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Victoria znaczy zwycięstwo!
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 Bogdan Białek, Miasto Kielce oraz Bank Spółdzielczy 
w Kielcach to laureaci czwartej edycji Nagrody Marszał-
ka „Świętokrzyska Victoria”. Uroczyste wręczenie na-
gród odbyło się 21 lutego 2012 r. w Międzynarodowym 
Centrum Kultur w Kielcach. Gospodarzami gali byli 
przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk i marsza-
łek Adam Jarubas. W uroczystości wzięli również udział 
wiceprzewodniczący Sejmiku: Marcin Ożóg i Włodzi-
mierz Stępień, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz 
członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: 
Piotr Żołądek i Jan Maćkowiak. 

	 Wcześniej	 jednak,	 uhonorowano	 osoby,	 przedsiębior-
stwa	 i	samorządy,	które	Kapituła	Konkursu	nominowała	
do	nagrody.
	 W	 kategorii	 „Przedsiębiorczość”:	 Bank Spółdziel-
czy w Kielcach,	DORBUD S.A.,	 Przedsiębiorstwo Ele-
mentów Budowlanych FABET S.A.,	 Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A.,	 WIR	 Szproch	
i	Pietrusiewicz	Zakłady	Mięsne	Spółka	Jawna.	W	katego-
rii	„Samorządność”	nominacje	otrzymały:	Gmina i Mia-
sto Chęciny,	Gmina Morawica,	Gmina Połaniec,	Gmina 
Strawczyn	 i	Miasto Kielce.	Natomiast	w	kategorii	„Oso-
bowość”	Kapituła	nominowała:	Bogdana Białka,		 redak-
tora	 naczelnego	 miesięcznika	 „Charaktery”,	 Ryszarda 
Grzyba, dewelopera,	 Adama Massalskiego,	 profesora		
Uniwersytetu	 Jana	 Kochanowskiego, ks. Jana Oleszko,	
rektora	 Klasztoru	 na	 kieleckiej	 Karczówce	 i	Mirosława 
Szczukiewicza,	prezesa	Przedsiębiorstwa	Robót	Inżynie-
ryjnych	FART	sp.	z	o.o.

Victoria znaczy zwycięstwo!

	 -	 Decyzja	 o	 wyborze	 nominowanych	 i	 zwycięzców	
była	niezwykle	trudna.	W	województwie	świętokrzyskim	
mamy	bowiem	wiele	 znakomitych	osobowości,	 świetnie	
działających	 samorządów	 i	 przedsiębiorstw,	 którzy	 są	
wspaniałymi	ambasadorami	naszego	regionu	–	mówił	Ta-
deusz Kowalczyk,	 przewodniczący	 Sejmiku	Wojewódz-
twa	Świętokrzyskiego,	zastępca	przewodniczącego	Kapi-
tuły	Nagrody.
	 Kulminacyjnym	momentem	gali	było	ogłoszenie	zwy-
cięzców	IV	edycji	konkursu.	
	 Laureatem	 nagrody	 w	 kategorii	 „Samorządność”	 zo-
stało	Miasto Kielce	za	kierowanie	pomocy	unijnej	do	in-
stytucji	wspierających	przedsiębiorczość	i	innowacyjność	
oraz	finansowanie	inwestycji	komunikacyjnych,	budowę	
sieci	 internetowej,	ale	 także	wspieranie	kultury	 i	 sportu.	

Uroczystość uświetnił występ Janusza Radka 
z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii 

Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali

Nominowani w kategorii Przedsiębiorczość
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Gala Świętokrzyskiej Victorii zgromadziła liczne grono samorządowców, przedsiębiorców i działaczy społecznych

Profesor	 Jerzy Regulski,	 doradca	 społeczny	 prezydenta	
RP	 do	 spraw	 samorządu	 wręczając	 prezydentowi	 Kielc	
Wojciechowi	 Lubawskiemu	 statuetkę	 „Świętokrzyskiej	
Victorii”	 podkreślił,	 że	 to	 właśnie	 dzięki	 naszym	 mia-
stom	 i	gminom	zmienia	 się	oblicze	Polski.	–	To	zaszczyt-
ne	wyróżnienie	 to	dowód	na	 to,	że	Kielce	się	zmieniają.	
W	naszym	mieście	wybudowano	lub	buduje	się	z	pomocą	
pieniędzy	unijnych	inwestycje	na	ponad	cztery	miliardy	
złotych.	Wszyscy	 razem	budujemy	 to	piękne	miasto,	ale	
jest	jeszcze	wiele	do	zrobienia.	Zrobię	wszystko,	by	nie	za-
wieść	mieszkańców	Kielc	-	powiedział	wzruszony	prezy-
dent	Wojciech Lubawski.

	 Nie	mniejsze	emocje	 towarzyszyły	Stanisławowi Ma-
tejkiewiczowi,	 prezesowi	Banku	 Spółdzielczego	w	Kiel-
cach.	 Kierowana	 przez	 niego	 instytucja	 została	 bowiem	
uhonorowana	 nagrodą	 w	 kategorii	 „Przedsiębiorczość”.	
Kapituła	 Nagrody	 doceniła	 m.in.	 sukcesywne	 dostoso-
wywanie	oferty	produktów	 i	usług	finansowych	bezpo-
średnio	 do	 potrzeb	 klientów	 indywidualnych,	 małych	
i	średnich	przedsiębiorstw	oraz	 jednostek	samorządu	te-
rytorialnego.	-	Bardzo	dziękuję	Kapitule	za	tak	zaszczytne	
wyróżnienie.	To	zasługa	pracowników	banku,	kierownic-
twa	oraz	50	tysięcy	klientów.	Cieszy	nas	ten	fakt,	tym	bar-
dziej,	że	w	tym	roku	świętujemy	110-lecie	naszej	działal-
ności.	 Jesteśmy	 rodzimą	 instytucją	finansową,	hołdująca	
najwyższym	wartościom	 spółdzielczości	 –	mówił	 prezes	
Matejkiewicz.
	 Laureata	 nagrody	 w	 kategorii	 „Osobowość”	 przed-
stawił	 Jasiek Mela,	 prezes	 Fundacji	 „Poza	 Horyzonty”,	
najmłodszy	w	historii	zdobywca	obu	biegunów	w	ciągu	
jednego	roku:	-	To	humanista,	społecznik,	pomysłodawca	
i	jednocześnie	realizator	wielu	inicjatyw,	które	-	nie	zacie-
rając	tragicznej	historii	-	pozwalają	budować	nowe,	oparte	
na	wzajemnym	szacunku	relacje	między	narodami	i	zmie-
niać	opinie	o	mieście,	w	którym	żyjemy.	„Świętokrzyską	
Victorię”	w	kategorii	„Osobowość”	otrzymuje	prezes	Sto-
warzyszenia	im.	Jana	Karskiego	w	Kielcach,	redaktor	na-
czelny	miesięcznika	„Charaktery”	pan	Bogdan	Białek.
	 –	To,	 że	 chcieli	państwo	zwrócić	uwagę	na	 taką	dzia-
łalność,	którą	prowadzę	jest	znakiem,	jaką	drogę	przeszły	
Kielce	przez	ostatnie	dwadzieścia	lat	–	podkreślał	Bogdan 
Białek.
	 Uhonorowano	 także	 pamięć	 zmarłego	 przed	 kilkoma	
tygodniami	Jerzego Dziopy,	który	był	 jednym	z	27	kan-
dydatów	 zgłoszonych	 do	 nagrody	 w	 kategorii	 „Osobo-
wość”.	Był	osobą	niezwykłą	–	wieloletnim	nauczycielem,	

społecznikiem,	organizatorem	kolonii	dla	dzieci	z	ubogich	
rodzin,	kawalerem	Orderu	Uśmiechu.	Kapituła	Nagrody,	
biorąc	pod	uwagę	jego	działalność	społeczną	oraz	wielkie	
zaangażowanie	w	prace	na	rzecz	dzieci	przez	całe	swoje	
życie,	 postanowiła	 uhonorować	 pamięć	 Jerzego	 Dziopy	
wręczając	pamiątkowy	grawerton	bratu	zmarłego,	 Janu-
szowi	Dziopie.	
	 Uroczystą	galę	uświetniły	występy	pochodzących	z	re-
gionu	świętokrzyskiego	śpiewaków	operowych	Magdale-
ny	 Idzik	 i	 Jakub	Oczkowskiego	oraz	pianistki	Agnieszki	
Kozło.	Gwiazdą	wieczoru	był	Janusz	Radek,	któremu	to-
warzyszyła	 Orkiestra	 Symfoniczna	 Filharmonii	 Święto-
krzyskiej	pod	batutą	Jacka	Rogali.

Małgorzata Niewczas-Sochacka

Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa 
wraz z piękną małżonką

Na te trzy statuetki czekało tego wieczoru 
bardzo wiele osób
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 Dla kogoś kto informacje o tych leżących pomiędzy 
Wisłą, a kompleksem Lasów Golejowskich ziemiach 
czerpałby wyłącznie z roczników statystycznych, przy-
jazd do gminy Połaniec byłby na pewno niemałym szo-
kiem. Ot, około 12 tysięcy mieszkańców, 75 kilometrów 
kwadratowych powierzchni, ot - jak śpiewali starsi pa-
nowie dwaj - „taka gmina, taka gmina”. Wystarczy jed-
nak tę gminę odwiedzić, by przekonać się, że ogrom 
przeprowadzanych tu inwestycji służących poprawie 
jakości życia obywateli oraz dynamiczny rozwój gmin-
nej infrastruktury nastawiony na podniesienie nie tylko 
komfortu pracy i wypoczynku, ale przede wszystkim 
bezpieczeństwa mieszkańców – zadziwi nawet miesz-
czucha z kilkudziesięciotysięcznej aglomeracji. I to wy-
jątkowo wymagającego mieszczucha... Inwestycja za in-
westycją - tak można określić dzisiejszy obraz Połańca. 

Dobra passa trwa
	 Skoro	już	wspomnieliśmy	o	statystykach,	warto	zwrócić	
uwagę	na	liczby	–	one	w	przypadku	gminy	Połaniec	mó-
wią	naprawdę	dużo.	Na	same	inwestycje	przeprowadzo-
ne	w	tej	gminie	w	ostatnich	czterech	latach	lokalne	wła-
dze	przeznaczyły	 aż	 111	730	 301	 złotych,	 z	 czego	 54	455	
296	złotych	stanowiły	środki	pozyskane	z	zewnątrz.	Jeśli	
dodamy	do	tej	kwoty	23	186	504	złotych	(środki	pozyska-
ne	-	7	447	858	złotych)	spożytkowane	w	tym	samym	czasie	
na	różnego	rodzaju	remonty	i	modernizacje,		uświadomi-
my	sobie	rozmach	i	determinację	włodarzy	Połańca.	-	Za-
dań	inwestycyjnych	i	celów	do	realizacji	jest	wiele	i	z	roku	
na	 rok	 przybywa;	 swoim	 zasięgiem	 obejmują	 ochronę	
środowiska,	 komunikację,	 oświatę	 i	wychowanie,	 kultu-
rę	i	sport,	modernizację	budynków,	na	poprawie	bezpie-
czeństwa	kończąc.	Oczywiście	nas	to	nie	przeraża,	prze-
ciwnie	-	niezwykle	raduje!	Ta	dobra	passa	pod	względem	
liczby	i	zakresu	realizowanych	w	naszej	gminie	inwestycji	
to	także	efekt	sięgania	przez	nas	w	ostatnich	kilku	latach	
„garściami”	po	zewnętrzne	środki	z	wszelkich	możliwych	
źródeł	 krajowych	 i	 unijnych	 -	 mówi	 Jacek Tarnowski,	
burmistrz	Miasta	i	Gminy	Połaniec.	
	 Gdyby	ktoś	chciał	opisać	choćby	tylko	kluczowe	inwe-
stycje	realizowane	na	tym	terenie,	musiałby	przygotować	
osobną,	opasłą	monografię.	Jednak	poprawa	jakości	gmin-
nych	dróg	 i	ulic	 to	na	pewno	 jeden	z	 założonych	przez	

Inwestycja za inwestycją!

burmistrza	 podstawowych	 kierunków	 działania.	 Wska-
zują	na	to	niedawne	dokonania.	W	przeglądzie	 licznych	
inwestycji	drogowych	zrealizowanych	w	gminie	Połaniec	
znajdują	się	m.in.:	budowa	drogi	gminnej	Połaniec	–	Kra-
śnik	 -	Zdzieci	Stare	oraz	drogi	Kraśnik	–	Roszki,	 remont	
ul.	Mieleckiej	w	Połańcu	wraz	z	drogą	w	Winnicy	do	rze-
ki	 Wisła	 z	 wykonaniem	 chodników,	 przebudowa	 drogi	
gminnej	w	miejscowości	Brzozowa,	budowa	ul.	Partyzan-
tów	wraz	z	przedłużeniem	i	łącznikiem	od	ul.	Mieleckiej	
do	 ul.	 B.	Chłopskich	w	Połańcu,	 odbudowa	dróg	 gmin-
nych	w	Winnicy	oraz	drogi	Ruszcza	-	Rybitwy	zniszczo-
nych	w	wyniku	powodzi,	jak	również	remont	dróg	gmin-
nych	na	terenie	miasta	oraz	całej	gminy	-	w	Winnicy,	przy	
Kanale	Strumień	w	Ruszczy,	w	Luszycy,	Maśniku,	Tursku	
Małym	Kolonia	wraz	z	parkingami,	budowa	drogi	gmin-
nej	 –	 łącznik	ul.	 Sportowej	do	ul.	Reymonta	w	Połańcu,	
budowa	ciągu	pieszo	-	jezdnego	od	ul.	G.	Zajączka	do	ul.	
G.	Madalińskiego	w	Połańcu.
	 	Niezwykle	ważną	inwestycją	dla	poprawy	bezpieczeń-
stwa	mieszkańców	była	 budowa	gminnych	 ciągów	dro-
gowych	oraz	skrzyżowania	o	ruchu	okrężnym	przy	Szko-
le	Podstawowej	w	Połańcu	(wartość	zadania	to	6	070	050	
złotych,	 zaś	 dofinansowanie	 z	 Regionalnego	 Programu	
Operacyjnego	Województwa	Świętokrzyskiego	wyniosło	
2	849	648	złotych).	 	Ponadto	zakończono	budowę	oświe-
tlenia	ulicznego	na	Osiedlu	Południe.	
	 Jednym	 z	 większych	 wyzwań	 ostatnich	 lat	 była	 mo-
dernizacja	sieci	wodociągowo	–	kanalizacyjnej	 i	budowa	
oczyszczalni	 ścieków.	 Inwestycja	 objęła	 wszystkie	 miej-
scowości	na	terenie	gminy,	w	których	wykonano	kanali-
zację	sanitarną	metodą	ciśnieniową,	a	w	samym	Połańcu	
zmodernizowano	urządzenia	oczyszczalni	ścieków.	War-
tość	tych	inwestycji	opiewała	na	–	bagatela	–	grubo	ponad	
28	milionów	złotych!

