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2 AKTUALNOŚCI

 Widowisko „Świętokrzyskie granie, tańce i śpiewa-
nie”, konkurs wieńców dożynkowych i występy zespo-
łów towarzyszyć będą XI Świętokrzyskim Dożynkom 
Wojewódzkim. Odbędą się one 11 września w Skalbmie-
rzu w powiecie kazimierskim. Organizatorami Dożynek 
Wojewódzkich są: Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego, Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Starosta 
kazimierski i Burmistrz Skalbmierza. 

 Rolnicze świętowanie rozpocznie o godz. 11.30 prze-
marsz gości dożynkowych w uroczystym korowodzie 
z pocztami sztandarowymi do Kolegiaty p.w. Św. Jana 
Chrzciciela w Skalbmierzu. Na placu przed Kolegiatą od-
będzie się wystawa wieńców dożynkowych, które oceni 
komisja konkursowa. O godz. 12.00 rozpocznie się uro-
czysta dożynkowa msza święta w intencji świętokrzy-
skich rolników. Poświęcone zostaną chleby dożynkowe 
i powiatowe wieńce. Po nabożeństwie, korowód dożyn-
kowy przejdzie ulicami Skalbmierza na stadion LKS Vic-
toria, gdzie odbędzie się obrzędowa część święta plonów. 
Tradycyjnie, Starostowie Dożynek, którymi będą Danuta 
Kawalec i Andrzej Hart wręczą Gospodarzowi Dożynek – 
Marszałkowi Adamowi Jarubasowi – bochen chleba upie-
czony z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów. Odbędą się 
także prezentacje „ośpiewania” i „obtańczenia” wieńców 
dożynkowych. Organizatorzy przygotowali widowisko 
ludowo-folkowe pt. „Świętokrzyskie granie, tańce i śpie-
wanie”. Dożynki uświetni także pokaz w wykonaniu Kie-
leckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku 

Świętujemy w Skalbmierzu

Starostowie Dożynek Wojewódzkich

Starościna Dożynek Danuta Kawalec z Sielca Kolo-
nii w gminie Skalbmierz
 Wspólnie z mężem Jerzym i dziećmi prowadzi 
gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 17 ha, które 
przejęła po rodzicach. Specjalizuje się w uprawie wa-
rzyw, szczególnie marchwi, pietruszki, cebuli, selerów 
i buraków ćwikłowych, które w strukturze zasiewów 
stanowią 50% upraw, a pozostałą część stanowią za-
siewy zbóż . Dzięki uporowi i ciężkiej pracy właścicieli 
gospodarstwo jest wyposażone w odpowiedni sprzęt 
rolniczy, a także doskonałą bazę do przechowywania 
i przygotowania do sprzedaży warzyw. Pani Danuta 
dba także o estetykę obejścia, które może być wzorem 
do naśladowania. 
 Państwo Kawalec mają trójkę dzieci: Pawła, Anię 
i Mateusza. Starościna aktywnie udziela się na rzecz so-
łectwa, jest tam osobą bardzo lubianą i szanowaną. Wol-
ny czas lubi spędzać na wędrówkach po górach.

Starosta Dożynek Andrzej Hart z Żelisławic w gmi-
nie Secemin
 Od 25 lat wraz z żoną Henryką prowadzi gospodar-
stwo na ponad 35 ha. Dużą część zajmuje uprawa zboża 
i kukurydzy. Specjalizuje się w hodowli krów mlecz-
nych. Mleko sprzedaje do Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej we Włoszczowie. Prowadzone przez państwa 
Hartów gospodarstwo zwyciężyło w etapie wojewódz-
kim konkursu „Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna 
środowisku”. Jest ono w pełni zmechanizowane, wypo-
sażone w najnowocześniejszy sprzęt i urządzenia m.in. 
sieczkarnię do kukurydzy, ciągniki, dojarki. Wiele z nich 
zostało zakupionych dzięki środkom unijnym. Wraże-
nie robi estetyczne otoczenie gospodarstwa, pełne ziele-
ni i kwiatów. – To przede wszystkim zasługa żony, która 
dba o ogród, nasadzenia ozdobnych roślin i kwiatów – 
podkreśla pan Andrzej.
 W pracy w gospodarstwie rodzicom pomaga trójka 
dzieci: Barbara, Grzegorz i Wioletta.

Ułanów Wileńskich oraz występ zespołu „D-Bomb”. Na 
zakończenie odbędzie się zabawa dożynkowa.

Małgorzata Niewczas-Sochacka

Dożynkowy korowód

Tradycyjnie gospodarzem dożynek 
będzie marszałek Adam Jarubas
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 Gospodarstwo państwa Henryki i Andrzeja Hartów 
z miejscowości Żelisławice w gminie Secemin w powiecie 
włoszczowskim zwyciężyło w XIII edycji konkursu „Pięk-
na i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”. Wręcze-
nie nagród odbędzie się 11 września w Skalbmierzu pod-
czas Dożynek Wojewódzkich. Konkurs odbywał się pod 
patronatem marszałka województwa Adama Jarubasa. 

 Celem konkursu jest mobilizacja mieszkańców do dba-
łości o ochronę środowiska naturalnego świętokrzyskiej 
wsi, utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeństwa 
w gospodarstwie.
 Przy ocenie gospodarstw zwracano uwagę na bezpie-
czeństwo i higienę gospodarstwa, segregację śmieci, sposób 
odprowadzania ścieków bytowych, a także estetykę i za-
gospodarowanie otoczenia zagrody. Konkurs miał również 
skłonić mieszkańców wsi do podejmowania prac porządko-
wych oraz przedsięwzięć organizacyjno – technicznych, nie 
tylko w gospodarstwie, ale także w swym środowisku, m. in. 
w zakresie zadrzewień, budowy oczyszczalni ścieków, segre-
gacji i zagospodarowania śmieci.

Konkurs przebiegał w trzech etapach:
I etap – eliminacje gminne
II etap – eliminacje powiatowe
III etap – eliminacje wojewódzkie

 Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Świę-
tokrzyskiej Izby Rolniczej, Urzędu Marszałkowskiego, 
Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mo-

Pięknie i bezpiecznie w zagrodzie
dliszewicach, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego odwiedziła gospo-
darstwa, które zostały laureatami powiatowych edycji 
tego konkursu.
 Pierwsze miejsce przyznano gospodarstwu państwa Hen-
ryki i Andrzeja Hartów, Żelisławice 48, gm. Secemin, powiat 
włoszczowski, drugie miejsce państwu Barbarze i Alojzemu 
Rewera, Zawierzbie 6, gmina Samborzec, powiat sandomier-
ski, a trzecie - państwu Dominice i Marcinowi Wróblom, Za-
gajów 78, gmina Czarnocin, powiat kazimierski.
IV miejsce - Anna Gabryś, Staniowice 29, gmina Sobków, 
powiat jędrzejowski;
V miejsce - państwo Marianna i Bogdan Kmiecik, Ol-
szówka 23, gmina Słupia Konecka, powiat konecki ;
VI miejsce - państwo Marzena i Łukasz Kieras, Komo-
rów 4, gmina Pacanów, powiat buski;
VII miejsce - Robert Bochenek, Wiśniowa 174, gmina Sta-
szów, powiat staszowski.
Wyróżnienia:
- państwo Renata i Zbigniew Podczasi, Biskupice 5, gmi-

na Sadowie, powiat opatowski;
- Magdalena Stefańczyk, Gnieździska 152, gmina Łopusz-

no, powiat kielecki;
- państwo Barbara i Waldemar Zielińscy, Borcuchy 5, 

gmina Bałtów, powiat ostrowiecki;
- państwo Anna i Tomasz Bania, ul. Przemysłowa 3A Piń-

czów, powiat pińczowski;
- państwo Joanna i Paweł Sieczka, ul. Iłżecka 183 Skarży-

sko Kościelne, powiat skarżyski.
M.N.

Gospodarstwo państwa Hartów imponuje nowoczesnością, dbałością o bezpieczeństwo i estetykę
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 Nieczęsto zdarza się, by jeden, niezyt rozległy obszar 
mógł jednocześnie słynąć z wielkiej obfitości unikalnych 
walorów przyrodniczo-krajobrazowych, i geologicznych, 
pamiątek historycznych, niezwykłych ludzi, a przy tym 
chwalić się wspaniałymi, znanymi w całym kraju warzy-
wami i owocami oraz ich przetworami. będąc przy tym 
turystycznym rajem. Takim miejscem jest bez wątpienia 
leżąca w powiecie sandomierskim gmina Dwikozy.

Ziemia Zawiszy Czarnego i Wiesława 
Myśliwskiego
 Wieś Dwikozy na przestrzeni wieków posiadała różne 
nazwy: De Dwikoz, Decoze lub Dwejkoszy, a nawet Due 
Caprae. Nazwa Due Caprae w języku polskim oznacza 
Dwie Kozy. Taka nazwa pojawia się dopiero w 1827 roku, 
natomiast ostateczna wersja nazwy gminy - Dwikozy 
ukształtowała się w 1881 roku. Pierwsza wzmianka histo-
ryczna o Dwikozach datuje się za panowania Kazimierza 
Sprawiedliwego, księcia sandomierskiego w 1167 roku. 
W tym czasie Dwikozy stanowiły własność kanonika ka-
pituły kolegiaty sandomierskiej.
 Jak mówią mieszkańcy, gmina Dwikozy to jedno wiel-
kie miejsce pamięci narodowej. To przecież właśnie stąd, 
z miejscowości Garbów, pochodził znany każdemu dziec-
ku w Polsce najsłynniejszy rycerz średniowiecza, legen-
darny Zawisza Czarny, który wsławił się m.in. w bitwie 
pod Grunwaldem. To właśnie tu znajduje się zabytkowa 
kapliczka z 1884 roku, stacja kolei żelaznej wybudowana 
w 1915 roku za czasów zaboru rosyjskiego, pomnik po-
wstańców pomordowanych w bitwie z wojskami rosyj-
skimi pod Słupczą 8 lutego 1863 roku. Właśnie w Słup-
czy zobaczymy mury i piwnice po dworze szlacheckim, 
a w Kicharach Nowych zabytkowe ruiny baszty klasztoru 
sióstr Benedyktynek oraz zabytkową kapliczkę z figurką 
Chrystusa Frasobliwego. W miejscowości Góry Wysokie 
zwiedzimy zabytkowy kościół parafialny wybudowany 
w 1792 roku, najstarszą szkołę w gminie wybudowaną 
w 1871 roku, a w lesie w Górach Wysokich znajdziemy 
mogiły pomordowanych przez hitlerowców w 1940 roku 
92 więźniów z Zamku Sandomierskiego.
 W Dwikozach urodził się jeden z najwybitniejszych pi-
sarzy współczesnych - Wiesław Myśliwski, autor „Nagie-
go Sadu”, „Pałacu”, „Kamienia na kamieniu”, oraz najbar-
dziej znanych powieści: „Widnokrąg” i „Traktat o łuskaniu 

Dwikozy: Due Caprae
fasoli”, za które otrzymał prestiżowe nagrody literackie 
„Nike”. Z kolei z miejscowości Ocinek pochodzi jeden 
z najwybitniejszych pisarzy chłopskich Wincenty Burek, 
autor „Drogi przez wieś” i „Nawałnicy”.
 Gmina Dwikozy posiada duży, naturalny potencjał tury-
styczny, który tworzą unikalne warunki przyrodniczo-krajo-
brazowe doliny rzeki Opatówki (liczne wąwozy, odsłonięcia 
i skarpy lessowe, rzadkie zbiorowiska roślin zielnych, drzew 
i krzewów porastających strome zbocza doliny). Nie do 
przecenienia są walory krajobrazowo-dydaktyczne rezer-
watu „Góry Pieprzowe”. Pod względem geologicznym skały 
budujące Góry Pieprzowe powstały ok. 500 mln lat temu. 
Jest to największe w Polsce skupisko naturalnie występują-
cych gatunków  dziko rosnących róż. Spośród 25 gatunków 
rosnących  w Polsce, 12 spotyka się w Pieprzówkach.
 Przez teren gminy przebiegają piesze szlaki turystycz-
ne, trasy rowerowe oraz tzw. „Sandomierski Szlak Jabłko-
wy” stanowiący regionalną trasę turystyczną, nastawioną 
na poznawanie walorów przyrodniczych oraz płodów 
rolnych Ziemi Sandomierskiej. 

