
Nr 6 (77) / 2013NASZ
gazeta bezpłatna

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Świętokrzyski Informator Samorządowy    ISSN 1897-4546

Zaktualizowana „Strategia Rozwoju Województwa 
 Świętokrzyskiego do roku 2020” przyjęta

Kolejne inwestycje 
w Uzdrowisku Busko-Zdrój

Czym najczęściej jeździmy? 
Ankieta

Sołtysi obradowali i... 
bawili się w Wąchocku



Świętokrzyski Informator Samorządowy2

Nasz Region 6 (77) / 2013 WYWIAD

 - Zakończyły się prace 
nad aktualizacją Strategii 
Rozwoju Województwa Świę-
tokrzyskiego do roku 2020, 
a radni wojewódzcy podczas 
ostatniej sesji Sejmiku jedno-
głośnie ją przyjęli. Jak ocenia 
pan te dwa lata pracy?

 - Do aktualizacji Strategii 
przystąpiliśmy w marcu 2011 
roku. Wówczas to formalnie 
Sejmik Województwa zatwier-
dził tryb, zasady i harmonogram 
prac nad jej zmianą. Przyjęli-
śmy, że praca nad aktualizacją 
Strategii będzie miała charakter 
ekspercko-społeczny. Dzięki 
aktywnej roli zewnętrznych eks-
pertów, zaliczanych do grona 
autorytetów polityki regionalnej, 
udało się w projekcie Strategii 
zawrzeć obiektywne spojrzenie 
na wiele ważnych zagadnień 
rozwojowych, rzetelnie i bez-
stronnie zdefiniować pozycję 
Województwa Świętokrzy-
skiego wśród innych polskich 
regionów. Podjęliśmy także 
wysiłek, by głos możliwie jak 
największej liczby środowisk 
został uwzględniony na każ-
dym etapie tworzenia nowego 
dokumentu Strategii. Przypo-
mnę tylko, że w procesie tym 
czynnie uczestniczyło osiem 
kilkudziesięcioosobowych te-
matycznych grup roboczych, 
powołany przez Zarząd Woje-
wództwa Zespół Koordynacyj-
ny, czy Rada Konsultacyjna ds. 
rozwoju regionu. W jej skład 
weszły znane osoby z naszego 
województwa. 

- Tak duży udział różnych śro-
dowisk w tworzeniu Strategii 
spowodował, że zawarto w niej 
wyważone i przemyślane za-

Finał prac nad strategią 
Rozmowa z Kazimierzem Kotowskim, 

członkiem Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego 

pisy, które stanowiły w wielu 
przypadkach pozytywny kom-
promis osiągnięty podczas 
dyskusji oraz zgłaszanych 
uwag i wniosków. Bardzo in-
tensywny charakter miały też 
konsultacje społeczne aktuali-
zowanej Strategii. W listopa-
dzie i grudniu 2012 roku prze-
prowadziliśmy wiele spotkań 
z przedstawicielami samorzą-
dów lokalnych, świata nauki, 
organizacji pozarządowych, in-
stytucji otoczenia biznesu czy 
organizacji zrzeszających pod-
mioty gospodarcze. Znaczna 
część z ponad 230 zgłoszo-
nych wówczas uwag i propozy-
cji została w projekcie Strategii 
uwzględniona, by wzmocnić jej 
wymiar społeczny.

 - Porównując formę aktu-
alizowanej Strategii Rozwoju 
Województwa Świętokrzy-
skiego z dotychczasowymi 
strategiami, opracowywany-
mi zarówno w naszym regio-
nie jak i na szczeblu krajo-
wym, wyraźnie zwraca uwagę 
jego kompaktowy charakter.

 - Naszym zamysłem było 
uczynienie z nowej Strategii do-
kumentu nowoczesnego, który 
zachęcałby do lektury nie tylko 
osoby zajmujące się proble-
matyką rozwoju regionalnego, 
ale także jak największą liczbę 
mieszkańców województwa 
chcących uczestniczyć w pro-
cesach rozwojowych. 

 - Jakie będzie znacze-
nie Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Świętokrzyskiego 
w kontekście nowego okresu 
programowania Unii Europej-
skiej 2014-2020. 

 - Nie bez przyczyny 
aktualizacja Strategii 
przeprowadzona zo-
stała właśnie w tym 
momencie. W ostat-
nich dwóch latach 
nastąpiło wiele zmian 
w uwarunkowaniach 
zewnętrznych, które 
powinny znaleźć swoje 
odzwierciedlenie w jej 
zapisach. Aktualizo-
wane są sukcesywnie 
krajowe dokumenty 
strategiczne, z Krajo-
wą Strategią Rozwoju 
Regionalnego na cze-
le. Zmiany zachodzą 
także w celach polityki 
spójności Unii Euro-
pejskiej na kolejną per-
spektywę finansową 
2014-2020, która słu-
żyć ma przede wszystkim wdro-
żeniu założeń Strategii Europa 
2020, zorientowanej przede 
wszystkim na rozwój oparty na 
innowacyjności, racjonalnym 
wykorzystaniu zasobów środo-
wiska naturalnego oraz wzmoc-
nieniu kapitału społecznego. 
Aktualizowana Strategia Roz-
woju Województwa Świętokrzy-
skiego musi uwzględnić wszyst-
kie te uwarunkowania, by stać 
się podstawą strategiczną m.in. 
dla opracowywanego Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020. 

 - Czy pana zdaniem wo-
jewództwo zdoła efektywnie 
wykorzystać środki unijne, 
planowane do wydatkowania 
w latach 2014-2020?

 - Nadzorując na bieżą-
co prowadzone w Urzędzie 

Marszałkowskim prace, któ-
rych celem jest przygotowa-
nie regionu do nowej odsło-
ny unijnej polityki spójności 
oraz analizując bardzo dobre 
wyniki wdrażania programów 
operacyjnych obecnej per-
spektywy finansowej, jestem 
przekonany, że Województwo 
Świętokrzyskie posiada odpo-
wiedni potencjał, by efektywnie 
wspomóc swój rozwój środka-
mi z Brukseli. Należy pamiętać, 
że cele stawiane przed polityką 
spójności w latach 2014-2020 
są bardziej niż dotychczas 
skoncentrowane na aspektach 
gospodarczych. Fundusze 
unijne mają stanowić potężny 
bodziec rozwojowy dla gospo-
darki, m.in. poprzez inwestycje 
w takie czynniki wzrostu, jak 
nowoczesne technologie oraz 
kreatywność i wykształcenie 
społeczeństwa. 

Redakcja

Kazimierz Kotowski
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 - Chcemy zbadać preferen-
cję pasażerów dotyczące środ-
ków komunikacji, kierunków 
i zasięgu przemieszczania się 
oraz ocenę jakości transportu 
publicznego - poinformował 
Jan Maćkowiak. Ankieta ba-
dająca preferencje pasaże-
rów została przygotowana we 
współpracy z samorządami 
powiatowymi, w tym celu prze-
prowadzone zostały spotkania 
z przedstawicielami starostw 
powiatowych województwa. 
Po konsultacjach  samorządy 
udostępniły ankietę na swoich 
stronach internetowych. Wyniki 
badań będą bardzo istotnym 
elementem przygotowania 
planu transportowego – mówił 
członek Zarządu Jan Maćko-
wiak.
 Pytania w ankiecie dotyczą 
m.in. preferencji przewozo-
wych mieszkańców, kierunków 
przemieszczania się, komfortu 
podróżowania, jakości świad-
czonych usług, częstotliwości 
podróżowania. Pytania zostały 

Zbadają preferencje
przewozowe mieszkańców
Badanie preferencji pasażerów oraz jakości transportu publicznego w województwie 
– to najnowszy pomysł Departamentu Infrastruktury, który przyczynić się ma do po-
prawy  jakości usług oraz optymalnego planowania sieci przewozów transportu pu-
blicznego w naszym regionie. 

tak skonstruowane, aby zebrane 
dane mogły posłużyć nie tylko 
do bieżącej pracy, ale również do 
opracowania planu transporto-
wego województwa oraz planów 
sporządzanych przez starostów.
 Jak poinformował Cezary 
Błach, wicedyrektor Departa-
mentu Infrastruktury ankietę 
w wersji elektronicznej do tej 
pory wypełniło już blisko 1000 
osób.  - Rozesłaliśmy 5 tys. 
ankiet w wersji papierowej do 
102 gmin i 13 starostw powia-
towych po to, aby wszyscy 
mieszkańcy także Ci, którzy 
nie korzystają z Internetu mogli 
mieć możliwość odpowiedzieć 
na pytania zawarte w ankiecie. 
Jest ona pierwszym tego typu 
badaniem opinii. Będziemy 
ją sukcesywnie modyfikować 
w zależności od potrzeb. Ba-
dania preferencji pasażerów 
nie są zjawiskiem zbyt częstym 
u nas w kraju, jedynie w więk-
szych miastach i to w sposób 
incydentalny tego typu bada-
nia są przeprowadzane. Symu-

lacja statystyczna jak została 
wykonana pozwala stwierdzić, 
że nasze badanie przeprowa-
dzone do końca września bę-
dzie miarodajne i w granicach 
3 % błędu. Zależy nam, aby 
było ono wiarygodne, dlatego 
też chcemy, żeby grupa re-
spondentów była jak najbar-
dziej reprezentatywna. – mówił 
Cezary Błach.
 Dane zebrane z ankiet 
usprawnią pracę Departamentu 
Infrastruktury oraz zostaną rów-
nież wykorzystane do przygo-
towania Planu Transportowego 
dla województwa świętokrzy-
skiego. Obowiązek sporządze-
nia takiego dokumentu nakłada 
na marszałków znowelizowana 
ustawa o publicznym transpo-
rcie zbiorowym z 16 grudnia 
2010 roku. Dokument ma być 
gotowy w 2014 roku.
 Ankieta dotycząca preferen-
cji przewozowych mieszkań-
ców dostępna jest pod adre-
sem: www.ankieta.umws.pl

Karolina Zatorska

KALEJDOSKOP

26 czerwca radni Sejmiku podczas 
XXXII sesji Sejmiku udzielili absoluto-
rium Zarządowi Województwa Święto-
krzyskiego z tytułu wykonania budżetu 
województwa za 2012 rok. Pozytywną 
opinię o wykonaniu ubiegłorocznego 
budżetu województwa wydała Regio-
nalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. 
O udzielenie absolutorium wnioskowała 
Komisja Rewizyjna Sejmiku.

Firma Anna-Bud z Morawicy wybudu-
je odziały dziecięce przy Wojewódz-
kim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. 
Rozstrzygnięto przetarg na budowę 
szpitalika dziecięcego. Realizacja 
inwestycji najprawdopodobniej roz-
pocznie się we wrześniu br.

Z udziałem wicepremiera i ministra 
gospodarki Janusza Piechocińskiego 
oraz marszałka województwa Adama 
Jarubasa i Kazimierza Kotowskiego, 
członka Zarządu Województwa 5 lipca 
otwarto w Połańcu nowe tereny inwe-
stycyjne. Dla inwestorów została przy-
gotowana podstawowa infrastruktura 
drogowa wraz z wodociągiem, kana-
lizacją oraz oświetleniem. Janusz Pie-
chociński spotkał się również z miesz-
kańcami Połańca i Staszowa.

Wicemarszałek Grzegorz Świercz, 
członek Zarządu Województwa Piotr 
Żołądek oraz radni Sejmiku - Grzegorz 
Gałuszka i Józef Grabowski 30 czerwca 
wzięli udział w otwarciu nowej części 
Szpitala Powiatowego w Chmielniku. 
Uroczystości towarzyszył festyn „Z po-
mocą szpitalowi”, podczas którego 
zbierane były pieniądze na zakup apa-
ratury medycznej. Inwestycja kosztowa-
ła prawie 8 mln zł i została sfinansowa-
na w połowie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego, wkład własny pochodził ze 
środków powiatu kieleckiego.