By było ładnie i funkcjonalnie
	 Jak	 przyznaje	 burmistrz	 Jacek	 Tarnowski,	 z	 punktu	
widzenia	 rozwoju	 i	 bieżącego	 funkcjonowania	 Połań-
ca,	ważne	były	zadania	 związane	 	 z	 termomodernizacją	
budynków	 użyteczności	 publicznej	 -	 ogromny	 projekt,	
który	objął	11	budynków	na	terenie	miasta,	w	tym	budy-
nek	Centrum	Kultury	 i	 Sztuki,	 Publicznego	Przedszkola	
przy	ul.	Madalińskiego,	przy	ul.	Żapniowskiej,	budynek	

Jacek Tarnowski, burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

Plac zabaw przy ul. Madalińskiego
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Publicznej	Szkoły	Podstawowej,	Publicznego	Gimnazjum	
oraz	 budynek	 Przychodni	 Zdrowia	 przy	 ul.	 Ruszczań-
skiej.	Koszt	tego	zadania	wyniósł	8	145	028	złotych,	z	czego		
3	283	781	 złotych	 stanowiło	dofinansowanie	 z	Programu	
Operacyjnego	 Infrastruktura	 i	 Środowisko.	 Komplekso-
we	prace	opierały	się	na	ocieplaniu	budynków,	wymianie	
okien,	 modernizacji	 systemu	 grzewczego	 i	 wentylacyj-
nego	oraz	zastosowaniu	klimatyzacji	w	pomieszczeniach	
tego	wymagających.	Generalnego	remontu	doczekały	się	
placówki	oświatowe,	jak	również	budynki	remiz	OSP	na	
terenie	gminy,	które	sukcesywnie	wyposażane	są	w	spe-
cjalistyczny	sprzęt.	

	 Na	pewno	wielkim	powodem	do	satysfakcji	mieszkań-
ców	 była	 gruntowna	 przebudowa	 kina	 „Pegaz”	 i	 zakup	
niezbędnego	wyposażenia	(wartość	zadania	opiewała	na	
6	608	330	złotych,	zaś	dofinansowanie	z	RPO	WŚ	wynio-
sło	1	995	612	złotych).	Dzięki	realizacji	inwestycji	zmianie	
uległa	 scena,	 widownia	 oraz	 pomieszczenia	 techniczne	
niezbędne	do	obsługi.	Do	tego	nowe	wykończenie	ścian	
i	podłogi,	dobre	nagłośnienie	i	remont	każdego	pomiesz-
czenia.	Nowy	wizerunek	nadany	został	również	Bibliote-
ce	w	Połańcu,	która	na	dzień	dzisiejszy	ma	miłą	dla	oka,	
świetnie	wyposażoną	siedzibę.	

	 Połaniec	zgodnie	z	wcześniejszymi	założeniami	 inwe-
stuje	aktywnie	w	przestrzeń	publiczną,	a	jednym	z	ostat-
nich	zadań	jakie	udało	się	zrealizować	w	ramach	rewitali-
zacji	miasta	była	przebudowa	płyty	wraz	z	infrastrukturą	
podziemną	 Placu	 Uniwersału	 Połanieckiego	 (nowe	 na-
wierzchnie,	 remont	 sieci	wodociągowej	 i	 kanalizacyjnej,	
stylowe	i	energooszczędne	oświetlenie	uliczne,	aranżacja	
zieleni,	sucha	studnia	i	fontanna,	ławki	i	kosze	kosztowały	

6	501	 299	 złotych,	 ale	dofinansowanie	 z	RPO	WŚ	wspo-
mogło	tę	inwestycję	kwotą	2	849	648	złotych)		wraz	z	roz-
budową	byłej	remizy	OSP	ze	zmianą	jej	użytkowania	na	
obiekt	pod	nazwą	“Centrum	Informacji	Turystycznej	wraz	
z	funkcją	usługowo	–	handlową”.	I	zgodnie	z	zakładany-
mi	celami	inwestycja	ta	przyczyniła	się	do	przywrócenia	
funkcji	rynku	jako	placu	centralnego,	odtworzenia	histo-
rii	miasta,	poszerzenia	oferty	edukacyjnej,	jak	również	do	
poprawienia	 bezpieczeństwa	 uczestników	 ruchu	 drogo-
wego.

	 Nigdy	w	historii	Połańca	tak	wiele	nie	zainwestowano	
w	rozbudowę	bazy	rekreacyjno	–	sportowej	jak	właśnie	w	
ostatnich	latach.	Wszechstronny	rozwój	sprawności	dzieci	
i	młodzieży	 jest	 tu,	 jak	się	zdaje,	 jednym	z	najwyższych	
priorytetów.	Świadczą	o	tym	inwestycje,	które	objęły	bu-
dowę	infrastruktury	służącej	rozwojowi	aktywnych	form	
wypoczynku,	 w	 tym	 parków	 rekreacyjnych	 na	 terenie	
miasta,	obiektów	małej	architektury	w	miejscach	publicz-
nych	-	place	zabaw	(z	atrakcjami	–	prehistoryczne	gady)	
przy	 ulicach:	 Kościuszki,	 Madalińskiego,	 Kościelnej,	 na	
Osiedlu	 Północ,	 plac	 zabaw	 wraz	 z	 oświetleniem	 obok	
muszli	 koncertowej	 oraz	 budowa	 skate	 parku,	 a	 także	
remont	 kortów	 tenisowych	 przy	 ul.	 K.	 Jadwigi,	 remont	
stadionu	MKS	„Czarni”	Połaniec.	Nie	zapomina	się	 tutaj	
również	o	poprawie	jakości	życia	na	obszarach	wiejskich	
-		każda	miejscowość,	nawet	ta	najmniejsza,	jak	zapewnia-
ją	włodarze,	doczeka	się	placu	zabaw,	boiska	sportowego	
oraz	świetlicy	wiejskiej	z	wyposażeniem.	Głównym	zało-
żeniem	 jest	 uatrakcyjnienie	 i	 rozwój	 życia	 kulturalnego	
i	 społecznego,	 polepszenie	wizerunku	miejscowości,	 ale	
przede	wszystkim	ułatwienie	dostępu	do	obiektów	rekre-
acyjno	–	sportowych.

Kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 1 w Połańcu
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Pomóc inwestorom więc... mieszkańcom
	 Kiedy	zapytać	burmistrza	Tarnowskiego	o	najważniej-
szy	cel,	którą	chciałby	w	swojej	gminie	zrealizować	w	naj-
bliższej	przyszłości,	bez	wahania	odpowiada:	-	Stworzyć	
na	 tyle	 atrakcyjne	 warunki	 dla	 inwestorów	 i	 przedsię-
biorców,	aby	ci	z	kolei	tworzyli	dla	naszych	mieszkańców	
miejsca	pracy.	Temu	służy	jedna	z	naszych	największych	
inwestycji,	 czyli	 tworzenie	 kompleksowych	 terenów	 in-
westycyjnych	na	terenie	gminy	–	dodaje	włodarz	Miasta	
i	Gminy	Połaniec.	Już	przygotowano	trzy	strefy	inwesty-
cyjne:	obszar	„A”	o	pow.	ok.	2,2	ha	przy	ul.	Krakowskiej	
w	Połańcu	uzbrojony	w	wodociąg,	kanalizację	deszczową	
i	 sanitarną,	 sieć	 energetyczną	 i	 oświetlenie,	 to	 teren	 na	
którym	 funkcjonuje	 obecnie	 nowoczesny	 plac	 targowy	
oraz	obszary	„B”	i	„C”.	Obszar	„B”	o	pow.	ok.	6	ha	znaj-
duje	się	przy	ul.	Wyzwolenia	oraz	drodze	wojewódzkiej	
nr	764	Kielce	–	Połaniec,	uzbrojony	w	pełni	w	wodociąg,	
kanalizacje	 deszczową	 i	 sanitarną,	 ciepłociąg,	 gazociąg,	
kanalizację	 teletechniczną,	 pompownię	 ścieków	 sanitar-
nych	oraz	oczyszczalnie	przeznaczony	jest	pod	wytwór-
czość,	 usługi	 uciążliwe,	 nieuciążliwe,	 obiekty	 handlowe	
o	pow.	 sprzedaży	do	 2000m²,	 składy,	magazyny,	działal-
ność	 hurtową,	 warsztatową	 oraz	 dystrybucję	 towarów.	
Obszar	czeka	na	inwestora.	W	swojej	ofercie	Połaniec	ma	
również	obszar	inwestycyjny	o	pow.	47,46	ha,	tzw.	obszar	
„C”,	obejmujący	tereny	położone	w	północno	–	wschod-
niej	części	gminy	Połaniec,	na	terenie	sołectwa	Brzozowa	
przy	drodze	krajowej	nr	 79	Sandomierz	 -	Kraków.	Tere-
ny	te	mają	podobne	przeznaczenie	jak	strefa	„B”	i	są	już	
otwarte	dla	inwestorów.	A	kolejne	już	są	planowane…
	 Oczywiście	nie	udałoby	się	tych	terenów	przygotować,	
gdyby	nie	skuteczne	sięgnięcie	przez	gminę	po	środki	ze-
wnętrzne.	 Gospodarzom	 Połańca	 udało	 się	 „zaczerpnąć	
z	kiesy”	zarówno	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	
Województwa	 Świętokrzyskiego	 na	 lata	 2007	 -2013,	 jak	
i	powiatowego	FOŚiGW.

„Plany są po to, by je realizować”
	 Zamierzenia	gospodarzy	Połańca	 są	niezwykle	ambit-
ne,	ale,	biorąc	pod	uwagę	ich	determinację	i	zapał,	możli-
we	do	realizacji.	–	Plany	i	marzenia	są	nie	po	to,	by	tylko	
były,	ale	po	to,	by	zostały	zrealizowane	–	uśmiecha	się	Ja-
cek	Tarnowski	 -	W	kolejnych	 latach	zakładamy	budowę	
obwodnic,	 w	 tym	 obwodnicę	 Rudnik	 oraz	 zachodnią,	
północną	 i	 północno	 -	 wschodnią	 obwodnicę	 Połańca.	

Renowacji	poddany	zostanie	zaniedbany	dworek	w	miej-
scowości	Ruszcza	-	będzie	to	odbudowa	części	parkowej	
z	przeznaczeniem	 na	 wypoczynek	 i	 cele	 turystyczne,	
bądź	z	przeznaczeniem	na	obiekt	opiekuńczo	-	zdrowot-
ny.	Planujemy	stworzenie	tutaj	również	małego	targowi-
ska.	 Remont,	 odbudowa	 lub	 przebudowa	 czeka	 obiekty	
wpisane	do	rejestru	zabytków	lub	objętych	wojewódzką	
ewidencją	zabytków	–	wymienia	burmistrz.	

	 Jak	 podkreśla	 Jacek	 Tarnowski,	 ważne	 by	 iść	 z	 du-
chem	czasu	i	nie	bać	się	nowatorskich	rozwiązań.	Dlatego	
w	planach	jest	wprowadzenie	innowacyjnego	systemu	in-
formacji	historycznej	oraz	 turystycznej,	polegającego	na	
usytuowaniu	w	głównych,	historycznych	punktach	mia-
sta	podświetlanych	tablic	ułatwiających	zwiedzanie	mia-
sta,	co	sprzyjać	będzie	zwiększeniu	ruchu	turystycznego	
oraz	 usprawnieniu	 informacji	 turystycznej.	 Planowany	
jest	zakup	zestawu	kina	cyfrowego	z	możliwością	projek-
cji	 filmów	w	wersji	 3D	 z	 zastosowaniem	nowoczesnych	
technologii.	 Kolejne	 zadanie	 to budowa	 nowoczesnego	
muzeum	poświęconego	Insurekcji	Kościuszkowskiej	oraz	
okresowi	 rozbiorów	 Polski	 jako	 nowoczesnego	 obiektu,	
w	 którym	 podstawowym	 elementem	 ekspozycji	 byłyby	
zaawansowane	 prezentacje	 multimedialne,	 pozwalające	
zwiedzającym	na	jak	najlepsze	poznanie	wydarzeń	tam-
tego	okresu,	między	innymi	poprzez	uczestnictwo	w	wir-
tualnych	 grach,	 oglądanie	 filmów	 z	 wykorzystaniem	
technologii	 3D.	Muzeum	w	 swojej	 ofercie	 będzie	miało	
możliwość	uczestnictwa	przez	zwiedzających	w	warszta-
tach	historycznych,	lekcjach	pokazowych	i	wykładach.	
	 -	W	kolejnych	latach	w	Połańcu	musi	powstać	ośrodek	
świadczący całodobową opiekę dla osób starszych, nadal będą 
podejmowane także działania w kierunku zabezpieczeń przeciw-
powodziowych – mówi Jacek Tarnowski. - Jednym  z kluczowych 
zadań w systemie ochrony przed powodzią będzie podniesienie 
obwałowań rzeki Czarnej, Wisły i Wschodniej. Przewidujemy	
także	 budowę	 zbiornika	 retencyjnego	 w	 miejscowości	
Rybitwy	 na	 potrzeby	 rekreacji.	 Nadrzędnym	 celem	 jaki	
sobie	 stawiamy	 jest	 zapewnienie	 bezpiecznej	 dostawy	
wody	pitnej	przez	nabycie	ujęcia	na	rzecz	gminy,	a	także	
poszukiwanie	 i	 eksploatacja	 źródeł	 geotermalnych	wraz	
z	budową	infrastruktury	technicznej	oraz	budowy	infra-
struktury	 służącej	 korzystaniu	 z	 odnawialnych	 źródeł	
energii	–	dodaje	burmistrz	Połańca.	

	 Jak	to	możliwe,	że	w	Połańcu	udaje	się	tak	wiele	realizo-
wać	w	tak	krótkim	czasie?	Na	pewno	Gmina	Połaniec	wy-
pracowała	świetną	współpracę	w	relacjach	na	zewnątrz,	
jest	otwarta	 i	dobrze	postrzegana	nie	 tylko	przez	miesz-
kańców,	ale	również	w	powiecie	i	województwie.	Ważna	
jest	też	konsekwencja	w	działaniu	i	determinacja.	
	 Włodarze	zapewniają,	 że	w	dalszym	ciągu	będą	aspi-
rować	 o	 środki	 unijne	 na	 realizację	 następnych	 inwe-
stycji	 -	 pozwoli	 to	 utrzymać	 rozwój	miasta	 na	wysokim	
poziomie.	Miasta	z	doskonale	przygotowanymi	terenami	
inwestycyjnymi	i	otoczeniem	biznesu,	ale	również	miasta,	
w	którym	można	wypoczywać,	korzystając	z	bogatej	bazy	
sportowo-rekreacyjnej,	 walorów	 przyrodniczych	 oraz	
kulturalnych	regionu.	

