniła się niemal do ostatniego miejsca

W antykwariacie Jasiek opowiadał o swoim życiu 
i podpisywał książkę
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 Emocjonujące licytacje, występy artystyczne oraz 
efektowne pokazy w wykonaniu strażaków, policjantów 
i ratowników towarzyszyły wczorajszemu koncertowi 
na Placu Artystów w Kielcach podczas 19. finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gospodarzem sceny 
był Urząd Marszałkowski. Impreza zgromadziła tysią-
ce Kielczan, którzy byli m. in. świadkami bicia rekordu 

Konkurs
	 Dziękujemy	 Państwu	 za	 udział	 w	 naszym	 konkursie	
ogłoszonym	w	numerze	11-12	(46-47)	„Naszego	Regionu”	
dotyczącym	samorządu	województwa	świętokrzyskiego.	
Wśród	 poprawnych	 odpowiedzi	 wylosowaliśmy	 dwie	
zwyciężczynie,	którymi	są	panie	Wanda Kwiecień	z	Kielc	
oraz Krystyna Zdziebko z	Zarzecza.	Serdecznie	gratulu-
jemy	doskonałej	znajomości	problematyki	samorządowej	
naszego	województwa!	Prosimy	o	kontakt	 z	 redakcją	w	
celu	odebrania	nagrody.	A	oto	poprawne	odpowiedzi	na	
pytania	konkursowe:
	 Funkcję	 radnych	 Sejmiku	 Województwa	 Świętokrzy-
skiego		nieprzerwanie	od	I	kadencji	Sejmiku	pełnią	Tade-
usz Kowalczyk i Sławomir Marczewski.
	 W	tegorocznych	wyborach	samorządowych	do	Sejmi-
ku	największą	ilość	głosów	otrzymał	Adam Jarubas.
	 Funkcję	Przewodniczącego	Sejmiku	Województwa	Świę-
tokrzyskiego	w	bieżącej	kadencji	piastuje	Marek Gos.

	 Miło	nam	poinformować,	że	kontynuujemy	naszą	za-
bawę!	Podobnie	jak	w	poprzedniej	edycji	konkursu	nale-
ży	odpowiedzieć	na	trzy	pytania:
 Jaka miejscowość w województwie świętokrzyskim 
nazywana jest polskim Carcassonne?
 Gdzie w naszym regionie można napotkać bizony?
 Kto zajął I miejsce w tegorocznym Sylwestrowym Bie-
gu Vipów zorganizowanym w Szydłowie?

	 Odpowiedzi	 należy	 nadsyłać	 do	 17	 lutego	 br.	 na	 ad-
res	 poczty	 elektronicznej:	 nasz.region@sejmik.kielce.pl 
lub	listownie:	Biuro	Komunikacji	Społecznej,	Urząd	Mar-
szałkowski	Województwa	 Świętokrzyskiego,	Al.	 IX	Wie-
ków	Kielc	3,	25-516	Kielce.

	 Spośród	 poprawnych	 odpowiedzi	 rozlosujemy	 atrak-
cyjne	nagrody!

w najgłośniejszym odegraniu „Sto lat” dla Jurka Owsia-
ka. Orkiestrami dętymi z całego regionu dyrygował go-
spodarz województwa marszałek Adam Jarubas. Swoje 
serca i ... portfele hojnie otwieraliśmy także podczas wie-
czornej licytacji w Kieleckim Centrum Kultury.

Rekordowa Orkiestra

Podczas WOŚP marszałek Adam Jarubas nie tylko śpiewał piosenki, ale też... dyrygował orkiestrą!

Wicemarszałek Grzegorz Świercz 
jak co roku uczestniczył w licytacji

Koszulkę klubową VIVE Targów Kielce wylicytował 
wierny kibic drużyny Jacek Kowalczyk
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 Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek został po-
nownie wybrany przewodniczącym Konwentu Staro-
stów Województwa Świętokrzyskiego. Funkcję będzie 
pełnił przez najbliższe cztery lata.

