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 Członkowie Komisji Edukacji, Młodzieży, Kultu-
ry i Badań Naukowych (EDUC) Komitetów Regionów, 
przedstawiciele Republiki Finlandii, Węgier, Republi-
ki Finlandii, Węgier, Republiki Ukrainy i Federacji Ro-
syjskiej byli gośćmi XVII edycji Targów Edukacyjnych 
EDUKACJA, które odbywały się w Kielcach.

 - Targi są prawdziwym świętem edukacji, tym więk-
szym, że ma po raz pierwszy międzynarodowy wielo-
kulturowy charakter. Gościmy ponad 60 przedstawicieli 
z 20 krajów Europy - powiedział podczas otwarcia targów 
Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskie-
go. Członkowie Komisji Edukacji, Młodzieży, Kultury 
i Badań Naukowych (EDUC) Komitetu Regionów, przed-
stawiciele Republiki Finlandii, Węgier, Republiki Ukrainy 
i Federacji Rosyjskiej - goście samorządu terytorialnego - 
uczestniczyli m.in. w otwarciu kolejnej edycji targów edu-
kacyjnych, które co roku są miejscem spotkań, wymiany 
doświadczeń, a także pomagają młodzieży w wyborze 
dalszej drogi kształcenia, a nauczycielom dostarczają wie-
dzy zawodowej.

 - To bardzo ważna wizyta, pierwsza tego typu w Polsce, 
gości u nas Komisja EDUC Komitetu Regionów, a nasz szef 
regionu jest przedstawicielem polskiej strony w tej komi-
sji, która złożona jest z przedstawicieli wszystkich krajów 
Unii Europejskich, zajmujących się tematyką związaną 
z targami edukacyjnymi. O tyle jest to ważne, że podczas 

Goście z zagranicy
na kieleckich targach edukacji

	 Są	niezbędni	i	niezawodni.	To	oni	zazwyczaj	jako	pierwsi	spieszą	nam	z	pomocą.	Bez	wahania	ratują	
życie,	zdrowie	i	mienie.	Ich	działalność	budzi	powszechny	szacunek.	4	maja	to	święto	patrona	strażaków	
-	 Świętego	 Floriana.	 Z	 okazji	 strażackiego	 święta,	 świętokrzyskim	 strażakom,	 druhnom	 i	 druhom	
z	jednostek	Ochotniczej	 Straży	Pożarnej	 życzymy	 bezpiecznej	 służby,	 zawsze	 szczęśliwych	 powrotów	
z	akcji,	niezawodnego	sprzętu	oraz	zdrowia	i	szczęścia	w	życiu	osobistym.	

Przewodniczący	Sejmiku
Województwa	Świętokrzyskiego

Tadeusz	Kowalczyk

Marszałek	Województwa	Świętokrzyskiego

Adam	Jarubas

„Carmen”  zachwyciła publiczność

W Furum Dyrektorów wzięli udział m.in. 
Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku 

i Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Wojewodztwa

Nowinki edukacyjne spotkały się z dużym zaintereso-
waniem zwiedzających
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swojej obecności goście mogą sobie wyrobić pozytywną 
opinię o tym, że mamy dobre pomysły na rozwój edu-
kacji, wbrew wszystkim sądom, że polska edukacja jest 
w kryzysie. Myślę, że ona się zmienia i jest coraz lepsza 
i możemy dzisiaj konkurować na rynku edukacyjnym w 
całej Europie – podkreślił Jacek Kowalczyk, dyrektor de-
partamentu w Urzędzie Marszałkowskim, odpowiedzial-
nego za edukację.

 Obok wystaw, na których można było zobaczyć najno-
wocześniejsze rozwiązania w zakresie edukacji, sprzętu, 
wiodącym wydarzeniem targów edukacyjnych było Fo-
rum Dyrektorów Szkół i Kuratorów z całej Polski. - Tego-
roczne odbywało się pod hasłem „Od kreatywności do 
innowacyjności”. Jednym z prelegentów Forum był Alin 
Adrian Nica, przewodniczący 
Komisji Edukacji, Młodzieży, 
Kultury i Badań Naukowych 
(EDUC) Komitetów Regionów, 
który powiedział: – Komitet 
Regionów nalega na tworze-
nie umiejętności, a także wie-
dzy, która będzie związana 
z wymogami rynku. Potrzebu-
jemy rozwinąć lepszy system 
edukacji oraz szkoleń, który 
będzie brał pod uwagę bieżące 
i przyszłe tendencje, jeśli cho-
dzi o umiejętności potrzebne 
do wykonywania określo-
nych zawodów przyszłości. 
Te potrzeby muszą zostać na 
początek zidentyfikowane na 
poziomie lokalnym i regional-
nym. Współpraca europejska 
w obszarze edukacji i szko-

lenia jest ściśle związana nie tylko z zatrudnieniem oraz 
z tradycjami zrównoważonego rozwoju, ale także z kwe-
stiami migracji, a także związanymi z wielojęzykowością 
czy tendencjami demograficznymi. Równie ważną rzeczą 
jest zrozumienie szerokiej roli edukacji w rozwoju indy-
widualnej osoby, a także wymiaru społecznego.
 Goście z zagranicy wzięli również udział w spotkaniu 
prezentującym innowacyjne projekty edukacyjne wdra-
żane w województwie świętokrzyskim. Podziwiali także 
występy młodych artystów, którzy m.in. promują przed-
sięwzięcia realizowane z funduszy europejskich.
 
 Podczas pobytu w Kielcach mieli okazję wysłuchać 
koncertowej wersji opery „Carmen” Georgesa Bizeta. 

www.wrota-swietokrzyskie.pl

Pamiątkowe zdjęcie przed Pałacem Biskupów Krakowskich

Marszałek Adam Jarubas i Alin Adrian Nica, przewodniczący Komisji EDUC
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Troszczą się o dziedzictwo,
poprawiają warunki życia mieszkańców
 Miasto i gmina Opatów zaprasza do siebie wszystkich 
mieszkańców regionu i kraju na jubileuszowe uroczysto-
ści, których inauguracja odbędzie się 12 i 13 maja. Nie 
ustają wysiłki władz samorządowych, by jeszcze w tym 
roku ruszyć z olbrzymimi inwestycjami. 

Jubileusz miasta
 Obchody jubileuszu 730-lecia nadania praw miejskich za-
początkuje uroczysta sesja z udziałem wybitnych naukow-
ców z całego kraju. Swój przyjazd już zapowiedział znawca 
historii miast Małopolski, prof. Feliks Kiryk. Z wystąpieniami 
przyjadą też: prof. Jacek Wijaczka, dyrektor Instytutu Historii 
i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
który przedstawi referat na temat procesów o czary w okoli-
cach Opatowa w XVI-XVIII w., prof. Wojciech Saletra, wice-
dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UJK w Kielcach, za-
prezentuje wykład dotyczący powstania listopadowego na 
badanym obszarze, mgr Dariusz Kalina, kierownik Oddziału 
Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Kielcach, 
opowie o najważniejszych zabytkach miasta i gminy Opa-
tów. Dr Radosław Kubicki przedstawi referat o bezpieczeń-
stwie i sądownictwie w XVIII-wiecznym Opatowie. 
 Ponadto wykłady przedstawią: prof. Zbigniew Koby-
liński - „Wartości i potencjał dziedzictwa archeologiczne-
go Opatowa” oraz dr Jacek Wysocki - „Najnowsze wyniki 
badań wykopaliskowych stanowiska Żmigród w Opato-
wie”. Obaj są wykładowcami na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
 Drugiego dnia odbędzie się kolejna część konferencji na-
ukowej oraz widowisko historyczne – inscenizacja nadania 
praw miejskich przez Leszka Czarnego. Miasto obejmie we 
władanie średniowieczne rycerstwo. Obecne będą chorągwie 
rycerskie, które zaprezentują uzbrojenia i stroje z epoki. Zain-
scenizowane zostaną między innymi dawne tańce, musztra 
oddziałów. Pokazom towarzyszyć będą koncerty i wystawy. 
 - Dla uczczenia jubileuszu przez pół roku odbywać się 
będą towarzyszące imprezy kulturalne – mówi burmistrz 
Opatowa Andrzej Chaniecki. - Będą skromne, ponieważ 
złożony wspólnie z Ropczycami projekt pod nazwą „Wspól-
na promocja gminy Ropczyce i Opatów kluczem do trwałej 
współpracy i rozwoju” w ramach osi priorytetowej I Nowo-
czesna Gospodarka, Programu Operacyjnego Rozwoju Pol-
ski Wschodniej, nie został wdrożony do realizacji ze względu 
na ograniczone środki finansowe Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości – instytucji wdrażającej program. 

Niezbędne inwestycje
 Burmistrz Andrzej Chaniecki podkreśla, że jubileusz 
mobilizuje także do dużych inwestycji. Samorząd dopina 
przygotowywane wcześniej projekty i gromadzi środki 
na ich realizację. - Myślę o terenach pod inwestycje, roz-
poczęciu budowy targowiska, kapitalnej modernizacji 
stadionu, budowie dróg i chodników, budowie i moderni-
zacji części infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 
– podkreśla burmistrz. 

- Jubileusz 73-lecia nadania praw miejskich mobilizuje także 
do dużych inwestycji – mówi burmistrz miasta i gminy Opa-
tów, Andrzej Chaniecki: - Samorząd dopina przygotowywane 

wcześniej projekty i gromadzi środki na ich realizację

 Najważniejsze zadanie to przygotowywanie terenów pod 
inwestycje. Projekt w 60 proc. jest sfinansowany przez Urząd 
Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego. Gmina już otrzymała pisemną informację o otrzymaniu 
1,540 mln zł, to jest 60 proc. środków. Pozostały milion złotych to 
udział własny gminy. Razem koszty wyniosą około 2,6 mln zł. 
 Zadanie jest podzielone na dwa etapy. Pierwszy reali-
zowany będzie w tym roku. Najpóźniej od września bę-
dzie budowana infrastruktura na obszarze ponad 4 ha. To 
obszar położony w części wschodniej, rozciągający się od 
ulicy Sienkiewicza, jadąc do Sandomierza po lewej stro-
nie, w kierunku Wąworkowa i ulicy Sempołowskiej. 
 Na jednej z działek przeznaczonych pod inwestycje in-
westor już przygotowuje teren. Zajmuje powierzchnię nie-
spełna hektara, położony jest za oczyszczalnią. Znajdzie 
się tam dość duży skład drewna, hurtownia z materiałami 
budowlanymi, ogrodniczymi. Przedsiębiorca rozszerza swą 
działalność, bo widzi w tym przyszłość. To pierwszy zwia-
stun w tym rejonie, który jest przeznaczony pod inwestycje. 
 Gmina prowadzi rozmowy z kilkoma innymi inwestorami. 
- Zainteresowanie tym terenem jest spore, co mnie cieszy i daje 
nadzieję, że w ciągu kilkunastu miesięcy może już powstać po-
nad 50 miejsc pracy – mówi burmistrz Andrzej Chaniecki. 

Praca, zatrudnienie
 Obecnie zarejestrowanych jest około 1200 bezrobot-
nych, wskaźnik bezrobocia w gminie wynosi 16,81 proc., 
w powiecie około 20 proc. 
 W ostatnich latach wskaźnik bezrobocia w powiecie znacznie 
wzrósł, gdyż upadło wiele dużych i ważnych w regionie firm. 
W Opatowie pracę straciło około 500 osób, głównie z powodu 
upadłości Collar Textilu i likwidacji linii przetwarzania mleka 
w Spółdzielni Mleczarskiej, likwidacji oddziału ZUS i KRUS.
 Gmina złożyła wniosek do konkursu Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy, w ramach POKL działanie 6,2 wsparcie 
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, aby 
po raz drugi realizować program „Praca dla Ciebie przez 
samozatrudnienie”. Jest nadzieja, że skorzysta z niego, tak 
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jak w poprzedniej edycji, 20 osób. W innych projektach 
współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy. 
 W przyszłym roku, prawdopodobnie już wiosną, ruszy 
targowisko, gdzie może znaleźć zatrudnienie kilka osób. 
Dwa budynki postawi inwestor prywatny na terenie po 
dawnej Wólczance. Deklaruje, że w ciągu półtora roku 
zatrudni od 85 do 100 osób. Gmina monitoruje nego-
cjacje kupna gruntu na terenie obecnego dworca, gdzie 
powstałby kompleks hotelowo-usługowy. To też napawa 
optymizmem, bo może być zatrudnionych około 40 osób.
 Trwa budowa hotelu, restauracji, punktu turystyczne-
go przy ulicy Legionów, po dawnym młynie. W ciągu tego 
roku może być zatrudnionych już parę osób. - Wierzę, że 
w przyszłym roku o tej porze będę mógł dziękować tym 
przedsiębiorcom, którzy utworzyli nowe miejsca pracy – 
mówi burmistrz Andrzej Chaniecki. 
 Władze samorządowe są otwarte na inicjatywy przedsię-
biorców, którzy chcą inwestować w Opatowie i gminie. Do-
ceniają ich trud i ryzyko finansowe, starają się im pomagać. 
 Niedawno burmistrz zorganizował spotkanie miejscowych 
przedsiębiorców i tłumaczył im, by nie obawiali się konkuren-
cji i napływu kapitału zewnętrznego. Namawiał, by utworzyli 
wspólny podmiot gospodarczy i zainwestowali w teren obec-
nego dworca. Nie oczekiwał odpowiedzi od razu. - Jeśli się nie 
zorganizują, nie będę blokował napływu obcego kapitału – 
mówi Andrzej Chaniecki. - Zostało to dokładnie zrozumiane, 
bo w moim najgłębszym przekonaniu rozwój gospodarczy 
musi być wielostronny, obok produkcji także handel, usługi, 
budownictwo. To naczynia połączone, które doprowadzają 
do koniunktury gospodarczej. Jest nadzieja, że w najbliższych 
miesiącach może dojść do ożywienia w Opatowie. 