	 Miasta,	które	zachwyciło	nie	tylko	Tadeusza	Kościuszko…

Robert Siwiec 
Przebudowane Kino PEGAZ
w Centrum Kultury i Sztuki
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Konkurs
 Dziękujemy Państwu za udział w naszym konkursie 
ogłoszonym w numerze 1 (60) / 2012 „Naszego Regionu”. 
Wśród autorów poprawnych odpowiedzi wylosowali-
śmy zwyciężczynię, którą jest pani Magdalena Walasek 
ze Staszowa. Serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt 
z redakcją w celu odebrania nagrody. A oto poprawne 
odpowiedzi na pytania konkursowe: 

1.	Budowa	Międzynarodowego	Centrum	Kultur	w	Kiel-
cach	rozpoczęła	się	3	listopada	2009	roku.

2.	Ochotniczą	Straż	Pożarną	w	Sieńsku	założono	w	1927	
roku.

3.	 W	 Sejmiku	 Województwa	 Świętokrzyskiego	 funk-
cjonuje	 7	 komisji	 problemowych	 tj.	 Komisja	 Stra-
tegii	 Rozwoju,	 Promocji	 i	 Współpracy	 z	 Zagranicą,	
Komisja	Budżetu	 i	Finansów,	Komisja	Edukacji,	Kul-
tury	 i	Sportu,	 Komisja	 Zdrowia,	 Polityki	 Społecznej	
i	Spraw	 Rodziny,	 Komisja	 Rolnictwa,	 Gospodarki	
Wodnej	 i	Ochrony	 Środowiska,	 Komisja	 Samorządu	
Terytorialnego	oraz	Komisja	Rewizyjna.

	 Kontynuujemy	 naszą	 zabawę!	 Podobnie	 jak	 w	 po-
przedniej	 edycji	 konkursu	 należy	 odpowiedzieć	 na	 trzy	
pytania:

 Jaką kwotą z Regionalnego Programu Operacyjnego, 
działania 5.2. „Podniesienie jakości usług publicznych 
poprzez wspieranie placówek edukacyjnych, i kultural-
nych” dofinansowany został remont Centrum Edukacyj-
nego w Wólce Milanowskiej?

 Ile osób zasiada w Kapitule nagrody „Świętokrzyska 
Victoria”?

 Kto kieruje Klubem 4H w Ożarowie?

	 Odpowiedzi	należy	nadsyłać	do	20	marca	br.	na	adres	
poczty	 elektronicznej:	nasz.region@sejmik.kielce.pl	 lub	
listownie:	Biuro	Komunikacji	Społecznej,	Urząd	Marszał-
kowski	Województwa	 Świętokrzyskiego,	 Al.	 IX	Wieków	
Kielc	3,	25-516	Kielce.
	 Spośród	 poprawnych	 odpowiedzi	 rozlosujemy	 atrak-
cyjne	nagrody!	

R.S.

	 Profesor Krzysztof Rybiński, rektor Uczelni Vistula, 
jeden z najczęściej cytowanych przez media polskich 
ekonomistów będzie gościem specjalnym I Forum Biznes 
Edukacja Rozwój podczas VI Ogólnopolskich Targów 
Pracy dla Studentów i Absolwentów Szkół Wyższych. 
Wydarzenie odbędzie się 5 marca na Targach Kielce.

	 Targi	Praca	Kariera	Rozwój	to	największe	przedsięwzię-
cie	na	rynku	pracy	i	wśród	społeczności	studenckiej	w	Pol-
sce.	To	jedna	z	nielicznych	imprez,	która	daje	realną	szan-
sę	zdobycia	satysfakcjonującej	pracy	młodym	i	ambitnym	
ludziom.	Po	raz	szósty	wydarzenie	to	zorganizują	wspól-
nie	Komitet	Lokalny	AIESEC,	Targi	Kielce,	Biuro	Innowa-
cji	Urzędu	Marszałkowskiego,	Akademickie	Biuro	Karier	
Uniwersytetu	Jana	Kochanowskiego	oraz	stowarzyszenie	
PROREW.

	 Wśród	 firm	 i	 instytucji,	 które	 na	 targach	 przedstawią	
swoją	ofertę	dla	studentów	i	absolwentów	są	m.in.	MAN,	
Rovese	S.A.,	Wodociągi	Kieleckie,	Shenker,	KH	Kiper,	Sta-
te	 Street	 Service,	 Altkom,	 Akademicki	 Inkubator	 Przed-
siębiorczości	czy	Powiatowy	Urząd	Pracy	w	Kielcach.	No-
wością	 na	 targach	 będzie	 specjalna	Aleja Umiejętności,	
w	której	zaprezentują	się	najprężniej	działające	w	naszym	
regionie	Studenckie	Koła	Naukowe.

	 Niezwykle	 ciekawym	 wydarzeniem	 towarzyszącym	
targom	będzie	 I Forum Biznes Edukacja Rozwój,	w	 ra-
mach	 którego	 odbędzie	 się	 publiczna	 debata	 pod	 ha-
słem	 „Jak	 skutecznie	 studiować,	 by	 znaleźć	 dobrą	 pra-
cę”	 z	udziałem	 przedstawicieli	 biznesu,	 świętokrzyskich	

Po karierę do Targów Kielce
uczelni	 wyższych	 oraz	 studentów.	 Celem	 debaty	 jest	
zwrócenie	uwagi	na	możliwe	formy	i	obszary	współpra-
cy	środowiska	akademickiego	i	biznesu,	która	zaowocuje	
lepszym	przygotowaniem	 absolwentów	 szkół	wyższych	
do	wejścia	na	rynek	pracy.	Wykład	wprowadzający	do	de-
baty	przedstawi	prof.	Krzysztof	Rybiński.

 Rejestracja uczestników na Forum odbywa się za 
pośrednictwem Świętokrzyskiego	 Portalu	 Innowacji	
www.spinno.pl

PROGRAM TARGÓW PRACA KARIERA ROZWÓJ

Miejsce:	Targi	Kielce,	ul.	Zakładowa	1,	Pawilon	A
09:00	–	09:30	 Oficjalne	otwarcie	Targów
09:30	–	13:00	 Ekspozycja	 wystawców	 i	 Studenckich	 Kół	

Naukowych

Wydarzenie towarzyszące: I Forum BIZNES EDUKACJA 
ROZWÓJ

Miejsce:	Centrum	konferencyjne,	sala	CK	2
10:00	–	10:15		 Otwarcie	Forum
10:15	–	11:15		 Wprowadzenie:	 gość	 specjalny	 -	 prof.	

Krzysztof	 Rybiński,	 znany	 ekonomista,	
Rektor	Uczelni	Vistula

11:15	–	13:00		 Debata	pod	hasłem	„Jak	skutecznie	studiować,	
by	znaleźć	dobrą	pracę”	z	udziałem	przedsta-
wicieli	biznesu,	uczelni	wyższych,	studentów

13:00	–	13:30		 Wręczenie	nagrody	dla	najlepszego	Praco-
dawcy	Targów	Praca	Kariera	Rozwój
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 „Uczyć się działając” to hasło od ponad stu lat przy-
świeca działalności Klubów 4H. Zrodzony w Stanach 
Zjednoczonych na początku naszego stulecia ruch nic 
nie stracił na swej aktualności. Nadal przyświeca mu ten 
sam cel - umożliwić młodzieży w jak największym stop-
niu rozwój drzemiącego w nich potencjału. Od 1995 roku 
Kluby 4H działają w województwie świętokrzyskim. Dziś 
zrzeszają ponad 3 tysiące młodych ludzi działających w 70 
klubach w 11 powiatach. – Świętokrzyskie jest regionem, 
który może pochwalić się wieloma prężnie działającymi 
klubami. Okazały się one fantastyczną alternatywą za-
jęć pozalekcyjnych i dobrą formą edukacyjną dla dzieci 
i młodzieży wiejskiej. To także prawdziwa kuźnia przy-
szłych liderów społeczności lokalnych – podkreśla Renata 
Gos, Koordynator Wojewódzki Klubów 4H.

	 Historia	ruchu	Klubów	4H	zaczęła	się	w	Stanach	Zjed-
noczonych.	W	1900	r.	ziarno	nowej	odmiany	kukurydzy	
nasiennej	zostało	rozdane	500	chłopcom	z	hrabstwa	Ma-
coupin	 w	 stanie	 Illinois.	 Zasiali	 oni	 kukurydzę	 i	 zapre-
zentowali	wyhodowane	przez	siebie	okazy	na	Wystawie	
Rolniczej.	W	1902	 r.	A.	B.	Graham,	dyrektor	Kuratorium	
w	hrabstwie	Clark	w	stanie	Ohio,	zorganizował	klub	dla	
chłopców	 i	 dziewcząt.	 Po	 uchwaleniu	 w	 1914	 r.	 przez	
Kongres	 Stanów	Zjednoczonych	 ustawy	 Smitha-Levera,	
która	 ustanawiała	 program	 dla	 służby	 doradztwa	 rolni-
czego	i	zapewniała	dla	niej	fundusze,	tworzenie	i	rozwój	
klubów	dla	chłopców	i	dziewcząt,	który	otrzymał	później	
nazwę	4H,	stał	się	jednym	z	zadań	doradztwa.		Obecnie	
4H	jest	jedną	z	największych	organizacji	młodzieżowych	
w	 Stanach	Zjednoczonych.	Należy	 do	 niej	 ponad	 5	mi-
lionów	chłopców	i	dziewcząt	prowadzonych	przez	setki	
tysięcy	liderów.		Obecnie	programy	propagujące	idee	4H	
prowadzone	są	w	ponad	80	krajach	świata,	choć	niekiedy	
przyjmują	inne	nazwy,	jak	np.	4-K	w	Turcji	czy	Klub	Mło-
dych	Farmerów	w	Anglii	i	Nowej	Zelandii.	Przyświeca	im	
jednak	ten	sam	cel	-	umożliwić	młodzieży	w	jak	najwięk-
szym	stopniu	rozwój	drzemiącego	w	nich	potencjału.
	 Program	4H	rozwija	się	także	w	Polsce,	głównie	na	te-
renach	wiejskich.	Pierwszy	klub	powstał		w	1991	r.	Lesz-
nie.	Dziś	działa	ich	ponad	400,	zrzeszając	około	7	tysięcy	
członków.	Koordynacją	programu	 	zajmuje	 się	Fundacja	
Edukacyjna	4H	założona	w	sierpniu	1993r.	Zdobywa	fun-
dusze	 	na	programy,	współpracuje	z	ośrodkami	doradz-

Kluby z czterolistną koniczynką w herbie
twa	rolniczego,	samorządami	powiatowymi	i	gminnymi,	
szkołami,	organizacjami	pozarządowymi.	Fundacja	przy-
gotowuje	programy	edukacyjne,	prowadzi	szkolenia	i	se-
minaria,	publikuje	projekty,	materiały	szkoleniowe	i	pro-
mocyjne	oraz	organizuje	wymianę	międzynarodową.
	 Znakiem	rozpoznawczym	4H	jest	czterolistna	koniczy-
na	z	literą	„H”	umieszczoną	na	każdym	listku.		Dla	ruchu	
4H	symbol	ten	ma	szczególne	znaczenie.	Litery	na	emble-
macie	oznaczają	Głowę	(Head),	Serce	(Heart),	Ręce	(Hands)	
i	Zdrowie	(Health)	-	fundament	wszystkich	programów	4H.		
Jak	mówi	rota	ślubowania	klubowego	„(…)  4H uczy kie-
rowania się w życiu rozumem, rozwija umiejętności przydatne 
w całym dorosłym życiu, wpaja szacunek i troskę o innych, uczy 
podejmowania „zdrowych” decyzji, wpaja troskę o czyste i zdro-
we środowisko dla mojego klubu, mojej społeczności, mojego kra-
ju i mojego świata”.
	 Działaniom	podejmowanym	przez	kluby	4H	przyświe-
ca	motto	 „Najlepsze	 niech	 będzie	 jeszcze	 lepsze”.	 Przy-
pomina,	jak	ważna	dla	młodzieży	oraz	dorosłych	liderów	
jest	motywacja	do	ciągłego	samodoskonalenia	 i	ulepsza-
nia	rzeczy	uznanych	za	doskonałe.
	 W	 województwie	 świętokrzyskim	 Kluby	 4H	 działają	
od	1995	r.	Dziś	zrzeszają	ponad	3	tysiące	członków,	którzy	
działają	w	70	klubach	na	terenie	11	powiatów.	W	szkołach,	
domach	 kultury,	 świetlicach	 wiejskich	 czy	 pomieszcze-
niach	należących	do	 kościoła	 	 gromadzą	 się	 	młodzi	 lu-
dzie,	którzy	chcą	aktywnie	spędzić	wolny	czas	ucząc	się	
i	 bawiąc	 jednocześnie.	W	działalność	klubów	4H	w	wo-
jewództwie	 świętokrzyskim	 angażuje	 się	 coraz	 więcej	
osób	 i	 instytucji,	 dla	 których	 troska	o	 rozwój	 i	 potrzeby	
edukacyjne	 młodych	 mieszkańców	 wsi	 ma	 szczególne	
znacznie.	Istotną	rolę	w	pracy	z	dziećmi	i	młodzieżą	zrze-
szoną	w	klubach	odgrywają	liderzy-wolontariusze.	Wsłu-
chują	się	w	potrzeby	swoich	podopiecznych,	zachęcają	do	
działania,	umożliwiają	zdobywanie	wiedzy	i	umiejętności	
z	różnych	 dziedzin	 życia,	 dzielą	 się	własnymi	 doświad-
czeniami.	 Przygotowują	 	młodych	mieszkańców	wsi	 do	
życia	w	nowych	zmieniających	się	warunkach,	nie	zapo-
minając	jednocześnie	o	tradycji	regionu,	naszych	dziejach	
i	kulturze.	Dzięki	realizowanym	projektom	aktywizują	się	
środowiska	lokalne.	To	także	wspaniała	promocja	powia-
tów,	gmin	oraz	miejscowości,		na	terenie	których	działają	
kluby	z	koniczynką	w	herbie.
	 Renata	 Gos,	 Koordynator	 Wojewódzki	 Klubów	 4H	 ze	
Świętokrzyskiego	 Ośrodka	 Doradztwa	 Rolniczego	 przy-
znaje,	 że	 ruch	 4H	 to	 poważna	 inwestycja	 mająca	 wpływ	
na	 przyszłość	 ludności	 wiejskiej.	 To	 właśnie	 w	 tych	 klu-
bach	działają	osoby,	które	za	kilka	czy	kilkanaście	lat	mogą	
stać	 się	 liderami	 lokalnych	 społeczności.	 -	Nasze	działania	
od	 samego	 początku	 wspierają	 finansowo	 Świętokrzyski	
Urząd	 Wojewódzki	 i	 Urząd	 Marszałkowski	 Wojewódz-
twa	 Świętokrzyskiego.	 Podejmowane	 przez	 kluby	 4H	
przedsięwzięcia	 mogą	 zawsze	 liczyć	 na	 pomoc	 ze	 strony	
Fundacji	 Heifer	 	 International,	 	 Fundacji	 Edukacyjnej	 4H	
w	Polsce,	 Muzeum	 Narodowego	 w	 Kielcach,	 Muzeum	
Wsi	 Kieleckiej,	Wojewódzkiego	 Domu	 Kultury,	 Ambasady	
Amerykańskiej,	 Państwowej	 Inspekcji	 Pracy,	 Kasy	 Rolni-
czego	 Ubezpieczenia	 Społecznego	 w	 Kielcach,	 Krajowej	
Sieci	 Obszarów	 Wiejskich.	 Wspierają	 nas	 urzędy	 gmin,	
miast	 i	 gmin,	 starostw	powiatowych	 –	mówi	Renata Gos.	

