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Dwa regiony 
– jedno serce
 Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Âwi´tokrzy- 
skiego zainaugurowa∏a obchody jubileuszu 50-lecia 
wspó∏pracy Województwa Âwi´tokrzyskiego z Obwo-
dem Winnickim. Kielce odwiedzi∏y najwy˝sze w∏adze 
Winniczyzny, a tak˝e liczna grupa ukraiƒskich dzien-
nikarzy. Spotkanie uÊwietni∏ Êwi´tokrzysko - winnicki 
koncert przyjaêni z udzia∏em Kieleckiego Teatru Taƒca 
i Ludowego Zespo∏u Taƒca „Barwinok” z Obwodu Win-
nickiego.

 Uroczysta sesja Sejmiku, odbywajàca si´ w Wojewódz-
kim Domu Kultury, rozpocz´∏a si´ od odegrania hymnów 
Ukrainy i Polski oraz wystàpienia przewodniczàcego 
Sejmiku Tadeusza Kowalczyka, który mówi∏ o historii 
wspó∏pracy mi´dzy kiedyÊ województwem kieleckim 
a obecnie Êwi´tokrzyskim a Obwodem Winnickim na 
Ukrainie. – Niechaj ta tradycja wzajemnej przyjaêni utrwala 
si´, a przez to wzbogaca dzieje pi´knego i goÊcinnego obwodu 
Winnickiego oraz naszej Ziemi Âwi´tokrzyskiej - mówi∏ Tade-
usz Kowalczyk.
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Prezydium Sejmiku Województwa Âwi´tokrzyskiego

 Gubernator Dombrowski swoim przemówieniem 
chwyci∏ za serca uczestników sesji. – Od dawna znane jest 
pewne powiedzenie filozoficzne: „Bóg darowa∏ nam rodzin´, ale 
przyjació∏, chwa∏a Bogu, mo˝emy wybieraç sami” – mówi∏ gu-
bernator Dombrowski -  50 lat przyjaêni mi´dzy naszymi re-
gionami to historia braterstwa Polaków i Ukraiƒców, którzy ju˝ 
naprawd´ stali si´ rodzinà. Od momentu podpisania pierwszej 
umowy o wspó∏pracy mi´dzy Obwodem Winnickim a Wojewódz-
twem Kieleckim min´∏o pó∏ wieku, ale ani czas, ani przestrzeƒ ani 
˝adne granice, nic nie poruszy∏o, nie zburzy∏o zwiàzków mi´dzy 
braçmi, wr´cz przeciwnie – zwiàzki si´ wzmocni∏y i utrzyma∏y 
wy˝szy status: prze˝y∏y prób´ czasu i historii. Teraz nasze regio-
ny ∏àczy nie tylko zwyczajne partnerstwo mi´dzynarodowe, lecz 
prawdziwe wi´zy krwi – powiedzia∏ Dombrowski. 

 Uroczystà sesj´ inaugurujàcà obchody 50-lecia 
wspó∏pracy Województwa Âwi´tokrzyskiego z Obwodem 
Winnickim uÊwietni∏y wyst´py ukraiƒskiego zespo∏u 
„Barwinok” i Kieleckiego Teatru Taƒca. Kielczanie zapre-
zentowali „Metamorfozy” i „Taƒce polskie” przygotowane 
z okazji obchodów Roku Karola Szymanowskiego. Nato-
miast Dzieci´cy Zespó∏ Taƒca Narodowego „Barwinok” 
zachwyci∏ niezwyk∏à choreografià i pi´knymi pieÊniami
ludowymi. M∏odszy sk∏ad folklorystycznej grupy zespo∏u 
zaÊpiewa∏ tak˝e polskie pieÊni ludowe, takie jak „Mia∏a 
baba koguta”, „Hej Soko∏y” czy „Sz∏a dzieweczka”.

 Wizyta delegacji ukraiƒskiej sta∏a si´ te˝ okazjà do wza-
jemnego poznania si´ winnickich i kieleckich dziennikarzy. 
Liczna bo 14-osobowa reprezentacja dziennikarzy Obwo-
du Winnickiego odwiedzi∏a redakcje kieleckich mediów. 
Ukraiƒcy zapoznawali si´ z tajnikami pracy dziennikarzy 
„Echa Dnia”, Polskiego Radia Kielce,  TVP 3 oraz „Gaze-
ty Wyborczej”. W kieleckim oÊrodku Telewizji Polskiej 

 Z kolei marsza∏ek Adam Jarubas zwróci∏ uwag´ na 
wi´zy kulturowe i emocjonalne ∏àczàce oba kraje i regio-
ny oraz przedstawi∏ perspektywy Êwi´tokrzysko - win-
nickiej wspó∏pracy: - W Polsce powiadajà „…trudnoÊci, jeÊli 
ci´ nie pokonajà, to ci´ wzmocnià” – mówi∏ – I tak w∏aÊnie jest 
z dziejami naszych narodów. Zwyci´˝y∏o dobro, a nasze wi´zy 
majà niezwyk∏à treÊç i niewzruszonà moc. Âwiadectwem na-
szego wielkiego szacunku dla Ukrainy by∏ fakt, ˝e w 1991 roku 
Rzeczpospolita Polska jako pierwsze na Êwiecie paƒstwo uzna∏a 
proklamacj´ niepodleg∏oÊci Ukrainy (…) Nasze regiony wspól-
nie realizujà istotne dla obu stron projekty. Szybko rozwija si´ 
wspó∏praca gospodarcza, wzrasta poziom wspólnego inwestowa-
nia – powiedzia∏ Adam Jarubas. 

 GoÊçmi Przewodniczàcego Sejmiku Tadeusza Kowal-
czyka oraz Marsza∏ka Województwa Adama Jarubasa byli 
m.in. Gubernator Obwodu Winnickiego Oleksandr Do-
mbrowski, Wiceprzewodniczàcy Winnickiej Rady Obwo-
dowej Wiktor Wikaljuk oraz zast´pca Prezydenta Winni-
cy Anatolij Worona. 

Zespó∏ „Barwinok”
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obejrzeli wyposa˝enie studia telewizyjnego, re˝yserk´, 
poznali techniki monta˝u, uczestniczyli te˝ w nadawanej 
na ˝ywo audycji Polskiego Radia Kielce. Na proÊb´ dzien-
nikarzy „Gazety Wyborczej”  ukraiƒscy publicyÊci opisali 
swoje wra˝enia z pobytu w stolicy naszego regionu.

 Obchody 50-lecia wspó∏pracy Województwa 
Âwi´tokrzyskiego z Obwodem Winnickim potrwajà kilka 
miesi´cy i towarzyszyç im b´dzie szereg imprez i wydarzeƒ 
kulturalnych, naukowych, sportowych, które odbywaç 
si´ b´dà zarówno na terenie regionu Êwi´tokrzyskiego 
jak i Obwodu Winnickiego. WÊród nich m.in. Dni Kul-
tury Âwi´tokrzyskiej w Winnicy, misja ekonomiczna 
przedsi´biorstw winnickich, towarzyski mecz pi∏karski 
pomi´dzy zespo∏em Urz´du Marsza∏kowskiego i Sejmiku 
a Radà Obwodowà i Administracjà Paƒstwowà Obwodu 
Winnickiego, liczne konferencje oraz udzia∏ w obchodach 
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci Ukrainy. Obchody jubileuszu 50-
-lecia zakoƒczy uroczysta sesja Sejmiku Województwa 
Âwi´tokrzyskiego.

Robert Siwiec

Uroczysta Sesja zgromadzi∏a wielu znamienitych goÊci

- Zwyci´˝y∏o dobro, a nasze wi´zy majà 
niewzruszonà moc - mówi∏ Adam Jarubas

50 lat minęło…
 Zwiàzki z Obwodem Winnickim datuje si´ na rok 1958, 
kiedy to podpisany zosta∏ przez w∏adze ówczesnego Wo-
jewództwa Kieleckiego list intencyjny o wspó∏pracy 
z Obwodem Winnickim. 
 Losy obydwu regionów mniej lub bardziej oficjalne
przeplata∏y si´ przez kilkadziesiàt lat. Po reformie admini-
stracyjnej w Polsce, w∏adze nowego województwa – Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego, 23 wrzeÊnia 1999 r. podpisa∏y 
Umow´ o wspó∏pracy z Obwodem Winnickim. W Êwietle 
tego dokumentu zakres wspó∏pracy partnerskiej dotyczy 
m.in. transferu technologii miedzy przedsi´biorstwami i in-
stytucjami zwiàzanymi lub dzia∏ajàcymi w tej dziedzinie, 
wspierania programów wymiany kulturalnej, programów 
wspó∏pracy medycznej, wymiany doÊwiadczeƒ oraz techno-
logii w dziedzinie ochrony Êrodowiska. Wspó∏praca miedzy 
regionem Êwi´tokrzyskim a Obwodem Winnickim rozwija 
si´ bardzo intensywnie, zarówno w sferze kultury, gdzie 
oprócz wymiany zespo∏ów artystycznych, sà realizowane 
ró˝nego rodzaju programy wsparcia kulturalnego oraz kon-
kretne przedsi´wzi´cia kulturalne. M.in. prezentacje arty-
styczne twórców z Winniczyzny w ramach realizowanego 
w Kielcach Forum Kulturalno-Gospodarczego w 2005 r.
 Warto równie˝ wspomnieç o organizowanym 
w 2001 r. przez Urzàd Marsza∏kowski Województwa 
Âwi´tokrzyskiego we wspó∏pracy z Urz´dem Miasta 
w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim w 2001 r. I Forum Miast Part-
nerskich Polska-Ukraina. G∏ównym zadaniem forum by∏o 
podzielenie si´ z goÊçmi z Ukrainy doÊwiadczeniami w re-
formowaniu struktury administracyjnej Polski.
 Czy organizowanej dwa lata póêniej Polsko-Ukraiƒskiej 
Misji Gospodarczej, podczas której nawiàzano wspó∏prac´ 
na poziomie samorzàdów gospodarczych mi´dzy 
Staropolskà Izbà Przemys∏owà-Handlowà a Winnickà 
Izbà Przemys∏owà-Handlowà. 
 Kontakty pomi´dzy województwem Êwi´tokrzyskim 
i obwodem winnickim sukcesywnie ulega∏y intensyfika-
cji. Umowy o wspó∏pracy podpisa∏y miasta i gminy obu 
regionów. Wspólne dzia∏ania zacz´∏y podejmowaç tak˝e 
organizacje pozarzàdowe, firmy oraz uczelnie. Rozwija
si´ tak˝e wspó∏praca w dziedzinie gospodarczej. Jesienià 
ubieg∏ego roku w Obwodzie Winnickim oddano do 
u˝ytku jeden z zak∏adów produkcyjnych firmy Barlinek.

oprac. M.N.

Województwo Âwi´tokrzyskie i Obwód Winnicki rywalizujà 
tylko na boisku... Ubieg∏oroczny mecz w Winnicy
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KoÊciół pw. Âw. Jana Chrzciciela

Odwiedzamy 
Skalbmierz
Gmina Skalbmierz po∏o˝ona jest w po∏udniowej cz´Êci 
województwa Êwi´tokrzyskiego, na pograniczu z woje-
wództwem ma∏opolskim, w powiecie kazimierskim. Jest 
to typowo rolnicza gmina. Posiada Êwietne warunki eko-
logiczne albowiem w promieniu ponad 50 kilometrów 
nie ma ucià˝liwego przemys∏u. Uprawiane sà g∏ównie 
warzywa gruntowe, wÊród nich sztandarowe warzywo 
Skalbmierza – marchewka.

Troch´ historii…
 Legenda dotyczàca poczàtków Skalbmierza g∏osi, ˝e 
osada i miejscowy koÊció∏ powsta∏y z fundacji palatyna 
Boles∏awa Krzywoustego - Skarbimira z rodu Awdaƒców, 
rycerza ˝yjàcego na prze∏omie XI i XII w. Póêniej Skalb-
mierz sta∏ si´ w∏asnoÊcià biskupów krakowskich. Najstar-
szy êród∏owy przekaz o Skalbmierzu pochodzi z 1217 r. 
Istnia∏a tu wtedy osada miejska, przez którà przebiega∏ 
prastary szlak handlowy, wiodàcy z ziem niemieckich 
przez Wroc∏aw, Kraków, do Sandomierza i na RuÊ. Istot-
ny wp∏yw na ˝ycie mieszkaƒców osady wywiera∏ miej-
scowy koÊció∏ kolegiacki, którego znaczenie w epoce 
Êredniowiecza porównywane jest z Katedrà Wawelskà 
i kolegiatami w WiÊlicy i Sandomierzu. 20 lutego 1342 r. 
na zamku w Krakowie król Kazimierz Wielki wyda∏ doku-
ment lokacyjny miasta Skalbmierza na prawie Êredzkim.
W przykolegiackiej szkole, posiadajàcej status studium 
przygotowawczego do studiów uniwersyteckich kszta∏cili 
si´ m.in. Stanis∏aw ze Skalbmierza, pierwszy rektor odno-
wionej Akademii Krakowskiej oraz Miko∏aj Rej uznawany 
za ojca literatury polskiej. Okres najwi´kszej ÊwietnoÊci 
prze˝ywa∏ Skalbmierz w XV i XVI w. Zaliczano go wów-
czas do miast II kategorii (w Ma∏opolsce miastem I kate-
gorii by∏ tylko Kraków). Podstawà rozwoju Skalbmierza 
by∏ handel byd∏em, koƒmi, zbo˝em, a tak˝e importowanà 
z podkrakowskich ˝up solà. Skalbmierz s∏ynà∏ z wyrobów 
w´dliniarskich, przez pewien czas goÊci∏y one tak˝e na 
królewskim stole.

Kraina marchwià 
s∏ynàca
 DziÊ Skalbmierz s∏ynie 
przede wszystkich z lesso-
wo-czarnoziemnych gleb, 
najbardziej urodzajnych 
w kraju. Miejscowy mikro-
klimat powoduje, i˝ okres 
wegetacji roÊlin trwa tu 
Êrednio 188 dni i jest jednym 
z najd∏u˝szych w Polsce. 
 Dobre warunki klimatycz-
no-glebowe oraz po∏o˝enie 
z dala od ucià˝liwego 
przemys∏u sprzyjajà upra-
wom ekologicznym. Wielu 
rolników stosuje ekologiczne, 
biologiczne i biodynamiczne metody produkcji. Od 2004 
r. w miejscowoÊci Sielec Kolonia dzia∏a Spó∏dzielnia Pro-
ducentów Owoców i Warzyw, która skupia 12 cz∏onków. 
Gospodarujà oni na oko∏o 120 ha. Dzia∏alnoÊç spó∏dzielni 
polega min. na wspólnym zakupie Êrodków do produkcji 
rolnej, u˝ytkowaniu specjalistycznych maszyn rolniczych 
oraz wspólnym przygotowaniu i sprzeda˝y p∏odów rol-
nych. Spó∏dzielnia w Sielcu Kolonii corocznie organizuje 
„Marchewkowe Âwi´to”. Odbywa si´ ono we wrzeÊniu 
i cieszy si´ ogromnà popularnoÊcià wÊród mieszkaƒców 
gminy. Oprócz wyst´pów artystycznych, degustacji zdro-
wej ˝ywnoÊci oraz zabawy tanecznej odbywa si´ pokaz 
mechanicznego zbioru warzyw przez kombajny ró˝nych 
marek, mo˝na te˝ wys∏uchaç prelekcji na temat odmian 
i hodowli marchwi czy cebuli.
 Du˝ym sukcesem rolników z terenu gminy Skalbmierz 
okaza∏o si´ pozyskanie Êrodków w ramach programu 
SAPARD. W latach 2003-2004 z∏o˝yli oko∏o 40 wniosków 
o wsparcie finansowe z tego programu. Wszystkie zosta∏y
rozpatrzone pozytywnie. - Ze Êrodków pomocowych 
rolnicy zakupili nowoczesne maszyny rolnicze, ciàgniki 
du˝ej mocy oraz unowoczeÊnili baz´ przechowalniczà 
– informuje Micha∏ Markiewicz, od 2002 r. burmistrz 
Skalbmierza - Mimo doskona∏ych warunków do uprawy, 
sytuacja rolników nie jest zbyt dobra: wysokie koszty pro-
dukcji rolnej, niskie ceny skupu, sà problemy ze zbytem, 
a kiepskie ceny wynikajà m.in. z braku przetwórstwa na 
terenie powiatu – mówi burmistrz.