Wojciech Siporski, Jan Maćkowiak i Cezary Błach
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 Uzdrowiskowy Szpital „Kry-
styna” w Busku - Zdroju to 
obecnie nowoczesny ośrodek 
kompleksowej rehabilitacji wielu 
schorzeń. W szpitalu funkcjonują 
cztery oddziały: reumatologicz-
ny, neurologiczny, rehabilitacji 
narządu ruchu, kardiologiczny, 
a także zakład przyrodoleczni-
czy, który oferuje ponad 30 ro-
dzajów zabiegów. Dla poprawy 
warunków zakwaterowania oraz 
zwiększenia jej ilości w 2011 roku 
rozpoczęto budowę pawilonu C1 
Szpitala Uzdrowiskowego. 
 Powierzchnia użytkowa nowo 
otwartego budynku wynosi 
2094,98 metrów kwadratowych. 
Na dwóch najniższych kondy-
gnacjach znajdują się nowocze-
sne pomieszczenia zabiegowe, 
a na trzech wyższych kondy-
gnacjach część mieszkalna. 
W obiekcie mieści się 37 komfor-
towych pokoi z łazienkami (3 po-
koje jednoosobowe i 34 dwuoso-
bowe). W przyziemiu znajduje 
się balneologia, w tym kąpiele 
siarczkowe, solankowe, perłowo 
– ozonowe, kwasowęglowe oraz 
masaż podwodny. Natomiast na 
parterze do dyspozycji kuracju-
szy jest m.in.: magnetoterapia, 
masaż klasyczny, sala gimnasty-
ki indywidualnej, a także sprzęt 
do diagnostyki i rehabilitacji kar-
diologicznej. W ciągu roku na 
poszczególnych urządzeniach 
będzie wykonywanych tu blisko 
800 zabiegów. 
 - Trudno sobie dziś wyobra-
zić odniesienie sukcesu przez 
uzdrowisko bez zgodnej i wza-
jemnej współpracy. Ten nowo 
powstały budynek jest efek-
tem ciężkiej pracy wielu osób.  
W imieniu Zarządu Wojewódz-
twa dziękuję, że wspólnie osią-

Otwarcie nowego pawilonu

w Szpitalu Uzdrowiskowym 
W Szpitalu Uzdrowiskowym Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” w Busku – Zdroju został uroczyście otwar-
ty nowy pięciokondygnacyjny pawilon C1. Do dyspozycji kuracjuszy będzie 37 komfortowych pokoi z łazienka-
mi, a także nowoczesne pomieszczenia zabiegowe. Inwestycja dofinansowana została z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W uroczystym otwarciu obiektu wzięli udział 
marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz, członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski, 
Sekretarz Województwa Bernard Antos, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UM Grzegorz Orawiec, a także 
radni Sejmiku: Mieczysław Sas, Krzysztof Dziekan oraz Grzegorz Gałuszka.

gnęliśmy  zamierzony cel jakim 
była ta inwestycja. Dziękuję za 
kreatywność oraz zaangażowa-
nie w jego powstanie. Bardzo 
się cieszę z kolejnych planów 
modernizacyjnych obiektów 
uzdrowiskowych. Możecie liczyć 
na nasze pełnie zaangażowanie 
– mówił marszałek województwa 
Adam Jarubas. 
 Budowa nowego pawilonu 
C1 i modernizacja punktu żywie-
nia to pierwszy etap rozbudowy 
i modernizacji Szpitala Komplek-
sowej Rehabilitacji „Krystyna” 
w Busku – Zdroju. Inwestycja 
współfinansowana została z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Dzia-
łania 5.1 „Inwestycje w infra-
strukturę ochrony zdrowia”, Osi 
5 „Wzrost jakości infrastruktu-
ry społecznej oraz inwestycje 
w dziedzictwo kulturowe, turysty-
kę i sport” Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-
2013. Całkowita wartość projektu 
wyniosła ponad 10,5 milionów 
złotych, w tym unijny wkład po-
nad 4.7 milionów złotych (47%). 
 Z wyremontowanego punktu 
żywienia Szpitala Uzdrowiskowe-
go „Krystyna” kuracjusze mogą 

korzystać od października 2011 
roku. Prace modernizacyjne po-
legały na wymianie instalacji sa-
nitarnych, elektrycznych, monta-
żu klimatyzacji oraz dwóch wind 
towarowych. Zakupiono także 
nowoczesne urządzenia i na-
czynia kuchenne. Jednocześnie 
można w nim wydawać posiłki aż 
dla 350 pacjentów. 
 - Drugi etap polegać będzie 
na przebudowie bazy hotelowej 
oraz nadbudowie o jedno pię-
tro kondygnacji pawilonu „C” 
Szpitala Uzdrowiskowego „Kry-
styna”. Główne prace polegać 
będą na nadbudowie o jedno 
piętro i przebudowie poddasza z 
przeznaczeniem na pokoje o wy-
sokim standardzie. W wyniku 

realizacji inwestycji powstaną 84 
nowe pokoje.  Zakończenie prac 
planujemy w listopadzie 2014 
roku. Przybliżony koszt to prawie 
15 milionów złotych– poinformo-
wał Wojciech Legawiec, pre-
zes zarządu Uzdrowiska Busko 
– Zdrój S.A.
 W Ministerstwie Zdrowia zo-
stał złożony także wniosek przez 
Uzdrowisko Busko – Zdrój S.A. 
o dofinansowanie z Funduszy 
Norweskich projektu pn. „Przebu-
dowa, rozbudowa i nadbudowa 
oddziału V Szpitala Uzdrowisko-
wego „Krystyna”. Zakłada on czę-
ściowe wyburzenie istniejącego 
pawilonu i budowę na rzucie czę-
ści rozebranej budynku o pięciu 
kondygnacjach nadziemnych.
 - Jeśli uda się zrealizować in-
westycje związane ze Szpitalem 
„Krystyna” to uzdrowisko będzie 
dysponowało ponad tysiącem 
miejsc noclegowych. Poprawi 
to komfort i podniesie standard 
oferowanych usług, a także spo-
woduje wzrost konkurencyjności 
Spółki na tle innych obiektów. 
Powstaną tez nowe miejsca pra-
cy – mówił Wojciech Legawiec, 
prezes zarządu Uzdrowiska Bu-
sko – Zdrój S.A.

Agata Pęk 

Uroczystego otwarcia inwestycji dokonali przedstawiciele
Samorządu Województwa, powiatu i miasta

Kuracjusze będą mogli korzystać z nowoczesnych pomieszczeń
w Szpitalu Uzdrowiskowym „Krystyna”
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 Grzegorz Świercz podkre-
ślił, że morawicka lecznica  na 
tle innych tego typu placówek 
w kraju, wypada bardzo dobrze. 
– Inwestycje prowadzone w mo-
rawickim szpitalu służą przede 
wszystkim poprawie warunków 
leczenia pacjentów oraz komfor-
tu pracy personelu. To jest pod-
stawowy cel naszej działalności, 
jako organu prowadzącego – 
powiedział Grzegorz Świercz.
 Jacek Musiał, dyrektor ŚCP 
zauważył, że tak dużych inwe-
stycji jak w Morawicy, nie widział 
nigdzie w placówkach psychia-
trycznych w kraju. Były one możli-
we przede wszystkim dzięki przy-
chylności Zarządu Województwa. 
Doskonałych warunków do pracy 
gratulowali załodze placówki rad-

Świętokrzyska psychiatria
po gruntownym remoncie
W Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy zakończono projekt związany z termomodernizacją pawilonów 
placówki wraz modernizacją systemu grzewczego oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.  W uroczysto-
ści uczestniczyli: wicemarszałek Grzegorz Świercz, członkowie Zarządu Województwa - Jan Maćkowiak i Kazimierz 
Kotowski oraz radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Józef Grabowski i Grzegorz Gałuszka. Goście zwie-
dzili ocieplony i gruntownie wyremontowany pawilon C szpitala.  

ni Sejmiku, na co dzień dyrektorzy 
szpitali w Busku-Zdroju i Ostrow-
cu Świętokrzyskim - Grzegorz 

Gałuszka i Józef Grabowski. Za-
pewnili, że inwestycje w ochronie 
zdrowia zawsze będą miały po-

parcie radnych wojewódzkich.

www.wrota-swietokrzyskie.pl

 W ramach inwestycji 
przerobiono kotłownię z ole-
jowej na gazowo-olejową, 
wykonano największą w wo-
jewództwie świętokrzyskim 
instalację solarną, przy po-
mocy której ogrzewana jest 
woda użytkowa w szpitalu. 
Projekt obejmował także 
wymianę okien, ocieplenie 
i wykonanie elewacji dwóch 
pawilonów: B i C, w któ-
rych mieszczą się oddziały 
psychiatryczne.Budynek 
C, dzięki dotacji z budżetu 
województwa i oszczędno-
ściom z przetargu, został 
gruntownie wyremonto-
wany. Termomodernizacja 
pawilonu C kosztowała 
około 1 miliona 100 tysięcy 
złotych. Połowa kwoty po-
chodziła z Regionalnego 
Programu Operacyjnego, 
reszta z budżetu wojewódz-
twa.

 Budynek Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii po remoncie

W uroczystości uczestniczyły m.in. władze województwa i gminy Morawica
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 Tegoroczne obchody upa-
miętniające 70. rocznicę mordu 
na mieszkańcach Michniowa 
miały wymiar szczególny, a tak-
że szczególną oprawę. Mu-
zeum Wsi Kieleckiej przygoto-
wało dwie, niezwykle interesu-
jące publikacje: wydawnictwo, 
w którym m.in. zamieszczono 
fragmenty wspomnień osób, 
które przeżyły michniowski 
dramat, a także znakomicie 
udokumentowaną książkę pt. 
„Zagłada Michniowa” Longina 
Kaczanowskiego. 
 Przed uroczystą mszą 
świętą, obok pomnika-mogi-
ły pomordowanych, odbył się 
koncert w wykonaniu chóru 
„Senior” z Suchedniowa  oraz  
pokaz historyczny Kieleckie-
go Ochotniczego Szwadronu 
Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich oraz Grupy Rekon-

„Skazana na śmierć wioska...” 
70. rocznica pacyfikacji Michniowa 

Co najmniej 204 mieszkańców zamordowanych w najbardziej okrutny sposób, w tym 53 kobiety i 48 dzieci, do-
szczętnie spalona wieś, kilkanaście osób wywiezionych do KL Auschwitz. 12 i 13 lipca 1943 roku niemieckie od-
działy żandarmerii dokonały bestialskiej zbrodni  na mieszkańcach położonej nieopodal Suchedniowa, otoczonej 
lasami, wsi Michniów. Jedyną winą michniowskich – jak ich określili Niemcy – „groźnych bandytów” była pomoc 
niesiona partyzantom oraz przynależność do Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Obchody 70. rocznicy pa-
cyfikacji Michniowa zorganizowane w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich stały się okazją do oddania hołdu po-
mordowanym michniowianom i pochylenia głowy nad ofiarami aktów ludobójstwa dokonanych w czasie II Wojny 
Światowej w polskich wsiach. W uroczystościach uczestniczyli m.in. marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu 
Województwa Piotr Żołądek. Obchody zaszczycił swoją obecnością także wiceminister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Piotr Żuchowski.

 12 i 13 lipca 1943 r. w Michniowie miały miejsce drama-
tyczne wydarzenia. Wieś została spacyfikowana przez nie-
mieckie oddziały policyjne. Niemcy w ciągu dwóch dni wymor-
dowali 204 osoby: 104 mężczyzn - w większości spalonych 
żywcem, 53 kobiety i 47 dzieci, aż dziesięcioro z nich miało 
mniej niż 10 lat. Najmłodszą ofiarą był dziewięciodniowy Ste-
fanek Dąbrowa, wrzucony przez niemieckiego żandarma do 
płonącej stodoły.
 Wymordowanie mieszkańców wsi było odwetem za ich po-
moc dla oddziałów partyzanckich, oraz przynależność do Ar-
mii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Niemcy nie zamordowa-
li jedenastu osób wobec których mieli konkretne podejrzenia 
o podziemną działalność. Osoby te zostały wywiezione do KL 
Auschwitz, gdzie sześcioro z nich zginęło. Osiemnaście mło-
dych dziewcząt wywieziono na przymusowe roboty do Rzeszy. 
Wieś, po ograbieniu została doszczętnie spalona. Zabroniono 
odbudowy i uprawiania pól w Michniowie. Szczątki zamordo-
wanych spoczywają w zbiorowej mogile, na której zaraz po 
wojnie postawiono kamienną tablicę z nazwiskami ofiar.

strukcji Historycznej „STRZEL-
CY 31 pułku piechoty” z  Msz-
czonowa.
 - Drodzy mieszkańcy Mich-
niowa! Podziwiamy Waszą siłę, 
każdego roku stajemy przed 
Wami z wielką pokorą. Rany 

zadane siedemdziesiąt lat 
temu nadal krwawią, a mimo to 
przepełnia was nadzieja, która 
pozwala pracować, tworzyć i 
marzyć. Podziwiamy wasz upór, 
z jakim przez wiele lat walczyli-
ście o pamięć poległych z dni 
12 i 13 lipca 1943 roku. Oddaje-
my dziś hołd wam i waszym bo-
haterskim przodkom.  Łączymy 
się z wami w modlitwie za ich 

dusze. Cześć ich pamięci – mó-
wił do zebranych michniowian  
marszałek Adam Jarubas.
 Z kolei obecny w Michnio-
wie wiceminister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Piotr 
Żuchowski, wielki orędownik 
i sprzymierzeniec rozbudowy 
Mauzoleum Martyrologii Wsi 
Polskich wspominał: - Pierwszy 
raz przyjechałem do Michniowa 
kiedy byłem małym chłopcem. 
I pamiętam w Michniowie opo-
wieść człowieka który przetrwał 
- żona nakryła go koszem i ukry-
ła w oborniku.  Zapamiętałem tą 
opowieść na całe życie. Mich-
niów jest miejscem wyjątko-
wym i moim obowiązkiem jako 
wiceministra jest doprowadzić 
to dzieło w Michniowie do koń-
ca. Po wielu dyskusjach Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go przeznaczył na rozbudowę 
Mauzoleum Martyrologii Wsi 
Polskich największa kwotę, jaka 
była kiedykolwiek przeznaczo-
na z programu operacyjnego 

 Hołd ofiarom michniowskiej tragedii oddał marszałek Adam Jarubas

Wydarzenia sprzed 70 lat przybliżył pokaz historyczny
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- około 16 milionów złotych. To 
jest nasz obowiązek, by mówić 
o prawdzie tamtych strasznych 
dni – dodał wiceminister.
 Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego wsparło 
także finansowo projekt stwo-
rzony przez Muzeum Wsi Kie-
leckiej pn. „Kolekcją wydaw-
nictw i dokumentów wytwarza-
nych w związku z okupacją nie-
miecką i sowiecką na ziemiach 
polskich w latach 1939-1950.” 
Dzięki temu powstanie cenna 
ekspozycja, która znacząco 
wzbogaci przyszłe Mauzoleum.