Spotkanie opłatkowe z Prymasem Seniorem Józefem 
Glempem i przedstawicielami MRiRW
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 Klub 4H z Ożarowa, który działa przy Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Zespole Szkół Ogólnokształcących 
imienia Edwarda Szylki, doskonale jest znany nie tylko 
w regionie, ale i kraju. Niedawno dyrektor Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury, jeden z twórców klubu, Marian Sus 
otrzymał w Warszawie Kryształową Koniczynę. 

Nawet w języku staropolskim
	 W	 ubiegłym	 roku	 Klub	 4H	 zajął	 pierwsze	 miejsce	
w	kraju	w	konkursie	„Gość	w	naszej	gminie”,	który	zorga-
nizowała	Fundacja	4H	w	Polsce	pod	patronatem	ministra	
pracy	i	polityki	socjalnej	oraz	wojewody	mazowieckiego.
	 W	konkursie	„Gość	w	naszej	gminie”	wzięło	udział	oko-
ło	dwudziestu	klubów	z	całej	Polski.	–	Napisaliśmy	pracę	
na	podstawie	tego,	co	robiliśmy	do	tej	pory	–	mówią	opie-
kunowie	klubu,	Ewa	Gumuła	 i	Marian	Sus.	 -	Zaprezen-
towaliśmy	 różne	 formy	począwszy	 od	pieczenia	 chleba,	
kopania	ziemniaków.	Wszystko	w	języku	staropolskim.	
	 Finał	 konkursu	 odbył	 się	 w	 Ośrodku	 Doradztwa	 Rol-
niczego	 w	 Płońsku.	 Nagrody	wręczał	 attache	 Ambasady	
Amerykańskiej	w	RP.	Za	pierwsze	miejsce	zespół	z	Ożaro-
wa	otrzymał	dużą	trampolinę,	której	nie	mógł	nawet	zabrać	
ze	sobą.	Zapakowana	była	w	trzech	ogromnych	pudłach.	

Utrwalają tradycję i kulturę wiejską
	 Za	 pierwsze	miejsce	 i	 dotychczasową	 pracę,	 reprezen-
towanie	regionu	w	kraju	marszałek	województwa	święto-
krzyskiego	Adam	 Jarubas	 przyznał	 klubowi	 swoją	 nagro-
dę.	W	jego	imieniu	podczas	otwarcia	ścieżki	dydaktycznej	
w	Brzezinkach,	gmina	Masłów	puchar	wręczył	klubowi	dy-
rektor	Departamentu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	 i	Śro-
dowiska	Urzędu	Marszałkowskiego,	Janusz	Śledziński.

-	Przyświeca	nam	jeden	cel	–	umożliwić	chłopcom	i	dziew-
czętom	 w	 jak	 największym	 stopniu	 rozwój	 drzemiące-
go	 w	 nich	 potencjału.	 Młodzi	 ludzie	 są	 niepowtarzalni.	
Mają	 moc	 pomysłów.	 Dlatego	 wychodzimy	 naprzeciw	
ich	 potrzebom.	 Angażujemy	 	 się	 w	 szereg	 przedsięwzięć	
–	 organizujemy	 konkursy	 wojewódzkie,	 bierzemy	 udział	
w	zlotach,	 akcjach	 ogólnopolskich	 i	 wojewódzkich	 (1999	
Modliszewice,	 2009	 Sitkówka	 Nowiny),	 w	 akcjach	 cha-
rytatywnych,	 kiermaszach,	 dożynkach.	 Jesteśmy	 za-
wsze	 tam,	 gdzie	 dzieje	 się	 coś	 twórczego,	 kreatywnego,	
gdzie	można	 czegoś	 się	nauczyć	 –	podkreśla	pani	Renata.		
Efektem	 działalności	 ekologicznej	 klubów	 z	 koniczynką	
w	herbie	jest	15	oznakowanych	przyrodniczych	ścieżek	wraz	
z	bazą	dydaktyczną	i	tablicami	informującymi	o	przebiegu	
trasy,	 które	 powstały	 na	 terenie	 12	 gmin,	m.in.	 Łopuszna,	
Sitkówki-Nowin	czy	Sobkowa.	Przedsięwzięcie	realizowane	
było		w	ramach	projektu	„Kształtowanie	świadomości	eko-
logicznej	 i	postaw	proekologicznych	wśród	uczniów	szkół	
wiejskich	zrzeszonych	w	klubach	4H	oraz	wśród	mieszkań-
ców	społeczności	lokalnej	województwa	świętokrzyskiego”.	
Dziś	tablice	informacyjne	jak	i	wydawnictwa,	zachęcają	tu-
rystów	do	spacerów	czy	przejażdżek	rowerowych	po	wyty-
czonych	trasach.	Stanowią	one	także	skarbnicę	wiedzy	do-
tyczącej	bogactwa	fauny	i	flory,	w	jaką	obfitują	tereny	przez	
które	przebiegają	trasy	ścieżek.		–	Efekty	tego	projektu	stano-
wią	dowód	bardzo	dobrej	współpracy	pracowników	nauki,	
przedstawicieli	 samorządów,	 fundacji,	 ośrodka	 doradztwa	
rolniczego,	nadleśnictw	oraz	wielu	instytucji	pracujących	na	
rzecz	rolnictwa	ze	szkołami,	w	których	działają	kluby4H.	Nie	
byłoby	 to	możliwe	bez	wsparcia	merytorycznego	Liderów	
Ekspertów:	prof.	Kazimierza	Wiecha	(Uniwersytet	Rolniczy	
w	Krakowie),	dr	Stefana	Gawrońskiego	(Uniwersytet	Jagiel-
loński),	dr	Mariana	Szewczyka	(Państwowa	Wyższa	Szkoła	
Zawodowa	w	Sanoku),	dr	Tomasza	Olbrychta	Uniwersytet	

Rzeszowski,	 	 na	 których	 pomoc	 i	 zaangażowanie	 zawsze	
możemy	liczyć	–	podkreśla	Renata	Gos.	
	 Od	 2005	 r.	 świętokrzyskie	 kluby	 prowadzą	 wymianę	
międzynarodową	 z	 Uniwersytetem	 Purdue	w	 Lafayette	
(w	 stanie	 Indiana).	 Nasza	 młodzież	 uczestniczy	 w	 wy-
jazdach	 studyjnych,	 gdzie	 ma	 możliwość	 wypromować	
Polskę	i	województwo	świętokrzyskie,	a	także	zachęcić	do	
przyjazdu	do	nas.	W	tym	roku	w	naszym	regionie	gościć	
będziemy	grupę	amerykańską.	
	 -	Nasza	praca	na	 rzecz	programu	4H	 jest	pozytywnie	
postrzegana	 i	 …nagradzana.	 Laureaci	 z	 województwa	
świętokrzyskiego	są	zawsze	w	czołówce	Konkursu	Krysz-
tałowej	Koniczyny,	który	honoruje	osoby	za	ich	aktywną	
działalność	w	obszarze	wolontariatu	–	przypomina	Rena-
ta	Gos.	Od	2001	r.	Urząd	Marszałkowski	wspólnie	z	ŚODR	
Modliszewice	typuje	kandydatów	do	tej	nagrody	z	woje-
wództwa	 świętokrzyskiego.	Laureatami	konkursu	zosta-
li:	Barbara	Bubień,	Kazimierz	Wiech,	Józef	Siwek,	siostra	
Małgorzata	Chmielewska,	Aleksandra	Adamiec,	Stanisław	
Barycki,	Marian	Sus.	
	 Dobre	przykłady	działalności	klubów	4H	owocują	tym,	
że	 ciągle	 powstają	 nowe	 kluby	 z	 koniczynką	 w	 herbie,	
a	ruch	4H	na	Ziemi	Świętokrzyskiej	wciąż	się	rozwija.
	 -	Cieszy	nas	radość	tworzenia,	bycia	ze	sobą,	zdobywa-
nia	wiedzy.		Kluby	4H	bardzo	rzetelnie	realizują	zaplano-
wane	projekty	w	myśl	hasła:	„Uczyć	się	działając”	i	mają	
tuż	obok	siebie	wzorce	do		naśladowania	w	postaci	swoich	
Liderów.	 Zapraszam	wszystkich	 chętnych	 do	 tworzenia	
klubów	w	swoich	społecznościach	–		wszelkie	informacje	
można	uzyskać	 pisząc	 na	 adres:	4H@sodr.pl	 Jako	przy-
kład	 tego	co	robimy,	 	niech	posłuży	działalność	 jednego		
z	młodszych	klubów		-	Klubu	4H	„Iskra”	z	Ożarowa	–	do-
daje	Renata	Gos.

Małgorzata Niewczas-Sochacka

Brawurowy występ dzieci z Klubu 4H w spektaklu 
promującym gminę Ożarów i region świętokrzyski
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Kabaret też jest im bliski
		 Ożarowski	 klub	 był	 bezkonkurencyjny	w	wojewódz-
kim	 przeglądzie	 teatrów	 o	 tematyce	 profilaktycznej	
w	Kielcach,	 gdzie	 zaprezentował	 widowisko	 „Zdrowy	
podstęp”.	W	spektaklu	trwającym	25	minut	zespół	świet-
nie	grał	pod	względem	aktorskim	i	zajął	pierwsze	miejsce.	
W	 eliminacjach,	 które	 odbywały	 się	 w	 Klubie	 Animacji	
Kultury	Szkolnej	Młodzieżowego	Domu	Kultury	w	Kiel-
cach	wystąpiło	około	30	grup	z	całego	województwa.
	 Dzieci	z	Ożarowa	zajęły	też	pierwsze	miejsce	w	woje-
wódzkim	konkursie	klubów	4H	„Perełki	Świętokrzyskie”.	
Wzięły	 w	 im	 udział	 22	 zespoły	 w	 kategorii	 szkół	 pod-
stawowych	 i	 gimnazjalnych,	 które	 pokazywały	 miejsca	
w	naszym	regionie,	które	warto	zobaczyć	i	poznać.	
	 -	 Nasz	występ	 był	 poprowadzony	w	 trochę	 inny	 nic	
dotychczas	sposób	–	mówi	Marian	Sus.	-	Był	to	taki	mały	
kabaret,	który	opowiadał,	jak	to	jaja	sprzedawano	w	Oża-
rowie.	To	było	pokazanie	wszystkich	walorów	turystycz-
nych,	 krajoznawczych,	 estetycznych	 naszej	 gminy.	 Były	
przekupki	z	Maruszowa,	Nowego,	Ożarowa.	Zachwalając	
swój	produkt	promowały	okolice,	w	których	wolne	kury	
zniosły	jaja.	Dlatego	są	najsmaczniejsze,	najlepsze,	najład-
niejsze	i	najzdrowsze.	
	 Sporym	 sukcesem	 było	 także	 zajęcie	 przez	 ożarowski	
klub	drugiego	miejsca	w	Ogólnopolskim	Konkursie	Komik-
su	pod	hasłem	„Podróże	Koziołka	Matołka	po	Polsce”,	który	
zorganizowało	Europejskie	Centrum	Bajki	w	Pacanowie.

Oklaski od gości z zagranicy
	 Już	kilka	razy	na	terenie	gminy	Ożarów	przebywali	re-
prezentanci	Klubów	4H,	goście	z	kraju	i	zagranicy.	To	tu	
odbyło	się	podsumowanie	pobytu	w	województwie	świę-
tokrzyskim	 17-osobowej	 grupy	 z	 amerykańskiego	 stanu	
Indiana	i	Finlandii.
	 Goście	obejrzeli	spektakle:	„W	zimowy	wieczór	w	cha-
łupie	 Bartosa”	 i	 „Klęska	 nietoperzy”,	 by	 zapoznać	 się	
z	miejscowym	 folklorem.	 Sporą	 atrakcją	 był	 dla	 ich	wy-
jazd	do	skansenu	w	Maruszowie.	Występował	 tu	zespół	
folklorystyczny	„Ożarowiacy”,	tańce	i	zabawy	odbywały	
się	na	świeżym	powietrzu.	
	 Potem	wszyscy	pojechali	na	wozach	konnych	wzdłuż	
Nadwiślańskiego	 Szlaku	Artystycznego	do	Nowego.	Tu-
taj,	w	Gospodarstwie	Agroturystycznym	państwa	Sawic-
kich,	powitała	 ich	kapela	 ludowa.	Goście	mogli	obejrzeć	

prace	malarzy	i	rzeźbiarzy,	którzy	przebywali	tu	na	plene-
rach.	Przy	ognisku	wszyscy	piekli	kiełbaski,	degustowali	
potrawy	regionalne.	Na	stole	znalazły	się	przede	wszyst-
kim	 pierogi	 z	 różnym	 nadzieniem,	 z	 mięsem,	 kapustą,	
grzybami,	potrawy	z	kaszy,	ryb.	Były	sery,	makarony.
	 Niedawno	 w	 otwarciu	 Przyrodniczej	 Ścieżki	 Dydak-
tycznej	Klubu	4	H	uczestniczyli	przedstawiciele	Ambasa-
dy	USA	w	Polsce,	między	innymi	attache	ds.	rolnych	Mi-
chael	Henney.	

Kryształowa Koniczyna dla Mariana Susa
	 Marian	 Sus,	 który	 kieruje	 klubem,	 za	 swoje	działania	
w	regionie	świętokrzyskim,	utrwalanie	tradycji	 i	kultury	
wiejskiej,	budowanie	więzi	ludzkich	otrzymał	Kryształo-
wą	Koniczynę.	Nagrodę	przyznała	mu	Fundacja	Eduka-
cyjna	4H	w	Polsce.
	 -	Jestem	zaskoczony	i	nigdy	nie	myślałem,	że	robię	coś	wy-
jątkowego	–	powiedział	Marian	Sus	po	przyznaniu	nagrody.	
–	Cieszę	się,	że	moja	praca	została	zauważona.	To	naprawdę	
duże	wyróżnienie.	Nie	zdobyłbym	jednak	tej	nagrody,	gdy-
by	nie	Ewa	Gumuła,	z	którą	wspólnie	prowadzimy	Klub	4H.	
	 Głównym	 sponsorem	nagrody	Kryształowej	Koniczyny	
był	do	2004	roku	Edward	Piszek,	a	po	jego	śmierci	tradycję	
wspierania	społeczników	kontynuuje	jego	córka	Helen	Nel-
son,	która	brała	udział	w	uroczystości.	Patronem	konkursu	
jest	kardynał	Józef	Glemp,	Prymas	Polski	Senior.	Konkursowi	
patronują	Minister	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi,	Minister	Pracy	
i	Polityki	Społecznej,	Prezes	Zarządu	Głównego	Naczelnej	
Organizacji	Technicznej,	Rektor	Szkoły	Głównej	Gospodar-
stwa	Wiejskiego	oraz	Dyrektor	Instytutu	Ogrodnictwa.	
	 Z	osiągnięć	klubu	cieszy	się	burmistrz	Ożarowa,	Marcin	
Majcher.	Promowana	jest	Galeria	pod	Chmurką,	obecnie	
Muzeum	Wsi	Polskiej,	Stowarzyszenie	Doły	Biedrzychow-
skie,	Przyrodnicza	Ścieżka	Dydaktyczna.	Przyjeżdżają	do	
gminy	goście	z	kraju	i	zagranicy.
	 Owocuje	dobra	współpraca	między	szkołą	i	MGOK,	do-
robek	i	doświadczenie	obydwu	placówek.	Zarówno	dyrek-
tor	Marian	Sus,	jak	Ewa	Gumuła	ze	szkoły	wyczuli	tematykę	
klubów,	doskonale	przy	tym	wpisali	się	w	potrzeby	i	oczeki-
wania	środowiska.	Poruszają	tematy	ekologii,	regionalizmu,	
kultury,	oświaty,	sportu.	-	Młodzież	doskonale	promuje	nasz	
region	w	kraju	i	za	granicą,	nasze	zwyczaje,	obyczaje,	trady-
cje	–	podkreśla	burmistrz	Marcin	Majcher.	-	Odświeża	to,	co	
było	w	naszej	kulturze	świętokrzyskiej.