Gminne inwestycje
 Gmina Skalbmierz jest w stu procentach zwodociàgowana 
i stelefonizowana. Kontynuowana b´dzie tak˝e budowa 
kanalizacji sanitarnej. - W tym roku inwestycj´ realizowaç 
b´dziemy w miejscowoÊciach Dro˝ejowice, Sielec Kolonia, 
Topola.  Na to zadanie ubiegamy si´ o Êrodki w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast ze 
Êrodków w∏asnych chcemy kontynuowaç budow´ kanaliza-
cji w Skalbmierzu (ul. Witosa). B´dzie to oko∏o 24 km sieci 
i oko∏o 488 przy∏àczy do posesji – mówi Micha∏ Markiewicz. 
W∏adze gminy priorytetowo traktujà tak˝e inwestycje w za-
kresie infrastruktury drogowej. - Ka˝dego roku staramy 
si´ modernizowaç co najmniej 5-kilometrowe odcinki dróg 
– podkreÊla burmistrz. W 2007 roku na terenie Skalbmierza 
przebudowano ∏àczàce si´ drogi wojewódzkie nr 738 i 768. 

Burmistrz
Michał Markiewicz
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Duma Skalbmierza - zespół Rytm

Uroczyste otwarcie drogi nr 768 w Skalbmierzu. 
Na zdj´ciu: Michał Markiewicz, Tadeusz Kowalczyk, 

Wojciech Płaza i Zdzisław Wrzałka

Opinia
 Tadeusz Kowalczyk, prze- 
wodniczàcy Sejmiku Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego, od 
37 lat mieszka w Skalbmierzu:
- Skalbmierz jest bardzo ciekawie 
po∏o˝ony, wsz´dzie jest stàd blisko: 
do Kazimierzy Wielkiej, Piƒczowa, 
J´drzejowa, do Krakowa, a nawet 
na Âlàsk. Du˝o osób przeje˝d˝a 
przez naszà gmin´, cz´Êç z nich 
si´ zatrzymuje. Odwiedza KoÊció∏ 
Âw. Jana Chrzciciela, gdzie mo˝na 
podziwiaç obraz „Pok∏on Trzech 
Króli” p´dzla Jakuba Jordaensa,  najzdolniejszego ucznia 
Rubensa, latem korzysta z uroków kàpieli wodnych 
w zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym. Jednak Skalbmierz 
to przede wszystkim gmina rolnicza. Gleby nale˝à do 
najbardziej urodzajnych w kraju. Wielu rolników stosuje 
ekologiczne metody upraw. W Skalbmierzu funkcjonuje 
gie∏da rolno-warzywna, najwi´ksza na Ponidziu.
 W∏adze gminy z powodzeniem czynià starania o po-
zyskanie Êrodków zewn´trznych na realizacj´ wielu 
wa˝nych dla Skalbmierza inwestycji. Gmina rozwija 
si´, coraz wi´cej osób osiedla si´ tutaj, buduje domy 
i z ziemià skalbmierskà chce zwiàzaç swoje ˝ycie…

Tadeusz Kowalczyk

Inwestycja ta by∏a prowadzona by∏a przez Âwi´tokrzyski 
Zarzàd Dróg Wojewódzkich przy udziale Êrodków z bud˝etu 
gminy (200 tys.z∏.). Inwestycja obj´∏a ulice Witosa, Andersa, 
plac Curie-Sk∏odowskiej i cz´Êciowo ulic´ Soko∏a w grani-
cach administracyjnych Skalbmierza. Oprócz robót typowo 
drogowych wykonano te˝ prace kanalizacyjne (odwodnie-
nie). I tak, kierowcy jadàcy od strony Dzia∏oszyc majà teraz 
do dyspozycji siedmiometrowej szerokoÊci arteri´ o g∏adkiej 
nawierzchni asfaltowej. Sà nowe chodniki dla pieszych, zjaz-
dy do posesji, zatoki autobusowe. 
 W∏adze gminy starajà si´ tak˝e o pozyskanie Êrodków 
z RPO na projekt „Rewitalizacja miasta Skalbmierz”. Go-
towa jest ju˝ koncepcja przebudowy rynku miasta. 
 Z wa˝nych inwestycji realizowanych w ostatnich latach 
na terenie gminy nie sposób nie wspomnieç o zbiorniku 
retencyjno-rekreacyjnym „Skalbmierz”, który powsta∏ 
w 2005 r. z inicjatywy samorzàdu. Zasilany jest wodà 
pierwszej klasy czystoÊci z rzeki Szarbiówki. Powierzchnia 
lustra wody wynosi 8, 38 ha. Od strony pó∏nocnej znajdu-
je si´ pla˝a o d∏ugoÊci oko∏o 300 m z drewnianym molo. 
W miesiàcach letnich kàpielisko jest t∏umnie odwiedzane 
nie tylko przez mieszkaƒców gminy. Przy zbiorniku gmi-
na wyznaczy∏a 24 dzia∏ki pod budownictwo „altanowe”.
 Modernizacji doczeka∏y si´ tak˝e obiekty sportowe i kultu-
ralne. We wrzeÊniu ubieg∏ego roku po modernizacji i rozbu-
dowie oddano do u˝ytku stadion w Skalbmierzu. Inwestycja 
kosztowa∏a 1,2 mln z∏. Wykonano m.in. budynek socjalny 
z salà do çwiczeƒ, trybun´ g∏ównà na 400 miejsc, ogrodze-
nie obiektu, oÊwietlenie. Natomiast w kwietniu z ciasnych 
pomieszczeƒ przy placu Marii Curie-Sk∏odowskiej na ry-
nek przeniesie si´ Miejsko-Gminny OÊrodek Kultury. Nowy 
oÊrodek zajmuje pi´tro domu towarowego, który przej´∏a 
gmina od Gminnej Spó∏dzielni Samopomoc Ch∏opska.

Roztaƒczone ma˝oretki 
 Prawdziwà pere∏kà i dumà nie tylko Skalbmierza 
ale i powiatu kazimierskiego jest dzia∏alnoÊç zespo∏u 
ma˝oretkowego „Rytm”. Formacj´ tworzà uczennice 
skalbmierskiej szko∏y podstawowej i gimnazjum, pod kie-
runkiem Jolanty Niewiadomskiej, Marii Placek i El˝biety 
Pe∏ki. W ciàgu szeÊciu lat dzia∏alnoÊci zespo∏u taƒczy∏o 
w nim ponad 70 osób. Ich wyst´py obfitujà w ró˝norodne
uk∏ady taneczne. Dziewcz´ta prezentujà si´ na sportowo, 
balowo, w uk∏adach z pa∏eczkami, pomponami…

 W lipcu 2007 r. na europejskim festiwalu w Balatonfu-
ret na W´grzech, zorganizowanym pod has∏em „M∏odoÊç 
- TwórczoÊç” zespó∏ „RYTM” ze Skalbmierza zajà∏ pierw-
sze miejsce! - Nasze ma˝oretki okaza∏y si´ najlepsze w Eu-
ropie pokonujàc 55 zespo∏ów z ca∏ego kontynentu – mówi 
z dumà burmistrz Markiewicz.
 Skalbmierz rozs∏awia tak˝e Orkiestra D´ta pod batutà 
Boles∏awa Sikorskiego. Wyst´puje na wielu uroczystoÊciach 
w regionie. Zdobywa najwy˝sze trofea na konkursach i na 
przeglàdach orkiestr. Orkiestra ze Skalbmierza ma na swo-
im koncie tak˝e wyst´p w koncercie najwi´kszej orkiestry 
Êwiata, liczàcej 1500 muzyków, odnotowany w Ksi´dze 
Rekordów Guinessa.

 Doskona∏e walory rekreacyjne, przyjazny klimat i czy-
sta ekologicznie ˝ywnoÊç to tylko niektóre atuty gminy 
Skalbmierz. Aby poznaç je wszystkie wystarczy odwiedziç 
t´ urokliwà gmin´…

Ma∏gorzata Niewczas-Sochacka
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Mamy 
kardiochirurgię!
 W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach 
zosta∏ uroczyÊcie otwarty Oddzia∏ Kardiochirurgicz-
ny. To pierwszy w regionie Êwi´tokrzyskim tego typu 
oddzia∏. Jest on wyposa˝ony w najnowoczeÊniejszy 
sprz´t. W uroczystoÊci otwarcia oddzia∏u uczestni-
czyli przewodniczàcy Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, 
wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka oraz cz∏onkowie 
Zarzàdu Województwa: Lech Janiszewski, Marek Gos 
i Marcin Perz. 

 - Jest mi niezwykle mi∏o uczestniczyç w tak wa˝nym 
wydarzeniu w historii nie tylko szpitala ale tak˝e regionu 
Êwi´tokrzyskiego. Deklaruj´, ˝e samorzàd województwa 
b´dzie pomaga∏ i wspiera∏ ten oddzia∏ – powiedzia∏ Tade-
usz Kowalczyk, przewodniczàcy Sejmiku Województwa 
Âwi´tokrzyskiego. 

 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kiel-
cach Jan Gierada dzi´kowa∏ w∏adzom województwa za po-
moc w uruchomieniu kardiochirurgii. – To spe∏nienie moje-
go marzenia. Pacjenci z naszego województwa b´dà mogli 
byç leczeni u nas w Kielcach, gdzie ich ˝ycie b´dzie ratowa∏ 
wspania∏y zespó∏ wysokiej klasy fachowców pod kierun-
kiem dr Edwarda Pietrzyka – mówi∏ dyrektor Gierada.

 Uruchomienie kardiochirurgii to jedna z  najpowa˝- 
niejszych inwestycji realizowanych w jednostkach s∏u˝by 
zdrowia podleg∏ych samorzàdowi województwa. Do tej 
pory taki oddzia∏ by∏ tylko marzeniem, a Êwi´tokrzyskie 
bia∏à plamà na polskiej mapie kardiochirurgii. Na opera-
cje by-passów czy zastawek mieszkaƒcy regionu musieli 
jeêdziç do oÊrodków w Krakowie, Zabrzu czy Aninie. Od 
kilku dni tego typu operacje wykonywane sà w Kielcach. 
Pierwszy operowany pacjent otrzyma∏ certyfikat, dzi´ki
któremu z us∏ug lekarzy szpitala b´dzie móg∏ korzystaç 
bez stania w kolejkach. 

Marek Gos wr´cza certyfikat 
Jerzemu Szymaƒskiemu, pierwszemu pacjentowi 

operowanemu  na kardiochirurgii

Pierwsza operacja w Êwi´tokrzyskiej kardiochirurgii

Wst´g´ uroczyÊcie przecinajà Zdzisław Wrzałka, 
Tadeusz Kowalczyk i Stanisław WoÊ

Zapraszam do zwiedzania oddziału 
- mówi Jan Gierada

 Oddzia∏ powsta∏ na bazie Âwi´tokrzyskiego Centrum 
Kardiologii. Na jego potrzeby zosta∏y zaadoptowane po-
mieszczenia na I i IV pi´trze Centrum, z klimatyzowanà 
salà operacyjnà i ∏ó˝kami pooperacyjnymi. Oddzia∏ jest 
wyposa˝ony w najnowoczeÊniejszà aparatur´. – Wed∏ug 
mojej wiedzy ˝adna z klinik kardiologicznych nie po-
siada lepszego sprz´tu ni˝ ten, którym dysponujemy – 
przyzna∏ dyrektor Gierada. Uruchomienie kardiochirurgii 
kosztowa∏o prawie 9 mln z∏. Starania o jego utworzenie 
trwa∏y oko∏o 10 lat. 

M.N.
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Wspólnie 
o zdrowiu
 Na wspólnym posiedzeniu spotkali si´ radni z komi-
sji zdrowia Sejmiku Województwa Âwi´tokrzyskiego, 
Powiatu Kieleckiego i Rady Miejskiej w Kielcach.  Za-
stanawiali si´, jak rozwiàzaç problem trudnego dost´pu 
mieszkaƒców regionu Êwi´tokrzyskiego do Êwiadczeƒ 
zdrowotnych w zakresie chirurgii urazowej i ortopedii. 
Radni zamierzajà wystàpiç z apelem do ministra zdro-
wia, prezesa NFZ oraz Êwi´tokrzyskich parlamentarzy-
stów o podj´cie niezb´dnych dzia∏aƒ zmierzajàcych do 
poprawy tej sytuacji.

 Z danych Âwi´tokrzyskiego Oddzia∏u Narodowego 
Funduszu Zdrowia wynika, i˝ dost´p do ortopedów i chi-
rurgów urazowych jest w naszym regionie bardzo utrud-
niony. Najni˝szy wskaênik zabezpieczenia Êwiadczeƒ 
z zakresu traumatologii i ortopedii majà mieszkaƒcy po-
wiatów: piƒczowskiego, kieleckiego i j´drzejowskiego. Na 
zabieg u ortopedy mieszkaniec naszego regionu musia∏ 
czekaç w ubieg∏ym roku nawet szeÊç miesi´cy, a prawie 
dwa lata na wszczepienie endoprotezy. 

 Obecny na posiedzeniu komisji zdrowia Andrzej 
B∏aszczyk, zast´pca dyrektora Êwi´tokrzyskiego oddzia∏u 
NFZ przyzna∏, i˝ na tego typu Êwiadczenia zosta∏a w tym 
roku zakontraktowana mniejsza o 6% suma. Jest to spo-
wodowane rezygnacjà Wojewódzkiego Szpitala Zespo-
lonego w Kielcach z ca∏odobowego trybu pracy poradni 
chirurgii urazowo-ortopedycznej. Z powodu braku kadry 
nie uda∏o si´ ˝adnej innej placówce zabezpieczyç tego 
typu Êwiadczeƒ w póênych godzinach wieczornych oraz 
w dni wolne od pracy. Chorzy szukajà wiec pomocy na 
oddziale ratunkowym WSZ w Kielcach. 

 – Ten oddzia∏ obs∏uguje oko∏o 400 tys. mieszkaƒców 
Kielc i powiatu. Nie mo˝e byç tak, ˝e do nas przywo˝eni 
sà zarówno osoby z wypadków, jak i z lekkimi urazami. 
Ale z drugiej strony – gdzie majà si´ zg∏osiç, gdzie wie-
czorem, czy w weekend szukaç pomocy? Codziennie 
rozgrywajà si´ tam dantejskie sceny, przyjmujemy do 300 
chorych. Nie mo˝e byç tak, ˝eby w tak du˝ym mieÊcie 
i powiecie dzia∏a∏ tylko jeden oddzia∏ ratunkowy. Pro-
blemem jest te˝ brak kadry, nie ma bowiem ch´tnych do 
robienia specjalizacji z ortopedii. JeÊli nic si´ nie zmieni, 
to za kilka lat b´dziemy przyjmowaç tylko osoby z wy-
padków, wymagajàce natychmiastowej pomocy – mówi∏ 
kielecki radny Jan Gierada, dyrektor WSZ w Kielcach. 

 Marek Gos, cz∏onek Zarzàdu Województwa przyznaje, 
˝e najwi´kszym i zarazem najtrudniejszym do rozwiàzania 
problemem jest brak ortopedów.

 – Mo˝e trzeba czyniç starania, aby Êciàgnàç ich spoza 
województwa? Sytuacj´ mo˝e tak˝e nieco poprawiç utwo-
rzenie drugiego szpitalnego oddzia∏u ratunkowego. Sà 
dwie propozycje: w Szpitalu MSWiA przy ulicy Ogrodowej 
lub w Szpitalu w Czerwonej Górze. Placówki te Êwiadczà 

szeroki wachlarz specjalistycznych Êwiadczeƒ, tak wi´c pa-
cjent znalaz∏by tam kompleksowà opiek´, oczywiÊcie przy 
zatrudnieniu brakujàcych tam ortopedów. W∏aÊciwie od za-
raz przyda∏oby si´ 80 ∏ó˝ek ortopedycznych dla doros∏ych 
i 20 dla dzieci – powiedzia∏ Marek Gos.

