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Fundusz Pożyczkowy
wspiera przedsiębiorczość
czytaj na str. 16-17

„Świętokrzyska Victoria”
uhonorowała najlepszych
czytaj na str. 2-3



2 AKTUALNOŚCI

 Andrzej Mochoń, Miasto i Gmina Sędziszów oraz 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON to lau-
reaci trzeciej edycji Nagrody Marszałka „Świętokrzyska 
Victoria”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 7 mar-
ca podczas gali w Hotelu „Kongresowym” w Kielcach. 
Gospodarzami uroczystości byli przewodniczący Sejmi-
ku Marek Gos i marszałek Adam Jarubas. W uroczysto-
ści wzięli również udział: wiceprzewodniczący Sejmiku 
Marcin Ożóg, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz 
członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: 
Piotr Żołądek, Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak. 

„Świętokrzyska Victoria” 
uhonorowała najlepszych!

 Wcześniej jednak, uhonorowano osoby, przedsiębior-
stwa i samorządy, które Kapituła Konkursu nominowała 
do nagrody -  w kategorii „Samorządność” gminy: Mora-
wica i Miedziana Góra, miasta i gminy: Sędziszów i Chę-
ciny oraz miasto Kielce; w kategorii „Przedsiębiorczość” 
- Zakłady Mechaniczne BIFAMET Sp. z o.o. w Jędrze-
jowie, Grupę Edukacyjną S.A. Kielce, Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Usługowe DORBUD S.A. w Kielcach, Przed-
siębiorstwo Elementów Budowlanych Fabet S.A. w Kiel-
cach, Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON 
Sp. z o. o. w Kielcach.

Gala Świętokrzyskiej Victorii zgromadziła liczne grono samorządowców i przedsiębiorców

„Świętokrzyską Victorię” dla Miasta i Gminy 
Sędziszów odebrał burmistrz Wacław Szarek

W imieniu Andrzeja Mochonia 
nagrodę odebrała jego żona Małgorzata

Stanisław Rupniewski, prezes firmy SUPON ze statuetką Podczas gali wszystkie panie zostały obdarowane kwiatami
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 Natomiast w kategorii „Osobowość” - księdza Jana 
Mikosa, założyciela schroniska dla rolników im. Św. Bra-
ta Alberta w Skoszynie, Krzysztofa Orkisza, prezesa Za-
rządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, 
Andrzeja Mochonia, prezesa Zarządu Targów Kielce, se-
natora Adama Massalskiego oraz księdza kanonika Wie-
sława Kowalewskiego, dyrektora Diecezjalnego Ośrodka 
Kultury i Edukacji „Źródło” w Rytwianach.
 - Ideą, która przyświecała nam przy ustanowieniu na-
grody było przekonanie, że warto pokazywać firmy, sa-
morządy i osoby aktywne, które każdego dnia wpływają 
na kreowanie pozytywnego wizerunku województwa 
świętokrzyskiego. I choć nie mogliśmy nagrodzić wszyst-
kich, to jednak mamy ogromną satysfakcję – konkurs po-
kazał, że w naszym województwie mamy wiele wspania-
łych firm, kreatywnych samorządów i wyjątkowych ludzi, 
którzy są gwarantem dalszego, dynamicznego rozwoju 
Ziemi Świętokrzyskiej. Warto pokazywać dorobek tych 
osób, firm i samorządów – podkreślał podczas gali mar-
szałek Adam Jarubas. 

 Kulminacyjnym momentem gali było ogłoszenie zwy-
cięzców III edycji konkursu. Laureata nagrody w katego-
rii „Samorządność” zostało Miasto i Gmina Sędziszów. 
Kapituła  doceniła  aktywność gminy w pozyskiwaniu 
środków z Unii Europejskiej, działania na rzecz wspiera-
nia przedsiębiorczości oraz stwarzanie przyjaznego kli-
matu dla nowych podmiotów, chcących rozpocząć dzia-
łalność gospodarczą. – Ta nagroda jest zasługą wszystkich 
mieszkańców: pracowników urzędu, przedsiębiorców, 
rolników i organizacji pozarządowych. To właśnie ludzie 
są wartością najważniejszą, oni tworzą dobry klimat do 
integracji całej gminy – mówił wzruszony burmistrz Sę-
dziszowa Wacław Szarek. 

 W kategorii „Przedsiębiorczość” statuetkę Świętokrzy-
skiej Victorii wręczał Michał Sołowow, przedsiębiorca, biz-
nesmen i mistrz kierownicy. Tym niezwykle prestiżowym 
wyróżnieniem uhonorowane zostało Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o. o. w Kielcach – za 
wysoką jakość towarów i świadczonych przez firmę usług 
oraz rzetelność w biznesie oraz działania wspomagające 
akcje charytatywne poprzez stosowanie zasady dzielenia 
się zyskiem z potrzebującymi. – Zasadą liderów jest, by 
porażki brać na siebie, a sukcesami dzielić się z innymi. 
Świętokrzyska Victoria to nagroda nie tylko dla nas, ale 
traktujemy ją jako uhonorowanie sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw w naszym regionie – podkreślał 
Stanisław Rupniewski, prezes firmy SUPON. Zwycięzcę 
w kategorii „Osobowość” zaprezentował ubiegłoroczny 
laureat nagrody w tej kategorii Stanisław Góźdź.  W tym 
roku,  laur zwycięzcy, statuetka „Świętokrzyskiej Victorii” 
oraz czek na kwotę 5 tysięcy złotych trafiły do Andrzeja 
Mochonia, prezesa Targów Kielce.  Został on uhonorowa-
ny m.in. za kreowanie wydarzeń kulturalnych, wspieranie 
świętokrzyskiego sportu oraz działalność charytatywną, 
poszukiwanie inicjatyw, które ulokowane w wojewódz-
twie świętokrzyskim pozytywnie wpływają na jego wize-
runek i rozwój. W imieniu laureata nagrodę odebrała jego 
żona Małgorzata Mochoń, która podkreślała, że sukces jej 
męża to przede wszystkim zasługa ludzi, z którymi na co 
dzień pracuje, rzetelnych i oddanych pracowników Tar-
gów Kielce.

 Uroczystą galę uświetniła  „Grupa MoCarta”, wystąpi-
li też młodzi laureaci nagrody Samorządu Województwa 
„Talenty Świętokrzyskie” m.in. Małgorzata Główka, Mał-
gorzata Nakonieczna oraz Klaudia Błaszczyk.

M.N.

Laureaci III edycji Nagrody Marszałka Województwa „Świętokrzyska Victoria”
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 Wydawać by się mogło, że tam, gdzie nie ma najlich-
szego choćby przemysłu, gospodarstwa rolne są niewiel-
kie, a gleby mało żyzne, trudno o dynamiczny rozwój 
i optymizm. Gmina Bieliny jednoznacznie zaprzecza tej 
teorii; mimo trudnej sytuacji gospodarczej wyróżnia się 
skutecznością pozyskiwania zewnętrznych środków fi-
nansowych, a innowacyjne pomysły, ogromna aktywność 
zarówno władz gminnych jak i mieszkańców – mogą sta-
nowić wzór dla wielu polskich gmin. Bo Bieliny to bez-
sprzecznie miejsce, w którym rządzą dobre pomysły.

 W ostatnich latach krajobraz tej malowniczej krainy le-
żącej w sercu Gór Świętokrzyskich, u stóp majestatyczne-
go klasztoru na Łyścu, w otulinie Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego, znacząco się zmienił. Wszystko za sprawą 
środków pozyskanych przez samorząd gminy z funduszy 
europejskich. Oprócz takich „niewidocznych” inwestycji 
jak wodociągi i kanalizacja, powstają obiekty poprawiające 
estetykę miejscowości, dzięki którym bielińskie okolice sta-
ją się „przyjemne dla oka”. Gmina stała się jednym ze świę-
tokrzyskich liderów w pozyskiwaniu środków unijnych nie 
tylko na inwestycje, ale także w zakresie projektów mięk-
kich, pokonując w tej rywalizacji wiele silnych ośrodków 
miejskich. Duża w tym zasługa włodarza gminy, który nie 
boi się sięgać po niekonwencjonalne rozwiązania. 
 - To nie jest sukces jednej osoby, bo te inicjatywy reali-
zujemy wspólnie z mieszkańcami – mówi Sławomir Ko-
pacz, wójt Bielin. - Nasza gmina nie posiada szczególnego 
potencjału rolniczego, ani, tym bardziej, przemysłowego, 
ale mieszkają w niej ludzie, którzy chcą i potrafią rozwi-
jać wspólnie wypracowane pomysły. Naszym pomysłem 
na rozwój było wykorzystanie walorów, które posiadamy, 
czyli atrakcji przyrodniczych i turystycznych, a z drugiej 
strony wykorzystanie olbrzymiego potencjału właśnie na-
szych mieszkańców – dodaje włodarz gminy Bieliny.

Śmiałe projekty
 Spośród kilkunastu z rozmachem realizowanych pro-
jektów inwestycyjnych kilka zasługuje na szczególną 
uwagę. Choćby projekt pn. „Centrum Tradycji i Tury-
styki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabyt-
ków Świętego Krzyża – etap I” realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego. Jego przedmiotem jest m.in. renowacja 
wschodniej i północnej fasady Zespołu Klasztornego na 
Świętym Krzyżu, utworzenie Szkolnego Schroniska Mło-
dzieżowego wraz z polem namiotowym w Hucie Starej, 
a także kompleksowe zagospodarowanie nieruchomości 
gminnych w Hucie Szklanej obok Ośrodka Edukacji Eko-
logicznej i Regionalnej. Teren ten służył będzie turystom, 
którzy przyjeżdżają w Góry Świętokrzyskie, a także miesz-
kańcom gminy i okolic. Na działkach tuż przy wjeździe do 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego powstały parking 
i strefa wypoczynku (zostały zaaranżowane miejsca pik-
nikowe, wypoczynkowe i wyciszenia dla pielgrzymów), 
natomiast w części dolnej powstały pawilony związane 
z obsługą ruchu turystycznego.
 Niezwykle oryginalną inicjatywą w ramach wspomnia-
nego projektu jest rekonstrukcja „Wioski Średniowiecz-

nej” w Hucie Szklanej. Wioska została wybudowana na 
nieruchomości gminnej o pow. 1,58 ha. Znajdują się tam 
drewniane stanowiska z XII/XIV w., które w interaktyw-
ny sposób ukazywać będą życie mieszkańców z czasów 
średniowiecza i ich pracę. Powstała tu między innymi 
chatka zielarki, warsztat garncarski, kowalski, obróbki 
drewna, gospodarstwo bartnika. Druga część wioski to 
baza infrastrukturalna dla gier terenowych pn. „Kraina 
Legend Świętokrzyskich”. Na terenie Osady powstała 
również karczma regionalna, grodzisko – plac zabaw; am-
fiteatr, drewniane posągi bóstw Śwista, Pośwista i Pogody. 
Otwarcie Osady odbędzie się już 8 maja.
 Projekt przewidział zagospodarowanie centrum Bielin 
wraz z rozbudową i nadbudową starego budynku Urzędu 
Gminy, powstał m.in. budynek, który jest siedzibą nowo-
powstałej instytucji kultury – Centrum Tradycji i Turystyki 
Gór Świętokrzyskich. Swoją siedzibę tutaj mają również: 
Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Centrum Infor-
macji Turystycznej Gór Świętokrzyskich, a także lokalne 
organizacje społeczne oraz inne grupy formalne i niefor-
malne działające aktywnie na rzecz rozwoju Gminy. 
 Ostatnim zadaniem realizowanym w ramach tego pro-
jektu będzie rozbudowa zagrody w Kakoninie. 
 Gmina Bieliny realizuje także projekt pn. „Święto-
krzyski Szlak Paproci – utworzenie ścieżki ekologicznej 
w otulinie ŚPN w gminie Bieliny”. W wyniku realizacji 
projektu powstanie utwardzony szlak o długości ok. 4,5 
kilometra. Trasa szlaku będzie wiodła przez jedne z naj-
ciekawszych przyrodniczo miejsc w całym województwie 
świętokrzyskim. Planuje się utworzenie stanowisk fauny 
i flory oraz czterech miejsc odpoczynkowych (pikniko-
wo–rekreacyjnych). Przewiduje się również utworzenie 
miejsc gier i zabaw, szałasów, zielników, itp. Dodatkowo 
w ramach projektu powstanie strona internetowa z wirtu-
alną mapą szlaku i oznaczeniem GPS.
 W styczniu tego roku zakończyły się prace związane 
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Bielinach realizo-
wane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Całkowita wartość projektu wyniosła 4 538 355,50 zł, 
z czego dofinansowanie wynosi 2 288 608,00 zł. Przepu-
stowość oczyszczalni zwiększyła się z 250 m sześciennych 
do 750 m sześciennych na dobę. Warto podkreślić, że dzię-
ki wielu projektom współfinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej w roku 2009 gmina Bieliny osiągnęła 100% 
zwodociągowania. 