 Dofinansowanie z działania 
2.1. można otrzymać na in-
westycje związane z budową, 
modernizacją i wyposażeniem 
laboratoriów, dostosowaniem 
laboratoriów do wymagań dyrek-
tyw unijnych oraz budowę, prze-
budowę, modernizację obiektów 
dydaktycznych i badawczych 
uczelni wyższych i specjalistycz-
nych placówek ochrony zdrowia. 
O wsparcie mogą się starać in-
stytucje sfery B+R, jednostki sa-
morządu terytorialnego, uczelnie 
wyższe, jednostki naukowo-ba-
dawcze i specjalistyczne ośrodki 
zdrowia. Minimalna wartość do-
tacji do 50 tys. zł, maksymalnie 

Wkrótce dwa

nowe konkursy z RPO
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w terminie od 5 sierpnia do 9 września 2013 roku będzie przyjmował wnio-
ski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej 
i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” oraz Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej 
infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2007 – 2013.

projekt może otrzymać 85% do-
finansowania. 
 W ramach Działania 4.2. 
wsparcie otrzymają inwestycje 
związane z termomoderniza-
cją budynków użyteczności 
publicznej, która wpłynie na 

znaczne podniesienie efektyw-
ności energetycznej, o warto-
ści od 5 do 10 mln zł. Wnioski 
mogą składać, między innymi, 
jednostki samorządu terytorial-
nego i jednostki administracji 
rządowej, organizacje poza-

rządowe, czy jednostki organi-
zacyjne lasów państwowych. 
Wysokość dofinansowania wy-
niesie maksymalnie 80% kosz-
tów kwalifikowanych.
 Wnioski wraz z wymaganą 
dokumentacją należy składać 
odpowiednio w Sekretariacie 
Naboru Projektów Gospodar-
czych i Sekretariacie Naboru 
Projektów Infrastrukturalnych 
Departamentu Funduszy Struk-
turalnych, mieszczącym się przy 
ul. Sienkiewicza 63, w Kielcach. 
Szczegółowe informacje na stro-
nie internetowej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. 

 W nowym obiekcie przedsta-
wione zostaną zagadnienia: wy-
siedlenia i przesiedlenia obywateli 
polskich z terenów anektowanych 
do III Rzeszy oraz z Zamojszczy-
zny; represje niemieckie (areszto-
wania, pacyfikacje, egzekucje, ła-
panki, wywózki Polaków na roboty 
przymusowe do Rzeszy i do nie-
mieckich obozów koncentracyj-
nych). Zaprezentowany zostanie 
kompleksowy obraz martyrologii 
mieszkańców polskiej prowincji 
tak ciężko doświadczonych w la-
tach minionej wojny.

Robert Siwiec

 - Mówić o prawdzie tamtych strasznych dni to nasz obowiązek
– podkreślał  wiceminister Piotr Żuchowski W uroczystości uczestniczyły liczne poczty sztandarowe
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 Koncentracja na poprawie 
infrastruktury regionalnej oraz 
kluczowych gałęziach i bran-
żach dla rozwoju gospodarcze-
go regionu, budowa kapitału 
ludzkiego i bazy dla innowacyj-
nej gospodarki, zwiększenie roli 
ośrodków miejskich w stymulo-
waniu rozwoju gospodarczego 
regionu, koncentracja na roz-
woju obszarów wiejskich oraz 
ekologicznych aspektach roz-
woju regionu – to sześć podsta-
wowych celów strategicznych 
zawartych w zaktualizowanej 
Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego do roku 
2020. 
  - Aktualizacja Strategii to 
działanie, które zostało podjęte 
z potrzeby społecznej, gospo-
darczej i ekonomicznej – mó-
wił podczas sesji Kazimierz 
Kotowski, członek Zarządu 
Województwa, przewodniczący 
zespołu prowadzącego prace 
nad przygotowaniem aktuali-
zacji Strategii. - Zmieniające się 
uwarunkowania gospodarczo-
-polityczne, dynamiczna sytu-
acja na arenie międzynarodo-
wej oraz oddziaływanie na na-
szą rzeczywistość społeczno-
gospodarczą coraz to wielu no-
wych czynników spowodowało, 
że te założenia, które zostały 
wcześniej wypracowane i obo-
wiązywały jako podstawowy 

Obradowali radni Sejmiku
16 lipca podczas XXXIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego radni  jednogłośnie podjęli uchwałę w spra-
wie przyjęcia zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” - jednego z naj-
ważniejszych dla rozwoju województwa dokumentu. 
Minutą ciszy Sejmik uczcił pamięć ofiar masowej zagłady ludności na terenie województwa wołyńskiego i Galicji 
Wschodniej. Przez aklamację przyjął także oświadczenie w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej, w którym m.in. wspie-
ra starania środowisk kresowych o ustanowienie przez Parlament RP dnia 11 lipca „Dniem Pamięci i Męczeństwa 
Kresowian – ofiar OUN-UPA”.  Inicjatorem uchwalenia stanowiska był Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

 Nad aktualizacją Strategii pracował zespół ekspertów złożony 
z przedstawicieli administracji samorządowej, Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego, administracji rządowej, uczelni wyższych, organiza-
cji pozarządowych oraz środowiska biznesu. Strategia Rozwoju Woje-
wództwa Świętokrzyskiego został podana konsultacją społecznym w 
celu uzyskania uwag, opinii, spostrzeżeń i postulatów pozwalających 
z jednej strony na weryfikację zawartych w niej zapisów, z drugiej zaś 
umożliwiających uczynienie z jej finalnej wersji dokumentu kompletne-
go, transparentnego i zrozumiałego. W zorganizowanych łącznie 13 
konferencjach i spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział blisko 1000 
uczestników. W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 64 osoby 
i instytucje skorzystały z możliwości wyrażenia pisemnej opinii na te-
mat dokumentu, przekazując łącznie 233 uwagi.

dokument umożliwiający rozwój 
województwa z wykorzystaniem 
środków pochodzących z bu-
dżetu Unii Europejskiej, nieco 
się zdezaktualizowały. Nowe 
wyzwania czekające na nas 
w nadchodzącym okresie pro-
gramowania 2014-2020 skłoniły 
nas do podjęcia prac nad zak-
tualizowaniem Strategii – dodał 
Kazimierz Kotowski.
 - Praca nad aktualizacją 
Strategii była olbrzymim wy-
zwaniem – mówił do radnych 
wojewódzkich obecny na XXXIII 
sesji Sejmiku prof. dr hab. 
Jacek Szlachta, szef zespołu 
eksperckiego pracującego nad 
aktualizacją Strategii. - Ja, który 
przecież nie miałem żadnych 
więzi prywatnych, osobistych 
z województwem świętokrzy-
skim, bardzo zaprzyjaźniłem się 

z wieloma osobami z zespołu. 
Owa praca była niezwykłym, 
bardzo ważnym doświadcze-
niem zawodowym w mojej ka-
rierze. Staraliśmy się zbudować 
Strategię w sposób nowocze-
sny i, jak zwykle w takich przy-
padkach, działania rozpoczęli-
śmy od sformułowania aktual-
nej diagnozy - mówił.
 Podczas sesji radni wyrazi-
li zgodę dla Świętokrzyskiego 
Centrum Onkologii w Kielcach 
na wynajęcie na okres 3 lat 
powierzchni lecznicy firmie 
zewnętrznej wyłonionej w po-
stępowaniu przetargowym, 
która zajmować się będzie ży-
wieniem pacjentów i usługami 
związanymi z utrzymaniem czy-
stości. - Uchwała umożliwi dy-
rekcji ŚCO realizację programu 
restrukturyzacji mającego na 

celu ograniczenie kosztów i ob-
niżenia strat związanych z funk-
cjonowaniem placówki - mówiła 
Jolanta Rybczyk, przewodni-
cząca Komisji Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Spraw Rodziny.
 Wicemarszałek Grzegorz 
Świercz podkreślał, że Świę-
tokrzyskie Centrum Onkologii 
jest jedną z ostatnich lecznic 
w regionie, która zatrudnia pra-
cowników kuchni i ekipę sprzą-
tającą. W pozostałych, jak np. 
w Wojewódzkim Szpitalu Ze-
spolonym w Kielcach czy szpi-
talu w Czerwonej Górze od lat 
te usługi wykonywane są przez  
firmy zewnętrzne. Do wpro-
wadzenia outsourcingu usług 
sprzątania i żywienia przymie-
rza się także szpital dziecięcy w 
Kielcach.

M.N/R.S.

 Minutą ciszy radni uczcili pamięć ofiar Zbrodni Wołyńskiej

Prezydium Sejmiku
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Oświadczenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej
 Rok 2013 to 70. rocznica kulminacji masowej zagłady lud-
ności na terenie województwa wołyńskiego i Galicji Wschod-
niej. W wyniku zbrodni ludobójstwa śmierć poniosło wiele 
tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej Polskiej, w zdecydowa-
nej większości Polaków, ale też Ukraińców, Żydów, Niemców 
i przedstawicieli innych narodowości.
 Sejmik Województwa Świętokrzyskiego składa hołd ofiarom 
cywilnym oraz członkom Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich 
i oddziałów samoobrony, którzy podjęli walkę obronną z siłami 
Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów (OUN).
 Wyrażamy wielki szacunek za odwagę tym Ukraińcom, któ-
rzy z narażeniem życia i bezpieczeństwa swoich najbliższych 
udzielali pomocy swoim sąsiadom.
 Prawda o zbrodniach na Kresach powinna być dla wszyst-
kich współczesnych przestrogą przed tym, do czego może 
doprowadzić skrajny nacjonalizm i nieposzanowanie praw dru-
giego człowieka.
 Oświadczenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jest 
aktem potępienia zbrodni wołyńskiej i wyrazem głębokiej czci 
dla ofiar tragicznych wydarzeń.
 Ofiarom należy się nasza pamięć i szacunek.
 Bohaterom należy się chwała i pamięć.
 Sejmik Województwa Świętokrzyskiego wspiera starania 
środowisk kresowych o ustanowienie przez Parlament RP dnia 
11 lipca „Dniem Pamięci i Męczeństwa Kresowian – ofiar OUN-
-UPA”.