Infrastruktura sportowa, rekreacyjna
 Przygotowany przez poprzednie władze samorządowe 
program rewitalizacji obiektów sportowych i rekreacyj-
nych został całkowicie zmieniony. Powstał nowy projekt 
prac, które będą wykonywane wokół stadionu i terenu 
zwanego Kanią. W ostatnim przypadku nie przewidywa-
no nawet powstania małego zbiornika wody. - Teren re-
kreacyjno-sportowy w miejscu zwanym patelnią nie bar-
dzo miał sens – podkreśla burmistrz Andrzej Chaniecki. 
 Samorząd zdaje sobie sprawę, że na dłuższą metę, nie 
może sobie pozwolić, by nie było na miejscu basenu. No-
woczesna infrastruktura sportowa przyciąga młodzież, 
pozwala na ściągnięcie kapitału zewnętrznego. – To prio-
rytet dla gminy – nie ukrywa burmistrz. - Nie możemy 
sobie pozwolić, by nie mieć basenu. Liczę, że przystąpimy 
do inwestycji w 2014 r. Może uda się pozyskać inwestora 
prywatnego i działać potem na zasadzie partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. Moglibyśmy ładnie zagospodarowa-
ny teren wokół czaszy basenu przekazać w zarządzanie. 

Wodociągi, kanalizacja
 W prawie 70 proc. obszar miasta i gminy pokryty jest wo-
dociągami, ale połowa sieci wymaga kapitalnego remontu 
albo wręcz nowych inwestycji. Dotyczy to zarówno ujęć 
wody w Leszczkowie i Kobylanach, jak również niektórych 
odcinków w mieście, gdzie coraz częściej dochodzi do awa-
rii. Rury przeżarte są przez rdzę, bo system jest żeliwny. 
 Jeśli chodzi o kanalizację, gmina nie ma powodów do 
chwały, chociaż posiada oczyszczalnię ścieków wybudowa-
ną w latach 90. Sieci pokrywają nie więcej niż 30 proc. tere-

nów. To ogromne przedsięwzięcie, by nadrobić opóźnienie. 
Jednak podłączanie każdego domu do kanalizacji byłoby 
mało ekonomiczne, zwłaszcza w terenie o oddalonych od 
siebie budynkach. Dlatego wyjściem jest budowa przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. Na początku powstanie ich 
50. Koszt jednej wyniesie około 13 tys. zł, z tego gospodarz 
zapłaci około 2,5 tys. zł. Obecnie gmina jest przed podpisa-
niem umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 Jest już około 50 chętnych do drugiej edycji budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Samorząd jednak 
w tych inwestycjach jest daleko od sąsiednich gmin, cho-
ciażby Ożarowa, Baćkowic. 
 Przy budowie nowych sieci kanalizacji gmina skorzysta 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, które są nisko opro-
centowane - zaledwie na 3 proc. Prace będą wykonywane 
na ulicy Partyzantów, Słowackiego, Lipowskiej, Żerom-
skiego, Cegielnianej, by ująć główne nitki kanalizacji. 

Oświata
 Likwidacja Szkoły Podstawowej w Brzeziu nie jest spowodo-
wana kosztami bieżącego utrzymania. – Uważam, że dzieci nie 
mogą się uczyć w klasach łączonych – mówi burmistrz Andrzej 
Chaniecki. - Nie przyjmuję argumentacji, że akurat ta szkoła 
osiągała dobre wyniki. W małych szkołach o to nietrudno. 
 Nie ma możliwości utrzymania szkoły, bo należałoby 
zainwestować w termomodernizację budynku, rewitali-
zację otoczenia, zadbać o wyposażenie. A na to gminy nie 
byłoby stać. Tym bardziej, że dzieci już nie przybywało. 
 Burmistrz Andrzej Chaniecki zamierza powoli restruk-
turyzować zatrudnienie. Dzieci jest coraz mniej, a nauczy-
cieli nie ubywa, a często nawet pod wpływem doraźnych 
decyzji wzrasta ich liczba. Burmistrz ma świadomość, że 
w tym przypadku, przy tak dużym bezrobociu, decyzje 
muszą być podejmowane w sposób wyważony i odkła-
dane w czasie. Podjął decyzję, by przyjąć 3-letni okres ra-
cjonalizacji zatrudnienia. Radni ją zaakceptowali. Doszło 
przez to do zahamowania wzrostu wydatków na oświatę. 
Tym bardziej, że gmina sporo dokłada do 6-milionowej 
subwencji, prawie drugie tyle. To są ogromne pieniądze 
i dlatego podejmowane działania są uzasadnione. 
 Obecnie do szkół podległych pod gminę uczęszcza... 1369 
uczniów, pracuje w nich 146 nauczycieli, Oprócz zlikwido-
wanej od września szkoły w Brzeziu pracują jeszcze trzy 
placówki: dwa Samorządowe Zespoły Szkół w Opatowie 
i Szkoła Podstawowa w Kobylanach. W najbliższych latach 
nie spadnie już liczba uczniów. Etatów jest mniej niż nauczy-
cieli, bo niektórzy nie pracują na pełnym zatrudnieniu. 

Budżet, finanse gminy
 Po stronie dochodów w tym roku widnieje blisko 31,4 
mln zł, po stronie wydatków – 32,6 mln zł. Na koniec roku 
budżet po stronie dochodów zwiększy się do około 33 mln 
zł. To ponad 9 mln zł więcej niż w prowizorium zawartym 
w momencie obejmowania urzędu przez burmistrza An-
drzeja Chanieckiego. Nie zmienił się stan zadłużenia. 
  - Zadłużenie wynosi 11, 8 mln zł. Nie wziąłem żadnego kre-
dytu, żadnej pożyczki. Zwiększenie budżetu po stronie docho-
dów do 33 mln zł spowoduje, że wskaźnik zadłużenia spadnie z 
48 proc. do około 36 proc - mówi burmistrz Andrzej Chaniecki. 

(n)
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Minął pełny rok!
 - Pożyczki na kwotę 13 mln zł pożyczek trafiły w 2011 r. 
do firm w województwie świętokrzyskim z Funduszu Po-
życzkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. 
Pożyczki otrzymało 40 firm, głównie usługowych - pod-
sumowuje kończący się rok Krzysztof Zaremba, prezes 
Zarządu FPWŚ.

 Fundusz Pożyczkowy powołany został w 2010 roku 
przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. 
W grudniu tegoż roku otrzymał dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, które przezna-
czone zostało na adaptację i wyposaże pomieszczeń 
biurowych oraz utworzenie kapitału pożyczkowego. 
 Od początku działalności tj. od stycznia 2011 roku do 
połowy kwietnia 2012 r. Fundusz udzielił łącznie pięćdzie-
sięciu dziewięciu mikro, małym i średnim przedsiębior-
stwom pożyczek na blisko 17,3 mln zł. 
 Jak informuje prezes Funduszu Pożyczkowego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, wśród dotychczasowych 

klientów Funduszu są osoby, które dopiero rozpoczynają 
działalność biznesową lub prowadzą ją od niedawna.
 - Tacy klienci mają bardzo ograniczone możliwości po-
zyskania kredytowania bankowego. Uzyskanie środków 
w wymaganej kwocie utrudnia im m.in. brak historii kre-
dytowej, krótki okres działania na rynku, słaba kondycja 
finansowa. Alternatywą może być tutaj pożyczka z Fun-
duszu - mówi Krzysztof Zaremba. Jak dodaje, Fundusz 
stara się „elastycznie” podchodzić do takich klientów, np. 
przy ocenie wniosku liczy się głównie potencjał rozwo-
jowy i zaangażowanie firmy ubiegającej się o pożyczkę 
w prowadzoną działalność.
 Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek z kapitału po-
chodzącego ze źródeł Unii Europejskiej w ramach projek-
tu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 
Fundusz pożycza pieniądze na finansowanie takich in-
westycji jak m.in.: wdrażanie nowych technologii, zakup 
maszyn i urządzeń, rozbudowę lub modernizację obiek-
tów produkcyjnych, handlowych, usługowych. Może też 
finansować kapitał obrotowy.
 Oficjalną stronę internetową Funduszu, gdzie znajdu-
ją się aktualne informacje, można znaleźć pod adresem: 
www.fpws.eu

Kolejna edycja „Lekcji o samorządzie” 
 Czym zajmuje się marszałek województwa, jakie są 
kompetencje Sejmiku, jakie zadania mają do wykona-
nia radni gmin i powiatów – tego między innymi mogą 
dowiedzieć się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
podczas kolejnej edycji akcji „Lekcje o samorządzie”. Do 
8 maja pracownicy Biura Komunikacji Społecznej Urzę-
du Marszałkowskiego odwiedzą wybrane szkoły we 
wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego.

 Lekcje o samorządzie rozpoczęły się 13 kwietnia wizytą 
w III LO im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej 
oraz w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowi-
cach. – Filmy o województwie były bardzo interesujące. 
Również te informacje o samorządzie, uchwałach, na 
pewno nam się też przydadzą, raczej mało się o tym wie. 
Ale w przyszłości zamierzamy się tym bliżej zaintereso-
wać, bo w następnych wyborach będziemy mieć prawo 
do głosowania i na pewno z niego skorzystamy - mówią 
Paula i Małgorzata z klasy II c z III LO w Skarżysku.
 - Dla młodzieży jest to duża atrakcja, gdy odbywa się 
spotkanie z kimś spoza szkoły. Staramy się być otwarci, 
niedawno kilku uczniów z naszej szkoły było w Kielcach 
w samorządowym Radiu FRI, na Politechnice Świętokrzy-
skiej i też bardzo im się podobało. Myślę, że to poszerzy 
ich wiedzę i zainteresuje ich regionem, żeby w przyszłości 
mogli przyczyniać się swoją pracą i aktywnością do jego 
rozwoju – mówi Renata Karpeta, opiekun grupy. 

 Dotychczas, poza Skarżyskiem i Starachowicami, lekcje 
o samorządzie odbyły się już w Końskich, Jędrzejowie, 
Włoszczowie, Pińczowie, Ostrowcu, Opatowie, Sando-
mierzu i Staszowie.
 Ponadto w wymienionych miejscowościach funkcjono-
wał Punkt Informacyjny, w którym pracownicy Urzędu 
Marszałkowskiego odpowiadali na pytania zaintereso-
wanych oraz rozdawali materiały informacyjne na temat 
działalności wojewódzkiego samorządu.
 Jednocześnie w Kielcach, w siedzibie Urzędu Marszał-
kowskiego odbywają się lekcje o samorządzie dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych z Kielc i powiatu kieleckiego.
 - Celem tej naszej inicjatywy jest przekazanie wiedzy 
młodym ludziom, jak funkcjonują samorządy, jaką rolę 
odgrywają w rozwoju lokalnych społeczności. To już 
kolejny cykl lekcji o samorządzie. Po tych doświadcze-
niach widzimy, że jest ogromna potrzeba takich spotkań. 
Nie wszystkiego można dowiedzieć się z podręczników. 
Ogromnie ważne jest to, żeby w czasie spotkania zainte-
resować młodzież tą trudną tematyką, uświadomić im, że 
w bliskiej przyszłości to oni mogą mieć wpływ na dalszy 
rozwój regionu, że ogromnie ważna jest aktywność oby-
wateli na poziomie lokalnym – mówi Dariusz Detka, dy-
rektor Biura Komunikacji Społecznej.
 Kolejne spotkania uczniów z samorządem odbędą się 
8 maja w Kazimierzy Wielkiej i Busku Zdroju.

J.M./R.S.
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 Wspiera gminy dotknięte powodzią, przekazuje pie-
niądze na usuwanie azbestu i termomodernizację obiek-
tów użyteczności publicznej oraz na edukację ekologicz-
ną. Ubiegłoroczna działalność Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
w tym zakresie to 133 umowy na łączną kwotę 58,8 mln 
zł., w tym prawie 7 mln złotych to bezzwrotne dotacje. 