Gmina z pomysłami

Budynek Centrum Tradycji i Turystyki 
Gór Świętokrzyskich
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Poszukują nowych możliwości
 Mieszkańcy gminy Bieliny nieustannie poszukują co-
raz to nowych możliwości polepszania swoich warunków 
życia oraz uatrakcyjniania najbliższej okolicy tak, aby te 
tereny przyciągały rzesze turystów. Jest to możliwe dzięki 
licznym działaniom realizowanym dzięki wsparciu środ-
ków unijnych. Często udział w projektach jest szansą dla 
osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i tych, któ-
rzy poszukują źródeł zatrudnienia poza rolnictwem.
 - Jednym z najbardziej innowacyjnych w regionie oraz 
w całym kraju okazał się realizowany przez nas w 2008 
roku projekt o wartości blisko 50 tys. zł pod nazwą „Bieli-
nianie nie gęsi i swój język mają” – mówi wójt Sylwester 
Kopacz - 21 osób: nauczycieli, osób prowadzących gospo-
darstwa agroturystyczne i związanych z turystyką uczyło 
się gwary świętokrzyskiej. Podsumowaniem projektu był 
konkurs znajomości gwary świętokrzyskiej oraz wyda-
nie publikacji, w której znalazły się między innymi teksty 
źródłowe do nauki gwary i mini słowniczek pojęć gwaro-
wych – dodaje wójt Kopacz.

 W okresie od lipca 2009 do kwietnia 2010 gmina Bieliny 
realizowała projekt pn. „Turystyka wiejska u stóp Święte-
go Krzyża” Uczestnikami projektu byli mieszkańcy gminy 
Bieliny zainteresowani prowadzeniem gospodarstw agro-
turystycznych będących jednym z dochodowych rozwią-
zań w działalności pozarolniczej. W ramach projektu zo-
stał zorganizowany kurs agroturystyczny oraz kulinarny. 
 Obecnie gmina realizuje w partnerstwie ze Stowarzy-
szeniem „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” 
projekt pn. „Nasze miejsca pracy w Osadzie Średnio-
wiecznej”. Wartość projektu to 598 750 złotych, a jego ce-
lem jest reintegracja społeczna i zawodowa 40 osób nie 
posiadających stałego zatrudnienia, zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym mieszkańców gminy poprzez roz-
wijanie u nich kompetencji i umiejętności  społecznych, 
a także wyposażenie w  nowe kwalifikacje zawodowe, 
które umożliwią znalezienie zatrudnienia w Osadzie Śre-
dniowiecznej. Z kolei „Rockefeller-ka z gminy Bieliny!” to 
pomysł, którego realizacja ma pobudzić przedsiębiorczość 
i wzrost poziomu samozatrudnienia poprzez wsparcie 
mieszkańców gminy zainteresowanych rozpoczęciem 
własnej działalności gospodarczej. 

Jak zabawa to zabawa!
 Kalendarz imprez kulturalno-turystycznych w gminie 
każdego roku obfituje w liczne wydarzenia, które przycią-
gają coraz większą rzeszę gości. Sztandarowym świętem 
jest oczywiście Dzień Świętokrzyskiej Truskawki, który 
już od 13 lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem za-
równo wśród mieszkańców gminy, jak i gości z regionu 
oraz całego kraju.  Dzień Truskawki to możliwość zasma-
kowania tego owocu u progu sezonu truskawkowego, za-
bawa przy różnych stylach muzyki, spotkanie z tradycją 
i duchem Gór Świętokrzyskich.
 Od roku 2004 imprezie towarzyszą Mistrzostwa Świata 
w Szypułkowaniu Truskawek, prawdziwie sportowa ry-
walizacja, w której do tej pory uczestniczyli zawodnicy 
z ponad 20 krajów z 4 kontynentów, w tym z Australii, 
Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Iraku, Irlandii, Macedonii, Ru-
munii, Stanów Zjednoczonych, Syrii, Ukrainy, Wielkiej 
Brytanii, czy Włoch. Zawodnicy muszą odszypułkować 
na czas 2 kg dorodnych truskawek. Organizatorzy skwa-
pliwie odnotowują nawet rekordy świata, kontynentów 
i poszczególnych państw w różnych kategoriach. Najlep-
sze rezultaty w historii należą do Polaków.

Ciągnąć wóz w jednym kierunku
 Zmiany zachodzące w tej malowniczej i nieustannie zmie-
niającej się gminie dostrzegane są nie tylko na szczeblu po-
wiatowym i wojewódzkim, ale także ogólnopolskim. Dwa 
lata temu gmina nagrodzona została przez marszałka woje-
wództwa Adama Jarubasa statuetką „Świętokrzyskiej Victo-
rii” w kategorii „Samorządność” , a także jako jedna z dwóch 
polskich gmin w maju 2009 roku otrzymała w Pradze specjal-
ne wyróżnienie dla produktu turystycznego „Kraina Legend 
Świętokrzyskich” w europejskim finale Europejskich Nagród 
Przedsiębiorczości. Jednym z największych osiągnięć było 
zajęcie bardzo wysokiej pozycji w rankingu pn. „Europejski 
Samorząd”, opublikowanym 27 lipca 2010 roku przez gazetę 
„Rzeczpospolita”. Ranking powstał w oparciu o dane doty-
czące dochodów budżetowych za rok 2009, pochodzących 
z funduszy unijnych oraz wielkości przyznanego wsparcia 
unijnego. W rankingu tym, w kategorii „Gmina wiejska”, 
gmina Bieliny zajęła pierwsze miejsce w województwie świę-
tokrzyskim, a 25-te w kraju, pod względem wykorzystania  
funduszy unijnych. Gmina Bieliny znalazła się także w czo-
łówce krajowej pod względem liczby podpisanych umów w 
2009 roku. Niezwykłe wyróżnienie spotkało także gospoda-
rza Bielin, Sylwestra Kopacza - został zakwalifikowany do 
najlepszej dziesiątki polskich wójtów w ogólnopolskim kon-
kursie Wójt Roku 2010. Jak się to robi?
 - Ważne aby wspólnie „ciągnąć ten wóz” w jednym kie-
runku. To prawda, nasz samorząd skutecznie sięga po środki 
unijne, ale podkreślę po raz kolejny, że lokalna społeczność 
niezwykle dojrzale odpowiada na tę naszą aktywność – 
mówi skromnie włodarz gminy. - Zespoły ludowe, Koła Go-
spodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, drużyny spor-
towe, uczestnicy rozmaitych projektów i wydarzeń nadają 
życia i niepowtarzalnego charakteru nie tylko naszej pięknej 
ziemi, ale też obiektom i budowlom, które powstają dzięki 
pozyskanym środkom. Dzięki takim działaniom projekty 
infrastrukturalne w naszej gminie „żyją” – mówi Sylwester 
Kopacz.

Robert Siwiec

Mistrzostwa świata 
w szypułkowaniu truskawek
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 - Znakomicie sprawdziła się wypracowana w minionej 
kadencji Samorządu Województwa koncepcja mówiąca 
o takim podziale pieniędzy, który gwarantowałby zrów-
noważony rozwój na terenie wszystkich gmin – uważa 
Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego.

 Czy doświadczenia zdobyte podczas wieloletniej pra-
cy samorządowej, również na stanowisku starosty opa-
towskiego i prezesa Związku Powiatów Polskich pro-
centują obecnie, gdy musi Pan się mierzyć z szerszymi 
problemami, dotyczącymi całego województwa święto-
krzyskiego?

 Kazimierz Kotowski: - Jestem przekonany, że gdyby 
nie doświadczenia zdobyte podczas 20 lat pracy w samo-
rządzie gminnym i powiatowym oraz podczas pełnienia 
funkcji prezesa Związku Powiatów Polskich, podjęcie za-
dań w Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego byłoby 
trudne. Minione lata były bowiem czasem podejmowa-
nia decyzji dotyczących tych samych obszarów, którymi 
teraz zajmuję się na szczeblu regionalnym, choć oczywi-
ście w mniejszej skali. Problematyka służby zdrowia, in-
frastruktury drogowej, sprawy komunikacji, rolnictwa, 
a także pozyskiwanie i efektywne wykorzystywanie środ-
ków zewnętrznych pochłaniały mnie przez te wszystkie 
lata, dlatego nie sposób przecenić tych doświadczeń. One 
z pewnością teraz procentują. 
 Jednak w moim przekonaniu niezwykle ważny jest 
czynnik ludzki; by zrealizować zamierzone cele potrzeb-
na jest grupa ludzi podążająca w tym samym kierunku, 
wspierająca się nawzajem. Tak starałem się organizować 
pracę pełniąc dotychczasowe funkcje w samorządzie, tak 
również pragnę postępować teraz wykonując zadania, za 
które odpowiadam w Zarządzie Województwa Święto-
krzyskiego. Choć każdy odpowiada za inne obszary dzia-
łania, to jednak one się nawzajem przenikają więc ważne 
dla regionu decyzje podejmujemy, w ramach Zarządu, 
wspólnie.

 Ostatnie lata były rekordowe jeśli chodzi o napływ 
unijnych pieniędzy do województwa świętokrzyskiego. 
Czy nasze samorządy potrafiły odpowiednio wykorzy-
stać daną im szansę?

 Kazimierz Kotowski: - Bezwzględnie tak. Widać go-
łym okiem, że nasze województwo zyskuje nowe oblicze, 
nowy, lepszy kształt. Region rozwinął się nie tylko pod 
względem infrastrukturalnym, ale także gospodarczo, 
powstały nowe obiekty sportowe, kulturalne, placówki 
oświatowe wzbogaciły się o nowoczesne pomoce dydak-
tyczne, a szpitale podnoszą znacząco standardy leczenia 
naszych mieszkańców. Ogromna w tym zasługa środków 
unijnych i – co niezwykle ważne – racjonalnego ich po-
działu w Świętokrzyskiem. Znakomicie sprawdziła się 
wypracowana w minionej kadencji Samorządu Woje-
wództwa koncepcja mówiąca o takim podziale pieniędzy, 
który gwarantowałby zrównoważony rozwój na terenie 
wszystkich gmin. Każda z nich miała bowiem możliwość 
skorzystania z pomocy; oczywiście jej wysokość uzależ-

Województwo zyskuje nowe oblicze
niona była od poten-
cjału logistycznego 
i kondycji finansowej 
poszczególnych sa-
morządów, lokalnych 
uwarunkowań i za-
angażowania władz 
gminnych. Nie mniej 
jednak sprawiedliwy 
podział „unijnego tor-
tu” przyniósł bardzo 
widoczne, imponujące 
efekty. Warto podkre-
ślić, że w ramach Re-
gionalnego Programu 
Operacyjnego aż 7% 
całej alokacji zarezerwowano na inwestycje w obszarze 
zdrowia, podczas gdy w innych województwach na zdro-
wie przeznaczono dwa razy mniej. 

 - Świętokrzyskie znalazło się w grupie województw, 
które za dobre wydatkowanie unijnych funduszy otrzy-
mają dodatkowe pieniądze w ramach Krajowej Rezerwy 
Wykonania. Czy już wiadomo na jakie inwestycje zosta-
ną przeznaczone te środki?