(n)

Podczas spotkania w Klubie 4H, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski 

z Ewą Gumułą i Marianem Susem

Attache ds. rolnych Ambasady USA w Polsce, 
Michael Henney gratuluje Marianowi Susowi 

sukcesów w prowadzeniu Klubu 4H
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 W Świętokrzyskim Centrum Onkologii otwarty został 
pierwszy w Polsce Cyklotron, którego przeznaczeniem jest 
komercyjna produkcja radiofarmaceutyków – specyfików 
niezbędnych w prowadzeniu diagnostyki onkologicznej 
Pozytonowym Tomografem Emisyjnym. Dotychczas do 
Centrum Onkologii były one sprowadzane z Austrii. Pro-
dukcja radiofarmaceutyków usprawni procedury diagno-
styczne oraz przyczyni się do obniżenia kosztów funkcjo-
nowania ŚCO. - Otwarcie Cyklotronu w Świętokrzyskim 
Centrum Onkologii to wielkie wydarzenie zarówno dla 
samego ośrodka onkologicznego, jak i dla całego regionu 
– podkreślał podczas uroczystości Adam Jarubas, Marsza-
łek Województwa Świętokrzyskiego.

	 Medycyna	nuklearna	jest	dziś	jedną	z	najszybciej	roz-
wijających	się	gałęzi	tzw.	nowych	technologii	na	świecie.	
Zajmuje	się	bezpiecznym	wykorzystaniem	radioizotopów	
–	 substancji	 radioaktywnych	 w	 diagnostyce	 medycznej	
i	terapii.	 Dotąd	 radiofarmaceutyki,	 ratujące	 życie	 tysiąc-
om	 pacjentów	w	 całej	 Polsce,	 sprowadzane	 były	 z	Nie-
miec	i	z	Austrii.	Tylko	ośrodki	onkologiczne	w	Gliwicach	
i	w	Bydgoszczy	mogły	 je	produkować	na	potrzeby	wła-
snych	pracowni	PET.	Rozpoczęcie	w	Kielcach	komercyjnej	
produkcji	 radioizotopów	 umożliwi	 znacznie	 łatwiejszy	

Cyklotron w Świętokrzyskim 
Centrum Onkologii

dostęp	 i	 poprawę	 diagnostyki	 nowotworowej	w	 Polsce,	
wpłynie	także	na	zmniejszenie	kosztów	leczenia.	
	 -	 Otwarcie	 Cyklotronu	 w	 Świętokrzyskim	 Centrum	
Onkologii	 to	 wielkie	 wydarzenie	 zarówno	 dla	 samego	
ośrodka	onkologicznego,	 jak	 i	dla	całego	regionu	–	pod-
kreślał	 podczas	 uroczystości	 Adam Jarubas,	 Marszałek	
Województwa	Świętokrzyskiego.	-	Ta	inwestycja	jest	przy-
kładem	dobrej	kooperacji	instytucji	powołanej	do	leczenia	
pacjentów	i	prywatnej	firmy,	dobry	przykład	współpracy	
na	 rzecz	 pacjentów	 i	 niższych	 kosztów	 funkcjonowania	
służby	zdrowia	w	naszym	regionie.	Rozpoczęcie	w	Kiel-
cach	komercyjnej	produkcji	radioizotopów	znacznie	uła-
twi	 dostęp	 do	 tych	 specyfików,	 usprawni	 diagnostykę	
i	prowadzenie	terapii.	

	 Zdaniem	 marszałka	 województwa	 Adama	 Jarubasa	
otwarcie	 nowej	 pracowni	 w	 Świętokrzyskim	 Centrum	
Onkologii	to	również	nowe	możliwości	pracy	i	prowadze-
nia	prac	badawczych	dla	 absolwentów	kieleckich	uczelni,	
a	także	rosnący	prestiż	kieleckiego	ośrodka	onkologicznego.	
Budowa	 i	 uruchomienie	 Ośrodka	 Pozytonowej	 Tomogra-
fii	Emisyjnej	w	strukturze	Zakładu	Medycyny	Nuklearnej	
ŚCO	stanowiło	jedno	z	priorytetowych	działań	związanych	
z	 dostosowywaniem	 możliwości	 Świętokrzyskiego	 Cen-
trum	 Onkologii	 do	 standardów	 opieki	 onkologicznej	 re-
komendowanych	przez	medyczne	 towarzystwa	naukowe	
oraz	 tych	 zgodnych	 z	 funkcjonującym	 prawodawstwem	
polskim	i	uregulowaniami	Unii	Europejskiej	 (chodzi	m.in.	
o	Rządowy	Program	Zwalczania	Chorób	Nowotworowych	
oraz	Europejski	Kodeks	Walki	z	Rakiem).

	 Świętokrzyskie	 Centrum	 Onkologii	 w	 Kielcach	 od	
4	marca	 2008	 roku	 w	 Zakładzie	 Medycyny	 Nuklearnej	
z	Ośrodkiem	PET	prowadzi	rutynową	diagnostykę	w	za-
kresie	 chorób	 nowotworowych,	 neurologicznych	 i	 kar-
diologicznych	z	wykorzystaniem	wysokiej	rozdzielczości	
skanera	 PET/CT	 Siemensa	 o	 nazwie	 Biograph	TruePoint	
PET•CT.	 Do	 chwili	 obecnej	 w	 ŚCO	 przebadano	 ponad	
8000	pacjentów	z	terenu	całej	Polski.

Iwona Sinkiewicz
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- Otwarcie nowej pracowni to także dużą szansą 
dla absolwentów kieleckich uczelni 
- mówił Marszałek Adam jarubas

Do ŚCO przybyli samorządowcy, przedstawiciele 
świata nauki oraz placówek służby zdrowia
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 Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
podczas sesji 30 stycznia 2012 r. jednogłośnie podjęli 
uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Poli-
tyki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2012-2020. - Dokument ten wyznacza kierunki działań 
w zakresie polityki społecznej. Jego opracowanie zostało 
poprzedzone wnikliwą analizą życia i funkcjonowania 
mieszkańców regionu świętokrzyskiego, ich problemów 
i istotnych potrzeb społecznych - podkreślał Grzegorz 
Świercz, wicemarszałek województwa. 

	 Radni	 podjęli	 także	 uchwałę	 w	 sprawie	 przyjęcia	 do	
realizacji	 Wojewódzkiego	 Programu	 Przeciwdziałania	
Narkomanii	na	lata2011-2016.	Zakres	przedmiotowy	pro-
gramu	 obejmuje	 diagnozę	 narkomanii,	 analizę	 zasobów	
i	działań	podejmowanych	w	województwie	 świętokrzy-
skim,	 cele,	 priorytety	 i	 działania	 strategiczne	 niezbędne	
dla	 usprawniania	 działań	 profilaktycznych	 związanych	
z	uzależnieniami,	potencjalne	źródła		finansowania	zapla-
nowanych	zadań	oraz	ich	monitorowanie.

	 Sejmik	województwa	 świętokrzyskiego	 podczas	 swo-
jej	XVI	 sesji	 zaakceptował	 również	wniosek	do	Ministra	
Nauki	 i	 Szkolnictwa	 Wyższego	 dotyczący	 utworzenia	
Państwowej	 Wyższej	 Szkoły	 Zawodowej	 w	 Skarżysku-
Kamiennej.	Pozytywna	decyzja	Ministra	oznaczać	będzie,	
że	już	od	października	br.	w	skarżyskiej	uczelni	studenci	
będą	mogli	skorzystać	z	dwóch	profili	kształcenia:	bezpie-
czeństwo	wewnętrzne	(zarządzanie	kryzysowe)	i	turysty-
ka	(promocja	turystyki	wiejskiej).

Radni obradowali

Ryszard Nosowicz, radny Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego zadeklarował podczas sesji, że do zakoń-
czenia bieżącej kadencji część diety radnego przekazy-
wał będzie na rzecz szpitalika dziecięcego w Kielcach. 
– Właśnie obchodzimy jubileusz 90-lecia powstania 

tej placówki. Nie ma nic ważniejszego niż dzieci i ich 
zdrowie  - mówił.

	 We	wniosku	 do	ministra	m.in.	 przedstawiono	wykaz	
nauczycieli	 akademickich	wraz	 z	 informacją	 o	 ich	 kwa-
lifikacjach,	 które	 będą	 stanowić	 tzw.	minimum	kadrowe	
na	poszczególnych	kierunkach	w	nowotworzonej	uczelni	
oraz	 informację	 o	 infrastrukturze	 zapewniającej	 prawi-
dłową	realizację	celów	kształcenia,	w	tym	o	wyposażeniu	
sal	dydaktycznych,	laboratoriów	i	pracowni.
	 Jak	podkreślał	Jacek	Kowalczyk,	dyrektor	Departamen-
tu	Promocji,	Edukacji,	Kultury,	Sportu	i	Turystyki	Urzędu	
Marszałkowskiego,	żadna	z	istniejących		świętokrzyskich	
państwowych	uczelni	wyższych	nie	posiada	kierunku	tu-
rystyka,	zaś	zapotrzebowanie	na	tego	rodzaju	studia	jest	
duże.		–	W	ciągu	ostatnich	lat	w	branży	turystycznej	przy-
było	w	Świętokrzyskiem	kilka,	a	nawet	kilkanaście	tysięcy	
nowych	miejsc	pracy		–	mówił	Jacek Kowalczyk	podczas	
sesji	 Sejmiku.	Radny	Grzegorz Gałuszka	wskazywał	na	
wzrastające	z	każdym	kolejnym	rokiem	zainteresowanie	
młodzieży	 tym	profilem	kształcenia,	 zaś	 radna	Agniesz-
ka Buras	przekonywała,	iż	utworzenie	uczelni	w	Skarży-
sku-Kamiennej	 umożliwi	 podjęcie	 studiów	 przez	 osoby	
w	gorszej	sytuacji	materialnej.	–	Biorąc	pod	uwagę	choćby	
koszt	dojazdu	do	Kielc,	czy	opłacenie	akademika,	możli-
wość	studiowania	blisko	miejsca	zamieszkania,	a	do	tego	
w	uczelni	państwowej,	będzie	dużym	udogodnieniem	dla	
mieszkańców	tej	części	województwa	–	mówiła.
	 Siedzibą	 nowej	 szkoły	wyższej	 będą	 budynki,	w	 któ-
rych	mieści	się	Centrum	Kształcenia	Pracowników	Służb	
Społecznych	w	 Skarżysku-Kamiennej,	 będące	 jednostką	
organizacyjną	 samorządu	województwa	 świętokrzyskie-
go.	 Absolwenci	 PWSZ	 uzyskiwaliby	 tytuł	 zawodowy	 li-
cencjata,	co	umożliwiłoby	im	dalsze	kształcenie	na	pozio-
mie	studiów	magisterskich	w	innych	uczelniach.

M.N./R.S.

Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa
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Radni podczas sesji

Adam Jarubas i Jacek Kowalczyk

Jan Maćkowiak, Kazimierz Kotowski, Grzegorz Świercz

Wojciech Borzęcki i Tadeusz Kowalczyk

Marzena Marczewska

Prawa  Jan Maćkowiak i Grigor Szaginian

Grzegorz Gałuszka i Małgorzata Muzoł

Józef Grabowski, Mieczysław Sas i Izydor Grabowski
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 Jasiek Mela, zdobywca obu biegunów oraz założyciel 
fundacji „Poza Horyzonty” był gościem Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. Podczas sesji mówił o trud-
nych chwilach po wypadku, o wyprawach w różne czę-
ści świata, ale przede wszystkim o spotkanych ludziach, 
którzy pomogli mu żyć w nowej rzeczywistości i inspiro-
wali go do działania. Przybliżył także działalność funda-
cji „Poza Horyzonty”, która pomaga niepełnosprawnym 
zdobywać pieniądze na protezy, a także organizuje wy-
prawy. - Jesteś młodym ale wielkim człowiekiem - po-
wiedział Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku 
dziękując Jaśkowi za niesienie pomocy drugiemu czło-
wiekowi.

	 -	Na	co	dzień	spotykam	wiele	osób	niepełnosprawnych,	
którzy	 zamykają	 się	w	 sobie,	w	 czterech	 ścianach,	 a	 cza-
smi	wystarczy	jeden	impuls,	który	zachęci	do	działania	do	
wzięcia	życia	w	swoje	ręce.	Tak	było	w	moim	przypadku.	
Dziś	 śmiało	 mogę	 powiedzieć,	 że	 jestem	 wielkim	 szczę-
ściarzem,	bo	w	swoim	życiu	spotkałem	wielu	niezwykłych	
ludzi,	którzy	uświadomili	mi,	 że	nie	ma	 rzeczy	niemożli-
wych.	Pomogli	znaleźć	energię	do	robienia	rzeczy	nieprze-
ciętnych	-	mówił	Jasiek Mela.	Podczas	spotkania	ze	świę-
tokrzyskimi	 radnymi	 towarzyszyli	 mu	 współpracownicy	
z	 fundacji:	Weronika Gurdek,	 ambasador	 Fundacji	 Jaśka	
Meli	Poza	Horyzonty	w	województwie	małopolskimi	i	Ro-
bert Biernacki,	ambasador	fundacji	w	Świętokrzyskiem.
	 W	Kielcach,	Jasiek	odwiedził	Edytę,	młodą	dziewczynę,	
której	grozi	amputacja	nogi.	Proteza	będzie	kosztowała	50	
tys.	zł.	Janek	chciałby	zdobyć	pieniądze	na	jej	zakup,	aby	
Edyta	mogła	aktywnie	żyć	i	studiować.

M.N.

Jasiek Mela gościem Sejmiku

Jasiek Mela, Robert Biernacki i Weronika Gurdek

- Jestem wielkim szczęściarzem - mówił Jasiek Mela

Szef fundacji „Poza Horyzonty” otrzymał od świętokrzyskich samorządowców upominki
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 Uczniowie drugich i trzecich klas profilu humani-
stycznego z kieleckiego II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Śniadeckiego przysłuchiwali się obradom Sej-
miku Województwa Świętokrzyskiego. Młodzież sko-
rzystała z zaproszenia marszałka Adama Jarubasa, który 
przed kilkunastoma dniami gościł w kieleckim „Śniad-
ku”, gdzie dyskutował z młodzieżą na temat świętokrzy-
skiego rynku pracy. – W programie zajęć nasi uczniowie 
mają lekcje o samorządzie, m.in. o zadaniach statutowych 
Sejmiku więc z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie 
pana marszałka – mówi Teresa Romańska, nauczycielka 
historii i wiedzy o społeczeństwie w II LO.