Przewodniczący Sejmiku
Tadeusz Kowalczyk

 Sejmik jednogłośnie przyjął zaktualizowaną „Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020”

 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego  Radni podczas obrad

Kazimierz Kotowski przewodniczył zespołowi
prowadzącemu prace nad przygotowaniem aktualizacji Strategii

Wicemarszałek Grzegorz Świercz
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 Do projektu przystąpiło 
sześć świętokrzyskich placó-
wek służby zdrowia: Święto-
krzyskie Centrum Onkologii 
(lider projektu), Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny im. św. 
Rafała w Czerwonej Górze, 
Wojewódzki Szpital Zespolo-
ny w Kielcach, Świętokrzyskie 
Centrum Ratownictwa Me-
dycznego i Transportu Sanitar-
nego w Kielcach, Wojewódzki 
Ośrodek Medycyny Pracy 
w Kielcach oraz Wojewódzki 
Specjalistyczny Szpital Dzie-
cięcy im. W. Buszkowskiego 
w Kielcach. 
 W 2011 roku w Świętokrzy-
skim Centrum Ratownictwa 
Medycznego i Transportu Sa-
nitarnego wdrożono system lo-
kalizacji, zarządzania i monito-
rowania pojazdów ratownictwa 
medycznego. Na „onkologii” 
dostosowano do obowiązu-
jących standardów, istniejącą 
od 2006 roku, dokumentację 
elektroniczną (Elektroniczny 
Rekord Pacjenta). Zmoder-
nizowano sieć komputerową 
oraz zakończono proces wdra-
żania aplikacji umożliwiającej 
pacjentom rejestrację przez 
Internet. Pacjent posiadając 
własne konto, po zalogowaniu 
na stronie internetowej pla-
cówki zdrowotnej, w której się 
leczy, będzie mógł dokonać 
rejestracji do swojego lekarza 
prowadzącego. Ponadto, ma 
możliwość śledzenia kole-
jek do specjalistów. W Woje-
wódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Kielcach, w ramach projek-
tu, również ulepszono sieć 
komputerową oraz system 
zabezpieczenia danych i do-
stępu do informacji. Ponadto 
w fazie implementacji są sys-
temy: badań obrazowych, 
elektronicznej dokumentacji 

e-Zdrowie na finiszu
W końcową fazę realizacji wszedł pierwszy etap projektu „e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa 
i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia”, którego głównym celem jest zbudowanie 
lub unowocześnienie już istniejących systemów teleinformatycznych, wykorzystywanych do prowadzenia elektro-
nicznej dokumentacji medycznej i teleradiologii. Projekt zakłada również uruchomienie i rozwój e-usług, a także 
wymianę danych medycznych między partnerami projektu w ramach zintegrowanej platformy informatycznej. Efek-
tem końcowym przedsięwzięcia będzie stworzenie Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM) współ-
pracującego z „Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych”.

medycznej i rejestracji. Szpi-
tal w Czerwonej Górze jako 
pierwszy zrealizował wszyst-
kie zadania przewidziane do 
wykonania w pierwszej czę-
ści projektu , takie jak: zakup 
sprzętu komputerowego, sys-
temu elektronicznej diagnosty-
ki obrazowej oraz rozbudowę 
sieci komputerowej. Wdrażana 
jest także e-rejestracja. Woje-
wódzki Specjalistyczny Szpital 
Dziecięcy im. W. Buszkowskie-
go w Kielcach także zakończył 
już pierwszy etap projektu. 
Polegał on na wprowadzeniu 
lub unowocześnieniu istnieją-
cych elektronicznych struktur 
zapewniających prowadzenie 
dokumentacji medycznej, sys-
temu znakowania i identyfika-
cji towarów w przyszpitalnej 
aptece w oparciu o kody kre-
skowe oraz zakupie niezbęd-
nego sprzętu informatyczne-
go.  Z kolei Wojewódzki Ośro-
dek Medycyny Pracy, dzięki 
projektowi e-Zdrowie zakupił 
wyposażenie do serwerow-
ni,  urządzenia do archiwizacji 
danych oraz oprogramowanie 
dla medycyny pracy i laborato-
rium.

 Ku końcowi zmierza też bu-
dowa wspólnego systemu in-
formatycznego – Regionalnego 
Systemu Informacji Medycznej, 
zapewniającego wymianę in-
formacji medycznych wraz z 
badaniami obrazowymi między 
uczestnikami projektu. W za-
łożeniach RSIM ma umożliwić 
włączanie się innych jednostek 
służby zdrowia oraz integrację z 
innymi systemami i bazami da-
nych medycznych. Wyłoniona 
w przetargu firma CompuGroup 
Medical Polska wdrożyła Regio-
nalny Węzeł Teleradiologiczny, 
centrum certyfikacji oraz roz-
poczęła prace nad systemem 
wymiany elektronicznej doku-
mentacji medycznej i integrację 
tej platformy ze Szpitalnymi Sys-
temami Informacji (HIS). 
 Efektem całego przedsię-
wzięcia ma być nie tylko łatwiej-
szy system dostępu do służby 
zdrowia poprzez wprowadze-
nie elektronicznej rejestracji, 
skrócenie czasu leczenia przez 
zastosowanie technologii tele-
informatycznych i uniknięcie 
konieczności przeprowadzania 
wielokrotnych badań, ale także 
zmniejszenie kosztów lecze-

nia oraz zapobieganie błędom 
medycznych. 
 Całkowita wartość reali-
zowanego projektu to ponad 
osiemnaście milionów złotych, 
z czego 85% środków pocho-
dzi z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, nato-
miast 15%, czyli ponad 2 mi-
liony 600 tysięcy przeznaczył 
ze swojego budżetu Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego.
 Warto podkreślić, że pro-
jekt świętokrzyskich placówek 
zdrowia został dostrzeżony 
przez jury tegorocznej edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Li-
der Informatyki”, którego celem 
jest promowanie firm i instytucji 
stosujących nowatorskie tech-
niki informacyjne i komunika-
cyjne w zarządzaniu.  Inicjaty-
wa „e-Zdrowie w Województwie 
Świętokrzyskim, rozbudowa 
i wdrażanie systemów informa-
tycznych w jednostkach służby 
zdrowia” otrzymała nominację 
do finałowej trójki w katego-
rii „Sektor opieki zdrowotnej”.  
Zwycięzcę poznamy 26 wrze-
śnia br.

Anna Dulak
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 W myśl nowych przepisów, 
od 1 stycznia 2013 r. podmiot 
korzystający ze środowiska 
powinien prowadzić aktuali-
zowaną co roku ewidencję 
zawierającą informacje i dane 
o zakresie korzystania ze śro-
dowiska, a opłaty za dany rok 
kalendarzowy winny być wnie-
sione w terminie do 31 marca 
następnego roku.
 Zatem opłata za 2013 rok 
winna zostać uiszczona do dnia 
31 marca 2014 roku i w tym 
samym terminie marszałkowi 
województwa winien być złożo-
ny wykaz. Nowelizacja ustawy 
znosi jednocześnie obowiązek 
przedkładania przedmiotowe-
go wykazu wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony środo-
wiska. Ponadto informujemy, 
iż nie wnosi się opłat z tytułu 
tych rodzajów korzystania ze 
środowiska, których roczna wy-

Uwaga!
Zmiana systemu wnoszenia opłat
za korzystanie ze środowiska
 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-
skiego w Kielcach informuje, iż w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listo-
pada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342) nastąpiły 
ważne zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.

 Zapraszamy do udziału 
w Wakacyjnym Konkursie Jed-
nego Zdjęcia. Czekamy na  
Państwa fotografie wykonane 
podczas wakacyjnych wę-
drówek po Ziemi Świętokrzy-
skiej przedstawiające miejsca 
kojarzące się jednoznacznie 
z naszym pięknym regionem. 
Technika wykonania prac jest 
całkowicie dowolna (dopusz-
czony jest collage kilku zdjęć 

Konkurs Jednego Zdjęcia
Promuj województwo świętokrzyskie!

o różnej tematyce, wykorzysta-
nie komputerowych technik ob-
róbki fotografii, zmiana barwy, 
nasycenia i kontrastu fotografii, 
itp.). Na zdjęcia czekamy do 31 
sierpnia br. Autorzy najoryginal-
niejszych prac zostaną nagro-
dzeni profesjonalnym, studyj-
nym sprzętem fotograficznym. 

 Więcej informacji na 
www.sejmik.kielce.pl

sokość wnoszona na rachunek 
urzędu marszałkowskiego nie 
przekroczy 800 zł. Zwolnienie 
z opłat nie zwalnia z obowiązku 

przedkładania wykazu o zakre-
sie korzystania ze środowiska.
 Opłaty za korzystanie ze śro-
dowiska za okres do 2012 r. po-

winny być rozliczane na dotych-
czasowych zasadach, czyli do 
końca miesiąca następującego 
po upływie każdego półrocza.
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 Podczas tegorocznej wysta-
wy zaprezentowanych zostało 
ponad 300 zwierząt (35 krów 
mlecznych, 5 cieląt, 9 szt. by-
dła mięsnego, 33 świnie, 6 ras 
owiec, ponad 100 gołębi oraz 
królików). Wśród hodowców 
znalazło się również trzech 
wystawców szynszyli oraz wy-
stawca kapłonów i hodowca 
ślimaków. Wystawie towarzy-
szyła prezentacja odmian roślin 
uprawnych i technologii na polu 
doświadczalnym ŚODR.
 Na ponad 4 tys. m2 gościło 
120 wystawców działających 
w branży rolniczej i nie tylko. 
Swoje stoiska miały instytucje 
i jednostki państwowe działające 
na rzecz rolnictwa (m.in. ARiMR, 
ARR, KRUS, PIP), banki, pro-
ducenci maszyn i urządzeń rol-
niczych, wydawnictwa rolnicze 
oraz firmy związane z rolnictwem 
(producenci sprzętu hodowla-
nego, kolektorów słonecznych, 

Laureaci konkursu Agroliga 2013

Prezentacja krów na ringu

Rolnicze święto

w Modliszewicach
Od 1974 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbywa się Dzień Otwartych Drzwi. Tegoroczna 
edycja przedsięwzięcia odbyła się 29 i 30 czerwca. Od ośmiu lat imprezie towarzyszy Świętokrzyska Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych, na którą przybywają hodowcy prezentujący najwspanialsze okazy swoich zwierząt. Dzień 
Otwartych Drzwi ŚODR uroczyście zainaugurował Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

przydomowych oczyszczalni, 
narzędzi, sprzętu pszczelarskie-
go). Nie zabrakło także stoisk 
rękodzielnictwa ludowego, drob-
nych wytwórców żywności, so-

ków, miodów i nalewek, ogrod-
ników z bylinami i sadzonkami. 
Imprezie towarzyszyły występy 
zespołów ludowych „Rogowian-
ki”, „Bęczkowianie”, „Chmie-
lowianki”, Powiatowa Kapela 
Włoszczowska, „Bębnowianki”,  
„Sobótka”, „Odrowążek” i „Grzy-
bowinaki”.

 Dzień Otwartych Drzwi 
ŚODR był okazją do uhonoro-
wania zwycięzców tegorocz-
nych konkursów o zasięgu wo-
jewódzkim i krajowym - „Agro-
liga”, „Piękne i bezpieczne go-
spodarstwo agroturystyczne”, 
„Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne”. Wręczone zostały także 
nagrody za wieloletnią współ-
pracę z Ośrodkiem w Modlisze-
wicach oraz za najciekawsze 
stoisko wystawowe. 
 Podczas imprezy przyznane 
zostały również Złote Honorowe 
Odznaki Polskiej Federacji Ho-
dowców Bydła i Producentów 
Mleka. Wśród uhonorowanych 
osób znaleźli się m.in. Jarosław 
Mostowski, dyrektor Świętokrzy-
skiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Modliszewicach oraz 
Stanisław Baran, kierownik Działu 
Systemów Produkcji Rolnej, Stan-
dardów Jakościowych i Doświad-
czalnictwa ŚODR Modliszewice.
 Tegoroczną edycję Dnia 
Otwartych Drzwi ŚODR odwie-
dziło ponad 6 tysięcy osób. 