 Kazimierz Kotowski: - 9 lutego br. podczas posiedzenia 
Krajowego Komitetu Koordynacyjnego otrzymaliśmy in-
formacje o podziale środków w ramach Krajowej Rezerwy 
Wykonania. Przypadł nam znaczący „bonus” w wysokości 
33,5 mln euro. W ten sposób Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego doceniło bardzo efektywne wykorzystanie przez 
nasz region pieniędzy w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Na co 
zostaną przeznaczone te dodatkowe środki? Na pewno 
na dalsze wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, 
których funkcjonowanie jest dla naszego województwa 
niezwykle ważne, rozwój infrastruktury komunikacyjnej, 
zarówno na szczeblu regionalnym jak i lokalnym. Zostaną 
także dofinansowane przedsięwzięcia innowacyjne oraz 
rozbudowa szpitala dziecięcego w Kielcach. Przed nami 
długie negocjacje z przedstawicielami Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego, ponieważ pomiędzy ministerstwem 
a Samorządem Województwa istnieją pewne rozbieżności 
co do priorytetów wydatkowania tych pieniędzy.

 Ciągle pozostaje otwarta kwestia budżetu unijnego po 
2013 roku,  jednak wiemy już na pewno, że w nowym 
okresie unijnego finansowania nie będziemy mogli li-
czyć na tak wielkie środki jak dotychczas. Jakie kroki 
zamierza podjąć samorząd województwa, by jednak zdo-
bywać kolejne wsparcie Unii?

 Kazimierz Kotowski: - Jesteśmy w przededniu nowego 
okresu finansowania i tworzenia założeń z tym związa-
nych. Pierwszym krokiem była uchwała Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia zasad, 
trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji „Stra-
tegii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 
2020”. W oparciu o ten dokument będziemy wskazywać 

Kazimierz Kotowski
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najważniejsze cele i harmonogram ich realizacji. Jednak 
musimy zdawać sobie sprawę z tego, że pieniądze, któ-
re napłyną do naszego regionu po 2013 roku mogą być 
mniejsze. Stąd nasze myślenie o funkcjonowaniu w no-
wych uwarunkowaniach finansowych także musi ulec 
modyfikacji. Tym bardziej, że pogarszająca się sytuacja 
gospodarcza (m.in. mniejsze wpływy z podatku PIT i CIT) 
negatywnie wpływa na kondycję finansową samorzą-
dów. Wiele z nich ma obecnie problemy z rozliczeniem 
inwestycji, uzupełnieniem wkładu własnego, itp. Dlatego 
należy zrobić wszystko, by środki, które otrzyma nasz re-
gion w nowym okresie finansowania były jak największe. 
Oczekiwania społeczne są coraz większe, dlatego warto 
także wypracować rozwiązania, które pozwolą samorzą-
dom pozyskać dodatkowe środki ze źródeł rządowych. 

 Pana kadencja na stanowisku prezesa Związku Powia-
tów Polskich dobiegła końca. Jak Pan ocenia ten czas?

  - Mamy wiele powodów do satysfakcji; samorządy 
powiatowe funkcjonują coraz lepiej rozwijając się w do-

brym kierunku. Nasi przedstawiciele zasiadają w Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, aktywnie 
uczestniczą w posiedzeniach sejmowych i senackich ko-
misji stałych i nadzwyczajnych, opiniują projekty ustaw 
dotyczących samorządu. Od 2008 r. ZPP jest członkiem 
międzynarodowego stowarzyszenia samorządów szcze-
bla powiatowego CEPLI. Dzięki temu w ramach współ-
pracy międzynarodowej organizowane są zagraniczne 
wyjazdy studyjne dla pracowników starostw. Utworzony 
został  także punkt informacyjny z zakresu funduszy po-
mocowych, oferowana jest pomoc w pisaniu wniosków. 
Na pewno te cztery lata będę wspominał bardzo dobrze. 
24 marca zakończyłem okres prezesury w Związku Powia-
tów Polskich, ale zapewniam, że moje serce zawsze będzie 
blisko spraw samorządów powiatowych… 

 Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiali Małgorzata Niewczas-Sochacka
i Robert Siwiec

 O dziecięcy  aparat EKG oraz defibrylator wzbogacił 
się oddział hematologiczno – onkologiczny Wojewódz-
kiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kiel-
cach. Sprzęt został kupiony za pieniądze zabrane pod-
czas aukcji charytatywnych zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie Pomagające Dzieciom z Chorobami No-
wotworowymi oraz Przewlekle Chorym „Zawsze koloro-
wo” oraz Fundację Jaśka Meli „Poza horyzonty”. Akcjom 
patronował  marszałek województwa Adam Jarubas.

 Robert Biernacki, ambasador Fundacji Jaśka Meli, je-
sienią ubiegłego roku zorganizował aukcję charytatywną 
na antenie Polskiego Radia Kielce. Licytowane przedmio-
ty podarowali kandydaci na prezydenta Kielc. Zebrane 
w ten sposób pieniądze zostały przeznaczone na zakup 
aparatu EKG.

 Z kolei  Stowarzyszenie „Zawsze kolorowo” podczas 
Świątecznej Aukcji Charytatywnej w hotelu „Łysogóry” 
licytowało 30 przedmiotów, podarowanych m.in. przez 
Parę Prezydencką, świętokrzyskich polityków, biznesme-
nów i artystów. -  Za uzyskane z licytacji pieniądze kupi-
liśmy defibrylator ze specjalnymi elektrodami pediatrycz-
nymi – mówi Agnieszka Wojańczyk – Nowakowska ze 
Stowarzyszenia „Zawsze kolorowo”. 

 Sprzęt zakupiony w ramach obu akcji już trafił na od-
dział. – Jest nam bardzo miło, że są osoby, które o nas pamię-
tają. Ze względu na prowadzone u nas intensywne lecze-
nie, sprzęt się szybko zużywa i ciągle potrzebny jest nowy 
– podkreśla dr Grażyna Karolczyk, ordynator oddziału 
hematologiczno – onkologicznego szpitalika dziecięcego. 
Marszałek Adam Jarubas, który uczestniczył w przekaza-
niu aparatury medycznej, dziękował organizatorom obu 

Dziecięca onkologia 
wzbogaciła się o nowy sprzęt

aukcji charytatywnych: – To  nasze spotkanie to wspania-
łe zwieńczenie działalności ludzi, którzy robią coś więcej 
poza swoimi obowiązkami zawodowymi.  Dają innym 
cząstkę siebie – organizując akcje, kupując potrzebny 
sprzęt medyczny. Proszę, trwajcie w tej misyjnej działal-
ności, bo robicie rzecz wspaniałą – uświadamiacie wszyst-
kim, że trzeba się dzielić sobą. 

Iwona Sinkiewicz

Za pieniądze zabrane podczas aukcji charytatywnych 
zakupiono sprzęt niezwykle potrzebny 

do leczenia małych pacjentów
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 Już po raz piąty Urząd Marszałkowski będzie organi-
zatorem Kongresu Stowarzyszeń Województwa Święto-
krzyskiego. Spotkanie z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych działających na terenie naszego regionu 
odbędzie się 11 kwietnia 2011 r. w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach. Przyświecać mu będzie hasło „Wo-
lontariat - świadomie pomagam”. 

 Rok 2011 ogłoszony 
został bowiem Europej-
skim Rokiem Wolonta-
riatu. W Polsce ta forma 
pomocy społecznej jest 
umiarkowanie popu-
larna i dotyczy przede 
wszystkim młodych lu-
dzi. Obecnie tylko ok. 
16% Polaków deklaruje 
altruistyczną pracę na 
rzecz innych, podczas gdy w Unii Europejskiej standardem 
jest 23 %. Kongres będzie więc dobrą okazją do przybliżenia 
idei wolontariatu, działalności organizacji pozarządowych 
oraz pogłębienia ich współpracy z Samorządem Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. Przedstawiciele stowarzyszeń będą 
mogli m.in. dowiedzieć się o możliwościach skorzystania 
z funduszy zewnętrznych oraz zdobyć wiedzę na temat za-
rządzania organizacją pozarządową. Mamy nadzieję, że tak 
jak w ubiegłym roku, dużym zainteresowaniem cieszyć się 
będą warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych. Zaprezentujemy także przykłady stowarzyszeń, któ-
re swoją działalnością udowadniają, że pomaganie innym 
może być prawdziwą pasją. 

Pozarządowe Świętokrzyskie

 Uczniów gimnazjów z województwa świętokrzyskie-
go zapraszamy do udziału w konkursie „Moja innowa-
cyjna szkoła”.  Celem konkursu jest promocja innowa-
cyjnych placówek, szkół otwartych na nowe technologie, 
nastawionych na potrzeby ucznia, stwarzających mu wa-
runki, które stymulują do aktywności, poszukiwań, do 
zdobywania wiedzy w sposób ciekawy i atrakcyjny. Kon-
kurs ma także odpowiedzieć na pytanie jak w naszych 
świętokrzyskich szkołach wykorzystywane są możliwo-
ści, jakie niosą za sobą nowe technologie, takie jak In-
ternet, metody e -learningowe, tablice interaktywne. Na 
prace czekamy do 20 kwietnia 2011 r.
 Prace konkursowe mogą mieć formę prezentacji mul-
timedialnej lub filmu nakręconego przy pomocy kamery, 
aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego. Wy-
konane indywidualnie lub w zespołach. 
 Wychowawców  klas prosimy o zachęcenie młodzieży 
do podzielnia się obserwacjami na temat innowacyjnych 
zmian zachodzących w szkołach oraz nowatorskich me-
tod zdobywania wiedzy.

Konkurs dla gimnazjalistów 
„Moja innowacyjna szkoła”

 Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu od-
będzie się 5 maja, podczas obrad Sejmiku Młodzieżowe-
go. Na zwycięzców czekają nagrody.
 Organizatorami konkursu są: Biuro Komunikacji Spo-
łecznej  i Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zaś partne-
rem Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy na stro-
nach internetowych organizatorów: www.sejmik.kielce.pl 
i www.spinno.eu

M.N.

 Program V Kongresu Stowarzyszeń Województwa 
Świętokrzyskiego:
• godz. 10:00 – 10:15 - Uroczyste rozpoczęcie Kongresu 

przez Adama Jarubasa marszałka województwa świę-
tokrzyskiego 

• godz. 10:15 – 10:35 - Wystąpienie Marcina Dadela- 
członka Rady Pożytku Publicznego przy  Ministerstwie  
Pracy i Polityki Społecznej

• godz. 10:35 -11:05 „Funkcjonowanie organizacji poza-
rządowych” - Justyna Gębska, Stowarzyszenie „Akade-
mia Łucznica” Pilawa Województwo Mazowieckie

• godz. 11:05-11:25  - Prezentacja dobrych praktyk

Warsztaty:
• „Fundusze zewnętrzne jako dodatkowe źródło finanso-

wania NGO” - Jerzy Kosanowski, ECRD Biuro Doradz-
twa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w Sandomierzu 

• „ABC wolontariatu” - Iwona Napora, Fundacja Cen-
trum Europy Lokalnej

• „Zarządzanie organizacjami pozarządowymi”- Marcin 
Dadel, członek Rady Pożytku Publicznego przy  Mini-
sterstwie  Pracy i Polityki Społecznej,

• godz. 12:45 - Poczęstunek

Początek Kongresu godz. 10.00

 Szczegóły organizacyjne - Biuro Komunikacji Społecz-
nej: Agnieszka Piwnik-Piecyk tel. 41 3439041 i Monika 
Kownacka tel. 41 3439032
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Konkurs
 Dziękujemy Państwu za udział w naszym konkursie 
ogłoszonym w numerze 2 (49) „Naszego Regionu” do-
tyczącym samorządu województwa świętokrzyskiego. 
Wśród poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy zwycięż-
czynię, którą jest pani Aneta Murczyńska ze Staszowa. 
Serdecznie gratulujemy doskonałej znajomości proble-
matyki samorządowej naszego województwa! Prosimy 
o kontakt z redakcją w celu odebrania nagrody. A oto po-
prawne odpowiedzi na pytania konkursowe: 

1. Projekt budowlany nowej siedziby Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach wy-
kona austriacka firma Vamed

2. W bieżącej kadencji funkcję prezesa Stowarzyszenia 
Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego pełni  
Michał Markiewicz

3. Funkcję wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego pełnią: Włodzimierz Stępień, Jaro-
sław Przygodzki i Marcin Ożóg.