 - Ponownie został pan wybrany przewodniczącym 
Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego. 
Jak Pan traktuje to swoiste wotum zaufania wobec swojej 
osoby udzielone Panu przez gospodarzy powiatów? 

	 Edmund Kaczmarek:	-	Z	pewnością	jest	to	dowód	du-
żego	zaufania	ze	strony	starostów,	docenienie	starań,	by	
gremium	 to	 było	 ważnym	 partnerem	 dla	 administracji	
rządowej	 i	 samorządu	 województwa	 świętokrzyskiego.		
Cieszę	się,	że	bardzo	dobrze	układała	się	nam	współpraca		
z	panią	wojewodą		Bożentyną	Pałką-	Korubą,	Zarządem	
Województwa	 na	 czele	 z	marszałkiem	Adamem	 Jaruba-
sem	oraz	Urzędem	Marszałkowskim.	Jestem	przekonany,	
że	na	 tym	polu	nic	 się	nie	zmieni,	 a	możliwe,	że	będzie	
jeszcze	lepiej.	Ponowny	wybór	mojej	osoby	na	przewod-
niczącego	Konwentu	jest	dla	mnie	jednocześnie	ogromną	
motywacją	do	dalszych	działań	na	rzecz	naszych	„małych	
Ojczyzn”.

- Jakie założone cele udało się zrealizować w minionej 
kadencji?

 Edmund Kaczmarek:	 -	 Przedstawiciele	 Konwentu	
byli	 i	nadal	są	aktywnymi	członkami	komitetów	sterują-
cych	 realizacją	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	
i	Programu	Operacyjnego	Kapitał	 Ludzki.	Dzięki	 dobrej	
współpracy	 z	Urzędem	Marszałkowskim	 udało	 nam	 się	
wypracować	 sprawiedliwe	 i	 jednolite	 kryteria	 rozdziału	
środków	z	 obydwu	 tych	programów.	Dzięki	 temu	moż-
liwy	jest	zrównoważony	rozwój	naszego	regionu.	Myślę,	
że	 przez	 ostatnie	 cztery	 lata	 udało	 nam	 się	 zjednoczyć,	

Wybrany po raz drugi

a	obrady	 Konwentu	 były	 forum	wymiany	 doświadczeń	
i	 poglądów,	 wypracowywania	 i	 przyjmowania	 wspól-
nych	stanowisk.	Wielokrotnie	odnosiliśmy	się	w	nich	do	
spraw	 ważnych	 dla	 powiatowych	 społeczności,	 a	także	
dla	sprawnego	funkcjonowania	powiatów.

- Jakie najważniejsze zadania czekają Konwent w naj-
bliższych latach?

 Edmund Kaczmarek:	 -	 Przed	 nami	 jeszcze	 wiele	 do	
zrobienia.	 To	 szereg	 spraw	 związanych	 z	 funkcjonowa-
niem	 służby	 zdrowia,	 zadłużeniem	 szpitali	 oraz	 niskim	
poziomem	kontraktowania	świadczeń	medycznych	przez	
NFZ,	 obszary	 dotyczące	 bezpieczeństwa	 mieszkańców	
świętokrzyskich	 powiatów	oraz	 kwestie	 związane	 z	 no-
wym	 okresem	 unijnego	 finansowania.	 Podczas	 pierw-
szego	w	tej	kadencji	posiedzenia	Konwentu,	starostowie	
dużo	 uwagi	 poświęcili	 zagrożeniom	 jakie	 pojawiają	 się	
w	ramach	 przyszłego	 finansowania	 aktywnych	 form	

zwalczania	 i	 przeciwdziałania	
bezrobociu.	 Rząd	 zapowiedział	
bowiem	 zmniejszenie	 dotacji	 na	
ten	cel	o	30%.	Z	pewnością	będzie-
my	w	tej	sprawie	interweniować.	
Natomiast	 na	 najbliższym	 posie-
dzeniu	 (26	 stycznia)	 gospodarze	
powiatów	spotkają	się	z	przedsta-
wicielem	 Ministerstwa	 Edukacji	
Narodowej	 i	 przedstawią	 swoje	
stanowisko	w	sprawie	propozycji	
likwidacji	kuratoriów	oświaty.	