Źródło: ŚODR
WYNIKI KONKURSÓW

AGROLIGA 2013 (etap wojewódzki):
- w kategorii ROLNIK: Elżbieta i Krzysztof Bujakowie, Bełzów 
- w kategorii FIRMA: Firma „Sad Sandomierski” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Sandomierzu

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2013 (etap wo-
jewódzki):
I miejsce – Anna i Krzysztof Bugajowie, Chlewice, powiat 
włoszczowski. Będą reprezentować województwo świętokrzy-
skie w etapie centralnym Ogólnokrajowego Konkursu.
II miejsce – Grażyna i Waldemar Kierasowie, Zalesie, powiat 
staszowski
III miejsce – Elżbieta i Mirosław Wcisłowie, Kobylniki, powiat 
kazimierski
IV miejsce – Aneta i Grzegorz Religowie, Obręczna, powiat 
opatowski
V miejsce – Anna i Bogusław Piotrowscy, Łosień, powiat 
kielecki
VI miejsce – Monika i Rafał Kędziorowie, Rożki, powiat san-
domierski
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 Prowadzony przez Fundację 
Bertelsmanna ranking rozwoju 
ponad 120 krajów świata po-
kazuje, że w ramach Europy 
środkowo – wschodniej Pol-
ska poprawiła swoją pozycję, 
awansując na trzecie miejsce 
(za Estonią i Czechami) w oce-
nie jakości demokracji i gospo-
darki rynkowej oraz drugie (za 
Estonią) pod względem jakości 
zarządzania krajem! W tym sa-
mym czasie inne europejskie 
kraje: Węgry, Słowenia czy Li-
twa, a pod względem zarządza-
nia także Czechy - pogorszyły 
swoje oceny. 
 A jednak wielu z nas dane 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego, Banku Światowego 
i opinie zagranicznych eksper-
tów nie wystarczają. Zgodnie 
z typową dla Polaków zasadą, 
żeby widzieć raczej szklankę 
do połowy pustą niż do połowy 
pełną, dołączamy się do chóru,  
grzmiącego o rozkładzie i cał-
kowitej degrengoladzie pań-
stwa. Dochodzi do tego, że już 
nawet nie wypada wyrwać się 
publicznie z opinią, że w sumie 
to nie jest aż tak źle, że kraj się 
jednak rozwija. 
 Wygląda na to, że – wbrew 
oczywistym faktom – daliśmy 
sobie narzucić język i ton deba-
ty publicznej, skupiony na epa-
towaniu klęską, zagrożeniem, 
czarnymi perspektywami itd. 
Swój udział mają w tym przede 
wszystkim politycy różnej orien-
tacji partii opozycyjnych, ale też 
i media. Nie od dziś wszak wia-
domo, że każda zła wiadomość 
sprzeda się o niebo lepiej niż 

Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Jaka Polska

– w rozwoju, czy w zapaści?
Opozycja grzmi: „Polska w głębokim kryzysie i zapaści!”, „niesprawne państwo!”, „skandaliczny poziom funkcjo-
nowania wielu resortów”, „rozkład Polski”. Słuchając tych głosów, można mieć obawy przed wyjściem na ulicę, 
bo – idąc śladem opinii o totalnym rozkładzie państwa - tam czeka nas już tylko Armagedon. Tymczasem polskie 
i świętokrzyskie „ulice” mają się – mimo wszystkich kłopotów - całkiem dobrze. Ci, którzy obserwują nas z ze-
wnątrz, chłodnym okiem i bez emocji, a więc zagraniczni eksperci, pokazują Polskę jako kraj, który – w warunkach 
europejskiego kryzysu gospodarczego – rozwija się, cały czas notuje wzrost PKB, zmniejsza różnice w dochodach 
między miastem a wsią, podnosi standard cywilizacyjny życia mieszkańców, krótko mówiąc – idzie do przodu. Pew-
nie, że czasem się potykając, czasem trochę błądząc, ale jednak – do przodu.

dobra. Oczywiście, nie ma co 
udawać (i nikt chyba tego nie 
próbuje), że wszystko idzie jak 
po maśle, a wszelkie krytyczne 
wypowiedzi to wyłącznie propa-
gandowy jazgot. Nikt przytomny 
nie powie przecież, że nie bo-
rykamy się, podobnie jak cała 
Europa,  choćby z problemem 

bezrobocia – moim zdaniem 
największej tragedii współcze-
snych społeczeństw. Ale też nie 
można opisywać rzeczywistości 
wyłącznie w czarnych barwach. 
Pierwszy z brzegu przykład: 
wsłuchując się w alarmistycz-
ne doniesienia na temat walki 
związków zawodowych o pod-

niesienie  płacy minimalnej 
można odnieść wrażenie, że 
obecny rząd popełnił w tej spra-
wie wszystkie możliwe błędy 
i zaniechania. A prosta (i przy-
kra dla niektórych) prawda jest 
taka, że żaden inny rząd od 
1989 r. nie podniósł płacy mini-
malnej tak istotnie jak ten. Inny 
przykład: Każdy słyszał ostat-
nio wielokrotnie, że płace rosną 
zbyt wolno. A do kogo dotarła 
informacja, że mamy rekordowo 
niską inflację, a więc rekordowo 
niski wzrost cen, a więc nasze  
pieniądze realnie prawie nie tra-
cą na wartości? Kto słyszał, że 
dzięki temu raty kredytów spa-
dają, a kredytobiorcom więcej 
zostaje w kieszeniach?   
 To „rozjeżdżanie się” po-
strzegania rzeczywistości wo-
kół nas potwierdza przygoto-
wana przez profesora Janu-
sza Czapińskiego „Diagnoza 
społeczna 2013”. Mówi ona 
o dwóch  istotnych sprawach: 
po pierwsze kryzys wcale tak 
bardzo nas nie dotknął (sta-
tystycznie oczywiście, bo jed-
nostkowo może - i zapewne 
często - ma bardzo bolesny wy-
miar), bo przeciętnego Polaka 
w zasadzie stać na to samo, co 
cztery lata temu.  A po drugie - 
jasno pokazuje wzrastające za-
dowolenie z życia prywatnego. 
Mówiąc krótko: życie prywatne 
Polaków uszczęśliwia, a to co 
wokół, w tym polityka i politycy 
niezależnie od strony sceny po-
litycznej  -  frustruje. Tak sobie 
myślę, że  „Diagnoza” powinna 
być lekturą obowiązkową dla 
całej naszej klasy politycznej.
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 Świętokrzyska Nagroda 
Kultury jest przyznawana co 
roku przez Zarząd Wojewódz-
twa za szczególne osiągnię-
cia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszech-
niania i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Wśród jej lau-
reatów jest wielu znakomitych 
artystów, pisarzy i animato-
rów kultury. Nagroda jest wrę-
czana co roku podczas inau-
guracji sezonu kulturalnego i 
jest dwustopniowa. Nagrody 
I stopnia przyznawane są 
za szczególne osiągnięcia o 
charakterze międzynarodo-
wym lub całokształt osiągnięć 
w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania 
i ochrony dziedzictwa naro-
dowego, natomiast nagro-
dy II stopnia za osiągnięcia 
o charakterze ogólnopolskim. 

Świętokrzyska Nagroda Kultury

- nabór wniosków
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu  i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-
skiego informuje, że do 10 września 2013 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody 
Kultury w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Zarząd Województwa może 
przyznać także wyróżnienia 
za osiągnięcia o szczegól-
nym charakterze dla rozwoju 
kultury w regionie 
 W gronie laureatów Świę-
tokrzyskiej Nagrody Kultury 
znaleźli się m.in.: Włodzi-

mierz Kiniorski, wybitny 
muzyk i kompozytor, An-
drzej Borys, znany w Pol-
sce i Europie fotografik, juror 
i komisarz wielu ogólnopol-
skich plenerów i wystaw czy  
Irena Żukowska-Rumin, 
wybitny pedagog, wieloletni 

nauczyciel polonista, cenio-
na szczególnie za propago-
wanie kultury języka i upo-
wszechnianie literatury.
 Uprawnionymi do skła-
dania wniosków są instytu-
cje kultury, szkoły, jednostki 
samorządu terytorialnego, 
związki  lub stowarzyszenia 
zawodowe, twórcze i kultu-
ralne, fundacje i przedstawi-
ciele środowisk twórczych.
 Zgłoszenia należy prze-
syłać do 10 września (de-
cyduje data wpływu) na 
adres: Urząd Marszałkow-
ski Województwa Święto-
krzyskiego, 25-516 Kielce, 
Al. IX Wieków Kielc 3. 
Szczegółowe warunki przy-
znawana nagrody oraz for-
mularz wniosku dostępny 
jest na stronie www.sejmik.
kielce.pl

 Program wolontariatu 
pracowniczego City Han-
dlowy uznawany jest za je-
den z najlepszych w Polsce. 
W latach 2005-2012 w prace 
na rzecz innych wolontariu-
sze banku zaangażowali się 
ponad 12 000 razy, realizu-
jąc 1061 projektów. Krzysz-

Podzielili się

doświadczeniami
Przedstawiciele City Handlowy i Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga spotkali się 25 czerwca w Kielcach 
z marszałkiem Adamem Jarubasem i wolontariuszami Urzędu Marszałkowskiego. Dzielili się doświadczeniami do-
tyczącymi wolontariatu pracowniczego, który w ich instytucji funkcjonuje z powodzeniem już od 2005 roku. 

tof Kaczmar, prezes Funda-
cji Kronenberga, Ewa Woj-
sławowicz, koordynatorka 
wolontariatu pracowniczego 
i Marcin Murawski, dyrektor 
Departamentu Sektora Pu-
blicznego City Handlowy, 
który sam realizuje się jako 
wolontariusz, opowiadali  w 

Kielcach o początkach swo-
jej przygody z wolontaria-
tem i dotychczas zrealizo-
wanych przedsięwzięciach. 
– Wolontariat daje mnóstwo 
radości i satysfakcji. Pozwa-
la oderwać się od biurek, 
uczy nowych rzeczy, inte-
gruje. Przynosi wiele ko-

rzyści nie tylko adresatom 
pomocy, ale samym wolon-
tariuszom i organizacji, któ-
ra ich wspiera – podkreśla 
Ewa Wojsławowicz. 
 W projekt wolontariatu 
pracowniczego w Urzędzie 
Marszałkowskim włączyło 
się już ponad 60 pracowni-

Włodzimierz Kiniorski, laureat ubiegłorocznej Nagrody Kultury w 
towarzystwie wiceprzewodniczącego Sejmiku Włodzimierza Stępnia 

i wicemarszałka Grzegorza Świercza
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 Celem konkursu jest wyło-
nienie najlepszej praktyki (me-
tody) w zakresie społecznej 
aktywizacji młodzieży, której 
rezultatem jest wykreowanie 
młodzieży realnej przestrzeni 
wpływu na swoje środowisko.
 
 - Przez społeczną aktywi-
zację młodzieży rozumiemy 
stwarzanie młodym ludziom 
warunków do dobrowolnej 
i niezarobkowej działalności 
polegającej na podejmowaniu 
samodzielnych (lub we współ-
pracy) inicjatyw na rzecz swo-
jego środowiska – podkreślają 
organizatorzy przedsięwzięcia. 

 Przy ocenie wniosków Ko-
misja Konkursowa będzie brała 
pod uwagę m.in. trwałość rezul-
tatów (czy działanie przyniosło 
trwałe rezultaty- szczególnie 
w zakresie społecznej aktywi-
zacji młodzieży), skalę oddzia-
ływania (ilość osób, która zo-
stała objęta działaniem), zaan-

ków różnego szczebla. Uda-
ło im się już zorganizować 
zbiórkę krwi, podczas której 
oddano 15 litrów tego cen-
nego daru. Aktywnie włączyli 
się również w akcję zbiera-
nia książek i podręczników 
dla Polonii z Mołdawii. 
 - Jesteśmy dopiero na 
początku tej drogi – mówi 
marszałek Adam Jarubas 
– mam nadzieję, że nie stra-
cimy entuzjazmu, który nam 
teraz towarzyszy i za jakiś 
czas będziemy mogli po-
wiedzieć, że udało nam się 
zrobić wiele dobrego.

Marcin Murawski z City Handlowy, marszałek Adam Jarubas,
Dariusz Detka, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej oraz wolontariusze z Urzędu Marszałkowskiego

Konkurs na najlepsze praktyki w zakresie
społecznej aktywizacji młodzieży

Organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, firmy, a także grupy 
nieformalne złożone z osób pełnoletnich działające na terenie województwa świętokrzyskiego zachęcamy do zgła-
szania swoich działań do konkursu  „Nowa Przestrzeń. Najlepsza praktyka województwa świętokrzyskiego w za-
kresie społecznej aktywizacji młodzieży”. Przedsięwzięcie koordynuje Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży 
FARMa we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Konkurs odbywa się pod 
patronatem honorowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa.

gażowanie różnych partnerów 
(współpraca z innymi podmio-
tami) oraz innowacyjność i no-
watorskie podejście.

 W ramach konkursu naj-
cenniejsze działania i inicja-
tywy oraz pomysły zostaną  
pokazane i docenione. Nagro-
dą  będzie tytuł „Najlepszej 
praktyki województwa świę-
tokrzyskiego w zakresie spo-
łecznej aktywizacji młodzieży” 
oraz nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez firmę Xerox. 
Zgłoszenia można nadsyłać 
drogą e–mailową: konkurs@
fundacjafarma.pl do 31 sierp-
nia 2013 r.

 Więcej informacji (regulamin 
konkursu i formularz zgłosze-
niowy) można znaleźć na stro-
nie internetowej: www.kampa-
nia.fundacjafarma.pl
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Europejskie Dni Dziedzictwa

w Świętokrzyskiem
Dni otwarte w obiektach zabytkowych, tematyczne wystawy w muzeach, instytucjach kultury i bibliotekach, sesje 
popularnonaukowe, spotkania z twórcami, pikniki historyczne i festyny odbywać się będą w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa. To największe w Europie przedsięwzięcie promujące dziedzictwo kulturowe. W Polsce, tegoroczne 
EDD odbywać się będą pod hasłem „Nie od razu Polskę zbudowano” podczas dwóch wrześniowych weekendów 
7-8 oraz 14-15 września. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uroczysta inauguracja Europejskich 
Dni Dziedzictwa odbędzie się na Ziemi Świętokrzyskiej w Opactwie Cysterskim w Wąchocku 7 września 2013r.