 Miło nam poinformować, że kontynuujemy naszą za-
bawę! Podobnie jak w poprzedniej edycji konkursu nale-
ży odpowiedzieć na trzy pytania. Oto one:

Kto piastuje stanowisko wójta Gminy Bieliny?

Kto przez ostatnie 4 lata pełnił funkcję prezesa Związku 
Powiatów Polskich?

Do kogo trafiły statuetki „Świętokrzyskiej Victorii” w te-
gorocznej edycji tej nagrody?

 Odpowiedzi należy nadsyłać do 12 kwietnia 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 nagrody!

R.S.

 W regionie świętokrzyskim w tym roku powstanie 10 
nowych obiektów  w ramach programu „Moje Boisko - 
Orlik 2012” - zdecydował Zarząd Województwa. Kom-
pleksy sportowe wybudują powiaty: jędrzejowski oraz 
kazimierski i gminy: Bliżyn, Rytwiany, Kunów, Jędrze-
jów, Bodzentyn, Czarnocin, Daleszyce i Sandomierz.

 Każdy z samorządów przeznaczy na ten cel 333 tys. 
złotych. Resztę wyłoży resort sportu i turystyki oraz sa-
morząd województwa. Koszt jednego obiektu to ok. 1 mln 
złotych. W tym rządowo-samorządowym programie, któ-
rego koordynatorem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki 
świętokrzyskie uczestniczy od 2008 roku. W ramach „Orli-
ka”, we wszystkich gminach z terenu województwa, które 
wyrażą taką wolę, planuje się do 2012 roku wybudowanie 
obiektów sportowych składających się z boiska do piłki 
nożnej ze sztuczną trawą, boiska wielofunkcyjnego do 
koszykówki i piłki siatkowej oraz zaplecza szatniowo-sa-
nitarnego o powierzchni ok. 60 m2. Dotychczas w naszym 
regionie powstało 39 „orlików” - 11 w 2008 roku, 15 rok 
później i 13obiektów w 2010 roku.
 Szacuje się, że w województwie świętokrzyskim do 
roku 2012 powstanie ok. 60 kompleksów „orlik”. Są samo-
rządy, które na swoim terenie posiadają już po 2 komplek-
sy np. Starachowice, Kielce, Bieliny.

P.Ch.

Przybędzie 
10 „orlików”

Marszałek Adam Jarubas celnym strzałem do bramki 
zainaugurował działalność chęcińskiego „orlika”
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 Nastała kalendarzowa wiosna, zatem zaczynamy co-
raz częściej tęsknie spoglądać w górę i nasłuchiwać poja-
wienia się prawdziwie wiosennego zwiastuna – śpiewu 
ptaków. Niestety, jak alarmują przyrodnicy, wraz z postę-
pem cywilizacji i zmianami dokonującymi się w środo-
wisku naturalnym, z każdym kolejnym rokiem o łasko-
czący ucho ptasi śpiew będzie coraz trudniej, bo... będzie 
coraz mniej ptaków. Jak się okazuje, na przestrzeni ostat-
nich lat najbardziej spadła ilość ptaków gnieżdżących się 
w dziuplach, czyli tzw. dziuplaków. Wycinanie starych, 
próchniejących drzew, ograniczanie powierzchni par-
ków, „odmładzanie” lasów sprawia, że znacząco skurczy-
ły się ich naturalne tereny gniazdowania. Dlatego świę-
tokrzyscy przyrodnicy i leśnicy apelują: wywieszajmy 
budki lęgowe!

 - Mimo, że w moim leśnictwie zostawiamy wszystkie 
drzewa dziuplaste, gdyż jest to najlepsze, naturalne miej-
sce lęgowe dla wielu ptaków, to mimo tego staramy się im 
pomagać także przez wywieszanie każdego roku około 20 
– 30 budek lęgowych. Jest ich w tej chwili w leśnictwie już 
około 300. – mówi Waldemar Wiewióra, leśniczy Leśnic-
twa Sudół, położonego w Nadleśnictwie Ostrowiec Świę-
tokrzyski. – Zachęcam i namawiam do ich wywieszania 
wszystkich, którym nieobca jest dbałość o naszą przyrodę. 
Pamiętajmy, ze budki spełniają nie tylko funkcję lęgową; 
zimą stanowią także doskonałe schronienie w czasie mro-
zów i opadów śniegu – dodaje leśniczy. 
 Jednak, aby nasze budki przyniosły spodziewany efekt, 
muszą zostać odpowiednio przygotowane. Można oczy-
wiście nabyć gotowe budki; na polskim rynku funkcjo-
nuje kilka profesjonalnych firm oferujących w sprzedaży 
„ptasie domki”, lecz wydaje się, że większą satysfakcję 
sprawi nam ich samodzielne wykonanie. Tym bardziej, że 
ceny gotowych produktów, zależnie od gatunku ptaków 
dla których są przeznaczone, wahają się od 20 aż do 150 
złotych, podczas gdy koszt samodzielnie wykonanego 
domku nie powinien przekroczyć 5 – 10 złotych. 
 Jak prawidłowo przygotować i powiesić skrzynkę lęgo-
wą? Jak podaje specjalista w tym zakresie, Marcin Rachel 
(rachma.org), zanim zabierzemy się do cięcia desek pamię-
tajmy, że skrzynki takie powinny być dostosowane do wie-
lokrotnego otwierania (w celu czyszczenia), powinny być 
szczelne (imitujące naturalne dziuple), wykonane z materia-
łów, które nie są niczym impregnowane, ani w żaden sposób 
malowane. Dach powinien mieć spad (może być skierowany 
do przodu), deski powinny być grube na ok. 20 mm - bud-
ki wykonane z cieńszego materiału nie zapewniają ptakom 
odpowiednich warunków, a ponadto są rozkuwane przez 
dzięcioły. Deski nie muszą, a nawet nie powinny być heblo-
wane - po takim materiale młodym ptakom łatwiej wycho-
dzi się „na świat” czyli do otworu wylotowego. Właśnie ów 
otwór jest jednym z najważniejszych elementów budki – od 
jego średnicy zależy w głównej mierze, jakich „lokatorów” 
będzie mogła przyjąć nasza budka lęgowa. 
 - W prawidłowo wykonanej budce otwór wylotowy 
umieszczony jest zawsze w jej górnej części, co zabezpie-
cza ptaki przed drapieżnikami. Ponadto musi być ona od-
powiednio głęboka. – mówi leśniczy Waldemar Wiewióra 
– Pamiętajmy także, by jesienią oczyścić rozwieszone budki 

Na ratunek skrzydlatym przyjaciołom

i wsypać sie do nich odrobinę trocin. Budki lęgowe może-
my wieszać w okolicach naszych domostw, w parkach, na 
pojedynczo rosnących drzewach, a w przypadku niektórych 
gatunków ptaków, także na ścianach budynków. Naprawdę 
warto to robić!  – dodaje leśniczy Leśnictwa Sudół.
 Jak się okazuje, apele leśników i przyrodników nie po-
zostają na szczęście bez odpowiedzi. Choćby 10 marca, kie-
dy to w Ośrodku Pomocy Dzikim Zwierzętom „Ptasi Azyl” 
w Ostrowie koło Chęcin założonym i prowadzonym przez 
znanego miłośnika ptaków Janusza Wróblewskiego pojawiło 
się 46 uczniów z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 7 i Szko-
ły Podstawowej nr 7 w Kielcach. Młodzi pasjonaci przyro-
dy zorganizowani na co dzień w tzw. Zielonych Patrolach 
przyjechali jednak nie po to, by zwiedzać Ośrodek, ale by 
pracować. Z przygotowanych wcześniej gotowych drewnia-
nych elementów zbudowali niespełna 50 budek lęgowych 
przeznaczonych dla  ptaków – przede wszystkim szpaków 
i sikor. Fachowych porad podczas pracy udzielali im pra-
cownicy Nadleśnictwa Kielce, zaś dr Janusz Wróblewski za-
poznawał młodzież z pozostającymi w „Ptasim Azylu” pod-
opiecznymi, m.in. bocianem, jerzykiem i sową. 
 Przygotowanie budek dla ptaków przebiegło bardzo 
sprawnie, a uczniowie imponowali doskonałą organizacją 
pracy: - Przyjęliśmy ścisły podział obowiązków. Ja zbijam 
daszek, kolega boki, a koleżanka donosi nam gwoździe – 
mówił Michał, uczeń klasy III d Gimnazjum nr 7 w Kiel-
cach – Produkcja tych budek to świetny pomysł; możemy 
wspomóc lęgi ptaków, a poza tym tu w Ośrodku mamy 
dzikie zwierzęta prawie na wyciągnięcie ręki. Mieszka-
my na co dzień w mieście, gdzie takie okazje zdarzają się 
rzadko – dodał.
 Brawo młodzi przyrodnicy!
 Współorganizatorem akcji „Budujemy ptasi dom” 
w „Ptasim Azylu” Janusza Wróblewskiego był Departa-
ment Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Robert Siwiec
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 List intencyjny w sprawie przeprowadzenia drugiej 
edycji projektu PONS, podpisali marszałek Adam Jaru-
bas, wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba, 
prezydent Kielc Wojciech Lubawski i rektor Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego prof. Regina Renz. Gościem 
uroczystości w Sali Prałackiej Muzeum Narodowego był 
J.E. Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce Enok Ny-
gaard. 

 Uroczystość podpisania poprzedziła Międzynarodo-
wa Konferencja Naukowa „Promocja zdrowia inwestycją 
w społeczeństwo XXI wieku” w Wyższej Szkole Ekonomii 
i Prawa w Kielcach.

 PONS jest projektem, którego główny cel to profilak-
tyka i zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, m.in. no-
wotworowym i układu krążenia. Umożliwią go badania 
wybranej populacji mieszkańców naszego regionu. Jak 
przekonują koordynatorzy projektu, w pierwszej fazie 
zaproszenie do udziału w badaniach otrzyma 100 tys. 
mieszkańców. Uczestnicy projektu poddani zostaną pod-
stawowym badaniom, m.in. EKG, pomiarowi ciśnienia, 
poziomu glukozy, tlenku węgla, spirometrii, pomiaro-
wi tkanki tłuszczowej i wagi, zostanie im pobrana krew 
i mocz a także odpowiedzą na pytania dotyczące ich prze-
szłości zdrowotnej, historii chorób w rodzinie oraz stylu 
życia. W późniejszym okresie badania będą powtarzane 
co kilka lat, a uczestnicy projektu będą poddani stałemu 
monitoringowi.

 Pobrany materiał biologiczny zdeponowany zostanie 
w BIOBANKU – miejscu, dostęp do którego będą mieli 
naukowcy poszukujący przyczyn różnorakich chorób cy-
wilizacyjnych.

 Projekt otrzyma pomoc finansową z Polsko-Norwe-
skiego Funduszu Badań Naukowych. Prowadzić go 
będzie Centrum Onkologii w Warszawie wspólnie ze 
Świętokrzyskim Centrum Onkologii, przy wsparciu, 
marszałka województwa świętokrzyskiego, prezydenta 
Kielc oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach. – To ważny dzień nie tylko dla naszego regio-
nu, ale też dla całego kraju i Europy – mówił podczas 
spotkania marszałek Adam Jarubas. I jak przekony-
wał – projekt PONS kładzie podwaliny pod wykorzy-

Norwegowie sPONSorami badań
stywanie nowych technologii na rzecz poszukiwania 
przyczyn zachorowalności obywateli. Zdrowie jest 
wartością nadrzędną, dlatego jesteśmy zobowiązani re-
alizować w regionie projekty służące poprawie kondy-
cji zdrowotnej naszych mieszkańców. Zdaniem Adama 
Jarubasa - realizacja projektu PONS możliwa jest dzięki 
bardzo dobrej współpracy polsko-norweskiej.– Chcemy 
uczyć się od najlepszych, a doświadczenia naszych nor-
weskich partnerów pokazują, że są oni liderami w tym 
obszarze. Liczę, że ta współpraca rozszerzy się także na 
inne dziedziny – podsumował marszałek.