 Przewodniczàcy Komisji Zdrowia w Sejmiku – Marek 
Bogus∏awski i Rady Miejskiej w Kielcach – Mariusz Goraj 
zaproponowali, by radni wystàpili ze wspólnym apelem 
do ministra zdrowia, prezesa NFZ oraz Êwi´tokrzyskich 
parlamentarzystów o niezw∏oczne podj´cie dzia∏aƒ 
zmierzajàcych do poprawy tej sytuacji. – Przeka˝emy 
swoje uwagi na temat koniecznych zmian w procesie 
kszta∏cenia m∏odych lekarzy oraz sposobie dzielenia 
pieni´dzy przez NFZ, a zw∏aszcza powrotu do osobne-
go kontraktowania ambulatorium chirurgiczno-ortope-
dycznego. Tylko bowiem rozwiàzania na poziomie cen-
tralnym mogà zmieniç t´ trudnà sytuacj´, z którà muszà 
borykaç mieszkaƒcy naszego województwa, a pewnie 
te˝ i ca∏ego kraju – podsumowa∏ Marek Bogus∏awski, 
przewodniczàcy Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa 
Âwi´tokrzyskiego.

M.N.

Marek Gos, Barbara Jakacka-Green, 
Jan Gierada

Przewodniczàcy komisji: Mariusz Goraj, 
Marek Bogusławski, Stanis∏aw Okólski
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 Informacja o dzia∏alnoÊci Zarzàdu Okr´gowego Pol-
skiego Zwiàzku ¸owieckiego w Kielcach na rzecz ochro-
ny Êrodowiska przyrodniczego i  prezentacja kandydata 
Ministra Ârodowiska na Przewodniczàcego Rady Nad-
zorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach – mi´dzy innymi te 
punkty znalaz∏y si´ w porzàdku obrad Komisji Rolnic-
twa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Ârodowiska Sejmiku 
Województwa Âwi´tokrzyskiego 29 lutego br.

 Podczas obrad Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wod-
nej i Ochrony Ârodowiska Sejmiku Województwa 
Âwi´tokrzyskiego pod przewodnictwem Józefa Kwietnia 
radni wybrali ze swojego grona wiceprzewodniczàcego 
Komisji. Zosta∏ nim Andrzej Nowak, który objà∏ t´ funkcj´ 
po wybranym do Parlamentu RP Andrzeju B´tkowskim. 
Radni zapoznali si´ tak˝e z kandydatkà  Ministra 
Ârodowiska na Przewodniczàcego Rady Nadzorczej Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Kielcach, Ewà Zalewskà. Obejmie ona swoje 
stanowisko z dniem 1 kwietnia.

 Sytuacj´ w zakresie obrotu materia∏em siewnym – sa-
dzeniakowym oraz  stan gospodarki nasiennej w zakresie 
wymiany materia∏u siewnego przedstawili Marek Chra-
pek, Wojewódzki Inspektor Ochrony RoÊlin i Nasiennic-
twa oraz Franciszek Wolszczak, prezes Zarzàdu Kielec-
kiego Przedsi´biorstwa „Centrala Nasienna”.

 Jaros∏aw Miko∏ajczyk, prezes Zarzàdu Okr´gowego 
PZ¸ w Kielcach przedstawi∏ informacj´ o dzia∏alnoÊci 
Zarzàdu Okr´gowego Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego 
w Kielcach oraz Kó∏ ¸owieckich na rzecz ochrony 
Êrodowiska przyrodniczego oraz wspó∏dzia∏aniu w tym 
zakresie z samorzàdem województwa. Radni oraz myÊliwi 
zgodnie podkreÊlili koniecznoÊç prowadzenia przez 
Ko∏a ¸owieckie szerokiej edukacji ekologicznej wÊród 
m∏odzie˝y, podejmowania wspó∏pracy ze szko∏ami, or-

ganizowania lekcji w terenie. Z kolei radny Leszek Bu-
gaj zwróci∏ uwag´ na potrzeb´ racjonalnego planowania 
remontów starej oraz przemyÊlanej rozbudowy nowej 
infrastruktury drogowej z racji na utrudnione warunki 
naturalnej migracji zwierzyny ∏ownej. 

 Radni wys∏uchali ponadto informacji Janusza Kubia-
kowskiego, dyrektora  Âwi´tokrzyskiego Zarzàdu Meliora-
cji i Urzàdzeƒ Wodnych w Kielcach dotyczàcej aktualnego 
stanu prac w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodzio-
wego i zapobiegania kl´skom ˝ywio∏owym, a tak˝e in-
formacji o wykorzystaniu Êrodków Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych za rok 2007, którà przedstawi∏a Jadwi-
ga Góra z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urz´du Marsza∏kowskiego.

R.S.

Jarosław Mikołajczyk

Lech Janiszewski, Marek Gos, Józef KwiecieƒPodczas obrad

Obradowała Komisja Rolnictwa, 
Gospodarki Wodnej 
i Ochrony Środowiska
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O turystyce 
i infrastrukturze
 Na temat priorytetów Samorzàdu Województwa 
Âwi´tokrzyskiego w promocji naszych atrakcji tury-
stycznych oraz  rozwoju infrastruktury drogowej, kolejo-
wej i lotniczej rozmawiali radni z Komisji Samorzàdu Te-
rytorialnego. W posiedzeniu, które odby∏o si´ 29 lutego 
uczestniczy∏a Ma∏gorzata Kowaliƒska, zast´pca dyrek-
tora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki Urz´du Marsza∏kowskiego.

Radni uchwalili
 Radni Sejmiku Województwa Âwi´tokrzyskiego 
13 marca, podczas sesji podj´li szereg uchwa∏ w sprawie 
zmian w bud˝ecie na 2008 rok. Jednog∏oÊnie zadecydo-
wali tak˝e o przekazaniu Gminie Kielce w drodze da-
rowizny nieruchomoÊci po∏o˝onej przy ulicy Karczów-
kowskiej 8 w Kielcach.

 Z wnioskiem do Marsza∏ka Województwa o przekaza-
nie tej nieruchomoÊci zwróci∏ si´ Prezydent Kielc. Budy-
nek przy ul. Karczówkowskiej 8 ma byç przeznaczony na 
cele oÊwiatowe, przenieÊç ma si´ tam bowiem Przedszkole 
Samorzàdowe nr 20. 

 Radni zapoznali si´ tak˝e z raportem z dzia∏aƒ 
podj´tych w 2007 r. w ramach „Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdzia∏ania Narkomanii na lata 2006 - 2010”
 Podj´li równie˝ uchwa∏´ w sprawie og∏oszenia „Kon-
kursu na najbardziej ekologicznà gmin´ województwa 
Êwi´tokrzyskiego”.
 B´dzie to ju˝ dziewiàta edycja konkursu, majàcego na 
celu promowanie tych Êwi´tokrzyskich miast i gmin, które 
wykazujà szczególnà dba∏oÊç o ochron´ Êrodowiska w ob-
szarze gospodarki wodno-Êciekowej.

M.N.

Radni podczas sesji

Agnieszka Szl´k otworzy∏a obrady komisji

Posiedzenie komisji Samorzàdu Terytorialnego

 Ma∏gorzata Kowaliƒska zapozna∏a radnych z podej-
mowanymi przez Urzàd Marsza∏kowski dzia∏aniami 
promujàcymi region Êwi´tokrzyski, a zw∏aszcza jego 
bogatà ofert´ turystycznà. – Opracowany zosta∏ program 
promocji województwa Êwi´tokrzyskiego na lata 2008-
-2010, mamy tak˝e nadziej´, ˝e we wspó∏pracy z miastem 
Kielce, powiatami i samorzàdami gmin powstanie zinte-
growany system informacji turystycznej. Obserwujemy 
coraz wi´ksze zainteresowanie samorzàdów udzia∏em 
w tym projekcie. Gminy uÊwiadamiajà bowiem sobie, 
˝e w pojedynk´ nie sà w stanie wiele zdzia∏aç, a wspól-
ne dzia∏anie przynosi wi´ksze efekty – powiedzia∏a 
Ma∏gorzata Kowaliƒska, zast´pca dyrektora Departamen-

tu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urz´du 
Marsza∏kowskiego. 

 Natomiast radna Agnieszka Szl´k, przewodniczàca 
komisji dopytywa∏a o dzia∏ania planowane w ramach 
„Kampanii promocyjnej województwa Êwi´tokrzyskiego 
na lata 2008-2011”. 
 Podczas posiedzenia Komisji Samorzàdu Terytorialnego, 
radni zapoznali si´ tak˝e z informacjà na temat Êrodków 
przeznaczonych na infrastruktur´ drogowà, kolejowà 
i lotniczà. Wszyscy zgodzili si´ z opinià, i˝ w∏aÊnie infra-
struktura komunikacyjna jest si∏à nap´dowà rozwoju na-
szego regionu. – Nie wystarczy sama oferta turystyczna, 
wa˝na jest dost´pnoÊç tych atrakcji dla potencjalnego od-
biorcy z zewnàtrz, jakà drogà i jak szybko b´dzie móg∏ tu 
przyjechaç – przyzna∏a Agnieszka Szl´k.                     M.N.



10 POCZET BURMISTRZÓW - PORTRET W¸ASNY

Imi´ i nazwisko…
Wojciech Furmanek

Z zawodu jestem… pedagogiem

Pracuj´ w… w Urz´dzie Miasta 
i Gminy Daleszyce, od 6 grudnia 
2006 pe∏ni´ funkcj´ burmistrza

Cel, jaki mi przyÊwieca… 
w pracy… skuteczne i szybkie 
dzia∏anie w sprawach dotyczàcych 
mieszkaƒców mojej gminy

w ˝yciu prywatnym… najwa˝niejsze jest dotrzymywanie da-
nego s∏owa i terminowoÊç

Najwa˝niejsze w ˝yciu jest… rodzina 

Lubi´… potrawy regionalne i najcudowniejszy na Êwiecie 
smak pierogów z grzybami i kapustà wykonywanych przez mojà 
teÊciowà

Nie lubi´… ludzi nies∏ownych

Imi´ i nazwisko...
Robert Jaworski

Z wykszta∏cenia jestem... mgr 
in˝. ochrony Êrodowiska i hydroge-
ologii

Pracuj´ w... Urz´dzie Gminy 
i Miasta Ch´ciny, pe∏ni´ funkcj´ 
burmistrza

Cel, jaki mi przyÊwieca...
w pracy... Gmina czysta o rozwini´tej infrastrukturze technicz-
nej, t´tniàca ˝yciem turystycznym, gdzie mieszkaƒcom ˝yje si´ 
statecznie i bezpiecznie

w ˝yciu prywatnym... dobro i szcz´Êcie mojej rodziny

Najwa˝niejsze w ˝yciu jest... ˝yç zgodnie z w∏asnymi zasa-
dami i przekonaniami

Lubi´... turystyk´ pieszà i rowerowà, Kraków, muzyk´ i histori´

Nie lubi´... zak∏amania, nieporzàdku i arogancji

Imi´ i nazwisko…
Marek Wolski

Z zawodu jestem… in˝ynierem

Pracuj´ w… Urz´dzie Miasta 
i Gminy J´drzejów, jestem burmi-
strzem

Cel, jaki mi przyÊwieca… 
w pracy… byç sumiennym i obiek-
tywnym i tego samego wymagaç od 
wspó∏pracowników

w ˝yciu prywatnym… by dopisywa∏o mnie i cz∏onkom mojej 
rodzinie zdrowie i spe∏nia∏y si´ moje marzenia

Najwa˝niejsze w ˝yciu jest… zdrowie i satysfakcja z wyko-
nywanej pracy

Lubi´… w wolnych chwilach s∏uchaç muzyki

Nie lubi´… nieszczerych ludzi, niekompetencji i ba∏aganu

Imi´ i nazwisko…
Stanis∏aw Marek Krak

Z zawodu jestem… in˝ynierem

Pracuj´ w… Urz´dzie Miasta 
i Gminy Bodzentyn, pe∏ni´ funkcj´ 
burmistrza

Cel, jaki mi przyÊwieca…
w pracy… sumiennoÊç

w ˝yciu prywatnym… zdrowie i szcz´Êcie najbli˝szych

Najwa˝niejsze w ˝yciu jest… mieç szcz´Êcie

Lubi´… uprawiaç i oglàdaç sport

Nie lubi´… cynicznych postaw
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 Wyst´py ukraiƒskiego zespo∏u „Barwinok” i Kielec-
kiego Teatru Taƒca uÊwietni∏y inauguracj´ obchodów 
50-lecia wspó∏pracy Województwa Âwi´tokrzyskiego 
z Obwodem Winnickim. Koncert zachwyci∏ zebranà 
w Wojewódzkim Domu Kultury publicznoÊç.
 Kielecki Teatr Taƒca 
zaprezentowa∏ „Me-
tamorfozy” i „Taƒce 
polskie” przygoto-
wane z okazji obcho-
dów Roku Karola 
S z y m a n o w s k i e g o . 
Natomiast Dzieci´cy 
Zespó∏ Taƒca Naro-
dowego „Barwinok” 
zachwyci∏ ukraiƒskimi 
taƒcami, niezwyk∏à 
choreografià, pi´knymi 
pieÊniami ludowy-
mi. W ich repertu-
arze znalaz∏y si´ m.in. 
ukraiƒskie pieÊni 
i melodie ludowe, 
taƒce ukraiƒskie. M∏odszy sk∏ad folklorystycznej grupy 
zespo∏u zaÊpiewa∏ tak˝e polskie pieÊni ludowe, takie jak 
„Mia∏a baba koguta”, „Hej Soko∏y” czy „Sz∏a dzieweczka”.  
Zespó∏ „Barwinok” to jedna z najlepszych choreograficz-
nych grup artystycznych Ukrainy. Dzia∏a od 1984 roku. 
UnikalnoÊç zespo∏u polega na tym, ˝e podczas swoich 
wyst´pów m∏odzi artyÊci prezentujà ca∏e spektrum na-
rodowej twórczoÊci Ukrainy, profesjonalnie taƒczà, grajà 
na ró˝nych instrumentach muzycznych, a tak˝e Êpiewajà 
narodowe pieÊni. Zespó∏ niejednokrotnie koncertowa∏ 
w Polsce, Czechach, Anglii, Francji, Turcji, W∏oszech, 
Niemczech, Grecji, Japonii i w Chinach. 
 Na bazie zespo∏u „Barwinok” utworzono w Winnicy 
Narodowà Szko∏´ Taƒca, do której przyjmowane sà dzie-
ci w wieku 4 - 5 lat. Obecnie w szkole uczy si´ ok. 800 
m∏odych adeptów taƒca narodowego.                         M.N.

Koncert zachwyci∏ w∏adze Obwodu Winnickiego 
 i Województwa Âwi´tokrzyskiego

Świętokrzysko-
-winnicki 
koncert przyjaźni
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Sesja Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego 13 marca 2008 r.

O perspektywach Êwi´tokrzysko-winnickiej 
wspó∏pracy mówi∏ Adam Jarubas

Swoim przemówieniem Oleksandr Dombrowski 
zachwyci∏ uczestników sesji

Uroczysta Sesja rozpocz´∏a si´ 
od hymnów Ukrainy i Polski

Tadeusz Kowalczyk mówi∏ 
o historii wspó∏pracy obu regionów

Âwi´tokrzysko-winniccy przyjaciele

W∏adze Województwa Âwi´tokrzyskiego 
i Obwodu Winnickiego
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Przewodniczàcy Sejmiku Województwa 
Âwi´tokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk

Alfreda Zawierucha-Rubak, Tadeusz Kowalczyk, Józef ˚urek

Pozarządowe 
Świętokrzyskie
 Ju˝ po raz drugi Urzàd Marsza∏kowski b´dzie 
organizatorem Kongresu Stowarzyszeƒ Województwa 
Âwi´tokrzyskiego. Spotkanie z przedstawicielami orga-
nizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych na terenie naszego 
regionu odb´dzie si´ 7 kwietnia 2008 r. w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach.

 Podczas kongresu przedstawiciele organiza-
cji pozarzàdowych b´dà mogli m.in. dowiedzieç si´ 
o mo˝liwoÊciach skorzystania z funduszy unijnych oraz 
dofinansowania i pomocy w organizowanych przez sto-
warzyszenia przedsi´wzi´ciach. 