	 Chcemy	wspólnie	 bronić	 intere-
sów	 powiatów	 przed	 niekorzyst-
nymi	zmianami	prawa.	Wszystkie	
te	 tematy	 przekazujemy	 podczas	
obrad	 Związku	 Powiatów	 Pol-
skich,	który	jest	jednym	z	najbar-
dziej	aktywnych	forów	w	Komisji	
Wspólnej	Rządu	i	Samorządu.

Rozmawiała
Małgorzata Niewczas-Sochacka

Edmund Kaczmarek

Starostowie świętokrzyskich powiatów oraz Kazimierz Kotowski, 
członek Zarządu Województwa, w minionej kadencji prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich (pierwszy z lewej)
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Sukces w Biegu
Sylwestrowym
VIP-ów
 Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego zdobył pierwsze miejsce w Biegu VIP-ów  
w kategorii mężczyzn powyżej 40. roku życia, który był 
jedną z konkurencji XXXI Międzynarodowych Ulicznych 
Biegów Sylwestrowych rozgrywanych w Szydłowie.

	 W	 najstarszych	 w	 Polsce	 zawodach,	 sięgających	 historią	
lat	70-tych	XX	wieku,	co	roku	biorą	udział	biegacze	z	całego	
kraju	i	zagranicy.	Uliczne	Biegi	Sylwestrowe	w	Szydłowie	to	
nie	 tylko	 zawody	 dla	 profesjonalistów,	 ale	 także	 doskonała	
zabawa	 dla	 dzieci,	 młodzieży	 oraz	 dorosłych.	 Dużą	 atrak-
cją	przyciągającą	rzesze	widzów	jest	bieg	VIP-ów,	w	którym	
udział	 biorą	 m.in.	 parlamentarzyści,	 przedstawiciele	 władz	
samorządowych,	 a	 także	 artyści,	 dziennikarze	 oraz	 osoby	
duchowne.	W	tegorocznym	biegu	Samorząd	Województwa	
Świętokrzyskiego	 reprezentowali	 wicemarszałek	 Grzegorz 
Świercz	 oraz	 członek	 Zarządu	 Województwa	 Jan Maćko-
wiak,	 który	 ukończył	 bieg	z	 pierwszą	 lokatą.	 Gratulujemy!		
XXXI	Międzynarodowe	Uliczne	Biegi	Sylwestrowe	w	Szydło-
wie	odbywały	się	pod	patronatem	marszałka	Adama	Jarubasa.

Gdy celem nie 
jest sam szczyt
 Już wkrótce świętokrzyska flaga powiewać będzie na 
górze Aconcagua (6962 m.n.p.m.) – najwyższym szczycie 
Andów i Ameryki Południowej. To kolejne miejsce w wy-
sokich górach, gdzie „zawędrują” świętokrzyskie barwy. 
Wszystko za sprawą kielczanina, Romualda Sadowskiego, 
podróżnika, który od 2010 roku realizuje operację „Świę-
tokrzyska Korona Ziemi” – zamiar zdobycia najwyższych 
szczytów wszystkich kontynentów, w tym Mount Everest. 
Pan Romuald zdobył w minionym roku Mont Blanc, naj-
wyższy szczyt Alp i Europy, afrykańską górę Kilimandża-
ro oraz Elbrus, (Kaukaz, Azja). Wyprawie na „Kamiennego 
Strażnika” patronuje marszałek Adam Jarubas, który pod-
czas dzisiejszej konferencji prasowej przekazał panu Ro-
mualdowi flagę województwa świętokrzyskiego.