Królestwo pomidora 
 - Nasza gmina słynie z produkcji wspaniałej jakości owo-
ców i warzyw. Doskonałe warunki glebowe i klimatyczne 
sprawiają, że płody rolne z tego terenu są smaczne i zdro-
we. Nasi rolnicy uprawiają przede wszystkim warzywa 
miękkie jak pomidor i ogórek osłonowy, ale także paprykę, 
marchew i cebulę. Doskonałe warunki do wzrostu mają tu 
wszelkiego rodzaju drzewa i krzewy owocowe jak również 
zboża – mówi Marek Łukaszek, wójt gminy Dwikozy.
 Z uwagi na dużą produkcję warzyw i owoców gmina 
jest idealnym miejscem do rozwoju przemysłu owoco-
wo-warzywnego. Znajdują się tutaj dwa duże przedsię-
biorstwa wytwarzające przetwory owocowo-warzywne 
o bardzo szerokim asortymencie (od mrożonek, poprzez 
soki, na wyrobach alkoholowych kończąc). Funkcjonuje 
także kilka mniejszych zakładów zajmujących się m. in. 
kiszonkami oraz sałatkami o krótkim terminie przydatno-
ści do spożycia, wytwarzanymi – jak podkreślają z dumą 
producenci - oczywiście bez konserwantów.
 Walory inwestycyjne gminy podwyższa dogodne po-
łożenie komunikacyjne. Przez jej teren przebiega droga 
wojewódzka 777 relacji Sandomierz – Lublin, a także linia 
kolejowa wraz z rampą rozładunkową. 

Niszcząca woda
 Wydawać by się mogło, że na tak pięknej i urodzaj-
nej ziemi brak jakichkolwiek zmartwień, które mogłyby 
spędzać sen z powiek jej władz i mieszkańców. A jednak. 
Zarówno ubiegły, jak również - w mniejszym stopniu – 
bierzący rok pokazał, że płynące przez teren gminy dwie 
urokliwe rzeki, którymi są bez wątpienia Wisła i Opatów-
ka, mogą być też niszczące i wprawiające w przerażenie. 
– Ubiegłoroczna powódź była dla nas jednym z najtrud-
niejszych doświadczeń w historii – mówi wójt Marek Łu-
kaszek. Wały zostały uszkodzone w dwóch miejscach i to 
wystarczyło, by woda zalała niemal pół gminy Dwikozy – 
spustoszyła m.in. Bożydar, Winiary, Winiarki, Kępę Chwa-Pomnik Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie
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łowską, Słupczę, Szczytniki. Mieszkańcy byli przerażeni. 
Wielu z nich znalazło schronienie w tymczasowych noc-
legowniach w szkołach i remizach OSP, część korzystało 
z gościny krewnych i znajomych, a także sąsiadów, któ-
rych domostwa usytułowane były nieco wyżej. Wielu 
zostało jednak w domach, na wyższych kondygnacjach 
i strychach. Tym jedzenie i woda dostarczane były łódka-
mi. – Straty były kolosalne. Tysiące hektarów zostało zala-
ne, a przecież jak wiadomo mieszkańcy naszej gminy żyją 
przede wszystkim z uprawy warzyw więc wielu z nich 
pozostało kompletnie z niczym. Zatopionych było ponad 
tysiąc domów z czego około siedmiuset zostało poważ-
nie uszkodzonych. – opowiada Marek Łukaszek – Klęska 
powodzi skutkuje ogromnym obciążeniem finansowym 
zarówno dla mieszkańców jak i dla gminy. Przecież nie 
mogłem odmówić kiedy poszkodowani wnioskowali np. 
o zwolnienie ich z podatku. Przecież stracili wszystko. 
A do tego zniszczona infrastruktura, drogi. Na szczęście 
w dużym stopniu finansowo pomogło nam państwo 
– gdyby nie ta pomoc naprawdę nie wiem jak byśmy 
udźwignęli ten ciężar – dodaje wójt Dwikóz.
 Niestety w tym roku pogoda również nie rozpieszcza-
ła mieszkańców. Na szczęście nie powtórzył się kataklizm 
z roku ubiegłego, nie mniej jednak wielodniowe ulewy 
lipcowe sprawiły, że wiele upraw znalazło się znów pod 
wodą i straty są poważne. – Mieszkańcy zwracają się do 
nas o szacowanie strat, wpłynęło łącznie 396 podań. Po-
wołaliśmy komisję, która pracuje w tej chwili w terenie 
oceniając rozmiar szkód. Z niecierpliwością czekamy też 
na rządowe rozporządzenie w sprawie odszkodowań dla 
rolników – mówi Marek Łukaszek.

Inwestycje zmieniają Dwikozy 
 Klęska powodzi wymogła na włodarzach gminy prze-
prowadzenie wielu nieodzownych inwestycji – głównie 
drogowych, ale też tych związanych z uporządkowaniem 
stosunków wodnych. W ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych oraz w ramach środków Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych gmina wyremontowała łącznie 4,773 
km dróg gminnych za łączną kwotę 635 544,60 zł. Po ubie-
głorocznej powodzi do dnia dzisiejszego wyremontowa-
no łącznie 12,111 km dróg gminnych za kwotę 2.328.277,17 
(dofinansowanie MSWiA 1.651.356,00). Gmina dofinanso-
wała także przebudowę drogi wojewódzkiej nr 777 oraz 
przebudowy dróg powiatowych i budowę chodników na 
drogach powiatowych na łączną kwotę 1 328 910,29 zł.
 W trakcie realizacji jest budowa gminnej oczyszczal-
ni ścieków (wartość inwestycji to 4,6 mln zł) połączona 

z kanalizacją sołectwa Dwikozy (4,3 mln zł). Trwają przy-
gotowania do kanalizacji sołectwa Gierlachów, którą to 
inwestycję władze gminne uznają za priorytetową. Do 
WFOŚiGW trafił wniosek o remont 30 km rowów po po-
wodzi; jest już po przetargu, zatem prace powinny nieba-
wem ruszyć.
 Niezwykle ważnym działaniem z punktu widzenia bez-
pieczeństwa gminy jest remont wałów Wisły i Opatówki 
prowadzony przez ŚZMUW w Kielcach (wartość 18 mln 
zł). – Poza przeprowadzeniem kanalizacji Gierlachowa 
najważniejszymi wyzwaniami w najbliższym czasie bę-
dzie oczywiście uporządkowanie stosunków wodnych 
właśnie w Gierlachowie, Słupczy, Dwikozach i Winiarach. 
Nieodzowne jest wykopanie rowów i budowa kanalizacji 
burzowej – mówi wójt Dwikóz.
 W gminie Dwikozy przeprowadzono w ostatnich la-
tach wiele działań które znacząco wpłynęły na komfort 
życia mieszkańców i poprawiły estetykę poszczególnych 
sołectw. Do użytku oddany został Dom Kultury w Gał-
kowicach i Starym Garbowie z Izbą Pamięci i pomnikiem 
Zawiszy Czarnego, a obecnie trwają przygotowania do 
budowy Wiejskiego Domu Kultury w Nowym Kamieniu. 
Jest już po przetargu zatem dom kultury w Nowym Ka-
mieniu już wkrótce stanie się faktem. Dzieci i młodzież 
z Dwikóz ogromnie raduje kompleks sportowy „Moje Bo-
isko Orlik 2012” (wartość 1,2 mln zł) oraz hala sportowa 
przy Szkole Podstawowej (3,6 mln zł).
 Jak mówią włodarze, jednym z priorytetowych ob-
szarów, któremu poświęca się w gminie wiele uwagi jest 
edukacja. Budowa kompleksu obiektów dla Publicznego 
Gimnazjum i Przedszkola w Dwikozach oraz remonty 
szkół przeprowadzone w Dwikozach, Gałkowicach, Sta-
rym Garbowie, Słupczy, Gierlachowie, Mściowie, Górach 
Wysokich i Winiarach zdają się być dobitnym potwier-
dzeniem tych słów. Ponadto, jak podkreślają mieszkańcy, 
nie tylko utrzymano przedszkola w Dwikozach, Słupczy 
i Szczytnikach oraz uruchomiono nowe w Gałkowicach, 
Gierlachowie, Garbowie i Mściowie.
 Działania miejscowego samorządu doceniają nie tyl-
ko mieszkańcy gminy Dwikozy, ale także fachowcy zaj-
mujący się problematyką samorządową – w ogłoszonym 
niedawno ogólnopolskim Rankingu Samorządów 2011 
gazety „Rzeczpospolita” wśród gmin wiejskich Gmina 
Dwikozy zajęła bardzo wysokie, 49’ miejsce w Polsce. 
 Dynamiczny rozwój gminy Dwikozy doceniają też 
władze województwa, które zdecydowały, że właśnie tam 
odbędzie się jedna z tegorocznych imprez w ramach Dni 
Województwa Świętokrzyskiego.

Robert SiwiecHala sportowa przy szkole podstawowej w Dwikozach

Wiejski Dom Kultury w Starym Garbowie      
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 Red.: Projekt pn. Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą 
to międzyregionalne przedsięwzięcie na rzecz promowania 
i kształtowania aktywnych postaw przedsiębiorczych oraz 
podnoszenia kompetencji i kwalifikacji w zakresie innowa-
cyjnej przedsiębiorczości, skierowane do wyselekcjonowa-
nej grupy odbiorców: gimnazjalistów, kadry nauczycielskiej 
oraz konsultantów z regionów świętokrzyskiego i mazowiec-
kiego. Jakie jednostki zostały zaangażowane do projektu ?

 Wioletta Molęda, Kierownik ze strony Lidera Projektu – 
Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technolo-
gii Sp. z o.o.: Projekt jest realizowany jednocześnie na terenie 
dwóch Województw: Świętokrzyskiego oraz Mazowieckiego 
przez kluczowe instytucje mające bezpośredni wpływ na roz-
wój społeczno-gospodarczy oraz kształtowanie polityki regio-
nalnej. Pomysłodawcą i Liderem Projektu jest Świętokrzyskie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., nato-
miast Partnerami w projekcie Samorządy - Urzędy Marszał-
kowskie i dwie Lokalne Grupy Działania: Perły Czarnej Nidy 
z Morawicy oraz Razem dla Radomki z Radomia. Ze względu 
na edukacyjny wymiar projektu, jednostką współpracującą 
jest Kuratorium Oświaty w Kielcach.

 Red. Projekt ma charakter innowacyjny. Na czym polega 
specyfika tego projektu?

 Wioletta Molęda: Jest to pierwszy tego rodzaju projekt 
partnerski realizowany w Województwie Świętokrzyskim, 
w którym wykorzystuje się nowatorskie, kompleksowe roz-
wiązania w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości. Oryginalność projektu polega m.in. na 
upowszechnianiu nowych płaszczyzn pojmowania przedsię-
biorczości przy wykorzystaniu narzędzi mało znanej w Polsce, 
a niezwykle docenianej w krajach wysokorozwiniętych meto-
dyki TRIZ.

 Red. Co oznacza termin TRIZ ?