 Temat przewodni EDD bę-
dzie nawiązywać do wszystkich 
aspektów polskiej państwowo-
ści w wymiarze terytorialnym 
i symbolicznym, a także w lite-
raturze, sztuce i poezji. W 2013 
roku przypada też 150. rocznica 
wybuchu Powstania Stycznio-
wego.  To temat, który pozwoli 
przywołać w pamięci i uhonoro-
wać wydarzenia związane z tą 
rocznicą w naszym regionie. 
Udział w Europejskich  Dniach  
Dziedzictwa to  również promo-
cja instytucji, miejsca, obiektu 
i wydarzenia z  z  regionu świę-
tokrzyskiego w ogólnoeuropej-
skim projekcie. 
 Podczas dwóch wrześnio-
wych weekendów 7-8 oraz 14-
15 września swoje podwoje dla 
zwiedzających otworzą święto-
krzyskie muzea i inne instytucje 

kultury, zabytkowe obiekty, nie-
jednokrotnie swoją ofertę wzbo-
gacając o dodatkowe, ciekawe 
wydarzenia i atrakcje. W wielu 
z nich odbywać się będą zaję-
cia praktyczne dla zwiedzają-
cych. I tak np. w Ośrodku Tra-
dycji i Garncarstwa w Chałup-
kach będzie można uczestni-
czyć w pokazie toczenia na kole 
garncarskim, a w Muzeum Na-
rodowym w Kielcach w warsz-
tatach rodzinnych połączonych 
ze składaniem cegiełek i budo-
waniem Pałacu. Zorganizowane 
zostaną liczne imprezy plenero-
we, jak na przykład Rajd Świę-
tokrzyski Szlakiem Paproci 
(15 września), którego uczest-
nicy odkrywać będą tajemnice 
przyrody Gór Świętokrzyskich; 
Kielecki Rajd Geologiczny 
(7 września) trasą kieleckich 

stanowisk geologicznych; wy-
cieczka śladami zespołów 
dworsko-pałacowych powiatu 
ostrowieckiego (14 września), 
czy „Piknik historyczny” w No-
wym Korczynie (15 września), 
któremu towarzyszyć będzie 
m.in. wystawa regionalnych ar-
tystów, głośne czytanie poezji 
oraz konkurs kulinarny „Daw-
niejsze jadło”. Wiele wydarzeń 
w ramach EDD związanych 
będzie z obchodami roczni-
cy Powstania Styczniowego 
– 7 września w Teatrze Żerom-

skiego w Kielcach odbędzie 
się wieczornica upamiętniają-
ca wydarzenia sprzed 150 lat, 
a w Pedagogicznej Bibliotece 
Wojewódzkiej w Kielcach oraz 
jej filii w Jędrzejowie prelekcja 
poświęcona wydarzeniom po-
wstańczym w regionie. Organi-
zatorzy EDD zachęcają do zwró-
cenia uwagi na Małogoszcz 
- wyjątkową miejscowość w po-
wiecie jędrzejowskim, która 
do podręczników historii trafiła 
za sprawą krwawej bitwy sto-
czonej tam 24 lutego 1863 r., 

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt 

społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultu-

ry Starego Kontynentu. Ich idea narodziła się 3 października 

1985 roku w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji 

Rady Europy, na której minister kultury Francji zaproponował 

zorganizowanie w całej Europie zainicjowanych we Francji w 

1984 r.  Dni Otwartych Zabytków. Wówczas po raz pierwszy 

bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których 

dostęp dotychczas był ograniczony. Inicjatywa cieszyła się 

tak dużym zainteresowaniem, że w 1991 roku zainspirowała 

Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa. 

Polska włączyła się do tej akcji w 1993 r. Głównym celem EDD 

jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz 

przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. 

Imprezy skierowane są do bardzo szerokiej i różnorodnej 

grupy odbiorców.  Dzięki temu mają oni doskonałą okazję do 

poznania dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują.
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Program inauguracji EDD – 7 września, Wąchock
godz. 12.00 – Msza święta 
godz.13.00 – uroczyste otwarcie EDD 2013 
godz. 13.30 – wykład prof. Ewy Łużynieckiej połączony z oprowadzaniem po opactwie cystersów w Wąchocku
godz. 14.15; 15.15; 16.15 – zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Ojców Cystersów i opactwa łącznie z klauzurą (także w niedzielę 
8 września)
godz. 14.30 – rekonstrukcje historyczne, m.in. obozowisko łowców z epoki kamienia Rezerwatu Archeologicznego „Rydno”, pokaz 
rycerski Chorągwi Ziemi Sandomierskiej oraz oddziałów powstańczych 1863 – Żuawi  Śmierci,
rekonstrukcja obozu powstańczego M. Langiewicza w Wąchocku. 
godz. 15.20 – festyn - wystawa rękodzieła
godz. 17.00 – koncert „Każdemu marzy się wolność” w 150. rocznicę Powstania Styczniowego w wykonaniu Wiesława Ochmana, 
Dominika Sutowicza i Jerzego Zelnika
Wydarzenia towarzyszące: wycieczka autokarowa do Ekomuzeum w Starachowicach , zwiedzanie kościołów drewnianych w Ra-
tajach i Parszowie, questing - gra terenowa pod hasłem „Szlakiem Langiewicza i Ponurego”, warsztaty, spotkanie autorskie oraz 
wystawa okolicznościowa. 
Szczegółowy program na stronie internetowej www.wachock.pl, www.edd.nid.pl

natomiast dzieje rannego pod-
czas bitwy powstańca stały się 
tematem opowiadania Stefana 
Żeromskiego „Wierna rzeka”. 
 – Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia muzeów, od-
krywania na nowo zabytków, 
miejsc pamięci związanych z 
wydarzeniami historycznymi, 
których nie brakuje na Ziemi 
Świętokrzyskiej. Chcemy za-
chęcić wszystkie grupy spo-
łeczne i wiekowe, a szczególnie 
młode pokolenie do bliższego 
poznawania tradycji i kultury 
naszego regionu. Jestem prze-
konana, że Europejskie Dni 
Dziedzictwa będą okazją do re-
fleksji nad naszą bogatą prze-
szłością i impulsem do działań 
na rzecz ochrony oraz promocji 
obiektów zabytkowych – za-
chęca regionalny koordynator 
Europejskich Dni Dziedzictwa 
Wiesława Jagodzka-Hadamik 
z Departamentu Promocji, Edu-
kacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego.
 Wydany został specjalny 
Informator EDD 2013 w woje-
wództwie świętokrzyskim. To 
niezwykle cenny przewodnik po 
najważniejszych miejscach któ-
rym Oprócz programu imprezy 
znajdziemy tam fotografie oraz 
dane adresowe organizatorów 
przedsięwzięć. Patronat hono-
rowy nad wydarzeniami EDD 
objęli: Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskie-
go Tadeusz Kowalczyk i Mar-
szałek Adam Jarubas.
Małgorzata Niewczas-Sochacka Klasztor Cystersów w Wachocku - to właśnie tam zainaugurowane zostaną EDD

W Pałacu Biskupów Krakowskich w ramach EDD przygotowano wiele atrakcji
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 - Nie należy się obawiać 
takiej sytuacji, my jako szkoła 
nie zawieramy umowy o naukę, 
nie wyciągamy konsekwencji 
w razie rezygnacji z przyczyn 
losowych, braku możliwości 
pogodzenia nauki z pracą za-
wodową. W każdej chwili moż-
na odejść bez konsekwencji 
finansowych.
 Zapraszamy do podjęcia 
nauki w Policealnej Szkole  Me-
dycznej w Morawicy.
 Przy zapisie potrzebne 
będą: 3 zdjęcia, świadectwo 
ukończenia szkoły średniej, za-
świadczenie od lekarza o braku 
przeciwwskazań do podjęcia 
nauki, uzupełniony kwestiona-
riusz (dostępny w szkole i na 
stronie internetowej).

Policealna Szkoła Medyczna 
Morawica, ul. Kielecka 7
tel. 41/311 46 80
www.szkolamedyczna.com/web

 W roku szkolnym 2013/2014 
Policealna Szkoła Medycz-
na im. Hanny Chrzanowskiej 
w Morawicy zaprasza na nastę-
pujące kierunki kształcenia:
- technik elektroradiolog,
- opiekun medyczny,
- technik farmaceutyczny,
- technik masażysta,
- technik usług kosmetycznych.

 Szkoła zapewnia bezpłat-
ną praktyczną naukę zawodu 
w renomowanych placówkach 
medycznych. Dysponuje także 
internatem.

Policealna Szkoła Medyczna zaprasza!

 Wątpliwości i obawy osób 
rozważających podjęcie na-
uki w szkole policealnej lub 
nie mających pomysłu na 
dalszy rozwój zawodowy pró-
buje rozwiać Renata Antos, 
dyrektor Policealnej Szkoły 
Medycznej w Morawicy odpo-
wiadając na najczęściej zada-
wane pytania.
 - Nie mam pieniędzy, a wy-
kształcenie kosztuje…
  - Nasza szkoła jest pla-
cówką prowadzoną przez sa-
morząd województwa, w której 
kształcenie jest bezpłatne. 
 -  Nie poszło mi na maturze 
to pewnie się nie nadaję…
  - Warunkiem przyjęcia do 
naszej szkoły jest ukończenie 
szkoły średniej, niekoniecznie 
w bieżącym roku.
 - Nie poradzę sobie z nauką…
  - Wszystko zależy od chęci, 
a my ze swojej strony dajemy Ci 
możliwość dodatkowych kon-
sultacji u każdego nauczyciela 
pracującego w szkole, uczest-
niczenia w zajęciach wyrów-

nawczych w ramach realizowa-
nego projektu.
 - Po skończeniu szkoły za-
mierzam wyjechać za granicę…
 - Dyplom ukończenia naszej 
szkoły upoważnia do pracy w ra-
mach Unii Europejskiej, a osoby 
z zawodami medycznymi są 
aktualnie poszukiwane na rynku 
pracy. Absolwenci szkoły otrzy-
mują  od OKE suplement do 
dyplomu w języku angielskim. 
Nie musisz się martwić o brak 
znajomości języka obcego, pro-
wadzimy bowiem naukę języka 
angielskiego w szkole, ponadto 
jeśli jesteś uczniem na kierunku 
technik masażysta lub technik 
usług kosmetycznych możesz 
skorzystać ze stażu w ramach 
programu Leonardo da Vinci 
(staże odbywają się w Wielkiej 
Brytanii).
 - Chciałbym skorzystać 
z oferty szkoły, ale mieszkam 
za daleko żeby dojeżdżać…
 - Nie musisz się o to mar-
twić - szkoła znajduje się przy 
trasie Kielce- Busko-Zdrój i nie 
ma problemu z dojazdem, ale 
w przypadku oddalonego miej-
sca zamieszkania proponujemy 
miejsce w internacie.
 - Chciałbym wybrać naukę 
na kierunku technik farma-
ceutyczny, a nie byłem „or-
łem” z chemii i matematyki, 
czy mimo to mam szansę 
stać się słuchaczem tego 
kierunku?

 - Nie jest to powód do zmar-
twienia, w szkole organizowane 
są dodatkowe zajęcia wyrów-
nujące z matematyki i chemii 
w ramach projektu  „Potencjał-
-zawód- praca”. 
 - Czy podczas nauki 
w szkole będę miał możli-
wość zdobycia praktycznej 
wiedzy w zawodzie?
 - Szkoła ma podpisane 
umowy na praktyczną naukę 
zawodu ze szpitalami i inny-
mi placówkami medycznymi. 
Teoretyczną wiedzę zdoby-
wacie w szkole, a praktyczne 
umiejętności możecie uzyskać 
podczas praktyk w Świętokrzy-
skim Centrum Onkologii, Woje-
wódzkim Szpitalu Zespolonym, 
Świętokrzyskim Centrum Psy-
chiatrii, Powiatowym Centrum 
Usług Medycznych i w wielu 
innych.
 - Jeśli mimo wszystko nie 
poradzę sobie z nauką…
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Na słuchaczy morawickiej szkoły czekają nowocześnie wyposażone pracownie

Renata Antos
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Rocznica bitwy pod Ociesękami

 O powstańcach stycznio-
wych oraz partyzantach Zie-
mi Świętokrzyskiej w latach 
1939-45 i ich walce o wolną 
Polskę, można dowiedzieć się 
oglądając wystawę pn. „Bóg, 
Honor, Ojczyzna” w Mauzo-
leum Martyrologii Wsi Polskich 
w Michniowie.  Inspiracją do 
przygotowania ekspozycji stały 
się rocznice: 70 –ta pacyfikacji 
Michniowa oraz 150 – ta wybu-
chu powstania styczniowego. 
Na wystawie można obejrzeć 
między innymi karabin maszy-
nowy wyprodukowany w Su-
chedniowie z 1944 roku, ory-
ginalną mapę Kielc z okresu II 
wojny światowej oraz ryngraf 
z wizerunkiem Matki Boskiej.
 W obchody 150. rocznicy 
niepodległościowego zrywu 
z 1863 roku wpisują się również 
przygotowane przez kieleckie 
Archiwum Państwowe zajęcia 
archiwalne oraz dostępna do 
30 września na www.kielce.ap.
gov.pl wirtualna wystawa pn. 
„Powstanie Styczniowe w doku-
mencie archiwalnym”. 
 Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Kielcach oraz 
jej filie na terenie województwa 
świętokrzyskiego przygotowa-
ły natomiast okolicznościowe 

Oddali hołd bohaterom 
W lipcu mieszkańcy naszego województwa, pielęgnując pamięć o wydarzeniach  sprzed 150. lat uczcili powstańczy 
czyn, szeregiem uroczystości, wystaw i spotkań przypominających historię Powstania Styczniowego. 