Przemysław Chruściel
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Grzegorz Świercz, Kazimierz Kotowski, 
Jan Maćkowiak

Marek GosSławomir Marczewski, Tadeusz Kowalczyk

Marek Gos, Marcin Ożóg, Małgorzata Muzoł, 
Ryszard Nosowicz

Wojciech Siporski, Małgorzata Kowalińska

Krzysztof Dziekan, Krzysztof Słoń,
Lech Janiszewski

Jacek Kowalczyk, Wojciech Siporski
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Radni jednogłośnie poparli realizację 
„Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji”

Bernard Antos, Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Krzysztof Słoń, Lech Janiszewski, 
Marek Bogusławski, Tomasz Ramus

Wojciech Borzęcki

Obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego



14 POLAK, WĘGIER - DWA BRATANKI!

Zsuzsanna Robozné Schőnfeld, 
Adam Jarubas, Marcin Ożóg

Adam Jarubas mówił o wzajemnych kontaktach województwa 
świętokrzyskiego i regionu Komárom – Esztergom

Delegacja węgierska wymieniła 
z włodarzami województwa uściski i upominki

Pińczów i miasto Tata od 2004 roku łączy współpraca 
gospodarcza, kulturalna i sportowa

Pamiątkowe zdjęcie zakończyło obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Kielcach
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 23 marca odbyła się VI sesja Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego. Roboczą część obrad poprzedziła 
uroczystość z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 
w której uczestniczyli przedstawiciele Regionu Komáro-
m-Esztergom oraz Miasta Tata. Następnie radni przyjęli 
szereg uchwał dotyczących m.in. zmian w budżecie wo-
jewództwa na bieżący rok. Zdecydowali także o realiza-
cji „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju 
Edukacji w 2011roku”.

Polak, Węgier - dwa bratanki!
 - Te piękne karty historii łączące nasze narody chcemy 
zapisywać nową czcionką. Rozwijać współpracę na wielu 
płaszczyznach, m.in. gospodarczej, społecznej i kultural-
nej. Wymieniać się swoimi doświadczeniami i najlepszymi 
praktykami w zakresie rozwoju regionalnego i przedsię-
wzięć innowacyjnych - mówił przewodniczący Sejmiku 
Marek Gos. Przywołał wiele faktów ze wspólnej, wielo-
wiekowej historii obu narodów, m.in. węgierskie korzenie 
króla Stefana Batorego oraz polskich generałów (Henryka 
Dembińskiego i Józefa Bema), którzy przewodzili zrywom 
niepodległościowym na Węgrzech w 1848 r. W Polsce zna-
na jest powszechnie kuchnia węgierska ze słynnym gula-
szem, białe wina z Tokaju czy Egri Bikaver, nazywane „by-
czą krwią”. - Obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 
są potwierdzeniem starego przysłowia, że „Polak, Węgier, 
dwa bratanki, i do szabli , i do szklanki”. Nasze narody 
łączy bowiem szczery sentyment i mające wielowiekową 
historię przyjazne kontakty pomiędzy Polakami i Węgra-
mi. Dziś nasze narody stanowią o tożsamości kulturowej, 
ekonomicznej i historycznej Europy - podkreślał Marek 
Gos.
 Z kolei Ojciec Zygmunt Wiecha, Superior Klasztoru na 
Świętym Krzyżu przybliżył historię relikwii Krzyża Świę-
tego, które niegdyś węgierski królewicz Emeryk złożył na 
Łysej Górze na ręce ówczesnego biskupa w podzięce za 
wyprowadzenie przez Anioła z puszczy. Drzewo Krzyża 
Świętego umieszczono wówczas w kaplicy, pod opieką 
najstarszego z pustelników, a w niedługim czasie król Bo-
lesław Chrobry podjął decyzję o utworzeniu tu pierwsze-
go klasztoru benedyktyńskiego. 
 Na terenie  regionu Komárom-Esztergom prężnie funk-
cjonują samorządy mniejszości polskiej: w Esztergom, Tata 
i Tatabanya, które nawiązały partnerską współpracę z sa-
morządami polskimi, także z naszego regionu. W 2004 r. 
Pińczów podpisał z miastem Tata porozumienie o promo-
cji gospodarczej, a także w obszarze sportu, kultury i edu-
kacji. Natomiast 20 września 2008 r. władze województwa 
świętokrzyskiego i Regionu Komarom-Esztergom podpi-
sały list intencyjny. Dotyczy on współpracy w sferze go-
spodarki i ochrony środowiska, wymiany doświadczeń 
i najlepszych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego, 
w tym transferu wiedzy i innowacji, rozwój współpracy 
w zakresie wspierania kontaktów społecznych, kultural-
nych, sportu i turystyki. 
 Delegacja z regionu Komárom – Esztergom pod prze-
wodnictwem wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Re-
gionu Komárom – Esztergom Géza Simon oraz miasta 
Tata z Republiki Węgierskiej z Zastępcą Burmistrza Miasta 

Radni obradowali
Tata Zsuzsanną Robozné Schőnfeld na czele odwiedziła 
m.in. Klasztor Benedyktynów na Świętym Krzyżu oraz 
Targi Kielce. Rozmawiano także na temat  planu współ-
pracy międzyregionalnej na rok 2011 i lata następne.

Sprzęt dla szkół, pieniądze 
dla Międzynarodowego Centrum Kultur
 Bieżący rok będzie już trzecim w którym realizowa-
ny będzie Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju 
Edukacji.  Radni jednogłośnie poparli jego kontynuowa-
nie m.in. również dlatego, że poprzednie dwie edycje 
zakończyły się dużym sukcesem – świętokrzyskie szkoły 
wzbogaciły się o nowoczesny, ułatwiający pracę zarówno 
nauczycielom jak i uczniom, sprzęt. Jednym z podstawo-
wych założeń programu jest bowiem wsparcie lokalnych 
samorządów w zakresie doinwestowania szkół funkcjonu-
jących na ich terenie w nowoczesne pomoce dydaktycz-
ne, zaś głównym celem jest tworzenie w regionie świę-
tokrzyskim warunków równych szans edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży, bez względu na miejsce ich zamiesz-
kania i pobierania nauki szkolnej. Proponowane formy 
wsparcia rzeczowego szkół w  ramach  „Świętokrzyskiego 
Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2011roku” to 
interaktywne zestawy multimedialne (komputer, tablica 
multimedialna, rzutnik  multimedialny, oprogramowanie 
specjalistyczne) oraz niezwykle nowoczesne wyposażenie 
pracowni językowych (meble, terminal ucznia, panel ste-
rowania, słuchawki ucznia, pakiet programów). Do około 
100 świętokrzyskich szkół trafi sprzęt za prawie 2 mln zło-
tych. 

 Podczas sesji Sejmik poparł także wprowadzenie zmian  
w treści regulaminu konkursu „Świętokrzyski Racjonali-
zator” m.in. poprzez uszczegółowienie zapisów dotyczą-
cych przyznawania nagród, poszerzenie składu osobo-
wego Komisji Konkursowej i zwiększenie kwoty nagrody 
pieniężnej za zgłoszony wynalazek/wzór użytkowy.
 Sejmik podjął również uchwałę w sprawie wygaśnię-
cia mandatu radnego Grzegorza Małkusa w związku 
z pisemnym zrzeczeniem się mandatu i objęciem przez 
niego funkcji wiceprezydenta Skarżyska-Kamiennej.  
Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji programu dzia-
łalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Modliszewicach za rok ubiegły i zatwierdzili zmiany 
w cenniku usług Ośrodka, przyjęli wyniki kontroli prze-
prowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Wojewódzkim 
Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach i wyrazili  zgodę na 
zbycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze da-
rowizny, na rzecz powiatu Ostrowieckiego zabudowanej 
nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim 
przy ul. Iłżeckiej 45.  
 Sejmik zdecydował ponadto, że w ramach zmian w bu-
dżecie województwa  4.498.435,68 złotych wesprze bu-
dowę Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach. 
Pieniądze te nie zostały w ubiegłym roku wykorzystane 
przez opóźnienie się procedur związanych z przetargami. 

Małgorzata Niewczas-Sochacka, Robert Siwiec
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 Wspieranie, poprzez udzielanie pożyczek, rozwoju mi-
kro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzi-
bę lub koncentrujących swoją działalność gospodarczą 
na terenie Województwa Świętokrzyskiego- to główny 
cel działalności Funduszu Pożyczkowego Województwa 
Świętokrzyskiego Sp. z o.o. Mimo, iż instytucja ta dzia-
ła zaledwie od czterech miesięcy, jej oferta już cieszy się 
zainteresowaniem przedsiębiorców, którym udzielone 
zostały pożyczki na kwotę prawie miliona złotych. Roz-
mowa z Krzysztofem Zarembą, prezesem Funduszu Po-
życzkowego Województwa Świętokrzyskiego.

 Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskie-
go to nowa instytucja finansowa, od niedawna działają-
ca na świętokrzyskim rynku. Do kogo kierujecie swoją 
ofertę, kto może skorzystać z Państwa pomocy?

 Krzysztof Zaremba: - Nasza oferta skierowana jest do 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających 
siedzibę bądź prowadzących swoją podstawową działal-
ność na terenie województwa świętokrzyskiego. Chcemy 
ułatwić im dostęp do preferencyjnych pożyczek. Firmy 
sektora MSP mają bowiem często trudności w uzyskaniu 
środków na rynku komercyjnym. Powodem jest słaba hi-
storia kredytowa bądź brak dostatecznych zabezpieczeń. 
Przedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę w naszym Fun-
duszu może także liczyć na skrócone i bardziej przystęp-
ne niż w innych bankach procedury. Właścicielem FPWŚ 
jest w stu procentach województwo świętokrzyskie. Po-
czątkowo kapitał zakładowy spółki wynosił 5 milionów 
złotych, ale w grudniu 2010 r. zwiększono go do 9,5 mln 
zł. Ponadto z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 uzy-
skaliśmy dofinansowanie w wysokości 51 mln zł. Środki 
te zasiliły kapitał pożyczkowy i w formie pożyczek będą 
udzielane przedsiębiorcom sektora mikro, małych śred-
nich firm.

 Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, żeby taką 
pożyczkę otrzymać?

Fundusz Pożyczkowy 
wspiera przedsiębiorczość

 Krzysztof Zaremba: - W składanym do nas wniosku, 
firma musi przedstawić zapotrzebowanie na środki fi-
nansowe przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa, in-
westycje proinnowacyjne. Nasi pracownicy rozmawiają 
z przedsiębiorcą o możliwościach finansowania pożycz-
ką danego przedsięwzięcia, poznają jego potrzeby i pla-
ny. Muszą ocenić na co przedsiębiorca chce przeznaczyć 
pożyczkę, bo nie może być ona przeznaczona na bieżące 
koszty działalności, takie jak wynagrodzenia pracowni-
cze, opłaty eksploatacyjne (np. czynsz, woda, energia) czy 
zakupy o charakterze konsumpcyjnym.

 Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

 Krzysztof Zaremba: - Mikro, małym i średnim przed-
siębiorstwom przysługują różne limity pożyczek. Duże 
firmy mogą liczyć na wsparcie do 250 tys. zł, małe do 500 
tys. zł., a średnie nawet do 1 miliona. Natomiast w przy-
padku przedsięwzięć innowacyjnych, mających duże 
znaczenie dla rozwoju województwa świętokrzyskiego, 
mamy możliwość udzielenia nawet do 2,5 mln zł. pożycz-
ki. Nasza oferta obejmuje dwa rodzaje pożyczek: inwesty-
cyjną i obrotową. Pierwsza z nich przeznaczona może zo-
stać jedynie na cele inwestycyjne. Rodzaj zabezpieczenia 
jest uzależniony od wielkości kredytu. Oprocentowanie 
takiej pożyczki zaczyna się od 4,86% i jest uzależnione od 
oceny ratingu przedsiębiorstwa oraz rodzaju oferowane-
go zabezpieczenia. Maksymalny okres, na jaki pożyczka 
jest udzielana wynosi 60 miesięcy, czyli 5 lat. Drugim ro-
dzajem możliwego wsparcia finansowego jest pożyczka 
obrotowa. Środki z niej mogą być przeznaczone na cele 

Fundusz Pożyczkowy
Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

ul. Św. Leonarda 1/14
25-311 Kielce

tel. 41 360 02 80, fax. 41 360 02 81
e - mail: sekretariat@fpws.eu

www.fpws.eu

Krzysztof Zaremba, prezes Funduszu Pożyczkowego 
Województwa Świętokrzyskiego

Siedziba Funduszu Pożyczkowego 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
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Opinia
 Kazimierz Kotowski, czło-
nek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego: 
 - Fundusz Pożyczkowy Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego to 
ważna część naszej regionalnej 
działalności na rzecz wspiera-
nia przedsiębiorczości. Jestem 
przekonany, że instytucja ta 
przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszego wo-
jewództwa. Mimo, iż Fundusz funkcjonuje zaledwie 
od kilku miesięcy, już widać duże zainteresowanie 
świętokrzyskich przedsiębiorców możliwością po-
zyskania dofinansowania na rozwijanie działalności 
gospodarczej. Zawarte już zostały pierwsze umowy. 
Fundusz ma ułatwić mikro, małym i średnim przed-
siębiorstwom dostęp do preferencyjnych pożyczek. 
Zaletą są także bardziej przystępne procedury związa-
ne z udzielaniem pożyczek. Na bieżąco będziemy się 
przyglądać działalności tej instytucji. Wierzę, że spełni 
ona oczekiwania świętokrzyskich przedsiębiorców, że 
środki przeznaczone na wspieranie działalności mi-
kro, małych i średnich firm będą wykorzystywane na 
realizację inwestycji proinnowacyjnych i prorozwojo-
wych, które pozytywnie wpłyną na gospodarkę woje-
wództwa świętokrzyskiego. 

związane z działalnością bieżącą  działalnością gospodar-
czą. Oprocentowanie jest takie samo jak przy pożyczce 
inwestycyjnej. W przypadku pożyczki obrotowej,  maksy-
malny okres kredytowania wynosi 36 miesięcy (3 lata). 

 Jak Pan ocenia dotychczasowe zainteresowanie dzia-
łalnością Funduszu?

 Krzysztof Zaremba: - Rozpatrzyliśmy już pierwsze 
wnioski naszych świętokrzyskich przedsiębiorców, pro-
wadzimy rozmowy z potencjalnymi pożyczkobiorcami. 
Już udzieliliśmy pożyczek na kwotę prawie 1 miliona 
złotych. Cieszy fakt, że w tym gronie znalazły się rów-
nież nowo powstałe podmioty gospodarcze. To ważne, 
bo przecież nasza instytucja ma przecież m.in. wspierać 
tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Wiele 
osób odwiedza Fundusz pytając o możliwości udzielenia 
pożyczki, telefonuje.

 Jakie plany na przyszłość? Czy zamierzacie Państwo 
rozszerzyć swoją działalność na terenie województwa?

 Krzysztof Zaremba: - Naszym celem jest dotarcie do jak 
najszerszego grona odbiorców. Przez wspieranie mikro, 
małych i średnich firm Fundusz będzie sprzyjał rozwojo-
wi przedsiębiorczości, a w konsekwencji rozwojowi go-
spodarczemu regionu świętokrzyskiemu. Rozwijające się 
firmy, powstające nowe podmioty gospodarcze to także 
większe wpływy do budżetów samorządów z tytułu po-
datków i opłat. Zakładamy, że do 2015 r. Fundusz Pożycz-
kowy Województwa Świętokrzyskiego udzieli pożyczek 
na kwotę 100 mln zł. W przyszłości chcemy otworzyć we 
wszystkich powiatach punkty informacyjne, w których 
prezentowana byłaby nasza oferta pożyczkowa. Z czasem 
mogłyby one stać się ośrodkami zamiejscowymi Fundu-

szu, świadcząc na miejscu usługi pożyczkowe. W tej spra-
wie z pewnością będziemy współpracować z władzami 
samorządowymi.

Romawiała Małgorzata Niewczas-Sochacka

Wielu przedsiębiorców odwiedza już Fundusz pytając o możliwość uzyskania pożyczki
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 W naszym cyklu prezentujemy zasłużone, wyróżnia-
jące się bogatą historią i niebanalnymi dokonaniami 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Jedną z takich 
jednostek jest bezsprzecznie OSP w Daleszycach. Po-
ziom wyszkolenia i profesjonalizm tamtejszych druhów 
mogłyby wprawić w dumę samego... świętego Floriana, 
a historia jednostki wnikliwemu badaczowi dostarczy 
materiałów na rozległą pracę doktorską. W przyszłym 
roku Ochotnicza Straż Pożarna w Daleszycach obchodzić 
będzie 100 rocznicę powstania. 

 Ochotniczą Straż Ogniową w Daleszycach utworzo-
no w maju 1912 roku przede wszystkim dla samoobrony 
przed klęską pożaru, ale także dla zorganizowania grupy, 
która w mniej lub bardziej oficjalny sposób występować 
będzie przeciwko jarzmu carskiej niewoli (carska admi-
nistracja nie zabraniała odbywania zbiórek strażackich). 
Sprzęt będący na wyposażeniu przechowywany był 
w szopie na gminnym placu, aż do wybudowania muro-
wanej remizy w 1930 roku.  W okresie okupacji niemiec-
kiej historia niejako zatoczyła koło; pomimo bestialskiego 
prześladowania ludności okupant dbał jednak o organiza-
cje strażackie, dlatego druhowie bez skrupułów ten fakt 
wykorzystywali. Jednostka skupiała w tym czasie 110 stra-
żaków i dwie sekcje samarytanek – wśród nich było aż... 
62 partyzantów. Posiadanie legitymacji strażackiej okazy-
wało się w czasie II Wojny znakomitą „zasłoną”; podczas 
łapanek chroniła ona przed aresztowaniem nawet człon-
ków podziemnych organizacji bojowych. 
 Istotną datą w historii daleszyckiej OSP jest 5 maja 1957 
roku, kiedy odbyło się poświęcenie i wręczenie jednostce 
ufundowanego przez społeczeństwo Daleszyc sztandaru, 
a także rok 1978, w którym dokonano uroczystego otwar-
cia rozbudowywanej od 1973 remizy strażackiej.
 W kwietniu 1995 roku jednostka OSP w Daleszycach 
została powołana do Krajowego Systemu Ratowniczo Ga-
śniczego. W 2000 roku Zarząd OSP podjął decyzję o kolej-
nej rozbudowie budynku remizy o pomieszczenia na dwa 
samochody bojowe, zaplecze socjalne i kotłownię olejową 
wraz z wykorzystaniem poddasza na cele administracyjno – 
socjalne. Rozbudowa została zakończona w 2007 roku.
 Dziś daleszyccy druhowie mogą pochwalić się nie tyl-
ko okazałą strażnicą, ale także dostatnim, bardzo nowo-
czesnym sprzętem. Jednostka posiada na wyposażeniu 

Daleszyccy druhowie

2 samochody gaśnicze marki Jelcz, samochód operacyjny 
Tarpan – Honker, a także zakupiony w ubiegłym roku su-
pernowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy SCANIA T400 
(kosztował, bagatela, prawie 800 tys. złotych). Strażacy 
wyposażeni są w bardzo dobry sprzęt osobisty, a także 
sprzęt do działań nawodnych. 
 Jak jednak mówi wiceprezes OSP w Daleszycach, pia-
stujący jednocześnie funkcję komendanta jednostki Hen-
ryk Dziurski, nawet najbardziej nowoczesny sprzęt nie 
zastąpi zaangażowania i poświęcenia dobrze wyszkolo-
nego strażaka. Stan osobowy jednostki liczy obecnie 44 
członków czynnych, jest także 9-osobowa Młodzieżo-
wa Drużyna Pożarnicza dziewcząt i 15-osobowa MDP 
chłopców. Grupę tę uzupełnia 15 członków honorowych 
i 12 członków wspierających. Nie można oczywiście za-
pomnieć o wielce zasłużonej, utworzonej w 1926 roku, 
a działającej obecnie pod patronatem Gminnego Ośrodka 
Kultury w Daleszycach i właśnie Ochotniczej Straży Po-
żarnej, 22-osobowej Orkiestrze Dętej. 
 W trosce o zapewnienie podczas akcji ratowniczo-ga-
śniczych szybkiej i fachowej pomocy Zarząd OSP stawia 
na wyszkolenie strażaków. 10 druhów posiada przeszko-
lenie w zakresie pierwszej pomocy medycznej, 17 ukoń-
czyło kurs z zakresu ratownictwa technicznego, 3 odbyło 
kurs z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratow-
nictwa na wodzie, zaś 10 - sternika motorowodnego. 
Ponadto szkolenie dotyczące postępowania z owadami 
niebezpiecznymi posiada 8 strażaków, zaś 11 zdobyło 
uprawnienia dowódców OSP.
 Komendant Henryk Dziurski zapewnia, że koniecz-
ność zdobywania tego rodzaju umiejętności codziennie 
potwierdza strażacka rzeczywistość. Choćby w ubiegłym 
roku: do akcji wyjeżdżali ponad 100 razy. – Rok 2010 za-
pisze się w naszej pamięci przede wszystkim za sprawą 
powodzi – mówi – Działaliśmy cztery doby w Komorowie 
w powiecie buskim, w Połańcu przez dwie doby bronili-
śmy Elektrowni, w Sandomierzu pracowaliśmy przez ty-
dzień. Niestety, tego rodzaju klęski żywiołowe w pamięci 
pozostają długo. Niestety, podczas ubiegłorocznej akcji 
powodziowej odnaleźliśmy dwa ciała - pięćdziesięciolatka 
i siedemdziesięciolatka – dodaje komendant.
 Dlaczego więc, pomimo niełatwej doli strażaka-ochotni-
ka, nadal chce być komendantem daleszyckiej OSP? – Ko-
mendantem jestem od 1984 roku, ale strażakiem zostałem 
już w wieku 12 lat. Ojciec też był strażakiem więc chyba to 
rodzinna tradycja – uśmiecha się Henryk Dziurski.

Robert Siwiec

Druhowie OSP w Daleszycach podczas defilady

Listopad 2010. Uroczystość przekazania strażakom 
wozu ratowniczo-gaśniczego SCANIA
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 Olbrzymim zainteresowaniem cieszyła się wystawa 
„Sztuka i Magia. Diamenty Regionu Świętokrzyskiego”, 
zorganizowana przez Departament Promocji, Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego i Muzeum Narodo-
we w Kielcach. W siedzibie Domu Polski Wschodniej 
w Brukseli,  wystawę otworzył Jan Maćkowiak, członek 
Zarządu Województwa.

 Na wernisażu, który odbył się 8 marca gościło ponad 
100 osób. Każdy uczestnik otrzymał krzemień pasiasty na 
pamiątkę i… podniesienie poziomu optymizmu. - Fak-
tycznie poziom optymizmu i zainteresowania wystawą 
przerósł oczekiwania organizatorów, co w pełni poświad-
cza wyjątkowość krzemienia pasiastego, kamienia opty-
mizmu – mówi Jan Maćkowiak, członek Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. 