 - Jakie są zadania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach?
 Greta Kościołek: - Zgodnie z prawem Fundusz dyspo-
nuje pieniędzmi na dofinansowanie inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w celu realizacji 
zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej 
państwa. Funkcjonujemy w oparciu o „Strategię działania 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach na lata 2009-2012”. Dokument ten 
mówi, że najważniejszym zadaniem Funduszu jest współ-
finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych 
przy udziale niepodlegających zwrotowi środków z Unii 
Europejskiej. W ramach tej działalności dofinansowujemy 
zadania z takich dziedzin jak: ochrona wód i gospodarka 
wodna, ochrona powietrza, ochrona powierzchni ziemi, 
edukacja ekologiczna, ochrona przyrody i leśnictwo oraz 
przedsięwzięcia zahaczające o kilka tych dziedzin. 

 - O jakiego typu inwestycjach mówimy? 
 - Z zakresu ochrony wód są to głównie przedsięwzięcia 
związane z budową sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ście-
ków komunalnych i przemysłowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Finansujemy również budowę zbior-
ników wodnych ujętych w „Programie małej retencji dla 
województwa świętokrzyskiego”, stacje uzdatniania wody 
oraz zadania związane z zabezpieczeniem przeciwpowo-
dziowym. W tym roku, zgodnie z ustawą Prawo wodne, 
możemy także dofinansowywać badanie jakości wody na 
kąpieliskach. Na te przedsięwzięcia przekazaliśmy w ubie-
głym roku w formie pożyczek w sumie 48 milionów złotych. 
 Z zakresu ochrony powietrza dofinansowaliśmy 9 zadań 
dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej, przebudowy sieci ciepłowniczych oraz moderni-
zacji ciepłowni miejskiej w sumie na kwotę 3 miliony złotych. 
 Z kolei w ramach ochrony powierzchni uczestniczyli-
śmy w finansowaniu zadań związanych z gminnymi pro-
gramami usuwania wyrobów zawierających azbest (36 
zadań), na łączną kwotę 1 milion 200 tysięcy złotych. Prze-
znaczyliśmy na ten cel pieniądze własne oraz pozyskane 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. 

 - Fundusz wspiera finansowo szeroko rozumianą edu-
kację ekologiczną. Jakiego typu działania z tego zakresu 
cieszą się największą popularnością?  
 - Co roku dużym zainteresowaniem cieszy się dofinan-
sowanie druku różnego rodzaju publikacji promujących 
ideę zrównoważonego rozwoju, zwracających uwagę na 
piękno przyrody i potrzebę ochrony środowiska. Wspie-

Na usuwanie azbestu
i przydomowe oczyszczalnie

ramy finansowo również konkursy i olimpiady ekologicz-
ne o zasięgu ponadgminnym. Z ubiegłorocznych działań 
warto też wymienić wsparcie przez nas m.in. doposaże-
nia ścieżki dydaktycznej oraz sal dydaktycznych w sprzęt 
wykorzystywany do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 
prenumeratę czasopisma  „Przyroda Polska” i zakup wy-
dawnictw z dziedziny ekologii. W sumie podpisaliśmy 
umowy na kwotę 530 tysięcy złotych. 
 Nasz Fundusz miał też swój finansowy udział w li-
kwidacji skutków powodzi z 2010 roku w gminach San-
domierz, Połaniec, Dwikozy i Łubnice. Pieniądze na ten 
cel, a chodzi o kwotę 4 miliony 300 tysięcy złotych, zostały 
nam udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie 
z programem „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 
z likwidacją ich skutków”. 

 - Jakie są formy pomocy finansowej udzielanej przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej?
 - Fundusz udziela wsparcia finansowego w formie po-
życzek, dotacji oraz przekazania środków finansowych 
za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa. 
W ubiegłym roku podpisaliśmy w sumie 133 umowy na 
łączną kwotę 58,8 mln zł., w tym w postaci pożyczek prze-
kazaliśmy 51,2 mln zł., a w formie dotacji – 6,9 mln zł.

 - Dziękuję za rozmowę.
Iwona Sinkiewicz

 Greta Kościołek – koordynator Zespołu Wniosków 
i Umów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 Zespół realizuje zadania dotyczące całokształtu 
spraw związanych z przygotowaniem umów dofi-
nansowywanych ze środków krajowych Funduszu 
we wszystkich dziedzinach, tj. ochrony wód i gospo-
darki wodnej, ochrony powietrza, powierzchni zie-
mi, ochrony przyrody i leśnictwa, z uwzględnieniem 
montaży finansowych.



 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdro-
ju została uznana Biblioteką Roku 2011 w województwie 
świętokrzyskim. Tytułem Bibliotekarza Roku 2011 uho-
norowano Andrzeja Paździerza, dyrektora Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Piekoszowie. Za szczególne zasługi 
w rozwoju bibliotek publicznych i czytelnictwa w gmi-
nie nagrodzono natomiast burmistrza Chmielnika Jaro-
sława Zatorskiego i Marcina Majchera, burmistrza Oża-
rowa. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach 
podczas Forum Bibliotekarzy Województwa Świętokrzy-
skiego, laureatów konkursu statuetkami BIBLIOMANA 
uhonorowali Jacek Kowalczyk i Małgorzata Kowalińska, 
dyrektorzy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Małgo-
rzata Rudnicka, kierownik Oddziału Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz Jadwiga Zielińska z WBP. 

 W siódmej edycji konkursu do tytułu Biblioteki Roku 
2011 nominowano Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy 
Chmielnik, Gminną Bibliotekę Publiczną w Fałkowie, 
Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kazimierzy 
Wielkiej i Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Busku-
Zdroju. 
 I właśnie tej ostatniej książnicy kapituła konkursu przy-
znała zwycięski tytuł i statuetkę Bibliomana. Jak podkre-
śliła Halina Panek, kierownik działu metodyki, szkoleń 
i analiz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach 
- buska biblioteka to zaszczytne wyróżnienie otrzymała 
między innymi za aktywną działalność kulturalną i czytel-
niczą w środowisku lokalnym oraz organizację ciekawych 
spotkań historycznych i edukacyjnych, promujących re-
gion oraz warsztatów dla młodzieży. Bibliotekarze dbają 
tam o zakup nowości (rocznie ok. 3000 woluminów na 
kwotę 50 tys. zł).
 - W naszym regionie jest bardzo wiele bibliotek za-
sługujących na to zaszczytne wyróżnienie, tym bardziej 
cieszymy się więc, że przypadło ono nam w udziale. Ta 
nagroda to zasługa wszystkich pracujących w naszej bi-
bliotece osób. Będzie ona dla nas dopingiem do dalszych, 
jeszcze skuteczniejszych działań na rzecz upowszechnia-
nia czytelnictwa w naszej gminie – podkreślała Ewa Mar-
ciniec, dyrektor biblioteki Busku-Zdroju.
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Najaktywniejsi świętokrzyscy
bibliotekarze uhonorowani!

 Natomiast tytułem Bibliotekarza Roku 2011 uhono-
rowany został Andrzej Paździerz, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Piekoszowie. Kapituła Konkur-
su doceniła jego zaangażowanie w nowatorskie zmiany 
w działalności bibliotek na terenie gminy; starania o po-
prawę ich bazy lokalowej, podejmowanie ciekawych 
inicjatyw mających na celu poszerzenie oferty biblioteki 
i promocji czytelnictwa. Skutecznie opracowuje i reali-
zuje różne projekty, dzięki którym biblioteka pozyskuje 
dodatkowe środki finansowe. Piekoszowska książnica jest 
pierwszą w regionie świętokrzyskim biblioteką gminną, 
która wprowadziła elektroniczne udostępnianie zbiorów. 
  - Tytuł Bibliotekarza Roku z pewnością zobowiązuje do 
dalszej pracy. Przede wszystkim jednak to dowód uzna-
nia dla wszystkich osób pracujących w naszej bibliotece. 
Dziękuję także panu wójtowi, który pięć lat temu oka-
zał mi zaufanie powierzając funkcję dyrektora biblioteki 
- mówił Andrzej Paździerz, Bibliotekarz Roku 2011.
 Nagrody za szczególne zasługi w rozwoju bibliotek 
publicznych i czytelnictwa w gminie otrzymali burmistrz 
Chmielnika Jarosław Zatorski i burmistrz Ożarowa Mar-
cin Majcher. W Chmielniku biblioteka mieści się obecnie 
w centrum miasta, w wyremontowanych pomieszcze-
niach, wyposażona jest w nowoczesny sprzęt bibliotecz-
ny i informatyczny. Dzięki wsparciu finansowemu władz 
samorządowych o chmielnickiej książnicy śmiało można 
powiedzieć, iż jest biblioteką nowoczesną, otwartą i przy-
jazną. Podkreślano także ogromne zaangażowanie bur-

Laureaci konkursu Biblioteka i Bibliotekarz Roku 2011

Tutuł Bibiotekarz Roku przyznano Andrzejowi Paździerzowi,
zaś Biblioteką Roku została placówka w Busku-Zdroju kierowana przez Ewę Marciniec



9AKTUALNOŚCI

 Zaangażowanie, determinacja, wysiłek i zdrowa rywa-
lizacja - takie emocje towarzyszyły uczestnikom elimi-
nacji okręgowych Świętokrzyskiego Turnieju Innowacji 
i Kreatywności, organizowanego przez Biuro Innowacji 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-
skiego oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli. Trzyosobowe drużyny z 53 gimnazjów położo-
nych na terenie całego województwa walczyły w marcu 
br. w Jędrzejowie, Busku-Zdroju, Opatowie, Skarżysku-
Kamiennej i Kielcach o zakwalifikowanie się do finału 
wojewódzkiego turnieju. 

 W trakcie eliminacji uczniowie mieli za zadanie ułożyć 
jak największą liczbę figur w grze logicznej Pentomino, 
wzięli też udział w interdyscyplinarnym quizie wiedzy, 
zawierającym łamigłówki logiczne, zagadki matematycz-
ne oraz pytania z wiedzy o regionie. Dodatkowe emocje 
u zawodników powodował, wykorzystywany dotychczas 
tylko w popularnych telewizyjnych teleturniejach, sposób 
udzielania odpowiedzi na pytania za pomocą pilotów. 
 Udział w finale zapewniły sobie po trzy najlepsze dru-
żyny z każdych eliminacji, a wyrównany poziom rywaliza-
cji w Opatowie i Kielcach spowodował konieczność prze-
prowadzenia dogrywek w celu wyłonienia zwycięzców. 
Na najlepszych uczestników czekały atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez Urząd Marszałkowski. Szczególny 
zachwyt wzbudziły teleskopy astronomiczne, wręczane 
członkom zwycięskich drużyn. Nagrody rzeczowe przy-
znano też uczniom za zajęcie II i III miejsca, a wszyscy po-
zostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. 

Kreatywni gimnazjaliści

 Wysiłek włożony w rywalizację został dodatkowo na-
grodzony udziałem w pokazach naukowych z fizyki, 
chemii i robotyki w ramach INNOBUSA. Z tych pokazów 
skorzystali też uczniowie tych szkół, w których odbywały 
się eliminacje. Gospodarze obiektów zadbali też o przy-
gotowanie poczęstunku, który pomagał w regeneracji sił 
pomiędzy poszczególnymi konkurencjami. 
 Obecnie trwają przygotowania zawodników do udzia-
łu w finale wojewódzkim, który odbędzie się 10 maja 
w Kielcach przy udziale publiczności. Każda z drużyn 
może przywieźć ze sobą grupę kibiców, którzy w zamian 
za doping obejrzą wraz z zawodnikami przygotowane 
dla nich pokazy artystyczne. Rywalizacja obejmie kilka 
konkurencji, w tym gry zręcznościowe, a na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody. Otrzymają je członkowie naj-
lepszych drużyn oraz reprezentowane przez nich szkoły.