 Wioletta Molęda: TRIZ to skrót: Teoria Rozwiązywania In-
nowacyjnych Zadań. Najprościej mówiąc jest to gotowy zestaw 
narzędzi, baza wiedzy i podstawowy model technologiczny 
przydatny w tworzeniu nowych innowacyjnych pomysłów 
i rozwiązywaniu problemów, które mogą dotyczyć każdej 
dziedziny życia, każdego etapu funkcjonowania przedsiębior-
stwa, a także mogą być z powodzeniem wykorzystywane na 
różnych poziomach edukacji czy kształcenia zawodowego. 
Realizowany projekt pokazuje możliwości wykorzystania me-
tody TRIZ w nauczaniu aktywnej przedsiębiorczości i twór-
czego myślenia na poziomie szkoły gimnazjalnej.

 Red. W projekcie uczestniczy 10 publicznych gimnazjów 
z regionów świętokrzyskiego i mazowieckiego, łącznie po-
nad 200 uczniów. Które szkoły biorą udział w projekcie ?

 Wioletta Molęda: W związku z realizacją projektu podjęli-
śmy współpracę z pięcioma szkołami gimnazjalnymi z terenu 
Województwa Świętokrzyskiego: z Obic, Bilczy, Morawicy, 
Chęcini Nowin oraz z 5 szkołami gimnazjalnymi z Wojewódz-
twa Mazowieckiego, tj.  z Wieniawy, Przysuchy, Przytyku, Wo-
lanowa i Jedlińska.

W każdej z tych szkół został utworzony Innowacyjny Klub 
Przedsiębiorczości, liczący średnio 20 uczniów. Kluby zostały 
wyposażone w sprzęt komputerowy oraz materiały dydak-
tyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

 Red. Czy zajęcia w szkolnych klubach przedsiębiorczości 
różnią się od tradycyjnych lekcji ?

 Wioletta Molęda: Zajęcia w klubach mają charakter prak-
tycznych warsztatów, na których uczniowie poznają podsta-
wowe zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości oraz rozwijają 
umiejętność kreatywnego myślenia rozwiązując różnego ro-
dzaju zadania, zagadki logiczne oraz konkretne, realne proble-
my związane z funkcjonowaniem danego przedsiębiorstwa. 
Wszystko w oparciu o poznane zasady TRIZ. Zajęcia odbywa-
ją się raz w tygodniu i prowadzone są przez przeszkolonych 
nauczycieli - animatorów przedsiębiorczości oraz trenerów 
TRIZ, zgodnie z wypracowaną na potrzeby projektu induk-
cyjną metodologią nauczania. Dodatkowo, uczestnicy klubów 
mają możliwość zapoznania się „na żywo” z realiami prowa-
dzenia działalności gospodarczej podczas zorganizowanych 
wizyt studyjnych w wybranych przedsiębiorstwach.

 Red. Jakie są Pani najważniejsze oczekiwania związane  
z realizacją projektu ?

 Wioletta Molęda: Projekt daje możliwość popularyzacji 
wśród młodzieży gimnazjalnej funkcjonowania Innowacyj-
nych Klubów Przedsiębiorczości oraz metody TRIZ jako dzia-
łań kreujących postawy przedsiębiorcze. Sukcesem dla nas 
jest zainteresowanie młodzieży ideą tzw. twórczej i aktywnej 
przedsiębiorczości – o czym świadczy liczba uczestników za-
jęć w Klubach. Wspólnie wypracowany przez ekspertów TRIZ, 
metodyki i przedsiębiorczości oraz przez animatorów i trene-
rów TRIZ indukcyjny model nauczania przedsiębiorczości 
pozwoli na przygotowanie materiałów dydaktycznych stano-
wiących wzorzec dla innych szkół i nauczycieli w rozwijaniu 
postaw przedsiębiorczych w oparciu o TRIZ. W długookreso-
wej perspektywie poprzez uczniów chcemy dotrzeć do przed-
siębiorców. Uczniowie, rozwiązując metodą TRIZ rzeczywiste 
problemy „bytowe” przedsiębiorców, zainicjują zastosowanie 
tej praktycznej metody w bieżącym funkcjonowaniu firm. 
Trwałym efektem projektu będzie nawiązanie współpracy po-
między regionami mazowieckim i świętokrzyskim, gdzie nasi 
Partnerzy - Urzędy Marszałkowskie będą podejmować działa-
nia mające na celu ujęcie wypracowanych rozwiązań na rzecz 
promowania przedsiębiorczości w strategiach regionalnych. 

 Red. Gdzie można znaleźć więcej szczegółowych informa-
cji na temat projektu ?

 Wioletta Molęda: Wszystkie aktualne informacje 
wraz z danymi kontaktowymi do realizatorów projek-
tu, znajdują się na oficjalnej stronie internetowej projektu: 
www.ikp.it.kielce.pl

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. 
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 W Pałacu Biskupów Krakowskich marszałek Adam 
Jarubas spotkał się z przebywającą w regionie 16-oso-
bową grupą dzieci i młodzieży z Obwodu Riazańskiego, 
z terenów najbardziej dotkniętych falą zeszłorocznych 
pożarów lasów w Federacji Rosyjskiej. Ich pobyt zorga-
nizowano dzięki osobistemu zaangażowaniu Ambasado-
ra RP w Federacji Rosyjskiej Wojciecha Zajączkowskie-
go oraz konsula Michała Greczyło, a także współpracy 
Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej, Samorządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego i Grupy OST Gromada. 

 - Byliśmy w Parku Jurajskim w Bałtowie, zwiedziliśmy 
Jaskinię Raj i Muzeum Zabawek i Zabawy. Te miejsca 
utkwiły nam w pamięci najbardziej – opowiada 15-letni 
Aleksandr. - Ludzie są bardzo mili. Jak będę dorosły, obo-
wiązkowo tu jeszcze przyjadę. Może już nawet z moimi 
dziećmi! – dodaje.
 Wraz z rosyjską młodzieżą we wspólnej edukacyjnej 
zabawie w Muzeum Narodowym uczestniczyły dzieci ze 
szkoły w Wolicy. Placówka współpracuje bowiem z rosyj-
skimi szkołami. 

Marszałek spotkał się z młodzieżą z Rosji

 - Mam nadzieję, że miejsca, które odwiedziliście, na-
potkani ludzie dostarczyli wam wiele radości. Wierzę, że 
będziecie wspominać nasz region jako przyjazne miejsce 
- mówił marszałek Adam Jarubas, który wraz z gośćmi 
śpiewał oraz zwiedzał sale ekspozycyjne Muzeum Naro-
dowego. Młodzież poznała także historię placówki
 Młodzież spotkała się ze strażakami z Komendy Woje-
wódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Polscy 
strażacy jako jedni z pierwszych ruszyli bowiem z pomo-
cą dla walczących z żywiołem mieszkańców Obwodu Ria-
zańskiego.
 Młodzi goście z Riazania zwiedzili także Warszawę oraz 
spotkali się z Pierwszą Damą Anną Komorowską.

Pamiątką z pobytu dzieci i młodzieży z obwodu Riazańskiego w Świętokrzyskiem będzie wspólne zdjęcie
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Filia Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Ostrowcu
Świętokrzyskim w nowej siedzibie
 Od 21 czerwca Filia Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej w Ostrowcu Świętokrzyskim ma nową, prze-
stronną, przystosowaną dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych, siedzibę. Mieści się ona na osiedlu Ogrody 
22 w pomieszczeniach „Klubu Technika”. W uroczystym 
otwarciu placówki wzięli udział m.in. radny Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego Lech Janiszewski, Jacek 
Kowalczyk i Małgorzata Kowalińska, dyrektorzy Depar-
tamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego, a także Urszula Salwa, dyrek-
tor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.

 To już kolejna przeprowadzka biblioteki. Placówka powsta-
ła w 1955r. Zajmowała wówczas pokoik w Wydziale Oświaty, 
a potem pomieszczenie w Oddziale ZNP przy ul. Focha. W 
1960 r. nastąpiła znaczna poprawa warunków pracy. Biblio-
teka dysponowała już samodzielnym lokalem o powierzchni 
50 m2 mieszczącym się na ul. Kilińskiego. Po 10 latach prze-
niesiono książnicę do budynku Internatu Międzyszkolnego 
na ul. Sienkiewicza 67. Tam powierzchnia wynosiła 122 m2., 
dzięki czemu wydzielono oddzielną czytelnię. 

 Powiększający się księgozbiór spowodował kolejną 
zmianę . W 1984 r. biblioteka otrzymała lokal o powierzch-
ni 240m2 w budynku po zlikwidowanym Technikum dla 
Przodujących Robotników przy ul. Iłżeckiej. Na ówczesne 
potrzeby był on bardzo funkcjonalny. Posiadał dużą wy-
pożyczalnię o pow. 53,5 m2, magazyn wypożyczalni 62,5 
m2, czytelnia - 58m2, magazyn czytelni -50,6, pokój kie-
rownika -15,4 m2. Przez kilkanaście lat biblioteka funkcjo-
nowała bardzo dobrze. Jednak z upływem czasu znaczny 
wzrost księgozbioru i konieczność wygospodarowania 
miejsca na Internetowe Centrum Informacji Multimedial-
nej znów wymusiły poszukiwania większego lokalu. Po 
27 latach funkcjonowania biblioteki przy ul. Iłżeckiej na-
stąpił punkt zwrotny. 
 Obecna siedziba jest bardzo przestronna, obejmuje po-
wierzchnię 708 m2. Jest przystosowana do obsługiwania 

osób niepełnosprawnych. W skład wyposażenia wchodzi 
system regałów przesuwnych, który w bibliotekach ma 
bardzo duże znaczenie. 
 Biblioteka posiada bogate zbiory, które obecnie wyno-
szą 45 394 woluminów. Do tego należy dodać 1804 opra-
wionych roczników czasopism oraz 1056 zbiorów audio-
wizualnych. Prenumerowanych jest 44 tytuły czasopism. 
W 2010 r. zarejestrowano 2102 czytelników, wypożyczono 
16 527 książek.
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Uroczyste otwarcie nowej siedziby Ostrowieckiej książnicy

Z komfortowych warunkow w nowej siedzibie zadowo-
leni są zarówno pracownicy biblioteki jak i czytelnicy

Nowoczesne, przesuwne regały
poprawiły komfort pracy bibliotekarzom
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 Andrzej Łada, artysta fotografik z Ostrowca Święto-
krzyskiego, otrzymał niedawno stypendium ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojew-
skiego. W październiku będziemy mogli podziwiać jego 
wystawę i autorski album „Nad Kamienną”.

 Ostrowiecki artysta fotografik już przed dwoma laty 
otrzymał z rąk ministra odznakę Zasłużony dla Kultury 
Polskiej. Przyznane niedawno stypendium ma przezna-
czyć na wykonanie wystawy „Nad Kamienną”. - Minęło 
już siedem lat, gdy zacząłem robić pierwsze zdjęcia rze-
ki – mówi Andrzej Łada. - Tu nie było nic z marszu. We 
wstępie do albumu pojawi się zdanie o wierności, która 
nie jest tylko cechą żołnierską czy małżeńską. Dla mnie 
ważna jest wierność wobec swojej ziemi, regionu, małej 
ojczyzny. Wierność wobec jednego tematu. 