Działania powstańcze – lipiec, sierpień 1863
12 lipca w Bliżynie, oddział  powstańczy pod dowództwem  Ignacego Dolińskiego i  Jana  Rudowskiego przeprowadza atak 
na oddział rosyjski  Assjewa, który rozbija, zabierając  sporo jeńców, koni oraz cały tabor. Sześć dni później (18.07) w Koń-
skich, oddział  Ignacego Dolińskiego stacza wygraną potyczkę z Rosjanami. 24 lipca oddział rosyjski pod dowództwem majora 
Szokalskiego  ściera się w Mroczkowie z małym oddziałem powstańczym Maryana  Marynowskiego. Ginie dowódca polskiego 
oddziału i pięciu powstańców, a czterech trafia do niewoli. Kolejnego dnia, rosyjskie siły pod dowództwem płk. Ksawerego 
Czengerego kilka kilometrów przed Grzybową Górą toczą walkę z oddziałem powstańczym Ignacego  Dolińskiego. Po stronie 
polskiej straty wynoszą 11 zabitych, 2 rannych i 103 wziętych  do niewoli. Oddział powstańczy Ludwika  Mycielskiego napoty-
ka  w  Nawarzycach  koło Wodzisławia Kozaków, stanowiących szpicę oddziału  kapitana Dobryszyna. Rosjanie wycofują się 
w kierunku Piotrkowic, gdzie stacjonują ich pozostałe siły. W starciu z przeważającymi siłami wroga Polacy ulegają rozproszeniu. 
 3 sierpnia oddział powstańczej żandarmerii konnej Bogusza i Denisiewicza potyka się pod Sobkowem z lotną kolumną  rosyjską 
porucznika Popowa. Powstańcy tracą trzech ludzi. Dziesięć dni później w Bugaju koło Pińczowa oddział pięćdziesięciu konnych 
żandarmów Bogusza zostaje zaatakowany przez Rosjan, którymi zawiaduje pułkownik Zagrjażski. Oddział powstańczy idzie 
w rozsypkę. Według raportu rosyjskiego zabito dwadzieścia osób, a  osiem pojmano. 14 sierpnia, Zygmunt Chmieleński z od-
działem wyruszył w stronę kordonu granicznego, by ułatwić pochód wojsk dowodzonych przez Aleksandra  Krukowieckiego. 
Pod Obiechowem doszło do starcia z siłami rosyjskimi dowodzonymi przez pułkownika Szulmana.  Po zaciętej walce Chmie-
leński traci 43 ludzi  i cofa się za Pilicę.

ekspozycje, poświęcone wy-
darzeniom, wybitnym posta-
ciom powstania styczniowego 
oraz miejscom pamięci. I tak 
np. PBW w Kielcach propo-
nuje obejrzenie eksponatów 
związanych z wybitnymi posta-
ciami i miejscami pamięci po-
wstania styczniowego pt. „Rok 
1863 stoi na przełomie naszych 
dziejów; Stara Polska umiera 
– nowa się rodzi”. Można je po-
dziwiać w holu placówki. 
 21 lipca posłowie Ziemi Świę-
tokrzyskiej, władze samorządo-

we, strażacy, członkowie grup 
rekonstrukcji historycznej, żoł-
nierze z Centrum Szkolenia na 
Bukówce, mieszkańcy Ociesęk 
i gminy Raków złożyli kwiaty na 
zbiorowej mogile 22 powstań-
ców, poległych 28 listopada 
1863 r. w bitwie pod Ociesękami. 
Tej podniosłej chwili towarzyszył 
apel poległych i salwa honorowa 
w wykonaniu w wykonaniu Gru-
py Rekonstrukcyjnej Żuawów 
Śmierci. Na placu przy Szkole 
Podstawowej odbyła się insce-
nizacja bitwy pod Ociesękami 

z 1863 roku w wykonaniu ponad 
80 członków grup rekonstrukcji 
historycznej z Kielc, Radomia, 
Staszowa i Buska-Zdroju. Na 
polu bitwy z jazdą kozacką i pie-
chotą jak przed 150 laty starły 
się oddziały powstańcze, skła-
dające się z kawalerii, strzelców 
i kosynierów.
 W lipcu ukazały się również 
publikacje przedstawiające na-
rodowy zryw z punktu widzenia 
jego uczestników i świadków. 
Wśród nich kolekcja pt. „Powsta-
nie 1863 r. Pamiętniki i wspo-
mnienia”. Również w zbiorach 
Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej w Kielcach pojawiło się 
nowe wydawnictwo  „Powstanie 
styczniowe” Marty Boszczyk 
i Łukasza Kwietnia. Bibliogra-
fia o charakterze poradnika 
opracowana została z myślą 
o wszystkich zainteresowanych 
historią Kielecczyzny.
 Przed nami podsumowanie 
wydarzeń w ramach obcho-
dów 150. rocznicy powstania 
styczniowego na terenie wo-
jewództwa świętokrzyskiego.  
We wrześniu uroczystości od-
będą się na Świętym Krzyżu. 
Więcej informacji  na stronie: 
www.1863.umws.pl

Ewa Michałowska
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Prawnik radzi…
Sołtysi są niekwestionowanymi liderami środowisk wiejskich. To właśnie oni o swoich „małych ojczyznach” wiedzą 
najwięcej, posiadają największą wiedzę o tym, jakie lokalne problemy trzeba rozwiązać w pierwszej kolejności. 
Częstokroć napotykają jednak na związane ze swoją pracą problemy prawno – administracyjne. Wspólnie ze Zbi-
gniewem Stefańczykiem, radcą prawnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pomagamy 
je rozwiązać.

Czesław Bogdał, sołtys so-
łectwa Chorzewa, gmina Ję-
drzejów: 

 Czy plac należący do wsi, 
a przywłaszczony przez dwóch 
mieszkańców może być przez 
nich bezprawnie użytkowa-
ny? W jaki sposób mieszkańcy 
mogą odzyskać ten plac?

Zbigniew Stefańczyk: - Wy-
chodząc z założenia, iż plac 
należał kiedyś do wsi, należy 
w oparciu o ustawę z dnia 29 
czerwca 1963 roku o zago-
spodarowaniu wspólnot grun-
towych (Dz. U. z 1963 r. Nr 28, 
poz. 169 ze zm.) oraz zarządze-
nie Ministrów Rolnictwa oraz 
Leśnictwa i Przemysłu Drzew-
nego z dnia 29 kwietnia 1964 
roku w sprawie ustalenia wzoru 
spółki dla zagospodarowa-
nia wspólnoty gruntowej (M.P. 
z 1964 roku Nr 33, poz. 145) 
wszcząć postępowanie w za-
kresie zagospodarowania tej 
nieruchomości. Postępowanie 

powinno zakończyć się utwo-
rzeniem spółki do sprawowa-
nia zarządu nad wspólnotą do 
właściwego zagospodarowania 
gruntu wschodzącego w skład 
tej wspólnoty, o ile pierwotnie: 
- nadana była w wyniku 
uwłaszczenia włościan i miesz-
czan – rolników na wspólną wła-
sność, we wspólne posiadanie 
lub do wspólnego użytkowania 
ogółowi, pewnej grupie lub nie-
którym mieszkańcom jednej lub 
kilku wsi,
- wydzielona została tytułem 
wynagrodzenia za zniesione 
służebności, wynikające z urzą-
dzenia ziemskiego włościan 
i mieszczan – rolników, na 
wspólną własność, we wspólne 
posiadanie lub do wspólnego 
użytkowania gminie, miejsco-
wości albo ogółowi uprawnio-
nych do wykonywania służeb-
ności,
- powstała w wyniku podziału 
pomiędzy zespoły mieszkań-
ców poszczególnych wsi grun-
tów, które nadane zostały przy 
uwłaszczeniu włościan i miesz-
czan-rolników mieszkańcom 
kilku wsi na wspólną własność, 
we wspólne posiadanie lub do 
wspólnego użytkowania,
- użytkowana była wspólnie 
przez mieszkańców dawnych 
okolic i zaścianków oraz nale-
żąca do wspólnot urbarialnych 
i spółek szałaśniczych,
- otrzymana została przez gru-
pę mieszkańców jednej lub 
kilku wsi na wspólną własność 
i do wspólnego użytkowania 
w drodze przywilejów i daro-
wizn bądź nabyta w tym celu,
- zapisana została w księgach 
wieczystych (gruntowych), jako 
własność gminy (gromady), 
jeżeli w księgach tych istnieje 
wpis o uprawnieniu określo-
nych grup mieszkańców gmi-
ny (gromady) do wieczystego 
użytkowania i pobierania pożyt-
ków z tej nieruchomości.

Nie zalicza się do wspólnot 
gruntowych nieruchomości lub 
ich części określonych w art. 
1 ust. 1, jeżeli przed dniem 
wejścia w życie ustawy zostały 
prawnie lub faktycznie przeka-
zane na cele publiczne lub spo-
łeczne albo też do końca 1962 
r., a gdy chodzi o lasy i grunty 
leśne - do dnia 30 września 
1960 r., zostały podzielone na 
działki indywidualne pomiędzy 
współuprawnionych bądź ule-
gły zasiedzeniu.
Powołana przez osoby upraw-
nione do udziału we wspólno-
cie, którymi będą spadkobiercy 
pierwotnie uprawnionych opi-
sanych w art. 1 ustawy, spółka, 
jako osoba prawna osób, bę-
dzie miała możliwość podjęcia 
akcji odzyskania placu.
 Pomocniczo podaję art. 8 
ust 1 ustawy o zagospodarowa-
niu wspólnot gruntowych, który 
informuje, że starosta ustala, 
które nieruchomości stanowią 
wspólnotę gruntową bądź mie-
nie grodzkie.  

Stanisław Soboń, sołtys so-
łectwa Bizoręda, gmina Sob-
ków:

 - Prywatny przedsiębiorca 
bez zezwolenia dokonał wywo-
zu odpadów chemicznych na 
działkę osoby prywatnej. Kto 
powinien ponieść w takim przy-
padku koszty utylizacji?

Zbigniew Stefańczyk: - Zgod-
nie z artykułem 154 § 2 kodek-
su wykroczeń osoba, która wy-
rzuca na nienależący do niego 
grunt polny m.in. śmieci lub 
inne nieczystość może pod-
legać karze grzywny do 1.000 
złotych lub karze nagany. Przy 
czym z 3 § tegoż artykułu wy-
nika, że jeżeli czyn ten godzi 
w mienie osoby najbliższej, 
ściganie następuje na żądanie 
pokrzywdzonego. 

Pokrzywdzony winien w analizo-
wanym przypadku zawiadomić 
policję. Co do zasady koszty uty-
lizacji ponosi sprawca. W przy-
padku uchylenia się od ich po-
niesienia, nie jest wykluczone wy-
konanie zastępcze, a następnie 
obciążenie sprawy tymi kosztami. 

 Kamila Durak, sołtys Kar-
wowa, gmina Opatów:

 Do naszej wsi przyjeżdża 
dość sporo domokrążców, 
którzy oferują różne rzeczy do 
kupna. Mieszkańcy wpuszczają 
ich do domów i później okazuje 
się, że zostali okradzeni. Policja 
przyjeżdża zbyt późno i po zło-
dziejach nie ma już ani śladu. 
Jak rozwiązać problem takich 
domokrążców? 

Zbigniew Stefańczyk: - Na-
jogólniej rzecz ujmując należy 
stronić od domokrążców i nie 
wpuszczać ich do domów, 
a tym samym nie dokonywać 
u nich zakupów. Powinniśmy 
sami dbać o swoje interesy, jak 
i też swoją własność. Wpraw-
dzie my to wszystko wiemy, nie 
mniej w przypływie ufności, po-
stępujemy inaczej. Jeżeli tego 
typu przypadki w Pani sołectwie 
są nagminne, warto poświęcić 
temu zebranie wiejskie i zapro-
sić dzielnicowego, który w ra-
mach profilaktyki odniósłby się 
do tego typu zagadnień i pożą-
danych zachowań mieszkań-
ców, jak i też ich współdziałania 
z organami ścigania. 