Janusz Juszczyk
Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego

mistrza Ożarowa w poprawę bazy lokalowej bibliotek 
na terenie gminy. Przykładem może być modernizacja 
placówki w Lasocinie. To także wspieranie działań popu-
laryzujących czytelnictwo, organizacja ciekawych akcji 
skupiających wokół biblioteki społeczność lokalną. Warto 
także wspomnieć o monografii „Lasocin wczoraj i dziś” 
wydanej dzięki wsparciu władz samorządowych gminy.
 Uczestnicy Forum Bibliotekarzy Województwa Święto-
krzyskiego wysłuchali także wykładu dr Henryka Hollendera 
z Uczelni Łazarskiego w Warszawie pt. „Bibliotekarzu, organi-
zuj przestrzeń!”. Natomiast Halina Panek i Jadwiga Zielińska 
z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach podsumowa-
ły działalność bibliotek publicznych naszego regionu w 2011 
roku. Z raportu wynika, że w Świętokrzyskiem coraz więcej 

osób sięga po książkę. Niestety ubywa bibliotek. W ubiegłym 
roku funkcjonowało ich 286, swoją działalność zakończyły 
natomiast cztery filie wiejskie. Niestety, z powodu oszczędno-
ści w 2012 r. likwidacją zagrożone są kolejne. Podejmowane 
są także działania przygotowujące łączenie bibliotek publicz-
nych z innymi instytucjami kultury. Zmniejszył się bibliotecz-
ny księgozbiór. W 2011 r. liczył 4 498 677 jednostek inwenta-
rzowych, mniej o 6 930 woluminów niż w ubiegłym roku. 
Na zakup zbiorów wydano 2 114 711 zł. (więcej o 39 889 zł.).  
W 2011 r. w bibliotekach województwa świętokrzyskiego kon-
tynuowano prace związane z poprawą bazy lokalowej i este-
tyki lokali bibliotecznych. Przeprowadzono remont 41 lokali 
bibliotecznych.

Małgorzata Niewczas-Sochacka

Nagrody kreatywnym gimnazjalistom wręczali Michał Klepka i Jacek Wołowiec oraz Jan Maćkowiak

Na najlepszych uczestników czekały atrakcyjne nagrody
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Radni obradowali
Świętokrzyskie weźmie udział 
w projekcie ONE 
 Radni wojewódzcy wyrazili zgodę na udział województwa 
świętokrzyskiego w projekcie ONE (Observatory Network to 
Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwato-
riów do Monitorowania Absorpcji Funduszy Strukturalnych 
poprzez technologie ICT) realizowanego w ramach progra-
mu INTERREG IVC (Interregional Cooperation Programme). 
Efektem realizacji projektu ma być większa absorpcja fundu-
szy strukturalnych na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego 
i technologii ICT w naszym województwie.
 Doświadczenia europejskie wskazują na niską ab-
sorpcję środków strukturalnych na zadania związane ze 
Społeczeństwem Informacyjnym. Szczególnie dotyczy to 
regionów z nowych państw członkowskich UE. Przyczy-
ny leżą zarówno w braku wiedzy na temat społeczeństwa 
informacyjnego zarówno wśród mieszkańców, admini-
stracji publicznej i przedsiębiorstwach jak też w braku od-
powiednich instrumentów do rozwoju Społeczeństwa In-
formacyjnego a szczególnie infrastruktury. Szczegółowe 
informacje dotyczące tej tematyki są dostępne na różnych 
szczeblach, w różnych sektorach, natomiast sytuacja w re-
gionach jest najczęściej zdecydowanie różna od wiedzy 
posiadanej na szczeblach centralnych.
 Docelowo efektem realizacji projektu ONE ma być 
większa absorpcja funduszy strukturalnych na rozwój 
Społeczeństwa Informacyjnego i technologii ICT w woje-
wództwie poprzez:
- stworzenie regionalnych Obserwatoriów ICT dzięki wy-

mianie doświadczeń i wiedzy z innymi regionami,
- stworzenie federacji istniejących i tworzonych Obserwa-

toriów ICT w celu stworzenia i doskonalenia metodolo-
gii badań i wymiany informacji,

- wzmocnienie organizacji w regionie mające na celu zwięk-
szenie pozyskiwania środków europejskich na skutek re-
alizacji strategii opracowanych przez Obserwatoria,

- zaangażowanie się instytucji pozarządowych w rozwią-
zywaniu powyższych problemów.

 Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 – 
2014, czas jego trwania to 30 miesięcy. Przewidywany 
budżet na działania podejmowane w ramach projektu 
dla województwa świętokrzyskiego wyniesie ok. 162 796 
EUR. Dofinansowanie wyniesie 85% wydatków kwalifi-
kowanych u Partnera, 15% to udział własny.
 Projekt ten jest jednym z pierwszych w tej kategorii 
w którym województwo świętokrzyskie weźmie udział.

Radni przyjęli raport 
 Od czasu powołania w Komendzie Miejskiej Policji 
w Kielcach Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotyko-
wą, a w komendach powiatowych Policji specjalistycznych 
zespołów nastąpił wzrost ujawnianych przestępstw związa-
nych z narkotykami - wynika z raportu dotyczącego realiza-
cji „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na lata 2011 – 2016” w 2011 roku.
 - W 2011 roku w województwie świętokrzyskim wsz-
częto 561 postępowań w sprawach o przestępstwa nar-
kotykowe, stwierdzono 2 868 przestępstw. Oznacza to, ze 

problem narkomani jest problemem jak najbardziej real-
nym. Samorząd województwa na działania ograniczające 
zjawisko narkomanii przeznaczył w 2011 roku kwotę 69 
000,00 zł – mówił podczas sesji wicemarszałek Grzegorz 
Świercz. Jedno z tych zadań pochodziło z zakresu ochro-
ny i promocji zdrowia (20 000,00 zł), pozostałe z zakresu 
zwalczania narkomanii (49 000,00 zł). Zostało zawartych 
łącznie pięć umów. Realizatorem poszczególnych zadań 
było Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie”.
 Najwięcej podmiotów w 2011r. świadczących różno-
rodne usługi w zakresie leczenia uzależnień występowa-
ło: w mieście Kielce (4 podmioty), w powiecie staracho-
wickim (3 podmioty), w powiatach kieleckim, koneckim 
oraz skarżyskim (po 2).
 Z osobami uzależnionymi w 2011r. pracowało łącznie 58 
przedstawicieli różnych zawodów. Największa grupę zawodo-
wą stanowili specjaliści terapii uzależnień oraz psycholodzy. 

Przyjęli sprawozdanie z realizacji 
Programu opieki nad zabytkami
 Sejmik województwa świętokrzyskiego przyjął sprawoz-
danie z realizacji w latach 2010 – 2011 Programu opieki nad 
zabytkami w województwie świętokrzyskim na lata 2007 – 
2011. – Ostatnie dwa lata były bardzo pomyślne dla naszego 
województwa, ponieważ około 360 obiektów zabytkowych 
zostało objętych wsparciem finansowym pochodzącym 
z budżetu samorządu województwa, środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Unii Europejskiej oraz 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - poinformował 
Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Eduka-
cji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. 
 Założeniem Programu opieki nad zabytkami w wojewódz-
twie świętokrzyskim na lata 2007-2011 była poprawa stanu 
zabytków w regionie świętokrzyskim oraz uwrażliwienie re-
gionalnej społeczności na dziedzictwo kulturowe. Stworzenie 
sprawnego systemu finansowania ochrony i opieki konserwa-
torskiej poprzez wspólne działania, m.in. poprzez pozyskiwa-
nie środków finansowych przez właścicieli lub użytkowników 
zabytków z różnych źródeł, samorządowych, Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz znaczących środków 
na rewitalizację zasobu zabytkowego ze środków Unii Euro-
pejskiej podnosi atrakcyjność obiektów zabytkowych, nadaje 
im nowe funkcje a także przyciąga gości i turystów.
 Ze środków z budżetu samorządu województwa wy-
konano m.in. prace w Kościele p.w. św. Marii Magdaleny 
w Dobrowodzie, Kościele p.w. Świętej Trójcy w Rakowie, 
Zespole Pobenedyktyńskim na Świętym Krzyżu czy go-
tyckiej kolegiacie w Wiślicy.

R.S./A.P.

Radni mieli okazję zwiedzić Międzynarodowe Centrum Kultur
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Podczas obrad sejmiku

Członkowie zarządu Województwa: Piotr Żołądek, 
Grzegorz Świercz, Jan Maćkowiak i poseł Marek Gos

O sprawny przebieg obrad zadbał Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący naszego regionalnego parlamentu

Piotr Żołądek
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 Koncerty, wystawy, rajdy, pikniki – takie m.in. atrakcje 
czekają na mieszkańców województwa świętokrzyskie-
go w maju. Ciekawie zapowiada się również majówka 
w Sandomierzu, podczas której uroczyście zainauguro-
wany zostanie sezon turystyczny w nadwiślańskim gro-
dzie. Imprezy przygotowały instytucje kultury, urzędy 
gmin oraz stowarzyszenia. Wiele z nich odbywać się bę-
dzie pod patronatem Marszałka Adama Jarubasa.

 Starachowicki Oddział PTTK już po raz pięćdziesiąty 
ósmy zaprasza w dniach 29 kwietnia – 2 maja do udziału 
w Ogólnopolskim Majowym Rajdzie Świętokrzyskim. 
Uczestnicy rajdu będą mieli okazję poznać liczne atrakcje 
turystyczne regionu. Trasy są tak wyznaczone, aby łączyły 
zabytki architektury, pomniki przyrody, miejsca związane 
z historią i wielkimi osobowościami.

 Występ Orkiestry Dętej z Domu Kultury w Ożarowie, 
kiermasz rękodzieła ludowego, pokazy i demonstracje 
sprzętu sadowniczego, wesołe miasteczko oraz konkursy 
z nagrodami dla dzieci i dorosłych – to tylko niektóre z atrak-
cji, jakie będą towarzyszyć Wojewódzkiemu Świętu Kwit-
nącej Wiśni w Nowem, w gminie Ożarów. Impreza, której 
patronuje marszałek Adam Jarubas odbędzie się 29 kwietnia.

 Wszystkich, którzy chcą miło, przyjemnie oraz rodzinnie 
spędzić czas na łonie natury zaprasza Muzeum Wsi Kielec-
kiej (1-3 maja) na Majówkę w Skansenie w Tokarni. Organi-
zatorzy zapowiadają wiele atrakcji dla dorosłych i dzieci.

 XXXVI Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem 
– eliminacje rejonowe odbywać się będą 1, 3 i 6 maja w Cie-
kotach, Nowym Korczynie i Jędrzejowie. Konkurs finałowy 
odbędzie się 19-20 maja o godz. 11.00 w Muszli Koncertowej 
w Busku – Zdroju. Natomiast koncert laureatów i wręczenie 
nagród odbędzie się 10 czerwca. Przegląd ma na celu popu-
laryzację muzykowania, śpiewu i tańców ludowych oraz 
promocję kultury ludowej regionu świętokrzyskiego. Orga-
nizatorami imprezy są: Wojewódzki Dom Kultury im. Józe-
fa Piłsudskiego w Kielcach, Buskie Samorządowe Centrum 
Kultury orasz Urząd Miasta i Gminy Busko –Zdrój. 

 Inscenizacje historyczne, koncerty, festiwal tańca dwor-
skiego, gonitwy husarskie - takie m.in. atrakcje czekają na 
mieszkańców Sandomierza i turystów odwiedzających 

Majówka w Świętokrzyskiem

nadwiślański gród podczas inauguracji sezonu turystycz-
nego. Wydarzeniu towarzyszyć będzie II Sandomierski 
Weekend Kwitnących Sadów. Imprezy odbywać się będą 
od 28 kwietnia do 6 maja.

 W tym roku Opatów obchodzi 730. rocznicę nadania 
praw miejskich. W 1282 r. biskupi lubuscy uzyskali od 
księcia Leszka Czarnego przywilej lokacyjny umożliwia-
jący nadanie miastu prawa niemieckiego – dokument ten 
uznawany jest za akt tożsamy z nadaniem dla Opatowa 
prawa magdeburskiego – była to pierwsza lokacja. Ob-
chody zainauguruje 12 – 13 maja konferencja naukowa, 
widowisko muzyczne światło – dźwięk „Opatów – nasze 
miasto”, koncert muzyki poważnej oraz widowisko histo-
ryczne „Wjazd Leszka Czarnego do Opatowa inscenizacja 
nadanie praw miejskich”. Natomiast 18 maja odbędzie się 
Wojewódzkie Święto Straży Pożarnej. 

	 „Ogień	w	Hucie” pod takim hasłem w Muzeum Przyro-
dy i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Staracho-
wicach 11 i 12 maja odbywać się będzie Noc Muzeów. 
W programie m.in. Teatr Ognia z narracją hutniczą, nocny 
najazd Starów na hutę, zwiedzanie muzeum z pochodnia-
mi, koncerty oraz wjazd na górny poziom Wielkiego Pie-
ca. Natomiast białą damę, czarownice oraz inne straszne 
postaci z bajek, baśni i legend będzie można spotkać 12 
maja podczas Strrrasznej Nocy w Muzeum w Europej-
skim Centrum Bajki w Pacanowie. 

Opatów świętuje 730. rocznicę nadania praw miejskich

Tak pięknie kwitną wiśnie  w gminie Ożarów Sandomierz inauguruje nowy sezon i czeka na turystów
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 13 maja Pińczów będzie gospodarzem XIII Między-
narodowych Spotkań Chóralnych „Ad Gloriam Dei”. 
W Kościele pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty odbywać 
się będą przesłuchania konkursowe, warsztaty dla dyry-
gentów oraz koncerty: Koncert Muzyki Chóralnej oraz 
Koncert Muzyki Sakralnej.