	 -	 Uczestnictwo	 w	 sesji	 Sejmiku	 wywarło	 na	 naszych	
uczniach	duże	wrażenie	–	mówi	Teresa Romańska	–	Na	
początku	czuli	 się	 trochę	nieswojo,	bo	czymś	 innym	jest	
dla	nich	oglądanie	obrad	w	telewizji,	a	czymś	zupełnie	in-
nym	przysłuchiwanie	się	im	na	żywo,	ale	później	zacho-
wywali	się	już	jak	wytrawni,	doświadczeni	radni.
	 Młodzież	 brała	udział	w	XVI	 sesji	 Sejmiku	niemal	do	
samego	jej	końca.	–	Pani	profesor	na	pewno	sprawdzi	na-
szą	wiedzę,	sprawdzi	ile	wynieśliśmy	z	dzisiejszych	obrad	
więc	żartów	nie	ma	–	śmiali	 się	uczniowie.	–	Na	pewno	
podczas	 lekcji	 wiedzy	 o	 społeczeństwie	 podsumujemy	
dzisiejszy	dzień;	będziemy	dyskutować	m.in.	o	porządku	
obrad,	obowiązkach	 radnego	Sejmiku,	a	 także	czym	 jest	
interpelacja,	 zapytanie	 lub	 chociażby	 stwierdzenie	 kwo-
rum	–	dodała	Teresa	Romańska.

R.S.

Uczniowie „Śniadka”
brali udział w sesji

Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa
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 Ponad stuletnia tradycja, nowoczesny sprzęt, orkie-
stra strażacka uświetniająca swoimi występami gminne 
uroczystości oraz druhowie zawsze gotowi do niesienia 
pomocy. O Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzisławiu 
śmiało można powiedzieć, iż jest jedną z najprężniej-
szych jednostek w województwie świętokrzyskim. Dzie-
je straży ogniowej w Wodzisławiu ukazuje bogato ilu-
strowana praca Michała Kazimierza Nowaka „Z nurtem 
i pod prąd”, która ukazała się z okazji jubileuszu stulecia 
jednostki. To prawdziwa skarbnica wiedzy o ruchu stra-
żackim nie tylko w Wodzisławiu ale i regionie święto-
krzyskim.

	 W	1904	r.	w	Wodzisławiu	powstało	Towarzystwo	Straży	
Ogniowej	i	było	drugim	tego	typu	stowarzyszeniem	na	te-
renie	powiatu	jędrzejowskiego.	Pierwsza	drużyna	strażac-
ka	składała	się	z	75	członków	czynnych.	Prezesem	został	
miejscowy	lekarz	Leopold	Breszel.	Według	dokumentów	
źródłowych,	impulsem	do	powołania	straży	ogniowej	były	
wielkie	pożary,	które	w	1901	i	1902	roku	niemal	doszczęt-
nie	zniszczyły	Wodzisław.	W	1914	r.	jednostka	świętowała	
10-lecie	działalności.	Z	tej	okazji	otrzymała	sztandar,	który	
do	dziś	zajmuje	ważne	miejsce	w	wodzisławskiej	remizie.	
W	tamtym	czasie	wodzisławska	straż	mogła	pochwalić	się	
znaczącym	sprzętem,	m.in.	motopompą	polską	„Silesia”,	
dużym	wozem	konnym	oraz	przerobionym	na	samochód	
strażacki	fiatem	518.	W	latach	30-tych	strażacy	prowadzili	
aktywną	działalność	kulturalną,	funkcjonował	teatr	ama-
torski	oraz	orkiestra	dęta.	Życie	kulturalne	mieszkańców	
skupiało	się	przede	wszystkim	wokół	remizy	strażackiej,	
w	jej	podwojach	mieściło	się	m.in.	kino	„Polonia”.	W	póź-
niejszych	 latach	straż	sukcesywnie	wzbogacała	się	o	no-
woczesny	sprzęt,	rozpoczęła	także	budowę	nowej	remizy.
	 Dziś	Ochotnicza	Straż	Pożarna	w	Wodzisławiu	to	jedna	
z	najlepszych	jednostek	na	terenie	powiatu	jędrzejowskie-
go.	Posiada	trzy	samochody,	wyposażona	jest	w	nowocze-
sny	 sprzęt	 do	 ratownictwa	 drogowego,	 pomocy	 przed	
medycznej,	 usuwania	 skutków	 powodzi	 i	 innych	 klęsk	
żywiołowych.	 Z	 okazji	 obchodów	 stulecia	 istnienia	wo-

Druhowie z Wodzisławia
wierni tradycji

dzisławskiej	straży,	zakupiony	został	lekki	samochód	ga-
śniczy	marki	Ford	Transit	350	M,	który	przez	miejscowych	
strażaków	został	dodatkowo	doposażony.	Zmieniono	na	
większy	 zbiornik	 wody,	 wykonano	 kilka	 wysuwanych	
szuflad,	na	których	umieszczono	sprzęt	Holmatro,	zestaw	
ratunkowy	pierwszej	pomocy,	agregat	prądotwórczy,	piły	
motorowe.	 Zakupione	 zostały	 także	 aparaty	 tlenowe,	
a	także	 „czujniki	 bezruchu”	 pozwalające	 zlokalizować	
osobę,	która	podczas	akcji	w	zadymionym	pomieszczeniu	
straciłaby	przytomność.	 Jako	 jedna	 z	pierwszych	 jedno-
stek	 zostaje	 włączona	 do	 Krajowego	 Systemu	 Ratowni-
czo-Gaśniczego.	Druhowie	z	Wodzisławia	biorą	aktywny	
udział	w	wielu	akcjach.	Gaszą	pożary	lasów	w	okolicach	
Olkusza	i	Raciborza,	niosą	pomoc	poszkodowanym	przez	
powódź	mieszkańcom	Nowego	Korczyna,	Sandomierza,	
Szczucina	i	Samborca.	
	 Od	 1997	 roku	 działa	 młodzieżowa	 orkiestra	 strażac-
ka	 tworząca	dwudziestoosobowy	zespół	Orkiestry	Dętej	
przy	 OSP	 w	 Wodzisławiu.	 Uświetnia	 lokalne	 imprezy,	
koncertowała	także	w	Licheniu	oraz	na	Placu	Zamkowym	
w	Warszawie.
	 Obecnie	OSP	w	Wodzisławiu	liczy	73	członków,	w	tym	
43	mężczyzn	i	3	kobiety,	działa	także	Młodzieżowa	Dru-
żyna	Strażacka.	Prezesem	jednostki,	a	jednocześnie	preze-
sem	Oddziału	Powiatowego	Związku	OSP	RP	jest Krzysz-
tof Nowak,	 naczelnikiem	OSP	Wodzisław	 Jacek Krupa,	
a	 gospodarzem	 obiektu	Marian Kozłowski.	 Utrwalone	
przez	 lata	 tradycje	 są	 nadal	 kultywowane	 przez	wodzi-
sławskich	druhów,	którzy	asystują	podczas	procesji	Boże-
go	Ciała,	w	okresie	wielkanocnym	pełnią	zaś	warty	hono-
rowe	przy	Grobie	Chrystusa.	
	 Warto	wspomnieć	także	o	tym,	iż	kilku	strażaków	zasi-
liło	szeregi	klubu	sportowego	Partyzant	Wodzisław	i	z	po-
wodzeniem	gra	w	piłkę	nożną.	
	 Strażackie	tradycje	są	przekazywane	z	pokolenia	na	po-
kolenie.	Częste	są	przypadki,	kiedy	do	OSP	należy	dzia-
dek,	ojciec	 i	synowie.	Dzięki	 temu	młodzi	mogą	czerpać	
wiedzę	z	doświadczeń	 starszych	druhów.	Wodzisławscy	
strażacy	są	przekonani,	że	następne	pokolenia	będą	zasi-
lać	szeregi	„rycerzy	św.	Floriana”	i	jednostka	nadal	będzie	
rosła	w	siłę.

M.N.

Wodzisławska załoga

Druhowie z Wodzisławia nieśli pomoc 
poszkodowanym przez powódź
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 Irenę Szczepańską wszyscy znają w Opatowie i okolicy, 
bo nie szczędzi czasu na różne inicjatywy społeczne, kultu-
ralne, oświatowe. Mimo wieku, służy wszystkim radą i do-
świadczeniem. – Człowiek nie może żyć tylko sobą, musi 
być z kimś, z czymś, musi dać innym coś z siebie – mówi 
Irena Szczepańska. - Staram się być zawsze uśmiechnięta, 
bo wtedy mam lepszy kontakt z drugim człowiekiem. Lu-
dzie się bardziej otwierają i więcej można im pomóc. 

Nie usiedzi na miejscu 
	 Przez	 wiele	 pracowała	 w	 oświacie.	 Była	 nauczyciel-
ką	 języka	polskiego	w	Szkole	Podstawowej	w	pobliskim	
Wygiełzowie.	Już	wtedy	organizowała	spotkania	z	miesz-
kańcami.	Nie	było	imprezy,	w	której	by	nie	uczestniczyła.	
Przygotowywała	 sztuki	 teatralne,	 imprezy	 patriotyczne,	
religijne.	Prowadziła	Koło	Ligi	Kobiet	Polskich.	
	 Nigdy	nie	usiedziała	na	miejscu.	Gdy	przeszła	na	eme-
ryturę	w	1978	r.,	dalej	postanowiła	pracować	społecznie.	
Została	 przewodniczącą	 Towarzystwa	 Przyjaciół	 Ziemi	
Opatowskiej.	
	 Wspólnie	z	kolegami	i	innymi	organizacjami	zajęła	się	
odnową	pomników	z	czasów	zrywów	narodowych,	wo-
jen.	Zadbała	między	 innymi	o	groby	powstańców	stycz-
niowych	przy	szpitalu,	na	cmentarzu,	przy	klasztorze.	
	 Towarzystwo,	 którym	 kierowała	 i	 którego	 nadal	 jest	
członkiem	 zarządu,	 wspólnie	 z	 mieszkańcami	 odnowiło	
kapliczkę	św.	Jana	Nepomucena	z	XVII	w.	przy	klasztorze	
Ojców	Bernardynów.	Pod	hasłem	„Muzyka	w	starym	Opa-
towie”	 organizowało	 cykl	 koncertów	 muzyki	 poważnej	
i	w	kolegiacie,	i	klasztorze,	i	Opatowskim	Ośrodku	Kultury.	
Przyjeżdżały	zespoły	z	Lublina,	Wrocławia,	Warszawy.

Upamiętnia dawnych 
bohaterów
	 Pani	 Maria	 zaangażowała	 się	
też,	 by	upamiętnić	 odsłonięciem	
tablicy	 żonę	 wybitnego	 malarza	
Józefa	 Chełmońskiego,	 Marię,	
która	w	czasie	okupacji	mieszka-
ła	w	pobliskich	Gierczycach	i	tam	
została	pochowana.	Postarała	się	
z	 innymi,	 by	w	Zochcinie,	miej-
scu	urodzin	Stanisława	Czernika,	
ufundować	 kamień	pamiątkowy	
i	 tablicę	 poety.	 Dzięki	 jej	 stara-
niom	 powstała	 też	 w	 Opatowie	
ulica	 jego	 imienia.	 Pisarz	 został	
patronem	biblioteki.
	 Działacze	 towarzystwa	 na	
czele	 z	 Ireną	 Szczepańską	wnie-
śli	 też	 wkład	 w	 odsłonięcie	 po-
piersia	Witolda	Gombrowicza	na	
skwerku.	 Na	 uroczystości	 przy-
była	żona	pisarza,	Rita.	Przenieśli	
pomnik	Ludwika	Topora-Zwierz-
dowskiego,	 uczestnika	 powsta-
nia	styczniowego	ze	skwerku	na	
Rynek.

Dostrzega drugiego człowieka

- Człowiek nie może żyć tylko sobą, musi być z kimś, z czymś, 
musi dać innym coś z siebie – mówi Irena Szczepańska

	 Niedawno	odnowili	grobowiec	 rejenta	Seweryna	Ho-
rodyskiego,	 który	 należał	 do	 wybitnych	 mieszkańców	
miasta	na	przełomie	XIX	i	XX	w.	Odsłonili	też	przy	szko-
le	 tablicę	 pamiątkową	 byłego	 dyrektora	 Liceum	 Ogól-
nokształcącym	 imienia	 Bartosza	 Głowackiego,	 Edwarda	
Bondery.	

W różnych organizacjach i związkach
	 Irena	Szczepańska	kieruje	Sekcją	Emerytów	i	Nauczy-
cieli	Związku	Pracowników	Oświaty	w	Opatowie	 i	Kiel-
cach,	organizuje	spotkania,	wycieczki	do	Lublina.	Prowa-
dzi	Miniklub	Nauczycielski,	gdzie	odbywają	się	spotkania	
w	każdy	pierwszy	wtorek	miesiąca.
	 Jest	przewodniczącą	Koła	Żołnierzy	Batalionów	Chłop-
skich	w	Opatowie.	Jeździ	co	roku	do	Ptkanowa,	gdzie	przy	
pomniku	odbywają	się	uroczystości	w	rocznicę		pierwsze-
go	dnia	wojny.	Współpracuje	z	PTTK,	była	pierwszą	prze-
wodniczką	trasy	podziemnej	zaraz	po	jej	otwarciu.
	 Prowadzi	 co	 tydzień	 10-minutową	 audycję	 w	 Radiu	
Opatów	 o	 najważniejszych	 sprawach	w	 życiu	 środowi-
ska.	-	Ludzie	dziękują	mi	po	wyjściu	ze	studia	–	cieszy	się.	
–	Mówią,	że	wreszcie	wiedzą,	o	co	chodzi.	Używam	pro-
stego	języka.	
	 Pani	 Irena	 pochodzi	 z	 rodziny	 biednej.	 Od	 najmłod-
szych	 lat	 na	 wszystko	 musiała	 sama	 zapracować.	 -	 Nie	
mogę	się	pogodzić	z	tym,	że	dzisiaj	wszyscy	mają	tyle	żą-
dań,	a	nic	od	siebie	nie	chcą	dać	–	dziwi	się.	–	Świat	się	
zmienia,	żyjemy	coraz	lepiej,	mamy	dostęp	do	wielu	dóbr,	
ale	nawet	mając	to	wszystko,	co	najlepsze,	warto	czasami	
widzieć	drugiego	człowieka.	

(an)
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 W Wólce Milanowskiej odbyło się oficjalne otwarcie 
zmodernizowanego Centrum Edukacyjnego Święto-
krzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W uro-
czystości wzięli udział m.in. przewodniczący Sejmiku 
województwa świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, 
marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Grzegorz 
Świercz radny Sejmiku Izydor Grabowski, Jacek Kowal-
czyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultu-
ry, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, a także 
Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł oraz 
dyrekcja i pracownicy ŚCDN. Wnętrza Centrum Eduka-
cyjnego poświęcił biskup Marian Florczyk. 