Oprac. Agata Pęk
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 Myliłby się ten, kto by sądził, 
że droga  Kapeli Sołtysa z Wą-
chocka do Kikółu była prosta 
i łatwa. Aby dotrzeć do finału, 
zespół prowadzony przez Mar-
ka Samsonowskiego, Honoro-
wego Sołtysa Wąchocka, musiał 
wcześniej wziąć udział w elimi-
nacjach, które odbyły się w Pa-
rzęczewie, a następnie zmagać 
się w półfinale w wielkopolskiej 
miejscowości Baranów.  
 Finał był dużym wydarzeniem 
w miejscowości Kikół; relacja 
z festiwalu pojawiała się na żywo 
w TVP1 oraz w programie „Kawa 
czy herbata”. Kapela wykonała 
utwór autorski „Od Wilkowyj do 
Wąchocka”. Muzykę do niego 
skomponował gitarzysta Andrzej 
Śliwa, zaś słowa ułożyli wszyscy 
członkowie kapeli. Zdaniem Mar-
ka Samsonowskiego, lidera 

Kapela Sołtysa z Wąchocka

zdobywa laury!
Kapela Sołtysa z Wąchocka w finale Festiwalu Piosenki Ranczerskiej WILKOWYJCE, który odbył się 28 czerwca 
w miejscowości Kikół w województwie kujawsko-pomorskim zajęła 2. miejsce! Sukces to niebywały, bowiem w jury 
festiwalu zasiadały nie byle jakie osobistości: wójt i proboszcz Wilkowyj (Cezary Żak), Stachu Japycz (Franciszek 
Pieczka) i babka (Grażyna Zielińska). Szefową jury była dyrektorka wilkowyjskiej szkoły (Ewa Kuryło), zaś dyrekto-
rem artystycznym festiwalu - serialowy Patryk Pietrek czyli Piotr Pręgowski. 

Kapeli Sołtysa z Wąchocka, tego 
rodzaju występy skutkują wy-
miernymi efektami promocyjnymi 
i znacząco rozsławiają Wąchock: 
- Umiemy bawić, śpiewać, mu-
zykować, dlatego właśnie w ten 
sposób chcemy mówić do ludzi. 
Mówić także poprzez wąchocki 
humor, kawały, monologi i gagi. 
Wąchockowi jest potrzebny me-
dialny rozgłos; najczęściej nic on 
nie kosztuje, a przynosi wymier-
ne efekty promocyjne. Zresztą 
gmina nam bardzo chętnie po-
maga, widzimy jej przychylność. 
Klimat ku temu, by dobrze wy-
promować Stolicę Humoru jest, 
więc trzeba z niego korzystać 
i szybko działać.
 Marek Samsonowski na fotel 
Honorowego Sołtysa Wąchocka 
został wybrany przez mieszkań-
ców miasteczka nad Kamienną 

i mianowany przez Towarzystwo 
Przyjaciół Wąchocka w marcu 
ub. roku. Skąd wzięła się u nie-
go pasja muzyczna? - To trzeba 
kochać. Ja zawsze  miałem kon-
takt z muzyką; występowałem na 
wszystkich szkolnych przedsta-
wieniach, apelach - wspomina. 
- Pierwsze zdjęcia, jakie mam 
w kronice Miejsko-Gminnego 
Domu Kultury, to te zrobione w 
wieku 6 lat, kiedy występowa-
łem na wąchockiej scenie grając 
na akordeonie. Potem było wie-
le zespołów ludowych, rocko-
wych, dużo muzyki sakralnej. Do 
tego doszła edukacja; najpierw 
Szkoła Muzyczna I stopnia, wy-
chowanie muzyczne w Studium 
Nauczycielskim w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Studium Organi-
styczne w Radomiu... Właściwie 
w każdej dziedzinie życia zawsze 

miałem styczność z muzyką 
i sceną. A i teraz przy Domu Kul-
tury, gdzie pracuję jako animator 
i instruktor muzyczny, prowadzę 
dwudziestoosobowy zespół gi-
tarzystów,  którym udzielam in-
dywidualnych lekcji. Prowadzimy 
też koło perkusistów - dodaje. 
 Kapela Sołtysa z Wąchocka 
nie była jedynym reprezentan-
tem województwa świętokrzy-
skiego podczas imprezy w Ku-
jawsko-Pomorskiem. W zma-
ganiach w kategorii „skecz 
o PROW” wziął udział i zajął 
pierwsze miejsce Kabaret „Po 
prostu” z Pawłowa. 
 Udział w imprezie Kapeli był 
możliwy dzięki wsparciu Lokal-
nej Grupy Działania „Wokół Ły-
sej Góry”.

R.S.
fot. Michał Piętak

Kapela Sołtysa z Wąchocka uświetniła tegoroczny Turniej Sołtysów
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Nagrodzono
najaktywniejszych

 Zjazd Sołtysów,  w któ-
rym brało w nim udział prawie 
200gospodarzy wsi, był okazją 
do ogłoszenia zwycięzcy w kon-
kursie „Sołtys Roku 2012 Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego”. 
Kapituła konkursowa złożona 
z członków Zarządu Stowarzy-
szenia Sołtysów Ziemi Kielec-
kiej i przedstawiciela Marszałka 
Województwa dokonała oceny 
nadesłanych przez samorządy 
lokalne oraz organizacje poza-
rządowe wniosków konkurso-
wych i zdecydowała, że na to 
zaszczytne wyróżnienie najbar-
dziej zasłużył Janusz Bednarz, 
sołtys Radlina w Gminie Górno. 
Pan Janusz odebrał w Wąchoc-
ku statuetkę – wierną kopię wą-
chockiego pomnika sołtysa oraz 
ufundowaną przez Marszałka 
Województwa nagrodę główną 
– 20 tysięcy złotych na rozwój 
sołectwa. Jak mówił laureat, pie-
niądze te przeznaczy na wypo-
sażenie placu zabaw dla dzieci 
w radlińskim przedszkolu.
 Pozostali nominowani do 
konkursu sołtysi, zgodnie z kil-

W Wąchocku

rządzili sołtysi!
W Wąchocku znów rozbrzmiewał gromki śmiech! 29 i 30 czerwca odbywał się tam XVI  Krajowy Turniej Sołtysów. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, nie zabrakło ciekawych, najdziwniejszych konkurencji i zmagań sportowych, żar-
tów i  zabawy.  Turniejowym zmaganiom towarzyszył XIX Zjazd Sołtysów Województwa Świętokrzyskiego, podczas 
którego uhonorowano najaktywniejszych sołtysów regionu. Tytuł „Sołtysa Roku 2012”, okazałą statuetkę oraz na-
grodę główną - 20 tys. zł otrzymał Janusz Bednarz, sołtys Radlina w gminie Górno. Gościem Zjazdu był marszałek 
Adam Jarubas, który wraz z burmistrzem Wąchocka Jarosławem Samelą patronował imprezie.

kunastoletnim zwyczajem, 
otrzymali puchary, dyplomy 
i nagrody indywidualne ustano-
wione przez zgłaszających ich 
wójtów i burmistrzów. 

Lwy lubią to najbardziej!
Ale to, co sprawia największą 
frajdę, budzi największe emocje 

i co świętokrzyscy sołtysi lubią 
najbardziej to turniejowe zmaga-
nia. W tym roku do dwudniowej 
batalii o główną nagrodę Turnie-
ju czyli okazały skuter, stanęło 
33 sołtysów z dwunastu gmin 
naszego województwa.  Tra-
dycyjnie już - konkurencje były 
bardzo oryginalne, a zmaga-

niom towarzyszyło dużo zabawy 
i nieskrępowanego śmiechu. 
Był więc i rzut widłami do celu, 
i zwijanie wąchockiego asfaltu, 
i „mała matura sołtysa”, i swo-
isty bilono-maraton, czyli wyszu-
kiwanie rozrzuconych w trawie 
monet, i przechodzenie przez 
płot, i szukanie jaj w stogu siana, 
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a nawet… „test trzeźwości po 
spożyciu mamrota”. Konkuren-
cje wyłoniły dwunastu sołtysów, 
którzy mieli zmierzyć się w wiel-
kim finale. 
 A ten był bardzo emocjonują-
cy; „gwoździem” tegorocznego 
finału było lepienie „pierogów 
Solejukowej”, w której to konku-
rencji zdecydowanie lepiej radzi-
ły sobie panie sołtyski. Było też 

toczenie kanciastego koła i – jak-
żeby inaczej – celowanie kołem 
od wozu drabiniastego w wygód-
kę. Skąd pomysł na taką konku-
rencję? Odpowiedź na to pytanie 
jest nadzwyczaj prosta: legenda 
głosi, że w Wąchocku sołtysa 
wybierano onegdaj puszczając 
z górki koło od wozu drabiniaste-
go i gospodarz tej chałupy w któ-
rą trafiło,  zostawał sołtysem. 

 W tym roku dwudniową  ry-
walizację w Wąchocku, a tym 
samym nagrodę główną -  nowo-
czesny skuter, ufundowany przez 
Wodociągi Kieleckie, wygrał Artur 
Lis, 39-letni sołtys Domaszowic 
w gminie Masłów. Drugie miejsce 
zajęła Grażyna Kolus, sołtyska 
z Izabelowa, a trzecie Barbara 
Żyła z Pielaszewa. Co jednak 
warte podkreślenia – nagrody 

rzeczowe otrzymała od organiza-
torów cała dwunastka finalistów.
 Gwiazdą estrady podczas 
sobotniego wieczoru wieńczą-
cego pierwszy dzień Turnieju 
była Kapela Sołtysa z Wąchoc-
ka występująca pod wodzą 
Honorowego Sołtysa - Marka 
Samsonowskiego.

Robert Siwiec
 foto: Michał Piętak, Marian Susfał



... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Wakacyjna Kartka
z Kulturalnego

Kalendarza

 Od 9 do 11 sierpnia Zespół Pałacowy w Kurozwękach zamie-
ni się w miasteczko rodem z Dzikiego Zachodu. Na czas impre-
zy „Dziki Zachód w Kurozwękach” obok stada bizonów rozbiją 
swoją wioskę Indianie, rozgoszczą się kowboje, zagrają zespoły 
muzyki country oraz muzyki indiańskiej. Będzie można sprawdzić 
swoje umiejętności w strzelaniu z łuku, obejrzeć pokazy suszenia 
mięsa z bizona i spróbować szczęścia w płukaniu złota. 

 Szydłów to największe w kraju zagłębie śliwkowe. Jak smakują, 
będzie można się przekonać podczas Święta Śliwki. Tegoroczna 
impreza odbywać się będzie 17-18 sierpnia na placu zamkowym 
w Szydłowie.  Będzie wystawa i degustacja śliwek, pokaz suszenia 
owoców starodawnym sposobem ziemnym na laskach oraz wy-
stępy zespołów muzycznych i tanecznych. Gwiazdą tegorocznego 
Święta Śliwki będzie zespół PECTUS. 

 16-18 sierpnia u podnóża Łysej Góry na terenie Centrum Kul-
turowo – Archeologicznego w Nowej Słupi będą odbywać się 
Dymarki Świętokrzyskie. Główną atrakcją będzie pokaz wytopu 
żelaza w piecach ziemnych metodą sprzed 2000 lat połączony 
z zajęciami warsztatowymi. Na festynie będzie można podziwiać, 
a także nabyć wyroby rękodzielników: malarzy,  rzeźbiarzy i garn-
carzy oraz innych twórców ludowych. Dymarkom towarzyszyć 
będą koncerty estradowe, kiermasze i wystawy.

 Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza w dniach 24-25 sierpnia do 
Parku Etnograficznego w Tokarni na  Zlot Zabytkowych Samo-
chodów i Motocykli. Przez dwa dni w skansenie będą gościć mi-
łośnicy motoryzacji z dawnych lat oraz wielbiciele nowoczesnych 
motorów. Goście imprezy będą mogli także usłyszeć mocniejsze 
rytmy grunge’owe. 

 W sierpniu rozpoczynają się uroczystości dożynkowe. Mają 
one przypomnieć i podkreślić, jak ciężka i mozolna jest praca rolni-
ka. Tradycyjnie, głównym elementem dożynek będzie poświęcenie 
chleba z tegorocznych zbiorów oraz korowód z wieńcami. Uroczy-
stościom towarzyszyć będą występy zespołów folklorystycznych, 
nagrodzone zostaną także najpiękniejsze wieńce dożynkowe. 