 Obchodom Dni Połańca towarzyszyć będzie II Poła-
niecki Jarmark Majowy, który odbędzie się 13 maja na 
Placu Uniwersału Połanieckiego. Nie zabraknie stoisk wy-
stawienniczych rękodzieła artystycznego oraz wyrobów 
żywnościowych wytwarzanych metodami tradycyjnymi. 
Imprezie towarzyszyć będą koncerty, konkursy oraz po-
kazy. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury 
i Sztuki w Połańcu.

 18 maja Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kol-
berga w Kielcach zaprasza na koncert Barwy Romanty-
zmu. Wystąpią Tomasz Strahl – wiolonczela oraz Orkie-
stra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej pod batutą 
Czesława Grabowskiego. W programie m.in. A. Borodin 
W	stepach	Azji	Środkowe,	E. Lalo	Koncert	Wiolonczelowy	oraz 
F. Mendelssohn – Bartholdy Muzyka do Snu	 nocy	 letniej	
op. 61. Koncert rozpocznie się o godz. 19.00 w sali koncer-
towej Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach.

 „Przez Piekło Do Nieba” – pod takim hasłem 19 maja 
w Sielpi odbywać się będzie VII edycja Cross Maratonu. 
Trasa wiedzie przez malownicze, lekko pagórkowate oko-
lice Sielpi, Piekła, Nieba, by zakończyć się w miejscu star-
tu. Liczy sobie 42 km 195 m. Można ją pokonywać mar-
szem, biegiem bądź spacerując. Organizatorem imprezy 
jest konecki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno 
– Krajoznawczego.

 VII Jarmark Świętokrzyski odbędzie się 20 maja na 
Świętym Krzyżu. Będzie można obejrzeć występy ludo-
wych zespołów muzycznych i grup tanecznych. Imprezie 
towarzyszyć będą także konkursy i atrakcje dla dzieci oraz 
kiermasz rękodzieła. 

 Do 3 czerwca w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Ob-
lęgorku można podziwiać wystawę pt. „Kobiety w życiu 
Sienkiewicza”. Dużą część ekspozycji stanowią portrety, 
fotografie kobiet oraz korespondencja pomiędzy nimi a pi-
sarzem. Ciekawostką jest to, że pięć z sześciu kobiet, które 
zafascynowały Sienkiewicza nosiło imię Maria. Trzy z nich 
zostały jego żonami. Wszystkie były niezwykłe. Pasjonat-
ka fizyki i chemii, dziennikarka, społeczniczka, a oprócz 
nich niezwykle utalentowana, genialna wręcz Helena Mo-
drzejewska. Na wystawie nie mogło też zabraknąć miejsca 
dla córki pisarza oraz matki, po której prawdopodobnie 
Sienkiewicz odziedziczył swój talent literacki. 

 W Skarżysku – Kamiennej już po raz jedenasty odbę-
dzie się Ogólnopolski Festiwal Taneczny „Rytmiczne 
Pląsy”. 26 maja w sali Widowiskowej Miejskiego Centrum 
Kultury tancerze rywalizować będą w kilku kategoriach 
wiekowych i różnych stylach tańca. 

 Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza 27 maja do Parku Et-
nograficznego w Tokarni na XX Wytopki Ołowiu. Impreza 
nawiązuje swoim charakterem do wielowiekowej tradycji 
górnictwa w okolicach Chęcin. W programie festynu m.in. 
występy artystyczne, wielki kiermasz sztuki ludowej oraz 
pokaz wytopu ołowiu. Nie zabraknie także potraw kuchni 
regionalnej.

 Już po raz piąty w Busku - Zdroju (24-27 maja) odbę-
dzie się Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Be-
lona „Niechaj zabrzmi Bukowina”. Wydarzenie zakończy 
projekt „pro memoria” poświęcony 60. rocznicy urodzin 
artysty w wykonaniu „Wolnej Grupy Bukowina”. 

 Międzynarodowy Turniej Rycerski o Szablę Krzyszto-
fa Baldwina Ossolińskiego odbędzie się w dniach 29-30 
maja na Zamku Krzysztopór w Ujeździe. Uczestniczyć 
w nim będą bractwa rycerskie z całej Polski. Widzowie 
będą mogli oglądać paradę wojsk, pokazy XVII –wiecznej 
artylerii, pokazy tańca dworskiego, pojedynki rycerstwa 
oraz szturm na zamek.

Oprac. Agata Pęk

Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszył się będzie 
Jarmark Świętokrzyski

Turniejowi towarzyszyć będą emocjonujące
pojedynki rycerskie

Już po raz dwudzisty w Tokarni odbywać się będą
pokazy wytopu ołowiu



 W Przedszkolu Samorządowym nr 25 w Kielcach Piotr Żo-
łądek, członek Zarządu Wojwództwa wziął udział w Ogól-
nopolskiej Akcji Czytania Bajek, organizowanej przez 
Fundację Jaśka Meli „Poza Horyzonty”. Bajki czytali także: 
wicewojewoda świętokrzyska Beata Oczkowicz, attaché ds. 
kultury Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie Elena 
Bobrysheva, członek Zarządu Stowarzyszenia Współpracy 
Polska-Wschód Oddział Świętokrzyski Zofia Osemlak oraz 
pochodzący z Brazylii Guildo Dos Santos Cruz.

 Podczas spotkania dzieci mogły posłuchać m.in. „Lokomo-
tywy” Juliana Tuwima, którą wspólnie przeczytali  Piotr Żo-
łądek, członek Zarządu Województwa i Beata Oczkowicz, 
wicewojewoda świętokrzyska. Przedszkolaki wysłuchali 
także bajki o Carze Sałtanie oraz Chłopcu Curupira. Na za-
kończenie goście wręczyli dzieciom świąteczne malowanki 
oraz słodycze. Partnerami czytania byli: Świętokrzyska Rada 
Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenie Współ-
pracy Polska-Wschód Oddział Świętokrzyski.
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Wspólnie czytali bajki

 W Sielpi uroczyście została rozpoczęta budowa ob-
wodnicy Końskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728. 
W tradycyjnym wbiciu łopaty uczestniczyli m.in. mar-
szałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa 
Jan Maćkowiak. Inwestycja współfinansowana jest 
przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjne-
go Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Łączna wartość 
projektu wynosi ponad 133 mln zł, a środki unijne - po-
nad 82 mln zł.

 Inwestycja przewiduje poszerzenie istniejącej drogi 
wojewódzkiej 728 do szerokości 7 metrów na odcinku bli-
sko 12 kilometrów i wzmocnieniu jej nawierzchni. Rów-
nocześnie przebudowane zostaną skrzyżowania z droga-
mi bocznymi, a w ich obrębie zainstalowane oświetlenie. 

Ruszyły prace przy budowie
obwodnicy Końskich

 W trakcie prac zbudowane zostaną chodniki, przejścia 
dla pieszych, przystanki z zatokami i parkingi. Powsta-
nie też kładka dla pieszych i rowerzystów przy zbiorni-
ku w Sielpi oraz chodnik w miejscowościach: Wincen-
tów, Sielpia, Gatniki i Końskie. Jan Maćkowiak, członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podkreślał, że 
inwestycja nie tylko poprawi bezpieczeństwo kierowców 
oraz pieszych, ale również ma duże znaczenie dla samych 
mieszkańców Końskich. Ruch ciężkich samochodów zo-
stanie bowiem wyprowadzony z ich miasta. 

 Przewidywany termin zakończenia robót budowla-
nych to 31 sierpnia 2013 roku. Wykonawcą jest Przedsię-
biorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z Gliwic.

Guildo Dos Santos Cruz i Piotr Żołądek

Marszałek Adam Jarubas i Jan Maćkowiak, członek 
Zarządu Województwa

W tradycyjnym wbiciu łopaty uczestniczyli 
przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych
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 Ponad 300 osób skorzystało z badań i porad dotyczą-
cych zdrowego stylu życia. W Urzędzie Marszałkowskim 
po raz kolejny została przeprowadzona akcja profilak-
tyczno – edukacyjna w ramach obchodów Światowego 
Dnia Zdrowia, który w tym roku odbywa się pod hasłem 
„Starzenie się i zdrowie”. – Korzystanie z badań profilak-
tycznych, to najbardziej skuteczna metoda walki z cho-
robami nowotworowymi – podkreśla Longina Pyszniak 
z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowot-
nej Urzędu Marszałkowskiego. 

 - Akcję przeprowadzamy już po raz trzeci i jak widać 
wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zarów-
no wśród młodych jak i starszych osób. Przedsięwzięcie 
ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę 
systematycznego uczestnictwa w badaniach profilaktycz-
nych oraz konieczności modyfikacji zachowań zdrowot-
nych – mówiła Longina Pyszniak. 
 Wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z bezpłat-
nych badań: stężenia glukozy we krwi, poziomu ciśnienia 
tętniczego krwi, poziomu tlenku węgla w wydychanym 
powietrzu oraz PEF, które wykonywały panie z Woje-
wódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. W akcji 
uczestniczyli również przedstawiciele Świętokrzyskiego 
Centrum Onkologii udzielając porad antynikotynowych, 
a także Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Ośrodka Koor-
dynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywa-
nia Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywa-
nia Raka Szyjki Macicy, którzy przybliżyli informacje na 
temat badań mammograficznych i cytologicznych. Prze-
prowadzadzili także instruktaż samobadania piersi na 
fantomach.
 - Warto uczestniczyć w takich akcjach i systematycznie 
kontrolować swoje badania. Nie do przecenienia są ko-
rzyści płynące ze znajomości zagrożeń, jakie niosą ze sobą 
nieuświadomione, a co za tym idzie nie leczone choroby. 
W zeszłym roku miałem podwyższony poziom stężenia 
tlenku węgla w wydychanym powietrzu, dziś, po bada-
niach jest on w normie. Tak więc bardzo ważne jest kon-
trolowanie podstawowych badań: poziomu cukru, ciśnie-
nia tętniczego czy tlenku węgla – mówił marszałek Adam 
Jarubas.

Skorzystali z szansy
badań profilaktycznych

 Każdy uczestnik akcji mógł uzyskać poradę dotyczącą 
zdrowego stylu życia, dla wszystkich przewidziane zosta-
ły materiały edukacyjne, a dla pań niespodzianki w posta-
ci gadżetów. 
 - To cenna inicjatywa i doskonała okazja do wykonania 
badań, bez czekania w kolejkach do lekarza czy specjalne-
go zapisywania - podkreślały osoby uczestniczące w akcji.

A.P.

Grzegorz Świercz i Kazimierz Kotowski badali się z uśmiechem na ustach

Adam Jarubas zbadał poziom tlenku węgla
w wydychanym powietrzu

Z możliwości zadbania o zdrowie korzystało
ponad 300 osób
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 W Kielcach przybywa miejsc, które niosą prawdziwą 
radość miłośnikom książek. Także tym najmłodszym. 
W szpitaliku dziecięcym w Kielcach oraz w Zespole 
Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja przy alei IX Wie-
ków Kielc oficjalnie zostały otwarte kolejne wspaniałe 
półki bookcrossingowe Fajnego Radia Internetowego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-
skiego.

Ponad 1000 „uwolnionych” książek!
 Efekty zbiórki książek dla maluchów ze szpitalika  dzie-
cięcego w Kielcach przeszły najśmielsze oczekiwania 
redakcji radia FRI. Na półkę bookcrossingową FRI na II 
Oddziale Chorób Dziecięcych w Bloku E trafiło aż 1139 
książek.  Uroczyste otwarcie półki, w  którym udział wzię-
li wicewojewoda Beata Oczkowicz, dyrektor Biura Ko-
munikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Dariusz 
Detka oraz dyrektor Szpitalika  Dziecięcego w Kielcach 
Włodzimierz Wielgus, odbyło się 29 marca. 

 Uroczystego otwarcia półki dokonał mały pacjent 
w „asyście” wicewojewody Beaty Oczkowicz. Pacjenci 
szpitalika i ich rodzice mogą korzystać  z książek, które 
redakcja radia FRI uzbierała w trakcie pięciotygodniowej 
akcji „Uwolnij Książkę dla Malucha”. - Najmłodsi czytel-
nicy mają do dyspozycji ponad tysiąc książek. Wśród nich 
nie brakuje baśni, bajek oraz komiksów. Jeśli któraś z ksią-
żek szczególnie przypadnie maluchowi do gustu, może ją 
zachować na własność – informuje Anna Rdzanek – Kap-
sa, koordynator akcji. - Efekty zbiórki książek dla malu-
chów ze Szpitalika  Dziecięcego w Kielcach przeszły nasze 
najśmielsze oczekiwania. Nie udałoby się to jednak bez 
osób oraz instytucji, które nas wspierały. Wszystkim chcę 
serdecznie podziękować – dodaje.  