	 Rozpoczęty	ponad	rok	temu	remont	Centrum	Eduka-
cyjnego	kosztował	ponad	8,7	mln	zł	i	był		dofinansowany	
z	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego,	 działania	 5.2.	
„Podniesienie	jakości	usług	publicznych	poprzez	wspiera-
nie	placówek	edukacyjnych,	i	kulturalnych”	w	wysokości	
ponad	4,	2	mln	zł.		Pozostałe	środki	pochodziły	z	budżetu	
województwa.	
	 Obiekt	poddany	gruntownej	przebudowie	 i	 rozbudo-
wie	robi	ogromne	wrażenie	i	–	jak	podkreślali	uczestnicy	
uroczystości	–	zarówno	na	zewnątrz	jak	i	wewnątrz	nie-
mal	w	niczym	nie	przypomina	budynku	 sprzed	półtora	
roku.	 Ośrodek	 dysponuje	 wygodnymi	 i	 przestronnymi	
pokojami	 z	 pełnym	węzłem	 sanitarnym,	 telefonami,	 TV	
oraz	 internetem	 bezprzewodowym,	 klimatyzowanymi	
salami,	 nowoczesnym	 i	 kompleksowo	 wyposażonym	
zapleczem	konferencyjnym	oraz	świetną	kuchnią.		Łącz-
nie	może	 on	 zapewnić	 zakwaterowanie	 dla	 85	 osób,	 co	
pozwala	 na	 organizowanie	 dużych	 konferencji,	 szkoleń	
oraz	seminariów.	Przybyło	sal	dydaktycznych	z	tablicami	
interaktywnymi,	powstała	nowoczesna	pracowania	języ-
kowa	wyposażona	w	nowoczesny	sprzęt	audio	i	sale	kom-
puterowe.	–	Mamy	ogromną	nadzieję,	że	dzięki	wysokim	
standardom,	 jakimi	 może	 pochwalić	 się	 ośrodek,	 liczba	
nauczycieli	 korzystających	 z	 naszych	 ofert	 znacząco	 się	
zwiększy	–	mówił	Jacek Wołowiec,	dyrektor	Świętokrzy-
skiego	 Centrum	Doskonalenia	 Nauczycieli	 –	 Naprawdę	
nie	przypuszczałem,	że	uda	się	w	nieco	ponad	rok	doko-
nać	 tak	 radykalnych,	 rewolucyjnych	 zmian.	 Ogromnie	
nas	wszystkich	cieszy,	że	infrastruktura	Świętokrzyskiego	
Centrum	Doskonalenia	Nauczycieli	wciąż	się	pozytywnie	
zmienia.	To	otwiera	przed	nami	nowe,	szersze	możliwości	
–	dodał.
	 Oficjalne	 otwarcie	 Centrum	 Edukacyjnego	 stało	 się	
także	 okazją	 do	 podsumowania	 zakończonego	 właśnie,	
prowadzonego	przez	ŚCDN	przez	ostatnie	dwa	lata	pro-
jektu	 „Nauczyciel	 XXI	 wieku”.		 Podczas	 jego	 realizacji,	
w	ramach	specjalistycznych	szkoleń,	zaznajamiano	świę-
tokrzyskich	pedagogów	z	nowymi	narzędziami	multime-
dialnymi,	 przede	 wszystkim	 tablicami	 interaktywnymi	
oraz	 zachęcano	 ich	 do	wykorzystywania	 tablic	w	 pracy	
z	 uczniami.	 Ze	 szkoleń	 w	 ramach	 projektu	 skorzystało	
ponad	 1600	 nauczycieli	 różnych	 przedmiotów.	 Jednym	
z	 dodatkowych,	 niezwykle	 cennych	 efektów	 realizacji	
projektu	 „Nauczyciel	 XXI	 wieku”	 są	 opracowane	 przez	

Centrum w Wólce Milanowskiej 
robi wrażenie

nauczycieli	scenariusze	zajęć	lekcyjnych	podczas	których	
można	w	efektywny	i	ciekawy	dla	uczniów	sposób	wyko-
rzystać	tablice	interaktywne.	Kilkadziesiąt	opracowanych	
na	podstawie	szkoleń	scenariuszy	 lekcji	ma	być	wkrótce	
udostępnionych	bezpłatnie	na	 stronie	 internetowej	pro-
gramu,	aby	mogli	 z	nich	 skorzystać	wszyscy	zaintereso-
wani.	
	 Podczas	uroczystości	w	Wólce	Milanowskiej	marszałek	
Adam	Jarubas	nagrodził	trzy	świętokrzyskie	szkoły,	z	któ-
rych	nauczyciele	napisali	najwięcej,	stojących	na	wysokim	
poziomie,	 scenariuszy	 lekcji.	 Nagrody	 w	 postaci	 tablic	
multimedialnych	otrzymały	placówki	z	Pacanowa,	Rado-
szyc	 i	 Tokarni.	Wyróżniono	 także	nauczycieli	 –	 autorów	
najlepszych	scenariuszy.	
	 -	To	wielki	dzień	dla	 świętokrzyskiej	 edukacji,	 ale	nie	
tylko	dla	niej	–	mówił	Adam Jarubas.	-	Na	tego	typu	pro-
jekty	jak	„Nauczyciel	XXI	wieku”	należy	patrzeć	szerzej;	
jeśli	zwrócimy	uwagę	na	raporty	dotyczące	przyczyn	bez-
robocia	w	naszym	województwie,	 to	wiele	z	nich	wska-
że	na	pewne	niedoskonałości	systemu	edukacyjnego.	Na	
pewno	 zarówno	 ten	 projekt	 jak	 i	 projekt	 wcześniejszy,	
w	ramach	którego	wyposażyliśmy	szkoły	w	nowoczesne	
pomoce	dydaktyczne,	skutkuje	znacznym	zwiększeniem	
efektywności	nauczania	naszej	młodzieży,	a	 tym	samym	
przyczynia	się	do	wzmocnienia	w	przyszłości	ich	szans	na	
rynku	pracy.	Bezcenne	jest	także	to,	że	realizacja	progra-
mu	wywołała	wielki	entuzjazm	zarówno	wśród	nauczy-
cieli,	jak	i	uczniów.	Uczestniczyłem	w	kilku	lekcjach	z	wy-
korzystaniem	tablic	multimedialnych	i	podczas	zajęć	nie	
dało	 się	 nie	 zauważyć	niezwykłej	 pasji	 zarówno	u	pań-
stwa,	jak	i	u	dzieci.	Entuzjazm	i	pasja	to	ogromna	wartość	
w	nauczaniu.	–	dodał	Adam	Jarubas.		
						 Jak	poinformowała		Elżbieta Dudek,	wicedyrek-
tor	 ŚCDN,	 zainteresowanie	projektem	 „Nauczyciel	XXI”	
wieku	było	tak	ogromne,	że	jego	założenia	będą	kontynu-
owane	w	ramach	nowego	projektu	ŚCDN	–	„Nauczyciel	
interaktywnej	 klasy”.	 Umowa	 na	 jego	 realizację	 została	
zawarta	już	w	ubiegłym	roku,	a	szkolenia	mają	objąć	ko-
lejnych	432	nauczycieli.

Robert Siwiec

Adam Jarubas, Małgorzata Muzoł, biskup Marian 
Florczyk, Jacek Wołowiec, Elżbieta Dudek
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 To hasło kolejnej akcji bookcrossingowej FRI – Fajnego Ra-
dia Internetowego. Tym razem redakcja będzie zbierać książki 
dla małych pacjentów Szpitala Dziecięcego w Kielcach. 
	 Jeśli	masz	książki,	które	już	dawno	przeczytałeś,	z	których	
wyrosłeś	–	podaruj	je	dzieciom.	Dziel	się	radością	czytania	–	
zachęca	Fajne	Radio	Internetowe	na	plakatach	promujących	
akcję.	Książki	można	zostawiać	w	specjalnie	oznaczonych	pu-
dełkach,	które	znajdują	się,	między	innymi,		w	siedzibie	FRI	
w	Wojewódzkim	Domu	Kultury	i	Biurze	Obsługi	Interesanta	
Urzędu	Marszałkowskiego	przy	al.	IX	Wieków	Kielc	3.	Do	ak-
cji	przyłączyła	się	również	Wojewódzka	Biblioteka	Publiczna	
w	Kielcach,	Wojewódzki	Dom	Kultury,	VII	Liceum	Ogólno-
kształcące	im.	Józefa	Piłsudskiego,	Zespół	Szkół	Społecznych	
w	Kielcach	im.	Mikołaja	Reja,	Dziecięca	Księgarnia	Edukacyj-
na	„Wesoła	Ciuchcia”	oraz	Uniwersytet	Jana	Kochanowskiego	
w	Kielcach.	Pełna	lista	miejsc	na	stronie	Radia	www.fri.net.pl
	 Książki	 będą	 zbierane	do 16 marca.	 Później	 na	 jednym	
z	oddziałów	Szpitalika	powstanie	specjalna	półka	bookcros-
singowa,	z	której	korzystać	będą	mali	pacjenci	i	ich	rodzice.	
Akcja	nie	kończy	się	jednak	na	postawieniu	półki.	Z	dziećmi	
co	tydzień	spotykać	się	będą	członkowie	Studenckiego	Koła	
Naukowego	 Societas	 Uniwersytetu	 Jana	 Kochanowskiego	
w	Kielcach.	Będą	wspólnie	czytać	bajki.	
	 FRI	–	Fajne	Radio	Internetowe	jest	Świętokrzyskim	Koor-
dynatorem	Bookcrossingu,	akcji	polegającej	na	nieodpłatnym	
przekazywaniu	sobie	książek,	dawno	przeczytanych	i	zalęga-
jących	w	domowych	bibliotekach.	Od	początku	października	
Radio	„uwolniło”	ich	już	ponad	800.	Redakcja	Radia	opiekuje	
się	dwoma	półkami	bookcrossingowymi:	w	swojej	siedzibie	
w	WDK	i	w	Biurze	Obsługi	Interesanta	UM	WŚ.	

Anna Rdzanek-Kapsa, radio FRI

Uwolnij książkę dla Malucha

Książki dla Litwy
 Ponad 13 tysięcy książek, kaset oraz płyt udało się 
zebrać w ramach II edycji akcji „dlaLitwy.pl” organizo-
wanej przez Romualda Sadowskiego, podróżnika, któ-
ry zdobywa szczyty Korony Ziemi. Do zbiórki włączył 
się także Urząd Marszałkowski, który przekazał ponad 
4.600 tysięcy książek oraz 300 płyt i kaset z programami 
i bajkami w języku polskim. Wszystkie pomoce dydak-
tyczne zostaną przekazane do polskich bibliotek na Li-
twie do obwodu solecznickiego. 

	 -	II	edycja	akcji	„dlaLitwy.pl”	cieszyła	się	bardzo	dużym	
zainteresowaniem.	Udało	się	zebrać	ponad	13	tysięcy	ksią-
żek,	płyt	oraz	kaset	na	video	i	DVD	dla	naszych	rodaków	
mieszkających	na	Litwie.	Potrzeby	są	ogromne	i	akcja	bę-
dzie	kontynuowana.	Kolejna	zbiórka	w	ramach	akcji	„dla-
Litwy.pl		 będzie	 prawdopodobnie	 organizowana	w	maju	
–	mówił	Romuald Sadowski,	organizator	przedsięwzięcia.
	 Wszystkie	 zebrane	książki	 oraz	płyty	 i	 kasety	 zostaną	
przekazane	do	polskich	bibliotek	na	Litwie	do	obwodu	so-
lecznickiego.	W	 ramach	dwóch	dotychczasowych	 edycji	
akcji	 „dlaLitwy.pl”	w	sumie	zebranych	zostało	ponad	25	
tysięcy	książek	i	zbiorów	multimedialnych.
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Region świętokrzyski zachęca migrantów do powrotu, weź udział w ankiecie badawczej !

„Bądź mądry, wróć, 
rozwijaj swój region”

	 W	 ciągu	ostatnich	 lat	 jakie	upłynęły	od	otwarcia	wspólnego	 rynku	pracy,	duża	 ilość	Europej-
czyków	wyjechała	ze	swoich	krajów	w	poszukiwaniu	pracy.	Oficjalne	szacunki	wskazują,	że	w	tej	
grupie	znalazło	się	od	660	do	850	tys.	Polaków.	Ponad	połowa	emigrantów	wykazuje	chęć	powrotu,	
ale	często	ma	problemy	ze	znalezieniem	właściwej	pracy	lub	założeniem	własnej	działalności	go-
spodarczej	w	swoim	kraju,	z	powodu	swoistego	„napiętnowania”	pracą	zagraniczną.
	 Region	Świętokrzyski	pragnąc	zachęcić	 i	wesprzeć	migrantów	do	powrotu,	podjął	współpracę	
przy	nowym	projekcie	 europejskim	pn.:	Regions	benefitting	 from	 returning	migrants	 –	Re-Turn	
(„Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów”),	współfinansowanym	przez	Unię	Europejską	ze	
środków	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego.	Projekt	realizowany	w	ramach	Progra-
mu	dla	Europy	Środkowej	Europejskiej	Współpracy	Terytorialnej,	 został	 stworzony	w	 celu	 rein-
tegracji	zawodowej	migrantów,	dopasowania	potrzeb	regionalnych	rynków	pracy	do	możliwości	
oraz	kompetencji	 i	wykształcenia	osób	chętnych	do	powrotu.	 Jego	obecne	prace	koncentrują	 się	
na	przygotowaniu	i	przeprowadzeniu	działań	pilotażowych,	które	będą	prowadzone	jednocześnie	
przez	12	partnerów	pochodzących	z	7	krajów	Europy	Środkowej.	Celem	tych	działań	będzie	stwo-
rzenie	warunków	zachęcających	do	powrotu,	odpowiednie	wykorzystanie	kapitału	ludzkiego	osób	
powracających	oraz	przeciwdziałanie	„drenażowi	mózgów”.

	 W celu odpowiedniego poznania potrzeb, kompetencji i wiedzy migrantów, zapraszamy do 
udziału w ankiecie online,	która	ma	dostarczyć	informacji	niezbędnych	do	realizacji	założonych	
działań	pilotażowych.	Badanie	ankietowe	o	tak	dużej	skali,	zostało	opracowane	pierwszy	raz	w	hi-
storii.	Skierowane	jest	do	mieszkańców	Europy	Środkowej	(Niemcy,	Polska,	Czechy,	Słowacja,	Wę-
gry,	Słowenia	i	Włochy),	którzy	opuścili	swoje	miejsce	zamieszkania	na	dłużej	niż	6	miesięcy	oraz	
osób,	które	powróciły	do	swojego	kraju	i	chcą	podzielić	się	własnymi	doświadczeniami	związanymi		
ze	zjawiskiem	migracji	i	pracy	zagranicznej.

	 Osoby zainteresowane, proszone są o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie http://return.
ifl-leipzig.de,	co	zajmie	około	20	minut.
	 Uczestnicy	badania	mają	szansę	na	wygranie	kuponów	na	książki	o	wartości	300	€.

Informacji	na	temat	projektu	udziela	regionalny	punkt	kontaktowy:	
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Świętokrzyskiego,	Departament	Polityki	Regionalnej,	Kielce	
ul.	Sienkiewicza	63,	pok.	402	i	405,		tel.	41-	365	81	84,	41-	365	81	78,	e-mail:	agnieszka.fuginska@sej-
mik.kielce.pl;	ewelina.domoradzka@sejmik.kielce.pl;	mariusz.kowalski@sejmik.kielce.pl.
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 Eksperci lotniczy, przedstawiciele Spółki „Lotnisko 
Kielce”, a także Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej, Aeroklubu Kieleckiego 
oraz świętokrzyscy samorządowcy wzięli udział w spo-
tkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski 
poświęconemu potencjalnym możliwościom rozwoju 
lotniska w podkieleckim Masłowie. Wojewódzki samo-
rząd reprezentowali marszałek Adam Jarubas oraz czło-
nek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak.