Wiele razy wracał do tych samych miejsc
 Kamienna, jego zdaniem, zasługuje na szczególną uwa-
gę. Nie Wisła bowiem, nie Odra, nie Warta, napędzały 
koła młynów, kuźni, fabryk, walcowni. To właśnie tu na 
tysiąc lat przed powstaniem państwa polskiego dochodzi-
ło do regularnej wymiany towarów między Rzymianami 
i świętokrzyskimi hutnikami. W Nietulisku Dużym Stani-
sław Staszic, największy umysł epoki oświecenia, zbudo-
wał olbrzymie zagłębie przemysłowe. 
 To właśnie w Nietulisku Małym, tuż przed wojną, 
znaleziono skarb srebrnych denarów, które były bite na 
przestrzeni trzynastu dynastii Cesarstwa Rzymskiego. Ta 
ciągłość czasowa jest duża. Zresztą nad Kamienną, w Krze-
mionkach, człowiek okresu neolitu wydobywał kamień 
w czasach, gdy faraonowie wznosili piramidy egipskie. 
 Andrzej Łada jest dumny z bogatej historii tych tere-
nów, które łączą się z Kamienną. Z pasją opowiada tak-
że o nieznanych jeszcze zakątkach rzeki. - Przez wiele lat 
jeździłem nad Bug, to wspaniała, ostatnia dzika rzeka w 
Europie, ale Kamienna jej nie ustępuje – podkreśla. - Tu 
też są tajemnicze miejsca, które trzeba tylko odkryć. Na 
pewnych odcinkach Kamienna została nadal dziką, gór-
ską rzeką. Wprawdzie jest oddalona od głównych traktów 
świętokrzyskich, ale swoimi dopływami zbiera wszystkie 
pobliskie rzeki. Stała się jubilerem krajobrazu, rzeźbi go 
jak tylko umie. Jest dość długa, od źródeł na bagnach we 
wsi Antoniów po ujście w Kępie Piotrowińskiej liczy 156 
km. Tę trasę przeszedłem kilkakrotnie, metr po metrze. 
 Wiele razy wracał do tych samych miejsc w różnych wa-
runkach pogodowych, porach roku. Wykonywał zdjęcia pod-
czas zawieruchy, szadzi, ulewy. Czasami wyjeżdżał z domu 
o drugiej w nocy, czekał na pierwszy brzask. Bardzo często tak 
bywało, że gdzieś pojawiła się łuna, zaczął padać deszcz. 

Zżyty z rzeką od dzieciństwa
 Zżył się z tą rzeką od dzieciństwa, bo jego tata był 
komandorem Jachtklubu Kamienna w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim. Tu, obok budynku dawnej kawiarni Krysz-
tałowa, przy ławie huśtanej znajdowała się przystań ka-
jakowa. Odbywały się tu różne uroczystości, Dni Morza. 
Noc Świętojańska. – W swoim albumie rodzinnym mam 

Moja Kamienna

wiele zdjęć, na których są ze mną moi rodzice – opowiada. 
– Brali mnie wtedy na kajak i pływaliśmy po rzece, z Ro-
manowa do Chmielowa. 
 Kiedy Andrzej Łada już dorósł, wiele razy pokonywał 
rzekę kajakiem z Romanowa w Ostrowcu do ujścia w Kę-
pie Piotrowińskiej, potem do Warszawy, Gdańska. Na Ka-
miennej uratował pierwszego człowieka, kolegę z bloku, 
Andrzeja Stańczyka. Nad wodą spotkał wielu wspania-
łych ludzi. 

Z ponad 100 tysięcy zdjęć wybrał 300
 W ciągu siedmiu lat wykonał ponad 100 tys. zdjęć. Wybrał 
i wyczyścił około 4 tysięcy, w przygotowywanym albumie 
znajdzie się około 300. W złożonym do ministerstwa pro-
jekcie zobowiązał się do wykonania 75 zdjęć, które zostaną 
powiększone do wymiarów 50x70 centymetrów i będą wy-
drukowane na specjalnych płytach. Będzie można je ekspo-
nować i na zewnątrz pomieszczeń, w parkach, na ulicy. 
 Pierwsza odsłona tej części tej wystawy odbędzie 16 
września podczas Europejskich Dni Dziedzictwa. Jej tytuł, 
„Dotyk Kamiennej rzeki”, nawiązuje do jednego z roz-
działów książki księdza Włodzimierza Sedlaka „Człowiek 
i Góry Świętokrzyskie”. - Czytając książkę Sedlaka wiem, 
jak potężną walkę musiała stoczyć rzeka przebijając się 
przez pasmo wapieni w Bałtowie – mówi Andrzej Łada. – 
Piękna jest też jej dolina, która ciągnie się od Skarżyska do 
Wąchocka. To wspaniała rzeka, moja rzeka. 

Promocja małej ojczyzny, regionu 
świętokrzyskiego
 Album też jest już prawie gotowy. Obszerny wstęp na-
pisał Jerzy Daniel, redaktor naczelny pisma „Teraz”. Tekst 
przetłumaczył na język angielski członek ostrowieckiego 
Fotoklubu Galeria, absolwent Oxfordu, Grzegorz Gałęzia. 
- Album pokazuje nie tylko rzekę, także naszą małą ojczy-
znę, nasz region świętokrzyski – mówi Andrzej Łada. - Jest 
już złożony, próbnie wydrukowany. Widział go marszałek 
województwa świętokrzyskiego, prezydenci poszczegól-
nych miast nad Kamienną, Skarżyska, Starachowic, Ostrow-
ca. Najprawdopodobniej jego promocja odbędzie się w paź-
dzierniku, w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach.

(an)

Andrzej Łada wiele zdjęć Kamiennej
wykonał z motoparalotni.
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 Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego Marek Gos ogłasza plebiscyt na najaktywniejsze-
go sołtysa województwa świętokrzyskiego „Sołtys XXI 
wieku”. – Namawiam Państwa do oddawania głosów na 
liderów naszych „małych ojczyzn”, dzięki którym na-
sza świętokrzyska wieś zmienia swoje oblicze – zachęca 
przewodniczący Sejmiku. 

 Mieszkańcy naszego regionu mogą głosować na sołty-
sa, który ich zdaniem jest najaktywniejszy, najwięcej robi 
dla wsi, najlepiej zarządza sołectwem i ma dobry kon-
takt z mieszkańcami. Głosować można do 15 września 
2011 r. na kartkach pocztowych podając imię i nazwisko 
kandydata, nazwę sołectwa, którym kieruje oraz krótkie 
uzasadnienie. Należy podać także swoje imię, nazwisko 
oraz adres. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Urząd 
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Biuro 
Komunikacji Społecznej, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 
Kielce z dopiskiem „Sołtys XXI wieku” lub drogą elektro-
niczną: strona@sejmik.kielce.pl
 Wśród czytelników, którzy wezmą udział w głosowa-
niu, rozlosujemy trzy nagrody – niespodzianki. Trzej naj-
lepsi, zdaniem głosujących, sołtysi otrzymają nagrody 
pieniężne ufundowane przez przewodniczącego Sejmiku 

Głosuj na swojego sołtysa!

Konkurs
 Dziękujemy Państwu za bardzo obfitą korespondencję, 
która do nas dotarła z rozwiązaniem krzyżówki zamiesz-
czonej w numerze 6-7 (53-54) „Naszego Regionu”. Hasło - 
rozwiązanie krzyżówki brzmi oczywiście „Świętokrzyskie 
jakie cudne”. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi 
wylosowaliśmy zwycięzcę, którym okazał się pan Mieczy-
sław Zadrzyński z Kielc. Serdecznie gratulujemy! Prosi-
my o kontakt z redakcją w celu odebrania nagrody.
 
 Miło nam poinformować, że kontynuujemy naszą za-
bawę! Tym razem proponujemy konkurs, w którym na-
leży odpowiedzieć na trzy pytania związane z naszym 
województwem. Oto one:

 W której gminie organizowane jest corocznie w lipcu 
Święto Pomidora?

 Gdzie odbędą się tegoroczne Dożynki Wojewódzkie?

 Jakiemu świętu towarzyszyć będzie piknik rodzinny 
organizowany 4 września w Sielcu-Kolonii w ramach 
Dni Województwa?

 Odpowiedzi należy nadsyłać do 20 września 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.
 Nagrody czekają! 

R.S.

Marek Gos, przewodniczący Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego: 

  - Wielokrotnie powtarza-
łem i nadal uważam, iż sa-
morządność w najlepszym 
wydaniu rodzi się w nie-
wielkich społecznościach. 
Ich niekwestionowanymi 
liderami w środowiskach 
wiejskich są bez wątpie-
nia sołtysi. To właśnie oni 
o swojej „małej ojczyźnie” 
wiedzą najwięcej, to oni 
mają największą wiedzę 
o tym, czego mieszkańcom 
potrzeba przede wszystkim 
i jakie lokalne problemy trzeba rozwiązać w pierw-
szym rzędzie. 
 Sołtysi współpracują z lokalnymi organizacjami, 
które mogą pozyskiwać fundusze zewnętrzne, ak-
tywizują społeczność lokalną, podejmują inicjatywy 
ożywiające życie kulturalne na wsi. Potrafią słuchać 
i rozmawiać z ludźmi, zmotywować ich do działania 
na rzecz swojego miejsca zamieszkania. Nasi sołtysi są 
silną podporą w codziennej pracy samorządu gmin-
nego, pilnują na miejscu realizowanych inwestycji. To 
najaktywniejsi liderzy sołeckich społeczności, którzy 
w codziennym życiu wykonują obowiązki znacznie 
przekraczające wymagania stawiane sołtysowi. Jed-
nak ich wysiłki nie zawsze są wystarczająco ekspono-
wane i nagradzane. Dlatego chcemy pokazywać i pro-
mować tych wyjątkowych ludzi.

Marka Gosa w wysokości: 1500 zł za pierwsze miejsce, 
1000 zł za drugie i 500 zł za trzecie miejsce. Wyniki kon-
kursu opublikujemy na stronie internetowej www.sejmik.
kielce.pl oraz na łamach Informatora Sołeckiego Urzędu 
Marszałkowskiego „Słowo Sołtysa” i miesięcznika „Nasz 
Region”.

M.N./R.S.

Świętokrzyscy sołytysi nie tylko potrafią doskonale 
pracować dla lokalnych społeczności, 

ale też świetnie się bawić
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 Regularnie objeżdża województwo świętokrzyskie 
już od kilku miesięcy. Wszędzie, gdzie się pojawia wy-
wołuje sporo zamieszania. INNOBUS Biura Innowacji 
Urzędu Marszałkowskiego zachęca dzieci i młodzież do 
zainteresowania się naukami ścisłymi, bo od fascynacji, 
fantazji i pożądania wiedzy wszystko się zaczyna…

 „Żelazne Korzenie” w Starachowicach, Piknik „Samo-
rządowcy Dzieciom”, Festiwal Kultury Dziecięcej w Paca-
nowie, „Piknik Jurajski” w Bałtowie czy „Kuźnice Konec-
kie” w Sielpi to tylko niektóre imprezy, które odwiedził 
INNOBUS. 
 Przed młodymi naukowcami postawiono ciekawe za-
dania do wykonania np. budowano mosty tak lekkie jak 
papier, że były zdolne unieść wiele kilogramów; powietrz-
ne rakietki; wiry w butelkach; niepękające bańki; sztuczny 
śnieg itd. Wśród najmłodszych największe zaciekawienie 
wzbudzały widowiskowe, barwne, burzliwie zachodzące 
reakcje, wybuchy gazów i strzały z „armaty powietrznej”.
 Były też roboty. Niektóre z nich spacerowały samodziel-
nie, innymi można było sterować za pomocą pilota lub 
sterowało nimi oprogramowanie. Były roboty potrafiące 
omijać przeszkody, reagujące na dźwięk oraz poruszające 
się po wyznaczonej ścieżce. Roboty człekokształtne i kra-
bokształtne, roboty SUMO... A dookoła tego wszystkie-
go... dzieci!