 Akcja Fajnego Radia Internetowego nie zakończyła się 
jedynie na postawieniu półki. Co tydzień z maluchami 
ze szpitalika, na wspólnym czytaniu bajek, spotykają się 
członkowie Studenckiego Koła Naukowego Societas Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Bibliofile zacierają ręce!

„Domownik bez naprzykrzania…”
 „Książka – nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez 
interesu, domownik bez naprzykrzania” – te starannie 
wykaligrafowane słowa Ignacego Krasickiego umieścili 
uczniowie Zespołu Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja 
nad otwartą 17 kwietnia na jednym z korytarzy placówki 
półką. Wydaje się, że choć wyszły spod pióra Krasickiego 
wiele lat temu, kiedy o bookcrossingu nikt nie miał jeszcze 
prawa słyszeć, jednak świetnie oddają sens i ideę leżącą 
u podstaw tego ruchu. Bo bookcrossing to międzynarodo-
wy ruch czytelniczy polegający właśnie na nieodpłatnym 
dzieleniu się książkami, które zostawia się w miejscach 
publicznych, np. autobusach, czy kawiarniach lub na spe-
cjalnych półkach, skrzyniach, stolikach tak, by mogły zna-
leźć nowych czytelników.

Dariusz Detka, dyrektor Biura Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Marszałkowskiego i Iwona Marynowska-
Gruszka, dyrektor ZSS im. Mikołaja Reja w Kielcach

Dyrektor Dariusz Detka zasilił półkę w ZSS przyniesio-
nymi przez siebie książkami

Uroczyste zdjęcie wstęgi i...
półka otwarta!
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Konkurs
 Dziękujemy Państwu za udział w naszym konkursie 
ogłoszonym w numerze 3 (62) / 2012 „Naszego Regio-
nu”. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi wyloso-
waliśmy zwyciężczynię, którą jest pani Joanna Snoch ze 
Strawczyna. Serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt 
z redakcją w celu odebrania nagrody. A oto poprawne 
odpowiedzi na pytania konkursowe: 

1. Z województwem świętokrzyskim zaprzyjaźniony jest 
Region Centralnej Finlandii.

2. Janusz Śledziński pracę w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego rozpoczął w 2002 roku.

3. Przez gminę Brody przepływa rzeka Kamienna.

 Można powiedzieć, że to wirtualna biblioteka, bez kart, 
regałów i kar za przetrzymywanie książek.
 - Niestety, w dobie społeczeństwa informatycznego 
i nowinek technologicznych, które powodują, że po na-
ciśnięciu jednego klawisza zalewa nas w ułamku sekun-
dy olbrzymi potok informacji, często zanika w nas umie-
jętność poszukiwania tego co najlepsze, co najbardziej 
wartościowe. A to przecież właśnie książki, wspaniałe 
powieści, tomiki poetyckie, myśli zapisane na papiero-
wych kartach nauczyły wrażliwości wiele pokoleń ludzi. 
Jestem przekonany, ze miłośników czytelnictwa wciąż 
jest bardzo wielu, jednak zdajemy sobie sprawę z faktu, 
że kupno książki to dla wielu ludzi znaczący wydatek, 
dlatego koordynowana w naszym województwie przez 
Fajne Radio Internetowe Urzędu Marszałkowskiego akcja 
bookcrossingowa, wydaje się być świetną odpowiedzią na 
tego rodzaju ograniczenia – mówił podczas uroczystości 
otwarcia półki Dariusz Detka, dyrektor Biura Komunika-
cji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, zaś prywatnie, 
od wielu lat, zapalony bibliofil.  Dyrektor Detka nie stawił 
się oczywiście w Zespole Szkół Społecznych z pustymi 
rękoma; „zasilił” szkolną półkę przekazanymi przez mar-
szałka Adama Jarubasa książkami… 
 Akcja bookcrossingowa nabiera w naszym wojewódz-
twie niezwykłego rozpędu. Zainicjowana całkiem nie-
dawno przez Annę Rdzanek- Kapsę z Fajnego Radia 
Internetowego już zaowocowała sześcioma półkami na 
które można przekazać dawno przeczytane, zalegające 
w domach książki. A już wiadomo, że będą kolejne.

 - Zgłasza się do nas wiele placówek i osób prywatnych, 
przede wszystkim z tych świętokrzyskich miejscowości, 
gdzie nie ma bibliotek. Dlatego już przygotowujemy się 
do otwarcia kolejnych półek. Skąd pomysł? Pewnego dnia 
podczas rozmowy w gronie naszych radiowców stwier-
dziliśmy, że nasze mieszkania zalegają dziesiątki, a nawet 
setki książek po które prawdopodobnie nigdy już nie 
sięgniemy. Ich wyrzucenie na śmietnik, czy oddanie na 
makulaturę byłoby zbrodnią, dlatego postanowiliśmy je 
przynieść do radia. I tak właśnie powstała pierwsza półka 
bookcrossingowa w naszym województwie – mówi Anna 
Rdzanek-Kapsa. - Pomysł nie jest oczywiście nowy, na 
świecie funkcjonuje od lat, ale w prostocie swej jest ge-
nialny – dodaje  – Bez wypełniania bibliotecznych fiszek 
możemy cieszyć się czytaniem, ale też sprawiać frajdę in-
nym zostawiając na półce niepotrzebne już nam wydaw-
nictwa. 

 Dotychczas półki bookcrossinowe uruchomione zosta-
ły w siedziba radia FRI w  Wojewódzkim Domu Kultury, 
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Marszałkowskiego, 
przy Zespole Inscenizacji Tanecznej „Małe Kielczanki”, 
w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym 
w Kielcach, a także na Wydziale Zarządzania i Admini-
stracji UJK (półka Studenckiego Koła Naukowego So-
cietas) i w Zespole Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja 
w Kielcach.

Robert Siwiec / A.K.

Półka bookcrossingowa w Zespole Szkół Społecznych

Najmłodsi pacjenci szpitalika zaprosili sowich gości do 
wspólnego rysowania 
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 O aktualnej sytuacji wyrobiska posiarkowego „Piasecz-
no” w gminie Łoniów oraz o przyszłości terenów sąsiadu-
jących ze zbiornikiem po zakończeniu jego rekultywacji 
dyskutowali radni Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej 
i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego, podczas posiedzenia, które odbyło się w Muzeum 
Okręgowym w Sandomierzu. W debacie uczestniczyli 
Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa, Sła-
womir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
oraz parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej, przedstawi-
ciele samorządów lokalnych, sołtysi i mieszkańcy z tere-
nów sąsiadujących ze zbiornikiem i dyrektorzy wojewódz-
kich instytucji i jednostek organizacyjnych działających 
w obszarze gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Ko-
misji przewodniczył Wojciech Borzęcki.

 Do końca 2013 roku Kopalnia Machów, do której należy 
wyrobisko w Piasecznie ma być zlikwidowana. Doprowadzi 
to do braku instytucjonalnego zaplecza dla wdrożenia syste-
mu ochronnego tych obszarów. Tymczasem trzeba tam wy-
budować system melioracyjny oraz 5 przepompowni, które 
utrzymywałyby bezpieczny poziom wody. W przeciwnym 
razie nawet 4 tysiące hektarów gruntów rolnych i budynki 
mieszkalne w trzech gminach powiatu sandomierskiego tj. 
Łoniów, Samborzec i Koprzywnica może zostać podtopio-
nych. Do tej pory prace związane z rekultywacją posiarko-
wego terenu były finansowane z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Prawo zabrania jednak wydawania 
z tego źródła środków na inwestycje melioracyjne. Trzeba 
zatem wyznaczyć prawnego następcę obowiązków.
 - Obszar ten jest obecnie intensywnie wykorzystywany 
rolniczo, a znajdujące się tam uprawy rolne i sady mają 
istotne znaczenie gospodarcze, nie tylko dla mieszkańców 
gmin powiatu sandomierskiego, ale również wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Ponadto realizacja tych inwestycji 
zarówno organizacyjnie jak i finansowo przekracza możli-
wości samorządów lokalnych oraz samorządu wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Stąd potrzeba 
wskazania sprawnego źródła finan-
sowania, jakim jest budżet państwa – 
mówił Wojciech Borzęcki, przewodni-
czący Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmi-
ku Województwa Świętokrzyskiego 
 Z takiego rozwiązania zadowoleni 
są zarówno lokalni samorządowcy jak 
i również mieszkańcy z terenów sąsia-
dujących ze zbiornikiem.
 - Najlepszym rozwiązaniem było-
by przejęcie kopalni przez instytucję 
związaną z administracją rządową. 
Jednak obawiamy się, że po likwidacji 
kopalni zadania związane z inwesty-
cjami w wyrobisku zostaną zrzucone 
na barki gmin, powiatu czy woje-
wództwa. Ponadto niepokoimy się, że 

O przyszłości posiarkowego wyrobiska 
„Piaseczno” podczas obrad Komisji

władze Tarnobrzega chciałyby przejąć majątek kopalni – 
mówił Szymon Kołacz wójt Łoniowa.
 Radni Komisji Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony 
Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego po 
wysłuchaniu mieszkańców oraz lokalnych samorządowców 
postanowili wspólnie wypracować stanowisko w sprawie 
sytuacji wyrobiska posiarkowego „Piaseczno” oraz przyszło-
ści terenów sąsiadujących ze zbiornikiem po zakończeniu 
jego rekultywacji. 
 - Wspólnie musimy podjąć działania, aby jak najszyb-
ciej zakończyć tę sprawę, ponieważ ma ona bardzo istot-
ny wpływ dla województwa świętokrzyskiego, a przede 
wszystkim gospodarki regionu - mówił Wojciech Borzęcki.
 Mając	na	uwadze	powyższe	argumenty,	Komisja	postanawia	
wystąpić	z	inicjatywą	uchwałodawczą	w	sprawie	przyjęcia	przez	
Sejmik	Województwa	Świętokrzyskiego	Apelu	do	Ministrów:	Fi-
nansów,	Skarbu	Państwa,	Gospodarki,	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi	
oraz	Ochrony	Środowiska	o	nawiązanie	współpracy	skutkującej:
-	pilnym	zakończeniem	procesu	rekultywacji	wyrobiska	w	Pia-
secznie,	

-	pozostawieniem	zbiornika	-	do	zakończenia	 jego	rekultywacji	
–	w	 zasobach	 Skarbu	 Państwa	 i	 pokrywaniem	 kosztów	 jego	
utrzymania	 w	 ramach	 środków	 związanych	 z	 usuwaniem	
szkód	górniczych,	

-	 ujęciem	 koncepcji	 tworzenia	 ochronnego	 systemu	 odwadnia-
jącego		w	Programie	„Górna	Wisła”,	wraz	z	zabezpieczeniem	
odpowiednich	środków	finansowych	na	jego	-realizację	i	póź-
niejsze	funkcjonowaniem

-	podjęciem	działań	zmierzających	-	w	dalszej	perspektywie	cza-
sowej	-	do	wydzielenia	zbiornika	w	Piasecznie	z	majątku	Ko-
palni	Siarki	„Machów”	i	przejęcia	go	przez	Regionalny	Zarząd	
Gospodarki	Wodnej	w	Krakowie. 

 W dalszej części posiedzenia radni Komisji Rolnictwa, Go-
spodarki Wodnej i Ochrony Środowiska zapoznali się z infor-
macją Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod-
nych, która dotyczyła cieku wodnego „Stara Gorzyczanka”.

Agata Pęk

Kazimierz Kotowski, Wojciech Borzęcki, Lech Janiszewski, Mieczysław Sas
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 22 marca br. w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa 
Piłsudskiego w Kielcach odbyła się konferencja zamyka-
jąca międzyregionalny, innowacyjny projekt pn. Jestem 
aktywny - będę przedsiębiorcą. Celem projektu była po-
pularyzacja nauczania aktywnej przedsiębiorczości oraz 
twórczego rozwiązywania problemów w szkołach gim-
nazjalnych przy wykorzystaniu nowatorskiej metodyki 
TRIZ – Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań.