	 –	Realizację	projektu	„Świętokrzyska	Korona	Ziemi”	roz-
począłem	w	ubiegłym	roku	wyprawą	na	Kilimandżaro.	Na		
„Dachu	Afryki”	zameldowaliśmy	się	w	lutym	i	tam	zatkną-
łem	po	raz	pierwszy	flagę	województwa	świętokrzyskiego	–	
powiedział	podczas	spotkania	Romuald Sadowski.	–	W	na-
stępnej	kolejności	były	najwyższe	szczyty	Europy	–	Elbrus	
w	sierpniu	i	Mont	Blanc	we	wrześniu.	W	planach	na	ten	rok,	
poza	 Aconcaguą	 jest	 jeszcze	 McKinley	 (najwyższy	 szczyt	
Ameryki	Północnej)	–	dodaje	podróżnik.	–	Góry	to	dla	mnie	
zbitek	emocji,	walki	z	samym	sobą,	pokonywania	własnych	
słabości.	 Cieszę		 się,	 że	 jednocześnie	mogę	 poprzez	 swoje	
wyprawy	promować	nasz	region	–	podsumowuje.

	 Wyprawa	w	Andy	zaplanowana	jest	na	luty	i	potrwa	trzy	
tygodnie	–	przez	7	dni	ekipa	będzie	aklimatyzować	 swoje	
organizmy,	dwa	kolejne	tygodnie	potrwa	samo	wejście.	Tak	
duże	rozciągnięcie	w	czasie	wymuszają,	specyficzne,	bardzo	
wymagające	dla	organizmu	warunki,	jakie	panują	w	wyso-
kich	górach.
	 -	Takich	ludzi	jak	pan	Romuald	należy	popierać,	bowiem	
ich	postawa	pokazuje	nam,	że	ograniczenia,	które	sobie	nie-
kiedy	wynajdujemy,	są	do	pokonania.	W	tym	wypadku	pa-
sja	i	chęć	poznawania,	zdobywania	kolejnych	szczytów	pcha	
coraz	dalej.	A	 to	 też	doskonała,	 choć	nietypowa	promocja	
Ziemi	Świętokrzyskiej,	bo	najlepszą	promocją	są	ludzie	i	ich	
dokonania	–	przekonywał	marszałek	Adam Jarubas.

Przemysław Chruściel

Grzegorz Świercz i Jan Maćkowiak 
zaimponowali kondycją 

Zwycięzca biegu z okolicznościowym dyplomem 
i medalem
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 Kapituła III edycji Nagrody „Świętokrzyska Victoria” 
rozpoczęła pracę. W obradach I posiedzenia uczestniczy-
li przewodniczący Sejmiku Marek Gos oraz sekretarz 
województwa Bernard Antos. 

	 Podczas	spotkania	Marek	Gos,	przewodniczący	Sejmi-
ku	 Województwa	 Świętokrzyskiego,	 a	 jednocześnie	 za-
stępca	Przewodniczącego	Kapituły	wręczył		nominacje	jej	
członkom	oraz	przedstawił	 ideę	nagrody,	a	Bernard	An-
tos,	Sekretarz	Województwa,	pełniący	funkcję	sekretarza	
Kapituły	 „Świętokrzyskiej	 Victorii”	 przybliżył	 regulamin	
przyznawania	nagrody.

	 Kapituła III	 edycji	 Nagrody	 „Świętokrzyska	 Victoria”	
pracuje	w	składzie:	Adam Jarubas, Marszałek	Wojewódz-
twa	Świętokrzyskiego	-	Przewodniczący		Kapituły,	Marek 
Gos,	Przewodniczący	Sejmiku	Województwa	Świętokrzy-
skiego	-	Zastępca	Przewodniczącego	Kapituły,	Krzysztof 
Słoń - Przewodniczący	Komisji	Samorządu	Terytorialnego	
Sejmiku	Województwa	Świętokrzyskiego,	Edmund Kacz-
marek - Przewodniczący	 Konwentu	 Starostów,	 Regina 
Renz - Rektor	Uniwersytetu	Humanistyczno	 –	 Przyrod-
niczego	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach,	Ksiądz	Infułat 
Czesław Wala - Kustosz Sanktuarium	Matki	Boskiej	Bo-
lesnej	 w	 	 Kałkowie-Godowie,	 Sławomir Kopacz - Wójt	
Gminy	 Bieliny,	 Jerzy Łaskawiec - Dyrektor	 Generalny	
Fabryki	Kotłów	SEFAKO	SA,	Stanisław Góźdź - Dyrektor	
Świętokrzyskiego	Centrum	Onkologii,	Waldemar Sikora 
- Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Busko	–	Zdrój,	Bertus	Serva-
as - Prezes	KS	Vive	Targi	Kielce,	Bożena Hetman - Dyrek-