	 Dyskusja	 skupiała	 się	głównie	wokół	 roli	masłowskiego	
lotniska	w	strategii	rozwoju	województwa	w	kolejnych	la-
tach.	–	Główny	problem	polega	na	tym,	że	do	tej	pory	nie	zo-
stało	do	końca	sprecyzowane	przez	najważniejsze	podmioty	
skupione	wokół	lotniska	w	Masłowie	–	przynajmniej	w	ofi-
cjalnych	dokumentach	–	jakie	lotnisko	chcemy	mieć	–	mó-
wił	Jan Maćkowiak,	członek	Zarządu	Województwa.	–	Nie	
mamy	wspólnej,	jednoznacznej	odpowiedzi	na	pytanie:	czy	
chcemy,	by	pozostało	ono	obiektem	klubowym,	sportowym	
i	biznesowym,	czyli	takim	jakim	jest	obecnie,	czy	też	może,	
wobec	wielu	wątpliwości	 dotyczących	 szans	 realizacji	 bu-
dowy	dużego	portu	lotniczego	w	Obicach,	właśnie	lotnisko	
w	Masłowie	ma	potencjał,	by	stać	się	lotniskiem	wnoszącym	
istotny	udział	w	możliwości	rozwojowe	naszego	wojewódz-
twa.	Ponieważ	istnieją	wątpliwości	co	do	technicznych,	or-
ganizacyjnych,	a	także	prawnych	i	finansowych	warunków,	
które	należy	spełnić,	by	rozwijać	lotnisko,	jako	Zarząd	Wo-
jewództwa	uznaliśmy,	że	wiedza	fachowa	państwa	pomoże	
w	podjęciu	istotnych	decyzji	–	dodał	Jan	Maćkowiak.
	 Z	kolei	marszałek	Adam Jarubas	zwracał	uwagę	na	zna-
czenie	Lotniska	Kielce	dla	szeroko	rozumianego	rozwoju	re-
gionalnego:	–	Jestem	przekonany,	że	w	XXI	wieku	lotnisko	
to	niezwykle	ważny	czynnik	regionotwórczy.	W	zasadzie	
za	moment	rozpoczniemy	negocjacje	z	przedstawicielami	
Unii	Europejskiej	dotyczące	nowego	okresu	programowa-
nia	 i	 właśnie	 rozbudowa,	 czy	 też	 modernizacja	 lotniska,	
może	być	ważnym	elementem	przyszłych	strategii	wyko-
rzystania	funduszy	europejskich	–	powiedział	marszałek.
	 Podczas	spotkania	głos	zabrał	m.in.	prof. Janusz Jarosiń-
ski,	 który	 mówił	 o	 przyszłościowej	 koncepcji	 rozbudowy	
lotniska.	 Zadeklarował,	 że	 jest	 zwolennikiem	 rozbudowy	
lotniska	w	Masłowie.	–	Należy	założyć,	że	miałoby	ono	ob-
ciążenie	około	90	tys.	pasażerów	w	ciągu	roku	więc	nie	jest	to	
ilość	szczególnie	wielka.	Na	pewno	nie	będzie	też	dla	Polski	
południowej	stanowiło	centralnego	cargo.	–	mówił	–	Jednak	
lotnisko	warto	rozbudowywać,	bo	choć	nie	będzie	ono	dla	
nas	ogromnym	„oknem”	na	świat,	ale	może	być	dla	naszego	
regionu	znakomitym	„lufcikiem”	na	świat.	Obecny	pas	star-
towy	można	bez	większych	problemów	od	strony	Mąchocic	
wydłużyć	do	1300	metrów,	a	ponadto	dobudować	tzw.	pas	
operacyjny	służący	do	rozbiegu	samolotu.	Aby	to	zrobić	na-
leży	jednak	wcześniej	odpowiednio	zagospodarować	teren	
wokół	lądowiska	–	mówił	Janusz	Jarosiński.	
	 Z	kolei	zdaniem	Krzysztofa Miziołka,	autora	„Mapy	wy-
sokościowej	lotniska	w	Masłowie”,	choć	potencjalną	rozbu-
dowę	masłowskiego	lotniska	ograniczają	uwarunkowania	
geograficzne,	w	niewielkim	stopniu	jest	ona	możliwa.

O możliwościach rozwoju 
lotniska w Masłowie

	 Na	 korzyści	 wynikające	 z	 modernizacji	 obiektu	 wska-
zywał	 Robert Erdowski,	 prezes	 spółki	 „Lotnisko	 Kielce”.	
Jak	mówił,	 lotnisko	posiada	obecnie	status	 lotniska	użytku	
niepublicznego,	 lecz	 prowadzone	 są	 starania,	 by	 stało	 się	
ono	 lotniskiem	 użytku	 publicznego	 o	 ograniczonej	 certy-
fikacji.	Czym	skutkowała	by	ta	zmiana?	Przede	wszystkim	
tym,	 że	 lotnisko	 niepubliczne	 daje	 	 możliwość	 lądowania	
i	startu	samolotu	wyłącznie	po	wcześniejszym	uzgodnieniu	
z	podmiotem	nim	zarządzającym,	natomiast	publiczne	gwa-
rantuje	 dostępność	 dla	 wszystkich	 statków	 powietrznych	
(jedynym	ograniczeniem	są		uwarunkowania	techniczne	lą-
dowiska),	zgodnie	z	harmonogramem	przylotów	i	odlotów	
przekazanym	 do	 publicznej	wiadomości.	 –	Województwo	
świętokrzyskie	to	region	z	aspiracjami,	a	możliwość	przyjmo-
wania	większej	ilości	i	większych	samolotów	byłaby	dla	jego	
rozwoju	bardzo	korzystna.	Po	wprowadzeniu	usprawnień	
mógłby	u	nas	lądować	choćby	30-osobowy	samolot	Dornier	
328-100.	Należałoby	oczywiście	zmodernizować	oświetlenie	
nawigacyjne,	zbudować	budynek	techniczny,	a	także	posta-
rać	się	o	specjalistyczny	system	GPS,	który	jest	niezbędny	do	
lądowania	bez	widzialności	–	tłumaczył	Robert	Erdowski.
 Ryszard Brodowski	 z	 Urzędu	 Lotnictwa	 Cywilne-
go	 omówił	 prawne	 uwarunkowania	 rozwoju	 lotniska	
w	Masłowie,	wskazując	jednocześnie	na	potrzebę	zagwa-
rantowania	możliwości	 rozbudowy	w	planach	 zagospo-
darowania	 przestrzennego,	 a	Sebastian Gościniarek	 re-
prezentujący	 Związek	 Regionalnych	 Portów	 Lotniczych	
zwracał	 uwagę	 na	 strategiczne	 aspekty	 rozwoju	 lotnisk	
i	popytu	na	usługi	lotnicze.
	 Czy	zatem	lotnisko	w	Masłowie	ma	szansę	na	rozwój	i	zmia-
nę	statusu?	Czy	stanie	się	lotniskiem	publicznym	i	w	przyszło-
ści	odbywać	się	tam	będzie	regularny	ruch	pasażerski?	
	 Wobec	 mglistej	 perspektywy	 zbudowania	 w	 najbliż-
szych	 latach	portu	 lotniczego	w	Obicach,	a	 także	wobec	
zbliżających	się	negocjacji	z	Unią	Europejską	dotyczących	
nowego	okresu	programowania	-		wiele	wskazuje,	że	tak.	
Pojawia	się	bowiem	nie	tylko	coraz	większa	potrzeba	uru-
chomienia	publicznego	lotniska	w	Masłowie,	ale	też	jawią	
się	 szanse	 na	 sfinansowanie	 tego	 przedsięwzięcia	 z	 po-
ważnym	udziałem	pieniędzy	unijnych.

Robert Siwiec

- Państwa wioedza fachowa pomoże w podjęciu 
istotnych decyzji - mówił Jan Maćkowiak
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 Pomoc dla osób pozostających bez pracy, działania na 
rzecz promocji przedsiębiorczości  i samozatrudnienia 
oraz wsparcie szkoleniowo – doradcze dla kadr zarzą-
dzających i pracowników przedsiębiorstw – to główne 
zadania, jakie w 2012 roku planuje zrealizować Woje-
wódzki Urząd Pracy w Kielcach, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Spotkanie dla 
jego potencjalnych beneficjentów odbyło się w Woje-
wódzkim Domu Kultury. Uczestniczył w nim Piotr Żołą-
dek - członek Zarządu Województwa.  

	 -	 Program	Operacyjny	 Kapitał	 Ludzki	 został	 przygoto-
wany	na	miarę	potrzeb	naszego	województwa	i	skierowany	
jest	do	obszarów	 szeroko	 rozumianej	 edukacji	 oraz	 rynku	
pracy.	Pokazanie	odpowiednich	wzorców	jak	z	niego	korzy-
stać,	zwiększa	atrakcyjność	programu,	a	co		za	tym	idzie	jego	
skuteczność	–	mówił	członek	Zarządu	Piotr Żołądek.	Pod-
kreślił	 również,	że	województwo	świętokrzyskie	od	pięciu	
miesięcy	najlepiej	wykorzystuje	środki	z		POKL.	–	W	okresie	
2007-2013	daje	to	kwotę	317,5	mln	euro,	co	w	przeliczeniu	na	
jednego	mieszkańca	wynosi	290	euro.	To	najwyższy	wskaź-
nik	w	Polsce	–	podkreślił	Piotr	Żołądek.	
	 Wojewódzki	 Urząd	 Pracy,	 jako	 instytucja	 pośredni-
cząca	 we	 wdrażaniu	 działań	 w	 ramach	 POKL,	 zawarła	
dotychczas	 umowy	 na	 dofinansowanie	 poszczególnych	
projektów	w	 kwocie	 przekraczającej	 575	 mln	 zł,	 co	 już	
stanowi	85%	wszystkich	dostępnych	na	ten	cel	pieniędzy.	
Stawia	to	nasze	województwo	w	ścisłej	czołówce	w	kra-
ju	pod	względem	wykorzystania	przyznanych	 środków.	
Dzięki	 temu	wsparciem	zostanie	objętych	blisko	100	 tys.	

O działaniach WUP 
w ramach Kapitału Ludzkiego

mieszkańców		Świętokrzyskiego.	Skorzystają	oni	z	różno-
rodnych	form	pomocy,	przede	wszystkim	szkoleń,	profe-
sjonalnego	doradztwa	zawodowego	 i	pośrednictwa	pra-
cy,	 a	 także	 staży,	 czy	dotacji	 na	 rozpoczęcie	działalności	
gospodarczej.	Realizowane	dotychczas	działania	przyczy-
niły	się	do	tego,	że	województwo	świętokrzyskie	znalazło	
się	w	grupie	8	regionów,	którym	w	2011	roku	przyznano	
dodatkowe	 środki	 z	 puli	 krajowej	 rezerwy	 wykonania	
w	wysokości	ponad	34	mln	euro.	
	 Działania	 prowadzone	 przez	 WUP	 w	 ramach	 POKL	
w	2012	roku	to:	wsparcie	dla	osób	pozostających	bez	za-
trudnienia,	projekty	na	rzecz	promocji	przedsiębiorczości	
i	samozatrudnienia	oraz	wsparcie	szkoleniowo	–	doradcze	
dla	kadr	zarządzających	i	pracowników	przedsiębiorstw.

Anna Matuszewska

O zadaniach WUP-u w 2012 roku mówił Andrzej Lato

Andrzej Lato, Piotr Żołądek, Arkadiusz Piecyk
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 W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach został 
oddany do użytku zmodernizowany Oddział Wewnętrzny I. 
- Dzięki temu poprawi się komfort leczenia pacjentów, a le-
karze i pielęgniarki będą mogli pracować w lepszych warun-
kach - podkreślał Jan Gierada, dyrektor lecznicy. W uroczy-
stym otwarciu oddziału uczestniczyli: Tadeusz Kowalczyk, 
przewodniczący Sejmiku, Włodzimierz Stępień, radny Sej-
miku oraz Grzegorz Świercz, wicemarszałek województwa.

	 Remont	oddziału	trwał	niespełna	dwa	miesiące.	Kosz-
tował	 prawie	 900	 tys.	 zł,	 a	 głównym	wykonawcą	 robót	
była	 firma	CREO	 z	Rzeszowa,	 znana	 z	 budowania	 i	 re-
montowania	francuskich	szpitali.
	 -	 Oddział	 liczył	 będzie	 42	 łóżka.	 Dużym	 udogodnie-
niem	będą	z	pewnością	mniejsze	sale.	Największa	z	nich	
liczyć	będzie	pięć	łóżek,	a	nie	jak	do	tej	pory	-	osiem.	Każ-
de	 z	 pomieszczeń,	 w	 których	 przebywać	 będą	 pacjenci	
wyposażone	 jest	w	 łazienkę	 -	poinformował	Janusz Sie-
dlecki,	ordynator		Oddziału	Wewnętrznego.
	 Kolejnej	 inwestycji	 oddanej	 do	 użytku	w	Wojewódz-
kim	Szpitalu	Zespolonym	w	Kielcach	gratulował	dyrekcji	
placówki	 Tadeusz	 Kowalczyk,	 przewodniczący	 Sejmiku:	
-	Ten	szpital	 jest	dumą	 i	wizytówką	naszego	wojewódz-
twa.	Chciałbym	zapewnić,	że	wszystkim	radnym	Sejmiku,	
bez	względu	na	przynależność	polityczną,	na	sercu	 leży	
zdrowie	mieszkańców	regionu	świętokrzyskiego,	stąd	też	
będziemy	wspierać	wszelkie	działania	 służące	poprawie	
komfortu	 leczenia	w	placówkach	ochrony	zdrowia	pod-
ległych	 Samorządowi	 Województwa	 -	 mówił	 Tadeusz 
Kowalczyk,	 a	 wicemarszałek	Grzegorz Świercz	 chwalił	
jakość	zarządzania	placówką	oraz	efektywne	wydawanie	
pieniędzy,	 które	 skutkują	między	 innymi	 tym,	 że	Woje-
wódzki	Szpital	Zespolony	w	Kielcach	jest	jedną	z	nielicz-
nych	placówek,	które	nie	są	zadłużone.
	 Tymczasem	dyrektor	Jan Gierada	już	zapowiada	kolej-
ne	inwestycje,	które	w	tym	roku	zostaną	przeprowadzone	

Oddział na miarę XXI wieku

w	szpitalu.	Remont	czeka	oddział	ginekologiczno-położ-
niczy	 oraz	oddział	 zakaźny	 mieszczący	 się	 w	 budynku	
przy	ul.	Radiowej	w	Kielcach.	Prace	modernizacyjne	zo-
staną	przeprowadzone	także	w	aptece,	centralnej	steryli-
zacji	oraz	na	oddziale	wewnętrznym	II.

M.N.

W uroczystości uczestniczyli samorządowcy 
i środowisko medyczne

Janusz Siedlecki i Tadeusz Kowalczyk

Oddział uroczyście otworzył Grzegorz Świercz