Naukowe fascynacje 
czyli od gapia do naukowca…

 Stoiska Biura Innowacji były także oblegane przez 
miłośników gier logicznych - Tangram i Pentomino. Za-
równo ci najmłodsi, jaki i starsi dali się ponieść zabawie... 
i własnej wyobraźni!
 Zajęcia organizowane w ramach promocji Świętokrzy-
skiego Systemu Innowacji rozwijają u uczestników twór-
cze myślenie, wyobraźnię przestrzenną i budzą w dziecku 
duszę młodego naukowca. Kto wie, może za kilkanaście 
lat to właśnie odwiedzający INNOBUSA będą brać udział 
w ambitnych projektach badawczych.
 Biuro Innowacji zaprasza do udziału w pokazach 
naukowych INNOBUSa w ramach Dni Województwa 
Świętokrzyskiego. Na najbardziej aktywnych uczestni-
ków pokazów czekają nagrody!

Monika Lubiejewska
Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego 



12 SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - 1 SIERPNIA 2011

 1 sierpnia obradował Sejmik Województwa Święto-
krzyskiego. Sesja miała szczególnie uroczysty charakter 
- radni minutą ciszy uczcili 67. rocznicę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego, a także ofiary tragicznych wydarzeń 
w Norwegii.

Na rozwój bazy sportowej
 Radni wojewódzcy uchwalili „Program rozwoju bazy 
sportowej na 2011 rok i lata następne w województwie 
świętokrzyskim”. Województwo Świętokrzyskie w 2011 
roku na jego realizację otrzymało z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki limit środków w wysokości 2.217.900 zł. 
 1.217.900 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej przeznaczone zostanie na inwestycje kontynu-
owane wraz z zobowiązaniami z tytułu nierozliczonych 
przez inwestorów do końca 2010 roku środków, natomiast 
pozostały 1.000.000 zł wesprze zadania inwestycyjne 
nowo rozpoczynane. 
 Wśród inwestycji kontynuowanych znalazły się: bu-
dowa sal gimnastycznych w Imielnie, Królewcu, Janiku 
i Świętej Katarzynie, budowa hali sportowej w Bilczy oraz 
budowa boiska wielofunkcyjnego w Strawczynku. Inwe-
stycje nowo rozpoczynane, które wesprze Program to bu-
dowa Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie 
i sezonowego krytego lodowiska w Skarżysku-Kamiennej 
oraz rozbudowa Ośrodka Sportów w Ćmińsku. 

Samorząd Województwa 
wsparł renowację zabytków
 Sejmik Województwa Świętokrzyskiego jednogłośnie 
zdecydował również o przyznaniu 600 tysięcy złotych 
z budżetu województwa na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
naszego regionu. - Na ogłoszony przez Urząd Marszał-
kowski nabór wpłynęło ogółem 41 wniosków, z czego po-
zytywnie zaopiniowano 34 wnioski. Pozostałe nie spełniły 
wymogów formalnych - poinformował Jacek Kowalczyk, 
dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki UM. 
 Udzielenie dotacji pozwoli na wykonanie prac konserwa-
torskich, restauratorskich lub robót budowlanych obiektów 
zabytkowych, które zapobiegną zniszczeniu zabytków, de-
tali architektury, polichromii ściennych, rzeźb czy obrazów. 

Opieka nad zasobami regionalnego dziedzictwa kulturowe-
go jest zadaniem Samorządu Województwa.
 Największe dotacje otrzymają: Kościół Rektoralny p.w. 
Zwiastowania NMP w Rytwianach w powiecie staszow-
skim - na renowacje tynków ścian i sklepień oraz odtwo-
rzenie zabytkowych elementów w Domu Braci Konwer-
sów Zespołu Pokamedulskiego (80 tys. zł), Gmina Wiślica, 
powiat buski – na konserwację uszkodzonej powierzchni 
świadków ziemnych w krypcie wiślickiej Bazyliki (39 tys. 
zł), Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Trójcy w Zawi-
choście, powiat sandomierski – na konserwację drewnia-
nego ołtarza głównego z 1798r. wraz z obrazem olejnym 
„św. Trójca” z prezbiterium kościoła św. Trójcy (30 tys. zł), 
Klasztor Sióstr Bernardynek w Świętej Katarzynie, gm. 
Bodzentyn, pow. kielecki – na wymianę pokrycia dacho-
wego i części elementów konstrukcyjnych III etap (30 tys. 
zł), Parafia Rzymskokatolicka św. Ap. Piotra i Pawła 
w Piotrkowice-Zarzeczu gm. Wodzisław – na renowację 
wieży kościoła św. Ap Piotra i Pawła (24 tys. zł).

Kopiec Kościuszki 
w gminie Moskorzew uratowany!
 16,5 tysiąca złotych na wykup gruntu, na którym usy-
tuowany jest Kopiec Kościuszki, upamiętniający walki po-
wstańcze w okresie insurekcji kościuszkowskiej otrzyma 
w formie dotacji celowej gmina Moskorzew. Taką decyzję 
podjęli dziś radni Sejmiku Województwa Świętorzyskiego. 

Zarząd Województwa podczas sesji reprezentowali: 
Piotr Żołądek, Kazimierz Kotowski i Adam Jarubas

Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki UM

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na udzielenie 
pomocy finansowej gminie Moskorzew
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 - Problem stwarza fakt, że Kopiec Kościuszki znajdu-
je się na prywatnych gruntach. Po nieudanych próbach 
przejęcia terenu przez skarb państwa, gmina zdecydowa-
ła się na wykupienie terenu od prywatnego właściciela. 
Jednak ze względu na niewystarczające środki budżeto-
we, jakimi dysponuje, władze gminy zwróciły się z prośbą 
o udzielenie pomocy finansowej. Jednocześnie deklarują, 
że zadbają o właściwe zagospodarowanie kopca oraz wy-
stąpią o jego wpisanie do rejestru zabytków - mówił Jacek 
Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
 Na szlaku turystycznym wiodącym z Moskorzewa do 
Szczekocin (szlak “kosynierów”) prowadzącym po polach 
bitwy pod Szczekocinami (1794r.) znajduje się miejsce 
pamięci narodowej – Kopiec Kościuszki, upamiętniający 
żołnierzy poległych podczas insurekcji kościuszkowskiej. 
Kopiec powstał na wzgórzu, z którego Kościuszko miał 
dowodzić polskimi oddziałami. Od lat jest to też miejsce 
uroczystości patriotycznych. 

Bezpieczniej nad zalewami 
w Chańczy i Cedzynie
 Radni Sejmiku zadecydowali także o udzieleniu pomo-
cy finansowej dla gminy Raków i Górno na sfinansowanie 
pracy ratowników nad zalewami Chańcza i Cedzyna.
 Zgodnie z przepisami ustawy o sporcie zapewnienie 
bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą nale-
ży do gmin oraz instytucji (czy osób) prowadzących ką-
pieliska. Jednak zarówno Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe jak i gminy, na terenie których zlokalizowane 
są kąpieliska, co roku narzekają na brak wystarczających 
funduszy na sfinansowanie pracy ratowników. I zwrócili 
się o pomoc finansową do Samorządu Województwa. 
 Tak więc 15.000 zł otrzyma Gmina Raków w formie do-
tacji celowej na zabezpieczenie ratownicze zalewu Chań-
cza, natomiast 10.000 zł Gmina Górno na zabezpieczenie 
ratownicze zalewu Cedzyna.

Małgorzata Niewczas-Sochacka
Robert Siwiec

Lucjan Pietrzczyk,
przewodniczący Komisji Edukacji

Jarosław Przygodzki, Kazimierz Kotowski 
i Mieczysław Sas

Radni Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego

Mieczysław Sas 
 i Piotr Żołądek

Jolanta Rybczyk, Jolanta Kręcka 
i Grigor Szaginian
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 W internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach wicemarszałek Grze-
gorz Świercz spotkał się z komendantem, kadrą artystycz-
ną, opiekunami i uczestnikami 38. Harcerskiego Festiwa-

Wicemarszałek odwiedził harcerzy

lu Kultury Młodzieży Szkolnej. Stało się już tradycją, że 
uczestnicy Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży 
każdego roku, w czasie trwania Festiwalu spotykają się 
z włodarzami województwa świętokrzyskiego.

Nowy Rynek w Pierzchnicy
 Pierzchnica zakończyła modernizację Rynku. Ostatni 
etap realizowanej inwestycji kosztował prawie 3 miliony 
zł. Oprócz przebudowy płyty głównej i dostosowania jej 
do pełnienia funkcji placu targowego i miejsca zebrań, 
utworzone zostały miejsca postojowe dla samochodów, 
ciągi piesze, zamontowano ławeczki, kosze na śmieci, 
zadbano także o uporządkowanie zieleni. W uroczystym 
otwarciu Rynku podczas Dni Pierzchnicy wzięli udział 
Marek Gos, przewodniczący Sejmiku oraz Piotr Żołądek, 
członek Zarządu Województwa. 

 Inwestycja była współfinansowana ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego. Otwarciu Rynku towarzyszyły występy arty-
styczne.

 W Daleszycach już po raz siódmy odbył się turniej so-
łectw. W zawodach wzięło udział 17 drużyn. Nie zabra-
kło także występów artystycznych i konkursów z nagro-

Rywalizacja sołectw w Daleszycach

dami. Zmagania sołtysów obserwowali m.in. Marek Gos, 
przewodniczący Sejmiku, Piotr Żołądek, członek Zarzą-
du Województwa, radny Sejmiku Lucjan Pietrzczyk oraz 
Beata Oczkowicz, wicewojewoda świętokrzyski.

Marek Gos, Bożentyna Pałka-Koruba i Piotr Żołądek

W szranki z sołtysami stanął Lucjan Pietrzczyk

Marek Gos, Piotr Żołądek i burmistrz Daleszyc Wojciech 
Furmanek w otoczeniu pań z kół gospodyń wiejskich



15BEZPIECZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE

 Połączenie olbrzymiego doświadczenia z entuzja-
zmem młodości – tak najkrócej scharakteryzować można 
strażacką załogę OSP Strawczyn. Ta jedna najlepszych 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym woje-
wództwie może pochwalić się nie tylko doskonałą bazą, 
dostatnim, nowoczesnym sprzętem, ale przede wszyst-
kim świetnie wyszkolonymi, pełnymi pasji ludźmi dla 
których nie ma zadań nie do wykonania. A także wspa-
niałą historią... 