 Na konferencji podsumowano i przedstawiono rezulta-
ty działań podjętych w ramach projektu w regionach świę-
tokrzyskim i mazowieckim, w tym m.in. zaprezentowano 
reportaże z działalności Innowacyjnych Klubów Przed-
siębiorczości na Mazowszu oraz Regionalnego Konkursu 
Przedsiębiorczości zorganizowanego w Województwie 
Świętokrzyskim. Spotkaniu towarzyszyły tematyczne pre-
lekcje, które zostały wygłoszone przez ekspertów przedsię-
biorczości, TRIZ oraz metodyki i TRIZ-pedagogiki, a także 
dyskusja na temat funkcjonowania Klubów po zakończe-
niu projektu i możliwościach tworzenia tego typu inicjatyw 
w innych szkołach gimnazjalnych. Konferencje uświetnili 
swoją obecnością przedstawiciele władz regionalnych i in-
stytucji związanych z oświatą i rozwojem województwa, 
przedstawiciel PARP, Prezes ŚCITT oraz Dyrektorzy i Pre-
zesi Partnerów Projektu i Instytucji Współpracującej.
 Liderem Projektu, realizowanego w okresie 01.10.2011-
31.03.2012, było Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Trans-
feru Technologii Sp. z o.o., natomiast Partnerami w projek-
cie: Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Samorząd 
Województwa Mazowieckiego i dwa Stowarzyszenia - Lo-
kalne Grupy Działania: Perły Czarnej Nidy z Morawicy 
oraz Razem dla Radomki z Radomia. Instytucją Współpra-
cującą w projekcie jest Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Najważniejsze działania zrealizowane w ramach projektu to: 
• utworzenie 10 Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczo-

ści w szkołach gimnazjalnych na terenie Województwa 
Świętokrzyskiego (gimnazja w: Bilczy, Chęcinach, Mo-
rawicy, Nowinach, Obicach) oraz Województwa Mazo-
wieckiego (gimnazja w: Jedlińsku, Przysusze, Przytyku, 
Wieniawie i Wolanowie), liczących łącznie ponad 200 
uczniów oraz wyposażenie tych klubów w sprzęt kom-
puterowy, niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne;

• przeszkolenie 10 nauczycieli - Animatorów przedsiębior-
czości do prowadzenia zajęć w Klubach oraz 22 trenerów 
TRIZ, którzy w długookresowej perspektywie będą pro-
wadzić działania na rzecz innowacyjnego podejścia do 
rozwiązywania problemów „bytowych” w przedsiębior-

stwach oraz będą świadczyć nowe usługi dla przedsię-
biorców w zakresie wykorzystania metod i narzędzi TRIZ;

• opracowanie i wydanie materiałów metodycznych: 
poradnika dla uczniów szkół gimnazjalnych na temat 
TRIZ oraz zbioru 25 gotowych, tematycznych kon-
spektów dla nauczycieli szkół gimnazjalnych niezbęd-
nych do prowadzenia zajęć w Innowacyjnych Klubach 
Przedsiębiorczości;

• organizacja wizyty studyjnej dla członków wszystkich 
Klubów i ich opiekunów w największej elektrowni za-
wodowej w Polsce - Elektrowni „Kozienice” S.A.;

• organizacja wycieczek do Centrum Nauki „Kopernik” 
w Warszawie;

• wypracowanie konkretnych założeń do Regionalnych Stra-
tegii Innowacji w zakresie edukacji innowacyjnej/pobu-
dzania przedsiębiorstw i kreatywności w szkołach poprzez 
m.in. tworzenie szkolnych klubów przedsiębiorczości;

• organizacja dwóch Regionalnych Konkursów Przedsię-
biorczości, w trakcie których gimnazjaliści mieli okazję 
wykorzystać i zaprezentować wiedzę oraz umiejętności 
nabyte na dodatkowych zajęciach w szkole, rywalizu-
jąc jednocześnie o cenne nagrody dla swoich Klubów 
(I miejsce – tablica interaktywna, II miejsce – kamera cy-
frowa, III miejsce – aparat cyfrowy).

 Wszystkim Partnerom, Dyrekcjom gimnazjów, Eksper-
tom Animatorkom i Trenerom uczestniczącym w projekcie 
dziękujemy za ogromne zaangażowanie w jego skuteczną 
i efektywną realizację!
 Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na 
stronie internetowej: 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.

BIURO LIDERA PROJEKTU
Świętokrzyskie Centrum Innowacji  i Transferu Technologii Sp. z o.o.,

ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce, tel. 41 342 29 10, faks 41 343 29 12,
e-mail: biuro@it.kielce.pl; ikp@it.kielce.pl

Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz 
wojewódzkich i instytucji związanych z oświatą 

i rozwojem regionu oraz Dyrektorzy i Prezesi Partnerów 
Projektu i Instytucji Współpracującej
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 Danuta Bień, mieszkanka Lasocina, gmina Ożarów, od 
ponad dziesięciu lat każdą wolną chwilę poświęca miesz-
kańcom. Służy im radą, doświadczeniem, wspiera dobrym 
słowem. Od dziesięciu lat jest sołtysem Lasocina, od dwóch 
kadencji radną Rady Miasta i Gminy w Ożarowie.

 - Bardzo ciężko chorowałam, nie wiedziałam, czy wy-
zdrowieję – mówi. – Musiałam przejść na rentę, chociaż 
byłam bardzo aktywna. Gdy stanęłam na nogi, postano-
wiłam, że od tej pory będę służyć innym.

Pomaga wymagającym opieki
 Doskonale zna ludzi, bo jest rodowitą mieszkanką La-
socina. Wystarczy, że zamieni jedno zdanie i już wie, jak 
pomóc innemu człowiekowi. – Zawsze służę innym, cho-
ciażby dobrym słowem – mówi.
 Szczególnie pomaga ludziom niepełnosprawnym, star-
szym, chorym, którzy wymagają opieki. Wspiera wszyst-
kich, którzy do niej przychodzą. Pomaga w zatrudnieniu 
przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Pil-
nuje, by teren był wysprzątany, rowy wyczyszczone. Dora-
dza rolnikom podczas wypełniania wniosków na dopłaty.
 Od dziesięciu lat jest sołtysem Lasocina, od dwóch ka-
dencji radną Rady Miasta i Gminy w Ożarowie. Ma po-
parcie wśród mieszkańców, cieszy się ich zaufaniem. Lu-
dzie jej ufają i głosują na nią.
 Często w imieniu mieszkańców zgłasza interpelacje, 
wypowiedzi, zapytania. Ostatnio pytała o problemy ka-
nalizacji, odpady komunalne wywożone na pole we wsi 
Janopol, która graniczy z Lasocinem. Stara się być aktyw-
ną radną. 
 Danuta Bień współorganizuje badania profilaktyczne 
dla kobiet i mężczyzn. Mammobus w te rejony przyjeżdża 
dwa razy do roku. Współpracuje ze szpitalem onkologicz-
nym w Kielcach. U wielu pań wykryto już początki raka 
i udało się zahamować rozwój choroby. 

Wsparła odnowę Lasocina 
 Lasocin stał się ostatnio pięknym miasteczkiem, jak 
z bajki. Podczas rewitalizacji miejscowości odnowiono bu-
dynek szkoły. Wykonano termomodernizację, wymienio-
no sieć grzewczą, piec grzewczy, dach, stolarkę okienną, 
drzwiową, instalację elektryczną. 
 W pobliskiej remizie wymieniono okna, wykonano prace 
termomodernizacyjne z zewnątrz, elewację, pokrycie dacho-
we. Gruntownej modernizacji poddano też Dom Ludowy, 
miejsce, które było oczkiem w głowie mieszkańców. Znajdu-
je się w nim biblioteka, w części parterowej powstała salka 
rekreacyjna, gdzie uruchomiono klub fitness dla kobiet. 
 Wygląd zmienił też kościół, położono wokół chodni-
ki, schody. – To dzięki staraniom Danuty Bień wykonano 
wiele prac – przyznaje burmistrz Ożarowa Marcin Maj-
cher. – Potrafi upominać się o swoich mieszkańców. Ma 
dar przekonywania do swoich pomysłów. Dzięki niej po-
wstało też wiele inwestycji na terenie pobliskich miejsco-
wości, Szymanówki, Krukowa, Nowego, Janowa. 
 Danuta Bień cieszy się, że teraz mieszkańcy Lasocina 
starają się, by dorównać obiektom gminnym w Rynku. 
Odnawiają swoje budynki, remontują, planują wynajmo-
wać pokoje dla przyjezdnych. 

Każdą chwilę poświęca mieszkańcom

 Dobrze współpracuje jej się z dyrektor szkoły Heleną 
Karą, kierowniczką biblioteki Janiną Gniaź, komendan-
tem OSP Andrzejem Jędrzejewskim, Stowarzyszeniem 
Doły Biedrzychowskie na czele z dyrektorem Marianem 
Susem i Czesławem Sawickim. 

Idealne miejsce na dożynki 
 Tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia w Lasocinie od-
bywają się dożynki gminne. Były tu już obchodzone święta 
plonów wojewódzkie, powiatowe. - Tu najlepiej się udają, 
bo mamy specjalny plac – zachwala Danuta Bień. - Zawsze 
przygotowujemy to miejsce, wycinamy chaszcze, trawy. 
Burmistrz daje nam do dyspozycji grupy interwencyjne. 
 Sołectwo, którym kieruje, posiada olbrzymi majątek, 
las. Danuta Bień ustala wycinkę drzew suchych. Doskona-
le wszystkim zarządza, sprzedaje drewno, by wspomagać 
organizację dożynek. Nie ma żadnych animozji w środo-
wisku. Potrafi ludzi jednoczyć wokół siebie. 
 Sołectwo liczy obecnie ponad 500 mieszkańców. Większość 
to emeryci, którzy przekazali swoje grunty dzieciom, wnu-
kom. Jest kilku rolników, którzy zajmują się uprawą buraków, 
sieją pszenicę. Dwóch rolników na dużą skalę hoduje krowy 
mleczne, niektórzy trzodę chlewną. Na miejscu jest piekar-
nia. Są mieszkańcy, którzy prowadzą usługi hydrauliczne, 
zajmują się handlem obwoźnym. Jeżdżą na targi, jarmarki. 

Ciągle nowe pomysły 
 Danuta Bień ma troje dzieci, którzy już mają swoje rodziny. 
Tomek ma 27 lat, Justyna – 35, Marcin – 38. Mąż Włodzimierz 
jest już na rencie. Pracował jako kierowca w biurze turystycz-
nym. - Staram się pogodzić wszystkie obowiązki, chociaż 
mam ich wiele – mówi Danuta Bień. - Jestem kontaktowa. 
Małżonek mnie wspomaga. Podpowiada, co jest do zrobienia. 
 Marzy o tym, by powstało boisko koło szkoły. Jeśli co 
roku mają być dożynki w Lasocinie, to chce, by powsta-
ła mała muszla koncertowa na błoniach, ławeczki. Prze-
konuje burmistrza, by powstał skwer przy ulicy Dolnej, 
gdzie kiedyś była sadzawka. 

Doskonałe rozeznanie 
 Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher nie ukrywa, że Da-
nuta Bień ma doskonałe rozeznanie wśród mieszkańców. 
Zna ich potrzeby, rozumie ich i jest zaangażowana. 
 - Potrafi się wsłuchać w wypowiedzi ludzi i bardzo real-
nie ocenia potrzeby środowiskowe innych miejscowości – 
podkreśla burmistrz. - Zawsze popiera taki wniosek, który 
najbardziej służy danej miejscowości. Nie jest osobą, która 
działałaby z pobudek prywatnych.

(n)
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Region świętokrzyski zachęca migrantów do powrotu, 
weź udział w ankiecie badawczej !

„Bądź mądry,
wróć, rozwijaj swój region”

 W maju 2011 roku, Region Świętokrzyski rozpoczął współpracę przy innowacyjnym projekcie eu-
ropejskim pn.: Regions benefitting from returning migrants – Re-Turn („Regionalne	korzyści	płynące	
z	powrotu	migrantów”), współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej, 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

 Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie warunków zachęcających migrantów do powrotu, wspar-
cie w reintegracji zawodowej oraz dopasowanie potrzeb regionalnego rynku pracy do możliwości, 
kompetencji i wykształcenia osób powracających.

 W celu odpowiedniego poznania potrzeb, kompetencji i wiedzy migrantów, zapraszamy do 
udziału w ankiecie online, która ma dostarczyć informacji niezbędnych do przeprowadzenia dzia-
łań pilotażowych.

 Badanie ankietowe o tak dużej skali, zostało opracowane pierwszy raz w historii. Skierowane jest 
ono do mieszkańców Europy Środkowej, którzy opuścili swoje miejsce zamieszkania na dłużej niż 
6 miesięcy oraz osób, które powróciły do swojego kraju i chcą podzielić się własnymi doświadczenia-
mi związanymi  ze zjawiskiem migracji i pracy zagranicznej.

Osoby zainteresowane, proszone są o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie:
http://return.ifl-leipzig.de

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- 3658184, 41- 3658178

e-mail:agnieszka.fuginska@sejmik.kielce.pl
ewelina.domoradzka@sejmik.kielce.pl

mariusz.kowalski@sejmik.kielce.pl 

PROJEKT  REGIONS BENEFITTING
FROM RETURNING MIGRANTS – RE-TURN

(REGIONALNE KORZYŚCI PŁYNĄCE Z POWROTU MIGRANTÓW)
jest współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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 Czyste powietrze, ciszę i spokój z dala od zgiełku 
miejskiego znaleźć można odwiedzając świętokrzyskie 
gospodarstwa agroturystyczne. Tradycyjna, smaczna 
kuchnia, czysta woda, wspaniałe tereny rekreacyjne oraz 
możliwość bliskiego kontaktu z naturą to bez wątpienia 
ich główne walory. Nic wiec dziwnego, że na wypoczy-
nek w gospodarstwach agroturystycznych naszego re-
gionu decydują się nie tylko turyści z całego kraju, ale 
również z zagranicy. Wiele ze świętokrzyskich gospo-
darstw należy do Sieci „Dziedzictwo Kulinarne Święto-
krzyskie”.