tor	Wydziału	Organizacyjno	–	Prawnego	Targów	Kielce,	
Przedstawiciel	Loży	Business	Center	Club,	Grażyna Jarosz 
- Prezes	 Fundacji	 „Vive	 Serce	 Dzieciom”,	Krystyna No-
wakowska - Wiceprzewodnicząca	 Świętokrzyskiej	 Rady	
Działalności	Pożytku	Publicznego,	Prezes	Stowarzyszenia	
na	 rzecz	Odnowy	Wsi	 „Odnowica”,	Adam Szymański - 
Prezes	Świętokrzyskiego	Związku	Pracodawców	Prywat-
nych	 oraz	 Bernard Antos, Dyrektor	 Generalny	 Urzędu	
Marszałkowskiego	-	Sekretarz	Kapituły.	

	 Podczas	 spotkania	 Członkowie	 Kapituły	 ustalili,	 iż	
nabór	 wniosków	 do	 III	 edycji	 Nagrody	 „Świętokrzyska	
Victoria”	zakończy	się	31	stycznia	2011	roku.	Ogłoszenie	
zwycięzców	 i	wręczenie	 nagród	 laureatom	odbędzie	 się	
podczas	uroczystej	gali	7	marca	2011	r.

R.S.

 W Wojewódzkim Domu Kultury w Kiel-
cach na noworocznym spotkaniu z przed-
stawicielami świętokrzyskich mediów spo-
tkali się przewodniczący Sejmiku Marek 
Gos, wicemarszałek Grzegorz Świercz, 
członkowie Zarządu Województwa - Piotr 
Żołądek, Jan Maćkowiak i Kazimierz Ko-
towski oraz Sekretarz Województwa Ber-
nard Antos.
	
	 Specjalne	 podziękowania	 od	 Zarządu	
Województwa	 Świętokrzyskiego	 za	 swoją	
społeczną	pracę	na	rzecz	Wielkiej	Orkiestry	
Świątecznej	 Pomocy	 otrzymała	 dzienni-
karka	 „Echa	Dnia”	 Iza Bednarz.	Gratulacje	
z	okazji	40-lecia	pracy	dziennikarskiej	otrzy-
mał	natomiast	redaktor	Jerzy Kosowski,	re-
dagujący	kilka	gazet	samorządowych

Obrady Kapituły 
„Świętokrzyskiej Victorii”

Spotkanie noworoczne
z dziennikarzami



11RADNI IV KADENCJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Maria Adamczyk Marek Bogusławski Wojciech Borzęcki Krzysztof Dziekan Mieczysław Gębski 

Marek Gos Izydor Grabowski Józef Grabowski Lech Janiszewski Adam Jarubas

Kazimierz Kotowski Tadeusz Kowalczyk Janusz Koza Jolanta Kręcka Grzegorz Małkus

Sławomir Marczewski Małgorzata Muzoł Ryszard Nosowicz Marcin Ożóg Lucjan Pietrzczyk

Stefan Podesek Jarosław Przygodzki Tomasz Ramus Jolanta Rybczyk Mieczysław Sas

Krzysztof Słoń Włodzimierz Stępień Grigor Szaginian Grzegorz Świercz Piotr Żołądek 