 - Na poczàtku roku zwróciliÊmy si´ do organizacji 
pozarzàdowych o przekazanie nam propozycji tematów, 
które mog∏yby zostaç zaprezentowane podczas Kongresu. 
Wiele z nich odpowiedzia∏o na nasz apel. Zebrane informacje 
pozwoli∏y nam poznaç oczekiwania stowarzyszeƒ zwiàzane 
z organizacjà tej imprezy; pos∏u˝y∏y nam tak˝e do opra-
cowania szczegó∏owego programu kongresu. Tym razem 
g∏ównà jego cz´Êç stanowiç b´dà tematyczne panele dysku-
syjne, które odbywaç si´ b´dà w dwóch grupach – mówi Da-
riusz Detka, dyrektor Biura Komunikacji Spo∏ecznej Urz´du 
Marsza∏kowskiego – organizator kongresu.

 Na pytania uczestników kongresu odpowiadaç 
b´dà m.in. przedstawiciele Urz´du Marsza∏kowskiego 
i Âwi´tokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. 

W programie kongresu:
- wystàpienie Adama Jarubasa, Marsza∏ka Województwa 

Âwi´tokrzyskiego
- tematyczne panele dyskusyjne w 2 grupach:
 I grupa – organizacje z obszaru: zdrowie, pomoc 

spo∏eczna
 II grupa – organizacje z obszaru: edukacja, kultura, 

sport, Lokalne Grupy Dzia∏ania
- degustacja regionalnych produktów

Poczàtek kongresu godz.11.00
M.N.

Wiceprzewodniczàcy Winnickiej Rady Obwodowej 
Wiktor Wikaljuk

Gubernator Obwodu Winnickiego 
Oleksandr Dombrowski
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 Czternastu dziennikarzy z lokalnych redakcji pra-
sy, radia i telewizji z Obwodu Winnickiego na Ukra-
inie goÊci∏o w Kielcach. GoÊcie uczestniczyli w uroczy-
stej sesji inaugurujàcej jubileusz 50 - lecia wspó∏pracy 
Âwi´tokrzysko - Winnickiej. Odwiedzili te˝ kieleckie 
media.
 Winnicy dziennikarze goÊcili w redakcjach „Echa 
Dnia”, „Gazety Wyborczej”, w rozg∏oÊni Polskiego Radia 
Kielce oraz w TVP Kielce. Oglàdali siedziby, pytali o zasi´g 
i nak∏ady gazet, ale tak˝e o to, ile zarabia czy ile tekstów 
dziennie musi napisaç kielecki dziennikarz.
 W „Radiu Kielce” ˝urnaliÊci z Winnicy uczestniczy-
li w popo∏udniowej audycji „Punkty widzenia”, nato-
miast redaktorzy „Gazety Wyborczej” poprosili kolegów 
z Winnicy o napisanie artyku∏u podsumowujàcego ich 
pobyt w Kielcach. W∏odzimierz Grycek, dziennikarz 
Paƒstwowej TV Obwodu Winnickiego oraz Roksana Pu-
stowit, dziennikarka Winnickiej gazety „RIA” podkreÊlali 
w nim, ̋ e w Kielcach czujà si´ jak w domu. ̊ a∏owali tylko, 
˝e zarówno kielczanie, jak i mieszkaƒcy Winnicy za ma∏o 
wzajemnie o sobie wiedzà.

(sin.)

W redakcji „Echa Dnia”

Wizyta dziennikarzy z Winnicy

Jesteśmy 
bliżej ludzi
 W Urz´dzie Marsza∏kowskim dzia∏a ju˝ Biuro Obs∏ugi 
Interesantów (parter budynku C2, tel. 041 342 15 30).
 Do podstawowych zadaƒ Biura nale˝y m.in. udzielanie 
informacji interesantom przychodzàcym do Urz´du, po-
moc w wype∏nianiu druków, informacja o formach pomo-
cy, pierwszy kontakt z klientami urz´du i kierowanie ich do 
odpowiednich komórek organizacyjnych lub za∏atwianie 
spraw na miejscu. - B´dziemy te˝ przyjmowaç ankie-
ty, skargi i wnioski sk∏adane przez mieszkaƒców regionu 
i przekazywaç je do odpowiednich departamentów Urz´du 
Marsza∏kowskiego - informuje Robert Bodo, koordynator 
Wieloosobowego Stanowiska ds. Obs∏ugi Interesantów.

P. Ch.
Pracownicy Biura Obs∏ugi Interesantów 

- Marek Jarco, Robert Bodo i Katarzyna Janiszewska

W studiu TVP3 w Kielcach

Ukraiƒscy dziennikarze 
z zainteresowaniem odwiedzali kieleckie media
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Skrzydlate 
stowarzyszenie 
z Pińczowa
 Aeroklub Regionalny w Piƒczowie to nowe, ale 
wyjàtkowo dynamiczne stowarzyszenie dzia∏ajàce od 
zesz∏ego roku na terenie Gminy Piƒczów. Tworzone przez 
ponad dwudziestoosobowà grup´ zapaleƒców stowarzy-
szenie, stawia sobie za cel propagowanie i rozwijanie 
sportów mikrolotowych oraz wspieranie inicjatyw szko-
lenia i dzia∏alnoÊci lotniczej wÊród dzieci i m∏odzie˝y.

Kontynuujàc tradycje lotnicze
 Poczàtki sportów lotniczych w Piƒczowie si´gajà czasów 
przedwojennych, a niektórzy mi∏oÊnicy awiacji twierdzà, 
˝e si´gajà one nawet koƒca XVIII stulecia. Piƒczów od lat 
uznawany jest przez lotników za miejsce wyjàtkowe i nie-
zwykle atrakcyjne. Ma∏o gdzie spotkaç mo˝na spotkaç bo-
wiem làdowisko umiejscowione praktycznie w centrum 
miasta.  Wszystko to sprawia, ˝e nie brakuje tu osób, które 
pragnà w∏aÊnie tutaj rozpoczynaç i rozwijaç swoje pasje lot-
nicze. WÊród nich jest spora grupa m∏odych Piƒczowian. 
- Pomys∏ powstania stowarzyszenia zrodzi∏ si´ z marzeƒ, 
marzeƒ o lataniu. Aeroklub  powsta∏ aby ka˝dy kto chce si´ 
unieÊç i poszybowaç z wiatrem, z ptakami – móg∏ spe∏niç te 
marzenia – mówi  Micha∏ Malesza, prezes Aeroklubu Re-
gionalnego w Piƒczowie - w paêdzierniku ubieg∏ego roku, 
kiedy podsumowywaliÊmy miniony sezon letni zacz´liÊmy 
planowaç co b´dziemy chcieli robiç za rok. W planach mieliÊmy 
szkolenia, zrobienie nowych kursów paralotniowych; wszyst-
ko jednak by∏o bardzo odleg∏e. PomyÊleliÊmy wi´c o stworze-
niu miejsca, w którym b´dziemy mogli spotykaç si´ i tak˝e 
poza sezonem prowadziç dzia∏alnoÊç zwiàzanà z lotnictwem. 
Tak powsta∏ pomys∏ za∏o˝enia modelarni. Powsta∏o jednak 
zasadnicze pytanie kto b´dzie chcia∏ w nas zainwestowaç, 
skàd wziàç niezb´dne Êrodki na dzia∏alnoÊç? 
 I tak postanowiliÊmy za∏o˝yç stowarzyszenie. 
StwierdziliÊmy bowiem, ̋ e jako organizacja z osobowoÊcià 
prawnà b´dziemy mieli szersze mo˝liwoÊci i perspektywy 
rozwijania w∏asnych pasji, pozyskiwania Êrodków finan-
sowych na realizacj´ w∏asnych pomys∏ów i przedsi´wzi´ç. 
Samorzàdy i ró˝ne organizacje og∏aszajà konkursy, dla-
czego by nie spróbowaç… - opowiada prezes Malesza.

Modelarskie „Skrzyde∏ka”
 Ju˝ w grudniu 2007 stowarzyszenie zosta∏o zarejestrowane 
w Krajowym Rejestrze Sàdowym i przystàpi∏o do dzia∏ania. - 
Olbrzymià pomoc na samym starcie uzyskaliÊmy w Urz´dzie 
Miejskim w Piƒczowie. Pomoc przy wype∏nianiu wniosków 
rejestracyjnych, pomoc prawnika przy tworzeniu statutu 
by∏o nieocenionym wsparciem na dobry poczàtek – dodaje 
Micha∏ Malesza. W lutym 2008 stowarzyszenie wzi´∏o udzia∏ 
w konkursie og∏oszonym przez gmin´ pozyskujàc tym sa-
mym pierwsze Êrodki na dzia∏alnoÊç – zorganizowanie i pro-
wadzenie modelarni dla dzieci i m∏odzie˝y z terenu Gminy 
Piƒczów. „Skrzyde∏ko” bo tak nazywa si´ modelarnia, dzia∏a 

przy Piƒczowskim Samorzàdowym Centrum Kultury, które 
w ramach wspó∏pracy partnerskiej u˝yczy∏o dla Stowarzysze-
nia jednà z sal. W modelarni najm∏odsi wychowankowie ARP 
„Skrzyde∏ka” zaczynajà przygod´ z modelarstwem od budo-
wy  modeli plastikowych, szybowców papierowych, karto-
nowych oraz styropianowych. Budowa prostych modeli po-
zwala zebraç pewne doÊwiadczenia, które b´dà procentowaç  
przy budowie bardziej pracoch∏onnych i z∏o˝onych kon-
strukcji z nap´dem elektrycznym. Mimo stosunkowo krótkiej 
dzia∏alnoÊci ju˝ znalaz∏a si´ grupa dzieciaków, które systema-
tycznie, dwa razy w tygodniu, przychodzà do modelarni. Pod 
opiekà wolontariuszy ze stowarzyszenia Aeroklub Regionalny 
w Piƒczowie, dzieciaki sklejajà ju˝ pierwsze modele. - Zaj´cia 
w modelarni, obok samego promowania lotnictwa, spe∏niajà 
jeszcze inne, bardzo wa˝ne cele. Stwarzajà mo˝liwoÊci cieka-
wego sp´dzania wolnego czasu oraz wyrównywania szans 
edukacyjnych m∏odzie˝y. Zaj´cia warsztatowe przeplataç si´ 
bowiem b´dà tak˝e z cz´Êcià teoretycznà: historià lotnictwa, 
aerodynamikà, metrologià, technikà – podkreÊla prezes W pro-
gramie za∏o˝ono równie˝ zaj´cia plenerowe – na làdowisku 
w Piƒczowie oraz organizacj´ zawodów modeli latajàcych.

Warto pomagaç
 - Si∏à naszego stowarzyszenia sà przede wszystkim 
ludzie, ludzie z pasjà i zaanga˝owaniem do dzia∏ania 
– podkreÊla prezes Micha∏ Malesza.
 Umowy o wspó∏pracy partnerskiej Aeroklub Regionalny 
w Piƒczowie podpisa∏ m.in. z  Komendà Powiatowà Policji 
w Piƒczowie, Piƒczowskim Samorzàdowym Centrum Kultu-
ry, wspó∏pracuje tak˝e z modelarniami dzia∏ajàcymi w regio-
nie Êwi´tokrzyskim i wszystkimi organizacjami, w których 
widzimy potencjalnego partnera. Zapa∏ i pomys∏y stowa-
rzyszenia doceniajà sponsorzy. - Zak∏ad stolarski z Piƒczowa 
przekaza∏ nam blaty do modelarni, a Zak∏ad Doskonalenia 
Zawodowego krzes∏a i ∏awki. Cieszymy si´ z ka˝dej, nawet 
najdrobniejszej formy wsparcia – dodaje Micha∏ Malesza.
 W maju stowarzyszenie chce zorganizowaç wystaw´ 
fotograficznà „Piƒczów z innej perspektywy”, na której
prezentowane b´dà zdj´cia Piƒczowa i Ponidzia z lotu 
ptaka autorstwa Alicji Mazurek, cz∏onkini stowarzysze-
nia. Na tym jego plany si´ jednak nie koƒczà. Zarzàd 
Stowarzyszenia przedstawi∏ bowiem Gminie propozycj´ 
wydzier˝awienia làdowiska w Piƒczowie, która zosta∏a 
pozytywnie zaopiniowana przez komisje Rady Miejskiej. 
 Wi´cej informacji o stowarzyszeniu mo˝na znaleêç na 
stronie internetowej www.arp.pinczow.com 

M.N.

Zaj´cia w modelarni
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3 marca

 Województwo Êwi´tokrzyskie odwiedzi∏a 
delegacja Centralnej Finlandii. GoÊçmi byli: 
Helena Pihlajasaari – Przewodniczàca Zarzàdu 
Centralnej Finlandii, Anita Mikkonen – Dy-
rektor Generalny, Raija Partanen – odpowie-
dzialna za rozwój regionalnego biznesu, Rauli 
Sorvari – Dyrektor EduKlastra w Finlandii; 
Dyrektor ds. szkoleƒ, Markku Paananen – od-
powiedzialny za rozwój w dziedzinie Nowej 
Energia oraz Bio-Klaster w Finlandii.
 Wizyta mia∏a na celu opracowanie 
mi´dzyregionalnej umowy o wspó∏pracy 
pomi´dzy województwem Êwi´tokrzyskim 
a regionem Centralnej Finlandii. GoÊcie spo-
tkali si´ z wicemarsza∏kiem Zdzis∏awem 
Wrza∏kà oraz Zarzàdem Województwa 
Âwi´tokrzyskiego. Podczas rozmów omówio-
ne zosta∏y m.in. kierunki rozwoju wspó∏pracy 
mi´dzyregionalnej. Delegacja fiƒska zwiedzi∏a
najciekawsze zakàtki miasta Kielce, Targi 
Kielce - gdzie wzi´∏a udzia∏ w uroczystoÊci 
otwarcia XI Mi´dzynarodowych Targów Ener-
getyki „ENEX” oraz zapozna∏a si´ z ofertà 
uzdrowiskowà sanatoriów w Busku Zdrój.  

 GoÊciem Marcina Perza, cz∏onka Zarzàdu 
Województwa by∏ Marek Mika prezes Ko-
neckiego Stowarzyszenia Wspierania 
Przedsi´biorczoÊci. Spotkanie dotyczy∏o 
mo˝liwoÊci powo∏ania funduszu po˝yczkowo 
– por´czeniowego oraz tworzenia inkubato-
rów przedsi´biorczoÊci.

 W Âwi´tokrzyskim Urz´dzie Wojewódz-
kim Marek Gos, cz∏onek Zarzàdu Wojewódz-
twa wzià∏ udzia∏ w konferencji inaugurujàcej 
kampani´ „Kochaj ˝ycie”. Ideà inicjatywy jest 
profilaktyka raka piersi oraz raka szyjki macicy.

 Marek Gos uczestniczy∏ tak˝e w spotka-
niu z przedstawicielami samorzàdów i Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska. 
Rozpocze∏o ono cykl konsultacji, które pomogà 
oceniç stopieƒ przygotowania projektów 
z∏o˝onych do programu operacyjnego „In-
frastruktura i Ârodowisko”, ubiegajàcych si´ 
o unijne dofinansowanie w ramach konkursów.

4 marca

 Marcin Perz, cz∏onek Zarzàdu Wojewódz-
twa spotka∏ si´ z prezesem Âwi´tokrzyskiej 
Agencji Rozwoju Regionu Ewà Cybulà. Roz-
mowa dotyczy∏a projektu Centrum Rozwoju 
Klastrów Âwi´tokrzyskich realizowanego w ra-
mach Zintegrowanego Programu Operacyjne-
go Rozwoju Regionalnego.
 

 GoÊçmi Lecha Janiszewskigo, cz∏onka 
Zarzàdu Województwa byli przedstawiciele gmi-
ny Iwaniska. Omówiona zosta∏a mo˝liwoÊç eks-
pozycji makiety Zamku Krzy˝topór w Ujeêdzie 
w Zak∏adzie Narodowym im. Ossoliƒskich 
we Wroc∏awiu oraz po∏àczenia tej prezentacji 
z promocjà województwa Êwi´tokrzyskiego.