 W 1934 roku grupa rolników ze Strawczyna skrzyknęła 
się i zorganizowała w celu założenia straży do niesienia 
pomocy przy gaszeniu ognia.
 Niezwykle ważną datą w jej historii jest rok 1954, kie-
dy to dokonano wyboru nowego zarządu; komendantem 
został wówczas Władysław Jaworski i… wszystko ruszyło 
z kopyta. Rok później druhowie przystąpili do budowy 
świetlicy wiejskiej wraz z remizą, lecz w trakcie budowy 
zapadła decyzja władz, że w tym budynku remizy nie bę-
dzie, dlatego też w 1956 roku rozpoczęli budowę oddziel-
nego garażu, którą zakończyli dwa lata później. Kolejne 
lata to systematyczne gromadzenie wyposażenia i sprzę-
tu pożarniczego, pozyskanie samochodu pożarniczego, 
a także rozbudowa garażu o pomieszczenia świetlicowe. 
W 1986 roku druhowie - wykorzystując pieniądze zebra-
ne podczas organizowanych przez lata zabaw tanecznych 
- przystąpili do budowy nowej remizy (trzecia budowa!). 
Została ona ukończona i oddana do użytku w 1994 roku. 
Zbiegło się to w czasie z pozyskaniem pożarniczego Jel-
cza. Rok później jednostka OSP Strawczyn została włą-
czona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
 W historii strawczyńskiej OSP szczególnie zapisał się 
rok 2004. Wtedy to jednostka świętowała 70-lecie swego 
istnienia i otrzymała sztandar będący symbolem ofiarności 
w służbie Bogu i Ojczyźnie. W 2006 roku podczas zebra-
nia sprawozdawczo - wyborczego wyłoniony został nowy 
skład Zarządu OSP. Prezesem jednostki został Bogusław 
Gos, zaś naczelnikiem Józef Jaworski.
 Jak mówią mieszkańcy Strawczyna, OSP była przez 
wiele dziesięcioleci i nadal jest dobrą szkołą życia, a w jej 
szeregach działało wielu ojców i dziadów dzisiejszych 
druhów. Towarzyszyła stale w uroczystościach i ceremo-
niach kościelnych, imprezach rozmaitego rodzaju, akcjach 
społecznych i kulturalnych.
 Jak radzi sobie OSP w Strawczynie dziś? Na to pytanie 
można odpowiedzieć krótko: radzi sobie wspaniale! Podob-
nego zdania jest mieszkający na codzień w gminie Straw-
czyn przewodniczący Sejmiku Województwa Marek Gos: 
- Jestem pełen uznania dla strażaków - ochotników z OSP 
w Strawczynie. Imponuje nie tylko doskonałe usprzęto-
wienie jednostki i jej poziom organizacyjny, ale przede 
wszystkim niezwykły profesjonalizm i poziom wyszkole-
nia druhów. Poświęcają swój prywatny czas, a nierzadko 
i zdrowie, by pomagać innym ludziom. Należy im się za to 
ogromny szacunek - mówi przewodniczący Sejmiku.
 Obecnie jednostka zrzesza 51 członków, w tym 35 człon-
ków czynnych, prowadzi dwie sekcje seniorów i dwie 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (dziewcząt i chłopców). 
Jak zgodnie mówią zarówno strażacy jak i mieszkańcy, 
wielka w tym zasługa wójta Gminy Strawczyn, Tadeusza 

Pasjonaci ze Strawczyna

Tkaczyka, który zapewnienie bezpieczeństwa mieszkań-
com gminy traktuje w sposób priorytetowy. Wójt Tkaczyk 
często powtarza, że „na bezpieczeństwie oszczędzał nie 
będzie” i tak też od wielu lat czyni. - W 2007 roku pozy-
skaliśmy nowy średni samochód ratowniczno-gaśniczy na 
podwoziu Iveco Eurocargo. Inwestycja ta w kwocie 406 tys. 
złotych została w całości pokryta przez Gminę Strawczyn – 
mówi Bogusław Gos, prezes OSP w Strawczynie. - W 2009 
roku otrzymaliśmy lekki samochód ratowniczno-gaśniczy 
na podwoziu Forda Transita. 140 tys. złotych na jego zakup 
wyasygnowała Gmina Strawczyn, zaś 40 tys. złotych ZOW 
ZOSP RP. W 2010 roku, w związku z oddaniem do użytku 
zbiornika wodnego w Strawczynie, nasza jednostka dopo-
sażona została w sprzęt ratownictwa nawodnego, w skład 
którego wchodzi ponton, łódź, dwa silniki zaburtowe oraz 
niezbędny sprzęt ratowniczy – dodaje Michał Jaworski, 
sekretarz strawczyńskiej OSP. Zarówno baza, jak również 
wyposażenie jednostki wyglądają więc imponująco. OSP 
dysponuje dwiema remizami, trzema samochodami, pię-
cioma motopompami, zestawem hydraulicznym do ratow-
nictwa drogowego, zestawem medycznym PSP R1, piłami 
do drewna oraz betonu i stali, 2 agregatami prądotwórczy-
mi, wentylatorem oddymiającym, 4 aparatami powietrzny-
mi, jak również niezbędnym wyposażeniem oraz umundu-
rowaniem. Jednostka jest również doskonale wyszkolona. 
Oprócz szkolenia podstawowego I i II stopnia druhowie 
posiadają także kwalifikacje w zakresie pierwszej pomo-
cy medycznej, ratownictwa technicznego i drogowego, 
ratownictwa nawodnego, nawigacji śmigłowca LPR oraz 
kierowania ruchem drogowym.
 Jednostka OSP Strawczyn stanowi ważne ogniwo 
KSRG na terenie nie tylko gminy, ale i powiatu, ponieważ 
wiele interwencji druhowie przeprowadzają corocznie 
poza gminą Strawczyn. Jakiego rodzaju to interwencje? 
Bliskość dróg wojewódzkich nr 786 i 748 i duża ilość wy-
padków na nich, pożary, usuwanie skutków wichur, tak 
dokuczliwe w ostatnich latach powodzie i podtopienia 
– to strażacka codzienność rycerzy Świętego Floriana ze 
Strawczyna. Codzienność – dodajmy – niełatwa, wyma-
gająca zaangażowania i poświęcenia. Strażacy ze Straw-
czyna jednak nie narzekają. – Mamy wielką przychylność 
władz gminnych, wdzięczność mieszkańców, a przy tym 
wciąż garną się do nas młodzi, odpowiedzialni i pracowi-
ci ludzie, którzy w przyszłości godnie nas zastąpią. Więc 
czego chcieć jeszcze? – pytają retorycznie druhowie.

R.S.
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Piekarnie w Sieci
 Chleb żytni wólecki i koprzywnicki, chałki, szczo-
droki, pyszne bułki, rogale i ciasteczka. Na terenie 
województwa świętokrzyskiego funkcjonuje wiele 
piekarń, które mogą pochwalić się tradycją wypieku 
przekazywaną z pokolenia na pokolenie. W produk-
cji nie stosują żadnych polepszaczy i konserwantów. 
Pieczywo ze świętokrzyskich piekarń widnieje już 
na Liście Produktów Tradycyjnych. Zdobywa także 
laury podczas wojewódzkich i krajowych konkursów. 
Przybliżamy piekarnie zrzeszone w Sieci Dziedzictwo 
Kulinarne Świętokrzyskie.
 
PIEKARNIA B. M. SROKA W WOLI WIŚNIOWSKIEJ 
 Piekarnia Barbary Sroki jest niewielkim, rodzinnym 
zakładem, z kilkudziesięcioletnią tradycją. W chwi-
li obecnej w piekarni produkcja odbywa się sześć 
dni w tygodniu, od niedzieli do piątku, a skala produkcji 
waha się w ilości około 100 bochenków chleba dziennie. 
Oprócz chleba wypieka się bułki zwykłe, wrocławskie, 
słodkie, z borówkami, chałki, a także okolicznościowo 
rolady makowe oraz pierogi z kapustą i grzybami. Wy-
piekana tu wólecka chałka pleciona wpisana jest na Listę 
Produktów Tradycyjnych.

który kontynuuje wypiek pieczywa cenionego w całym 
regionie. W piekarni stosowane są tradycyjne metody pro-
dukcji pieczywa, bez użycia konserwantów i polepszaczy. 
Specjalnością zakładu jest chleb mąchocki, wypiekany 
według rodzinnej receptury na zakwasie z mąki żytniej.  
Ponadto w asortymencie piekarni znajdują się: bułki zwy-
kłe, chleb żytni, chleb wieloziarnisty oraz pieczywo pół-
słodkie, takie jak: rogale, chałki, obwarzanki i mace. Do 
wyrobu tych produktów używana jest wysokiej jakości 
mąka pszenna i żytnia, pochodząca z lokalnych młynów. 
W trosce o ochronę środowiska w 2007 r. zmodernizowa-
no piec piekarniczy, który obecnie opalany jest eko-grosz-
kiem, co pozwala ograniczać emisję substancji szkodli-
wych.

PIEKARNIA MASPEK W ZAWICHOŚCIE 
 Piekarnia Maspek została założona w 1993 roku. Wła-
ściciele, państwo Maria i Zygmunt Siwek, rozpoczęli pro-
dukcję piekarniczą od wypieków chlebowych. W mia-
rę rosnących potrzeb rynku poszerzyli swój asortyment 
o bułki, a także o wypieki drożdżowe. W późniejszym 
czasie produkcja piekarnicza objęła także wypieki domo-
wych ciast oraz świeżych domowych ciasteczek na natu-
ralnych surowcach. Z upływem czasu powstały dwie linie 
produkcyjne: piekarnicza i cukiernicza. Dziś właścicielka 
kontynuuje tradycję zapoczątkowaną z mężem. Piekarnia 
zaopatruje się w surowce pochodzące z terenu wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Pomysł na wypiek szczodroków, 
które w 2011 roku zostały wpisane na Listę Produktów 
Tradycyjnych, pani Maria zaczerpnęła ze starych zapi-
sków swojej babci. W ofercie piekarni znajduje się chleb 
wiejski na zakwasie, chleb staropolski i blaszkowy, chleb 
Bartos z nasionami soi, chleb razowy z nasionami słonecz-
nika. Wypiekane są tu również bułki zwykłe, razowe, kaj-
zerki, rogale oraz bułki z wielkimi nasionami czy otręba-
mi. Wśród wyrobów cukierniczych są placki drożdżowe 
bułeczki nadziewane, pączki, babki drożdżowe i inne tra-
dycyjne ciasta.

 Tym, co charakteryzuje piekarnię z Woli Wiśniow-
skiej jest fakt, że od lat receptury wypieków pozostają 
niezmienne, nie udoskonala się produkcji sztucznymi 
środkami. Do wypieku chleba stosuje się jedynie mąkę, 
drożdże, wodę i sól, a do innych wypieków cukier, jajka 
kupowane od okolicznych rolników oraz borówki z po-
bliskich lasów. Piekarnia w Woli Wiśniowskiej, niegdyś 
znaczący punkt zaopatrywania się w pieczywo sporej rze-
szy mieszkańców, także spoza gminy Staszów, pozostaje 
jednym z niewielu zakładów gdzie produkuje się zdrową 
żywność opartą tylko na naturalnych składnikach. W 2010 
r. chleb wólecki produkowany przez piekarnię p. Sroki 
uzyskał II miejsce w konkursie „Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo-Smaki Regionów, natomiast w tegorocznej edycji 
konkursu chleb żytni wólecki zdobył I nagrodę.

PIEKARNIA ERNEST NOGA W MĄCHOCICACH KA-
PITULNYCH 
 Piekarnia Ernest Noga została założona w 1963 r. w Mą-
chocicach Kapitulnych. W 2003 r. jej ówczesny właściciel 
Stanisław Noga przekazał ją swojemu synowi Ernestowi, 
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PIEKARNIA PIEKIEŁKO W KIELCACH
 Początek działalności piekarni „Piekiełko” to rok 1947. 
Jej właścicielem był Piotr Pawlik. W 1986 r. zakupił ją od 
niego Leon Widliński, który prowadzi ją do chwili obec-
nej. Produkcja zakładu oparta jest na tradycyjnych meto-
dach technologicznych wypieku pieczywa. Do produkcji 
smakowych gatunków chleba stosowane są wyłącznie na-
turalne dodatki : orzechy włoskie, rodzynki, słonecznik, 
czarnuszka, kminek, mak, ziarno dyni, płatki cebuli, płatki 
czosnku. Do produkcji pieczywa nie stosuje się żadnych 
polepszaczy, substancji koloryzujących, emulgujących, 
zagęszczających, ani środków przeciwpleśniowych, itp., 
a np. chleb czysto żytni produkowany jest nawet bez uży-
cia drożdży. Ciasta chlebowe (bez pszennych) powstają 
w cyklach 4- lub 5-fazowych z zastosowaniem tradycyjne-
go ukwaszania całości mąki żytniej. Ręcznie uformowane 
kęsy ciasta poddawane są rozrastaniu na deskach posy-
pywanych mąką lub w formach (na chleb foremkowy), 
zaś całość pieczywa wypiekana jest w tradycyjnym piecu 
ceramicznym. Około 40% chleba stanowią gatunki ciemne 
o dużej zawartości błonnika i związków mineralnych.