 Ekspozycja prezentuje bogate zbiory kolekcjonerskie, 
m.in.: Jana Chałupczaka – oraz prace jubilerskie państwa 
Marzeny i Mariana Kwiatkowskich – właścicieli pracow-
ni jubilerskiej „Talizman” oraz znanego świętokrzyskiego 
artysty - rzeźbiarza Sławomira Micka. Komisarzem wysta-
wy Sztuka i Magia. Diamenty Regionu Świętokrzyskie-
go  był  Paweł Król z Muzeum Narodowego w Kielcach. 
Wystawę „Sztuka i Magia. Diamenty Regionu Święto-
krzyskiego” można oglądać w Domu Polski Wschodniej 
w Brukseli do 8 kwietnia.

 W kwietniu swoją działalność rozpocznie FRI RADIO, 
które powstaje przy wsparciu Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego. Dziś radio odwiedził marszałek wo-
jewództwa, Adam Jarubas.

 Fajnego Radia Internetowego będzie można słuchać 
już od połowy kwietnia. Stacja samorządu województwa 
świętokrzyskiego skierowana jest do studentów i mło-

Krzemień pasiasty w Brukseli

Wystawę otworzył Jan Maćkowiak

Skarbnik województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska 
podziwiała imponujący zbiór krzemieni

Nowa rozgłośnia radiowa 
w województwie świętokrzyskim

dzieży z regionu, która będzie współtworzyć jej program. 
Radio ma na celu popularyzowanie wiedzy o działalności 
samorządu województwa i jego roli dla rozwoju regionu. 
Dziś, odbyła się próbna emisja z udziałem marszałka wo-
jewództwa świętokrzyskiego, Adama Jarubasa. Podczas 
nagrania marszałek mówił o swoich pasjach muzycznych.
FRI RADIO swoją siedzibę ma w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach.

Marszałek Adam Jarubas odwiedził nowe radio i... udzielił wywiadu
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 W lutym br. zakończył się kolejny etap realizacji projek-
tu partnerskiego pn. Jestem aktywny – będę przedsiębior-
cą, którego głównym celem jest wprowadzenie komplek-
sowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości  
i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych 
grup społecznych mających wpływ na rozwój społecz-
no – gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra 
nauczycielska, uczniowie gimnazjów) z regionów świę-
tokrzyskiego oraz mazowieckiego. Projekt jest współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 2.2.1 
Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje 
wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Liderem projektu jest Świętokrzyskie Centrum Inno-
wacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., natomiast Samo-
rządy Województw Świętokrzyskiego i Mazowieckiego 
oraz dwie Lokalne Grupy Działania (Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Działania Perły Czarnej Nidy i Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki) - Partnerami 
projektu. 

 Okres realizacji projektu: 1 października 2010 r. - 
31 marca 2012r.

 Działania podjęte w pierwszym, jak również te podej-
mowane w trakcie trwającego aktualnie drugiego kwar-
tału realizacji przedsięwzięcia, miały na celu stworzenie 
sprawnie funkcjonującej struktury zarządczej i organiza-
cyjnej w ramach projektu, wypromowanie i rozpowszech-
nienie idei projektu, jego założeń i celów na terenie obu 
regionów oraz zrealizowanie wszystkich zadań warunku-
jących powołanie Innowacyjnych Klubów Przedsiębior-
czości w szkołach gimnazjalnych, które rozpoczną funk-
cjonowanie w II semestrze roku szkolnego 2010/2011. 

„Jestem aktywny 
– będę przedsiębiorcą”

Popularyzacja Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości oraz metody TRIZ jako działań kreujących postawy przedsiębiorcze

 Najważniejsze rezultaty i produkty działań podjętych 
przez Lidera i Partnerów w dotychczasowej realizacji pro-
jektu, to:

• utworzenie i organizacja głównego biura projektu w sie-
dzibie Lidera oraz czterech lokalnych biur w siedzibach 
poszczególnych Partnerów;

• powołanie Rady Koordynacyjnej;

• seminaria informacyjne w regionie świętokrzyskim 
i mazowieckim w obrębie funkcjonowania partnerskich 
LGD;

• promocja projektu na łamach prasy regionalnej, w radio 
oraz stronach internetowych Partnerów;

• opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wykonanie 
materiałów i gadżetów promocyjnych;

• utworzenie strony internetowej projektu: www.ikp.
it.kielce.pl;

• podpisanie deklaracji współpracy z 10 szkołami gim-
nazjalnymi z terenu województw świętokrzyskiego 
i mazowieckiego (po 5 szkół w każdym z województw);  
w województwie świętokrzyskim chęć uczestnictwa 
w projekcie zadeklarowały następujące szkoły: Gim-

„JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości 
i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Partner Projektu
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63, tel. +48 41 365 81 70, 365 81 79, fax +48 41 365 81 91
    www.sejmik.kielce.pl, biuro.umws@sejmik.kielce.pl Lider Projektu Partner Projektu
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nazjum przy Zespole Szkół w Obicach, Gimnazjum 
przy Zespole Szkół w Bilczy, Gimnazjum przy Zespole 
Placówek Oświatowych w Morawicy, Gimnazjum nr 1 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach, 
Gimnazjum przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowinach; natomiast w województwie mazowiec-
kim: Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego przy Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie, Publiczne 
Gimnazjum w Przysusze, end_of_the_skype_highligh-
tingPubliczne Gimnazjum w Przytyku, Publiczne Gim-
nazjum w Wolanowie, Publiczne Gimnazjum im. Bisku-
pa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku;

• wyłonienie i przeszkolenie 10 trenerów TRIZ, którzy 
w ramach projektu będą świadczyć usługi na rzecz kre-
owania postaw innowacyjnej przedsiębiorczości na za-
jęciach warsztatowych w szkolnych klubach przedsię-
biorczości;

• tłumaczenie i wydruk podręcznika TRIZ dla trenerów;

• wyłonienie i przeszkolenie 10 animatorów do prowa-
dzenia klubów spośród nauczycieli pracujących w wy-
branych szkołach gimnazjalnych i podpisanie deklaracji 
uczestnictwa w projekcie;

• przeprowadzenie rekrutacji uczniów do nowo tworzo-
nych klubów (po min. 20 uczniów do każdego klubu)  
i podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie;

• powołanie i zatrudnienie 3-osobowej grupy ekspertów 
z zakresu TRIZ, przedsiębiorczości i metodyki prowa-
dzenia zajęć; 

• wspólne wypracowanie, przez Ekspertów, Partnerów 
projektu, trenerów TRIZ oraz Animatorów Przedsię-
biorczości, wstępnej koncepcji metodologii prowa-
dzenia zajęć warsztatowych w Innowacyjnych Klu-
bach Przedsiębiorczości w ramach zorganizowanego 
dwudniowego Forum Konsultacyjnego w Cedzynie  
k. Kielc.

 Aktualnie, realizowane są działania, które zapewnią 
sprawne funkcjonowanie nowo tworzonych Innowacyj-
nych Klubów Przedsiębiorczości, w tym m.in. opracowy-
wanie ostatecznej koncepcji prowadzenia zajęć warsz-

tatowych w klubach na potrzeby nauczycieli  w formie 
„konspektu animatora”,  zakup sprzętu komputerowego 
wraz z oprogramowaniem, wyposażenie klubów w ma-
teriały biurowe i niezbędne materiały dydaktyczne. 
Ponadto, trwa opracowywanie harmonogramu zajęć, 
z uwzględnieniem udziału trenerów TRIZ, oraz pozyski-
wanie przedsiębiorstw do udziału w projekcie, które za-
prezentują członkom klubów prowadzoną działalność go-
spodarczą podczas zorganizowanych wizyt studyjnych.

 Szczegółowe informacje na temat projektu można uzy-
skać w:

Głównym Biurze Projektu:

Świętokrzyskie Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Sp. z o.o. 

ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce
tel. 41/ 343 29 10; e-mail: ikp@it.kielce.pl

Kontakt: Kierownik projektu - Wioletta Molęda

Lokalnym Biurze Projektu:

Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji

Ul. Sienkiewicza 63, 25- 002 Kielce
tel. 41/ 365 81 79, e-mail:
biuro.umws@sejmik.kielce.pl

Kontakt:
Kierownik Lokalny Projektu – Ewa Cisowska-Kusak

oraz na stronie internetowej projektu:
www.ikp.it.kielce.pl

„JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości 
i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Partner Projektu
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63, tel. +48 41 365 81 70, 365 81 79, fax +48 41 365 81 91
    www.sejmik.kielce.pl, biuro.umws@sejmik.kielce.pl Lider Projektu Partner Projektu
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 Inauguracyjne posiedzenie Świętokrzyskiej Rady In-
nowacji odbyło się w gmachu Politechniki Świętokrzy-
skiej. Podczas spotkania akty powołania członkom Rady 
wręczyli marszałek Adam Jarubas oraz członek Zarządu 
Województwa Jan Maćkowiak. Świętokrzyska Rada In-
nowacji została powołana decyzją Zarządu Wojewódz-
twa. Ma być ciałem doradczym w zakresie kreowania 
polityki innowacyjnego rozwoju województwa.

 Do członkostwa w Radzie Zarząd Województwa za-
prosił przedstawicieli instytucji, które aktywnie włączały 
się w proces tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji 
i współpracujące stale z Urzędem Marszałkowskim w ob-
szarze polityki regionalnej. - Te 30 osób, które powołaliśmy 
do  Świętokrzyskiej Rady Innowacji to przedstawiciele 
uczelni wyższych, izb gospodarczych, samorządów lokal-
nych i środowisk okołobiznesowych, bez których współ-
pracy trudno sobie wyobrazić tworzenie warunków rozwo-
ju gospodarczego regionu. Konieczność powołania takiego 
gremium wynikała również z tego, że w najbliższym czasie 
zaczniemy proces programowania środków unijnych po 
2013 roku i jesteśmy zmuszeni wybrać te obszary życia spo-
łeczno – gospodarczego, na które je przeznaczymy. Musi-
my zdecydować o wyborze dziedzin, w którym nasze wo-
jewództwo będzie konkurencyjne w stosunku do innych 
regionów   – mówił marszałek Adam Jarubas.  
 Z kolei Jan Maćkowiak, członek Zarządu Wojewódz-
twa, podkreślał: – Chcemy aby Rada była organem opi-
niującym i doradczym dla Zarządu Województwa. Z kolei 
jako Zarząd nie chcemy narzucać kierunków rozwoju, 
a raczej moderować politykę związaną z rozwojem wo-
jewództwa i innowacyjnością. Przewodniczącym Święto-
krzyskiej Rady Innowacji został marszałek Adam Jarubas, 
zaś funkcję wiceprzewodniczącego objął Jan Maćkowiak, 
członek Zarządu Województwa. W skład Rady weszli m.in. 
przedstawiciele administracji samorządowej (Mieczysław 
Pastuszko – dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych 
i Strategii Miasta w UM Kielce; Lech Janiszewski – rad-
ny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego), uczelni 
wyższych, instytucji badawczo-rozwojowych i jednostek 

Nominacje dla członków 
Świętokrzyskiej Rady Innowacji

naukowych (Jacek Semaniak – Prorektor do Spraw Ogól-
nych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego w Kielcach; Grażyna Stefańska - Kierow-
nik Ośrodka Ochrony Własności Intelektualnej Politech-
niki Świętokrzyskiej; Zdobysław Kuleszyński – Prorektor 
ds. Badań i Współpracy Regionalnej Wyższej Szkoły Eko-
nomii i Prawa w Kielcach),  instytucji okołobiznesowych 
i przedsiębiorstw (Cezary Tkaczyk – Wiceprezes Zarządu 
SSE Starachowice S.A., Tadeusz Pęczek – Prezes Zarządu 
EPRD i Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Grono Targo-
we Kielce”, Szymon Mazurkiewicz – Dyrektor Kieleckiego 
Parku Technologicznego.
 Wśród licznych zadań Rady, priorytetowym tematem 
w 2011 roku będzie uruchomiony już proces aktualizacji 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Święto-
krzyskiego.
 W trakcie spotkania odbyła się także konferencja pra-
sowa, podczas której marszałek Adam Jarubas, członek 
Zarządu Województwa Jan Maćkowiak i kierownik Biura 
Innowacji Michał Klepka przedstawili pierwsze decyzje 
w sprawie wyboru specjalizacji innowacyjnego rozwo-
ju gospodarki województwa świętokrzyskiego. Obszary 
specjalizacji opierają się o branże, które są już rozwinięte 
w województwie lub posiadają duży potencjał do rozwo-
ju w najbliższych latach.  Do wyróżnionych specjalizacji 
należą:
- efektywne wykorzystanie energii,
- turystyka zdrowotna / medyczna,
- branża około-targowa / kongresowa.