5 marca

 Po raz kolejny region Êwi´tokrzyski 
zaprezentowa∏ si´ na Mi´dzynarodowych Tar-
gach ITB w Berlinie. Ofert´ turystycznà woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego przygotowali wspól-
nie: Samorzàd Województwa Âwi´tokrzyskiego, 
Miasto Kielce, Miasto i Gmina Busko-Zdrój 
wraz z Uzdrowiskiem Busko-Zdrój, Sanatoriami 
W∏ókniarz i Nida, a tak˝e Regionalna Organiza-
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 „Dobra szko∏a chlubà samorzàdu 
lokalnego” – konferencj´ pod 
takim has∏em zorganizowa∏o 
Âwi´tokrzyskie Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli w ramach XIII Tar-
gów Edukacyjnych odbywajàcych 
si´ w Targach Kielce. W konferencji 
wzi´li udzia∏ dzia∏acze samorzàdów 
lokalnych województwa Êwi´to- 
krzyskiego b´dàcych organami 
prowadzàcymi szko∏y i placówki 
oÊwiatowe, doradcy metodyczni oraz 
dyrektorzy szkó∏.

 Co decyduje o wysokiej jakoÊci 
nauczania w szkole? W∏aÊnie na to 
pytanie starali si´ odpowiedzieç pre-
legenci podczas konferencyjnego 
spotkania. 
 - Rola samorzàdu w kszta∏towaniu 
jakoÊci nauczania jest podstawowa 
i najwa˝niejsza. OÊwiata jest zde-
centralizowana wi´c to w∏aÊnie na 
samorzàdach spoczywa obowiàzek 
dbania o jej wysoki standard 
– mówi∏ Jacek Wo∏owiec, dyrektor 
Âwi´tokrzyskiego Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli w Kielcach. 
 Tematyka konferencji dotyka∏a kwe-
stii finansowania zadaƒ oÊwiatowych,
roli doradcy metodycznego w pod-
noszeniu efektywnoÊci pracy szko∏y 
i potrzeb nauczycieli województwa 
Êwi´tokrzyskiego zwiàzanych z do-
radztwem metodycznym.   Dr Krysty-
na Szmigel z Okr´gowej Komisji Eg-
zaminacyjnej w Krakowie zarysowa∏a 

ró˝nice w regionach o systematycz-
nie wysokich i niskich wynikach 
egzaminów zewn´trznych, a tak˝e 
zasygnalizowa∏a na co warto zwróciç 
uwag´ oceniajàc wyniki uczniów 
w szko∏ach. Z kolei Bo˝ena Kula ze 
Âwi´tokrzyskiego Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli przedstawi∏a wy-
niki diagnozy prowadzonej jesienià 
2007 roku dotyczàcej potrzeb nauczy-
cieli zwiàzanych z doradztwem me-
todycznym. 
 - Samorzàd terytorialny ka˝dego 
szczebla powinien byç w najwy˝szym 
stopniu zainteresowany tym, by 
szko∏y zmienia∏y si´ nie tylko 
zewn´trznie, ale przede wszystkim 
pod wzgl´dem jakoÊci kszta∏cenia. 
– powiedzia∏ Jacek Kowalczyk, dy-
rektor Departamentu  Województwa 
Âwi´tokrzyskiego – Dobra oÊwiata jest 
wizerunkiem dobrego samorzàdu. W 
dobie komercjalizacji, skrupulatnego 
liczenia pieni´dzy ∏atwo zatraciç wizj´ 
sprawnego systemu oÊwiaty. To zada-
nie jest wyzwaniem dla samorzàdu 
na najbli˝sze lata. Polska jako cz∏onek 
Unii Europejskiej jest zobowiàzana 
tak prowadziç edukacj´ na wszyst-
kich szczeblach organizacyjnych, aby 
realizowaç misj´ Unii budowania 
spo∏eczeƒstwa opartego na wiedzy.
Honorowy patronat nad konferencjà 
„Dobra szko∏a chlub´ samorzàdu lo-
kalnego” sprawowa∏ Marsza∏ek Wo-
jewództwa Âwi´tokrzyskiego, Adam 
Jarubas.                                            R.S.

Rozmawiali o szkole

Jacek Wo∏owiec, dyrektor Âwi´tokrzyskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 
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 Na pierwszym w historii wspól-
nym posiedzeniu spotkali si´ 
radni Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu Sejmiku Województwa 
Âwi´tokrzyskiego oraz Komisji 
Edukacji i Kultury Rady Miejskiej 
w Kielcach. Obrady odby∏y si´ 28 
lutego w Wojewódzkim Domu Kul-
tury. Obie komisje zobowiàza∏y 
si´ wspó∏pracowaç m.in. przy ob-
chodach 90. rocznicy odzyskania 
niepodleg∏oÊci oraz tworzeniu miej-
skiej i regionalnej informacji tury-
stycznej.

 Radni zwiedzili Wojewódzki Dom 
Kultury, który przeszed∏ gruntowny 
remont.  ¸ukasz ¸aganowski, dyrek-
tor WDK przedstawi∏ tak˝e plany 
placówki na przysz∏oÊç. Wspomnia∏ 
m.in. o pomyÊle zagospodarowa-
nia podziemi, uruchomienie kina 
oraz zagospodarowanie terenu 
wokó∏ WDK. Przewodniczàcy Ko-
misji Edukacji i Kultury Rady Miej-
skiej w Kielcach, Jaros∏aw Machnicki 
zadeklarowa∏ pomoc w przywróce-
niu dawnego wyglàdu otoczenia bu-
dynku i pomnika „Czwórki Legiono-
wej”. Zaapelowa∏ tak˝e do radnych 
wojewódzkich, by aktywnie w∏àczyli 
si´ w organizacj´ imprez z okazji 90. 
rocznicy odzyskania niepodleg∏oÊci. 
Poparcie tej inicjatywy zapowiedzia∏ 
Józef ˚urek, przewodniczàcy Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku: - 

¸ukasz Łaganowski oprowadza radnych po odnowionym WDK

Jarosław Machnicki, Józef ˚urek, 
Alfreda Zawierucha-Rubak, 

Barbara Duda

Będą współpracować

Obchody tak wa˝nej rocznicy powin-
ny mieç niezwykle uroczysty charak-
ter. My ze swej strony deklarujemy 
wszelkà pomoc. Wa˝ne jest tak˝e by 
imprezy organizowane z tej oka-
zji zosta∏y uzupe∏nione o elementy, 
które pozwolà przyciàgnàç m∏odzie˝ 
– powiedzia∏ Józef ˚urek. PodkreÊli∏, 
˝e spotkanie obydwu komisji to 
pierwszy krok do Êcis∏ej wspó∏pracy 
Jest bowiem wiele wspólnych spraw 
z obszaru kultury czy sportu, które 
kieleccy i wojewódzcy radni  mogà 
razem rozwiàzywaç. – By∏o to pierw-
sze spotkanie w tym sk∏adzie, ale na 
pewno nie ostatnie - zapewni∏ Józef 
˚urek.

M.N.

cja Turystyczna. TuryÊci niemieccy stanowià dzi-
siaj jednà z najwi´kszych grup turystów zagra-
nicznych odwiedzajàcych Ziemi´ Âwi´tokrzyskà, 
zw∏aszcza uzdrowiska Busko i Solec Zdrój. Nasz 
region promowa∏ si´ pod has∏em: Âwi´tokrzyskie 
- miejsce mocy. G∏ównym elementem promocji 
regionu na berliƒskich targach by∏a oferta lecz-
nicza i sanatoryjna Uzdrowiska Busko-Zdrój 
oraz Solec-Zdrój, prezentacja turystyki miejskiej 
i kulturowej ze szczególnym uwzgl´dnieniem 
zabytków poprzemys∏owych (Starachowice, 
Maleniec, Nowa S∏upia, Sielpia, Krzemionki). 
Wa˝nym elementem promocji by∏y tak˝e oferty 
Kielc  i Sandomierza (m.in. kieleckie muzea i re-
zerwaty, Muzeum Narodowe, Muzeum Zabaw i 
Zabawek, trasy rowerowe Szlakiem Jab∏kowym) 
oraz propozycje tras tematycznych: Szlakiem 
Budowli Obronnych, Cysterskim Szlakiem, Szla-
kiem Literackim oraz Miejsc Mocy.

 Zarzàd Województwa pod przewodnictwem 
wicemarsza∏ka Zdzis∏awa Wrza∏ki zaakceptowa∏ 
plan rzeczowo-finansowy i tym samym
zdecydowa∏ o uruchomieniu 6,5 mln z∏otych na 
kontynuacj´ zadania realizowanego przez Woje-
wódzki Szpital Zespolony w Kielcach pn. „Moder-
nizacja nieruchomoÊci zlokalizowanej w Kielcach 
przy ulicy Kusociƒskiego 51 na potrzeby lecznic-
twa psychiatrycznego”. WczeÊniej pieniàdze na 
ten cel przyzna∏ Sejmik Województwa. Moder-
nizacja nieruchomoÊci przy ulicy Kusociƒskiego 
prowadzona jest od 2006 roku. Wed∏ug Jana Gie-
rady, dyrektora szpitala, zakoƒczenie robót prze-
widuje si´ do koƒca sierpnia tego roku a monta˝ 
wyposa˝enia do koƒca paêdziernika. 

 3, 8 miliona  z∏otych to kwota dofinansowania
ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepe∏nosprawnych, którà samorzàd woje-
wództwa mo˝e przeznaczyç na realizacj´ zadaƒ 
z zakresu rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych. 
Zarzàd przyjà∏ projekt uchwa∏y Sejmiku Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego w sprawie okreÊlenia 
tych zadaƒ. 

 Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 768 w granicach administra-
cyjnych Miasta i Gminy Dzia∏oszyce” uzyska∏o 
pozytywnà opini´ Zarzàdu Województwa 
Âwi´tokrzyskiego. Przedmiotem inwestycji jest 
przebudowa istniejàcej jezdni i chodników, 
przebudowa skrzy˝owaƒ z drogami powia-
towymi oraz budowa zatok autobusowych 
w miejscowoÊci Dziekanowice. Projekt obejmu-
je tak˝e budow´ kanalizacji deszczowej wraz 
z urzàdzeniami do oczyszczania wód deszczo-
wych i umocnieniami wylotów rzek.

 O koncepcji zagospodarowania lotniska 
w Mas∏owie i ewentualnych inwestycjach 
wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka rozmawia∏ 
z po. prezesa spó∏ki „Lotnisko Kielce” Janu-
szem Marszyckim.

 W Wy˝szej Szkole Ekonomii i Prawa Marcin 
Perz, cz∏onek Zarzàdu Województwa uczestniczy∏ 
w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Traktat 
reformujàcy: G∏ówne kierunki ewolucji europej-
skich procesów integracyjnych”.

 W Ostrowcu Âwi´tokrzyskim na zaprosze-
nie przewodniczàcego Spo∏ecznego Komitetu 
Budowy Pomnika Katyƒskiego Lech Janiszew-
ski uczestniczy∏ w uroczystoÊciach patriotycz-
nych z okazji w 68. rocznic´ podj´cia przez 
w∏adze sowieckie decyzji o rozstrzelaniu pol-
skich jeƒców wojennych z Kozielska, Ostasz-
kowa i Starobielska.
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Ileż ja zim 
przeżyłam!
„Ile˝ ja ju˝ zim prze˝y∏am!
Nie spamí taç przecie  ̋ka˝dej z nich z osobna!
A zima obecna – t´ga jeszcze w pó∏ marca,
z metrowymi zaspami i mrozem – 
znowu mnie zdumiewa,
choç podobne zimowe przedwioÊnia
ju˝ w mym ˝yciu bywa∏y.”

 Zofia Korzeƒska, absolwent-
ka polonistyki na Uniwersytecie 
Jagielloƒskim, poetka, eseistka, 
t∏umaczka, emerytowana nauczyciel-
ka i bibliotekarka. Skromna kobie-
ta o wra˝liwym sercu, otwartym na 
drugiego cz∏owieka. Bardzo aktywna 
i ciàgle jeszcze czynna zawodowo, 
jak sama podkreÊla: - Nie wyobra˝am 
sobie ˝ycia bez komputera i internetu 
– to moje narz´dzie pracy. 

 Zofia Korzeƒska urodzi∏a si´ w 1931
r. we wsi Mazury w województwie 
podkarpackim. Los zmusi∏ jà do kil-
kakrotnej zmiany miejsca zamiesz-
kania, a˝ wreszcie w 1970 r. trafi∏a do
Kielc. Znajoma Pani Zofii, Daniela Ko-
walska powiedzia∏a: „Je˝eli prawdà 
jest, ˝e w ka˝dym cz∏owieku jest coÊ 
dobrego, to Zosia posiada ca∏e to do-
bro”. 

To, jakim jest cz∏owiekiem, wspaniale 
obrazuje jej twórczoÊç. Poezja egzy-
stencjalna, poezja o ˝yciu i o przemi-
janiu, o tym, co czeka nas potem… 
Przedstawia wielkoÊç i wszechmoc 
Boga poprzez pryzmat cz∏owieka. 
 – W swoich wierszach stawiam 
pytania o sens ˝ycia, tak˝e cier-
pienia, bólu… Du˝a cz´Êç mojej 
poezji to poezja religijna – mówi 
Zofia Korzeƒska. – U˝ywam ogra-
niczonej iloÊci Êrodków artystycz-
nych, zw∏aszcza metafor, poniewa˝ 
uwa˝am, ˝e tematy, jakie poruszam 
w swojej twórczoÊci, nie wymagajà 
ubarwieƒ, pisz´ utwory o tema-
tyce refleksyjnej, a to najlepiej
prezentowaç w sposób prosty. Dla 
mnie, jak dla wielu poetów na ca∏ym 
Êwiecie od staro˝ytnoÊci po dzieƒ 
dzisiejszy, cz´sto poetów wielkich, 
najdoskonalszym wzorcem liryki sà 
psalmy biblijne, ukazujàce cz∏owieka 
w ca∏ej jego ziemskiej doli i zale˝noÊci 
od Stwórcy. Równie˝ prostota formy 
psalmów mi odpowiada. 

 Pani Zofia ∏atwoÊç pisania mia∏a za-
wsze, choç nie zawsze pisa∏a wiersze. 
Od najm∏odszych lat, jeÊli pisa∏a, to ra-
czej prozà (np. eseje, felietony), a dopie-
ro w latach 70-tych powsta∏y jej pierw-
sze wiersze, które teraz akceptuje.

 – Kiedy dziÊ przeglàdam to, co 
pisa∏am 40 czy wi´cej lat temu, nie 
jestem z tego zadowolona – ocenia 
swà twórczoÊç Zofia Korzeƒska. –
Pierwsze wiersze opublikowa∏am za 
namowà moich przyjació∏. 

 Pani Zofia nie lubi si´ chwaliç na-
grodami, czy wyró˝nieniami. A by∏o 
ich wiele: wyró˝nienia i nagrody 
w Ogólnopolskim Konkursie im. L. 
Staffa oraz nagrody w ogólnopolskim 
konkursie literackim Katolickiego 
Klubu Civitas Christiana pod has∏em 
„˚ycie z przeszkodami”, a potem „O 
godnoÊç cz∏owieka” i w wielu innych 
konkursach. 

 Jej twórczoÊç doceniana jest nie tyl-
ko przez znawców w dziedzinie lite-
ratury, ale i przez zwyk∏ych ludzi, któ-
rzy mieli mo˝liwoÊç przeczytaç choç 
jeden z wierszy. Prosty j´zyk, tematy 
budzàce powszechne zainteresowa-
nie, ogromna wiara, ˝e nie wszystko 
przemija, sprawia, i˝ twórczoÊç Zofii
Korzeƒskiej jest w ostatnim czasie tak 
popularna. 

 Plany na najbli˝sze lata to przede 
wszystkim praca nad tekstami o poezji. 
– Mam kilka pomys∏ów na par´ 
nast´pnych esejów, województwo 
Êwi´tokrzyskie bogate jest w twór-
ców, o których warto pisaç. A w ˝yciu 
osobistym skupiam si´ na córkach 
i ich potrzebach – dodaje pani Zofia.