 „Dworek Staropolski” w Nizinach, 
gm. Tuczępy
 Kuchnia Dworku jest tradycyjna, a potrawy, które ofe-
ruje gościom to najczęściej staropolskie przysmaki. Smak 
kuchni to nie tylko przyrządzanie i przyprawianie dań, 
ale przede wszystkim jakość produktów, z których przy-
gotowywane są potrawy. Tajemnicą smaku dobrej kuchni 
jest są umiejętności gospodyni i wiedza na temat specy-
ficznej flory, dzięki której kiszą się ogórki, a marynowane 
mięso nabiera niepowtarzalnego smaku. 

Świętokrzyskie gospodarstwa 
zapraszają (cz. II)

Wschodnia, która zasila stawy, na całej swojej długości nie 
jest zanieczyszczana, gdyż nie ma tam żadnych zakładów 
przetwórczych. Po obu stronach rzeki rozciągają się łąki 
z mnóstwem dzikiego ptactwa. Karp jest podawany na 
wiele sposobów począwszy od zupy rybnej, przez karpia w 
galarecie, po karpia duszonego ze śmietaną.
 Nalewka „Sośniak’’ której przygotowywanie stało się 
tradycją wieloletnią rodziny jest robiona z pędów majo-
wych sosny.

 „Małyszyński Zakątek” w Małyszynie 
Dolnym, gm. Mirzec
 Gospodarstwo Agroturystyczne „Małyszyński Zaką-
tek” oferuje dla miłośników przyrody wyprawę łowiecką 
(z aparatem fotograficznym), objazd samochodem tere-
nowym po okolicznych terenach łowieckich, tropienie 

 Gospodarstwo do przyrządzania posiłków korzysta wy-
łącznie z lokalnych produktów odmian i gatunków, które od 
lat są uprawiane w regionie, stosując dużo zdrowych przy-
praw i ziół rodzimych. Wielu rolników, od których pochodzą 
produkty, przystępuje do programów rolno środowisko-
wych, w tym ekologicznych, jak również uczestniczy w sys-
temach jakości żywności. Rolnicy ci podlegają systematycz-
nej kontroli, co gwarantuje wysoką jakość płodów rolnych 
i produktów pochodzenia zwierzęcego.
 Na terenie gospodarstwa znajdują się stawy ryb-
ne, w których hodowane są karpie królewskie i jesiotry, 
a w rzece, która przepływa przez posesję, można nawet 
spotkać raki i różne gatunki dzikich ryb, jak szczupak, płoć, 
okoń czy lin. Hodowla ryb w gospodarstwie to już trady-
cja, ponieważ stawy istnieją tam już od 50 lat. Pochodzą-
ce z nich ryby są wyjątkowo smaczne i zdrowe, a powód 
jest prosty - stawy są położone na piaszczystej ziemi, więc 
woda szybko się filtruje i osadza się mała ilość mułu, co po-
zytywnie wpływa na smak mięsa. Ryby karmione są tylko 
naturalnymi paszami, przede wszystkim zbożami. Rzeka 

i podchodzenie zwierzyny, odwiedzenie hodowli daniela 
oraz możliwość wysłuchania ciekawych opowieści o zwy-
czajach zwierząt. Osobom aktywnym zapewnia atrakcje 
w postaci rajdów rowerowych, spacerów, a w zaprzyjaź-
nionej stadninie można skorzystać z konnych przejażdżek 
bądź hipoterapii. Miłośnicy wędkarstwa znajdą zajęcie na 
stawach rybnych położonych na terenie gospodarstwa. 
Z pozyskanych ryb można na miejscu przygotować pysz-
ne dania, w czym gospodyni służy pomocą i wskazów-
kami do przygotowywania potraw regionalnych. Kuchnia 
gospodarstwa oparta jest na produktach i daniach z dzi-
czyzny (szynka	 Idzika	 z	 dzika), rybach (karp	małyszyński), 
i pierogach oraz kulebiakach z farszu	 z	 kaszy	 gryczanej. 
Karp	małyszyński i farsz	z	kaszy	gryczanej wpisane są na Li-
stę Produktów Tradycyjnych. Ponadto, ciasta drożdżowe 
wypiekane przez gospodynię nie mają sobie równych.

 „Pytlówka” w Tarczku, gm. Pawłów
 W spokojnej wsi, ze ślicznym widokiem na pobliską rzecz-
kę stoi obszerny, gościnny dom zawsze otwarty dla spragnio-
nych spokoju i wytchnienia, zapracowanych mieszkańców 
miast. Do dyspozycji gości gospodarze oddają drewniany 
domek, a w nim salon, aneks kuchenny oraz pokoje: jedno, 
dwu, trzy i czteroosobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 
Gospodarstwo, położone w centrum regionu, jest doskona-
łą bazą wypadową dla zwiedzających Góry Świętokrzyskie 
i okolice. W pobliżu znajdują się takie atrakcje jak: Św. Krzyż, 
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Św. Katarzyna, Wąchock, 
Kałków (Sanktuarium Ma-
ryjne), Krzemionki Opa-
towskie, Park Jurajski w Bał-
towie, hodowla bizonów 
i Zespół Pałacowy w Kuro-
zwękach. Właściciele pro-
wadzą czynne ekologiczne 
gospodarstwo rolne (ok.5,5 
ha), a więc oferują wyżywie-
nie oparte głównie na wła-
snych produktach. W pobli-
żu domu znajduje się ogród 
z altanką, oczkiem wodnym, 
plac zabaw dla dzieci, miej-
sca na ognisko i grille.
 W przypadku deszczowej pogody lub na okres zimowy 
korzystać można z salonu, w którym znajduje się telewizor 
HD, DVD, telewizja satelitarna oraz liczne gry planszowe, 
układanki, gazety i książki. O każdej porze dnia i nocy goście 
mają dostęp do Internetu dzięki sieci Wi-Fi (dotyczy pokoi 
w drewnianym domu i jadalni). Można tu także wypoży-
czyć rower i pograć w badmintona, piłkę i rzutki. W gospo-
darstwie, oprócz zwierząt gospodarskich, znajdują się kucyki, 
które mogą zabrać gości na przejażdżkę bryczką lub sankami. 
„Pytlówka” to także raj dla wędkarzy. Są tu dwa stawy ryb-
ne o łącznej powierzchni 1 ha, a w nich w zależności od se-
zonu: karp, lin, amur, tołpyga, szczupak, karaś. W wolnych 
chwilach można również nauczyć się haftowania, można też 
kupić gotowe produkty - obrusy, bieżniki, obrazki. Zimą mi-
łośnicy narciarstwa mogą korzystać z wyciągów narciarskich 
(najbliższe w odległości 6 km), a latem z kąpielisk (najbliższe 
15 km). Dla grup organizowane są imprezy okolicznościowe, 
Sylwestra i Święta. Amatorom gier karcianych mogą uczyć się 
pod okiem zawodowego krupiera, by następnie pograć bez-
hazardowo przy użyciu żetonów. Właściciele są dumni z or-
ganizowanych tu spotkań astronomicznych i fotograficznych, 
na których goście mogą poszerzyć horyzonty, skonfrontować 
swoją wiedzę ze specjalistami lub po prostu spędzić miło czas. 

„U Zielarza” w Orzechówce, gm. Bodzentyn
 Położone na zboczu góry ”Barbary” Gospodarstwo 
„U Zielarza” ze stawem rybnym i sadami rozciąga się na 
powierzchni 12 ha, stanowiąc część Sieradowickiego Parku 
Krajobrazowego. Specjalizuje się w produkcji ekologicznej 
płodów rolnych, wśród których na uwagę zasługują owo-
ce starych polskich odmian. Prowadzone są tu zajęcia z hi-
poterapii oraz zajęcia edukacyjne dla młodzieży z zakresu: 
kowalstwa, płatnerstwa i fitoterapii. Właściciele prowadzą 
muzeum siekier, jedyne tego rodzaju w Polsce. W ogrodzie 
zbudowano piramidę, na wzór piramidy Cheopsa, która słu-

ży do celów terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Właściciel 
gospodarstwa prowadzi również obozy przetrwania.
 W gospodarstwie  produkowany jest eliksir ziołowy pod 
nazwą ćmaga	 świętokrzyska. Produkt ten jest wytwarzany 
w rodzinie od 1830 roku. Na międzynarodowych targach 
Polagra zajął II miejsce w konkursie na produkt regionalny. 
Również na bazie starej receptury wytwarzany jest tu ser 
z mleka krowiego o nazwie batiar	lwowski. To nazwa dziwna 
lecz w pełni uzasadniona, ponieważ receptura „syra” pocho-
dzi ze Lwowa, a datowana jest na 1899 rok. Maria Kesnerów-
na, praprababka właścicielki gospodarstwa, wypróbowała 
tę recepturę i przez lata ją udoskonalała. Receptura „syra” 
i ćmagi pozostaje tajemnicą rodziny.

Barbara Kubiec – Govender
Departament Obszarów Wiejskich i Środowiska UM

VII Świętokrzyski 
Jarmark
Agroturystyczny
 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskie-
go wraz z Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje  3 czerw-
ca 2012r. „VII Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny” 
w Parku Etnograficznym w Tokarni.

 W bogatym programie imprezy znajdzie się Giełda 
Agroturystyczna „Swojskie Klimaty – Świętokrzyskie 
Smaki”, występy zespołów folklorystycznych, Genowefy 
Pigwy, pokazy i kiermasze. 
 Z okazji Dnia Dziecka organizatorzy przygotują rów-
nież wesołe miasteczko oraz szereg atrakcji i konkursów 
dla dzieci m.in. w ramach: MINI EURO STREFY, Strefy 
VIVE Targi Kielce i Osady średniowiecznej. 
 Gwiazdą imprezy będzie zespół MASTERS, którego 
koncert odbędzie się na dużej scenie o godz. 17.00.
 Głównym punktem programu będzie tzw. giełda agro-
turystyczna „Swojskie Klimaty - Świętokrzyskie Smaki”. 
Odbędzie się również konkurs kulinarny „Świętokrzyskie 
na słodko”. Zainteresowane stowarzyszenia, gospodar-
stwa agroturystyczne i gminy zapraszamy do udziału 
w Jarmarku. W celu dokonania zgłoszenia należy zapo-
znać się z Regulaminem Jarmarku, Regulaminem konkur-
su, wypełnić Kartę Zgłoszeniową i przesłać ją do 11 maja 
2012 r. na adres podany w regulaminie.



Krzyżówka

POZIOMO:
2. tam park dinozaurów
5. Adam, honorowy obywatel Chęcin 
7. wiosną przylatują z ciepłych krajów
9. mieszkanie ptaków
11. niezbędny do życia
14. jest nim ul. Sienkiewicza w Kielcach
16. jedna wiosny nie czyni
18. stolica województwa świętokrzyskiego
19. prezydent Kielc
21. wyskakuje z konopi
22. słynie z najlepszych gleb w regionie świętokrzyskim
23. na koniec karnawału
26. idealna na śniadanie
29. w nim święconka wielkanocna
30. ukochany Izoldy
31. specjalista od spraw sercowych
32. tradycyjne ciasto wielkanocne
33. tam Centralne Muzeum Pożarnictwa
34. np. Miś Uszatek

PIONOWO:
1. uwielbia poranne wyprawy do lasu
2. imię wojewody świętokrzyskiej
3. najprzyjemniejszy okres w życiu ucznia
4. największa galeria handlowa w Kielcach
6. wpaść, jak śliwka w...
8. Stanisław, rektor Politechniki Świętokrzyskiej
10. Tadeusz, przewodniczący Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego
12. stary, węgierski autobus
13. w nim zapisywane uwagi
15. symbol mądrości
16. Wojciech, Sołtys XXI Wieku z 2011 roku 
17. najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich
20. Euzebiusz, syn zmarłego niedawno piłkarza
24. święty, patron kierowców
25. ulica w Kielcach, przy niej Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
27. kielecki klub sportowy założony w 1973 roku
28. sztuka tworzenia papierowych rzeźb

 Milo nam poinformować, że do naszej redakcji dotarło bardzo wiele poprawnych rozwiązań „Krzyżówki Wiosen-
nej” zamieszczonej w numerze 3 (62) 2012 „Naszego Regionu”. Hasło – rozwiązanie krzyżówki brzmi oczywiście 
NIEDŁUGO PRZYLECĄ BOCIANY. Spośród nadesłanych odpowiedzi wylosowaliśmy zwycięzcę – okazał się nim 
Wiktor Podgórski z Kielc. Gratulujemy! Prosimy o kontakt z redakcją w celu odebrania nagrody.
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