 Ponadto wskazano dwie specjalizacje o charakterze 
horyzontalnym, tj: transfer wiedzy i wzornictwo, których 
rozwój pełni ważną rolę w podnoszeniu konkurencyjno-
ści całej gospodarki regionu. – To nie jest zamknięty ka-
talog. Chcemy na bieżąco określać kolejne specjalizacje 
innowacyjnego rozwoju regionu – powiedział marszałek 
Adam Jarubas. – Cały czas pamiętając o tym, że  na roz-
wój regionu decydujący wpływ ma wzmocnienie eduka-
cji, budowę społeczeństwa informacyjnego oraz poprawę 
dostępności komunikacyjnej.

Monika Michalska
Adam Jarubas wręcza nominację 

Lechowi Janiszewskiemu, radnemu Sejmiku

Michał Klepka, Adam Jarubas, Stanisław Adamczak
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Świętokrzyskie podbija Listę 
Produktów Tradycyjnych
 Na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi  znalazło się już 51 produktów 
i przysmaków pochodzących z województwa święto-
krzyskiego. Co niezwykle ważne – kolejni świętokrzyscy 
producenci szturmem podbijają regionalny i krajowy ry-
nek produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami 
aspirując o wpisanie ich na tę prestiżową Listę. 21 stycz-
nia b.r. na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa 
Świętokrzyskiego zostało wpisanych kolejnych 6 pro-
duktów. Poniżej prezentujemy dwa z nich: opatkowickie 
wino chlebowe i słupiański siekaniec dworski. 

 W gminie Działoszyce, ze względu na panujące tam 
warunki klimatyczno-glebowe przez dziesięciolecia roz-
wijała się głównie uprawa zbóż z przeznaczeniem na 
wyrób produktów piekarniczych. Resztki suchego chle-
ba wykorzystywano między innymi do przygotowania 
tzw. napoju żniwnego, który z czasem zyskał miano wina 
chlebowego ze względu na swoje właściwości. Tradycja 
wyrobu opatkowickiego wina chlebowego sięga czasów 
sprzed II wojny światowej. Pili je kosiarze, żniwiarze, 
a także kobiety przy darciu pierza, ponieważ gasiło pra-
gnienie podczas ciężkiej pracy. Receptura wyrobu wina 
chlebowego przekazywana była z pokolenia na pokole-
nie, a gospodynie rywalizowały między sobą o to, która 
lepsze wino wytworzy. Na czas sianokosów wyrabiano 
wino słabsze, ale im dłużej wino fermentowało, tym było 
mocniejsze i podawano je podczas różnych uroczystości, 
np. odpust. Ważnym surowcem do produkcji wina była 
woda pozyskiwana ze źródeł wód mioceńskich znajdują-
cych się na tym terenie, a drążone piwnice na glebach les-
sowych z warstwą gliny, w których przechowywane było 
wino, dawały chłód i czyniły je orzeźwiającym. 

 Słupiański siekaniec dworski przy-
gotowywany jest od kilkudziesięciu lat 
na terenie Słupi oraz jej okolic. Wieś 
Słupia położona w zachodniej części 
powiatu jędrzejowskiego ma charakter 
rolniczy i słynie z uprawy gryki. Słu-
piańskie gospodynie już przed wieka-
mi doskonale znały wiele sposobów na 
przyrządzanie kaszy, która stanowiła 
podstawę pożywienia w każdym gospo-
darstwie. Dlatego w miarę dostępności 
innych produktów przygotowywano 
na bazie kaszy gryczanej różnego ro-
dzaju potrawy, między innymi siekańca 
dworskiego. Według relacji mieszkań-
ców Słupi, potrawa ta wywodzi się ze 
słupskiego dworu i sporządzana jest 
według skrzętnie zapisanych przepi-
sów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Jak wspo-
minają najstarsze mieszkanki gminy, siekańca najczęściej 
spożywano w okresie Świąt Bożego Narodzenia: „Dawniej 
w moim domu była to potrawa wyłącznie na święta Boże-
go Narodzenia. Mięso wieprzowe, najlepiej karczek, bułka 

kajzerka, żółtka, mąka, śmietana, sól, masło i pieprz. Kasza 
musi być uprażona w dwóch szklankach wody na sypko. 
Mięso drobno posiekane lub zmielone. Składniki wszystkie 
dodawać powoli ciągle wyrabiając masę” (wywiad etnogra-
ficzny z mieszkańcami Słupi).
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„Z”
Zawichost: victoria nad Mścisławiczem 
 Pierwsze wzmianki o mieście pocho-
dzą z 1148 r. i zawarte są w bulli papie-
ża Eugeniusza III, który dokumentem 
tym nadał istniejący tu kościół p.w. 
Najświętszej Marii Panny biskupowi 
kujawskiemu. Według Jana Długosza 
Zawichost w zamierzchłych czasach 
odgrywał znaczną rolę w ziemi sandomierskiej. Fak-
tem jest, że jeszcze w XII w. był miastem ludniejszym 
od Sandomierza, posiadał bowiem trzy parafie (NMP, 
św. Maurycego, św. Trójcy) podczas gdy Sandomierz, 
już wtedy ośrodek prowincji i siedziba księstwa, tylko 
jedną. O jego dawnym pochodzeniu świadczą również 
zachowane ślady kilku grodów. 
 Zawichost wraz z ziemiami i grodami bronił linii Wi-
sły, bądź służył zaopatrzeniem dla wojsk sprzymierzo-
nych. W 1205 r. pod Zawichostem książęta Leszek Biały 
i Konrad Mazowiecki stoczyli krwawą bitwę z księciem 
halicko – włodzimierskim Romanem Mścisławiczem, 
który tu poległ. Było to jedno z największych starć 
zbrojnych tego okresu, którego sława została przy-
ćmiona dopiero przez bitwę grunwaldzką. Miasto było 
jeszcze kilkakrotnie niszczone przez najazdy tatarskie 
(1241, 1260, 1500, 1502), oraz litewskie. Po otrzymaniu 
praw miejskich w 1242 r. zarządzał nim, w imieniu księ-
cia, wójt wraz z ławą.
 Przywilej lokacyjny nadawał Zawichostowi 44 łany, 
prawo pobierania cła od towarów przewożonych Wisłą 
oraz odbywania targów i jarmarków. Od XIV w. struktura 
władz samorządowych ulega poszerzeniu o radę miejską  
i burmistrza. W połowie XIII w. Bolesław Wstydliwy 
zakończył tu budowę klasztoru Franciszkanek, którego 
przełożoną została jego siostra Salomea. Następną in-
westycją księcia Bolesława Wstydliwego w Zawichoście 
był zamek zlokalizowany na wyspie wiślanej. Jego mo-
dernizacji dokonał Kazimierz Wielki. Przetrwał on do 
1657 r. kiedy to został zniszczony przez Szwedów, a na-
stępnie uchwałą sejmową z 1678 r. przeznaczono go do 
rozbiórki. Z materiału wybudowano kilka obiektów m. 
in. Kościół p.w. św. Józefa w Sandomierzu.
 W 1257 r Bolesław Wstydliwy nadał miasto, wraz z 25 
wsiami, klasztorowi Klarysek, które już w tym czasie 
przeniosły się do Skały, a następnie do kościoła św. An-
drzeja w Krakowie. 
 Po zniszczeniach spowodowanych przez Szwedów 
i Rakoczego miasto podupadło i nie mogło się podźwi-
gnąć w latach następnych. 
 Starostowie zawichojscy czynili zabiegi o utwo-
rzenie nowego miasta, zakończone zgodą króla Jana 

Sobieskiego na jego lokację na łanie królewskim zwa-
nym Łapiguz, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie 
Zawichostu. Nie zrealizowano jednak tej decyzji. Do-
piero starosta i kasztelan rawski Prosper Jan Załuski, 
uzyskawszy w 1701 r. powtórny przywilej lokacyjny 
od Augusta III, założył miasteczko o nazwie Starostów 
( później Prosperów ) obdarzone prawem chełmińskim. 
Zawichost i Prosperów funkcjonowały obok siebie do 
1820 r., kiedy to nie bez oporów połączyły się w jeden 
organizm. W 1827 r. w Zawichoście było 281 domów 
i 2320 mieszkańców. Znajdowała się tu komora celna, 
oddział straży granicznej, oraz mający długowieczną 
tradycję, magazyn solny. Było też miasto największym 
w okolicy ośrodkiem handlu zbożem gromadzonym 
w licznych spichlerzach. Dosyć dobrze rozwinięte były 
rzemiosła, zwłaszcza spożywcze, funkcjonowały piece 
wapienne. Mimo to Zawichost w 1888 r. utracił praw 
miejskie, które odzyskał w 1926 r. W 1921 r. liczył 3014, 
a w 1939 r. 4000 mieszkańców. W okresie międzywojen-
nym działalność gospodarczą prowadziły: krochmalnia, 
25 zakładów rzemieślniczych, 2 hurtownie, 40 sklepów, 
w tym Pomocy Bratniej i Spółki Rolnej. Z instytucji, 
oprócz Urzędu Miasta, należy wymienić: Szkołę Po-
wszechną, w której uczyło się 500 dzieci, posterunek 
Policji, aptekę, Kasę Stefczyka, Nadzór Wodny. Dużym 
osiągnięciem było utworzenie Szkoły Rzemiosł. Na Wi-
śle czynne były dwie przeprawy. Całkowite zniszczenie 
miasta w czasie II wojny, oraz wymordowanie ludności 
żydowskiej spowodowało znaczny spadek liczby lud-
ności (źródło: www.zawichost.pl) 

Złota: dziedzina 
margrabiego Wielopolskiego
 Pierwsze ślady osadnictwa na te-
renie obecnej gminy Złota sięgają za-
mierzchłych czasów. Świadczą o tym 
stanowiska archeologiczne w południo-
wo-wschodniej części miejscowości Peł-
czyska. W dolnej partii północnego sto-
ku wzgórza lessowego widnieją ślady 
osady, użytkowanej od II w.p.n.e. do IV w.n.e. Licznych 
znalezisk dokonano także w Chrobrzu.
 Znaleziska archeologiczne, jak również przekazy doty-
czące przemarszu Władysława Łokietka z Węgier (w czasie 
zajmowania Małopolski w 1304r.) świadczą, iż przez Peł-
czyska - wzdłuż prawego brzegu Nidy - wiódł szlak drożny. 
Około 1020 roku król Bolesław Chrobry założył zamek 
i parafię Chroberz, wiadomo też, że w 1370 roku po zła-
maniu nogi na polowaniu w lasach Przedborskich, na 
zamku w Chrobrzu odpoczywał król Kazimierz Wielki. 
Historia gminy Złota jest mocno związana z historią 
powiatu pińczowskiego, który powstał w 1867r. Wów-
czas to w jego skład weszły gminy Złota i Chroberz. 
Urodzajne gleby sprzyjały rozwijaniu się tu rolnictwa 
i rzemiosła, przemysł zaś występował tylko szczątko-
wo. Lata 1918 - 39 to czas umacniania rolniczego cha-
rakteru obu gmin. Po zakończeniu II Wojny Światowej 
powiat pińczowski reaktywowano w jego poprzednim 
kształcie. W 1955 roku utracił on swoją południową 
część, która to weszła w skład powiatu kazimierskiego.  
1 stycznia 1973r. z byłych trzech Gromadzkich Rad Na-
rodowych: Chrobrza, Pełczysk, Złotej - powstała gmina 
Złota. 1 stycznia 1999 r. gmina powróciła do powiatu piń-
czowskiego (źródło: www.zlotapinczowska.prv.pl).

oprac. R.S. 