Ewa Turas

 Odby∏o si´ posiedzenie Komisji Zdrowia, 
Polityki Spo∏ecznej i Spraw Rodziny Sejmiku 
Województwa Âwi´tokrzyskiego. W tematyce 
spotkania znalaz∏y si´:
− projekt uchwa∏y Sejmiku w sprawie 

przyj´cia raportu z dzia∏aƒ podj´tych w 2007 
roku w ramach Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdzia∏ania Narkomanii na lata 2006-
-2010,

− informacja dotyczàca dost´pnoÊci 
mieszkaƒców województwa Êwi´tokrzy- 
skiego do Êwiadczeƒ zdrowotnych finanso-
wanych ze Êrodków publicznych w 2007 r.,

− Wojewódzki Program Kszta∏cenia i Dosko-
nalenia Zawodowego Kadr Medycznych 
dla Potrzeb Ochrony Zdrowia,

− raport z realizacji projektu systemowego ROPS 
„ABC Sukcesu Zawodowego” w ramach Prio-
rytetu VII - Promocja integracji spo∏ecznej Pro-
gramu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki Dzia∏ania 
7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej inte-
gracji; Poddzia∏ania 7.1.3 Podnoszenie kwalifi-
kacji kadr pomocy spo∏ecznej,

− sprawozdanie z realizacji zadania przej´tego 
od administracji rzàdowej zwiàzanego z pro-
wadzeniem sta˝y podyplomowych lekarzy 
medycyny, dentystów oraz piel´gniarek 
i po∏o˝nych za 2007 r.,

− sprawozdanie z realizacji zadaƒ samorzàdu 
województwa wynikajàcych z ustawy o reha-
bilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepe∏nosprawnych za 2007r.

W obradach wzi´li udzia∏ cz∏onkowie Zarzàdu 
Województwa Marek Gos i Lech Janiszewski.

7 marca

 W powiatach województwa Êwi´tokrzy- 
skiego rusza kolejny cykl spotkaƒ informa-
cyjnych dotyczàcych Programu Operacyjne-
go Kapita∏ Ludzki. Spotkania w starostwach 
organizowane sà przez Âwi´tokrzyskie Biuro 
Rozwoju Regionalnego w Kielcach – Biuro 
Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki. Tym 
razem mowa b´dzie o mo˝liwych obszarach 
wsparcia w ramach aktualnie og∏aszanych kon-
kursów. Projekty mogà dotyczyç dzia∏aƒ w ra-
mach m.in. „Zmniejszania nierównoÊci w stop-
niu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, 
„Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dost´pie do edukacji” czy 
„Podnoszenia atrakcyjnoÊci i jakoÊci szkolnictwa 
zawodowego”. - W ramach PO KL wojewódz-
two Êwi´tokrzyskie ma do dyspozycji w latach 
2007 – 2013,  317,5 mln euro. Wa˝ne abyÊmy te 
pieniàdze dobrze wykorzystali –powiedzia∏ 
wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka, który wzià∏ 
udzia∏ w pierwszym z cyklu szkoleƒ – w Staro-
stwie Powiatowym w Piƒczowie.

 Marek Gos, cz∏onek Zarzàdu Województwa 
spotka∏ si´ z Anna Sowà, z Urz´du Miasta w Kiel-
cach, odpowiedzialnà za kontakty i pomoc oso-
bom niepe∏nosprawnym. Rozmowa dotyczy∏a 
kwestii wspólnych dzia∏aƒ obu samorzàdów 
na rzecz osób niepe∏nosprawnych.

10 marca

 Podczas konferencji prasowej przewod- 
niczàcego Sejmiku Tadeusza Kowalczy-
ka,  marsza∏ka Adama Jarubasa oraz cz∏onka 
Zarzàdu Województwa Marka Gosa omówio-
ne zosta∏y kwestie zwiàzane z: programem bu-
dowy przydomowych oczyszczalni Êcieków dla 
województwa Êwi´tokrzyskiego, dost´pnoÊcià 
mieszkaƒców regionu do Êwiadczeƒ zdrowot-
nych finansowanych ze Êrodków publicznych
w 2007 roku oraz sprawy dotyczàce przeka-
zania Gminie Kielce w drodze darowizny 

Zofia Korzeƒska
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nieruchomoÊci po∏o˝onej w Kielcach przy 
ul. Karczówkowskiej 8. Przewodniczàcy Sej-
miku Tadeusz Kowalczyk zaprosi∏ tak˝e na 
uroczystà sesj´ sejmiku, która zainauguruje 
w czwartek, 13 marca obchody jubileuszu 50-
-lecia wspó∏pracy Êwi´tokrzysko-winnickiej.

 Ze starostà j´drzejowskim Edmundem 
Kaczmarkiem oraz przedstawicielami Ojców 
Cystersów z J´drzejowa, marsza∏ek Adam Ja-
rubas rozmawia∏ o pracach renowacyjnych 
w j´drzejowskim klasztorze.

 Lech Janiszewski cz∏onek Zarzàdu Wo-
jewództwa spotka∏ si´ z Januszem Cedro, 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Rozmowa dotyczy∏a zagospodarowania 
oraz promocyjnego wykorzystania Zamku 
Krzy˝topór w Ujeêdzie.

11 marca

 Marsza∏ek Adam Jarubas spotka∏ si´ z Pio-
trem Pa∏ganem, Przewodniczàcym Rady Gmi-
ny Ruda Maleniecka. Rozmawiano o planowa-
nych do realizacji inwestycjach gminnych.

 O problemach zwiàzanych z funkcjono-
waniem Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala Dzieci´cego, marsza∏ek Adam Jarubas 
rozmawia∏ z W∏odzimierzem Wielgusem, dy-
rektorem placówki.

 W zorganizowanym w siedzibie Wy˝szej 
Szko∏y Umiej´tnoÊci w Kielcach spotkaniu  
z Bogdanem Klichem, Ministrem Obrony Na-
rodowej udzia∏ wzià∏ wicemarsza∏ek Zdzis∏aw 
Wrza∏ka.

 Na temat inwestycji drogowych na terenie 
gminy ¸opuszno, planowanych do realizacji 
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego, z wójtem Zdzis∏awem Oleksiewiczem 
rozmawia∏ wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka.

 Marcin Perz, cz∏onek Zarzàdu Wojewódz-
twa, w Centrum Konferencyjnym – Hotel Kon-
gresowy w Kielcach wzià∏ udzia∏ w prezentacji 
projektu Kieleckiego Inkubatora Technologicz-
nego. Projekt wkracza w faz´ wdra˝ania. Pod-
czas spotkania zaprezentowano inne planowa-
ne do realizacji inkubatory, m.in. Regionalne 
Centrum NaukowoTechnologiczne w Podzam-
czu Ch´ciƒskim.

 Z przedstawicielami gminy Bogoria, Ma-
rek Gos, cz∏onek Zarzàdu Województwa 
rozmawia∏ na temat organizacji II Wojewódz-
kich Do˝ynek Ekologicznych.

12 marca

 Marsza∏ek Adam Jarubas wzià∏ udzia∏ w zorga-
nizowanej w Akademii Âwi´tokrzyskiej IV Ogól-
nopolskiej Konferencji Naukowej pt. „My i oni. 
Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce”.

 Prawie 73,5 tysiàca egzaminów 
paƒstwowych na ró˝ne kategorie prawa jazdy 
– w sumie o 13 tysi´cy wi´cej ni˝ przed rokiem 
– przeprowadzi∏ w 2007 roku Wojewódzki 
OÊrodek Ruchu Drogowego. 
 W tej liczbie mieÊci si´ prawie 46 tys. egza-
minów praktycznych (w tym 6.820 na katego-
rie C i D) oraz  27,5 tys. egzaminów testowych. 
OÊrodek prowadzi∏ te˝ dzia∏alnoÊç szkoleniowà, 
organizujàc kursy dla kierowców zawodowych 
– na 56 kursach przeszkolono ponad 800 osób.  
Zarzàd Województwa Âwi´tokrzyskiego pod 

Regionalni zapaleńcy
 „G∏os Nowin” to kolejna gazeta 
samorzàdowa ukazujàca si´ w re-
gionie Êwi´tokrzyskim, którà pre-
zentujemy w naszym cyklu. Jest 
miesi´cznikiem. Ukazuje si´ w for-
mie drukowanej i elektronicznej 
na gminnej stronie internetowej 
www.nowiny.com.pl

Chór „Nowina”, „Kowalanki”. Za-
mieszczamy relacje z wa˝nych imprez 
i wydarzeƒ – mówi Piotr Piestrzyƒski, 
redaktor naczelny „G∏osu Nowin”.
 G a z e t a 
by∏a tak˝e 
inicjatorem 
„Nagrody za 
Najciekaw-
sze Wydarze-
nie Kultural-
ne na Terenie 
Gminy”, or-
ganizatorem 
konkursów 
fotograficz-
nych. Zespó∏ 
redakcyjny pisma tworzà na sta∏e dwie 
osoby: oprócz Piotra Piestrzyƒskiego 
tak˝e Ryszard Biskup.
 - Bycie dziennikarzem w gminie nie 
jest ∏atwe. Z jednej strony trzeba dbaç 
o to, by wszystko i wszystkich pokazaç. 
Niestety – nie jest to mo˝liwe w jed-
nym numerze. Ludziom trudno to 
zrozumieç. Dlatego trzeba o wszystkich 
i wszystkim pisaç stopniowo – twierdzi 
Piotr Piestrzyƒski.
 „G∏os Nowin” stanowi wa˝ny 
element promocji gminy. Gaze-
ta jest wysy∏ana do przedsi´biorców 
i samorzàdowców. Roznoszona jest tak˝e 
do ka˝dego domu na terenie gminy.

M. N.

 Przedstawiciele Europejskie-
go Centrum Bajki im. Kozio∏ka 
Mato∏ka i firmy Eiffage Budownic-
two Mitex S. A. podpisali w Urz´dzie 
Marsza∏kowskim umow´ na budow´ 
Centrum Bajki. 
 WartoÊç kosztorysowa inwesty-
cji szacowana jest na 21 milionów 
z∏otych, z czego blisko po∏ow´ sta-
nowi dofinansowanie z „mechani-
zmu norweskiego” Unii Europejskiej. 
Pozosta∏à cz´Êç do∏o˝à ministerstwo 
kultury, samorzàd województwa oraz 
gmina Pacanów. Poczàtek prac bu-
dowlanych zaplanowano  na po∏ow´ 
marca a zakoƒczenie na koniec lipca 
przysz∏ego roku. 

Centrum Bajki 
w przyszłym roku

 Europejskie Centrum Bajki ma 
oryginalnà bry∏́  architektonicznà - z basz-
tami w formie babek z piasku. Stanie na 
palach, a w Êrodku znajdà sí  mí dzy in-
nymi biblioteka multimedialna, czytelnia, 
sala widowiskowa, kino, pracownia kom-
puterowa, muzeum bajek.

P. Ch.

Uroczyste podpisanie umowy

 Pierwszy numer „G∏osu Nowin” 
ukaza∏ si´ z datà 8 listopada 1994 r. 
Jego twórcà i redaktorem naczelnym 
by∏ S∏awomir Olejarczyk. Gazeta 
ukazywa∏a si´ z przerwami do 2002 r.
 „Drugie ̋ ycie” gazety rozpocz´∏o si´ 
we wrzeÊniu 2003 r., kiedy redaktorem 
naczelnym zosta∏ Piotr Piestrzyƒski. 
Od tamtej chwili pismo ukazuje si´ sys-
tematycznie, co miesiàc. Od stycznia 
tego roku w zwi´kszonym nak∏adzie 
2200 egzemplarzy. 
 Na 16 stronach „G∏osu Nowin” 
zamieszczane sà informacje z ˝ycia 
gminy - Du˝o miejsca poÊwi´camy 
dzia∏alnoÊci szkó∏ na naszym tere-
nie, cz´sto bowiem to w∏aÊnie szko∏y 
stanowià centrum ˝ycia kulturalnego 
w so∏ectwach. Prezentujemy tak˝e 
osiàgni´cia zespo∏ów, które dzia∏ajà 
na terenie gminy: „Bolechowiczanki”, 
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przewodnictwem marsza∏ka Adama Jarubasa 
na posiedzeniu przyjà∏ sprawozdanie roczne 
Wojewódzkiego OÊrodka Ruchu Drogowego 
z wykonania planu finansowego za 2007 rok.  

 Zarzàd Województwa Âwi´tokrzyskiego 
zaopiniowa∏ wniosek dotyczàcy uzyskania 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pod 
nazwà „Rozwój systemów komunikacji publicz-
nej w Kielcach – Budowa ulic usprawniajàcych 
komunikacj´ w rejonie Targów Kielce”.
 Projektowana budowa i modernizacja ulic 
zwiàzana jest z planowanà rozbudowà Targów 
Kielce. Projekt obejmuje przebudow´ istniejàcych 
ulic: Batalionów Ch∏opskich, Zak∏adowej oraz 
Markowskiego wraz z kolidujàcà infrastrukturà 
oraz budow´ czterech dodatkowych ulic w tym 
rejonie. Projekt obejmuje tak˝e budow´ kanalizacji 
deszczowej wraz z urzàdzeniami do oczyszczania 
wód deszczowych i umocnieniami wylotów do 
rzek oraz oczyszczalni´ wód opadowych. Inwesto-
rem zadania jest Miejski Zarzàd Dróg w Kielcach.

 Wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka, Marcin  
Perz, cz∏onek Zarzàdu Województwa oraz dy-
rektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kul-
tury, Sportu i Turystyki Jacek Kowalczyk wzi´li 
udzia∏ w posiedzeniu Komisji Strategii Rozwo-
ju, Promocji i Wspó∏pracy z Zagranicà. 

14 marca

 Marsza∏ek Adam Jarubas wraz z ca∏ym 
Zarzàdem Województwa wzi´li udzia∏ w uro-
czystym otwarciu XIV Mi´dzynarodowych Tar-
gów Techniki Rolniczej AGROTECH. Wystawie 
towarzyszy∏y VIII Targi Przemys∏u Drzewnego 
LAS-EXPO. GoÊçmi specjalnymi targów byli 
cz∏onkowie oficjalnej delegacji W∏adz Obwodu
Winnickiego na Ukrainie z m.in. Gubernato-
rem Winnicy Oleksandrem Dombrowskim.
 W ubieg∏orocznych Targach udzia∏ wzi´∏o ok. 
400 wystawców, z kilkunastu krajów, m.in. Pol-
ski, Belgii, Czech, Szwecji, Ukrainy, W∏och i Rosji. 
AGROTECH jest jednà z najwi´kszych w Eu-
ropie imprez wystawienniczych poÊwi´conych 
technice rolniczej. Z roku na rok targi bijà kolejne 
rekordy – zarówno pod wzgl´dem liczby wy-
stawców, jak i liczby odwiedzajàcych.

17 marca

 Wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka oraz 
cz∏onkowie Zarzàdu Województwa Lech Ja-
niszewski, Marek Gos i Marcin Perz byli 
goÊçmi Êniadania wielkanocnego parlamenta-
rzystów regionu Êwi´tokrzyskiego. Organiza-
torami spotkania byli marsza∏ek województwa 
Êwi´tokrzyskiego Adam Jarubas oraz wojewo-
da Êwi´tokrzyski - Bo˝entyna Pa∏ka - Koruba.

 Wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka uczest- 
niczy∏ w plenarnym posiedzeniu Wojewódz-
kiej Komisji Dialogu Spo∏ecznego poÊwi´conym 
trwajàcemu konfliktowipomi´dzyprzewoênikami
transportu zbiorowego a w∏adzami miasta Kielc. 
Posiedzenie zwo∏ano w trybie pilnym, na wnio-
sek Mariana Osucha, przewodniczàcego Ogól-
nopolskiego Zwiàzku Pracodawców Transportu 
Samochodowego. W spotkaniu obok sta∏ych 
cz∏onków zwiàzku wzi´li udzia∏ przedstawiciele 
samorzàdów, policji, transportu drogowego oraz 
organizacji zrzeszajàcych publicznych i niepu-
blicznych przewoêników transportu zbiorowego. 
Celem obrad by∏o wypracowanie przejrzystych 
zasad korzystania z przystanków autobusowych 
na terenie Kielc oraz poprawa jakoÊci us∏ug trans-
portowych Êwiadczonych mieszkaƒcom woje-
wództwa.