 Cały okres działalności piekarni charakteryzuje ugrun-
towana i to bardzo dobra opinia o jej produktach, co 
w znacznym stopniu pozwoliło jej przetrwać duży napór 
przemysłowej produkcji piekarskiej. Dość powiedzieć, że 
w 2006 roku w plebiscycie lokalnej gazety „Słowo Ludu” 
na chleb roku piekarnia zajęła I miejsce. Bywa, że np. baj-
gle wędrują do USA i Kanady wiezione tam przez kiel-
czan dla rodziny i znajomych, a chleb z „Piekiełka” często 
gości na stołach Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, jako 
prowiant na jachtach na Adriatyku i w innych miejscach 
Europy. Z przekazu klientów wiadomo, że chleb był jada-
ny czternastego, a nawet siedemnastego dnia od wypieku 
– oczywiście bez mrożenia.

PIEKARNIA GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA W KO-
PRZYWNICY 
 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ko-
przywnicy rozpoczęła swoją działalność w 1947 roku. 
W 1950 r. GS „SCH” otworzyła piekarnię, która do tej pory 
piecze chleb według ówczesnej receptury. Produkty cha-
rakteryzują się wysokimi walorami smakowymi i zdro-
wotnymi. Produkowane są na naturalnym zakwasie, bez 
dodatku polepszaczy i konserwantów, co gwarantuje 
wyśmienity smak i zapach. Tradycja wypieku jest przeka-
zywana z pokolenia na pokolenie i do dziś metoda jego 
produkcji jest taka sama jak dawniej. Pieczywo wypie-
kane jest w tradycyjnym piecu chlebowym wykonanym 
z cegły. Produkowany tu chleb koprzywnicki otrzymał wiele 
nagród m.in. w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów”. Wszystko to sprawia, że piekarnia 
jest rozpoznawana i stanowi swoistą wizytówkę Ziemi 
Koprzywnickiej.

PIEKARNIA GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA W STA-
SZOWIE 
 Jako firma z niemal 65-letnim doświadczeniem Piekar-
nia GS SCH w Staszowie wypieka chleb według starych 
i sprawdzonych receptur, tradycyjną metodą na natu-
ralnym zakwasie. W swojej ofercie oprócz, tradycyjnego 
chleba i bułek posiada pieczywo razowe, jęczmienne, 
orkiszowe, graham, z ziarnami, a także wiele wyrobów 
cukierniczych (ciasta, torty, bułki słodkie z różnym na-
dzieniem, pączki, drobne ciasteczka, baby, strucle, obwa-
rzanki). Ciasta wypiekane są na podstawie domowych 
przepisów. Zarówno piekarnia jak i cukiernia zostały 
dostosowane do wymogów Unii Europejskiej, przepro-
wadzono ich modernizację oraz wymieniono praktycznie 
wszystkie maszyny i urządzenia. Zarówno w placówkach 
handlowych jak i zakładach produkcyjnych wprowadzo-
no system HACCP.

Barbara Kubiec-Govender, Departament 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM
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By nauka dawała zadowolenie...
 - Współczesny absolwent szkoły ponadgimnazjalnej 
i wyższej, powinien potrafić to, czego oczekuje od nie-
go współczesny rynek pracy. Nie może to być człowiek, 
który jedynie biernie wykonuje polecenia i nakazy. On 
musi potrafić stawiać sobie cele – mówi Małgorzata Mu-
zoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty, radna Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. 

 - Jeśli zapytalibyśmy dziesięciu pracodawców o ideał 
pracownika, co najmniej połowa z nich odpowiedziała-
by, że musi być to przede wszystkim człowiek kreatyw-
ny. Stąd nowe wyzwania przed systemem edukacji, ale 
przede wszystkim uczniem…

 Małgorzata Muzoł: - Jak najbardziej. Tempo zmian na 
rynku pracy wymusza nowe podejście do edukacji. Waż-
na jest wiedza ale też umiejętności i kompetencje osobiste. 
We współczesnym świecie człowiek radzi sobie wówczas, 
gdy potrafi samodzielnie stawiać sobie cele, ustalać sposo-
by ich realizacji i przekładać plany teoretyczne na prak-
tyczne rezultaty.
 W efekcie przemian społecznych i politycznych nastę-
pują zmiany w sposobie kształcenia i przygotowania mło-
dego człowieka do życia.
 Współczesny absolwent szkoły ponadgimnazjalnej 
i wyższej, powinien potrafić spełniać oczekiwania współ-
czesnego rynku pracy. Nie może to być człowiek, który 
jedynie biernie wykonuje polecenia i nakazy. On musi 
potrafić stawiać sobie cele, podejmować decyzje, wyko-
rzystywać dostępną wiedzę do twórczego rozwiązywania 
problemów. Musi wykazywać się odpowiedzialnością za 
siebie i swoje decyzje, otwartością na nowe wyzwania. 
W sytuacji trudnej nie mówi „nie da się” czy „nie potra-
fię”. On zdobywa nową wiedzę i umiejętności, aby roz-
wiązać pojawiające się trudne sytuacje.

 - Dlatego, jak się zdaje, niezwykle ważne jest jak naj-
wcześniejsze rozpoznanie swoich mocnych i słabych 
stron i na tej podstawie opracowanie własnej ścieżki 
edukacyjnej, a potem zawodowej.

 Małgorzata Muzoł: - Warto, by już w gimnazjum uczeń 
wspólnie z rodzicami, pedagogiem szkolnym czy dorad-
cą zawodowym poznał swoje predyspozycje i spróbował 
sprecyzować zainteresowania. Na tym etapie niezwykle 
ważne jest systematyczne wypełnianie wszystkich szkol-
nych obowiązków, by efekt końcowy, czyli wynik egzami-
nu gimnazjalnego pozwolił dostać się do wybranej szkoły 
ponadgimnazjalnej.

 - To zawsze dla młodego człowieka bardzo trudny 
wybór…

 Małgorzata Muzoł: - Oferta jest szeroka. Ci, którzy lu-
bią się uczyć i osiągają wysokie efekty swej pracy ale nie 
mają jeszcze sprecyzowanych zainteresowań z pewnością 
wybiorą naukę w liceach ogólnokształcących.
 Pozostali mogą wybrać ciekawe kierunki w technikach. 
W ostatnich latach największą popularnością cieszyły się 
m.in. architektura krajobrazu, logistyka, mechatronika, 

elektronika, elektryka, ekonomia, obsługa ruchu tury-
stycznego, geodezja, budownictwo oraz informatyka. 
 Należy jednak pamiętać, że końcowym etapem eduka-
cji w tych szkołach jest matura. I należy podejść do niej 
poważnie już od pierwszego dnia nauki. Tylko wówczas, 
z zadowoleniem i spokojem uczeń będzie oczekiwał na 
wyniki egzaminu dojrzałości i zgodnie z dalszymi plana-
mi i marzeniami wybierał kierunek studiów.
 Dla tych uczniów, którym nauka sprawia więcej trud-
ności, przygotowana jest ciekawa oferta w zasadniczych 
szkołach zawodowych. Tam młody człowiek może zdo-
być ciekawy zawód, a jeśli po latach zechce dalej się uczyć 
i podnosić swoje kwalifikacje, będzie mógł kontynuować 
edukację w szkołach dla dorosłych. Najbardziej popular-
ne kierunki w szkołach zawodowych to: kucharz małej 
gastronomii, cukiernik i stolarz. 
 Ale w każdym przypadku , przed podjęciem decyzji 
o wyborze szkoły,  niezwykle ważne jest rozeznanie po-
trzeb rynku pracy i wybór takiego kierunku, który daje 
większą szansę na zatrudnienie.

 - Za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny, czego 
życzyłaby pani świętokrzyskim uczniom?

 Małgorzata Muzoł: - Życzę by w roku szkolnym 
2011/2012 wszyscy dokonywali jedynie słusznych wybo-
rów, by efekty Waszej pracy dawały zadowolenie Wam, 
Waszym rodzicom i nauczycielom. Będzie to również zna-
komity prezent dla mnie i wszystkich wizytatorów kura-
torium oświaty.

Redakcja
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 Umowę na dofinansowanie projektu „MIBIOL” - mo-
dernizacja i doposażenie Laboratorium Biologii Środowi-
skowej i Mikroklimatu w Politechnice Świętokrzyskiej 
w Kielcach” podpisali z prof. dr. hab. inż. Stanisławem 
Adamczakiem, rektorem Politechniki Świętokrzyskiej, 
Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak, członkowie Za-
rządu Województwa.

 Projekt realizowany będzie w ramach działania 2.1. „Roz-
wój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej 
i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „bada-
nia i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. W ramach 
„MIBIOL” Politechnika Świętokrzyska zamierza wybudować 
budynek – komorę klimatyczną, wykonać remont oraz do-
posażyć w nowoczesną aparaturę badawczą laboratorium 
Biologii Środowiskowej i Miroklimatu. W konsekwencji 

Unijna inwestycja 
Politechniki Świętokrzyskiej

 Po ubiegłorocznej powodzi, kolejne odcinki wałów 
wiślanych są systematycznie obudowywane. 28 lipca na-
stąpił odbiór wyremontowanego 800-metrowego odcin-
ka wału w Łukomcu w gminie Koprzywnica. Inwestycja 
kosztowała ok. 7 mln zł, sfinansowana została przez Na-
rodowy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środo-
wiska oraz budżet państwa. W jej odbiorze uczestniczyli 
członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr 
Żołądek, starosta sandomierski Stanisław Masternak 
oraz przedstawiciele inwestora, czyli Świętokrzyskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

 W powiecie sandomierskim remonty wałów prowa-
dzone są jeszcze m.in. na terenie gm. Łoniów. Prace na 
odcinku Łążek-Otoka potrwają do końca listopada, zaś 
w Chodkowie mają zakończyć się w październiku. W su-

Kolejne odcinki 
wałów wiślanych odbudowane

mie kosztować będą ok. 10 mln zł. Są to kolejne odcinki 
wałów wzmacniane po ubiegłorocznej powodzi. W pierw-
szej kolejności zostały odbudowane przerwane przez ży-
wioł obwałowania w Koćmierzowie oraz w gm. Dwikozy, 
na Wiśle i Opatówce.

 Również w pozostałych powiatach regionu prowadzo-
ne są systematyczne prace remontowe na wałach wiśla-
nych. 5 sierpnia odebrana została inwestycja pn. „Roz-
budowa lewego wału rzeki Wisły Ostrów – Ciszyca gm. 
Tarłów”, polegająca na modernizacji odcinka wału o dł. 
3,525 km. Kosztowała 7,3 mln zł. W odbiorze inwestycji 
uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego Kazimierz Kotowski, przedstawiciele starostwa, 
gminy Tarłow oraz inwestora, czyli Świętokrzyskiego Za-
rządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

uczelnia wzbogaci się w nowoczesną infrastrukturę nauko-
wo – badawczą: zmodernizowane zostaną dwa laboratoria 
i zakupiona aparatura naukowo – badawcza.

Kazimierz Kotowski, Stanisław Adamczak i Jan Maćkowiak

W odbiorze inwestycji uczestniczyli członkowie Zarządu Piotr Żołądek i Kazimierz Kotowski
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 W Chęcinach przewodniczący Sejmiku Marek Gos, 
marszałek Adam Jarubas oraz członek Zarządu Woje-
wództwa Kazimierz Kotowski uczestniczyli w uroczy-
stości wmurowania aktu erekcyjnego pod „Budowę 
nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chę-
cinach”. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego. Jej całkowita wartość to prawie 18 mln 
zł, z czego 4,8 mln zł stanowi wsparcie unijne. 