Mamy 
telewizję 
interne- 
tową!
 Relacje z najwa˝niejszych 
wydarzeƒ z udzia∏em cz∏onków 
Zarzàdu Województwa, skróty z sesji 
Sejmiku, newsy dotyczàce bie˝àcych 
prac Urz´du Marsza∏kowskiego. 
 O tym wszystkim mo˝na ju˝ nie 
tylko przeczytaç. Szybkà i rzetelnà 
informacj´ pokazujemy tak˝e w ser-
wisie internetowej telewizji na 
www.sejmik.kielce.pl 
 Prawie rok temu ruszy∏a nowa strona 
internetowa Urz´du Marsza∏kowskiego. 
Pomys∏odawcà ca∏kowicie odmienio-
nego serwisu jest Biuro Komunikacji 
Spo∏ecznej. Od tamtego czasu wiele si´ 
zmieni∏o. Witryna zyska∏a nowoczesny 
wyglàd, zawiera ciekawe i ró˝norodne 
treÊci, jest dostosowana do potrzeb osób 
niepe∏nosprawnych. - Chcemy by nasza 
strona niczym nie odbiega∏a od nowo-
czesnych portali - mówi Dariusz Detka, 
dyrektor Biura Komunikacji Spo∏ecznej 
Urz´du Marsza∏kowskiego. - Pomys∏ na 
telewizj´ internetowà ju˝ dawno pojawi∏ 
si´ w naszym Biurze. PotrzebowaliÊmy 
tylko czasu, by go zrealizowaç tak, aby 
relacje telewizyjne utrzymywa∏y wyso-
ki poziom - dodaje dyrektor Detka.
 Filmy realizowane sà w technologii 
Flash. Na razie mo˝na obejrzeç je dla 
wybranych aktualnoÊci (WiadomoÊci 
g∏ównych). Wkrótce obejrzeç b´dzie 
mo˝na relacje i skróty z konferencji 
prasowych, posiedzeƒ Zarzàdu, sesji 
Sejmiku Województwa oraz zebraƒ po-
szczególnych komisji problemowych. 
Nagrywane b´dà sprawozdania z prac 
jednostek samorzàdu terytorialnego. 
 - Telewizja ma s∏u˝yç mieszkaƒcom 
naszego regionu, którzy dzi´ki niej 
mogà poznaç prac´ przedstawicieli 
urz´du, zobaczyç ich twarze - mówi 
Dariusz Detka. 
 O nowych inicjatywach Biura 
Komunikacji Spo∏ecznej b´dziemy 
informowaç na bie˝àco. DziÊ mo˝emy 
zdradziç jedynie, ˝e to nie koniec nie-
spodzianek, jakie szykujemy dla in-
ternautów. Zach´camy do Êledzenia 
serwisu www.sejmik.kielce.pl

M.W.

LGD
 Z udzia∏em marsza∏ka Adama Jaru-
basa, Êwi´tokrzyskich samorzàdowców 
oraz przedstawicieli Lokalnych 
Grup Dzia∏ania odby∏o si´ spotkanie 
poÊwi´cone realizacji Programu LE-
ADER. - Na program ten nasze wo-
jewództwo mo˝e otrzymaç ponad 30 
mln euro, warunkiem przyznania tej 
kwoty jest obj´cie tym programem 100 
% obszarów wiejskich województwa 
Êwi´tokrzyskiego. Dlatego wa˝ne jest, 
aby wszystkie gminy w∏àczy∏y si´ w je-
go realizacj´ – powiedzia∏ marsza∏ek 
Adam Jarubas.

 Powo∏ane zosta∏o Âwi´tokrzyskie 
Forum LEADER, w sk∏ad którego we-
szli przedstawiciele Lokalnych Grup 
Dzia∏ania i samorzàdów. Stworzy ono 
szanse optymalnej wspó∏pracy i za-
pewni w∏aÊciwy poziom konsultacji 
spo∏ecznej, niezb´dnej dla efektywnego 
wdra˝ania dzia∏aƒ programu LEADER 
w województwie Êwi´tokrzyskim. 
 Marsza∏ek Jarubas zapewni∏, ˝e 
samorzàd województwa chce byç 
silnym partnerem LGD, chce ÊciÊle 
wspó∏pracowaç przy wdra˝aniu tego 
programu. Z ramienia Samorzàdu 
Województwa koordynacjà proce-
sów przekszta∏cania si´ dotychcza-
sowych LGD w nowe formy prawne 
oraz tworzenia nowych LGD na ob-
szarach nie obj´tych inicjatywà LE-
ADER+, zajmie si´ Âwi´tokrzyskie 
Biuro Rozwoju Regionalnego.  
 Program LEADER jest oddolnym, 
partnerskim podejÊciem do rozwo-
ju obszarów wiejskich, realizowa-
nym przez Lokalne Grupy Dzia∏ania 
(partnerstwo trójsektorowe: sektora 
publicznego, spo∏ecznego i gospodar-
czego), polegajàcym na opracowaniu 
przez spo∏ecznoÊç wiejskà Lokal-
nej Strategii Rozwoju oraz realizacji 
wynikajàcych niej innowacyjnych pro-
jektów ∏àczàcych zasoby ludzkie, natu-
ralne, kulturowe, historyczne itp.

oprac. Redakcja
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 Z prawdziwà przyjemnoÊcià pre-
zentujemy kolejny Êwi´tokrzyski pro-
dukt wpisany przez Polskà Izb´ Pro-
duktu Regionalnego i Lokalnego na 
List´ Produktów Tradycyjnych. Czer-
kieska màka orkiszowa zg∏oszona 
zosta∏a przez El˝biet´ i Bogdana Cha-
ra, w∏aÊcicieli gospodarstwa agrotury-
stycznego EKORAB w Jasieniu. Nie-
zwykle zdrowa i ekologicznie czysta 
Czerkieska màka orkiszowa znajdzie 
na pewno Paƒstwa uznanie.

 Podsumowania wizyty delegacji fiƒskiej
w regionie Êwi´tokrzyskim i wypracowaniu kie-
runków dalszej wspó∏pracy dotyczy∏a rozmowa 
cz∏onka Zarzàdu Województwa Lecha Janiszew-
skigo z przedstawicielami Âwi´tokrzyskiego 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz 
kieleckich uczelni wy˝szych.

18 marca

 W Katowicach wicemarsza∏ek Zdzis∏aw 
Wrza∏ka wzià∏ udzia∏ w  XIV posiedzeniu Ko-
mitetu Monitorujàcego Sektorowy Program 
Operacyjny Transport.

 Nowego sezonu skupu owoców i warzyw 
oraz dalszych przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych 
spó∏ki „Ch∏odnia Kielce” dotyczy∏o spotkanie 
w Âwi´tokrzyskiej Izbie Rolniczej z udzia∏em 
Marka Gosa, cz∏onka Zarzàdu Województwa.

 Lech Janiszewski, cz∏onek Zarzàdu Woje-
wództwa wzià∏ udzia∏ w II warsztatach organizo-
wanych w ramach wykonania Studium Rozwoju 
Spo∏eczeƒstwa Informacyjnego Województwa 
Âwi´tokrzyskiego na lata 2008-2010. Celem warsz-
tatów jest zebranie informacji na temat potrzeb 
i planów rozwoju systemów informatycznych 
w samorzàdach, jak równie˝ propozycja dzia∏aƒ 
majàcych na celu jak najlepsze wykorzystanie 
Êrodków finansowych przeznaczonych na roz-
wój Spo∏eczeƒstwa Informacyjnego z ró˝nych 
programów operacyjnych.

 Na temat projektu Klastra Turystycznego 
realizowanego przez Âwi´tokrzyskà Agencj´ 
Rozwoju Regionu S. A. Marcin Perz, cz∏onek 
Zarzàdu Województwa rozmawia∏ z Blankà 
Byrskà, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Euro-
pejskich.

 W Akademii Âwi´tokrzyskiej Marcin 
Perz spotka∏ si´ z rektor Reginà Renz oraz 
przedstawicielami Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsi´biorczoÊci. Rozmowa dotyczy∏a pro-
jektów zg∏oszonych przez uczelni´ do progra-
mu „Rozwój Polski Wschodniej”.

Opracowa∏a M. M.

Regionalne specjały (13):
„Czerkieska
mąka orkiszowa”

wskaênikiem charakteryzujàcym 
jakoÊç màki jest jej typ, który okreÊla 
zawartoÊç substancji mineralnych 
w màce a ÊciÊlej iloÊç tzw. popio∏u. Im 
wi´cej w màce czàstek pochodzàcych 
z zewn´trznych cz´Êci ziarna, tym 
màka zawiera wi´cej substancji mine-
ralnych, witamin i b∏onnika. Stàd te˝ 
najwi´cej po˝àdanych sk∏adników 
pokarmowych znajduje si´ w pie-
czywie ciemnym, wypiekanym 
z ciemnych màk typu 1400 (sitkowa).      
Obecnie obserwujemy powrót orki-
szu do naszej diety ze wzgl´du na 
jego korzystny wp∏yw na organizm. 
Uwa˝any jest za bardzo skuteczny 
naturalny lek, pomagajàcy odtruç or-
ganizm. Wspomaga odchudzanie, le-
czy cukrzyc´ oraz ∏atwo i skutecznie 
odm∏adza. Orkisz wzmacnia cia∏o, 
jest pomocny w stanach zm´czenia, 
wyczerpania. Dieta orkiszowa obni˝a 
poziom cholesterolu we krwi, zapo-
biega kamicy ˝ó∏ciowej, zmniejsza 
zapotrzebowanie na insulin´. Or-
kisz  to wysokowartoÊciowy gatunek 
zbo˝a, bardzo odporny na warunki 
klimatyczne i choroby, nie wymaga 
stosowania nawozów ani Êrodków 
ochrony roÊlin. Mocna ∏uska, która 
otacza ziarno skutecznie zabezpiecza 
przed ska˝eniem z atmosfery, a na-
wet przed promieniowaniem  radio-
aktywnym.
 Mieszkaƒcy Jasienia byli przekona-
ni do wysokiej wartoÊci màki orkiszo-
wej i uprawiali jà g∏ównie na w∏asne 
potrzeby.

R.S.

 Jasieƒ to miejscowoÊç o d∏ugiej 
tradycji. NiegdyÊ miejscowoÊç na-
zywano Czerkiesy podobno ma to 
zwiàzek z kaukaskim ludem zwanym  
Czerkiesami. W wi´kszoÊci sà tu zie-
mie s∏abe klasy VI nazywane cz´sto 
przez miejscowych mieszkaƒców 
„rupeç”, czyli ziemia zmieszana z ka-
mieniami. Generalnie mieszkaƒcy Ja-
sienia ˝yjà z pola, jest tu bardzo du˝o 
lasów, sà równie˝ liczne êróde∏ka, 
przep∏ywa rzeka Czarna. Woda jest 
bardzo czysta mieszkajà tu bobry, 
raki, szcze˝uje i ma∏˝e wodne. W Ja-
sieniu od niepami´tnych czasów 
uprawiano pszenic´ orkisz. Jest to 
zbo˝e o ma∏ych wymaganiach na-
wozowych, udaje si´ na najs∏abszych 
klasach gleb. Lubi gleby wapienne - 
w∏aÊnie takie wyst´pujà w Jasieniu. 
 Orkisz jest prastarà odmianà 
pszenicy, bardzo popularnà 
w Êredniowieczu, która na przestrzeni 
wieków zosta∏a zastàpiona gatunkami 
wydajniejszymi i ∏atwiejszymi w upra-
wie. Czerkieska màka orkiszowa jest 
to màka z pe∏nowartoÊciowym ziar-
nem, im wy˝szy % ziarna tym màka 
ciemniejsza i gorsza w wyglàdzie, 
natomiast ten proces ma bardzo du˝y 
wp∏yw na jakoÊç màki. Podstawowym 
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 My, so∏tys Julian, z ci´˝kim sercem, pochylonym 
ku matce-ziemi obliczem, obleczeni w pokutny wór 
i z pochwà od miecza na szyi, musimy si´ przyznaç. 
Czynimy to jednak bez dr˝enia wàtpiów, moralnego kat-
zenjammera, a nawet z (powierzchownà co prawda, ale 
zawsze) radoÊcià. Bo przyznanie si´ do niepope∏nionych 
przewin jest jak uznanie – powiada Klasyk – ˝e bia∏e 
jest czarne. Przeto, nie mieszkajàc, przyznajemy si´: 
zostaliÊmy zrugani. Zrugani i (nie wiadomo co bardziej 
haniebne) oskar˝eni.

 Ale – do faktów. Rzecz  rozegra∏a si´ na otch∏annym 
korytarzu I pi´tra w Naszej Gminie. Atakujàcymi by∏o 
kilka spowitych aureolà najwy˝szego sza∏u niewiast, 
które w prostych, ˝o∏nierskich s∏owach postawi∏y nam 
zarzuty najwi´kszego kalibru. Zarzuty stawia∏y, ma si´ 
rozumieç, czyniàc r´koma odpowiednio uràgliwe gesty, 
przy których tak zwany „gest Kozakiewicza” mo˝e zdaç 
si´ grà w „marynarza” lub treningiem fitness .

 Popierajàc owe gesty wystarczajàco oryginalnym 
s∏ownictwem zarzuci∏y nam oto co nast´puje: w ostatnim 
naszym felietonie (Irish! Ojczyzno ty moja!, „Nasz Region” 
nr 13) pokazaliÊmy w koƒcu swojà prawdziwà twarz. 
D∏ugo skrywaliÊmy, ale w koƒcu pokazaliÊmy. Negujàc 
potrzeb´ obchodzenia tzw. „Walentynek” i wskazujàc 
na potrzeb´ obchodzenia Dnia Kupa∏y okazaliÊmy si´ 
wrogami kobiet i kobiecoÊci w ogóle, niezdolnymi do 
czczenia Dnia Zakochanych nienawistnikami kobiece-
go wyczekiwania, niezdolnymi do dr˝enia o niewieÊcie 
potrzeby i emocjonalne afekty, nie˝yciowi oraz wredni. 
Negujàc Walentynki - okazaliÊmy si´ byç wrogiem ko-
biet. OkazaliÊmy si´ ponadto zacofani (bo co z Zachodu 
to be), m´sko-szowinistyczni (bo negowaliÊmy potrzeb´ 
˝mudnego malowania przez ch∏opów walentynkowych 
serduszek po nocach), daliÊmy Êwiadectwo naszemu 
zak∏amaniu i dwulicowoÊci (bo niby na Urz´dowych 
korytarzach k∏aniamy si´ kobietom w pas, a myÊlimy co 
myÊlimy). I w ogóle. 

 Zarzutów by∏o moc; oszcz´dzono nam jedynie 
oskar˝enia o bigami´, wszczynanie powstaƒ, sodomi´, 
uwalnianie odg∏osów brzucha w towarzystwie, 
przynale˝noÊci do wra˝ej sekty cyklistów oraz pokàtnego 
handlowania dolarami. A tak˝e dzia∏alnoÊci w Wolnomu-
larstwie Narodowym.

 Oskar˝enia napotkanych dam (stawiane na wiadomym 
pierwszym eta˝u, jako si´ rzek∏o, wiadomego Urz´du) 
by∏y bezlitosne i da∏y nam, co tu kryç, do myÊlenia. Bo 
có˝ nam teraz czyniç? Co robiç wypada?

 By rozwiaç wàtpliwoÊci powiemy wprost: jesteÊmy 
przeciwnikami obchodzenia i czczenia tzw. Walentynek, 
ale jesteÊmy te˝ fundamentalistycznymi zwolennikami 
pozostawienia tego dnia w kalendarzu! Owo Êwi´to, 
choç kulturowo podejrzane i marketingowo naciàgane 

spe∏nia w kalendarzu rol´ wa˝nà i odpowiedzialnà. 
Wzmaga bowiem uczucia, a tym samym tak oczekiwany 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - przyrost natu-
ralny! Wzmaga, ma si´ rozumieç, w sposób przewrotny, 
rzeklibyÊmy nawet – barbarzyƒski, ale wzmaga.  Wszak 
miliony ono ma∏˝eƒstw ocali∏o! Miliony znudzonych 
sobà par, których jedynym spazmem i jedynà emocjà 
by∏o karmienie rybek akwariowych i wyprowadzanie na 
spacer psa, na powrót do ˝ycia mi∏osnego powróci∏o cu-
dem! Historia zna mnogoÊç takich przypadków.

 Bo ilu˝ zblazowanych m´˝ów, którzy zapomnieli 
o zakupie walentynkowego prezentu równie zblazo-
wane, choç w tym dniu wyjàtkowo ekspansywne ˝ony 
pozostawi∏y w spokoju? Ilu narzeczonym upiek∏o si´, 
gdy w tym donios∏ym dniu zapomnieli o nabyciu gad˝etu 
z wizerunkiem rozdzieranego mi∏osnymi uniesieniami 
serca? Ile˝ dziewczàt przesz∏o do porzàdku, gdy ich na-
rzeczony miast zawodziç mi∏osnà pieÊƒ, uwali∏ si´ w Wa-
lentynki przed telewizorem i kibicowa∏ z paczkà chipsów 
Celticowi? Historia nie zna takich przypadków…

 Przeoczenie przez m´˝czyzn faktu istnienia w kalen-
darzu 14 lutego walnie przyczynia si´ do uzdrowienia 
relacji ma∏˝eƒskich i narzeczeƒskich. Bo co dzieje si´ po-
tem? Potem – jak powiada klasyk – dziejà si´ rzeczy wia-
dome. Ona dàsa si´ i strzela sto∏owà zastawà, pokrzykuje 
na mieczyki i gupiki w akwarium, ̋ e zbyt ospale p∏ywajà, 
a wypadkach kraƒcowych – traci zdolnoÊç mowy ergo 
przestaje si´ do Niego odzywaç. A On? On powiela wtedy 
oczywiÊcie zachowania znane od poczàtków ludzkoÊci. 
Najpierw sobie przypomina. Celitic traci kolejnà bramk´, 
ale On jest ju˝ gdzie indziej; biegnie na z∏amanie karku 
do najbli˝szego papierniczego, ewentualnie kiosku i wy-
rywa z ràk zdegustowanej sprzedawczyni walentynkowà 
kartk´ (p∏aci nie ˝àdajàc reszty), nast´pnie zasapany 
wpada do kwiaciarni. Gdy wyczerpany wraca galopem 
do domu (oczy wychodzà mu na wierzch ze zm´czenia, 
a z tulipanów które naby∏ w szaleƒstwie pozosta∏y ju˝ 
tylko ∏odygi), kiedy pada przed Nià na kolana, kiedy 
przyciska jej d∏oƒ do spierzchni´tych od biegu ust, kiedy 
szloch wzruszenia poczyna rozrywaç jej falujàcy torax, 
kiedy twarz jej p∏onie, a piersi podrygujà jak prosi´ta w 
worku, wtedy, ju˝ wtedy, Bracia i Siostry – wszystko jest 
wiadome! 

 On patrzy na Nià ∏akomym okiem, Ona g∏aszcze jego 
k´dzierzawà grzywk´. A póêniej? Co póêniej ?– zapyta-
cie. Póêniej nawet Minister Edukacji Narodowej jest za-
dowolony. 

So∏tys Julian

Przychodzi radny do radnego, czyli…

Pochwała Walentynek
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Konkurs
 Dzi´kujemy Paƒstwu za wzi´cie udzia∏u w naszym kon-
kursie. WÊród poprawnych odpowiedzi wylosowaliÊmy 
troje zwyci´zców. Oto ich nazwiska: Danuta Kolasiƒska, 
Wies∏awa Ga∏czyƒska oraz Grzegorz Król. 
 Nagrodzonym serdecznie gratulujemy znajomoÊci za-
bytków województwa Êwi´tokrzyskiego i zapraszamy po 
odbiór nagród do naszej redakcji! 
 Oto poprawna odpowiedê na zadane przez nas pyta-
nie: zdj´cie zamieszczone w 13 numerze „Naszego Re-
gionu” przedstawia∏o oczywiÊcie krzy˝e umieszczone 
w Mauzoleum Walki i M´czeƒstwa Wsi Polskiej 
znajdujàce si´ w Michniowie w gminie Suchedniów.

Dariusz Detka wr´cza nagrod´ Grzegorzowi Królowi

 Zapraszamy do udzia∏u w kolejnej edycji konkursu. 
Oto pytanie:
 Jaki obiekt przedstawia zamieszczone poni˝ej zdj´cie 
i w jakiej miejscowoÊci si´ on znajduje?

 Odpowiedzi nale˝y nadsy∏aç do 18 kwietnia na ad-
res poczty elektronicznej: nasz.region@sejmik.kielce.pl 
lub listownie: Biuro Komunikacji Spo∏ecznej, Urzàd 
Marsza∏kowski Województwa Âwi´tokrzyskiego, 
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
 SpoÊród poprawnych odpowiedzi rozlosujemy atrak-
cyjne nagrody!
 ˚yczymy powodzenia!

R.S.

Ksià˝kà Czterech Pór Roku

„Dom na klifie”
 Monika Szwaja, autorka powieÊci „Dom na kli-
fie” zosta∏a uhonorowana statuetkà „Czytajàcego Sa-
tyra”. To nagroda w konkursie organizowanym przez 
Wojewódzkà Bibliotek´ Publicznà w Kielcach, Anty-
kwariat Naukowy Andrzeja Metzgera oraz Polskie Ra-
dio Kielce pod has∏em: „Wybieramy Ksià˝k´ Czterech 
Pór Roku”. Statuetk´ wykonanà przez znanego kielec-
kiego rzeêbiarza Arkadiusza Latosa wr´czy∏ Jacek Ko-
walczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Urz´du Marsza∏kowskiego 
Województwa Âwi´tokrzyskiego.
 Przez ca∏y ubieg∏y rok czytelnicy g∏osowali na najcie-
kawsze i najlepsze ich zdaniem powieÊci wspó∏czesnych 
autorów polskich zaproponowane przez Kapitu∏´ Kon-
kursu. Mogli tak˝e zg∏aszaç swo-
je propozycje, uzasadniajàc swój 
wybór.  – G∏osowanie odbywa∏o 
si´ g∏ównie drogà internetowà, 
wzi´∏o w nim udzia∏ 620 osób. Po-
nad 20 % osób odda∏o swój g∏os 
w∏aÊnie na ksià˝k´  „Dom na kli-
fie” Moniki Szwai – powiedzia∏
Andrzej Dàbrowski, dyrektor 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-
nej w Kielcach. 
 Podczas spotkania z czytelni-
kami, Monika Szwaja nie kry∏a 
radoÊci z otrzymania tego najwa˝niejszego wyró˝nienia, 
bo przyznanego przez czytelników. – Po to si´ pisze, ˝eby 
ludzie czytali, teraz wiem, ˝e to robià, ˝e moja powieÊç 
dotar∏a do wielu osób, co wi´cej, spodoba∏a im si´. Jestem 
zaszczycona tym wyró˝nieniem, ˝e otrzymuj´ je w∏aÊnie 
w Kielcach, miejscu tak ch´tnie przeze mnie odwiedza-
nym. Statuetka jest pi´kna. Gdzie stanie? OczywiÊcie 
w moim domu, na pó∏ce z ksià˝kami, tam jest najlepsze 
miejsce dla niej, bo to przecie˝ „czytajàcy Satyr”– mówi∏a 
Monika Szwaja.  
  Honorowy patronat nad konkursem objà∏ 
Marsza∏ek Województwa Adam Jarubas.

M.N.

Jacek Kowalczyk i Andrzej Dàbrowski 
wr´czajà Monice Szwai statuetk´ Czytajàcego Satyra
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Kunów: skalnicy i garncarze
 W centralnej cz´Êci tarczy herbu gmi-
ny Kunów znajduje si´ podkowa ocela-
mi zwrócona ku górze. Wyobra˝enie 
to nawiàzuje bezpoÊrednio do herbu 
Jastrz´biec, którym piecz´towa∏o si´ hi-
storyczne miasto Kunów. Sama podko-
wa symbolizuje tutaj równie˝ tradycje 
hutnicze gminy. W podkowie umiesz-
czono m∏ot górniczy nawiàzujàcy do wielowiekowych 
tradycji tutejszych skalników i s∏ynnych w Polsce pia-
skowców kunowskich.
 Kunów nale˝y do najstarszych miejscowoÊci nad rzekà 
Kamiennà. W XIII wieku mia∏ on stanowiç wa˝ne centrum 
dóbr biskupstwa krakowskiego. Dwór kunowski w XIII 
i XIV wieku by∏ widownià wielu wydarzeƒ politycznych 
zwiàzanych, m.in. Z osobami biskupów: Paw∏a z Przema-
kowa i Jana Muskaty. Prawa miejskie Kunów otrzyma∏ 
byç mo˝e jeszcze w XIV wieku, choç pierwsza wzmianka 
nazywajàca Kunów miastem pochodzi z dokumentu  dato-
wanego na 1412 rok. Jan D∏ugosz lokacj´ miasta przypisa∏ bi-
skupowi Zbigniewowi OleÊnickiemu, a wi´c musia∏aby ona 
przypaÊç na lata 1423-1455. Dopiero z 1467 roku pochodzi 
przywilej Kazimierza Jagielloƒczyka przenoszàcy Kunów 
z wiejskiego prawa na prawo miejskie. Jednak w rejestrach 
poborowych z lat 1506-1510 znów wymienia si´ wiejski cha-
rakter osady. Historycy sàdzà, ̋ e te sprzeczne informacje ar-
chiwalne mo˝na t∏umaczyç m.in. zniszczeniem osady przez 
Tatarów w 1502 roku. Fakt ten spowodowaç móg∏ faktyczne 
cofni´cie Kunowa do roli wsi przy formalnym zachowaniu 
jego statusu miejskiego. Ponowna lokacja miasta na prawie 
magdeburskim mia∏a miejsce w 1535 roku.
 Bardzo odleg∏ymi tradycjami poszczyciç si´ mogà ku-
nowscy skalnicy. Miejscowe z∏o˝a piaskowca pos∏u˝y∏y 
ju˝ w XII wieku do wzniesienia kolegiaty opatowskiej. 
Rozwój oÊrodka kunowskiego nastàpi∏ w II po∏owie XVI 
i I po∏owie XVII wieku. W 1637 roku zorganizowano 
w mieÊcie cech kamieniarski. Rozkwit kunowskich warsz-
tatów kamieniarskich przypada na lata1770 – 1790. W 1597 
roku potwierdzono archiwalne istnienie kuênic kunow-
skich, które dzia∏a∏y w oparciu o czynne jeszcze w XVIII 
wieku miejscowe kopalnie rudy (wydobycie wznowiono 
w 1859 roku). Z XVI wieku zachowa∏y si´ dokumenty 
Êwiadczàce o dzia∏ajàcych tu warsztatach garncarskich. 
Tradycje te kontynuowa∏a odnotowana oko∏o 1850 roku – 
wytwórnia fajansu. W okresie mi´dzywojennym powsta∏a 
w Kunowie Âwi´tokrzyska Fabryka Maszyn Rolniczych, 
wielokrotnie rozbudowywana po II wojnie Êwiatowej. 

 Do dziÊ miasto zachowa∏o szesnastowieczny uk∏ad rozpla-
nowania przestrzennego. Najcenniejszym zabytkiem archi-
tektury miejskiej jest koÊció∏ parafialny p.w. Âw. W∏adys∏awa
o rodowodzie XIV – wiecznym. Obecna Êwiàtynia zbudo-
wana zosta∏a w latach 1625 – 1642, na przedmieÊciu zw. Ka-
znodziejstwem zachowa∏y si´ te˝ relikty dawnego koÊcio∏a 
p.w. Âw. Szymona i Judy z lat 1643-1646.

Koprzywnica: relikwie Âwi´tego Floriana
 Herb Koprzywnicy to Baranek Bo˝y 
w b∏´kitnym polu z choràgiewkà ze 
z∏otym krzy˝em kawalerskim na takim˝e 
drzewcu. Najstarsza piecz´ç Koprzywni-
cy, której wizerunek opublikowa∏ W. Wit-
tyg pochodzi z XV wieku i przedstawia 
Baranka Bo˝ego „kroczàcego w prawo, z 
g∏owà zwróconà poza siebie, trzymajàcego 
w ∏apie choràgiewk´ z krzy˝em wywini´tà w ty∏”, ponad-
to powy˝sze god∏o jest umieszczone „na tarczy”. Zdaniem 
Tomis∏awa Giergiela jest to bardzo wa˝na przes∏anka, gdy˝ 
wskazuje, ˝e ju˝ w pierwszym okresie wyst´powania znak 
identyfikujàcy wspólnot´ samorzàdowà przeszed∏ proces he-
raldyzacji, czyli sta∏ si´ herbem miasta. W otoku umieszczony 
by∏ napis: S ADVOCATI ET CIVITATIS COPRZIVNICE. 
 Koprzywnica jest jednà z najstarszych osad w regionie san-
domierskim. Rozwin´∏a si´ przy erygowanym w 1183 - 1185 
r. opactwie cystersów, do którego nale˝a∏a do koƒca XVIII w. 
Po∏o˝ona przy Êredniowiecznym szlaku z Zachodu przez 
Âlàsk, Kraków na Sandomierz i RuÊ, otrzyma∏a prawa miejskie 
w 1268 r., niszczona przez najazdy Tatarów w 1241 i 1259/60, 
po˝ary w 1494, 1657, 1891, utraci∏a prawa miejskie w 1864 r. 
i ponownie je uzyska∏a w roku 2000. Parafia w Koprzywnicy
pod wezwaniem Wszystkich Âwi´tych wzmiankowana jest 
od 1268 r. W Koprzywnicy wymieniane sà w êród∏ach jeszcze 
dwa koÊcio∏y - pod wezwaniem Êw. Leonarda zbudowany 
z kamienia i ceg∏y, stanowi∏ oratorium dla oo. Cystersów, ro-
zebrany ok. 1530 r. i drewniany pod wezwaniem Êw. Ducha 
z funkcjonujàcym przy nim przytu∏kiem i szpitalem. OÊrodek 
dawnej osady i miasta stanowi∏ zachowany prostokàtny rynek 
z po∏o˝onym po jego pó∏nocno-wschodniej stronie koÊcio∏em 
pod wezwaniem Matki Bo˝ej Ró˝aƒcowej w miejscu koÊcio∏a 
Wszystkich Âwi´tych. Pomi´dzy rynkiem a po∏o˝onym na za-
chód dawnym opactwem cystersów prowadzàce z rynku uli-
ce wyznaczajà dawny wyd∏u˝ony plac targowy. Obecnie Ko-
przywnica jest oÊrodkiem administracyjnym miasta i gminy.
 DziÊ, na tzw. Europejskim Szlaku Cystersów, nad rzekà 
Koprzywiankà i zalewem „Danusia” miasto jest atrakcjà 
turystycznà. W sàsiedztwie niewielkiego zalewu wznosi 
si´ dawny zespó∏ klasztorny Cystersów: koÊció∏ pod we-
zwaniem Âw. Floriana, zbudowany w latach 1207 - 1240, 
wielokrotnie rozbudowywany z póênobarokowà fasadà 
oraz cennym wyposa˝eniem, polichromià i malowid∏ami, 
a tak˝e przylegajàce do koÊcio∏a póênoromaƒskie skrzyd∏o 
wschodnie klasztoru, w którym zachowa∏ si´ pi´kny kapi-
tularz z prze∏omu XII/XIII wieku ze sklepieniem wspar-
tym na dwóch kolumnach. W sàsiedztwie zachowa∏y si´ 
dawne zabudowania przyklasztorne. W koÊciele znajdujà 
si´ relikwie Âw. Floriana, patrona stra˝aków, sprowadzo-
ne tu z Wawelu dnia 3 maja 1995 roku.
 Ponadto w rynku wpisanym w XIII wieczny uk∏ad 
urbanistyczny miasteczka, znajduje si´ koÊció∏ pod we-
zwaniem Matki Boskiej Ró˝aƒcowej z 1470 roku, rozbudo-
wany w stylu barokowym pod koniec XVII wieku, z ogro-
dzeniem, z dzwonnicà z koƒca XIX wieku.

oprac. R.S.