 W ramach inwestycji, której zakończenie zaplanowano na 
kwiecień 2013 roku, powstanie hala sportowa wraz z zaple-
czem socjalno-administracyjnym oraz pomieszczenia tech-
niczne. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. 
 Dodatkowo przy hali sportowej powstaną dwa boiska 
zewnętrzne: do piłki ręcznej oraz tenisa.

Imponujący obiekt
powstanie w Chęcinach

 Marszałek Adam Jarubas był gościem uroczystego 
otwarcia nowo przebudowanego odcinka drogi woje-
wódzkiej nr 973 na terenie gminy Nowy Korczyn. Prace, 
których łączna wartość wyniosła blisko 11,3 mln zł prze-
prowadził Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
Pieniądze pochodziły w całości z budżetu województwa.

 Remont trasy przebiegał dwuetapowo. W pierwszej 
kolejności przebudowany został 3-kiometrowy odcinek 
Piasek Wielki – Strożyska. W ramach robót budowlanych 
wzmocniono istniejącą konstrukcję nawierzchni i ułożono 
pakiet warstw bitumicznych. Przebudowano zjazdy i za-
toki autobusowe oraz zamontowano nowe wiaty przy-
stankowe. Na długości całego odcinka odmulono istnie-
jące rowy i oczyszczono istniejące przepusty pod koroną 
drogi. Ten etap kosztował ponad 2,7 mln zł. W drugim eta-
pie podobnymi pracami objęto odcinki Dobrowoda – Pia-
sek Wielki o długości blisko 2,5 km oraz odcinek Strożyska 

Nowa droga 
w gminie Nowy Korczyn

– Nowy Korczyn o długości 3, 4 km. Ta część inwestycji 
kosztowała 6,2 mln zł. Wcześniej, w 2009 roku przy tej tra-
sie wybudowano po obu stronach drogi chodniki o szero-
kości 2 m i długości 780 m.

Marek Gos i Adam Jarubas podczas uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę hali

Władze Chęcin oraz goście uroczystości
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Mała Pętla Świętokrzyska
już dla kierowców
 Zakończyła się przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 756 na odcinku Nowa Słupia – Wólka Milanowska 
i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 na odcinku 
Huta Nowa – Wólka Milanowska. W odbiorze inwesty-
cji drogowej wzięli udział marszałek Adam Jarubas oraz 
członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski. 

 - Jest to jedna z największych inwestycji drogowych 
w regionie. Ułatwi dojazd do serca gór świętokrzyskich, 
czyli Sanktuarium na Świętym Krzyżu - mówił Adam Ja-
rubas, marszałek województwa.
 Mała Pętla Świętokrzyska etap 2 - to projekt realizowa-
ny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Łączna 
długość przebudowanych dróg to 9 km. Wartość zadania 
to prawie 33,7 mln zł, z czego aż 85% inwestycji, tj. 28,4 
mln zł to środki Unii Europejskiej.
 W ramach zadania wykonano przebudowę dróg Nr 753 
i Nr 753, wybudowano pas ruchu powolnego pomiędzy 
miejscowościami Huta Koszary i Bartoszowiny, powstała 
droga zbiorcza do pól. Wybudowano zatoki autobusowe 
wraz z wiatami przystankowymi, rozbudowano skrzy-
żowania z drogami powiatowymi i gminnymi. Są tu też 
nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowano mosty: 
w Hucie Nowej i miejscowości Huta Koszary. Jednocze-
śnie przy trasie powstała kanalizacja deszczowa, nowe 
oświetlenie, przebudowano sieć teletechniczną i elektro-

energetyczną oraz wykonano rowy odwadniające drogę.
 Trasa Małej Pętli biegnie przez Świętokrzyski Park Na-
rodowy, dlatego zgodnie z decyzją środowiskową należało 
wykonać tu przejścia dla zwierząt. 
 Przebudowa trasy jest kolejnym etapem modernizacji 
Pętli Świętokrzyskiej. Pierwszy etap obejmował przebu-
dowę Pętli między Górnem a Świętą Katarzyną oraz mię-
dzy Wolą Jachową a Hutą Nową.

 Pod patronatem marszałka Adama Jarubasa, odbyło 
się V Święto Sportu w Lechowie, połączone z IV Powia-
towym Turniejem Zręcznościowym dla Mieszkańców 
Powiatu Kieleckiego. W imprezie wzięli udział przewod-
niczący Sejmiku Marek Gos oraz członek Zarządu Woje-
wództwa Piotr Żołądek. 

Na sportowo w Lechowie
 V Święto Sportu w Lechowie rozpoczął turniej piłki 
nożnej. Można było także uczestniczyć w licznych kon-
kurencjach sportowych m.in. biegu przełajowym „Szla-
kami Lechowa”, turnieju siatkarskim, sprawnościowym 
dla najmłodszych, turnieju sołectw w przeciąganiu liny. 
Rozegrany został również towarzyski mecz w piłkę nożną 
Misjonarze Oblaci vs. Oldboje LZS Lechów „O Puchar Wi-
cewojewody Beaty Oczkowicz”.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele 
władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych

W święcie sportu w Lechowie aktywnie uczestniczyli wicewojewoda Beata Oczkowicz,
przewodniczący Sejmiku Marek Gos i czlonek Zarządu Województwa Piotr Żołądek
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Dni Województwa Świętokrzyskiego
 Występy artystyczne, pokazy iluzjonistów, konkur-
sy i atrakcje dla dzieci i całych rodzin oraz okraszony 
gwiazdami wielki koncert finałowy w Amfiteatrze Ka-
dzielnia w Kielcach. Tak świętować będziemy Dni Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. Już po raz trzeci Urząd Mar-
szałkowski organizuje cykl imprez plenerowych, które 
odbywać się będą we wszystkich powiatach regionu. Im-
prezy mają na celu nie tylko integrowanie mieszkańców 
„małych Ojczyzn” i wspólna zabawę ale także pokazanie 
lokalnych inicjatyw, dokonań inwestycyjnych gmin oraz 
przybliżenie pięknych tradycji i dorobku kulturalnego 
gmin i powiatów. W organizację przedsięwzięcia włączy-
li się również gospodarze świętokrzyskich samorządów. 
To dowód na to, że potrafimy się jednoczyć i wspólnie 
świętować pozytywne zmiany zachodzące na pięknej 
Ziemi Świętokrzyskiej. 

 W każdą niedzielę od 21 sierpnia do 25 września gościć 
będziemy w gminach wszystkich powiatów. W wielu miej-
scowościach, jak np. w Piotrkowicach w gminie Wodzi-
sław czy Sędowicach w gminie Michałów, Dni Wojewódz-
twa towarzyszyć będą uroczystościom dożynkowym. 
Po raz kolejny, także w tym roku (4 września) wspólnie 
z mieszkańcami Sielca Kolonii i powiatu kazimierskiego 
bawić będziemy się podczas Święta Marchewki. Okolice 
te słyną bowiem z uprawy tego warzywa. Uczestników 
Dni Województwa bawić będzie „Biesiada Polska”, w go-
rące latynoskie klimaty wprowadzi zespół „Latino Song”, 
rozbawi do łez Kabaret z Konopi oraz znani parodyści: Ja-
cek Pietrzak i Stan Tutaj, a do świata magii zaprosi czaro-
dziejski duet Mefisto. Imprezę uświetnią występy duetu 
Bingo i Joanny Berner z repertuarem światowych prze-
bojów. Promować będziemy także dokonania artystyczne 
lokalnych wykonawców, stąd też na scenie niejednokrot-
nie pojawią się zespoły ludowe będące wizytówkami na-
szych świętokrzyskich gmin i powiatów oraz uzdolniona 
młodzież. Nie zabraknie także konkursów z nagrodami. 
Uczestnicy zabawy dowiedzą się również czym zajmuje 
się Urząd Marszałkowski i podległe mu jednostki. Uczest-
nicy pikniku będą mogli zapoznać się z działalnością 
zarządu województwa, przekonać się, jakie fundusze 
europejskie zasilają budżety powiatów i gmin, na czym 
polega praca takich instytucji jak Świętokrzyski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa i Wojewódzki Urząd Pracy. Swoją ofertę zaprezen-
tują także wyższe uczelnie. 
 W ramach Dni Województwa, kilka miejscowości na-
szego regionu odwiedzi INNOBUS Biura Innowacji Urzę-
du Marszałkowskiego, który zachęca dzieci i młodzież do 
zainteresowania się naukami ścisłymi. Będą też spacerują-
ce roboty oraz atrakcje dla miłośników gier logicznych. 
 - Zapraszamy do wspólnej zabawy całe rodziny. Mamy 
niespodzianki dla najmłodszych, gry, zabawy i atrakcyjne 
konkursy. Dlatego warto wspólnie świętować Dni Woje-
wództwa Świętokrzyskiego – zaprasza marszałek Adam 
Jarubas. 
 Dni Województwa Świętokrzyskiego będą także okazją 
do promocji inwestycji finansowanych z funduszy euro-
pejskich. - Jako województwo nie mamy się czego wsty-
dzić. Przeciwnie, bardzo wiele rankingów zarówno mini-
sterialnych jak i tych tworzonych przez fachowe periodyki 
lokuje nasz region na bardzo wysokich pozycjach. Rozwi-
jamy się dynamicznie, Świętokrzyskie pięknieje, jest przy-
jazne zarówno dla mieszkańców jak i ludzi z zewnątrz. 
Dlatego warto być ze sobą i wspólnie cieszyć się z tego, co 
osiągamy – podkreśla Marek Gos, przewodniczący Sejmi-
ku Województwa Świętokrzyskiego. Zwieńczeniem Dni 
Województwa będzie koncert finałowy w Amfiteatrze Ka-
dzielnia w Kielcach podczas którego wystąpią m.in. Stan 
Tutaj i Oddział Zamknięty.
 Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęły „Echo 
Dnia”, TVP Kielce, Radio Planeta oraz Radio FRI.

M.N.

Ubiegłoroczna edycja imprezy przyciągała ogromne rzesze uczestników. 
Nie tylko najmłodsi wspaniale bawili się podczas czerodziejskich pokazów duetu Mefisto

Imprezy w ramach Dni Województwa są doskonałą 
okazją do rozmów z włodarzami regionu



23AKTUALNOŚCI

Nowocześnie i komfortowo 
w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii
 W Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawi-
cy został uroczyście otwarty po remoncie Oddział XIII 
Terapii Uzależnień od Alkoholu. Tym samym oficjalnie 
zakończyła się realizacja trwającego prawie 2 lata pro-
jektu, w ramach którego rozbudowano i zmodernizowa-
no część morawickiego szpitala. Koszt całego przedsię-
wzięcia, finansowanego z budżetu województwa i Unii 
Europejskiej wyniósł 10 milionów złotych. W uroczysto-
ści uczestniczyli Marek Gos, przewodniczący Sejmiku 
i Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

 Oddział przeszedł kompleksowy remont, został także 
kompleksowo wyposażony.
 - To jeden z najnowocześniejszych i największych tego 
typu oddziałów w Polsce. Liczy aż 107 łóżek – podkre-
śla Marek Gos, przewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego. – W komfortowych warunkach będą 
mogły się tam leczyć osoby uzależnione od alkoholu, nar-
kotyków, hazardu czy Internetu. To ważne, tym bardziej, 
że osób z różnymi zaburzeniami i uzależnieniami przyby-
wa – dodaje Marek Gos. 

 Modernizacja oddziału odwykowego była częścią za-
dania pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie szpi-
talnych oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii 
w Morawicy” w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Redakcja

Marek Gos i dyrektor lecznicy Jacek Musiał uroczyście 
otworzyli nowy oddział

- Pacjenci oddziału leczyć się będą w komfortowych warunkach - mówił Marek Gos,
przwodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Uroczystość w ŚCP zgromadziła liczne grono samorządowców




